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اســتاندار اصفهان گفت: جمع بودجه عمومی اســتان اصفهان در سال 96 نسبت به 
ســال 95، حدود 10/5 درصد افزایش نشــان می دهد و البته میزان مصارف نیز به 
همین نســبت افزایش یافته است. رسول زرگرپور در نشست شــورای برنامه ریزی و 
توسعه استان، با اشــاره به مبلغ بودجه ســال 96 ، اظهار کرد: مدیران دستگاه های 
اجرایی برای پیگیری اعتبارات ملی دستگاه مربوطه اقدام کنند. وی به نزدیک شدن 
به ایام دهه فجر انقاب اســامی اشــاره کرد و با بیان اینکه تاکنون در دولت یازدهم 
بیش از پنج هزار طرح با اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان در استان بهره برداری 

شده است، گفت: مردم اگر خدمات دولت را به خوبی بدانند و خوب تبیین شود...

افزایش بودجه 96 اصفهان
 اکران 8 فیلم جشنواره  
دهه فجر در
سینما ساحل
6

امام جمعه موقت تهران:

 ترامپ باید به وعده هایی که داده 
عمل کند

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان:

کاهش سن معتادان
نگران کننده است

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی:

راه اندازی مرکز درمان سرطان 
در چهارمحال و بختیاری

7

امام جمعه موقــت اصفهان با اشــاره به صحبت 
فرزند یکــی از نجومی بگیران در رابطه با ســهیم 
بودن از ســفره انقاب گفت: این حــق برای آن 
خانواده شهیدی اســت که پس از 30 سال موفق 
به دیــدار تابوت فرزند شــهیدش می شــود، اما 

چیزی از انقاب طلبکار نیست. به گزارش فارس، 
حجت االسام محمدتقی رهبر در خطبه سیاسی 
نماز جمعه اصفهان با اشــاره به سالروز درگذشت 
عامه امینی گفت: ایشــان خدمات علمی و دینی 

گسترده ای در تاریخ ...

مقاومت، اصل خدشه ناپذیر انقالب اسالمی است

معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:استاندار اصفهان خبر داد:

ادامه در صفحه 3

امام جمعه موقت اصفهان:

معاون دبیر کل سازمان ملل، از جنایات وحشیانه عربستان 
سعودی در حق مردم یمن سخن گفت.

به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، اســتفان اوبراین، معاون 
دبیر کل سازمان ملل با اشــاره به جنایات عربستان در یمن 
هشدار داد که محاصره یمن باعث گرسنگی در سال کنونی 
خواهد شــد. وی این سخنان را در نشســت شورای امنیت 

عنوان کرد.
اسماعیل ولد الشیخ احمد، فرستاده ســازمان ملل به یمن 
نیز در این جلسه، عبدربه منصور هادی رییس جمهور یمن 
را به مانع تراشی در برابر تاش ها برای برقراری صلح متهم 
کرد. اوبراین گفت: زنان، مردان، دختران و پســران به سبب 
گرســنگی یا بیماری های قابل درمان جان خود را از دست 
می دهنــد. محاصره باعــث کمبود شــدید دارو و کاالهای 
اساسی شــده اســت. نزاع در یمن اصلی ترین عامل ناامنی 
شــدید غذایی به شــمار می رود و در صورتی کــه اقدامی 
فوری انجام نشود، در سال 2017 با بحران گرسنگی روبه رو 
می شــویم. در ادامه گزارش آمده اســت: اوبراین همچنین 
درباره عواقب و پیامدهای ادامه محاصــره فرودگاه صنعا و 
نابودی بندر حدیده به دســت متجاوزان ســعودی سخن 
گفــت و هشــدار داد. به گزارش فــارس، شــورای امنیت 
ســازمان ملل، ضمن هشــدار درباره بحران امنیت غذایی 
مردم یمن در پی حمات متجاوزانه ائتاف ســعودی، اعام 
 کرد که در هر 10 دقیقــه یک کودک یمنی جــان خود را

از دست می دهد.
»اســتفان اوبراین« معاون دبیرکل ســازمان ملل متحد در 
امور بشر  دوستانه روز پنجشــنبه درباره امنیت غذایی یمن 
هشــدار داد و گفت: 10 میلیون نفــر در یمن به کمک های 
انسان دوســتانه برای ادامه حیات نیاز دارند. »ابراهیم ولد 
الشــیخ« نماینده ســازمان ملل در یمن نیز اعام کرد که 
گرســنگی و کمبود غذا در یمن به شــدت افزایش یافته و 

18/2میلیون نفر به طور فوری به غذا احتیاج دارند.

عربستان به جنایات ضدانسانی در یمن متهم شد؛
هر ۱۰ دقیقه یک کودک یمنی جان خود 

را از دست می دهد

خبر آخر

۱3۰ حلقه چاه دراصفهان
خشک شده است
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پیشنهاد سردبیر:
وزارت خارجه آمریکا؛ خالی از مقامات ارشد

شــکوری راد دبیرکل حــزب اتحاد ملت با بیــان اینکه 
شخصیت آیت ا... هاشــمی بعداز رحلتش هم می تواند 
ذخیره ای برای سیاســت کشــور باشــد، عنوان کرد: 
گفتمان آیت ا... هاشــمی که بر پایه اعتدال بود اگر تداوم 
پیدا کند می توانیم امیدوار باشــیم که عرصه کمتر برای 
افراطیون گشوده شود. شــکوری راد تاکید کرد: به نظر 
می رســد افراطیون تالش های بســیار زیادی می کنند 
که این گفتمان پایدار نماند. اگــر این وضعیت که بعد از 
فوت آیت ا... هاشــمی به وجود آمده و اجماعی که شکل 
گرفته استمرار پیدا کند ممکن است در طول زمان اثرات 
مثبتی داشته باشد. دبیرکل حزب اتحاد ملت درباره اینکه 
اگر سیدحســن خمینی بخواهد برای انتخابات دوره ای 
خبرگان شــرکت کند از وی حمایت خواهد شد یا خیر 
پاســخ داد: در صورتی که سید حســن خمینی بخواهد 
در انتخابات خبــرگان ورود کند قطعا از ســوی جریان 
اصالحات مــورد حمایت قرار خواهــد گرفت.وی تاکید 
کرد: جریان اصالح طلب از سیدحسن خمینی نه تنها در 
انتخابات مجلس خبرگان بلکه در هر انتخاباتی که ایشان 

بخواهد شرکت و اعالم نامزدی کند، حمایت خواهد کرد.

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره 
ســفر اخیر خود به روسیه و دســتاوردهای این سفر 
گفت: دو سند همکاری در روســیه امضا شد که یکی 
درباره ایزوتــوپ پایدار و دیگری هم نقشــه راه تولید 

سوخت بود.
وی با اشاره به اینکه ســند مرتبط با همکاری های دو 
کشــور در زمینه تولید ایزوتوپ های پایدار در فوردو 
اجرایی می شــود، گفت: ایزوتوپ پایدار استفاده های 
پزشکی و صنعتی دارد و در سه نقطه دنیا یعنی روسیه، 
آمریکا و یورنکوی اروپا در حال تولید اســت. به گفته 
آصفی، ایران با امضای این قرارداد چهارمین نقطه دنیا 

در تولید ایزوتوپ پایدار می شود .
کمالوندی درباره نقشــه راه تولید ســوخت که سند 
دیگر امضا شده در روسیه است، گفت: نقشه راه تولید 
ســوخت در ایران مهم اســت چون همه هــدف ما از 

غنی سازی ، رسیدن به تولید سوخت است.
وی خاطرنشان کرد: کشوری که نصف غنی سازی دنیا 
را انجام می دهد قرار اســت در تولید سوخت در ایران 

همکاری داشته باشد؛ لذا این سند بسیار مهمی است.

دبیرکل حزب اتحاد ملت: 

در هر انتخاباتی از سیدحسن 
خمینی حمایت  می کنیم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

ایران، چهارمین کشور تولید 
کننده ایزوتوپ پایدار می شود

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه : 

 ترامپ هنوز در هیجان دوره 
تبلیغات انتخاباتی است

فرمانده نیروی هوافضای سپاه خبر داد:

برگزاری رزمایش پدافند هوایی 
سپاه، در آینده ای نزدیک

حمیدرضا آصفی ســخنگوی اســبق وزارت امور خارجه 
در خصوص دســتور »محافظت از ملت در مقابل حمالت 
تروریستی اتباع خارجی« که رییس جمهور جدید آمریکا 
براســاس آن صدور روادید برای اتباع هفت کشور مسلمان 
عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه، یمن و ایران را به مدت 
دست کم 30 روز لغو خواهد کرد، اظهار داشت: آقای ترامپ 
هنوز در هیجان دوره تبلیغات انتخاباتی اســت و در فضای 

هیجانی تصمیم می گیرد.
آصفی با اشــاره به محروم کردن مردم ایران از دریافت ویزا 
در پی اجرایی شدن این حکم توسط ترامپ عنوان کرد: این 
امر نشان می دهد دشــمنی دولتمردان آمریکایی با مردم 
ایران است و شعارهایی که سر می دهند مبنی بر اینکه ایران 
و مردمش را دوســت دارند و این دولت ایران است که برای 

مردم محدودیت ایجاد می کند، پوچ و توخالی است.
وی همچنین اقدام آمریکا را کاری ضدانســانی برشمرد و 
توضیح داد: اقوام ایرانیان مقیم آمریکا به این کشــور رفت و 
آمد دارند و خود آنها به ایران سفر می کنند و این اقدام دولت 

آمریکا نوعی گروگان گیری مدرن است.

سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی طی ســخنانی در یادواره 1600 
شهید، 22 سردار شهید و 5 شــهید مدافع حرم شهرستان 
سبزوار، گفت: این مراســم برای گرامیداشت یاد شهداست 
ولی مسئله مهم تر عمل کردن به راه شهدا، وصایای شهدا و 
تجدید بیعت با مقام معظم رهبری اســت و اگر راه را خوب 
نشناســیم و به تکالیف خوب عمل نکنیم، از خون شهدا به 

درستی پاسداری نکرده ایم.
ســردار حاجی زاده در بخش دیگری از ســخنانش تصریح 
کرد: در آینده نزدیک رزمایــش بزرگ پدافند هوایی نیروی 
هوافضای سپاه را برگزار می کنیم که در این رزمایش، تقریبا 
از تمام سامانه های پدافندی اعم از راداری، فرماندهی و مرکز 
کنترل و تجهیزات موشکی زمین به هوای ایرانی که توسط 
همین متخصصان نخبه کشور ساخته شده، استفاده خواهیم 
کرد. وی افزود: از این دســت کارها که توسط جوانان ایرانی 
انجام شده باشد، الی ماشــاا... وجود دارد و اگر قرار بود روزی 
را برای شکرگزاری اختصاص دهیم، روز خودکفایی در حوزه 

پدافند را انتخاب می کنیم.

عکس روز

رونمایی از سند دست گل 
جناب فریدون

امام جمعه موقت تهران:

 ترامپ باید به وعده هایی که داده 
عمل کند

 وزیر دفاع ارمنستان
 به ایران سفر می کند

 اولویت اول اصالح طلبان 
انتخابات شوراهاست

رییس مجمع تشخیص،احتماال
آیت ا... موحدی کرمانی است

 برگزاری مراسم بزرگداشت 
آیت ا... هاشمی در حسینیه جماران

همایش فصلی خانه احزاب ایران صبح پنجشنبه هفتم بهمن با حضور 
عبدالرضا رحمانی فضلی و جمعی از شــخصیت های سیاسی در تاالر 

وزارت کشور برگزار شد.

خبرگزاری تسنیم مدعی شد، حســین فریدون از سال ۹1 با مشارکت 
علی صدقی مدیرعامل متخلف بانک رفاه، شــرکت آوا نوتریگا را برای 
فعالیت در حوزه تجاری و اقتصادی به ویــژه ترخیص کاال از گمرکات 
تاسیس کرد.پیش تر یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از تخلف 

فریدون در حوزه ترخیص از گمرکات خبر داده بود.
خبرگزاری تسنیم با انتشار عکسی ازآگهی تاسیس این شرکت در یکی 
از روزنامه ها، شاهدی برای این مدعای خود آورده است. در این آگهی نام 
حسین فریدون به عنوان عضو هیئت مدیره  و نام علی صدقی به عنوان 

رییس هیئت مدیره این شرکت آورده شده است.  

آیــت ا... محمدعلی موحــدی کرمانی امــام جمعه موقــت تهران در 
خطبه های نماز جمعه این هفته در بخشی از صحبت های خود خطاب به 
رییس جمهور جدید آمریکا گفت: شما با شعار خدمت به آمریکا و احیای 
کشــورتان و ترمیم خرابی های به جا مانده از دولت های قبلی و نجات 
مردم آمریکا از فقر و گرســنگی، دخالت نکردن امور کشورها و مبارزه با 
تروریسم پا به کاخ سفید گذاشــته اید پس باید بکوشید به وعده هایتان 
عمل کنید. آیت ا... موحدی کرمانی در ادامه با اشــاره به اظهارات اخیر 
وزیر خارجه عربستان مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی کشورهای 
منطقه، تصریح کرد: امروز کسی که باید خجالت بکشد دولت عربستان 
اســت که یمن را به تلی از خاک و ویرانی تبدیل کرده و آشکارا در امور 
داخلی ســوریه دخالت می کند و می گوید موضع ما در قبال این کشور 
تغییر نکرده و تحت هر شرایطی بشار اسد باید از حکومت کناره گیری 

کند.

»ویگن سرکیســیان« وزیــر دفاع ارمنســتان دیــروز در گفت وگو با 
خبرنگاران اعالم کرد که به زودی به ایران سفر خواهد کرد و با مقامات 

ایرانی گفت وگوهای مهمی خواهد داشت.
بنا بر اعــالم منابع محلــی، وزیر دفاع ارمنســتان تاکید کــرد: »این 
گفت وگوها بسیار مهم است. ما مسائل و مشــکالت امنیتی زیادی در 
منطقه داریم. « سرکیسیان همچنین اعالم کرد که اهمیت بسیار زیادی 
برای تعامل با کشورهای همسایه قائل است. وی درباره سفر ماه نوامبر 
خود به روسیه نیز گفت: روسیه به عنوان یک شریک استراتژیک برای 

ارمنستان از اهمیت بسیاری برای منافع این کشور برخوردار است.

ایسنا: محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس در کانال تلگرام خود 
نوشت: یک مشــکل عظیمی که با آن روبه رو هستیم بحث شکاف بین 
نسلی است و انتقال ارزش ها به نسل بعد، نقدی که من به انجمن اسالمی 
مدرسین دارم این است که یا به دلیل ضعف های درونی و یا تهدیدهای 

بیرونی، نتوانسته اند این شکاف را از بین ببرند.
دبیر کل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها افزود: کار سخت و مهم تر 
ما در اولویت اول، انتخابات شوراهاست. وی همچنین گفت: شورای عالی 
سیاست گذاری انتخاباتی اصالح طلبان در سال گذشته تجربه ای بود که 

امیدواریم در انتخابات آینده به شکل کامل تری تکرار شود.

محمدعلی نجفی مشــاور اقتصادی رییس جمهور در حاشــیه مراسم 
 بزرگداشــت مرحوم آیت ا...هاشــمی رفســنجانی که صبــح دیروز

 در محل حسینیه جماران برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر ریاست 
وی بر شورای اصالح طلبان در انتخابات آتی گفت: انتخاب شدن من به 
عنوان رییس ستاد انتخاباتی اصالح طلبان در حد شایعه و گمانه زنی بوده 
اســت. وی ادامه داد: اصالح طلبان در انتخابات شوراها زیر نظر شورای 
عالی سیاست گذاری کار می کنند که ترکیب ۴5 نفره دارد که ریاست آن 

برعهده دکتر عارف است و مسائل از این طریق هدایت می شود.
نجفی در پاسخ به ســوال دیگری درباره جایگزینی آیت ا... هاشمی در 
مجمع تشخیص هم اظهار داشت: من در اخبار دیدم که ظاهرا انتخاب 

مقام معظم رهبری، آیت ا... موحدی کرمانی هستند.

مراسم بزرگداشــت آیت ا... هاشمی رفســنجانی، پیش از ظهر دیروزبا 
حضور جمعی از مردم و مسئوالن در حسینیه جماران برگزار شد. در این 
مراسم عالوه بر خانواده و فرزندان آیت ا... هاشمی، حجت االسالم مجید 
انصاری معاون حقوقی ریاست جمهوری، سیدحسین هاشمی استاندار 
تهران، حجت االسالم علی یونسی دستیار ویژه رییس جمهوری در امور 
اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی، حجت االسالم مرتضی جوادی فرزند 

آیت ا...جوادی آملی و حجت االسالم قدرت ا...علیخانی حضور داشتند. 

بین الملل

به نوشته واشنگتن پست ،اقدام استعفای تمام مقامات ارشد 
مدیریت وزارت خارجــه آمریکا بخشــی از مهاجرت مداوم 
افسران ارشد خدمات خارجی است که نمی خواهند در دوره 

)دونالد( ترامپ به کار ادامه دهند.
این در حالی است که »رکس تیلرســون« نامزد پیشنهادی 
ترامپ برای وزارت خارجه هنوز از ســوی صحن اصلی ســنا 
تایید نشده و ترامپ نتوانسته گزینه نهایی برای معاونت وی 

را هم انتخاب کند.
کناره گیــری دســته جمعی مدیــران وزارت خارجــه، کار 
تیلرســون و ترامپ بــرای به دســت گرفتن امــور در این 

وزارتخانه را دشوارتر می کند.
»پاتریک کندی« معاون مدیریت وزارت خارجه که در روند 
انتقال قدرت نقش فعالی داشــته و تصور می شــد در دوران 
ترامپ هم به کارش ادامه دهد، از جمله مدیرانی بود که عصر 
چهارشــنبه در اقدامی غیرمنتظره از ســمتش کناره گیری 

کرد. وی ۹ سال قبل در این سمت حضور داشت.
عالوه بر کندی، سه نفر از مدیران ارشــد دیگر که همراه با او 
کار می کردند هم اســتعفا داده اند. »جویس آنه بار« دستیار 
وزیر در امور اداری، »میشــل باند« دســتیار وزیــر در امور 
کنسولی و »جنتری اسمیث« مدیر دفتر هیئت های خارجی 

سه مقامی  هستند که پس از کندی کناره گیری کرده اند. 

»گرگوری استار« دســتیار وزیر در امور امنیت دیپلماتیک 
هم هفته گذشته بازنشسته شــد و »لیداز مونیز« مدیر اداره 
عملیات ساخت و ساز خارجی هم همزمان از وزارت خارجه 

رفت.
عالوه بــر این، شــماری از مقامات ارشــد وزارت خارجه در 

ادارات محلی هم از سمت های خود کناره گیری کرده اند.
»دیوید ویــد« که زمانی رییــس دفتر »جان کــری« وزیر 
خارجه ســابق آمریکا بود، می گوید: »این بزرگ ترین جدایی 
دســته جمعی در تاریخ وزارت اســت و جایگزینی آن بسیار 
دشوار است.« به گفته وی، جدا شــدن مدیران ارشد وزارت 
خارجه که با دیوان ســاالری و امــور اداری پیچیده این نهاد 
آشنایی داشته اند، وضعیت بسیار دشواری برای دولت جدید 

ایجاد می کند.
رییس مرزبانی آمریکا از سمت خود کنار رفت

»مارک مورگان« رییس مرزبانی آمریکا یک روز پس از اعالم 
تصمیم ترامپ برای ســاخت دیوار حائل در مرز با مکزیک، از 

سمت خود کناره گیری کرد.
در ادامه اســتعفای مدیران کلیدی دولــت آمریکا، »مارک 
مورگان« رییس مرزبانی این کشــور هم از سمت خود کنار 
رفت. مورگان در حالی اداره مرزبانی آمریکا را ترک کرده که 
»دونالد ترامپ« رییس جمهور این کشــور از عزم خود برای 

عملیاتی کــردن یکی از شــعارهای چالش برانگیز انتخاباتی 
 خود یعنی ســاخت دیوار حائــل در مرز مکزیــک خبر داد.

آن طور که آسوشــیتدپرس خبر داده، مشــخص نیست که 
مارک مورگان با استعفا از ســمت خود کناره گیری کرده یا با 

دستور مقامات ارشد، از سمتش خلع شده است.
امضای طومار اســتیضاح ترامپ از سوی بیش از 

یکصد هزار نفر
دردســرهای ترامپ فقط به اســتعفاهای پی در پی مقامات 
آمریکایی ختم نمی شــود و خبرهایی منتشــر شــده است 
مبنی بــر امضای طوماری برای اســتیضاح ترامــپ؛ در این 
راستا روزنامه یو اس ای تودی آمریکا نوشت: تاکنون، بیش از 
یکصد هزار نفر طومار دو گروه حقوق مدنی را برای استیضاح 
»دونالد ترامپ«، رییس جمهور جدید آمریکا، امضا  کرده اند. 

صبح روز جمعه، همزمان با مراســمی کــه دونالد ترامپ به 
عنوان چهل و پنجمین رییس جمهور آمریکا در آن ســوگند 
یاد کرد، یک پایگاه اینترنتی نیز کار جمع آوری امضا را برای 

استیضاح وی شروع کرد.
این وبســایت که دو گروه حقوق مدنــی »آزادی بیان برای 
مردم« و »روتس اکشن« آن را اداره می کنند، تاکنون بیش 
از صد هزار امضا جمع آوری کرده اســت. بایــد این را در نظر 
گرفت که جمهوری خواهان اکثریت را در کنگره در دســت 
دارند و از ایــن رو، گمان نمی رود جمــع آوری این طومار راه 

به جایی ببرد.
در صفحه نخست این وبســایت، بعد از درخواست امضا برای 
استیضاح ترامپ، آمده اســت: دونالد ترامپ از همان لحظه 
نخست شــروع ریاســت جمهوری، قانون اساســی آمریکا 
را بــه صورت مســتقیم نقض کــرده اســت. رییس جمهور 
فراتر از قانون نیســت. ما اجازه نمی دهیــم ترامپ بخواهد 
مردم ســاالری را قربانی ریاســت جمهوری کند. ما از کنگره 
درخواســت می کنیم قطعنامه ای را تصویب کند و از کمیته 
قضایی مجلس نمایندگان بخواهد درباره وجود دالیل کافی 

برای استیضاح رییس جمهور دونالد ترامپ تحقیق کند.
پویش »ترامپ را همین االن اســتیضاح کنیــد« باور دارد: 
آنچه مردم آمریکا در دوران ترامپ شــاهد هســتند، چیزی 
به مراتب بدتر از رســوایی »واترگیت« و تقلب »نیکسون«، 
رییس جمهور اســبق آمریــکا، در انتخابات آن زمان اســت 
)نیکســون پیش از آنکه اســتیضاح شــود، از مقــام خود 

کناره گیری کرد.(
  به گفته گردانندگان این وبســایت، تجارت شخصی ترامپ 
 در آمریکا و خارج از این کشــور تضادی بی ســابقه از منافع

  را ایجــاد می کنــد و زمینــه الزم بــرای اســتیضاح وی 
پدید می آید.

در ادامه استعفای 
مدیران کلیدی 
دولت آمریکا، 

»مارک مورگان« 
رییس مرزبانی این 
کشور هم از سمت 

خود کنار رفت

روزنامه »واشنگتن پست« از استعفای تمام مقامات ارشد مدیریت وزارت خارجه آمریکا که از دوره »باراک اوباما« باقی مانده 
بودند، خبر داد.

همایش فصلی خانه احزاب

اخبار

وزیر خارجه آلمان کنار رفت
تا رییس جمهور شود

 توصیه گورباچف به آمریکا 
و روسیه

فرانک والتر اشتاین مایر رســما از سمت خود کناره گیری 
کــرده و زیگمار گابریل معــاون مرکل، وزیــر امور خارجه 
جدید آلمان شد . به گزارش اشپیگل ؛ فرانک والتر اشتاین 
 مایر، در مراسمی رســما حکم کناره گیری خود را از دست 

یوآخیم گاوک،  رییس جمهور آلمان دریافت کرد.
در این مراسم زیگمار گابریل،  وزیر اقتصاد آلمان نیز حکم 
کناره گیری از وزارت اقتصاد را از دست رییس جمهور آلمان 
دریافت کرده و به دســتور وی رسما جانشین اشتاین مایر، 
وزیر امور خارجه آلمان شد. یکی دیگر از انتصاب های مهم  
جمعه در آلمان روی کار آمدن خانم »بریژیت تسیپریس« 
به عنوان وزیر اقتصاد جدید آلمان و سوگند وی در پارلمان 
آلمان است.  تسیپریس نیز پیش از سوگند در پارلمان آلمان 
حکم خود برای تصدی این سمت را از دست رییس جمهور 
آلمان دریافت کرد. این تغییر ســریع در پســت های مهم 
وزارتی در آلمان بعد از اینکه گابریــل از نامزدی برای صدر 
اعظمی آلمان کناره گیری کرده و این مسئولیت را بر عهده 
مارتین شولتز رییس ســابق پارلمان اروپا گذاشت ضروری 
بود. اشتاین مایر به زودی و در تاریخ 12 فوریه توسط مجمع 
فدرال آلمــان به عنوان رییس جمهور جدید این کشــور و 

جانشین یوآخیم گاوک  انتخاب خواهد شد.

میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد شوروی در مقاله ای 
که در نشریه تایم منتشر کرد نوشت: من مشخصا پیشنهاد 
می دهم در یک نشست شورای امنیت سازمان ملل در سطح 
سران دولت ها، قطعنامه ای تصویب شــده و در آن تصریح 
شود که یک جنگ هسته ای غیرقابل پذیرش بوده و هرگز 
نباید آغاز شود. من فکر می کنم ابتکار عمل تصویب چنین 
قطعنامه ای باید از ســوی دونالد ترامپ و والدیمیر پوتین 
یعنی رؤســای جمهور دو کشــوری که صاحب ۹0 درصد 
سالح های هســته ای جهان هستند، مطرح شــود و به این 
ترتیب مسئولیت پذیری ویژه ای را می طلبد. وی گفت: ما 
شاهد هستیم که تعداد هر چه بیشتری از سربازان، تانک ها 
و تجهیزات نظامی در اروپا مستقر می شوند و ناتو و روسیه به 
نحوی در حال کم کردن از فاصله میان نیروهایشان هستند. 
پیش تر مسئله خلع سالح هسته ای از سوی ترامپ نیز مطرح 
شده بود و او پیشنهاد برداشته شدن تحریم های آمریکا علیه 
روسیه در ازای توافقی دوجانبه بر ســر کاهش سالح های 

هسته ای را داده بود.

سپاهخبرسیاست خارجهانتخابات

تمام مقامات ارشد مدیریت وزارت خارجه آمریکا  استعفا دادند؛

وزارت خارجه آمریکا؛ خالی از مقامات ارشد

کافه سیاست

لغو برجام، اشتباه بسیار 
بزرگی  است 

فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان گفت: آلمان اختالف های 
اساسی با دونالد ترامپ در موضوعات متفاوتی مثل لغو توافق هسته ای برجام 
دارد. به نقل از رویترز، وی با تاکید بر اینکه لغو توافق برجام اشــتباه بسیار 
بزرگی خواهد بود،  گفت: این اقدام باعث آغاز جنگ در خاور میانه می شود که 

در راستای منافع آمریکا و اسرائیل نیست.
او افزود: اگر بار دیگر ایران برنامه هسته ای خود را از سر بگیرد باعث افزایش 

نگرانی ها خواهد بود.
به گزارش ایسنا، جمهوری اسالمی ایران ضمن رد ادعاهای بی پایه آمریکا و 

غرب، همواره بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده است.
ترامپ که به عنوان چهل و پنجمین رییس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید 
شد در کارزار انتخابی خود برجام را بدترین توافق در طول تاریخ دانسته بود 
و تهدید کرد که یا آن را لغو می کند و یا این توافق باید دوباره بررسی شود و 

تغییر کند.

پایگاه »امریکن اینترســت« در گزارشی تحت عنوان هشــت قدرت بزرگ 
2017، به کشورهای دارای قدرت اشــاره کرد. در این گزارش ایران در میان 
هشت قدرت ســال 2017 به چشــم می خورد و حتی در رده باالتر از رژیم 
صهیونیستی متحد نخست آمریکا آورده شده است. آمریکا، چین، ژاپن، در 
رده های اول تا سوم این لیســت قرار گرفته اند و روســیه، و آلمان و هند رده 
چهارم تا ششم را تشــکیل می دهند و ایران بعد از این کشورها در رده هفتم 

قدرت سال 2017 قرار دارد و بعد از آن به رژیم صهیونیستی اشاره شده است.
بخشی از این گزارش به ایران به عنوان یکی از هشت قدرت جهان اشاره شده 
و در توضیح آن آمده است، جنگ های نیابتی بین عربستان سعودی و ایران در 
سال 2016 همچنان ادامه داشت و با ورود به ســال جدید میالدی، ایران در 
مقایسه با عربستان پیشتاز است؛ گرچه عربستان همچنان یک قدرت نیرومند 
به حساب می آید اما در 12 سال گذشــته، ایران گوی سبقت را از عربستان 

گرفته است.

 ایران در لیست هشت 
قدرت بزرگ  جهان
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پیشنهاد سردبیر:
راه اندازی دفتر ستاد نجات زاینده رود

یادداشت

رییس ســازمان تامین اجتماعی کشــور با اشــاره بــه اقدامات 
اســتانداری اصفهان برای واگذاری زمین های هتل هما، گفت: 
باتوجه به ظرفیت های گردشگری شــهر اصفهان، ساخت هتل 
در اصفهان در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت که 

بهره برداری از آن می تواند به افزایش درآمد ملی کمک کند.
سید تقی نوربخش، در جلسه مشترک با مسئوالن اجرایی استان 
و نمایندگان اصفهان در مجلس شــورای اسالمی، درباره ساخت 
هتل هما در اصفهان، اظهار داشــت: سال های گذشته، زمینی به 
مجموعه هما تحویل داده شــد و این مجموعه به سازمان تامین 
اجتماعی منتقل شــد و باید پیگیری هایی در این زمینه صورت 

می گرفت.
وی اضافه کرد: باتوجه به ظرفیت های گردشگری شهر اصفهان، 
ساخت هتل در اصفهان در دســتور کار سازمان تامین اجتماعی 
قرار گرفت که بهره بــرداری از آن می تواند به افزایش درآمد ملی 

کمک کند.
رییس ســازمان تامین اجتماعی، افزود: پــس از توفیق دولت در 
برجام توسعه خوبی در بخش گردشگری صورت گرفت و به نسبت 

سه سال قبل میزان ورود گردشگران هفت برابر افزایش یافت.
وی تصریح کرد: با کمک اســتاندار اصفهــان، اقدام های حقوقی 

برای واگذاری زمین )هتل هما( انجام شد.
رییس سازمان تامین اجتماعی کشور همچنین به آمار افراد زیر 
پوشش این سازمان اشــاره کرد و گفت: بیش از نیمی از جمعیت 
کشور و حدود5/2 میلیون نفر از مســتمری بگیران، زیر پوشش 
سازمان تامین اجتماعی هستند و در استان اصفهان 3/2 میلیون 
 نفر یعنــی 65 درصد جمعیت اســتان تحت پوشــش این بیمه

قرار دارند.
نوربخش هزینه های ماهانه ســازمان تامین اجتماعی را بیش از 
پنج هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افــزود: این میزان در برخی 
از ماه های سال مانند اسفند به بیش از هفت هزار میلیارد تومان 

افزایش می یابد.
رییس ســازمان تامین اجتماعی کشــور با اشــاره به اینکه این 
ســازمان ماهانه حدود ســه هزار و 400 میلیارد تومان برابر عدد 
یارانه ها، مستمری پرداخت می کند، گفت: در این سازمان ماهانه 
 حدود یک هزار و 400 میلیــارد تومان هزینــه درمان پرداخت 

می شود.
اســتاندار اصفهان نیز در این دیدار بر همکاری و همدلی مدیران 
استان با ســازمان تامین اجتماعی برای پیشبرد هرچه سریع تر 

برنامه ها تاکید کرد.
رسول زرگر پور افزود: استان اصفهان با حدود 9 هزار واحد صنعتی 
یکی از اســتان هایی اســت که تامین اجتماعــی در آن پررنگ 
و مشهود اســت. وی با اشــاره به اقدام های انجام شده در استان 
اصفهان مبنی بر تهاتــر و صدور مجوز برای احــداث هتل هما و 
بیمارستان میالد گفت: هم اکنون شاهد حمایت های شهرداری 
و شورای اسالمی اصفهان و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
استان اصفهان هســتیم به گونه ای که بســیاری از پرونده های 
 مورد اختالفی دســتگاه های اجرایــی در دولت تدبیــر و امید

به توافق و همکاری انجامید.

رییس سازمان تامین اجتماعی:

عملیات اجرایی بیمارستان میالد 
اصفهان از سال 96 آغاز می شود

با مسئوالن

اســتاندار اصفهان گفت: جمع بودجه عمومی استان 
اصفهان در سال 96 نسبت به سال 95، حدود 10/5 
درصد افزایش نشــان می دهد و البته میزان مصارف 

نیز به همین نسبت افزایش یافته است.
رســول زرگرپور در نشســت شــورای برنامه ریزی 
و توسعه اســتان، با اشــاره به مبلغ بودجه سال 96 ، 
اظهار کــرد: مدیران دســتگاه هــای اجرایی برای 

پیگیری اعتبارات ملی دستگاه مربوطه اقدام کنند.
وی به نزدیک شدن به ایام دهه فجر انقالب اسالمی 
اشــاره و با بیان اینکه تاکنون در دولت یازدهم بیش 
از پنج هزار طرح با اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیارد 
تومان در استان بهره برداری شده است، گفت: مردم 
اگر خدمات دولت را به خوبــی بدانند و خوب تبیین 

شود تحمل مشکالت برای آنها آسان تر خواهد شد.
وی با تاکید بــر اینکه باید برنامه هــای دهه فجر در 
استان اصفهان به صورت شایسته برگزار شود، افزود: 
الزم اســت برنامه ریزی دقیقی برای برگزاری هرچه 

بهتر مراسم این ایام انجام شود.
اســتاندار اصفهــان بــا تاکید بــر ارائه گــزارش و 
دستاوردهای فعالیت ها و اقدامات دستگاه ها، گفت: 
مدیران باید دســتاوردها را به نحــوی زیبا و جذاب 
برای مردم اطالع رســانی کنند تا جامعه در جریان 

فعالیت ها و اقدام های انجام شده قرار گیرد.
زرگرپور افزود: در این شرایط که دولت با مظلومیت 
تمام مورد هجمه مخالفان داخلی و خارجی قرار دارد 
و با هر بهانه ای دولت را متهم می کنند، نیاز اســت 
که اقدامات چهارســاله دولت برای مــردم تبیین و 
تشریح شود و اعالم شــود که دولت در چه شرایطی 
 کشــور را تحویل گرفت و کشــور را با چه شرایطی

اداره می کند.
وی همچنیــن اظهار داشــت: برخــی از طرح های 
شاخص استان در دهه فجر توســط یکی از اعضای 

دولت افتتاح می شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری اصفهان، در این 
جلسه وضعیت درآمد و اعتبارات تملک دارایی های 
ســرمایه ای اســتان در مقایسه با کشــور و الگوی 
 بخش حمل و نقــل اعتبارات تملک دارایی اســتان

ارائه شد.
گفتنی اســت که 40 مــورد از مصوبــات کارگروه 
تخصصی امور زیربنایی و شهرســازی استان نیز به 

تصویب رسید.

استاندار اصفهان خبر داد:

افزایش بودجه 96 اصفهان

ویژه

به گزارش تســنیم، حمید ظهرابی در دیــدار با  رییس و 
اعضای کمیسیون کشــاورزی، آب و محیط  زیست استان 
اصفهان اظهار داشــت: ســاترا )ســامانه ارزیابی توسعه و 
رصد آمایــش( در اصفهــان به صورت پایلــوت در بخش 

محیط زیست راه اندازی می شود.
وی افــزود: در این ســامانه، مدیریت پســماند واحدهای 
تولیدی از مرحله تولید پسماند تا حمل  و نقل و شیوه های 

دفن آن قابل رصد و پایش اســت.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان به نقش موثر اتاق بازرگانی به عنوان 
نماینــده بخش خصوصــی در انعــکاس دیدگاه های این 
بخش اشــاره کرد و گفت: آماده همکاری با اتاق بازرگانی 
و دانشگاه ها برای برطرف کردن مســائل زیست محیطی 
استان هستیم. وی تصریح کرد: دانشگاه ها می توانند با ارائه 
صورت مسئله  از سوی اداره کل، راهکاری برای حل مسائل 

زیست محیطی واحدهای تولیدی پیدا کنند. 
ظهرابــی از تدوین برنامه مدیریت زیســت بومی اســتان 
اصفهان خبر داد و افزود: بررسی مسائل آب استان و نقش 
آن در محیط زیست بخشی از این برنامه است که با استان 
چهارمحال و بختیاری به صورت مشترک در دست مطالعه 
است.ظهرابی پسماندهای شــیمیایی برخی از واحدهای 

تولیدی را یکی از مسائل زیست محیطی برشمرد.
رییس کمیســیون کشــاورزی، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار اجرای طرح های 
مشــترک بیــن اداره کل حفاظت از محیط زیســت  اتاق 
بازرگانی شد و گفت: اجرایی شدن طرح های مطالعاتی که 
توســط دو بخش دولتی و خصوصی در زمینه های مختلف 
زیســت محیطی انجام شــده، می تواند یکی از محورهای 
مشترک فعالیت باشــد. حمیدرضا قلمکاری از راه اندازی 
دفتر ســتاد نجات زاینــده رود در اتــاق بازرگانی اصفهان 
خبر داد و گفت: این دفتر با هدف ایجاد ســتاد ملی احیای 
زاینــده رود و برگزاری نشســت ها و جلســات  تخصصی  
راه اندازی می شود. وی خواســتار همکاری تنگاتنگ  بین 
اداره کل محیط زیســت و اتاق بازرگانــی در قالب کمیته 
محیط زیست شد و افزود: توجه به مسائل زیست محیطی  و 
سهولت در فرآیند تولید واحدهای تولیدی می تواند از جمله 
فعالیت های مشــترک بین دو بخش دولتــی و خصوصی 

استان باشد.  
رییس کمیســیون کشــاورزی، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد: آموزش و فرهنگ سازی 
در بخش محیط زیســت یکی دیگر از محورهای همکاری 
اداره کل و اتاق بازرگانی اســت.مجتبی بزرگی مســئول 
کمیته محیط زیست کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی 
اصفهان در این جلسه گفت: فعالیت تشکل های غیردولتی 
در کنار اداره کل محیط زیســت می تواند به برطرف کردن 

مسائل زیست محیطی کمک کند.
هاشــمی عضو کمیته محیط زیســت اتــاق بازرگانی نیز 
خواســتار توجیه مسئوالن کشــوری در مورد چالش های 
زیست محیطی اســتان شــد و گفت: اطالعات درستی به 
مســئوالن در مورد چالش های اســتان ازجمله رودخانه 

زاینده رود  ارائه نمی شود.

فعالیت تشکل های 
غیردولتی در 
کنار اداره کل 
محیط زیست 

می تواند به
 برطرف کردن 

مسائل 
زیست محیطی 

کمک کند

رییس کمیســیون کشــاورزی، آب و محیط زیســت اتاق بازرگانی اصفهان از راه اندازی دفتر ستاد نجات 
 زاینده رود در اتاق بازرگانــی اصفهان خبر داد و گفت: این دفتر با هدف ایجاد ســتاد ملی احیای زاینده رود 

راه اندازی می شود.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

راهاندازیدفترستادنجاتزایندهرود

مدیرکل دفتر هدایت نیــروی کار و کاریابی های وزارت کار 
می گوید: عدم تناســب میان نظام آموزشــی و نیاز بازار کار 
موجب شــده تا بیکاری در دانش آموختــگان افزایش یابد 
 و فارغ التحصیالن دانشــگاهی بیشــترین متقاضیان کار

 به شمار آیند.
محمد اکبرنیا، با اشاره به مصوبه معافیت بیمه ای کارفرمایان 
در برنامه ششــم توســعه، اظهار کــرد: طــرح کارورزی 
فارغ التحصیالن در برنامه ششم پیش بینی شده که بر اساس 

آن کارفرمایانی که از طریــق معرفی دفاتر کاریابی نیروهای 
جوان جویای کار و فارغ التحصیل را جذب کنند مشــمول 
تخفیفات بیمه ای قرار گرفته و از دو ســال معافیت بیمه ای 
برخوردار می شوند. وی روند رو به رشد ورود فارغ التحصیالن 
دانشگاهی به بازار کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه 
عدم انطباق بین نظام آموزشی و نیاز بازار کار عامل موثری در 
باال بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان به شــمار می رود به 
نحوی که هم اکنون نیروهای فارغ التحصیل و دانش  آموخته 
بیشــترین متقاضیان جویای کار در سطح کشور را تشکیل 
می دهند. اکبرنیــا در ادامه از افزایــش 20 درصدی تعداد 
مراجعه کنندگان بــه کاریابی ها خبــرداد و گفت: افزایش 

تعــداد مراجعات موجب آشــنایی تدریجــی کارجویان با 
موسسات کاریابی و هدایت شغلی بهتر آنها می شود چرا که 
مراکز کاریابی به دلیل آشنایی با اطالعات تخصصی بازار کار 
می توانند در انتخاب رشته  دانشگاهی و ارائه مشاوره تحصیلی 

به دانش آموزان سهم بسزایی داشته باشند.
به گفته مدیرکل دفتــر هدایت نیــروی کار و کاریابی های 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اســاس کار موسســات 
کاریابی، شــناخت دقیق از بازار کار و مشــاوره شغلی است 
ولی شکل مشاوره های شغلی باید تغییر کند و این امر تنها از 
طریق ارتباط موثر با کارفرما و به روز شدن مستمر امکان پذیر 

خواهد بود.

چه کسانی بیشترین متقاضی 
کار هستند؟
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

جايگزين های طبیعی برای قرص استامینوفن
میگرن ششمین بیماری ناتوان کننده در جهان است که میلیون ها نفر از آن 
رنج می برند. مطالعات متعددی روی روش ها و شیوه های مختلف برای درمان 
میگرن و جلوگیری از ابتالی افراد به این سردردهای آزاردهنده انجام گرفته 
که بنابر گزارش مدیکال دیلی، برخی از کاربردی ترین این روش ها به شــرح 

زیر است:
بوتاکس: روش بوتاکس معموال به منظور از بین بردن چروک های پوســتی 
مورد استفاده است اما کارشناسان به تازگی دریافته اند که این روش از قابلیت 

درمان میگرن نیز برخوردار است. 
طب سوزنی: روش قراردادن ســوزن های نازک زیر پوست که با عنوان طب 
سوزنی شناخته شده، می تواند به پیشگیری از بروز میگرن های مزمن کمک 

کند.
داروی کتامین: تحقیقات انجام گرفته در ســپتامبر سال ۲۰۱۶ نشان داد 

استفاده از اسپری بینی کتامین می تواند از شدت میگرن بکاهد.
يوگا: یوگا ترکیبی از حرکات کششــی، تنفســی و تخلیه ذهنی اســت که 

می تواند شدت میگرن را کاهش دهد. 
مديتیشن: باوجود مطالعات اندک در مورد تاثیر مدیتیشن بر میگرن، نتایج 
یک مطالعه محدود نشان داده است که این روش تعدد سردرد را کاهش داده و 

مقاومت در برابر درد را تقویت می کند. 
روغن نعناع فلفلی: این روغن ممکن است در کاهش سردرد موثر باشد. قرار 

دادن آن روی پیشانی یا گیج گاه به بی حس شدن این ناحیه کمک می کند.

 طبق نتایج یک مطالعه جدیــد، دیابت بارداری مــی تواند موجب 
افزایش ریسک افسردگی پس از زایمان برای زنانی شود که برای اولین 
بار مادر می شــوند. تحلیل داده های بیش از ۷۰۰ هزار زن در سوئد 
نشان داده اســت که دیابت بارداری به تنهایی عامل افزایش دهنده 
ریسک افسردگی پس از زایمان اســت. اگرچه این ریسک در زنانی 
که قبال مبتال به افسردگی بوده اند نیز به مراتب بیشتر است. مایکل 
سیلورمن، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی آیکان نیویورک 
سیتی، در این باره می گوید: »اکثر شرکت کنندگان فکر می کردند 
این دو مشکل کامال مجزا و متفاوت از یکدیگر هستند؛ ولی ما درحال 
حاضر دریافته ایم که دیابت بارداری و افســردگی پس از زایمان باید 
در کنار یکدیگر در نظر گرفته شوند.« به گفته سیلورمن، »درحالی که 
دیابت موجب افزایش ریســک افســردگی پس از زایمان در تمامی 
زنان می شود، مطالعات نشــان می دهد در مورد زنانی که قبال مبتال 
به افسردگی بوده اند، ابتال به دیابت در طول بارداری، احتمال ریسک 

افسردگی پس از زایمان را ۷۰ درصد افزایش می دهد.«
همچنین محققان دریافتند در بین زنان دارای ســابقه افســردگی، 
ریســک دیابت قبل از بارداری و زایمان زودهنگام در هفته ۳۲ تا ۳۶ 

)زایمان کامل در هفته ۳۹ تا ۴۰ است( افزایش می یابد.

افتادگی پوست را می توان به  راحتی با انجام دادن چند حرکت مخصوص 
یوگا برطرف کرد. صورت همانند قسمت های دیگر بدن دارای عضالتی 

است که به ورزش نیاز دارد.
اما چند حرکت صورت :

بوسه به سقف
مزايا: این حرکت کمک می کند تا خط فــک، تقویت و مانع از افتادگی 

فک شود.
چگونه آن را انجام دهید: ابتدا چند بار به آرامی ســر را بچرخانید تا 
نرمش عضالت گردن انجام گیرد. سپس سرخود را به سمت سقف نگه 
داشته و لب های خود را به سمت باال بکشید، انگار که قصد دارید به سقف 
بوسه بفرستید؛ سررا به سمت راست بچرخانید و حرکت کششی را تکرار 
کنید، سپس همان حرکت را برای سمت چپ انجام دهید. این حرکت را 

هر بار 5 دفعه تکرار کنید.
صورت شیر:

مزايا: این حرکت درد سینوس راتســکین داده و گردش خون را بهبود 
می بخشد.

چگونه آن را انجام دهید: از طریق بینی نفس عمیق بکشید؛ سپس 
دهان خود را بــاز نگه  دارید درحالی  که زبان خود را به ســمت چانه تان 
دراز می کنید. چشمان خود را باز نگه دارید و از طریق دهان بازدم کنید، 

طوری که صدای »ها« ایجاد شود. این حرکت را ۳ تا 5 بار تکرار کنید.
 رديابی زبان:

مزايا: این حرکت فشــار به فک را کاهش داده و گردن و گلو و گونه ها را 
تقویت می کند.

 O چگونه آن را انجام دهید: زبان را بیرون آورده و دور لب ها به شکل
التین حرکت دهید. هنگام این حرکت، ابرو را صاف نگه  دارید و فک پایین 

نیز شل باشد. این حرکت را ۱۰ بار برای هر سمت انجام دهید.

یک مطالعه علمی جدید نشــان داد خوردن نان تست و سیب زمینی 
کبابی می تواند منجر به ابتال به سرطان شود. دانشمندان دریافته اند 
که در خوردنی های دارای نشاســته که به مــدت طوالنی در معرض 
حرارت آتش قرار می گیرند، نوعی ماده شیمیایی به نام »أکریالماید« 
تولید می شود. دانشمندان بر این باورند که این ماده می تواند سرطان زا 
باشد. سازمان استاندارد غذایی بریتانیا بنا دارد با تشویق مردم به پختن 
صحیح غذا، مقدار مواد شیمیایی موجود در خوراکی ها را کاهش دهد. 
به توصیه این سازمان باید قبل از قهوه ای شدن خوراکی ها، به پختن یا 
کباب کردن آنها پایان داد. بنا به آمار سازمان استاندارد غذایی بریتانیا، 
مقدار مواد شیمیایی موجود در غذاهای همه رده های سنی باالست. 
ساالنه ۹۰۰ میلیون وعده غذایی همراه با سیب زمینی سرخ کرده در 
بریتانیا مصرف می شود. دانشــمندان می گویند اکریالماید، از طریق 
واکنش اسید آمینو و نوعی ماده قندی موجود در غذاها تولید می شود. 
این ماده در سیب زمینی، شلغم و هویج وجود دارد و اگر در نتیجه پخت 
زیاد به رنگ قهوه ای در آید، به اســید آمینوی موجود در مواد غذایی 
واکنش شــیمیایی نشــان خواهد داد. احتمال رخ دادن این واکنش 
شیمیایی در غذاهایی که در مایکروفر پخته یا آب پز شوند، در مقایسه با 
آنها که تست یا کباب می شوند، کمتر است. استیو وارنر، مدیر سازمان 
استاندارد غذایی بریتانیا می گوید: ما از مردم نمی خواهیم درباره آنچه 
می خورند نگران باشند، تنها از آنها می خواهیم زندگی شان را به روش 
مناســبی اداره کنند. همه آنچه برای کاهش مقدار مواد شیمیایی در 
غذاهایتان انجام می دهید، ریســک مواجه شدن شــما با خطرات را 
کاهش می دهد. ســیب زمینی ســرخ کرده و کبابی از محبوب ترین 
خوراکی ها در بریتانیاست. نان تست نیز در همه جای جهان، از جمله 

کشورهای عربی استفاده می شود.

درمان موثر برای سردردهای میگرنی

ديابت بارداری؛ عامل پرخطر 
افسردگی بعد از زايمان

 افتادگی پوست را به راحتی با يوگا 
از بین ببريد

نان تست و سیب زمینی کبابی 
می توانند سرطان زا باشند

تغذیه یک علم جوان است و با تحقیقات گسترده در مورد 
مواد غذایی و تاثیرات آن بر بدن انسان، رابطه ای مستقیم 
دارد و هر روز شاهد افزایش اطالعات و گهگاه شاهد تغییر 
نظرات دانشــمندان در زمینه مواد خوراکی و آشامیدنی 
هستیم که مسلما این موضوع بر اثر پیشرفت علوم و فنون 
آزمایشــگاهی و افزایش مســتمر آگاهی ها در عالم مواد 
غذایی توسط متخصصان است. در بسیاری از مواقع، افراد 
با شنیدن این نظریات بعضا دچار گمراهی می شوند و این 
وظیفه کارشناسان است که مردم را از اشتباه و سردرگمی 
نجات دهند. در این میان گیاه خــواری یکی از این موارد 
اســت که به غیر از مباحث تغذیه، بــر محیط اطراف خود 

تاثیر جدی می گذارد.
تا به حال به طور حتم برای شــما پیش آمده اســت که با 
افرادی مواجه شوید که خود را گیاه خوار یا خام گیاه خوار 
)وگان( می نامند. در این رژیم غذایی، خوراک های گیاهی 
و محصوالت لبنی طبیعی مجاز و غذاهای نشأت گرفته از 
حیوانات مانند تخم مرغ، ممنوع هستند. در برخی از عقاید 
افراطی این افراد، به برخی نوشته ها برخورد می کنید که 
می گویند سیر تکامل بشر نشــانگر آن است که نیاکان ما 
ذاتا گیاه خوار بوده اند یا اصال ســاختمان بدن انسان برای 
گوشت خواری مناسب نیست. در این بین نتیجه برخی از 
تحقیقات نشان می دهد که اگر گوشــت را از رژیم غذایی 
خود حذف کنیم، شــاید بتوانیم تا حدودی سالمت خود و 
ســیاره مان را حفظ کنیم؛ اما این مســئله به طور قطع به 

میلیون ها انسان آسیب خواهدزد.
 انسان ها بنا به دالیل عدیده به گیاه خواری روی می آورند. 
برخی این کار را انجام می دهند که از رنج حیوانات بکاهند 
و برخی دیگــر هم برای اینکه می خواهند ســبک زندگی 

سالم تری داشته باشند، گیاه خوار می شوند.
در عین حال برخی دیگر طرفدار پایداری هســتند یا آرزو 
دارند که با این کار میزان انتشــار گازهــای گلخانه ای را 
کاهش دهند. مهم نیســت که تا چه اندازه گوشت خوارها، 
گیاه خوارها و وگان هــا را انکار کنند؛ گیــاه خواران تنها 
بر یک نکته پافشــاری می کنند: »حذف گوشــت از رژیم 
غذایی، مزایای زیادی به همــراه دارد.« گیاه خواران باور 
دارند که هر چقدر این تغییر نگرش بیشتر باشد، تاثیر آن 
هم در مقیاس جهانی بیشــتر خواهدبود؛ اما واقعیت این 
است که اگر همه انســان ها گیاه خوار شــوند، مشکالت 
عدیده و جــدی برای میلیون هــا نفر، البتــه اگر نگوییم 

میلیاردها، پیش خواهدآمد.

تاثیرات ناگهانی حذف گوشت از رژيم غذايی
بر محیط زيست

اندرو جارویس )Andrew Jarvis( از بخش کشاورزی 
حاره ای مرکز جهانی کلمبیا در ایــن باره می گوید: »این 
مسئله، داســتان دو دنیای مختلف اســت. در کشورهای 
توســعه یافته، رژیم گیاه خواری ممکن اســت همه نوع 

مزیت زیســت محیطی و 
بهداشــتی را به همراه داشته 

باشــد؛ اما در کشورهای در حال 
توســعه بالعکس می توانــد تاثیرات 

منفی را باالخص از نظر فقر و تنگدستی 
به وجود آورد. جارویــس و همکارانش در 

مرکز مطالعاتی خود به این مسئله پرداخته اند 
که اگر گوشت به ناگهان از منوی غذایی کل این 

سیاره حذف شــود، چه تبعاتی بر محیط پیرامون 
خود می گذارد. نخســتین مــوردی که آنها بررســی 

کردند، تغییــرات اقلیمی بود. آمارها نشــان می دهد که 
تولید  غذا،  عامل  انتشــار یک چهارم تا یک سوم گازهای 
گلخانه ای تولید انسان در سرتاسر دنیاست و بخش عمده 
این مشکل هم به صنعت دامپروری مربوط می شود. اما به 
طور کلی، اینکه انتخاب های غذایی ما چگونه بر تغییرات 

اقلیمی تاثیر می گذارد، به درستی مشخص نشده است.

 به طور مثال یک خانواده متوســط چهار نفری در ایاالت 
متحده آمریکا، بیش از دو ماشین ســواری گاز گلخانه ای 
تولید می کنند و علت آن هم مصرف گوشت است؛ اما این 
یک واقعیت اســت که شــما معموال در بحث های مربوط 
به گرمایــش جهانی، نام ماشــین ها را به عنــوان مقصر 

می شنوید تا نام تکه های خوشمزه استیک گوشت را.
 از بین رفتن شغل و هويت

یک مشکل در مورد تبعیت از رژیم گیاه خواری این است 
که باید در نهایــت فکری هم به حال افــرادی کرد که در 
صنعت دامداری مشــغول به کار هســتند. پیتر الکساندر 
)Peter Alexander( یــک محقــق مدل ســازی 
سیســتم های اجتماعی اکولوژیکی از دانشگاه ادینبورگ 
می گوید: »من در اســکاتلند زندگی می کنم؛ یعنی جایی 
که زمین های مرتفع آن اکثرا به دســت انسان ها ساخته 

و  شــده 
ی  شــکل گیر
پایــه چــرای  بــر  آن هــم 
گوســفندان بــوده اســت. اگر ما 
همه ایــن گوســفندان را از مراتعمان 
برانیم، محیط زیســت بدون تردید ظاهری 
متفاوت خواهدداشــت و خود ایــن کار جدای 
خیلی از مســائل، پتانســیل آن را دارد که بر تنوع 
زیســتی تاثیر منفی بگذارد. انــدرو جارویس درباره 
این مشکل می گوید: »در حال حاضر بالغ بر ۳/5میلیارد 
نشــخوارکننده اهلی در روی کره زمین وجود دارد، ده ها 
میلیارد جوجه نیز هرســاله برای تولید غذا پرورش داده 

شده و سپس کشته می شوند. 
همه ایــن اعداد و ارقــام، بیانگر این واقعیت اســت که ما 
درباره یک ضرر و زیان عظیم اقتصادی صحبت می کنیم. 
مســئله اینجاســت که بهترین طرح ها هم نمــی توانند 

سیستم معاش جایگزینی را برای همه در اقصی نقاط دنیا 
پیشنهاد کنند. در حدود یک سوم خشکی های کره زمین 
را مرغزارهای مناطق خشــک و نیمه خشک در بر گرفته 
اند که تنها می توانند از دامداری حمایت کنند.« به گفته 
دکتر فاالن، زندگی بــدون دام در برخی از محیط ها عمال 
برای مردم غیرممکن است. عشــایری مانند اقوام مغول و 
بربر اگر بخواهند از این سیستم دســت بردارند، جدای از 
خیلی مســائل، هویت فرهنگی خودشــان را هم از دست 
خواهندداد. عالوه بر این، حتی کســانی کــه کل زندگی 
شان به دام هم وابســته نیســت از این متاثر خواهندشد. 
در حقیقت گوشــت، تاریخچه، ســنت و هویت فرهنگی 
مهمی دارد. گروه های متعددی در سرتاســر دنیا هستند 
که به عنوان کادوی عروســی یا حتی برای میهمانی ها، به 

میهمانان غذای گوشتی می دهند.
تاثیرات سالمتی

اثر این رژیم غذایی بر ســالمت نیز هنوز پیچیده اســت. 
مدل کامپیوتری اسپرینگ من نشان می دهد که اگر همه 
انسان ها تاسال ۲۰5۰ گیاه خوار شوند، مرگ و میر هم در 
سطح جهان بین ۶ تا ۱۰ درصد کاهش خواهدداشت و این 
مسئله به دلیل کاشه بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، 

سکته و برخی از انواع سرطان هاست. 
اما یــک مســئله همچنــان به قــوت خود باقی اســت: 
فرآورده هــای حیوانی بــه ازای هر کالری، مــواد مغذی 
بیشــتری دارند لذا حتی اگر می خواهید گیاه خوار شوید، 
باید اطمینان حاصل کنید کــه جایگزین های مهم را می 
توانید به بدن خود برسانید. این مسئله از آن جهت اهمیت 
دارد که یادمان نرود حدودا بالغ بر دو میلیارد انســان در 
کل دنیا با مشکل تغذیه نادرست دست به گریبان هستند. 

مسئله اینجاســت که اگر همه دنیا به سمت رژیم غذایی 
گیاه خواری برود، آنگاه یک بحران جدی سالمت مردم را 
باالخص در کشورهای در حال توسعه، تهدید خواهدکرد؛ 
چرا که در این صورت این ســوال پیش مــی آید که مواد 
مغذی کوچک که عبارتند از آهن، کبالت، کرومیوم، مس، 
ید، منگنز، ســلنیوم، روی و مولیبدن، دقیقا قرار است از 

کجا تامین شوند؟!
کارشناســان در مورد گیاه خواری تعابیر جالبی دارند؛ به 
عنوان مثال دکتر جارویس می گویــد: »در اصل تغییر در 
رژیم غذایی چیزی اســت که کمتر به آن توجه می شــود 
درحالی که اصل مسئله نه گیاه خواری و نه گوشت خواری 
صرف اســت؛ ما حتی با کــم کردن مصرف گوشــت هم 
می توانیم شــاهد تاثیرات ملموس نه تنها بر سالمت بلکه 
بر محیط زیست نیز باشــیم« و این موردی است که دکتر 
اسپرینگ من هم بر آن تاکید می کند: »تغییرات مشخص 
بر سیســتم غذایی ما را تشــویق می کند که تصمیمات 
غذایی محیط زیست دوستانه و سالم تری بگیریم. درواقع 
اگر قیمت گوشت گران تر شده و قیمت سبزی و میوه جات 
کاهش پیدا کند، ناخودآگاه به سمت رژیم غذایی مطلوب 

تمایل پیدا خواهیم کرد.«

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

تجويز لنزهای  
چشمی، نیازمند 

تست های 
پاراکلینیکی 

است

عضــو جامعــه اپتومتــری ایــران گفــت: بــرای تجویــز بهتر 
 لنزهــای تماســی بایــد از تســت های پــارا کلینیــک کمک 

بگیریم.
شــهرزاد نکونام در حاشــیه برگزاری ســمینار پاراکلینیک در 
اپتومتری افزود: از جمله وظایف اپتومتریســت ها، بررســی علل 
نابینایی یا کم بینایی در کاهش دید افراد اســت که برای بررسی 
اختالالت بینایی الزم اســت از تســت های پارا کلینیک استفاده 

کنیم.
وی اظهار داشــت: بــرای بســیاری از جراحی ها که بــه عنوان 

جراحی های عیوب انکســاری مانند لیزیک، الزک یا فمتولیزیک 
شناخته می شوند، تعیین لنزهای داخل چشمی و PRQ، نیازمند 

استفاده از تست های پارا کلینیک هستیم.
عضو جامعــه اپتومتری ایــران ادامــه داد: اندازه گیــری قرنیه، 
تعیین ضخامت قرنیه و در جراحی هــای آب مروارید در مورد لنز 
داخل چشــمی )داخل یا پشــت اتاق قدامی(، نیازمند استفاده از 
تســت های پارا کلینیک توسط اپتومتریســت ها هستیم که این 

تست ها با عنوان اکوگرافی چشم انجام می شود.
 نکونــام تصریح کــرد: از آنجا که تغییــر اندازه لنزهــا اگر همراه 

 با اشــکال باشــد در دید فــرد نتیجه ســوء به جــا می گذارد، 
 بنابرایــن این اعمــال در حیطه چشــم پزشــکی باید توســط 
 افراد اپتومتریســت متخصص و مجرب، انجام و نتایج تســت ها 
 توســط این اشــخاص تفســیر و بررســی شــود؛ زیرا این گروه 
از افراد درباره آناتومی و فیزیولوژی چشم و مکانیسم قسمت های 

مختلف آن اطالعات علمی کامل دارند. 
بنابراین انجام این امور توســط اپتومتریست ها در مقایسه با ارائه 
این خدمات توســط اپراتور ناآشــنا به فیزیولوژی چشــم نتیجه 

بهتری دارد.

قهوه یکی از مفیدترین نوشیدنی ها در سراسر دنیاست، پس 
برای به دست آوردن ســالمتی و جلوگیری از ابتال به برخی 
از بیماری ها، مصرف این نوشــیدنی خوش طعم را در رژیم 
غذایی روزانه خــود قرار دهید. قهــوه دارای خواص درمانی 
فراوان به نسبت سایر نوشیدنی ها به ویژه چای سیاه است که 
کارشناسان مصرف ۲ فنجان قهوه در روز یکی بعد از مصرف 
صبحانه و دیگری هنگام عصر را به افراد توصیه می کنند. اما 
برای بهره بردن از خواص درمانی این نوشیدنی خوش طعم، 
آن را بدون شــکر و خامه مصرف کنید؛ زیرا اضافه کردن این 
مواد باعث افزایش خطر ابتال به دیابت و باال رفتن چربی خون 
می شــود. قهوه دارای مجموعه ای از آنتی اکسیدان هاست. 
براساس تحقیقات، یک فنجان قهوه دارای گروه ویتامین های 
B5، B2 و B3، منگنز، منیزیم و پتاســیم است که همگی از 
جمله مواد مفید برای حفظ سالمت بدن هستند. با نوشیدن 
قهوه، خطر ابتال به بیماری های قلبی بسیار کاهش پیدا می 
کند؛ زیرا در این نوشیدنی مواد کاهنده التهاب در بدن وجود 
دارد و مانع از گرفتگی عروق خونی می شــود. این ماده یکی 
از برترین خوراکی ها برای کاهش وزن و رســیدن به تناسب 
اندام است و کارشناسان اعالم کرده اند در قهوه موادی وجود 
دارد که باعث افزایش ســوخت و ســاز بدن و چربی سوزی 

به ویژه در ناحیه دور شــکم می شــود و به این ترتیب فرد با 
مصرف روزانه آن می تواند به ســرعت وزن کم کند. مصرف 
قهوه در زمان سرماخوردگی و ابتال به آنفلوآنزا، می تواند باعث 
کاهش عالئم بیماری، بهبود فرد و کاهش دوران نقاهت شود، 
به همین دلیل کارشناســان مصرف آن را هنگام بیماری به 
شرط نداشتن تب باال توصیه می کنند. کارشناسان دریافتند 
افرادی که روزانه ۲ فنجان قهوه مصرف می کنند، حدود ۴۰ 
درصد کمتر به ســرطان کبد مبتال می شوند. این نوشیدنی 
دارای مواد ضد سرطانی است که از ابتال به این بیماری مرگبار 

تا حد زیادی جلوگیری می کند.

محققان در تحقیقات جدید خود موفق شــدند بین انجام 
برخی از کارها و کاهش ســن افراد رابطه ای معنادار پیدا 
کنند.کارشناســان درجدیدتریــن پژوهــش های خود 
دریافتند نشســتن به مدت زیاد در طــول روز می تواند 
سبب کوتاه شــدن طول عمر طبیعی فرد به میزان هشت 

سال شود.
محققان دانشــگاه کالیفرنیا با بررسی روی بیش از ۱5۰۰ 
داوطلب زن ســالمند در ایاالت متحده در بازه های زمانی 
سال های ۲۰۰5 تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تا ۲۰۱5 دریافتند که 
نشســتن بیش از حد در محیط کار می تواند سبب کوتاه 
شدن تلومرها، شاخه های موجود روی DNA بدن انسان 
شــود که در نتیجه آن فرد با بیماری هایــی مانند ابتال به 
دیابت، بروز حمله قلبی، ســکته مغزی، چاقی، باال رفتن 
فشار خون، استرس، پیری و مرگ زودرس مواجه می شود.

براســاس این یافته هــا کــه در مجلــه اپیدمیولوژی به 
چاپ رســیده، نشســتن بیش از اندازه عالوه بر بروز انواع 
بیماری های جســمانی، تاثیری مخرب بر ساختار سلولی 
و بیولوژیکی بــدن می گذارد و باعث ایجــاد بیماری های 

ژنتیکی حتی در فرزندان و نسل های آتی می شود.
کارشناســان در ادامه ایــن تحقیق، از بانوان خواســتند 

که میزان تحــرک خود را افزایش دهنــد و روزانه حداقل 
۳۰دقیقه ورزش کنند و تنها پس از یک هفته، آنها شــاهد 
تغییراتی شگفت انگیز در تلومر داوطلبان و افزایش طول 

dna  آنها بودند.
براین اساس کارشناسان توصیه می کنند افراد به ویژه در 
آستانه میانسالی و سالمندی سعی کنند فعالیت فیزیکی 
بیشتری در طول روز داشته باشند و هر دو ساعت به مدت 
۳۰ دقیقه ایســتاده کار کنند یا قدم بزننــد تا روند پیری 
در بدن آنها کاهش یابد و از ابتال بــه بیماری های مرگبار 

مزمن در امان بمانند.

الغر شدن سريع تا نوروز با »قهوه تلخ«

اســتامینوفن به این دلیل که بدون نسخه به فروش می رسد، تبدیل 
به یکی از داروهایی شده که بسیاری از افراد برای استفاده از آن هیچ 
ترسی به دل راه نمی دهند و با کوچک ترین احساس دردی مثل نقل 
و نبات این قرص را استفاده می کنند.  سرماخوردگی، بیماری به ظاهر 
ساده ای است که می تواند شــما را چند روز از کار و زندگی بیندازد و 
اگر بدن ضعیفی داشته باشید، بارها در طول فصول سرد سال کالفه 
تان کند. اگر همان ابتدای ســرماخوردگی چند راه ساده خانگی را 
امتحان کنید و البته حواستان به رعایت چند نکته هم باشد، می توانید 
از شدیدتر شدن ســرماخوردگی جلوگیری کنید و سریع تر به روال 
عادی زندگی برگردید. سرماخوردگی شــایع ترین بیماری پاییز و 
زمستان است، هرچند بعضی پزشکان معتقدند آب و هوای سرد باعث 
سرماخوردگی نمی شود و در واقع عـلت شیـوع ایـن بـیـمـاری در 
فصول ســـــرد سال، مجاورت افراد در کنار هم و محیط های بسته 

است که باعث می شود ویروس راحت تر منتقل شود.

 به گفته محققان، چرت زدن در بعد از ظهر، موجب هوشیاری ذهن 
شــما می گردد. توصیه خواب نیمروزی، موضوع جدیدی نیســت، 
به ویژه در کشورهای گرم تر مانند اسپانیا. محققان به مدت طوالنی 
مزایای چرت پس از ناهار را مورد مطالعه قرار دادند. یک مطالعه جدید 
مشخص کرد زمان بهینه ای که ســالمندان باید برای بهبود عملکرد 
ذهنی خود در بعد از ظهر بخوابند، حدود یک ساعت است و طی آن 
مشخص شد در مقایســه با افرادی که چرت نمی زدند یا افرادی که 
برای مدتی بیش از ۹۰ یا کمتر از ۳۰ دقیقه می خوابیدند، کســانی 
که بعد از ناهار مقدار متوسطی از زمان را چرت می زدند )بیشتر آنها 
نزدیک به ۶۰ دقیقه می خوابیدند(، به طور کلی عملکرد شــناختی 
بهتری داشتند. بر اساس نتایج به دســت آمده، چرت نسبتا طوالنی 
می تواند بخش مهمی از بهینه سازی عملکرد شناختی در افراد مسن 
باشــد، در نتیجه موجب کاهش خطر وابستگی عملکردی و کیفیت 

پایین زندگی می شود.

تاثیر چرت نیمروزی بر هوشیاری 
ذهن

جايگزين های طبیعی برای قرص 
استامینوفن

با انجام اين کار دست کم 8 سال از عمرتان کم می شود

ورزش درمانی

بدن انسان با پیچیدگی های فراوان خود، نیازمند تامین انرژی و حفظ ســالمتی خود برای تداوم حیات است و درواقع 
برای دســتیابی به اين مهم، نیازمند تامین تمامی امالح، آب، الکترولیت ها، ويتامین هــا، کربوهیدرات ها، چربی ها و 

پروتئین هاست؛ لذا بهتر است از تمام گروه های غذايی به شرط رعايت اعتدال در مصرف استفاده کنید.

گیاه خوار یا گوشت خوار؛ مسئله این نیست!

زيبايی
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پیشنهاد سردبیر: 
ذراتی سریع تر از نور

ذراتی سریع تر از نور
یک فیزیکدان دانشگاه جرج میســون آمریکا به نام 
»رابــرت اهرلیش« که به تازگی بازنشســته شــده، 
مدعی اســت نوترینوها به احتمال زیاد »تاکیون« یا 

ذره ای سریع تر از نور هستند.
پیش از این نیز ادعاهای زیادی از این دســت مطرح 
شــده  بودند و آخرین آنها مربوط به ســال 2011 و 
 زمانی بود کــه دانشــمندان حاضر در آزمایشــگاه

OPERA در ایتالیا سرعت نوترینوها را اندازه گیری 
کردند و مدعی  شــدند آنهــا اندکی ســریع تر از نور 
حرکت می کنند، با این حال، زمانی که ســرعت این 

ذرات دوباره اندازه گیری شد، نتایج اولیه رد شد.
ادعای جدید اهرلیش مبنی بر ســرعت باالتر از نور 
نوترینوها مبتنی بر شــیوه ای بســیار حســاس تر از 
اندازه گیری ســرعت آنها یعنی یافتن جرم این ذرات 

است.
نتایج حاصله مبتنی بر این موضوع است که تایکون ها 
دارای جرمــی خیالــی )imaginary mass( یا 
جرمی منفــی به توان 2 هســتند. ذراتــی با چنین 
جرمی دارای ویژگی عجیبی هســتند زیرا هنگام از 
دســت دادن انرژی ســرعت می گیرند و ارزش جرم 
خیالی شــان توسط نسبتی ســنجیده می شود که از 

دست دادن انرژی را نشان می دهد.
به گفته اهرلیش، بزرگی جــرم خیالی نوترینو0/33 
الکترون ولت یا دو ســوم میلیونیوم جــرم الکترون 
اســت در نتیجه این ذره بنیادی هنگام حرکت با از 
دســت دادن انرژی، ســرعتی باالتر از نــور به خود 

می گیرد.
این دانشــمند نشــان داده مشــاهدات مختلف از 
اشــعه های کیهانی در کیهان شناســی و همچنین 
بررســی های انجام شــده در فیزیــک ذرات نیــز 
همین ارزش جرم خیالــی را بــرای نوترینوها ارائه 
 داده انــد. جزئیات این دســتاورد علمی در نشــریه
 Astroparticle Physics قابل مشاهده است.

محققان چینی با الهام گرفتن از خط ســنتی نســتعلیق چینی 
موفق به ساخت باتری هایی شده اند که قابلیت انعطاف پذیری 
دارند و راهی برای ساخت وسایل الکترونیکی منحصر به فرد در 

آینده خواهند بود.
معمــوال باتری هــا دارای دو الکتــرود آند و کاتد هســتند. در 
باتری های »لیتیوم هوا« که نســبت به باتری های »لیتیوم یون 
دار«، 10 برابر بیشتر قدرت شارژ دارند، آند از فلز لیتیوم و کاتد 
از مواد کربنی منفذدار ساخته می شود تا جریان هوا را در داخل 
باتری احاطه کند و واکنش لیتیوم در برابر اکسیژن هوا منجر به 

خالی شدن انرژی باتری می شود.
 در همیــن حــال محققــان موسســه شــیمی کاربــردی

Changchun چین دریافتند که بخش اصلی جوهر ســیاه 
نقاشی در خط نستعلیق چینی، کربن بوده و کاغذ آن منفذدار، 
باریک، انعطاف پذیر، ســبک و ارزان اســت و جوهری که روی 
کاغذ به کار گرفته می شــود همچون کاتد در باتری لیتیوم هوا 

عمل می کند.
ایــن محققان چینی بــا الگو بــرداری از روش فــوق، باتری را 
ســاخته اند که از ســه الیه کاتد با کاغذ جوهری، صفحه ای از 
فســیل لیتیوم به عنوان آند و صفحه ای از فیبرهای شیشه ای 

برای گذاشتن در میان آند و کاتد تشکیل شده است.
همچنین بعــد از انجام این آزمایشــات، محققان چینی متوجه 
شــدند این صفحات کــه نقش باتــری را دارند به آســانی خم 
می شــوند و از این روش می توان در آینده برای ساخت وسایل 
الکترونیکی انعطاف پذیر اســتفاده کرد. نتیجه این تحقیق در 
منتشــر  journal Advanced Materials  نشــریه 

 شده است.

وقتی هوآوی میت 9 در نوامبر گذشــته در آلمان رونمایی شد، 
کمپانی چینی، قول عرضه نســخه محدود و خاصــی را به نام 

پورشه دیزاین داد.
حاال هوآوی به وعده خــود عمل کرده و بــه کاربران عالقه مند 
توصیه کرده اســت تا قبــل از اتمام موجــودی، آن را به قیمت 
1395 یــورو )1500 دالر( ســفارش داده و 31 ژانویه دریافت 

کنند.
برخی ویژگی ها و تفاوت های مدل پورشه با میت 9 استاندارد به 

شرح زیر است:
بدنه فلزی مشکی که نمایشــگر آن کامال خمیده طراحی شده و 
Ki� 15/5اینچی تعریف شده اســت / تراشه 8 هسته ای زدر سای

rin 900 / باتری 4000 میلی آمپر ســاعت / 6 گیگ رم / 256 
گیگ حافظه داخلی / دوربین پشت گوشی به صورت دو دوربینه 
از نوع Leica ساخته شده اســت که اولی 12 مگاپیکسل از نوع 
RGB و دومی مونوکرام 20 مگاپیکسلی است / دکمه فیزیکی 
و حسگر اثرانگشــت هم به جای اینکه در عقب گوشی جاسازی 

شود، در جلوی گوشی تعبیه  شده است.

الهام از خط چینی برای ساخت 
باتری های آینده

 گوشی هوآوی پورشه دیزاین 
۵/۵ میلیون تومانی عرضه شد

فناورانه

پیش گویی های یک آینده شناس و نظرسنجی از 6/500 نفر، 
نشانگر آن است که مشــتریان آماده استفاده از دوربین جلوی 
تلفن هوشمندشان برای »کاربردهای بالقوه متعددی« هستند-

بانکداری، خرید، مراقبت های بهداشتی و مراودات اجتماعی، در 
بین ده قابلیت آتِی مورد استفاده از دوربین تلفن هوشمند قرار 
دارند-بیش از یک سوم مصرف کنندگان از اینکه بانک ها به جای 
رمز بانکی شان از سلفی استفاده کنند، احساس امنیت بیشتری 
می کنند. این در حالی است که بیش از یک چهارم افراد ترجیح 
می دهند به جای مراجعه حضوری، پزشک خانوادگی شان را از 
طریق سلفی یا گفت وگوی ویدئویی ببینند. بر اساس تازه ترین 
گزارش ســونی موبایل، با  عنوان »گذار سلفی از مدی زودگذر 
و کم اهمیت به پدیده ای در حوزه فناوری«، دوربین های تلفن 
هوشمند می توانند موجب تغییر و تحول در چندین حوزه شوند. 
 Futurizon این گزارش همراه با تحقیق انجام شــده توسط
منتشر شد که براساس نظرســنجی از 6/500 مصرف کننده 
اروپایی در کشورهای بریتانیا، فرانســه، آلمان و اسپانیا تهیه 
شده و نشــانگر آن اســت که مصرف کنندگان آماده پذیرش 
»کاربردهای بالقوه متعددی« برای تصویربــرداری با دوربین 
هســتند. Sony Mobile با همکاری دکتر یان پیرســون، 
آینده شناس، تعدادی از حوزه هایی را که احتمال به کارگیری 

تصویربرداری موبایل و ســلفی به عنوان عملکردی وابسته به 
فناوری در آینده در آنها بیشتر است، مورد بررسی قرار داد. این 
کاربردهای بالقوه طیف گسترده ای را شامل می شود. از پارک 
تفریحی »سلفی-ســواران« که به ماجراجویان بی باک امکان 
ضبط تجربه هایشان در سوار شدن به رولرکوستر را می دهد، تا 
خریدارانی که تنها با لمس یک دکمه از آن به عنوان »دســتیار 
شــخصی مجازی« برای پرو چندین لباس استفاده می کنند. 
پس از شناســایی این کاربردها، بیش از 6/500 مصرف کننده 
دیدگاه هایشــان را دربــاره تکامل ســلفی به عنــوان روندی 
اجتماعی ارائه کردند و اشتیاقشــان را به کاربردهای بیشتر از 
تصویربرداری موبایل، ابراز نمودند.جیســون اسمیت، معاون 
خاورمیانــه و آفریقای  Sony Mobile ، گفــت: »این پروژه 
به ما حســی واقعی از چگونگی تحول ســلفی ها و تماس های 
ویدئویی و اینکه چطور توانسته اند بسیاری از حوزه های مختلف 
Sony Mo�را دگرگون سازند، داده اســت.« او افزود: »ما در 

bile با دو وظیفه اصلی مواجهیم. طراحی تلفن های هوشمندی 
که زندگی مصرف کنندگان امروز را ساده تر می کنند و هم زمان 
نگاه به آینده و مشارکت در هدایت نوآوری  ها و تغییرات دارند. 
ما همیشه تصویربرداری را به عنوان عملکردی کلیدی در قلب 
تلفن های هوشمند دیده ایم و در حال حاضر هم فناوری دوربین 

جلوی Xperia™ XZ را برای عکس  هایی با کیفیت برتر ارتقا 
داده ایم. از این رو دریافتن آمادگی پذیرش طیف گسترده ای از 
کاربردهایی  که زندگی روزمره ما را بهبود می بخشــد از سوی 

مصرف کنندگان، بسیار هیجان انگیز است.«
بــر اســاس ایــن ایــن گــزارش 10 شــیوه ای که بــه باور 
مصرف کنندگان سلفی ها می توانند در پنج سال آینده متحول 

شوند، به شرح زیر است:
1- مراودات اجتماعی: سلفی گرفتن با دوستانتان برای دریافتن 

اینکه واقعا چه فکر می کنند.
2- پزشکی: بیش از یک چهارم مردم ترجیح  می دهند در وهله 
اول، پزشک خانوادگی شان را از طریق سلفی یا تماس ویدئویی 

ببینند .
 3- بانکداری برای نسل ســلفی: نزدیک به نیمی از افراد 25 تا 
34 ساله دسترسی به بانکشــان از طریق »گذرواژه سلفی« را 

ایمن تر حس می کنند.
4- تفریح: حدود نیمی از عالقه مندان به ماجراجویی دوســت 
دارند »سلفی کوســتر«، رولرکوستری که کنترل ضبط تجربه  
رولرکوسترسواری را در اختیار شما قرار می دهد، را تجربه کنند.

5- در باشگاه ورزشی / تناســب اندام: سلفی هایی که با هوش 
مصنوعی برای ثبت پایش بدن مورد اســتفاده قرار می گیرند 
مانند آزمایش ضربان قلب و حتی پیشنهاد بهبود فنون و میزان 

دقت حرکات انجام داده شده
6- لباس های سفارشی: گرفتن عکس ســه بعدی از بدن برای 

دوخت لباس های سفارشی
۷- در فروشگاه: استفاده از دوربین تلفن هوشمندتان با لمس 
یک دکمه برای امتحان لباس های مختلف که مناســب شکل 

بدن شماست.
8- واحد پــول اجتماعی: پرداخــت برای ورود به ســینما یا 

جاذبه های توریستی از طریق سلفی
9- روبات ها: استفاده از تلفن هوشمندتان برای کنترل پهپادها 

یا روبات ها برای سلفی گرفتن از دیگران یا مناطق صعب العبور
10- خانه: استفاده از ســلفی برای ایمن  سازی و دسترسی به 

خانه ها و خودروهای ما
دکتر یان پیرسون، آینده شناس و تهیه کننده  گزارش»آینده 
سلفی ها« گفت: »نمایش تحول ســلفی ها و تصویربرداری با 
تلفن هوشــمند با تیم Sony Mobile از طریق این گزارش، 
بســیار جذاب بود ولــی دلگرم کننده تــر از آن واکنش های 
مصرف کنندگانی بود که آمادگــی خود را برای پذیرش طیفی 
از کاربردهای آتی سلفی ها و تماس های ویدئویی نشان دادند. 
نتایج به طور واضح نشانگر آن است که سلفی ها به خوبی در راه 
دگرگون شدن از مدهای زودگذر کم اهمیت به پدیده ای وابسته 
در حوزه فناوری اند و خوراک فکری بــرای تعدادی از صنایع. 
قابلیت های بالقوه فراوان است و تماشای تحقق آنها در سال های 

آتی بسیار هیجان انگیز خواهد بود.«

بیش از یک سوم 
مصرف کنندگان 
از اینکه بانک ها 

به جای رمز 
بانکی شان از سلفی 

استفاده کنند، 
احساس امنیت 

بیشتری می کنند

تحقیق جدید نشانگر آن اســت که مصرف کنندگان، آماده پذیرش »ســلفی« به عنوان ابزاری در بانکداری، خرید، 
مراقبت های بهداشتی و موارد دیگرند.

حقایقی جالب درباره آینده عکس های سلفی
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پیشنهاد سر دبیر: 
برگزاری ارکستر موسیقی آرپا در اصفهان

موسیقی

اخبار فرهنگی

دبیر اولین جشنواره شعر فجر با اشاره به ســابقه یازده ساله این 
جشــنواره گفت: اکنون پس از گذشــت این مــدت این درخت 

تنومند شده و کم کم دارد میوه می دهد.
علیرضا قزوه ، در خانه عامری های کاشــان در جشنواره شعر فجر 
بیان کرد:  اکنون این درخت، درخت تنومندی شــده و مطمئن 

هستیم که کسی نمی تواند ریشه این درخت را قطع کند.
وی در ادامه ســخنان خود به انتخاب محمدکاظم کاظمی شاعر، 
منتقد و ادیب سرزمین افغانستان به عنوان دبیر علمی یازدهمین 
جشنواره شــعر فجر نیز اشــاره نمود و اظهار داشت: این انتخاب 

شایسته بود و باید زودتر از اینها انجام می شد.
قزوه بر تقویت شعر فارســی تاکید کرد و گفت: در سرزمین هایی 
چون تاجیکســتان، پاکســتان، هندوســتان، بخشــی از حوزه 
ماوراءالنهر، شبه قاره و آن سوی شــبه قاره، شبه جزایر بالکان و 
حتی آسیای صغیر هنوز اندک کســانی هستند که جرقه هایی از 

شعر فارسی را روشن می کنند.
شعر انقالب، سرشار از اعجاب و زیبایی هاست

در ادامه این برنامه دبیر هشــتمین جشــنواره شــعر فجر گفت: 
حکایت شعر انقالب که در جشنواره ها و بزرگداشت ها بالنده شد 
حکایت نهنگی اســت که کم کم بزرگ تر از دریای سرکش نظام 
گفتمان ایدئولوژیک انقالب می شود. عبدالجبار کاکایی ادامه داد: 

نهنگ باشکوه، آماده اعجاب و بیان زیبایی خودش است.
شعر،  معلم جامعه باشد

دبیر علمی نهمین و دهمین دوره جشــنواره شعر فجر در بخش 
دیگری از این مراســم اظهار داشت: شــاعران، معلمان جامعه و  
الگوی رفتاری، اندیشــه ای، احساسی، آموزشی و فلسفی دیگران 
بوده اند ، با آنکه امروز صدای شعر در هیاهوی حوزه های مختلف 
به خوبی شنیده نمی شود ولی باز هم شــعر و شاعران می توانند 
معلم جامعه باشــند. اســماعیل امینی بیان داشــت: در جامعه 
ما این گونه بوده اســت که، درعالم قدرت دو نفر که از یک حزب 
هســتند نمی توانند باهم کنار بیایند اما در عالم شعرا  افرادی از 
سرزمین ها و شهرهای مختلف با ســالیق متفاوت ادبی در کنار 
هم می نشــینند و با وجود اختالف نظری که در شعر و سیاست 
دارند دوســتی و برادری خودشــان را حفظ می کنند. به گزارش 
مهر، افتتاحیه یازدهمین جشــنواره شــعر فجر که بــه میزبانی 
شهر کاشان برگزار شــد، محمدعلی بهمنی، عبدالجبار کاکایی، 
اسماعیل امینی، علیرضا قزوه، پرویز بیگی حبیب آبادی و محمود 
اکرامی فر به عنــوان دبیران علمی ادوار پیشــین و محمد کاظم 
کاظمی دبیرعلمی جشنواره امسال به همراه چند شاعر کاشانی و 

افغانستانی اشعاری خواندند.

مســابقه تفســیر ســوره مبارکه فجر، ۲۱ بهمن ماه و در آستانه 
دهه فجر انقالب اسالمی در موسســه دارالقرآن نورالهدی برگزار 

می شود.
منبع این مســابقه، تفســیر نمونه آیت ا... مکارم شیرازی است و 
داوطلبان تا تاریخ نوزدهم بهمن ماه فرصت دارند تا برای شرکت 
در مســابقه ثبت نام کنند. آزمون در روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه، 
ســاعت ۴ بعد ازظهر در محل موسسه دارالقرآن نورالهدی برگزار 
می شود. شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد و سواالت آزمون 
به صورت تستی اســت. عالقه مندان برای دریافت جزوه مسابقه 
می توانند به موسســه دارالقرآن نورالهدی به نشــانی کلیشــاد، 

خیابان شهید مطهری، جنب بانک سپه مراجعه کنند.

تئاتــر خیابانــی »کلکســیون بازیافتــی« بــه نویســندگی 
نــورا لــک و کارگردانی فرخنــده دریایــی تــا ۱۴ بهمن ماه 
در میــدان جلفــا، روبه روی هتل عباســی، ســی و ســه پل، 
 میــدان امــام و روبه روی حــرم زینبیه بــرای عموم بــه اجرا 

در می آید. 
کارگردان این نمایش در مورد جزئیات آن گفت: در »کلکسیون 
بازیافتی« از زبان پیرمردی که گونی مندرسی بر دوش دارد و پا 

برهنه است روایت های گوناگونی می شنوید. 
او از جمعیــت در مورد چرایی انتخاب کفش هایشــان ســوال 
می پرسد و از داخل گونی خود، کفش هایی را بیرون می آورد و 
قصه آن را برای تماشــاگران تعریف می کند و آخرین قصه، قصه 

بی کفش بودن اوست... .
 فرخنده دریایی تصریح کرد: ابراهیــم حاج حیدری تک بازیگر 
این نمایش است و موسیقی کار نیز بر عهده فرزاد دریایی و فرید 

قدیری است.
 این نمایش که شــهریور ماه موفق به راهیابی به بخش رقابتی 
جشنواره فصلی تئاتر تاالر هنر شده بود، یکی از 7 نمایشی است 

که در دور دوم اجراهای خیابانی تاالر هنر حضور دارد.
 روز، ساعت و مکان های اجرای این نمایش در فضای عمومی به 

شرح زیر است:
۱۴ بهمن ماه، رأس ساعت ۱6، روبه روی حرم زینبیه

عالقه مندان برای دیــدن این نمایش می تواننــد رأس تاریخ و 
ساعت های یاد شده در مکان های اجرا حضور پیدا کنند.

ارکســتر موســیقی آرپا بــه رهبری دکتــر آربــی بابومیان و 
خوانندگی فرید فرخ پور در اصفهان برگزار می شود.

در ایــن برنامه تعــدادی از ناب تریــن قطعات عاشــقانه های 
ایران زمین، ترانه های ماندگار و خاطره انگیز به اجرا در می آید.

همچنین در ادامه بخشی از آلبوم »شب رویایی« با صدای فرید 
فرخ پور اجرا خواهد شد.

ارکستر موســیقی آرپا روز ۱5 بهمن ماه ساعت ۲۱ در مجتمع 
فرهنگی هنری فرشــچیان، واقــع در خیابــان توحید پذیرای 
هنردوستان خواهد بود. عالقه مندان می توانند برای رزرو بلیت 

به سایت melliconcert.com  مراجعه نمایند.

دبیر اولین جشنواره شعر فجر:

 درخت تنومند جشنواره بین المللی 
شعر فجر به ثمر رسیده است

برگزاری تفسیر
سوره مبارکه فجر در اصفهان

تا 14 بهمن ماه؛

شاهد اجرای »کلکسیون بازیافتی« 
در فضای عمومی باشید

برگزاری ارکستر موسیقی آرپا
در اصفهان

ساخت موسیقی »در میان دیوارها« به کارگردانی شاهپور شهبازی 
و تهیه کنندگی جواد خمیس آبادی به پایان رسید. 

شــاهپور شــهبازی نویســنده، کارگردان و فارغ التحصیل رشته 
سینما از دانشگاه کارلسروهه آلمان است و آثاری چون تئوري هاي 
فیلم نامه در ســینماي داســتاني،  دراماتورژی فیلــم و دیالکتیک 

چشم ها را تألیف کرده است. 
»در میــان دیوارهــا« یــک درام اجتماعــی اســت و در خالصه 
داســتان فیلم آمده اســت: رضا دانش پوراستاد دانشــگاه، عاشق 
یکي از دانشــجویانش بــه نام مریــم اســت. خانــواده مریم، به 
علت اختالف ســن رضا و مریــم مخالــف ازدواج آنها هســتند و 
 به همیــن دلیل، پــدر مریم شــرایط ازدواج ســختي را براي رضا

 گذاشته است.
 مریم در شب تولدش به خانه رضا می آید تا تکلیف نهایی رابطه اش 

را با رضا مشخص کند. 

مریم دوســتی به آخرین وضعیت و کیفیت فیلم خود برای حضور در 
جشنواره فیلم فجر اشاره کرد. مریم دوستی کارگردان »دریاچه ماهی« 
که امسال در بخش چشم انداز سینمای ایران جشنواره فیلم فجر حضور 
دارد، در خصوص آخرین وضعیت این اثر به خبرنگارحوزه سینما گروه 
فرهنگی باشــگاه خبرنگاران جوان،گفت: تمام مراحل فنی آن را انجام 
دادیم، فقط پالن های پایانی بخش ویژوال، مانده که بســیار سنگین و 
زمان بر اســت اما به زودی آینده نســخه نهایی را ارائه خواهیم داد.  وی 
عنوان کرد: از دید من فیلم خوبی از آب درآمده و حرف تازه ای بخصوص 
در ژانر ســینمای دفاع مقدس دارد. نادر فالح، ســتاره اسکندری، الله 
اسکندری، حســن نجاریان، رهام تدریســی، حدیثه تهرانی، مجتبی 
پیرزاده، صحرا اســداللهی، حسین باشــه آهنگر، ابراهیم برزیده، علی 
نجاریان، کاوه احمدی، مهدی الیاســی، علی فرهــادی، با هنرمندی 
علی دهکردی و با حضور افتخاری افشین هاشمی گروه بازیگران فیلم 

سینمایی »دریاچه ماهی« را تشکیل داده اند.

ساخت موسیقی »در میان 
دیوارها« به پایان رسید

نسخه »دریاچه ماهی« 
به زودی آماده می شود

تئاتر

 »خرگوش ســفید با چشــم های قرمز« به عنــوان تنها اثر 
هنرمندان اصفهانی موفق به راهیابی به بخش نهایی بیســت 
و دومین جشنواره »الله های سرخ« شــد و ۲۰ بهمن ماه در 

سالن خورشید اندیمشک به صحنه می رود.
تئاتر »خرگوش سفید با چشم های قرمز« اثری در ژانر دفاع 
مقدس کاری از گروه تئاتر نقش هنر اصفهان است که موفق 
شــد به عنوان تنها نماینده اصفهان به مرحله نهایی بیست و 

دومین جشنواره »الله های سرخ« راه پیدا کند.
حسن وحید دستجردی اظهار داشــت: »خرگوش سفید با 
چشم های قرمز« عنوان تئاتری است، در ژانر دفاع مقدس و 
با تعریفی متفاوت از آن،که به همت گروه نقش هنر اصفهان 

اجرا شد.
وی پیرامون محتوای »خرگوش ســفید با چشم های قرمز« 
افزود: این نمایش ســعی دارد تاثیرات جنگ بر زندگی یک 
خانواده را به نمایش بکشد، خانواده ای که نمی توانند یا شاید 

نمی خواهند خبر شهادت فرزندشان را باور کنند.
کارگــردان این تئاتر با معرفــی عوامل آن بیــان کرد: تئاتر 
»خرگوش سفید با چشــم های قرمز« نوشته رضا گشتاسب 
و با بازی علیرضا مومن زاده، فرشــته شاه بندری، محمدامین 
اسحاقیان، مهشــید علیرضایی، حســنعلی ربیعی، احسان 

صالح و محمدمهدی شفیعی خرداد ۹5 در تاالر هنر بر روی 
صحنه رفت.

وی ادامــه داد: مرتضــی علی اکبــری دســتیار کارگردان، 
نجمه ســادات رضوی سرپرست موســیقی، اردالن کاظمی 
تنظیم موســیقی، ســامان عتیقی و مهرزاد بهرام پور امور 
اجرایی موســیقی، عارفه جواهریان منشــی صحنه، جعفر 
محمدســلیمانی طراح صحنه، حســن وحید طراح لباس و 
طراح نور، راحله ســادات رضوی طراح پوستر و بروشور، ژیال 
جعفری طراح گریم، حمزه بیاتی مدیــر صحنه، محمدرضا 
علی اکبــری و متین امینی عــکاس، عادل بنایــان و نیلوفر 

پوزش امور اجرایی و تدارکات این تئاتر را بر عهده دارند.
به گزارش مهر، ۱6 تئاتر از جمله ۴ تئاتر خیابانی و ۱۲ تئاتر 
صحنه ای موفق به راهیابی به بخش نهایی بیســت ودومین 
جشــنواره تئاتر »الله های ســرخ« در شهرستان اندیمشک 
شــدند که تئاتر »خرگوش ســفید با چشــم های قرمز« به 
کارگردانی حسن وحید دســتجردی به عنوان تنها نماینده 

اصفهان در این بخش حضور دارد.
گفتنی است بیست و دومین جشنواره تئاتر »الله های سرخ« 
از ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه در تاالر خورشید و دو پالتوی خانه هنر 

و استاد مهر آذین این شهرستان برگزار می شود.

فیلم فروشــنده ســاخته اصغر فرهادی به عنوان یکی 
از نامزدهای اسکار بهترین فیلم معرفی شد. در همین 
راســتا بازیگران نقــش اول این فیلم به همــراه اصغر 
فرهادی قرار است برای شــرکت در مراسم اسکار راهی 
آمریکا شــوند. ترامپ که پس از رســیدن به کرســی 
ریاســت جمهوری امریکا به فکــر محدودیت حضور 
مسلمانان در کشورش افتاده اســت قرار شده سندی 
را امضا کند که بــر مبنای آن از مهاجرت و ســفرهای 
مسلمانان به این کشور جلوگیری شود. ترانه علیدوستی 
نیز با انتشار پستی در صفحه توییترش از این اقدام ترامپ 
انتقاد کرد و نوشت: »این اقدام ترامپ نژادپرستانه است 
و این طرح چه این رویداد فرهنگی را در بر بگیرد و چه 

نگیرد من به نشانه اعتراض درآن شرکت نخواهم کرد.«

کتاب بی نقــاب بر پایه پژوهشــی دربــاره الگوهای 
رفتاری افراد در اجتماع زیر چاپ رفت.

 کتــاب »بی نقاب« نوشــته پوریا اســدی که حاصل 
دوســال تحقیــق و پژوهش اوســت و به بررســی 
شخصیت ها بر پایه رفتار والگوهای رفتاری می پردازد 

از سوی نشر هفتان به زیر چاپ رفت.
پوریا اســدی دارای مــدرک دکتــرای تیپولوژی با 
گرایش مطالعات شخصیت است. وی در کتاب حاضر 
تحت عنوان »بی نقاب« به شــکل گیری شــخصیت 
افراد پرداخته اســت. این کتاب از اولین کتاب هایی 
اســت که به صورت تخصصی به شــخصیت شناسی 

بصری پرداخته است.
این کتاب بر پایه علم ســواد بصری برای شــناخت 
شخصیت نگارش شــده و در حقیقت این پژوهش به 
شناخت شخصیت ها و انســان ها با تکیه بر الگوهای 
رفتاری آنها می پردازد، به عبــارت دیگراین پژوهش 

کمکی است به رفتار شناسی با تکیه بر زبان بدن.
به گفته مؤلف با مطالعه این کتاب می توان از صورت 
ظاهری افراد به الیه های درونی آنها  تا حد زیادی پی 
برد و برای رفتارشناسی خانواده ها نسبت به فرزندان 

بسیار مفید خواهد بود.

به عنوان تنها اثر هنرمندان اصفهانی؛

»خرگوش سفید با چشم های قرمز« به جشنواره الله های سرخ راه یافت
ترانه  علیدوستی:

به اسکار نمی روم »بی نقاب« زیر چاپ رفت

سوژه روز تازه های نشر

اکران 16 فیلم 
جشنواره فجر در 
سینماهای اصفهان

رییس امور ســینمایی اداره ارشــاد اســتان 
اصفهان گفت: طی جلســه ای کــه به زودی 
برگزار می شــود در خصــوص افزایش تعداد 
فیلم هایی که قرار است در اصفهان اکران شود 

به جمع بندی نهایی می رسیم.
رضا دهقان در مورد جزئیات اکران فیلم های 
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان 
گفت: جشنواره از ۱۴ بهمن ماه با اکران حداقل 
۱6 فیلم در اصفهان شــروع می شود و سینما 

فلسطین و ساحل، ۲ ســینمایی هستند که 
اکران فیلم ها در آنها  انجام می شود.

وی تصریح کــرد: پیش فروش بلیــت ها در 
اصفهان آغاز شده اما هنوز استقبال مخاطبان 
را در سایت مرکزی رصد نکرده ایم که بتوانیم 

آماری از تعداد آنها  ارائه  دهیم.
دهقان با اشــاره به مشــکالت پیش آمده در 
روند فــروش بلیت های اینترنتی جشــنواره 
در تهران گفت: برای بهبــود وضعیت فروش، 

سایت پشتیبانی تعریف کرده اند و این مشکل 
تا حد زیادی برطرف شده است. وی افزود: در 
جلسه نهایی که امروز در تهران برگزار می شود، 
هم برای افزایــش تعداد فیلم هایــی که قرار 
است اکران شــود و هم در خصوص تغییرات 
احتمالی روند فــروش صحبت خواهیم کرد و 
نتیجه آن متعاقبا اعالم می شــود. رییس امور 
سینمایی اداره ارشــاد استان همچنین اعالم 
کرد: کلیه هزینه های مربوط به اکران فیلم ها 

توسط وزارت ارشــاد با تعاملی که با اتحادیه 
تهیه کنندگان داشته اند پرداخته می شود.

دهقان در پایان با ابراز امیدواری گفت: به امید 
خدا، امسال بتوانیم بهتر از سال های گذشته 
این جشنواره را در اصفهان برگزار کنیم و شاهد 

استقبال چشمگیر مخاطبان باشیم.
گفتنی اســت، ســی و پنجمین جشــنواره 
بین المللی فیلم فجر، از امــروز در برج میالد 

تهران آغاز به کار می کند.

سینما

معاون فرهنگــی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان اصفهان گفت: فیلم های سارا و آیدا، 
یادم تو را فرامــوش، ماجرای نیــم روز، ماه گرفتگی، 
اســرافیل، بن بســت وثوق، چراغ های ناتمام و فصل 
نرگس امســال در ســینما ســاحل اصفهان اکران 
می شــوند. پرویز طاهری با اشــاره بــه تغییر زمان 
پیش فروش بلیت فیلم های بخش اســتانی ســی و 
پنجمین جشــنواره بین المللی فیلم فجر اظهار کرد: 
فروش سری بلیت جشنواره در بخش استانی با تأخیر 
و از ساعت ۸ صبح پنج شنبه 7 بهمن از طریق سایت 
cinogram.com در سراسر کشور آغازشد و رأس 
ساعت ۱۲ ظهر فردا یکشنبه ۱۰ بهمن خاتمه می یابد.

وی افزود: قیمت بلیت تکی ۸ هزار و بلیت بسته ای 6 
هزار تومان پیش بینی شده و عالقه مندان خرید بلیت 
پس از ورود به سایت و ثبت نام با کد ملی و مشخصات 

خود می توانند اقدام به خرید بلیت کنند.
معاون فرهنگــی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان اصفهان تصریح کرد: هر کاربر با کد 
ملی مشخص، امکان انتخاب حداکثر چهار سانس از 

سینما و هر سانس حداکثر ۲ بلیت را خواهد داشت.
طاهری یادآور شد: فیلم های ســارا و آیدا، یادم تو را 
فراموش، ماجــرای نیم روز، ماه گرفتگی، اســرافیل، 
بن بست وثوق، چراغ های ناتمام و فصل نرگس از سی 
و پنجمین جشــنواره بین المللی فیلم فجر در سینما 

ساحل اصفهان اکران می شوند.
 الزم بــه ذکر اســت بلیت هــا به صورت یک ســری

 ۸ تایی با مجموع قیمــت 6۴ هزار تومان پیش فروش 
خواهدشــد؛ پیش از این قرار بود سینما فلسطین هم 
میزبان ۸ فیلم دیگر جشنواره فیلم فجر امسال باشد 

که گویی به این تدارک سینمایی نرسید.
۸ فیلم از ســی و پنجمین جشــنواره فیلــم فجر در 
اصفهان قرار اســت از ۱۴ الی ۲۱ بهمن ماه در سینما 

ساحل اکران شود.

معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

 اکران 8 فیلم جشنواره  
دهه فجر در سینما ساحل

به گزارش فارس، »ترمینال غرب« نام فیلم داستانی 75 دقیقه ای 
به کارگردانی قربانعلی طاهرفر است که به بیان موضوع اتفاقات 
هسته ای سال های اخیر و حواشی اجتماعی آن پرداخته که سه 
نسل از بازیگران معروف ســینما و تلویزیون در آن ایفای نقش 
کردند. در این فیلم داستانی بلند، امید دانشجوی جوانی است 
که از یک سو درگیر بورسیه خواهرش بوده و از سوی دیگر، روی 
پروژه ای با موضوع تحقیقات هســته ای کار می کند که به گفته 
استادش شباهت زیادی با شهید احمدی روشن دارد. »ترمینال 
غرب« در جشنواره عمار امسال اکران شد که در بخش فیلم نامه 
داستانی بلند برگزیده شد. همچنین لوح افتخار بخش بازیگری 
این جشنواره نیز به هوشنگ توکلی و یوسف مرادیان بازیگران 
ترمینال غرب رســید. این فیلم همچنیــن فانوس بخش فیلم 
داستانی بلند را در کارنامه خود ثبت کرد. ویژه برنامه هفته انقالب 
اسالمی با محوریت نمایش فیلم های مستند با موضوع انقالب 
اسالمی از سوی کمیته فرهنگ رسانه سازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان و خانه انقالب اســالمی برنامه ریزی شده 
است. این ویژه برنامه شامگاه سه شنبه 5 بهمن ماه در نخستین 
برنامه خود به نمایش و تحلیل فیلم داستانی »ترمینال غرب« با 
محوریت پیشرفت علمی و صنعت هسته ای با حضور منتقدین و 

عالقه مندان سینما پرداخت.
آرمان گرا بودن انقالبیون در آثار سینمایی

سید رسول فاطمی، منتقد سینما در این ویژه برنامه گفت: باید 
در آن چند شب نخ دانه های تسبیح پیدا شود تا تسبیحی وزین 
از نشست های هفته انقالب به مردم ســوغاتی داده شود. وی با 
اشــاره به بحث مهم محتوا و فرم یا صورت و مضمون اظهارکرد: 
در بحث هایی که بعد از انقالب رخ داده همیشه سوءتفاهم بزرگی 
وجود داشته و آن جدا انگاشتن فرم از محتوا یا صورت از مضمون 

است.
غربیان موضعی در قبال آرمانی بودن محتوا ندارند

این کارشناس فلســفه غرب عمده نقد وارد بر ســینما را نقد 
محتوایی دانست و تاکید کرد:  افراد حقیقی همیشه موضع گیری 
در برابر آرمانی بودن محتوا دارند و افراد روشن فکر هیچ توجهی 
به این محتوای آرمانی ندارنــد. وی در ادامه بیان کرد: محتوای 
حقیقی از فرم جدا نمی شود و آنچه که به عنوان صفت مضموم در 
این میان وجود دارد، نقد ظاهری است. وی مطالعه اسناد ساواک 
را ضروری دانست و گفت: این اسناد توسط خود ساواک و برای 
اطالع رســانی به مقامات آن دوران صادقانه نوشته شده است. 

این منتقد سینما در ادامه با معرفی واژه ایدئولوژی تصریح کرد: 
ایدئولوژی یعنی حرف با قصد و غرض منفعت طلبانه مطرح شود. 
فاطمی در ادامه از ضرورت انتخاب فرم مناســب برای محتوای 
فیلم ها، سریال ها و برنامه های تلویزیونی صحبت کرد و ادامه داد: 
کارگردانی باید طوری باشد که محتوا توسط فرم مناسب ظهور 
کند. مثاًل برای فیلم های مشهور هالیوودی با آن محتوای عظیم، 
ماکت های بچه گانه طراحی نشــود. وی ادامه داد: گاهی اوقات 
محتوا بر اســاس ظاهر ضعیف بوده ولی تکنیک قوی است و به 
این صورت کارگردان می توانــد مخاطب خود را جذب کند. این 
منتقد سینما آثار مولوی و سعدی را از نظر محتوایی سطحی و 
با تکنیکی بسیار خوب دانست و ادامه داد: در این آثار مضامین 
غیراخالقی وجود دارد و نقادان اکنون که ادبی در جامعه وجود 
ندارد آن را برای بچه ها نامناسب می دانند و تعداد زیادی از آثار 
ادبی از کتاب های مدرسه حذف شده در صورتی که در گذشته 

این آثار در کتب درسی بود.
جشنواره عمار؛ جشنواره ای ایدئولوژیک است

 محمد صادق باطنی، منتقد و مدرس سینما و مجری برنامه های 
تلویزیونی در ادامه بحث گفت: عده ای به دنبال ایدئولوژی زدایی 
از عرصه هنــر بودند که به طــرز غریبی این اصــل ایدئولوژی 
خودشان شــده بود. در واقع آنها معتقد بودند سینما نباید هیچ 
پیوندی با ایدئولوژیک داشته باشــد. وی با اشاره به ایدئولوژی 

که خط قرمز این افراد در ســاخت آثار ســینمایی و تلویزیونی 
شده بود، افزود: زمانی در یک برنامه رادیویی مجری برنامه از من و 
تهیه کننده ترمینال غرب می پرسید ایدئولوژی شما در جشنواره 
عمار چیست و ما پاسخ های زیادی به او دادیم و از سیاست حرف 
نزدیم و او در پایان برنامه به ما گفت که چرا از سیاست جشنواره 

عمار حرفی نمی زنید؟
امــروز کارگردانان ترســی از سیاســی بودن 

فیلم هایشان ندارند
این مدرس سینما ادامه داد: در گذشته، آثار سینمایی سیاسی 
بود اما اجتماعی معرفی می شد ولی االن با صداقت به یک اتفاق 
خوب رسیده ایم که کارگردانان بدون ترس می گویند این فیلم، 

سیاسی است. 
باطنی با اشاره به بزرگ ترین مشــکل مخالفان با امام خمینی 
)ره( اظهار کرد: در زمان ایشان مخالفان می گفتند چرا توحید 
را باسیاســت قاطی می کنید و با توحید طــوری برنامه ریزی 
می کنید که مسائل اجتماعی حل شــود؟ وی با انتقاد از بعضی 

قسمت های محتوایی ترمینال 
غــرب تصریح کــرد: بعضی از 
صحنه هــای این فیلــم برای 
مخاطب ملموس نبــود؛ مثال 
ارتباط نزدیک خواهر و برادر که 
به یک خاطره در زمان کودکی 
برمی گشــت، می توانست بهتر 
نمایش داده شود، یا حیاط خانه 
حاج خانم که وقف فعالیت های 
هسته ای شــد، باید با زیبایی و 
تکنیک بیشتری نشــان داده 
می شد. پنجشنبه 7 بهمن ماه 
ســومین روز از ایــن هفته بود 
که با عنوان آســیب شناســی 
ســینمای ارزشــی نام گذاری 
شــده که مســتند »ســالم و 
منتخــب داســتانی کوتــاه« 

نمایش داده شــد. همچنین امروز، عنوان سیاست خارجی نام 
گرفته که عالقه مندان در این روز شاهد نمایش مستند »آقای 

نخست وزیر« خواهند بود.
فردا نیز، روز بصیرت تاریخی و نفوذ اســت که مستند »پرونده 
ناتمام« با موضوع انفجار دفتر نخست وزیری روی پرده نمایش 
خواهد رفت و در آخرین روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه که آخرین روز 
هفته فیلم انقالب اسالمی در اصفهان است با عنوان عدالت طلبی 
و مستضعفان نام گذاری شــده که در این روز نیز مستند »داد« 

اکران می شود.

در اکران سیاسی ترین فیلم جشنواره عمار مطرح شد؛

کارگردانان ترسی از سیاسی بودن فیلم هایشان ندارند
یک کارشناس رســانه گفت: در گذشته، آثار سینمایی 
سیاســی بود اما اجتماعی معرفی می شــد ولی االن با 
صداقت به یک اتفاق خوب رســیده ایم که کارگردانان 

بدون ترس می گویند این فیلم، سیاسی است.

از  حقیقی  محتوای   
فرم جدا نمی شــود 
به عنوان  که  آنچه  و 
در  مضمــوم  صفت 
 این میان وجود دارد

 نقد ظاهری است
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پیشنهاد سردبیر:
راه اندازی مرکز درمان سرطان در چهارمحال وبختیاری

با مسئوالن

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: 
هم زمان با دهه فجر ۵۷۸ واحد مســکن مهر در استان 
افتتاح می شود. قاسم قاسمی اظهارداشت: به مناسبت 
ایام ا... دهه فجر 36 پروژه به ســازی و آسفالت معابر در 
استان به بهره برداری می رسد. وی از افتتاح واحدهای 
مسکن مهر در اســتان خبر داد و افزود: مجموعا ۵۷۸ 
واحد مسکن مهر در استان احداث شده که 300 واحد 
توسط راه   و شهرسازی و 2۷۸ واحد توسط بنیاد مسکن 
در شــهرهای با جمعیت زیر 2۵ هزار نفر احداث شده 
است. مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه 2 طرح در این ایام کلنگ زنی می شــود، 
بیان کرد: باند دوم شــهرکردـ  شــلمزار و پردنجانـ  
جونقان با حضور مسئوالن استانی کلنگ زنی می شود. 
قاســمی خاطرنشــان کــرد: اولویت بنــدی پروژه ها 
باید بر اســاس اهمیت و ضرورت انجام آن در استان و 
شهرســتان ها انجام گیرد و برای آگاهــی از نحوه روند 
پیشــرفت این پروژه ها می بایســت به صورت هفتگی 

گزارش آنها به دفتر مدیرکل ارسال شود.

ســرهنگ رحمت ا... نجفی رییس پلیس راه اســتان 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: از ابتدای امسال 
تاکنون تعداد تصادفات منجر به فوت نســبت به سال 

گذشته 26 فقره افزایش یافته است. 
وی افزود: تعداد فوتی نیز نسبت به سال گذشته با 29 
فقره افزایش، 22 درصد افزایش یافته اســت. رییس 
پلیس راه استان با بیان اینکه تصادفات جرحی با ۵4 
فقره کاهش نسبت به سال گذشته 12 درصد کاهش 
یافته، بیان کرد: تعداد مجروح نیــز با 9۵ نفر کاهش 
نسبت به سال گذشــته 12 درصد کاهش یافته است. 
نجفی با بیان اینکه تصادفات منجر به خســارت با 92 
فقره کاهش نسبت به سال گذشته 23 درصد کاهش 
یافته است، گفت: تعداد تصادفات با 120 فقره کاهش 
نسبت به سال گذشــته 13 درصد کاهش یافته است. 
وی خاطرنشان کرد: بیشــترین فراوانی تصادفات در 
شهرکرد محور شهرکرد-شلمزار، ناغان در مسیر اردل 

و کیار و بروجن است. 
نجفی با اشــاره به افزایش 6۷ درصدی تخلف انحراف 
به چپ نسبت به سال گذشته گفت: تخلفات در زمینه 
ســرعت 32 درصد، ســبقت 4۸ درصد و تعداد برگ 

جریمه نیز 19 درصد افزایش یافته است.

افتتاح۵7۸ واحد مسکن مهر 
در چهارمحال و بختیاری

افزایش 22 درصدی تصادفات 
منجر به فوت در استان

اخبار

 رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی ودرمانی 
چهارمحال و بختیاری از راه اندازی بخش پیوند مغز و استخوان و 

مرکز درمان سرطان استان خبر داد.
 مرتضی هاشــم زاده اظهار کرد: بیشــتر خدمــات الزم جراحی، 
شیمی و اشــعه درمانی به بیماران ســرطانی جز در موارد خاص 
نظیر پیوند مغز اســتخوان بیماران مبتال به سرطان خون در این 
استان ارائه می شــود. وی بیان کرد: در این راســتا دانشگاه علوم 
پزشکی اســتان درصدد راه اندازی بخش پیوند مغز استخوان در 
۵۵0 مترمربع اتاق و آزمایشگاه پیشــرفته در بیمارستان کاشانی 
در آینده ای نزدیک اســت. هاشــم زاده، راه اندازی مرکز درمان 
ســرطان در منطقه رحمتیه را از دیگر برنامه های دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشــتی ودرمانی در حوزه بهداشت و درمان 
استان عنوان کرد. وی در خصوص اقدامات دانشگاه علوم پزشکی 
به منظور تشخیص سرطان در استان نیز گفت: برخی روش های 
تشخیصی به دلیل هزینه بربودن در استان راه اندازی نشده است 
که البته دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی ودرمانی 

درصدد راه اندازی مراکز تشخیصی است.
هاشم زاده ادامه داد: هم اکنون تست های ژنتیکی بخصوص برای 
سرطان های موروثی به خارج از اســتان ارجاع داده می شود که 
پیش بینی می شــود در آینده ای نزدیک آزمایشگاه ژنتیک مرکز 

ناباروری استان برای آزمایش های نادر تجهیز شود.
هاشم زاده در ادامه ســبک زندگی نادرست را یکی از عوامل موثر 
در افزایش آمار مبتالیان به انواع سرطان عنوان کرد و افزود: تغییر 
ســبک زندگی از ســنتی به زندگی ماشــینی جامعه را به سمت 

ابتالی روز افزون به بیماری های غیر واگیر سوق داده است.
وی ۸0 درصــد از عوامل مرگ و میر در دنیا را ناشــی از شــیوع 
بیماری های غیر واگیر عنوان کرد وافزود : وزارت بهداشت توجه 

ویژه ای برای کنترل این امر داشته است.
هاشــم زاده ، با بیان اینکه ســرطان در صورت تشخیص بهنگام 
قابل درمان اســت اظهار کرد: باید نگرش مردم نسبت به سرطان 
را با ارتقای ســطح آگاهی آنان از راه ها و عوامل ابتال و عالئم این 

بیماری تغییر داد.
پویش مردمی اطالع رســانی در خصوص ســرطان و راهکارهای 
مقابله با آن با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی اســتان از یکم تا 

هفتم بهمن ماه صورت گرفت.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی:

راه اندازی مرکز درمان سرطان 
در چهارمحال وبختیاری 

قاسم ســلیماني دشــتکي در شــوراي برنامه ریزي بخش 
بلداجي با اشــاره به تخصیص 1۵ میلیارد ریال براي تکمیل 
اســتخر بخش بلداجي، اظهار کرد: از اعتبار تخصیص یافته 
براي تکمیل اســتخر بلداجي مبلغ هشــت میلیارد از محل 
اعتبارات ســفر رییس جمهوري به بام ایران و هفت میلیارد 
ریال از محل اعتبــارات ماده 1۸0 اختصــاص مي یابد. وي 
توسعه زیرســاخت هاي جاده را یکي از مهم ترین معیارهاي 
توسعه دانست و افزود: به همین منظور تابلوی راهنمای مسیر 
بلداجي - خوزستان و مسیر بلداجي مسجد سلیمان از سوي 
اداره کل راه و شهرسازي چهارمحال و بختیاري در ورودي و 

خروجي این شهر نصب مي شود.
اختصاص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار به چهار خطه سه 

راهي گندمان - بلداجي
ســلیماني دشــتکي تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازي 
چهارمحــال و بختیــاري اخــذ مجوزهاي اجــراي محور 
ارتباطي چهار خطه ســه راهي گندمــان - بلداجي را تا 40 
روز دیگر به سرانجام برســاند. وي بیان داشــت: به منظور 

تســریع در آغاز عملیات اجرایي این طرح مهم 10 میلیارد 
 ریال از محل اعتبارات اســتاني در ســال آینــده اختصاص

خواهد یافت.
تخصیص اعتبار براي حذف سه نقطه حادثه خیز 

بلداجي
اســتاندار چهارمحال و بختیاري اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز 
براي حذف ســه نقطه حادثه خیز بلداجي از محل اعتبارات 
ماده 12 اختصاص مي یابد. وي با اشــاره به اهمیت احداث 
کنارگذر در بلداجي عنوان داشت: آزادسازي معابر، زیرسازي 
و اجرای جوي و جدول این پروژه از ســوي شهرداري انجام 
و قیر رایگان مورد نیاز از ســوي اداره کل راه و شهرســازي 

چهارمحال و بختیاري تامین مي شود.
ســرویس بهداشــتي منطقه چغاخور تا نیمه 

اسفندماه راه اندازي شود
ســلیماني دشــتکي اظهار کرد: اداره کل میراث فرهنگي، 
صنایع دســتي و گردشــگري چهارمحال و بختیــاري باید 
تا نیمه اســفندماه امســال نســبت به راه اندازي سرویس 

بهداشــتي در چغاخور و احداث ســرویس بهداشــتي در 
گلوگــرد از توابع بلداجي تا خرداد ســال آینــده اقدام کند. 
وي ادامــه داد: اداره کل میــراث فرهنگي، صنایع دســتي 
و گردشــگري چهارمحال و بختیــاري به منظور توســعه 
 زیرساخت هاي بوســتان بزیال بلداجي 200 میلیون ریال

اختصاص مي دهد.
پرداخت ۴ میلیارد ریال تسهیالت بال عوض براي 

احداث مجتمع خدماتي در چغاخور
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاري تــالش بــراي جذب 
ســرمایه گذار به منظور احداث مجتمــع خدماتي مجهز در 
منطقه چغاخــور از توابع بخش بلداجي را ضــروري اعالم و 
بیان کرد: براي تشــویق ســرمایه گذاري در این زمینه اداره 
کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 4 میلیارد ریال به 
سرمایه گذاران تسهیالت بالعوض مي دهد. وي یادآور شد: 
مسئوالن اداره کل ثبت اسناد و امالك چهارمحال و بختیاري 
موظف هستند به منظور راه اندازي نمایندگي این اداره کل 
در بلداجي اقدامات الزم را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 

دهند.
اختصاص ۱۶2 هزار متر مربــع زمین ملي براي 

راه اندازي 27 واحد گلخانه اي در بلداجي
سلیماني دشتکي به اختصاص 162 هزار متر مربع زمین ملي 
براي راه اندازي 2۷ واحد گلخانه اي در بلداجي اشاره و عنوان 
-کرد: با بهره برداري از این گلخانه ها زمینه اشتغال دو هزار 
نفر از دانش آموختگان دانشگاهي رشــته کشاورزي فراهم 
مي شود. وي اظهار داشت: تاکنون براي زیرساخت هاي این 
مجتمع گلخانه اي، 20 میلیارد ریال از سوي جهاد کشاورزي 
چهارمحال و بختیاري هزینه شــده و مقرر شد شرکت گاز 
استان براي گازرساني به این نقطه بیشترین تخفیف را در نظر 

بگیرد تا عملیات اجرایي آن در دهه فجر امسال آغاز شود.
پیمانــکار تصفیه خانه بلداجــي دو هفته دیگر 

مشخص مي شود
استاندار چهارمحال و بختیاري خاطرنشان کرد: براي اجراي 
تصفیه خانــه بلداجي تا دو هفته دیگر پیمانکار مشــخص و 
فعالیت آغاز مي شــود. وي اعتبار تکمیل تصفیه خانه مرکز 
بخش بلداجي را 1۸ میلیارد ریال دانست و گفت: عاله بر این 
اعتبار، 10 میلیارد ریال دیگر از منابع استاني براي اجراي این 

پروژه تزریق مي شود.
تامیــن بودجه بــراي مقاوم ســازي مدارس 

آسیب دیده بلداجي
ســلیماني دشــتکي تاکید کرد: ســازمان برنامه و بودجه 
چهارمحــال و بختیــاري و اداره کل نوســازي، توســعه و 
تجهیز مدارس استان باید مدارس آســیب دیده بلداجي را 
کارشناســي و در صورت نیاز نســبت به تامین بودجه براي 

مقاوم سازي آن اقدام کنند. 
وي افزود: مســئوالن شــرکت آب منطقه اي چهارمحال و 
بختیاري باید نسبت به تامین آب مورد نیاز براي 4۵0 هکتار 
از زمین هاي آقبالغ در بلداجي اقدامات الزم را بررسي کرده 

و راهکارهاي قانوني را ارائه دهند.

اعتبار مورد نیاز
 براي حذف 

سه نقطه 
حادثه خیز بلداجي 

از محل اعتبارات
 ماده ۱2 اختصاص

 مي یابد

استاندار چهارمحال وبختیاري در نشست شوراي برنامه ریزي بخش بلداجي با بیان اینکه به منظور تسریع 
در آغاز عملیات اجرایي چهار خطه سه راهي گندمان - بلداجي۱۰ میلیارد ریال اعتبار سال آینده تخصیص 
مي یابد، گفت: با راه اندازي 27 واحد گلخانه اي در بلداجي زمینه اشــتغال دو هزار نفر از دانش آموختگان 

دانشگاهي رشته کشاورزي فراهم مي شود.

استاندار چهارمحال و بختیاري در بلداجي:

مجتمعچغاخور،تسهیالتبالعوضمیگیرد
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حصر وراثت
11/118  خانم فاطمه خائفی دارای  شناسنامه شماره 538 به شرح دادخواست 
به کالســه  5868/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ابوالحسن خائفی به شناسنامه 101 در تاریخ 
95/8/12 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- محمد مسعود خائفی، ش.ش 4345 فرزند 2- فاطمه خائفی، 
ش.ش 538 فرزند 3- رخساره یزدانی امش، ش.ش 970 همسر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33569 
شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )128 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/119  آقای رضا قربانی دارای  شناسنامه شماره 229 به شرح دادخواست 
به کالســه  5798/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان یداله قربانی خاتون آبادی به شناسنامه 145 
در تاریــخ 95/9/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- اصغر قربانی خاتون آبادی، ش.ش 4 فرزند 
 2- رضا قربانــی خاتون آبــادی، ش.ش 229 فرزند 3- صغــرا بیگم قربانی ، 
ش.ش 2 فرزند 4- زهرا قربانی خاتون آبادی، ش.ش 7 فرزند 5- صدیقه کریمی 
خاتون آبادی، ش.ش 78 فرزنــد 6- ایران کریمــی، ش.ش 1 فرزند 7- توران 
 قربانی خاتون  آبــادی، ش.ش 230 فرزنــد 8- مریم قربانــی خاتون آبادی، 
ش.ش 13 فرزند 9- بتول قربانی خاتون آبادی، ش.ش 314 فرزند 10- مهری 
کریمی خاتون آبادی،ش.ش 1 فرزند  11- مهناز فرهمند، ش.ش 676 همسر و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 33570 شعبه 10 مجتمع شــماره دو حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )195 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/120  آقای سید هادی آل صاحب دارای  شناســنامه شماره 977 به شرح 
دادخواست به کالسه  5814/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس خانم صانعی به شناسنامه 3267 
در تاریــخ 95/6/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- جعفر آل صاحب فصول، ش.ش 684 فرزند 
 2- سید هادی آل صاحب فصول، ش.ش 977 فرزند 3- جواد آل صاحب فصول، 
ش.ش 760 فرزند 4- سید مهدی آل صاحب فصول، ش.ش 196 فرزند 5- سید 
علی آل صاحب فصــول، ش.ش 35302 فرزند 6- بتــول آل صاحب فصول، 
ش.ش 371 فرزند 7- فخرالســادات آل صاحب فصول، ش.ش 27919 فرزند، 
8- بدرالســادات آل صاحب فصول، ش.ش 400 فرزند 9- فرزانه آل صاحب 
فصول، ش.ش 29 فرزند 10- ســید مرتضی آل صاحب فصول، ش.ش 1354 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 33571 شــعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )197 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/121  خانم محبوبه کشــانی دارای  شناســنامه شــماره 3147 به شــرح 
دادخواست به کالسه  5805/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود کشانی به شناسنامه 236 در 
تاریــخ 86/7/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- حسین کشــانی، ش.ش 9970 فرزند 2- رسول 
کشــانی، ش.ش 6597 فرزنــد 3- ابوالفضــل کشــانی، ش.ش 12966 فرزند 
4- مهدی کشانی، ش.ش 14061 فرزند 5- علی کشانی، ش.ش 1270196545 

 فرزنــد 6- رضــا کشــانی، ش.ش 1271053950 فرزند 7- ملیحه کشــانی، 
ش.ش 1066 فرزند 8- محبوبه کشــانی، ش.ش 3147 فرزند 9- زینب کشانی، 
ش.ش 89971 فرزند 10- زهرا رفیعی، ش.ش 6661 همسر 11- عصمت شفیعی 
نیگ آبادی، ش.ش 1169 همسر 12- فاطمه کشانی، ش.ش 44121 مادر و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 33572 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )181 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/122  خانم ناهید جانقربان دارای  شناسنامه شماره 1270790498 به شرح 
دادخواست به کالسه  5824/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عبداله جانقربان به شناسنامه 8 در 
تاریخ 95/7/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- غالمرضا جانقربان، ش.ش 349 فرزند 2- زهرا 
 جــان قربــان، ش.ش 1337 فرزند 3- فریبــا جانقربــان، ش.ش 1661 فرزند

  4- ملیحــه جانقربــان، ش.ش 1568 فرزنــد 5- ناهیــد جانقربــان، 
ش.ش 1270790498 فرزند 6- صدیقه جانقربان الریچه، ش.ش 17 همســر. 
 اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی 
از  وصیتنامــه  یــا  دارد  اعتراضــی  کســی  هــر  تــا  نمایــد  مــی 
ظــرف  آگهــی  نخســتین  نشــر  تاریــخ  از  باشــد  او  نــزد  متوفــی 
 یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
م الف: 33523 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )146 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/123  خانــم الهــام مختاری دارای  شناســنامه شــماره 3229 به شــرح 
دادخواست به کالسه  5847/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صفرمختاری همامی به شناسنامه 
1 در تاریخ 95/9/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- داریوش مختاری، ش.ش 1 فرزند 2- ســعید 
مختاری همامی، ش.ش 44815 فرزنــد 3- وحید مختاری، ش.ش 1656 فرزند 
4- اقدس مختاری همامــی، ش.ش 2 فرزند 5- فریبا مختــاری همامی، ش.ش 
946 فرزنــد 6- مژگان مختاری همامــی، ش.ش 7 فرزند 7- ســهیال مختاری 
همامی، ش.ش 5 فرزنــد 8- زهرا مختاری همامــی، ش.ش 56 فرزند 9- مریم 
مختاری همامی، ش.ش 3624 فرزند 10- الهــام مختاری، ش.ش 3229 فرزند 
 11- تاجماه سلمانی همامی، ش.ش 12 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 33524 شعبه 
10 مجتمع شماره دو حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )184 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

11/124  خانم اکرم فخاران خوراســگانی دارای  شناســنامه شماره 670 به 
شرح دادخواست به کالسه  5818/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حســین عابدی خوراسگانی 
به شناســنامه 8588 در تاریخ 95/4/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مسعود عابدی خوراسگانی، 
ش.ش 1270824007 فرزند 2- مینا عابدی خوراسگانی، ش.ش 1271434091 
فرزند 3- اکرم فخاران خوراسگانی، ش.ش 670 همسر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 33525 شعبه 
10 مجتمع شماره دو حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )131 کلمه، 

2 کادر(

حصر وراثت
11/125  آقای ســید عماد حســینی دارای  شناسنامه شــماره 5028 به شرح 
دادخواست به کالسه  5821/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســید رضا حسینی محمودآبادی به 
شناســنامه 7 در تاریخ 95/7/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد جواد حسینی محمودآبادی، 
ش.ش 1273330811 فرزند 2- سید عماد حسینی محمودآبادی، ش.ش 5028 
فرزند 3- ســید جالل حســینی محمودآبــادی، ش.ش 1270279467 فرزند 
4- زهرا ابدال، ش.ش 1469 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33526 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )141 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/126  خانم مریم نوری دارای  شناسنامه شــماره 11 به شرح دادخواست 
به کالســه  5823/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان غالمرضا نوری امامزاده ئی به شناســنامه 
25 در تاریــخ 95/4/28 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- علی محمد نوری امامزاده، ش.ش 12 
 فرزند 2- ســلمان نوری امامزاده، ش.ش 3 فرزند 3- زهرا نــوری امامزاده، 
ش.ش 779 فرزنــد 4- طیبه نوری امامــزاده، ش.ش 33 فرزند 5- مریم نوری 
امامزاده ئی، ش.ش 11 فرزند 6- فاطمه نوری امامزاده، ش.ش 2 همسر.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 33527 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/127  احمد هادیان خوراســگانی دارای  شناسنامه شماره 10608 به شرح 
دادخواســت به کالســه  5822/95  از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ربابه مشــفقی به شناسنامه 
5394 در تاریــخ 95/5/27 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- یداله هادیان خوراسگانی، ش.ش 103 
فرزند 2- زهره هادیان خوراسگانی، ش.ش 10817 فرزند 3- صدیقه هادیان 
خوراســگانی، ش.ش 7041 فرزند 4- بتول هادیان خوراسگانی، ش.ش 113 
 فرزند 5- مهــدی هادیــان، ش.ش 516 فرزند 6- احمد هادیان خوراســگانی، 
 ش.ش 10608 فرزند 7- حســین هادیان خوراســگانی، ش.ش 10606 فرزند

 8- حســن هادیان، ش.ش 7042 فرزند.  اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
 به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 33528 شعبه 10 
مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )162 کلمه، 2 

کادر(
حصر وراثت

11/128  آقای حســین نیک نام  دارای  شناســنامه شــماره 55020 به شرح 
دادخواست به کالسه  5802/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود نیک نام به شناسنامه 23379 
در تاریــخ 82/8/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
 آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- محمدرضا نیک نــام، ش.ش 40819 فرزند

 2- حســین نیک نام، ش.ش 55020 فرزند 3- حســن نیک نام، ش.ش 57301 
فرزند 4- محســن نیک نام، ش.ش 250 فرزند 5- اکــرم نیک نام، ش.ش 2695 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف: 33529 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 
اصفهان )144 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
11/129  خانم زهرا عسگریین دشــتچی دارای  شناسنامه شــماره 1355 به 
شرح دادخواست به کالسه  4688/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بیگم خورســندی بهارانچی 
به شناســنامه 547 در تاریخ 95/7/9 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
 ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- زهرا عســگریین دشتچی، 
ش.ش 1355 فرزند 2- رضوان عسگرین دشتچی، ش.ش 1271142422 فرزند 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 33573 شعبه 10 مجتمع شــماره دو حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/130  خانــم فرشــته نصیری دارای  شناســنامه شــماره 410 به شــرح 
دادخواست به کالسه  5815/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان منوچهر نصیری به شناسنامه 30424 
در تاریخ 95/8/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- حمیدرضا نصیری، ش.ش 922 فرزند 2- مهرداد 
نصیــری، ش.ش 44568 فرزنــد 3- کامبیــز نصیــری، ش.ش 3439 فرزند 
4- فرشته نصیری، ش.ش 410 فرزند 5- طیبه امامی موسوی، ش.ش23781 
همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 33530 شعبه 10 مجتمع شــماره دو حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/131  آقای محمد کارگر سیچانی دارای  شناسنامه شماره 1292770066 
به شــرح دادخواســت به کالســه  5830/95  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود کارگر سیچانی 
به شناســنامه 318 در تاریخ 95/9/26 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد کارگر سیچانی، 
ش.ش 1292770066 فرزند 2- ســولماز کارگر سیچانی، ش.ش 1046 فرزند 
 3- ســالومه کارگر ســیچانی، ش.ش 437 فرزند 4- ســمانه کارگر سیچانی، 
ش.ش 1689 فرزند 5- شــهین حاجی احمدی دارانی، ش.ش 838 همسر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 33531 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )146 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/133  آقای فرزاد تاجمیر ریاحی دارای  شناســنامه شماره 1404 به شرح 
دادخواست به کالسه  5813/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی تاجمیر ریاحی به شناسنامه 
1795 در تاریخ 95/9/5 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فرزاد تاج میر ریاحــی، ش.ش 1404 
 فرزند 2- فرهاد تاج میر ریاحــی، ش.ش 1030 فرزند 3- میترا تاج میر ریاحی،

 ش.ش 58 فرزند 4- مهناز تاج میر ریاحی، ش.ش 836 فرزند 5- ایران هرندی 
فرزانی، ش.ش 139 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33532 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
11/133  خانم مرضیه باقرزاد دارای  شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست 
به کالســه  5812/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد قاسم باقرزاد به شناسنامه 96 در تاریخ 
95/10/8 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به1- رویا باقرزاد، ش.ش 1272543366 فرزند 2- الهام باقرزاد، 
ش.ش 1271538271 فرزند 3- مرضیه باقرزاد جالل آبادی، ش.ش 2 همسر 
4- بتول توکلی، ش.ش 14563 مادر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
 یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه

 به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 33533 شعبه 10 
مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )136 کلمه، 2 

کادر(
حصر وراثت

11/134  خانــم پروانه جبارنیا دارای  شناســنامه شــماره 1197 به شــرح 
دادخواست به کالسه  5808/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احترام آغامیرشمسی به شناسنامه 
60 در تاریــخ 95/9/23 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر: 1- عبدالرضا جبارنیا، 
ش.ش 2757 فرزند پســر 2- حمیدرضــا جبار دارجانــی، ش.ش 384 فرزند 
 پســر 3- پوران جبار دارجانی، ش.ش 183 فرزند دختــر 4- پریوش جبارنیا، 
ش.ش 1236 فرزند دختر 5- پروانه جبارنیــا، ش.ش 1197 فرزند دختر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 33534 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )147 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/135  خانم معظمه خانم زجاجی دارای  شناسنامه شماره 27095 به شرح 
دادخواست به کالسه  5820/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان مصطفــی صیرفیانپور به 
شناســنامه 1401 در تاریخ 95/10/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به مادر متوفی به نام معظمه خانم 
زجاجی فرزند حاجی میرزا حسین، ش.ش 27095 )متقاضی( و وارث دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شــد. م الف: 33574 شعبه 10 مجتمع شــماره دو حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )129 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/136  آقای سید جواد حســن زاده تبریزی دارای  شناسنامه شماره 1509 
به شرح دادخواست به کالسه  5809/95  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان توران دهقانی به شناسنامه 
248 در تاریخ 95/10/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو پسر و ســه دختر: 1- سید محسن حسن زاده 
تبریزی، ش.ش 1162 فرزند پسر 2- سید جواد حسن زاده تبریزی، ش.ش 1509 
فرزند پسر 3- زهرا حســن زاده تبریزی، ش.ش 369 فرزند دختر 4- اشرف 
السادات حســن زاده تبریزی، ش.ش 485 فرزند دختر 5- خاطره حسن زاده 
تبریزی، ش.ش 1740 فرزند دختر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33535 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/137  آقای رســول رنجکش دارای  شناســنامه شــماره 1743 به شــرح 
دادخواست به کالسه  5799/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اســماعیل رنجکش آدرمنابادی به 
شناســنامه 94 در تاریخ 95/8/21 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته 

 ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسین رنجکش آدرمنابادی، 
 ش.ش 1270113585 فرزنــد 2- حجــت الــه رنجکــش، ش.ش 1158 فرزند

  3- رســول رنجکش، ش.ش 1743 فرزنــد 4- نرگس رنجکــش آدرمنابادی، 
ش.ش 1780 فرزند 5- زهرا موسوی زاده، ش.ش 53996 همسر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 33536 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )145 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/138  آقای احمد قدیری دارای  شناســنامه شماره 10 به شرح دادخواست 
به کالســه  5790/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان زهرا دری کفرانی به شناسنامه 835 در تاریخ 
95/6/27 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
 منحصر اســت به 1- علیرضا قدیــری کفرانــی، ش.ش 1273811208 فرزند

 2- ساجده قدیری کفرانی، ش.ش 1275062458 فرزند 3- احمد قدیری کفرانی، 
ش.ش 10 همسر 4- فاطمه باقریان نوانی، ش.ش 10 مادر 5- علی اصغر دری 
کفرانی، پدر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33537 شــعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )145 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/139  خانم صدیقه رئیس زاده دارای  شناســنامه شــماره 1675 به شرح 
دادخواست به کالسه  5861/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه ترابی زیارتگاهی به شناسنامه 
844 در تاریخ 94/2/11 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ســید اصغر رئیس زاده، ش.ش 27388 
فرزند 2- صدیقه رئیس زاده، ش.ش 1675 فرزند 3- شهین رئیس زاده، ش.ش 
 1703 فرزند 4- زهرا بیگم رئیس زاده، ش.ش 566 فرزند 5- زهره رئیس زاده، 
ش.ش 313 فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 33538 شــعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )147 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/140  خانــم ســیما کریمی دارای  شناســنامه شــماره 49894 به شــرح 
دادخواست به کالسه  5874/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهره استکی به شناسنامه 1379 در 
تاریــخ 95/5/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- محمد هادی کریمی، ش.ش 2683 زوج 2- شیدا 
کریمی، ش.ش 1270517457 فرزند 3- شــیوا کریمــی، ش.ش 1110 فرزند 
4- سیما کریمی، ش.ش 49894 فرزند 5- صفا کریمی، ش.ش 110 فرزند.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 33539 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )139 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/141  آقای مهدی نوری دارای  شناسنامه شماره 1584 به شرح دادخواست 
به کالســه  5878/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان ابراهیم نوری به شناســنامه 34 در تاریخ 
95/10/7 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
 منحصر اســت بــه 1- مهــدی نــوری، ش.ش 1584 فرزند 2- میتــرا نوری، 
ش.ش 579 فرزند 3- محبوبــه نوری، ش.ش 473 فرزند 4- عزت ســلیمانی، 
ش.ش 2 همســر 5- ملک خانم کریمیان نوکابــادی، ش.ش 151 مادر.  اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 

 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 33540 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )140 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/142  آقای محســن هرمزی دارای  شناســنامه شــماره 73715 به شرح 
دادخواست به کالسه  5866/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین هرندی به شناسنامه 106 در 
تاریخ 94/10/25 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- مهدی هرمزی، ش.ش 1441 فرزند 2- محســن 
هرمزی، ش.ش 73715 فرزند 3- ملیحه هرمزی، ش.ش 709 فرزند 4- فخری 
نیک نداف، ش.ش 29187 همســر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33541 شعبه 10 مجتمع 

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

11/143  خانم پروانه بیگی هرچگانی با وکالت حمید درویشی دارای  شناسنامه 
شماره 3150 به شــرح دادخواســت به کالســه  4749/95 ح 10  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
مهرداد خسروی به شناســنامه 1160 در تاریخ 95/7/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به یک اوالد 
دختر و یــک عیال دائمی و مادر متوفی به اســامی زیر: 1- تینا خســروی، ش 
 ملی 1275356753 دختر متوفــی 2- پروانه بیگی هرچگانی فرزند اســکندر، 
ش.ش 3150 عیال متوفی 3- طاهره هادی زاده ســیاه بومی فرزند محمد علی، 
ش.ش 526 مادر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33575 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/144  آقای جواد پدران دارای  شناسنامه شماره 39078 به شرح دادخواست 
به کالســه  5875/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان بتول کرجی نیا به شناسنامه 1312 در تاریخ 
81/12/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
 منحصر اســت به 1- محمود پــدران، ش.ش 32579 فرزند 2- جــواد پدران،

 ش.ش 39077 فرزند 3- مهدی پدران، ش.ش 39078 فرزند 4- عباس پدران، 
ش.ش 391 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 33542 شــعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )133 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/145  آقای غالمعباس محمودی اســفندارانی دارای  شناســنامه شــماره 
4087 به شــرح دادخواســت به کالســه  5489/95  از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شــمس خانم 
محمودی اسفندارانی به شناسنامه 302 در تاریخ 75/2/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- غالمعباس 
محمودی اســفندارانی، ش.ش 4087 فرزند 2- نجاتعلی محمودی، ش.ش 28 
فرزند 3- خدیجه محمودی اسفندارانی، ش.ش 3670 فرزند 4- حسین محمودی 
اسفندارانی، ش.ش 622 همسر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33543 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/146  آقای محســن شــادمانی فر دارای  شناسنامه شــماره 619 به شرح 
دادخواست به کالسه  5797/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیژن پریشانی فروشانی به شناسنامه 

646 در تاریخ 95/9/28 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد مهدی شادمانی فر، ش.ش 14565 
 فرزند 2- محسن شــادمانی فر، ش.ش 619 فرزند 3- لیال پریشانی فروشانی، 
ش.ش 2377 فرزند 4- رحمت حجه االسالمی، ش.ش 2327 همسر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 33544 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )141 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/147  آقای هومن عربیان حســین آبادی دارای  شناسنامه شماره 642 به 
شرح دادخواست به کالسه  5791/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی عربیان حسین آبادی 
به شناســنامه 334 در تاریخ 95/9/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- هومن عربیان حسین آبادی، 
ش.ش 642 فرزند 2- داریوش عربیان حسین آبادی، ش.ش 113 فرزند 3- حامد 
عربیان حســین آبادی، ش.ش 1558 فرزند 4- پروین دهقان حســین آبادی، 
ش.ش 259 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33545 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )146 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/148  آقای محمد حســن رحیمی دارای  شناســنامه شــماره 25 به شرح 
دادخواست به کالسه  5796/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رحیمی به شناسنامه 8622 در 
تاریخ 95/10/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- امیر حسین رحیمی، ش.ش 1275878954 فرزند 
2- اکرم مطلبی زفره ئی، ش.ش 1270515861 همسر 3- منور  آدینه چقادری، 
ش.ش 5 مادر 4- محمد حســن رحیمی، ش.ش 25 پدر و الغیــر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33546 
شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )140 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/149  خانم آمنه مهمدی کرتالئی دارای  شناســنامه شــماره 225 به شرح 
دادخواست به کالسه  5819/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرشاد ضرغام بروجنی به شناسنامه 
589 در تاریخ 95/8/28 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین 
 الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- آمنه مهمدی کرتالئی ، ش.ش 225 زوجه

 2- جهان ضرغام بروجنــی، ش.ش 43 مادر 3- فرنیــوش ضرغام بروجنی، 
ش.ش 127952820 فرزند 4- فرنوش ضرغام بروجنی، ش.ش 1272480732 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 33547 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )137 کلمه، 2 کادر(
احضاریه

11/159 نظر به اینکه در پرونده کالسه 950361 این شعبه آقای علی سیاوشی 
فرزند اسماعیل متهم است به ارتکاب بزه توهین از طریق ارسال پیامک موضوع 
شــکایت خانم خدیجه جعفری و با توجه به مجهول المکان بــودن متهم، لذا به 
نامبرده اخطار می گردد تا ظرف مهلت یک ماه پس از تاریخ نشــر آگهی جهت 
تفهیم اتهام و دفاع از اتهام انتسابی در ســاعت 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 الف: 416  دادیار شعبه اول دادسرای عمومی 

و انقالب خوانسار )111 کلمه، 1 کادر(
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ابالغ وقت دادرسی
خواهان آقای مســعود میرعباســی دادخواستی به خواســته الزام خوانده به 
طرفیت خوانده آقای محســن عیدی وندی به شــورای حل اختالف شــعبه 8 
شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 95 / 99 ثبت 
گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 9 / 12 / 95 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است 
. علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشد 
به تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک بار در یکی از روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
و به خوانده اخطار می گردد که با نشــر 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 
تحدید حدود اختصاصی

11/70 شماره صادره : 1395/43/325297نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 32/1151 مجزی شــده از پالک 32 اصلی در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی به نام زینب حسینی کیان فرزند رضا در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
یکشنبه مورخ 95/12/01 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: شنبه 1395/11/09 م الف: 33999 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان)155 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/75 شماره صادره : 1395/43/325319نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب کارگاه پالک شماره 31/9619 مجزی شده از پالک 31 اصلی در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی به نام سیدنوراله موســوی بابوکانی فرزند سید محمد در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/12/03 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: شنبه 1395/11/09 م الف: 34050 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)157 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/76 شماره صادره : 1395/43/324960نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب مغازه پالک شماره 12/10412 مجزی شده از پالک 486 و 487 و 488 از 
12 اصلی در اجرای موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مهدی شــیروانی فرزند محمد در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 95/12/01 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: شنبه 1395/11/09 م الف: 33952 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)160 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
11/153 شماره صادره : 1395/43/324554نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 2954 فرعی از 24/555 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام مهناز جمشیدی 
فرزند غالمعلی و شریک مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 
95/12/01 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: شنبه 1395/11/09 م الف: 34193 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)153 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/155 شماره صادره : 1395/43/326213نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 27/2117 مجزی شــده از پالک 27/317 در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی به نام محمد بیدهندی فرزند علی جان در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه 
شنبه مورخ 95/12/03 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: شنبه 1395/11/09 م الف: 34263 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان)155 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/158 شماره صادره:1395/14/326711نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 37 فرعی از 272 اصلی واقع در بخش یک ثبت خوانسار ذیل 
ثبت 3970 در صفحه 277 دفتر امالک جلد 29 به نام سید ابراهیم موسوی  تحت 
شماره چاپی مسلسل 444702 د/93 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره 30981 مورخ 1386/09/04 دفترخانه 
شماره 5 خوانســار به خانم فریده فیروزبخت فرزند محمد انتقال یافته سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 951409691206729 مورخ 
1395/11/06 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل 
شــماره 9936 مورخ 1395/11/06 به گواهی دفترخانه 25 خوانســار رسیده 
ا ست مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 422 امامی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)251 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

کالســه پرونده : 95 / 1223 – 25 / 10 / 95 مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای 
 حل اختالف شهرســتان نجف آباد، خواهان : مســعود میرعباسی به نشانی : 
نجف آباد خ فردوسی مرکزی نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان فروشگاه 
آتی گام پالک 28 کد پســتی 8514614175، خوانده : اباذر غفاری به نشــانی 
مجهول المکان ، موضوع : مطالبه دو فقره ســفته به شــماره های 817155  و 

800214  جمعا به مبلغ 000 / 000 / 30 ریال ،گردش کار : خواهان دادخواستی 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شورا به 
تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید. در خصوص دعوی 
آقای مسعود میرعباسی به طرفیت آقای اباذر غفاری به خواسته مطالبه تقدیمی 
از سوی خواهان و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده ی خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور 
در ید خواهان که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه ی خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه ی وجه دارد ، لذا چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول 
نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت . مستندا به مواد 198 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعوای مطروحــه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت 
 خوانده به پرداخت مبلغ 000 /000 / 30 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ

 000 / 840 / 1 ریال به عنوان هزینه دادرســی و ابطال تمبر از باب تســبیب و 
 نیز پرداخت حق الوکاله ی وکیل و پرداخت خســارت تادیه از تاریخ سررسید
  13 / 9 / 1395 لغایت اجرای حکم که توســط اجرای احکام محاسبه و وصول

 می گردد ، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضای 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم عمومی حقوقی 
دادگستری نجف آباد می باشــد . شعبه 12 شــورای حل اختالف شهرستان 

نجف آباد
ابالغ رای

کالســه پرونده : 95 / 1219 – 25 / 10 / 95 مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای 
 حل اختالف شهرســتان نجف آباد، خواهان : مســعود میرعباسی به نشانی : 
نجف آباد خ فردوسی مرکزی نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان فروشگاه 
آتی گام پالک 28 کد پســتی 8514614175، خوانده : امیــدوار عیدی وندی به 
نشانی مجهول المکان، موضوع : مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 517439 
به مبلغ 000 / 500 /7 ریال، گردش کار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شــورا به تصدی امضاء 
کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید . در خصوص دعوی آقای مسعود 
میرعباســی به طرفیت آقای امیدوار عیدی وندی به خواسته مطالبه تقدیمی از 
ســوی خواهان و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده ی خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور 
در ید خواهان که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه ی خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه ی وجه دارد ، لذا چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول 
نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت . مستندا به مواد 198 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعوای مطروحــه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت 
 خوانده به پرداخت مبلغ 000 /500 / 7 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ

 000 / 560 / 1 ریال به عنوان هزینه دادرســی و ابطال تمبر از باب تســبیب و 
 نیز پرداخت حق الوکاله ی وکیل و پرداخت خســارت تادیه از تاریخ سررسید

  22 / 8 / 1390 لغایت اجرای حکم که توســط اجرای احکام محاسبه و وصول 
می گردد ، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضای 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم عمومی حقوقی 
دادگستری نجف آباد می باشــد . شعبه 12 شــورای حل اختالف شهرستان 

نجف آباد
ابالغ رای

کالســه پرونده : 95 / 1224 – 25 / 10 / 95 مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای 
 حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان : مسعود میرعباســی به نشانی : 

نجف آباد خ فردوسی مرکزی نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان فروشگاه 
آتی گام پالک 28 کد پســتی 8514614175، خوانده : آزاده چگینی به نشــانی 
مجهول المکان، موضوع : مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 12899492 به 
مبلغ 000 / 000 /40 ریال ، گردش کار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شــورا به تصدی امضاء 
کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید . در خصوص دعوی آقای مسعود 
میرعباسی به طرفیت خانم آزاده چگینی به خواســته مطالبه تقدیمی از سوی 
خواهان و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده ی خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه ی خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه ی وجه دارد ، لذا چون خوانده دفاعــی در قبال دعوی مطروحه معمول 
نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت . مستندا به مواد 198 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعوای مطروحــه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت 
 خوانده به پرداخت مبلغ 000 /000 / 40 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ

 000 / 960 / 1 ریال به عنوان هزینه دادرســی و ابطال تمبر از باب تســبیب و 
 نیز پرداخت حق الوکاله ی وکیل و پرداخت خســارت تادیه از تاریخ سررسید

 26 / 8 / 1395 لغایت اجرای حکم که توسط اجرای احکام محاسبه و وصول می 
گردد ، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضای مهلت 
مذکور ظرف همین مــدت قابل تجدیدنظر خواهی نــزد محاکم عمومی حقوقی 
دادگستری نجف آباد می باشــد . شعبه 12 شــورای حل اختالف شهرستان 

نجف آباد 
ابالغ رای

کالســه پرونده : 95 / 1220 – 25 / 10 / 95 مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد، خواهان : مســعود میرعباسی به نشانی : 
نجف آباد خ فردوسی مرکزی نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان فروشگاه 
آتی گام پالک 28 کد پستی 8514614175، خوانده : عبدالحسین غالمی لویه به 
نشانی مجهول المکان، موضوع : مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 194145 
به مبلغ 000 / 200 /14 ریال، گردش کار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شــورا به تصدی امضاء 
کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید .در خصوص دعوی آقای مسعود 
میرعباسی به طرفیت آقای عبدالحسین غالمی لویه به خواسته مطالبه تقدیمی 
از سوی خواهان و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده ی خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور 
در ید خواهان که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه ی خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه ی وجه دارد ، لذا چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول 
نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت . مستندا به مواد 198 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعوای مطروحــه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت 
 خوانده به پرداخت مبلغ 000 /200 / 14 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ

 000 / 640 / 1 ریال به عنوان هزینه دادرســی و ابطال تمبر از باب تســبیب و 
 نیز پرداخت حق الوکاله ی وکیل و پرداخت خســارت تادیه از تاریخ سررسید

 20 / 4 / 1394 لغایت اجرای حکم که توسط اجرای احکام محاسبه و وصول می 
گردد ، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضای مهلت 
مذکور ظرف همین مــدت قابل تجدیدنظر خواهی نــزد محاکم عمومی حقوقی 
دادگستری نجف آباد می باشــد . شعبه 12 شــورای حل اختالف شهرستان 

نجف آباد

ابالغ وقت دادرسی
خواهان آقای مســعود میرعباســی دادخواستی به خواســته الزام خوانده به 
طرفیت خوانده آقای غالمرضا امینی و خانم فریبا عیدی وندی به شورای حل 
اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره  
95 / 100 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 9 / 12 / 95 ساعت 4/15 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 
دادرسی مدنی مراتب یک بار در یکی از روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود 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
ابالغ رای

کالســه پرونده : 95 / 1225 – 25 / 10 / 95 مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد، خواهان : مســعود میرعباسی به نشانی : 
نجف آباد خ فردوسی مرکزی نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان فروشگاه 
آتی گام پالک 28 کد پستی 8514614175، خوانده : علی اکبر شیخی شورابی 
و بهمن ایزدی به نشانی مجهول المکان، موضوع : مطالبه وجه یک فقره چک به 
شماره 635878 به مبلغ 000 / 400 /16 ریال، گردش کار : خواهان دادخواستی 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شورا به 
تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید . در خصوص دعوی 
آقای مسعود میرعباســی به طرفیت آقایان علی اکبر شیخی شورابی و بهمن 
ایزدی به خواسته مطالبه تقدیمی از ســوی خواهان و گواهی عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده ی خوانده 
داشته و بقای اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقای دین و 
اشتغال ذمه ی خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه ی وجه دارد ، لذا چون 
خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه 
خود اقامه ننموده است . مستندا به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی مدنی و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 /400 
/ 16 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 000 / 680 / 1 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله ی وکیل 
و پرداخت خسارت تادیه از تاریخ سررسید 2 / 5 / 1394 لغایت اجرای حکم که 
توسط اجرای احکام محاسبه و وصول می گردد ، در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
خواهی نزد محاکم عمومی حقوقی دادگســتری نجف آباد می باشد . شعبه 12 

شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد
ابالغ رای

کالســه پرونده : 95 / 1226 – 25 / 10 / 95 مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای 
 حل اختالف شهرســتان نجف آباد، خواهان : مســعود میرعباسی به نشانی : 
نجف آباد خ فردوسی مرکزی نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان فروشگاه 
آتی گام پالک 28 کد پســتی 8514614175، خوانده : علی عظیمی به نشــانی 
مجهول المکان ، موضوع : مطالبه 3 فقره ســفته به شــماره های 0580237 و 
501309 و 287843 جمعا به مبلــغ 000 / 000 / 35 ریال، گردش کار : خواهان 
دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه 
شورا به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید . در خصوص 
دعوی آقای مسعود میرعباسی به طرفیت آقای علی عظیمی به خواسته مطالبه 
تقدیمی از سوی خواهان و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده ی خوانده داشته و بقای اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه ی خوانده و استحقاق 

خواهان در مطالبه ی وجه دارد ، لذا چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه 
معمول نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است . مستندا به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجارت دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخــت مبلغ 000 /000 / 35 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 000 / 900 / 1 ریال به عنوان هزینه دادرســی و ابطال تمبر از باب تسبیب 
 و نیز پرداخت حق الوکاله ی وکیل و پرداخت خسارت تادیه از تاریخ سررسید

  2 / 9 / 1395 لغایت اجرای حکم که توســط اجرای احکام محاســبه و وصول 
می گردد ، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضای 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم عمومی حقوقی 
دادگستری نجف آباد می باشــد . شعبه 12 شــورای حل اختالف شهرستان 

نجف آباد
ابالغ رای

کالســه پرونده : 95 / 1221 – 25 / 10 / 95 مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای 
 حل اختالف شهرســتان نجف آباد، خواهان : مســعود میرعباسی به نشانی : 
نجف آباد خ فردوسی مرکزی نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان فروشگاه 
آتی گام پالک 28 کد پستی 8514614175، خوانده : علیرضا اصالنی به نشانی 
مجهول المــکان، موضوع : مطالبه دو فقره ســفته به شــماره های 426477 و 
253457 جمعا به مبلغ 000 / 000 / 15 ریال ، گردش کار : خواهان دادخواستی 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شورا به 
تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید .در خصوص دعوی 
آقای مسعود میرعباســی به طرفیت آقای علیرضا اصالنی به خواسته مطالبه 
تقدیمی از سوی خواهان و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده ی خوانده داشته و بقای اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه ی خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه ی وجه دارد ، لذا چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه 
معمول نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است . مستندا به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجارت دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخــت مبلغ 000 /000 / 15 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 000 / 650 / 1 ریال به عنوان هزینه دادرســی و ابطال تمبر از باب تسبیب 
 و نیز پرداخت حق الوکاله ی وکیل و پرداخت خسارت تادیه از تاریخ سررسید

  13 / 9 / 1395 لغایت اجرای حکم که توســط اجرای احکام محاسبه و وصول 
می گردد ، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضای 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم عمومی حقوقی 
دادگستری نجف آباد می باشــد . شعبه 12 شــورای حل اختالف شهرستان 

نجف آباد
ابالغ رای

کالســه پرونده : 95 / 907 – 25 / 10 / 95 مرجع رســیدگی : شعبه 12 شورای 
 حل اختالف شهرســتان نجف آباد، خواهان : مســعود میرعباسی به نشانی : 
نجف آباد خ فردوسی مرکزی نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان فروشگاه 
آتی گام پالک 28 کد پستی 8514614175، خوانده : علیرضا هارونی به نشانی 
مجهول المکان، موضوع : مطالبه 3 فقره ســفته به شــماره هــای 787482 و 
020603 و 020604 جمعا به مبلــغ 000 / 000 / 25 ریال، گردش کار : خواهان 
دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه 
شورا به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید .در خصوص 
دعوی آقای مسعود میرعباســی به طرفیت آقای علیرضا هارونی به خواسته 
مطالبه تقدیمی از ســوی خواهان و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه که 
داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده ی خوانده داشته و بقای اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه ی خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه ی وجه دارد ، لذا چون خوانده دفاعی در قبال دعوی 

مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است . مستندا 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 
و 313 و 314 قانون تجارت دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 /000 / 25 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 000 / 725 / 1 ریال به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر از باب 
تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله ی وکیل و پرداخت خسارت تادیه از تاریخ 
سررسید 30 / 9 / 1395 لغایت اجرای حکم که توسط اجرای احکام محاسبه و 
وصول می گردد ، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از 
انقضای مهلت مذکور ظرف همیــن مدت قابل تجدیدنظــر خواهی نزد محاکم 
عمومی حقوقی دادگستری نجف آباد می باشد . شعبه 12 شورای حل اختالف 

شهرستان نجف آباد
ابالغ رای

کالســه پرونده : 95 / 1227 – 25 / 10 / 95 مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای 
 حل اختالف شهرســتان نجف آباد، خواهان : مســعود میرعباسی به نشانی : 
نجف آباد خ فردوسی مرکزی نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان فروشگاه 
آتی گام پالک 28 کد پستی 8514614175، خوانده : منوچهر شهبازی و عباس 
عیوض زاده به نشانی مجهول المکان، موضوع : مطالبه دو فقره سفته به شماره 
هــای 847682 و 494149 جمعا به مبلــغ 000 / 000 / 25 ریــال، گردش کار : 
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر جلسه شورا به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید 

در خصوص دعوی آقای مسعود میرعباسی به طرفیت آقایان منوچهر شهبازی 
و عباس عیوض زاده به خواســته مطالبه تقدیمی از ســوی خواهان و گواهی 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در 
عهده ی خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت 
بر بقای دین و اشتغال ذمه ی خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه ی وجه 
دارد ، لذا چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر 
برائت ذمه خود اقامه ننموده است . مستندا به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
000 /000 / 25 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000 / 720 / 1 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله ی 
وکیل و پرداخت خسارت تادیه از تاریخ سررسید 27 / 8 / 1395 لغایت اجرای 
حکم که توسط اجرای احکام محاسبه و وصول می گردد ، در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر خواهی نزد محاکم عمومی حقوقی دادگستری نجف آباد می باشد . 

شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد
ابالغ رای

کالسه پرونده : 95 / 1222 – 25 / 10 / 95، مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای 
 حل اختالف شهرســتان نجف آباد، خواهان : مســعود میرعباسی به نشانی : 
نجف آباد خ فردوسی مرکزی نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان فروشگاه 
آتی گام پالک 28 کد پستی 8514614175، خوانده : مهدی جعفری فخرآبادی به 
نشانی مجهول المکان، موضوع : مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 003394 
به مبلغ 000 / 700 /5 ریال، گردش کار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شــورا به تصدی امضاء 
کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید . در خصوص دعوی آقای مسعود 
میرعباسی به طرفیت آقای مهدی جعفری فخرآبادی به خواسته مطالبه تقدیمی 
از سوی خواهان و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده ی خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور 
در ید خواهان که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه ی خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه ی وجه دارد ، لذا چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول 
نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت . مستندا به مواد 198 و 

502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعوای مطروحــه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت 
 خوانده به پرداخت مبلغ 000 /700 / 5 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ

 000 / 540 / 1 ریال به عنوان هزینه دادرســی و ابطال تمبر از باب تســبیب و 
 نیز پرداخت حق الوکاله ی وکیل و پرداخت خســارت تادیه از تاریخ سررسید

 1 / 12 / 1393 لغایت اجرای حکم که توسط اجرای احکام محاسبه و وصول می 
گردد ، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضای مهلت 
مذکور ظرف همین مــدت قابل تجدیدنظر خواهی نــزد محاکم عمومی حقوقی 
دادگستری نجف آباد می باشــد . شعبه 12 شــورای حل اختالف شهرستان 

نجف آباد
اخطار اجرایی

به موجب رای شماره 1124 تاریخ 29 / 8 / 95 شعبه 12 حقوقی دادگاه عمومی 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است . محکوم علیه آقای بهنام صالحی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به : حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
000 / 500 / 33 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000 / 250 / 1 ریال به 
عنوان هزینه های دادرسی و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 20 /11 / 92  لغایت اجرای حکم و نیم عشر دولتی 
در حق محکوم له مسعود میرعباسی به نشانی : نجف آباد خ فردوسی مرکزی 
نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان فروشگاه آتی گام پالک 28. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 

اعالم نماید.  شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد
اخطار اجرایی

به موجب رای شــماره 1108 تاریــخ 26 / 8 / 95 شــعبه 12 حقوقــی دادگاه 
عمومی شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت . محکوم علیه آقای رضا 
غالسوند شیر به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به : حکم بر محکومیت 
 خوانده به پرداخت 000 / 000 / 50 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ

 000 / 250 / 1 ریــال بــه عنــوان هزینه های دادرســی و ابطال تمبــر از باب 
 تسبیب و نیز پرداخت خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 4 / 8 / 94 و

 30 / 8 / 94 لغایت اجرای حکم و نیم عشــر دولتی در حق محکوم له مســعود 
میرعباسی به نشــانی : نجف آباد خ فردوسی مرکزی نرســیده به آزمایشگاه 
دکتر اکرامیان فروشگاه آتی گام پالک 28. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.  شعبه 

12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد
اخطار اجرایی

به موجب رای شماره 1138 تاریخ 29 / 8 / 95 شعبه 12 حقوقی دادگاه عمومی 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است . محکوم علیه آقای علیرضا رشیدی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به : حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
000 / 000 / 15 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000 / 250 / 1 ریال به 
عنوان هزینه های دادرسی و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 22 /8 / 92  لغایت اجرای حکم و نیم عشر دولتی 
در حق محکوم له مسعود میرعباسی به نشانی : نجف آباد خ فردوسی مرکزی 
نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان فروشگاه آتی گام پالک 28. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 

اعالم نماید.  شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد
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رییس سازمان بهزیستی کشور:

بیش از 70 درصد کودکان
 کار، ایرانی نیستند

مرگ 12 هزار نفر در حوادث
  رانندگی امسال

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: براساس برآوردهای ما، بیش از 
70 درصد کودکان کار، از اتباع خارجی هستند.

انوشیروان محسنی بندپی  اظهار کرد: مسئله آسیب های اجتماعی 
فقط مختص به ایران نیســت و تحوالت جوامع، تغییرات محیطی، 
صنعتی شــدن زندگی ها، کم شــدن گفت وگو در خانواده ها و دیگر 

عوامل، سبب افزایش آسیب های اجتماعی شده است.
وی افزود: این مســئله دغدغه مقام معظم رهبری و همچنین سایر 
مسئوالن اســت و در طول دو سال گذشــته چهار بار سران سه قوه و 
دستگاه های اجرایی مرتبط با آسیب های اجتماعی در حضور رهبری 
در این زمینه گزارش هایی را ارائه کرده اند. رییس سازمان بهزیستی 
کشور عنوان کرد: سازمان بهزیستی هم به عنوان تخصصی ترین نهادی 
که در حوزه آسیب های اجتماعی کار می کند، در حوزه طالق، اعتیاد، 
حاشیه نشینی، جلوگیری از خودکشی، کودک آزاری، همسر آزاری و... 
اقداماتی را انجام داده است. وی بیان کرد: طرح سالمت اجتماعی در 
برنامه ششم توسعه با نقش محوری سازمان بهزیستی درنظرگرفته 
شده است که این ســازمان هم با بهره گیری از نیروهای متخصص و 
کارشناسی خود سعی می کند در مهار، کنترل و جلوگیری از گسترش 

آسیب های اجتماعی، اقدامات اثربخشی را انجام دهد.
محســنی بندپی در ادامه، از توســعه کمی و کیفــی اورژانس های 
اجتماعی در 140 شــهر کشــور در ســال 96 خبر داد و گفت: این 
اورژانس ها در استان کردستان هم در شهرهای قروه، بیحار، دیواندره و 

دهگالن مستقر خواهند شد.
وی در ادامه گفت: همچنین در جاهایی که الزم باشــد، نســبت به 
استقرار پایگاه خدمات اجتماعی و سالمت اجتماعی نیز اقدام خواهیم 

کرد.

سازمان پزشکی قانونی کشور، از کشته شــدن 12 هزار و 751 نفر از 
ابتدای فروردین تا پایان آذرماه ســال جاری درکشــور در حوادث 
رانندگی خبر داد. سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد: این میزان تلفات 
در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشــته، 13 هزار و 97 تن بود که 
2/6درصد کاهش یافته است. از کل تلفات حوادث رانندگی این مدت، 
9هزار و 959 تن مرد و 2 هزار و 792 تن زن بودند. همچنین در این 
مدت 3 هزار و 495 تن در مسیرهای درون شهری، 8 هزار و 295 تن 
در محورهای برون شهری، 927 تن در مسیرهای روستایی و 34 تن 
در مسیرهایی نامعلوم جان باخته اند. در 9 ماهه امسال، استان های 
فارس با یکهزار و 162، خراســان رضوی با 925 و تهران با 903 تن، 
بیشترین و استان های ایالم با 110، کهگیلویه و بویراحمد با 135 و 

اردبیل با 164 تن، کمترین آمار تلفات را داشته اند.
263 هزار و  904 تن مصدوم شدند

بنا بر گزارش اعالم شــده در ایــن مدت 263 هــزار و 904 مصدوم 
حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این آمار 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 8/2درصد افزایش یافته است. از 
کل مصدومان حوادث رانندگی این مدت 189 هزار و 342 تن مرد و 

74 هزار و 562 تن زن بودند.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
کاهش سن معتادان نگران کننده است

نگاه روز

مدیر عامل ســازمان تامین اجتماعی گفت: قانون فعلی 
تامین اجتماعی قدمت 40 ساله دارد که تنقیح قوانین از 

اولویت های این سازمان است.
سید تقی نوربخش، در مراسم اختتامیه همایش دو روزه 
رؤســا و کارشناســان واحدهای حقوقی سازمان تامین 
اجتماعی اظهار داشــت: قانون فعلــی تامین اجتماعی 
قدمت 40 ساله دارد و اصالحات و الحاقات آن و همچنین 
بخشنامه ها و دســتورالعمل های متعدد صادر شده در 
ادوار مختلف، نیازمند تنقیح اســت کــه این موضوع در 
اولویت ســازمان قرار دارد و تنقیح قوانین با روش علمی 
و با همکاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انجام 

می شود.
وی با اشــاره به اینکه قانــون گرایی، برنامــه محوری، 
پاک دستی و پاســخگویی، اســتراتژی های چهارگانه 
مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی هستند، گفت: اگر 
قانون در همه فرآیندهای سازمان رعایت شود از بسیاری 
مشکالت و چالش ها پیشــگیری می شود و حتی اگر به 
قانونی نیز نقد داشته باشیم، باید توجه شود که قانون برای 

همه الزم االجراست.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، بر وجود اراده کامل 
برای اجرای صحیــح و دقیق قانون در ســازمان تامین 
اجتماعی تاکید کرد و گفت: قانون مداری به عنوان اولین 
استراتژی مدیریتی در ســازمان تامین اجتماعی مطرح 
شــده و با جدیت دنبال می شــود و در سه سال گذشته 
شــاهد گســترش روحیه و تفکر قانون مداری در بدنه 

اجرایی سازمان هستیم.
وی با اشاره به تشکیل شورای حقوقی در سازمان تامین 
اجتماعی، اظهار داشــت: در این شــورا اســاتید رشته 
حقوق و قضــات حضور دارنــد و در زمینه های مختلف 
دیدگاه هایی که از سوی این شورا مطرح می شود، به طور 

کامل در سازمان تامین اجتماعی اجرا می شود.
نوربخش با بیان اینکه در سازمان تامین اجتماعی برای 
نهادینه شدن قانون مداری، ساختارسازی صورت گرفته 
اســت، افزود: در این مدت حتی یک پرونده در سازمان 
بازرســی کل کشــور درباره ســازمان تامین اجتماعی 

تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه برقراری ارتباط سازنده با دیوان عدالت 
اداری از دیگر مســائل اساســی برای ارتقــای خدمات 
سازمان است، اضافه کرد: باید به خواسته ها و مشکالت 
بیمه شدگان به نحو مناسب رسیدگی شود تا کمتر شاهد 

مراجعه مردم به دیوان عدالت باشیم.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:

قانون فعلی تامین اجتماعی 
عمر 40ساله دارد

به گزارش ایمنا، سرهنگ ســید تقی حسینی، رییس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان گفت: براســاس قانون، 
معتاد تا زمانی که به مراکز درمانی مراجعــه کرده و در حال 
ترک اعتیاد است و کارت درمان دارد به عنوان بیمار محسوب 
شده و نباید توسط ضابطین قضایی دستگیر شود اما معتادانی 
که به مراکز ترک مراجعه نکرده و قصد ترک هم نداشته باشند 
و در انظار عمومی تظاهر به اعتیاد کنند حتما توسط پلیس، 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی خواهند شد.
کارتن خوابی در بافت اصلی شهر اصفهان وجود 

ندارد
سرهنگ حســینی، معتادان متجاهر و کارتن خواب را افراد 
طردشــده از خانواده عنوان کــرد و اظهار داشــت: این افراد 
ازسوی 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 شهر اصفهان 
وجود ندارد بلکه بیشتر در حاشیه ها دیده می شود که از زمان 
تاسیس کمپ ماده 16 در قلعه شور اصفهان، این افراد توسط 

ماموران پلیس، جمع آوری و به این مکان منتقل می شوند.

وی با بیان اینکه ظرفیت کمپ ماده 16 کافی نیســت، اظهار 
داشــت: البته در صورت تکمیل ظرفیت کمــپ مذکور، به 
دســتور مقام قضایی به کمپ هــای ماده 15 کــه  زیر نظر 

بهزیستی  هستند منتقل می شوند.
چتر نجات خیران امنیت ساز روی سر معتادان 

سرهنگ حســینی به ورود خیران اصفهان به موضوع ترک 
اعتیاد معتادان اشــاره کرد و گفت: یکی از اقدامات خوبی که 
در سال 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 و مــی توان در واقع آنها را 
خیران امنیت ساز تلقی کرد؛ چرا که نجات یک معتاد، نجات 
یک جامعه اســت و اگر این کار به صورت منسجم و هدفمند 
انجام گیرد، شاهد تحول خوبی در جامعه خواهیم بود. وی در 
پاسخ به این پرسش که چرا بیشتر معتادان بعد از بیرون آمدن 
از کمپ، مجــددا به چرخه اعتیاد باز مــی گردند، گفت: فکر 
می کنم مهم ترین علت این امر، نوع برخورد خانواده ها با این 
افراد باشد؛ چرا که پس از ترک اگر فرد احساس کند خانواده 
هنوز او را به عنوان یک فرد پاک و ســالم نپذیرفته است و نوع 

نگاه ها و حرف ها آزار دهنده باشــد و هیچ گونه حمایتی از او 
صورت نگیرد، کم کم سرخورده شده و در برابر کوچک ترین 

وسوسه دچار لغزش می شود و به مصرف مجدد رو می آورد.
فقط ترک مواد کافی نیست؛ باید روح و روان هم 

تقویت شود
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان درخصوص نواقص 
موجود در کمپ های ترک اعتیاد مــاده 16 و ماده 15 برای 
جلوگیری از بازگشــت مجدد معتادان به چرخه اعتیاد اظهار 
داشت: نکته اصلی اینجاست که کمپ های ماده 15 معتادان 
را تنها از نظر جســمی ترک می دهند؛ در حالــی که از همه 
مهم تر جنبه روحی و روانی و تقویت زمینه پذیرش آنها ازسوی 
خانواده هاســت. وی افــزود: البته کمپ ها بعــد از ترخیص 
معتادان، انجمن های مردم نهاد را به آنان معرفی می کنند که 
حضور در این انجمن ها خیلی می تواند در تثبیت ترکشــان 
موثر باشد و الزم اســت با انگیزه و جدیت بیشــتری در این 
انجمن ها حضور یافته و فعالیت هــای اجتماعی خود را ادامه 

دهند.
طرد کردن معتادان؛ منجالب بازگشــت به سوی 

مواد
وی طرد کردن معتادان توســط خانواده ها را کاری بســیار 
اشتباه و به ضرر خود و جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: این 
کار آنها جز اینکه باعث می شــود فرد معتاد بیشتر در باتالق 
اعتیاد فرو برود و جامعه و حتی خود خانواده را نیز با آســیب 
همراه کنــد، نتیجه دیگری نــدارد؛ بنابر ایــن تقاضای ما از 
خانواده هایی که دارای افراد معتاد هستند این است که حتی 
اگر چندین بار هم آنها را ترک دادند  ناامید نشده و او را از چتر 
حمایتی خود محروم نکنند، چرا که نــوع برخورد خانواده در 

ترک اعتیاد معتادان بسیار موثر است.
در 9 ماهه امسال رده سنی معتادان بین 22 تا 47 

سال بوده است
سرهنگ حسینی در ادامه، پایین آمدن سن معتادان را بسیار 
نگران کننده عنوان کرد و گفت: آمارها نشــان می دهد رده 
ســنی معتادان جمع آوری و دستگیر شــده توسط ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان در 9 ماهه امسال بین 22 
تا 47 ســال بوده و گزارش هایی از اعتیاد در سنین پایین نیز 
وجود دارد که در ایــن زمینه خانواده ها خیلــی باید مراقب 
فرزندانشان باشند. وی با بیان اینکه خانواده ها بعضا چند  سال 
بعد از اعتیاد فرزندانشان متوجه این موضوع می شوند گفت: 
شــاید چهره فرد و نوع صحبت کردنش فرفی نکند اما خیلی 
مواقع اعتیاد از سیگار و قلیان شروع می شود و به نظرم نوجوان 
یا جوانی که شروع به مصرف سیگار می کند، آمادگی بیشتری 

برای مصرف مواد مخدر دارد.
سرهنگ حسینی گفت: خیلی از خانواده ها فکر می کنند تا 
فرزندشان به سن 19 و 20 سالگی نرسیده، خطر اعتیاد او را 
تهدید نمی کند اما من فکر می کنــم خانواده ها باید ازهمان 
ابتدای نوجوانی، هوشــیارانه مراقب فرزندشان باشند، تمام 
دوســتانش را بشناســند و ارتباط و رفتــارش را طوری که 

احساس نکند در تنگنا قرار گرفته، زیر نظر داشته باشند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان گفت: آمارها نشان می دهد در 9 ماهه امسال، رده سنی 
معتادان جمع آوری شده توسط ماموران پلیس بین 22 تا 47 ســال بوده و گزارش اعتیاد در سنین پایین 

نگران کننده است.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان:

کاهش سن معتادان نگران کننده است

آمارها نشان 
می دهد رده سنی 

معتادان جمع آوری 
و دستگیر شده 
توسط ماموران 
پلیس مبارزه با 

مواد مخدر استان 
در 9 ماهه امسال 

بین 22 تا 47 سال 
بوده و گزارش هایی 
از اعتیاد در سنین 

پایین نیز وجود دارد
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پیشنهاد سردبیر: 
تشکیل هیئت امنا برای میراث جهانی قانونی شد

اخبار

 مدیر کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان از تشــکیل کمیته 
ســرمایه گذاری گردشــگری در بناهای تاریخی استان اصفهان 
خبر داد. فریدون الهیاری در نشست شورای فنی اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان اصفهان با اعالم این مطلب افــزود: با توجه به 
حجم زیاد بناهای تاریخی در پهنه اســتان اصفهان از یک ســو و 
نیاز به ارائه راهکارهای مناسب و بررسی چگونگی ارائه خدمات به 
سرمایه گذاری گردشگری از ســوی دیگر در این بناهای تاریخی، 
کمیته مشترک سرمایه گذاران گردشــگری در بناهای تاریخی 
با مشــارکت معاونت ســرمایه گذاری و معاونت میراث فرهنگی 
این اداره کل شــکل می گیرد. مدیر کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان تاکید کرد: برنامه ریزی جهت ارائه بسته های پیشنهادی 
به منظور راهنمایی و هدایت ســرمایه گــذاران بخش خصوصی 
جهت ســرمایه گذاری در این بناها با رعایــت حفظ آثار تاریخی 
به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهــای حفاظت از آثار به صورت 
نهادینه شده از مهم ترین وظایف این کمیته خواهد بود. الهیاری 
ادامه داد و افزود: تا کنون اکثر بناهای تاریخی که به تاسیســات 
گردشگری تبدیل شده اند به صورت موردی بررسی شده اند؛ لذا 
با تشکیل این کمیته، تمامی بناهای واجد شرایط در پهنه استان 
جهت اجرای طرح های گردشــگری در آنها شناســایی و سپس 
فرصت های ســرمایه گذاری در کنار اســتانداردهای حفاظت از 
آثار تاریخی، تعریف شده و به سرمایه گذاران در شهرستان های 

استان ارائه خواهد شد.

مدیر اداره موزه ها و امــوال منقــول اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان از آغاز طرح »هر مجموعه یــک خانواده و هر 
خانواده یک موزه« در اصفهان خبر داد. ســاغر حمیدی با اشاره 
به طرح »هر مجموعه یــک خانواده و هر خانــواده یک موزه«، 
گفت: جمعه گذشــته اولین گردهمایی خانوادگی درباره ایجاد 
موزه در هر خانواده، با همت و ایده یکــی از خانواده های بزرگ 
اصفهانی به نام »رسول یاحی« در چهلســتون برگزار شد. وی 
ادامه داد: بر اساس ایده ای که از سوی رسول یاحی مطرح شد، 
ایشان تصمیم گرفتند که یک مجموعه خانوادگی را در خاندان 
یاحی ایجاد کنند و بــه این ترتیب این خاندان بتواند با شــکل 
گیری این مجموعــه خانوادگی، آثار خــود را در یک مجموعه 
درون خانواده ای حفظ کنند. بر این اســاس در چهلستون یک 
جلســه توجیهی برگزار و جمع آوری آثار بــرای خانواده یاحی 
تشــریح و بر این مسئله تاکید شــد که در این موضوع، پیشینه 
خانواده اهمیت دارد و قدمت آثار مورد نظر نیســت و هر چیزی 
که مربوط به خانواده است را می توان جمع آوری و در مجموعه 
خانوادگی ارائه کرد. وی تصریح کرد: در این نشســت تشــکیل 
هیئت امنایی در خانواده یاحی بــرای ایجاد مجموعه خانوادگی 
، تاکید شــد و در آینده درباره این موضوع که این مجموعه می 
تواند در خانواده یاحی محدود بماند و یا عمومی شــود تصمیم 

گرفته خواهد شد.
مدیر اداره موزه ها و امــوال منقــول اداره کل میراث فرهنگی 
استان ادامه داد: با استفاده از طرح هر مجموعه یک خانواده و هر 
خانواده یک موزه، بسیاری از میراث خانواده های بزرگ در قالب 
مجموعه های خصوصی توسط خودشــان حفظ خواهد شد و با 
اجرای این طرح نه تنها به حفظ این آثار در داخل خانواده های 
قدیمی می اندیشــیم بلکه این روش می تواند به تحکیم بنیان 
های خانوادگی و حفظ میراث کهن آنها در راســتای ارتباطات 

فرهنگی میان نسل های مختلف منتهی شود.

آغاز طرح »هر مجموعه یک خانواده و 
هر خانواده یک موزه« در اصفهان

در کرســی، جریان گرمایشــی بدن به گونه ای تنظیم 
می شود که بدن از پا گرما را دریافت و از طریق سر گرما 
را از دست می دهد این جریان گرما در بدن باعث به کار 

افتادن عروق و تقویت سیستم دفاعی بدن می شود.
»کرسی« جایگاه ویژه ای در فرهنگ و سنت ایرانی دارد 
به طوری که درزمان قدیم در اوایل زمستان، عموم مردم 
شهرها و روستاها گرمایش منزل را با برپا کردن کرسی 
تامین می کردند. کرسی نقش مشهودی در جمع کردن 
اعضای خانواده داشته است و این باعث صمیمیت بیشتر 
در بین خانواده ها می شد؛ جای نشســتن افراد در کنار 
کرسی به نقششان در خانواده مرتبط بود، معموال جایگاه 
بزرگســال ترین فرد خانواده در باال بود و به ترتیب افراد 
کوچک در پایین قرارمی گرفتند که این امر خود باعث 

احترام گذاشتن به بزرگ ترها به شمار می رفت.
کرسی ها در اتاقی برپا می شــد که در و پنجره کمتری 
داشت تا در زمســتان بتوان آن را گرم کرد؛ این وسیله  
در بیشتر مناطق ســرزمین ایران از دیرهنگام برای گرم 
ماندن در زمستان مورد اســتفاده قرار می گرفته است؛ 
کرسی یک مکعب توخالی چوبی است که فقط سقف و 
کف دارد که روی آن را با لحاف پنبه ای ضخیم و بزرگی 
می پوشــانند و داخل آن منقلی قرار می گیرد که زغال 
سرخ شده قرار دارد. کرســی از چهارپایه ای از چوب به 
اندازه یک متر در یک متر تشکیل شــده که حدود 50 
سانتی متر ارتفاع داشته اســت؛ روی لحاف را با جاجیم 
و ترمه تزئین کرده و به تناسب بزرگی و کوچکی کرسی 
می پوشاندند و ســینی مســی برای قرار دادن ظروف 
خوراک روی آن قرار می دادند و اطراف کرسی را تشک، 

پشتی و رختخواب گذاشته و تکیه می دادند.
در زیر کرســی یک منقــل قرار می گرفــت که حرارت 
مطبوع زیر کرسی را تامین می کرد و آماده کردن آن هم 
روشی مخصوص به خود داشت؛ ابتدا ته و درزهای منقلی 
را با گچ خیس کرده کامال می پوشاندند سپس داخل آن 
را خاکستر می ریختند و وسط خاکسترها را گود کرده و 
با کودهای دامی آتش درست می کردند؛ هر چند ساعت 
یک بار نیز یک الیه از خاکستر روی آن را پس می زدند تا 

گرمایش کرسی تند شود.
بعضی از خانواده ها در منزلی که ســاکن بودند و کرسی 
برپا بود چاله می کندند و عالوه بــر پخت نان از آتش آن 

هم برای گرمایش کرسی استفاده می کردند. 
جالب  این اســت که با فراهم کردن کرســی از یک سو 
گرمایش منزل و از ســوی دیگر هم غذای خانواده روی 

آتش آماده می شد.

»کرسی« گرما بخش 
خانه های ایرانی

دریچه

اســتان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های جنوب 
غربــی زاگرس اســت کــه دارای جاذبه هــای تاریخی و 
گردشگری بسیاری است. شرایط توپوگرافی و اقلیمی این 
اســتان در کنار بارش های قابل توجه برف و بــاران  باعث 
ایجاد جاذبه های تاریخی و گردشــگری بســیاری در این 

استان شده که در نوع خود بی نظیر هستند.
 روستای ده چشمه یکی از روســتاهای گردشگری استان 
چهارمحال و بختیاری در شهرســتان فارسان این استان 

است.
در مجاور روســتای ده چشمه منطقه گردشــگری به نام 
»پیر غار« وجود دارد که به واسطه داشــتن آثار تاریخی و 
گردشــگری فراوان و قرار گرفتن این جاذبه های تاریخی و 

طبیعی در کنار هم شهرت بسیار زیادی پیداکرده است.
آبشــار، کتیبه های دوران مشــروطیت، چشــمه پر آب، 
شیرهای سنگی، باغات میوه، روستا با خانه های سنتی و... 
در منطقه پیر غار فارســان وجود دارد و این آثار تاریخی و 
طبیعی در کنار آب وهــوای مطبوع و خنک منطقه موجب 

شده است ساالنه هزاران نفر از این منطقه دیدن کنند.
 آبشار پیرغار

وجود سه کتیبه تاریخی دوران مشــروطیت از امتیازهای 

ویژه این منطقه به شــمار می رود. این کتیبه ها، متعلق به 
دوره مشروطیت در دوران قاجاریه )مظفرالدین شاه( است 
و روی یک تخته سنگ در کوهپایه ای از رشته کوه زاگرس، 

در تفرجگاه پیرغار ساخته شده است.
لزوم اســتفاده از ظرفیت های گردشــگری 

فارسان
آبشــار پیر غار از زیباترین آبشــارهای فصلی این استان 
اســت که البته به دلیل قرار گرفتن در استان چهارمحال و 
بختیاری مدت آبدهی آن از دیگر آبشــارهای فصلی کشور 

بیشتر است.
این آبشار در محیط طبیعی بســیار زیبایی واقع شده و نام 
خود را از غاری آهکی و ناشــناخته می گیــرد که اهمیت 
تاریخی بسیار دارد. آبی که از همین آبشار به زمین می ریزد 
از کنار روستای ده چشمه گذشته و کشتزارهای زیادی را 
سیراب می کند. فرماندار فارســان در خصوص این منطقه 
گردشــگری در گفت و گو با خبرنگار مهــر گفت: منطقه 
گردشــگری پیر غار فارسان در کنار روســتای ده چشمه 
قرار گرفته اســت و یکی از زیباترین مناطق گردشــگری 

چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.
مرداس طاهری تاکید کرد: این منطقه در تابســتان و بهار 

یکی از شلوغ ترین مراکز گردشــگری استان چهارمحال و 
بختیاری اســت و ســاالنه هزاران نفر به این منطقه سفر 

می کنند.
فرماندار فارسان با اشــاره به اینکه باید زمینه افزایش ورود 
مسافران به شهرستان فارسان فراهم شود، تاکید کرد: این 

شهرستان ظرفیت های گردشگری بسیاری دارد.
 وی تاکید کــرد: بهره گیری از ظرفیت های گردشــگری 
 از جمله »پیرغار« برای توســعه این شهرســتان نیازمند 

سرمایه گذاری است.
فرمانــدار فارســان بیان کرد: توســعه زیر ســاخت های 
گردشــگری در این منطقه از جمله احــداث اقامتگاه ها 

ضروری است.
مرداس طاهــری ادامــه داد: منطقه گردشــگری پیرغار 
ظرفیت های گردشــگری بســیاری دارد که بایــد از این 
ظرفیت گردشگری استفاده بیشتری برای جذب مسافر و 

گردشگر داشت.
»پیر غار« منطقه نمونه گردشگری

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
استان چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه اظهار داشت: 
منطقه پیرغار یکی از بهترین جاذبه های طبیعی استان به 
شمار می رود که به خاطر موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به 
شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری مکان مناسبی 

برای گذراندن اوقات فراغت گردشگران به شمار می رود.
وی عنــوان کرد: وجــود کتیبه های دوران مشــروطیت، 
فضاهای ســبز اطراف آبشــار، چشــمه پیرغــار که جزو 
چشمه های قدیمی و پر آب این اســتان است و چشم انداز 
باغات اطراف از مهم تریــن جاذبه های آبشــار پیرغار به 
شــمار می رود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
 و گردشــگری اســتان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: 
پیر غــار منطقه نمونه گردشــگری اســتان چهارمحال و 
بختیاری اســت و این منطقه یکی از محوطه های تاریخی 

استان به شمار می رود.
وی تاکید کرد: این منطقــه در حال حاضــر از آالچیق و 

روشنایی مناسب برخوردار است.
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کتیبه های تاریخی 
از مهم ترین ظرفیت های این منطقه اســت، ادامه داد: این 
آثار تاریخــی یکی از امتیازهای ویژه این منطقه به شــمار 
می رود و باید موردحفاظت بیشتر از ســوی مردم و اهالی 
روستا قرار گیرد.مسافرانی که قصد سفر به منطقه تاریخی 
و گردشــگری پیرغار را دارند باید به شهرســتان فارسان 
چهارمحال و بختیاری که در فاصله۷0 کیلومتری شهرکرد 
مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری است ســفر کنند و با 
دنبال کردن تابلوهای منطقه گردشــگری پیر غار به این 

منطقه گردشگری وارد شوند.
جاده این منطقه آســفالت بوده و این منطقه گردشــگری 
از امکانات مختلف پارکینگ، رســتوران و باغ گردشگری، 

فروشگاه و ... نیز برخوردار است.

آبشار پیر غار 
از زیباترین 

آبشارهای فصلی 
این استان است 
که البته به دلیل 
قرار گرفتن در 

استان چهارمحال 
و بختیاری مدت 

آبدهی آن از دیگر 
آبشارهای فصلی 

 کشور بیشتر
 است

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:

تشکیل کمیته سرمایه گذاری 
گردشگری در بناهای تاریخی 

»پیر غار« یکی از جاذبه های گردشگری بی نظیر در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که مجموعه ای کامل 
از جاذبه های تاریخی و طبیعی است.

ثبت معنوی پنجشنبه بازار نطنز 
در فهرست آثار ملی کشور

سرپرســت اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
شهرستان نطنز گفت: پنجشــنبه  بازار نطنز به  زودی در فهرست 

آثار ملی کشور ثبت معنوی می شود.
حسین یزدانمهر در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: با بررسی های 
انجام  شده توســط کارشناســان و هماهنگی با واحد ثبت اداره 
کل استان مراسم ســنتی پنجشــنبه بازار نطنز در فهرست آثار 
ملی کشــور به ثبت می رســد. وی افزود: یکی از مواردی که جزو 
برنامه ها و اهداف این اداره بوده ثبت مراسم و آیین هایی که نحوه 
زندگی مردم هر منطقه، آداب ورسوم آنها، شیوه های تعامل، روابط 
اجتماعی، روش های کسب درآمد، مراســم مذهبی، نحوه تهیه 

مایحتاج و موارد مصرفی موردنیاز و غیره را شامل می شود.
سرپرســت اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان نطنز مراســم و آیین های معنوی را یکــی از ارکان 
اصلی زندگی و فرهنگ مردم به شــمار آورد و حفظ و مســتند 
نگاری آنها را ضروری دانســت. وی ادامه داد: یکی از مراسمی که 
از گذشــته های دور در شهر نطنز مرســوم بوده و هنوز نیز ادامه 
دارد پنجشــنبه بازار اســت که هر هفته برگزار می شود و افرادی 
از روســتاها و شــهرهای اطراف جهت فروش تولیدات خود که 
 عمدتا میوه جات، خشــکبار و صنایع دستی اســت به این محل 

می آیند.
یزدانمهر افزود: با توجه به این مراسم مهم و نظر به انجام آن در یک 
مکان تاریخی و در امتداد مجموعه تاریخی مسجد جامع و بافت 
قصبه، ثبت این مراسم ارزشمند در دســتور کار اداره قرارگرفته 
است و با حضور مســئول ثبت معنوی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان بر ثبت آن تاکید و در این خصوص مواردی را به 
کارشناســان اداره اعالم کرده تا در آینده نزدیک با مستند نگاری 
 و تهیه پرونده شــاهد ثبت این اثر در فهرســت آثار ملی کشــور 

باشیم.

با مسئوالن

مشاور رییس پژوهشــگاه ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری کشور گفت: همه شــهرهای ایران باید 

منزلت ایرانی بودن  داشته باشد.
ســیداحمد محیط طباطبایی در چهارمین کنگــره تاریخ 
معماری و شهرسازی خراسان جنوبی در شهرستان فردوس، 
اظهار کرد: معماران گذشته ما، ســرزمین خود و ویژگی های 
جغرافیایی آن را به خوبی می شــناختند و از تمام زیر و بم ها و 
اسرار ساخت و ساز آن آگاه بودند، ولی در معماری امروز کمتر 
به خواص جغرافیایی مناطق مختلف کشور توجه می شود. وی 
به معماری در کشورهای مختلف اشــاره کرد و افزود: در قاره 
اروپا جنگل زیادی وجود دارد، ولی بیشتر بناها از سنگ است، 
در چین خاک فراوانی وجود دارد، ولی بیشــتر بناها از چوب 
ساخته می شــود و در ایران نیز با وجود اینکه سنگ بسیاری 
وجود دارد بیشــتر بناها از آجر و خاک ساخته می شود که در 
واقع تبادل و تعادل حرارتی و نیز حفظ و حفاظ محیط زندگی 

ایجاب می کند که  ساخت و ساز با این وسایل انجام شود.
مشاور رییس پژوهشــگاه ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور اظهار کرد: بی توجهی به معماری 
قدیم سبب شده که امروز روســتاها بیشتر از شهرها با بحران 

مواجه شوند و روستایی بودن دیگر منزلت ندارد.

محیط طباطبایی با اعتقاد بر اینکه کویر مرکزی ایران سبب 
حفظ بقای فرهنگ تاریخی ایران شده است، یادآور شد: کویر 
ایران مانند کویر عربستان یا آفریقا یک کویر مرده نیست، بلکه 
به سبب شــرایط خاص طبیعی یک کویر زنده است که نقش 

مهمی در تعامالت فرهنگی، اجتماعی دارد.
وی تاکید کرد: همه شــهرهای ایران باید منزلت ایرانی بودن 
را داشته باشد و معماری منطقه بر اســاس فرهنگ و شرایط 

جغرافیایی آن در نظر گرفته شود.
حسین اسماعیلی، سرپرســت فرمانداری فردوس، به قدمت 
تاریخی و فرهنگی این شهرستان اشــاره کرد و افزود: »بلده 
طیبه تون« در ســال ۱۳0۸ به فردوس تغییر نام داد و سابقه 
تمدن هر شهر بر اساس شــهریت آن است و فردوس از همان 
ابتدا به شــهر معروف بوده اســت.  وی به علما و بزرگان شهر 
فردوس اشــاره کرد و گفت: فاضل خان تونی یکی از معماران 
بزرگ سده ۱۱ هجری بود که باغ شالیمار در الهور پاکستان، 
مدرسه فاضلیه در مشهد و کاروانسرای رباط شور در فردوس از 
خلقت های بزرگ این مرد است. وی ثبت قنات بلده در فهرست 
آثار جهانی را یکی دیگر از افتخارات مردم خراســان جنوبی و 
شهرستان فردوس دانست و یادآور شد: در پاسداشت این اثر 

جهانی، حفظ و حراست از آن وظیفه همه ماست.

مدیرکل امــور پایگاه های میراث جهانی گفت: تشــکیل 
هیئت امنا بــرای نفایس و میراث جهانــی ایران با مصوبه 
مجلس وجهه قانونی به خود گرفت و از این به بعد اختیار 

هزینه کرد خواهند داشت.
فرهاد عزیزی با بیان اینکه اکنون همه سایت های میراث 
جهانی  غیر از ۹ باغ ایرانی، بیابان لوت ، ۱۱ قنات ایرانی و 
کلیساها هیئت امنا دارند به خبرنگار مهر گفت: قانونی که 
برای هیئت امنا داشتیم مربوط به سال ۸۳ بوده که در آن 
زمان ســازمان میراث فرهنگی فعالیت پژوهشی داشت و 
بعد از آنکه پژوهشگاه میراث فرهنگی از سازمان جدا شد، 
دیگر اجازه نداشــت که برای مکانی از مواریث فرهنگی به 
صورت قانونی هیئت امنا داشــته باشد و اجازه هزینه کرد 
بگیرد. چندین ســال بود که ســازمان می خواست تا این 

هیئت امنا را قانونی کند.
وی درباره اینکه چطور تاکنون بــدون این مصوبه هیئت 
امنا در پایگاه هایی مانند میراث جهانی تشــکیل می شد 
گفت: این کار بر اساس اختیارات سازمان میراث فرهنگی 
انجام شد ولی یک ساختار مالی که بتواند مشکل پایگاه ها 
را حل کند وجود نداشــت. حتی بارها سازمان برای اینکه 
بتواند این مسئله را در برنامه ششم بگنجاند تالش کرد اما 

موفق نمی شــد ولی این بار به کمک نمایندگان مجلس 
این خأل قانونی پر شد.

عزیزی بیان کرد: پــس از این مصوبه، درآمــد پایگاه ها 
اختصاصی شــده و به خودشــان برمی گــردد و خارج از 
قوانین مالی و محاســباتی دولت هزینه می شــود. ضمن 
اینکه می توانیم پایــگاه ها را از نظر ســاختاری ، نیروی 
انســانی، نوع قراردادها و ... ســاماندهی کنیم و براساس 
قوانین هیئت امنا حتی کمــک مردمی بگیریم. ما تا امروز 
نمی توانســتیم کمک های مردمی را قبــول کنیم. اما از 
امروز پایگاه ها حتی می توانند درآمدزایی کنند؛ بنابراین 
هیئت امنا محمــل خوبی اســت برای اینکه اســتقالل 
پایگاه ها حفظ شــود و مانور بیشــتری روی برنامه هایش 

بدهد.
وی گفت: تاکنون اعضای هیئت های امنای تشکیل شده 
در پایگاه های جهانی و یا ملی، حمایت معنوی می کردند. 
از این به بعد می تــوان هم هیئت های امنــای قبلی را با 
همان اعضا نگه داشــت و هم می توان آن ساختار را تغییر 
داده و شیوه نامه جدید نوشــت و یا اینکه پایگاه ها را زیر 
نظر پژوهشگاه برد. این موضوع بستگی به تصمیم رییس 

سازمان و معاونت میراث فرهنگی دارد.

مشاور رییس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی:

شهرهای ایران باید منزلت ایرانی بودن داشته باشد
مدیرکل امور پایگاه های میراث جهانی:

تشکیل هیئت امنا برای میراث جهانی قانونی شد

قاب روز

موزه شکالت در شهر کلن آلمان و روی رودخانه راین قرار گرفته است. موزه ایمهوف چوکلیت )موزه شکالت( در ۳۱ اکتبر ۱۹۹۳ توسط هانس ایمهوف افتتاح شد. این موزه خوشمزه و شگفت انگیز دارای 5 هزار راهنما بوده و ساالنه 600 هزار بازدیدکننده 
دارد. موزه ایمهوف چوکلیت جزو ده موزه برتر آلمان به شمار می رود که ساختمان آن دارای سه طبقه بوده و هر طبقه آن به بخشــی از تاریخچه شکالت و بررسی روش های تولید آنان می پردازد.  جالب ترین بخش موزه شکالت؛ آب نمای شکالتی آن بوده 

که بسیار معروف است.
 بازدیدکنندگان در این موزه با دید جدیدی نسبت به شکالت رو به رو می شــوند و از زاویه ای دیگر، به مشاهده تاریخچه شــیرین آن می پردازند.  در فروشگاه این موزه پاستای شکالتی، چند نوع نوشیدنی شــکالتی و مجسمه های تزئینی ساخته شده از 

شکالت، به بازدیدکننده ها عرضه می شود. موزه در زیبایی بی نظیر است و به خوبی فرهنگ غنی مردم آلمان و عالقه شان به شکالت را نشان می دهد. موزه شکالت از یک سالن تئاتر و چایخانه نیز برخوردار است.

گذر چشمه از کنار کتیبه های تاریخی؛

»پیر غار« ؛ جاذبه ای در بام ایران

موزه ای با طعم شکالت! 
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پیشنهاد  سردبیر:
ایران جزو 20 کشور برتر دنیا در زمینه اکوتوریسم است مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

هیچ نوع پروانه شکار پرنده ای
 در اصفهان صادر نشده است

سرپرست حفاظت محیط زیست شاهرود:

شکارچیان خوش ییالق دستگیر شدند

 مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: با توجه به 
شیوع آنفلوآنزای پرندگان در کشور، هیچ نوع پروانه شکار پرنده ای در 

اصفهان صادر نشده است.
حمید ظهرابی، با اشــاره به اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان در راستای آشــنایی، آموزش و توانمندی مردم برای 
حفظ تنوع محیط زیســتی اســتان اقدام هایی در حاشیه مناطق 
حفاظت شــده و ارزش های بی بدیل آن اجرایی کرده است، اظهار 
داشت: همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان  
به شکل شبانه روزی در حال گشت زنی و مراقبت از مناطق حفاظت 
شده استان به منظور پیشگیری از شکار گونه های مهم و نادر حیات 

وحش اصفهان هستند.
۱۱۶ سالح در ۹ماهه اول سال از شکارچیان کشف و ضبط شد

وی با بیان اینکه در 9 ماه اول  سال جاری ۱۱۶ سالح کشف و ضبط 
شده است، ادامه داد: بر این اســاس تعداد ۷9 سالح مجاز و ۳9 مورد 
غیرمجاز از ۲۴۵ شکارچی کشف شده که محصول گشت و کنترل 

همکاران در سطح زیستگاه های استان است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
همچنین آموزش حفاظت از محیط زیست به کودکان و دانش آموزان 
در ســطح اســتان به شــکل جدی پیگیری می شــود، گفت: این 
آموزش ها در ۸۵۰ مدرســه بــا همکاری آموزش و پــرورش دنبال 
می شود. وی ادامه داد: بر این اساس در ۳۰۰ مدرسه موضوع مصرف 
آب و انرژی به شکل ویژه مورد بررسی قرار گرفت و الگوهای کاهش 
مصرف آب و انرژی آموزش داده شــد و یک هزار معلم تحت آموزش 
محیط زیستی به عنوان مروجان محیط زیست قرار گرفتند. ظهرابی 
با اشاره به شیوع آنفلوآنزای پرندگان در کشــور ابراز داشت: باتوجه 
به پیش بینی این امر و به محض احســاس خطر با وجود ثبت نام از 
شــکارچیان، از صدور پروانه شــکار جلوگیری شــد و در ارتباط با 
دستورالعمل پایش زیستگاه ها و نحوه مواجهه با پرندگان مشکوک 

و دفن آنها دستورالعمل هایی صادر شده است.

 سرپرســت اداره حفاظت از محیط زیســت شــاهرود گفت: از 
شــکارچیان پناهگاه خوش ییالق، پنج قطعه باقرقره و تعدادی 

فشنگ و یک دوربین شکاری کشف و ضبط شد.
علی اکبر قربان لو ، ضمن بیان اینکه یگان حفاظت از محیط زیست 
و محیط بانان شــاهرود همه تالش خود را در راستای حفاظت از 
طبیعت و حیات وحش بکر منطقه به کار می بندد، درباره جزئیات 
نحوه دستگیری متهمان خوش ییالق ابراز داشت: روز چهارشنبه 
ماموران خوش ییالق در معیت مدیر پروژه یوزپلنگ، طی گشت و 
پایش منطقه، یک دستگاه خودروی تویوتای دو کابین را مشاهده 

می کنند که در حال شکار سینه سیاه بود.
وی افزود: متهمــان بالفاصله با دیــدن ماموران، اقــدام به فرار 
می کنند اما به علت ســرعت زیاد، خودرو در پیــچ جاده خاکی 
واژگون می شود که ســریعا مراتب به نیروی انتظامی شهر کالته 

خیج اطالع داده و متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.

اخبار

حیات وحش

مدیرکل حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، 
از وجود ۷۴ گونه در معرض تهدید در ایران خبر داد.

  مجید خرازیان در حاشــیه ســمینار ملی و تخصصی 
حیات وحش و تنوع زیســتی زاگرس مرکــزی که به 
همت کانون همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی لرستان 
برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اقدامات سازمان حفاظت 
محیط زیست، تکثیر و پرورش گونه ها یا معرفی مجدد 

آنها به زیستگاه است.
وی اضافه کرد: هم اکنون برنامه عمل گوزن زرد درحال 
انجام است که زیســتگاه آن تنها در دز و کرخه بوده و 

قصد داریم آنها را به تعداد مشخصی برسانیم.
خرازیــان خاطرنشــان کــرد: همچنین بــرای هوبره 
دستورالعملی تهیه شده و اگر کسی بتواند اهداف ما را 

برآورده کند، مجوز پرورش را به وی خواهیم داد.
مدیرکل حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، 
از تهیه الیحه مقابله با حیوان  آزاری در کمیسیون امور 
اجتماعــی دولت خبــر داد و گفت: اگر ایــن الیحه در 
صحن مجلس مصوب شــود، تا حد زیادی مشکل ما در 

این زمینه حل خواهد شد.
وی درخصوص بیمه پلنــگ گفت: در این راســتا اگر 
پلنگ به دامدار یا فرد روســتایی آســیبی رســانده و 

ضرری وارد کند، بیمه به او غرامت پرداخت می کند.
خرازیان با اشاره به تهیه اطلس مهره داران کشور گفت: 
هزینه تهیه اطلس مهره داران ۷۰۰ میلیون تومان بوده 
که برای شناســاندن حیات وحش به مردم تهیه شده 

است.
مدیرکل حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، 
از وجود ۷۴ گونه در معرض تهدیــد در ایران خبر داد و 
گفت: ۳۰ تا ۳۵ برنامه مدیریت این گونه ها تهیه شده و 

ضمانت اجرایی شدن آنها تامین اعتبار است.

مدیرکل حیات وحش سازمان محیط زیست خبر داد:

وجود 74 گونه در معرض تهدید 
در ایران

فرهاد دبیری در نشســت خبری که با حضــور معصومه 
ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان حفاظت 
محیط زیست در پاویون فرودگاه کرمان برگزار شد، افزود: 
برخی کشــورها از طریق طبیعت گردی و ســایر اشکال 

گردشگری، درآمدهای باالیی دارند.
وی اظهار کرد: مسئله اصلی این اســت که با وجود ۲۸۰ 
منطقه گردشــگری و با امکانــات و بودجه کــم، امکان 
حفاظت از این مناطق بدون مشــارکت مردم و بخش های 

غیردولتی غیرممکن است.
این مســئول خاطرنشــان کرد: حفاظت و بهــره برداری 
پایــدار از مناطق گردشــگری بایــد لزوما با مشــارکت 
بخش های غیردولتی صورت گیرد و بر مبنای این راهبرد 
در سیزدهمین کنفرانس کنوانسیون تنوع زیستی، چهار 
محور اساسی کشــاورزی پایدار، گردشــگری، حفاظت 
جنگل ها و امور شــیالت باید با رویکرد مشــارکتی انجام 

شود.
معاون محیط زیســت طبیعــی و تنوع زیســتی رییس 
ســازمان حفاظت محیط زیســت اضافه کرد: ســازمان 

حفاظت محیط زیست بخشــنامه ای را به استان ها ابالغ 
کرده که ظرفیت ســازی شــده و مناطق دارای ظرفیت 

جذب سرمایه گذاری را شناسایی و به مرکز اعالم کنند.
وی گفت: در مناطق طرح حفاظت کــه دارای طرح های 
مدیریتی هستند، زمینه مشارکت بخش های غیردولتی 
برای حفاظت، گردشــگری و طبیعت گردی به مورد اجرا 

گذاشته می شود.
دبیری اظهار کرد: ابتدا پیشنهاداتی برای چند نقطه داده 
شده که پارک ملی خبر )شهرســتان بافت استان کرمان( 

دارای چنین ظرفیتی است.
وی گفت: زمانی که پیشــنهاد منطقه خبر مطرح شــد، 
چندیــن مرتبه طــرح آن مورد بررســی قــرار گرفت و 
ایرادات آن برطرف شد تا به هیچ عنوان خللی در وضعیت 

اکوسیستم منطقه ایجاد نکند.
وی عنوان کرد: طرح های گردشــگری بــزرگ باید مورد 
ارزیابی زیســت محیطی نیز قرار گیرد کــه طرح خبر در 
این کمیته نیز بررسی شــد و با چند شرط مورد تایید قرار 

گرفت و به کمیته ملی طبیعت گردی رفت.

معاون ســازمان حفاظت محیط زیســت، از سازمان های 
حفاظت محیط زیســت، میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری و جنگل ها، مراتع و آبخیــزداری به عنوان 
اعضای کمیته ملی طبیعت گــردی یاد کرد و گفت: طرح 
خبر در نهایت پس از تایید در کمیته ملی طبیعت گردی، 

تاییدیه نهایی دولت را دریافت کرده است.
وی تصریح کرد: آنچه ســرمایه گذار بایــد انجام دهد این 
است که تاسیسات ساده گردشــگری متناسب با شرایط 
منطقه و ســازگار با منطقه را خارج از منابــع ملی ایجاد 
کنــد و در این رابطــه می توانــد بازارچه، مرکــز بازدید 
بازدیدکنندگان و مراکز آموزشــی و سایر مراکز متناسب 

با استانداردهای بین المللی را ایجاد کند.
دبیری گفت: ظرفیت سنجی شــده که این منطقه در هر 

روز چه تعداد گردشگر را می تواند میزبانی کند.
طرح توســعه، حفظ و نگهــداری اکوتوریســم طبیعی 
پارک ملــی خبر، یک ســال قبــل به پیشــنهاد بخش 
خصوصی، تصویب و همــه مجوزهای رســمی آن صادر 
شــد که عصرپنجشــنبه بــا حضــور معصومــه ابتکار، 
اســتاندار کرمان، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیســت، قائم مقام ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیــزداری، معاون ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشــگری، نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه 
در مجلس شورای اســالمی و جمعی از مسئوالن استان 
 و مقامات محلی در شهرســتان بافت، عملیات اجرایی آن

 آغاز شد.
طرح ملی گردشــگری خبر شــامل ایجاد موزه طبیعی، 
تله کابین، مکان های اقامتی به صورت کمپ توریســتی 
و گردشگری هوایی اســت و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار در این مرحله برای اجرای آن هزینه می شود.
پارک ملی خبر یکی از مناطق حفاظت  شده در شهرستان 
بافت استان کرمان است که ۱۴9هزار و 9۸۳هکتار وسعت 
دارد. این پارک به دلیل دارا بودن تنوع زیســتی ناشی از 
وجود ارتفاعات، دشــت های متعــدد و حوزه های آبخیز 

متنوع در استان و کشور کم نظیر است.
تصویب طرح گردشگری هنزاء در شهرستان رابر و پارک 
ملی خبر در شهرســتان بافت، از اقدامات شاخص دولت 

تدبیر و امید برای استان کرمان بوده است.
معاون رییس  جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیســت صبح پنجشــنبه به منظور بازدید و آغاز عملیات 
مرحله نخست طرح مدیریت پارک ملی خبر، با مشارکت 
جوامع محلی و ســرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه 

اکوتوریسم وارد کرمان شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ظرفیت ما برای پذیرش 
اکوتوریست  یا طبیعت گردها باالست و جزو 20 کشور برتر دنیا در این زمینه هستیم.

 در مناطق طرح 
حفاظت که دارای 

طرح های مدیریتی 
هستند، زمینه 

مشارکت بخش های 
غیردولتی 

برای حفاظت، 
گردشگری و 

طبیعت گردی به 
مورد اجرا گذاشته 

می شود

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی:

ایران جزو 20 کشور برتر دنیا در زمینه اکوتوریسم است
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
راهکارهایی برای خوش اخالقی با دیگران

افراد باهوش در برخورد با کسانی که خوششان نمی آید، به 
چند روش عمل می کنند که به آنها می پردازیم: 

بین خودشان و آنها فاصله ای در نظر می گیرند
اگر همــه این روش ها تاثیــر نگذارد، افــراد باهوش بین 
خودشان و کســانی که دوســت ندارند فاصله ای در نظر 

می گیرند. عذر بخواهید و راه خودتان را بروید.
  اگر در محــل کار هســتید، به اتــاق دیگــری بروید یا 
 در گوشــه دیگــر میــز کنفرانس بنشــینید. بــا کمی 
فاصله، می توانید برگردید و با آنهایی که دوســت دارید 
یا دوســت ندارید دوباره صحبت کنید؛البتــه اگر همه 
آدم هایی که از آنها خوشــمان نمی آید اطرافمان نباشند 
خیلی بهتر خواهد بود ولی متاسفانه دنیا اینطور نیست و 
ما مجبوریم در زندگی روزانه با آنها برخورد داشته باشیم. 

- تو جهنم بی مهری بســوزی بهتر از اینه که تو برزخ 
مهربونی و نامهربونی بالتکلیف باشی. 

- بعد خوردن غذای مسموم، معده غذای جدید و سالم 
رو هم پس می زنه... آدم هــم همینطوره، وقتی آدمای 
عوضی زیاد ببینی ناخودآگاه بــه آدمای جدید اعتماد 

نمی کنی. 
- یه فرش ابریشــمی زمینه آبی گرون قیمت خریدن 
و روش یه رو فرشی ارزون زشــت انداختن و هیچ وقت 

ازش لذت نمی برن. حکایت زندگی خیلی هاست. 
- آدمــای ضعیف انتقــام می گیــرن، آدمــای قوی 

می بخشن، آدمای باهوش بی توجهی می کنن!
- یه قانونی هم هســت بین بی شــعورها که می گه هر 

وقت چیزی رو نفهمیدی مسخرش کن. 
- انسان ازیک کاغذ بی ارزش پول ســاخت؛ اما پول از 

انسان ها چه چیزها که نساخت. 
- امیدواری کاذب و غیر معقول باعث می شــه که آدم 
دوبار بشکنه! یه بار اتفاق افتادن خود حادثه و یه بار هم 

بعد از بین رفتن اون امیدواری کاذب.
 - اگر تــو در برابــر هر بــی عدالتی از خشــم به لرزه 

می افتی؛ بدان که یکی از رفقای من هستی. 
- با احتیاط بیندیشید؛ اما با قاطعیت عمل کنید. 

- رایج ترین راه خودکشــی در دنیای امــروز انتحار به 
وسیله فکر و خیال های واهی است. 

- حماقت بزرگی اســت که آدمی به منظور برنده شدن 
در بیرون، در درون ببازد!

زیر یک سقف

دانستنی ها

- در کره جنوبی دو روز در هر ماه مغازه ها و فروشــگاه ها را به اجبار 
تعطیل می کنند، تا دســتفروش ها و افراد بی بضاعت فرصتی برای 

کسب در آمد داشته باشند. 
- مصریان باستان، اولین کســانی بودند که یک وسیله استاندارد را 
برای اندازه گیری و سنجش وزن اختراع کردند که امروزه از این نوع 

ترازو کماکان استفاده می شود. 
 - موری یوهــان خالق اســنک های خوشــمزه شــرکت معروف

 Cheez Doodles در اواخر دهه 1960 طی یک ســفر تجاری به 
ایران آمد و ترکیبات این اســنک را به شرکت مینو فروخت که با نام 

پفک نمکی از دهه 50 شمسی تا به امروز در حال تولید است. 
- بدون کشــیدن دندان عقل و در آوردن آپاندیــس نمی توانید به 
قطب جنوب بروید. در این قاره جراحی انجام نمی شــود، بنابراین 
حتی اگر این دو عضو سالم هستند هم باید پیش از عزیمت به آنجا، 

آنها را در بیاورید. 
- نوعی مســابقه عکاســی بــه نام کمــدی حیات وحش ســاالنه 
برگزار می شــود و شــرکت کنندگان باید عکس های خنده دار از 

حیات وحش به مسابقه ارائه کنند. 
- در کشــورهای ثروتمند، چاقی بیشتر میان قشــر کم سواد رایج 
است، در حالی که در کشــورهای فقیر بیشتر تحصیلکرده ها و افراد 

سطح باالی جامعه، چاق هستند!

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

داستان  

سود وکو

 با کسانی که خوشمان 
نمی آید، چطور رفتار کنیم؟

لذت زندگی 

حرف دل

راهکارهایی برای خوش اخالقیراه هایی که شما را به هدف می رساند
با دیگران هدف خود را مشخص کنید

برنامه ریــزی یکی از اصول فراموش نشــدنی کار اســت. خب 
فرض می کنیم که شــما افکار مثبتــی دارید؛ امــا همان طور 
که گفتیــم چون ذهن مان تشــخیص نمی دهد مــا مثبت فکر 
می کنیم یا منفــی و فقط کلمات و احساســات مربوط به آنها را 
 دریافت می کند، بایــد بدانیم چگونه و دربــاره چه موضوعاتی 

فکر کنیم.
نکته مهم این اســت که برای هر هدفی باید چنــد نمونه برنامه 
کارآمد داشته باشــید. می دانم این یکی از سخت ترین کارهای 
دنیاســت؛ اما برای رســیدن به هــدف  باید بین تمــام موارد 
هماهنگی ایجاد کنید و انجامشــان دهید. اگــر واقعا این هدف 
مد نظر شماســت، باید اول ببینید دقیقا چــه می خواهید و چه 
برنامه ای برای تحققش دارید، اگر بخواهیــد راهش را هم پیدا 
می کنیــد. مگر اینکه نخواهید هدفی داشــته باشــید که از آن 

انگیزه ای به وجود بیاید.
یک هدف داشته باشید

به قول قدیمی هــا پله ها را یکی یکی باال بروید. اگر یک لیســت 
بلندباال از اهداف  داشــته باشــید، تنها اتفاقی کــه می افتد این 
اســت: اســترس می گیرید، بی خیال همه شــان می شــوید، 
 دچار رفتار اجتنابی شــده و رســیدن به هدف را به بعد موکول 

می کنید. 
اما اگر قدم به قدم و یکی یکی به اهدافتان فکر کنید شــدنی تر 
خواهند بود. می توانید روی یکی تمرکز کنید، به آن برســید و 

سراغ بعدی بروید.
 اگــر نتوانید روی یک هدف خــاص تمرکز کنیــد، نمی توانید 
 روی خودتــان متمرکــز شــوید پــس انگیــزه ای در کار 

نخواهد بود.
 اهدافتان را بــه اهداف کوچک تر و کوتاه مدت تقســیم کنید تا 
امکان رسیدن به آنها بیشتر شود. سعی کنید یک برنامه بریزید 

و کم کم به هدفتان نزدیک شوید.

از دوران کودکي ام خاطره خوشي ندارم، حتي یاد آن روزها 
هم مرا آزار مي دهــد؛ چون پــدرم از کالس پنجم ابتدایي، 
اجازه نداد به مدرسه بروم و هر روز باید با عجله بساط منقل 
را برایش مهیا مي کردم، در غیر ایــن صورت کتک مفصلي 

مي خوردم و مادرم نیز جرات نداشت حرفي بزند.
1۷ســاله بودم که مواد، جان پدرم را گرفت و او در سن ۴۲ 
ســالگي فوت کرد. با مرگ پدر، حقــوق ماهیانه مادرم را به 
جاي خرید مواد مخــدر به درد زندگي مــان زدیم و اوضاع 

مالي خانه ما کمي بهتر شد.
 یک ســال بعد، پســر یکي از آشــنایان پدربزرگم که ادعا 
مي کرد دانشجو است به خواستگاري ام آمد و ما بدون انجام 

تحقیقات جواب مثبت دادیم و من با هادي نامزد شــدم، اما 
در مدت کوتاهي فهمیدم او جواني بیکار اســت و دانشــجو 

نیست!
از اینکه  هــادي دروغ گفته بود خیلي ناراحت شــدم؛ اما با 
نصیحت هاي مادرم، موضــوع را جدي نگرفتــم. چند ماه 
گذشــت و ما روزهاي خوبي را پشــت ســر گذاشتیم ولي 
افسوس که گویا روي پیشــاني ام، خط بدبختي کشیده اند 
چون درســت زماني که از احساس خوشبختي سرشار شده 
بودم و تازه معنــي زندگي را مي فهمیــدم حادثه اي ناگوار، 

قلعه رویاهایم را فرو ریخت و همه چیز خراب شد.
ماجرا از این قــرار بود که نامــزدم، در حادثــه رانندگي از 
ناحیه دست، معلول شــد و این بال، افســردگي و ناامیدي 
شــدیدي برایش به وجود آورد. او چند ماه، خودش را توي 
خانه زنداني کرد و هر وقت مي گفتــم بیا با هم بیرون برویم 

و کمي قدم بزنیم در جوابم مي گفت: »خجالت مي کشــم و 
نمي خواهم مــردم مرا این طوري ببینند، تازه الزم نیســت 
تو هم این قدر برایم دلســوزي کني و دایه مهربان تر از مادر 

بشوي!«
من واقعا دوستش داشــتم بنابراین با این وضعیت، تصمیم 
گرفتم با صبــر و تحمل به او روحیه بدهــم و نقطه اتکایش 
باشم، اما هر چه ســعي می کردم فایده اي نداشت و شوهرم 
روز به روز بدتر شــد و متاســفانه او هم از شدت افسردگي 
رو به مــواد آورد و دوبــاره بدبختي هــاي دوران کودکي و 

نوجواني ام برایم تکرار شد.
در برابــر این همه تحقیــر و توهین باز هــم تحمل کردم و 
صدایم در نیامــد، ولي از روزي که متوجه شــده ام او با زني 
فاســد و معتاد ارتباط برقرار کرده اســت، دیگر نتوانستم 
طاقت بیــاورم و تقاضاي طــالق دادم. جالب اینجاســت 

 شــوهرم حاال که فهمیده، پدربزرگم قصد دارد خانه اش را
 به نام من سند بزند به دســت و پایم افتاده و اصرار دارد او را 

ببخشم.
 اما این مــرد، اعتماد به نفس ندارد و خــودش کار را خراب 

کرده و مصمم هستم از او جدا شوم.
اگر مــا آدم ها در مقابله با بالها، مشــکالت و ســختي هاي 
زندگي کمي صبور باشــیم و به خدا توکل کنیم، همه کارها 
درســت خواهد شــد، باید بدانیم هر وقت جلــوي ضرر را 
بگیریم نفع است، حاال که به گذشته فکر مي کنم لحظه هاي 
خوبي از زندگي ام را از دست داده ام، اما حاال تصمیم خودم را 
گرفته ام و مي خواهم تا دیر نشده با توکل به خدا، سرنوشتم 

را تغییر دهم.
به قول پدربزرگم، خدا گر ز حکمــت ببندد دري، ز رحمت 

گشاید در دیگري!
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تکرار بدبختي

اینکه همیشــه با دیگران خــوش اخالق باشــید، کار راحتی 
نیســت، مخصوصا زمانی که روحیه خوبی نداریــد یا با فردی 
که باعث آزارتان می شود، مواجه هســتید؛ اما اگر تالش کنید 
تا ابتدایی ترین کارها مثل لبخند زدن یا احوالپرســی را انجام 
دهید، می توانید فضایی خوشایند برای خودتان و اطرافیان به 
وجود بیاورید. خوش اخالقی با دیگران نه تنها باعث می شود که 
آنها به شما بیشتر احترام بگذارند، بلکه روزتان زیباتر می شود! 
در ادامه راهکارهایی برای برخورد بهتر با اطرافیان را با هم مرور 

می کنیم.
 لبخند بزنید 

ساده ترین راه برای خوش اخالقی، لبخند زدن است.ساده ترین 
کار برای اینکه فردی خوش اخالق به نظر برسید، لبخند زدن 
است. وقتی به افرادی که شــما را می شناسند لبخند می زنید، 
آنها را تشویق می کنید تا متقابال به شــما لبخند بزنند. گاهی 
فقط به ایــن دلیل که دارای شــخصیتی خجالتی بــوده و به 
راحتی لبخند نمی زنید، بســیاری از افراد شاید تصور کنند که 
شما فردی سرد یا بداخالق هســتید؛ بنابراین، دفعه بعد که از 
کنار فردی نسبتا آشنا رد می شــوید، لبخند بزنید. این لبخند 
باعث می شــود که حتی اگر در بهترین شرایط روحی نیستید، 
احساس خوشــحالی بیشــتری کنید. پس این کار هم برای 

خودتان و هم برای دیگران مفید است.
گفت وگوی کوتاهی داشته باشید 

در مورد موضوعات کوچکی که می دانیــد فرد مقابلتان به آنها 
عالقه دارد، صحبت کنید. اگر فرد را به خوبی نمی شناســید و 
از عالیقش خبــر ندارید، ســعی کنید در مورد مســائلی که 
پیرامون  شما اتفاق می افتد صحبت کنید )جلسه ای که هر دو 
یک ساعت قبل در آن بودید، فرد جدید در کالس ریاضی و...( 
شوخی کردن همیشه کمک کننده اســت، چون افراد از کسی 

که شوخ طبع است و آنها را درک می کند، خوششان می آید.

کاریکاتورخوش اخالقی

یادگیری مدام شرط الزم موفقیت در هر زمینه ای است
اجازه ندهید که ضعف یا عدم توانایــی در هر کدام از کارها و وظایف 
اصلی، شــما را از پیشــرفت باز دارد. در کار و تجــارت همه چیز را 
می شــود یاد گرفت. هر چیزی را که دیگران یاد گرفته اند شما هم 

می توانید یاد بگیرید. 
وقتی نوشــتن اولین کتابم را شــروع کردم فقط می توانستم با نگاه 
کردن به دکمه های کی بورد حروف را تایپ کنم. خیلی زود متوجه 
شــدم که اگر بخواهم یک کتاب 300 صفحه ای بنویســم و دوباره 
خوانی و ویرایــش کنم باید تایپ کردن اســتاندارد را یــاد بگیرم. 
بنابراین نرم افزار آن را تهیه کردم و ســه ماه هــر روز به مدت ۲0 تا 
30 دقیقه با کامپیوتر این روش را تمرین می کردم. بعد از این مدت 
می توانســتم بین ۴0 تا 50 کلمه در دقیقه تایپ کنم. با کسب این 
مهارت تاکنون توانســته ام کتاب های بسیاری را که در تمام دنیا به 

چاپ رسیده اند، بنویسم. 
این خیلی خوب اســت که شــما می توانید برای آنکــه فعال تر و 
موثرتر باشــید هر مهارت و توانایی را که الزم دارید کسب کنید. اگر 
ضروری است شما هم می توانید یک تایپیست مسلط باشید و بدون 
نگاه کردن به دکمــه ها یاد بگیرید که جلــوی جمع صحبت کنید. 
می توانید یاد بگیرید که چطور نوشــته های شــما تاثیرگذار باشد. 
باید همه این مهارت ها را پس از آنکه تصمیم گرفتید که با توجه به 

هدف های اصلی تان یادگیری آنها ضروری است، یاد بگیرید. 
هر روز حداقل یک ســاعت در زمینه حرفه ای خود، مطالعه داشته 
باشید. صبح ها کمی زودتر از خواب بیدار شوید و به مدت 30 تا 60 
دقیقه به مطالعه بپردازید که اطالعات موجود در آن به شــما کمک 

می کند تا در حرفه خود کارایی بیشتری داشته باشید. 

 ســرماي شــب لرزه بر اندامش انداخته بود. دســتانش 
آنقدر مي لرزید که نمي توانســت گرمشان کند. یاد دختر 
کبریت فروش افتاد که در سرماي یک شب برفي دانه دانه 
کبریت هایش را روشــن مي کرد که گرم شود. با هر آتش، 
نیز به رویایي که در ذهنش ساخته بود نزدیک و نزدیک تر 

مي شد.
دلش براي زندگیش تنگ شده بود؛البته اگر بتوان اسمش 
را زندگي گذاشــت؛ اما به هر حال از ایــن آوارگي برایش 
بهتر بود. سه چهار ماهي مي شد که خانه اش را ترک کرده 
بود. کسي را نداشــت جز خواهر کوچکش. خواهري که از 
همه کس به او نزدیک تر بود و بیشــتر از همه به او اعتماد 
داشت. نمي دانســت چه کرده بود که باید کارش به اینجا 

مي رسید.
درســت به خاطر نمي آورد شــش یا هفت سال پیش بود 
شــاید هم بیشــتر و یا کمتر، زمانش هر چه بــود، مهم 
نبود. سري از تاســف تکان داد. یعني تمام خواهران دنیا 

این گونه اند؟!
نخستین سفرش همراه دوستان دانشگاهي اش بود و چه 
سفر خاطره انگیزي؛ اما حیف، کاش سمیه هیچ گاه با آنها 
به این سفر نمي رفت. افســردگي او روي تمام گروه تاثیر 
گذاشته بود. دســت آخر هم پس از بازگشت از سفر، کار 
خودش را کرد. خودکشي او شــوک بزرگي به گروهشان 
وارد کرده بود. هیچ کس باورش نمي شــد. شاید اگر مادر 
ســمیه زنده بود نه دچار افسردگي مي شــد و نه این که 
نامادري اش او را به حد جنون برساند تا بخواهد دست به 

خودکشي بزند. 
آرزو آهي از ته دل کشید. ســمیه تنها ۲0 سال داشت که 
از این دنیا رفت. حیف چه زود چشــم روي دنیا بست. اما 
چه حیفي، خوش به حال او. حداقــل از نزدیک ترین فرد 

زندگي اش پشت پا نخورد...
بارش برف روي صــورت آرزو، او را به خود آورد. ســیگار 
روشــن نشــده اش را بر زمین انداخت ؛ بلند شد و لنگان 
لنگان به ســمت دستشــویي پارک رفت. تنها سرپناهي 
که در این چند ســال داشت. امشب از شــب هاي دیگر 
زمستان برایش ســردتر بود. زیرا که یکي از لباس هایش 
را به روشنک بخشــیده بود. دخترکي کم سن و سال که 
به خاطر یک پســر تهراني از خانه فرار کرده و حاال آواره 
خیابان هاي تهران شــده بود. در دلش بــه او مي خندید. 
چه بهانه مســخره اي براي فرار از خانه پدریش داشت؛ اما 
خودش چه؟! شــاید از نظر دیگران فــرار او هم یک بهانه 
ابلهانه داشــت. اما او طاقــت خیانت را نداشــت. چطور 
خواهرش دلش آمد بــه او خود خیانت کنــد. چه دنیاي 

کثیفي و رفت به گذشته...

- دلم مي خواد بهت بگم بهار، آخه تو زمستون، زندگي مو 
تبدیل به بهار کردي دختر.

- مجید جان دو ماه دیگه بیشــتر به تاریخ عروســي مون 
نمونده، اما هنوز خونه پیدا نکردیم.

- مي دونم عزیزم، دو تا خونه دیروز کــه رفتم بنگاه علي 
شــاطري دیدم. بعدازظهر بریم تو هم ببین اگه پســند 
کــردي قولنامه مي کنیم، اگه پســند هــم نکردي چند 
جاي دیگه رو مي بینیم. راســتي نگفتي باالخره چند تا از 

دوستات رو دعوت کردی؟
-6 نفر. گروه دختران گل رز.

- اوه، پس که این طور.
آرزو، مجید بیاین واستون چایي ریختم.

- صداي آبجیه ها، پاشــو که االن میاد غر مي زنه سرمون 
که چرا منو تنها گذاشتید رفتید تو اتاق.

- راســت مي گي. خوب اون بیچاره هم تنهاست. از وقتي 
مامانم فــوت کرد من واســش مادري کردم و همیشــه 

پیشش بودم. حاال همش فکر مي کنم نباید تنهاش بزارم.
- یعني مي خواي منو تنها بزاري؟

- معلومه که نه عزیزم.
در اتاق باز شد و آناهیتا بدون در زدن وارد اتاق شد.

- شــما دو تا قصد دارید تا آخر شــب اینجا بشینید. فکر 
نمي کنید منــم تو ایــن خونه هســتم. آقــا مجید اگه 
مي دونســتم مي خواي خواهرمو ازم بگیــری هیچ وقت 

رضایت نمي دادم باهات ازدواج کنه.
آناهیتا این را گفت و اخمي کرد و از اتاق خارج شد.

- جدي جــدي این خواهرته؟ یه ذره هم به هم شــباهت 
ندارین. تو این همه مبادي آدابــي، اونوقت این خواهرت 
نمي گه، ما تو اتاق داریم صحبت مي کنیم بدون این که در 

بزنه وارد اتاق مي شه... واقعا که...
- از دســتش ناراحت نشــو مجید جان، آناهیتا شاید در 
ظاهر یکم بي ادب و بد اخالق به نظر برسه اما قلب بزرگ 

و مهربوني داره.
- چي بگم. خدا رو شــکر دو ماه دیگه ازدواج مي کنیم از 

دست این فضول بازیاش راحت مي شیم.
- این جوري نگو عزیزم. خواهرمه ناراحت مي شم خب.

- حقیقت مثل ته خیار تلخه نه؟
- پاشــو بریم عزیزم این بحث رو هم ادا مه نده من باهاش 

حرف مي زنم.
- خوبه حداقل باهاش حرف مي زني.

با نگاه تند آرزو، مجید دیگر ادامه نداد. پس از صرف چاي، 
مجید از آرزو خواست تا آماده شود.

- حاال کجا با این عجله. آبجي بشینید یکم صحبت کنیم 
بعد برید خب.

- آرزوجان حاضر شــو بریم دیر مي شــه. آنــا خانم قرار 
گذاشتم نمي شه بدقولي کنیم.

آرزو بدون این که حرفي بزند به اتاق رفت و مانتوپوشــید 
و روسریش را ســر کرد. هنگامي که بازگشت دید آناهیتا 

مي خندد. خوشحال شد که او دیگر ناراحت نیست.
- مي شه منم باهاتون بیام.

آرزو به مجید نگاه کرد. از حالت صورتش مشخص بود که 
دلش نمي خواهد آناهیتا آنها را همراهي کند.

- بیا عزیزم، فقط زود حاضر شو.
با رفتن آناهیتا، مجید که انگار از عصبانیت منفجر شــده 
باشــد، نگاه خصمانه اي به آرزو انداخــت و بدون این که 

حرفي بزند از خانه خارج شد.
حاضر شــدن آناهیتا چند دقیقه اي طول نکشید. هر دو با 
هم از خانه خارج شدند. اما مجید رفته بود. آرزو هر چقدر 

موبایل مجید را گرفت جواب نداد.
- بریم تو آنا جان.

- دوست نداشت من بیام. پسره بي  ادب یه کالم مي گفت 
نمي اومدم این چه کاري بود که کرد.

دو روزي گذشت. هر چقدر آرزو به مجید زنگ زد جوابش 
را نــداد. حتي چند باري هــم به خانه آنهــا زنگ زد ولي 
مادرش مي گفت هنوز خانه نیامده یا این که حمام اســت 

و هر بار بهانه اي مي تراشید.
آرزو از کار مجیــد خیلي ناراحت شــده بود و احســاس 
مي کرد با این کارش چقدر دل خواهرش را شکانده است. 

تصمیم گرفت دیگر به مجید زنگ نزند.
چند روز بعد، هنگامي که از ســرکار بــه خانه مي رفت، 
ماشین مجید را دید که جلوي خانه شان پارک شده است. 
خوشحال شد... ولي تصمیم گرفت با او کمي سر و سنگین 
رفتار کند. در را آهسته باز کرد و پاورچین پاورچین پله ها 
را طي کرد. مي خواســت بدون این که مجید متوجه شود 
وارد خانه شده و لباســش را عوض کند و کمي به خودش 
برسد. آهســته در را باز کرد. صداي آناهیتا را شنید که از 
ته دل مي خندید. خدا را شکر کرد که خواهرش از کارهاي 
مجید دلخوري در دل نداشــت؛ اما صداي مجید او را سر 

جایش میخکوب کرد.
- کاش قبل از این که با آرزو آشنا مي شدم با تو آشنا شده 

بودم.
قلبش نزدیک بود از جا کنده شــود. بــراي این که روي 
زمین نیفتد دســتش را به دیوار گرفــت. با خودش گفت 

االن آناهیتا حقش را کف دستش مي گذارد.
- هنوزم دیر نشــده. هر وقت ماهي رو از آب بگیري تازه 

است.
تعادلش را از دست داد و روي زمین افتاد. از صداي افتادن 

آرزو روي زمین آناهیتا و مجید به سمت در دویدند.
- آبجي، آبجي جون حالت خوبه؟

- نکنه صدامون رو شنیده آنا؟!
- فکر نمي کنم؟ آخه اصال وقت اومدنش نبود. بیا یه کاري 

کنیم. 

آرزوي بر باد رفته زندگي
)قسمت اول(
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پیشنهاد سردبیر: 
حواسمان باشد 

  استادیوم کهنه آزادی، پالسکوی دیگر نشود؟!
منهای فوتبال

در اولین دوره لیگ جهانی کاراته در سال 2017، سه داور 
ایرانی قضاوت خواهند کرد. به نقل از ســایت فدراسیون 
کاراته، پیکارهای لیگ جهانی کاراته از دیروز )جمعه( در 
پاریس آغاز  شده است و جواد سلیمی، رییس کمیته داوران 
فدراسیون کاراته کشورمان، سعید قربانی، داور ایرانی مقیم 
ژاپن و المیرا گزل زاده، داوران ایرانی قضاوت کننده در این 
دوره از مسابقات هستند. در لیگ جهانی پاریس، 185 داور 

از 79 کشور به قضاوت خواهند پرداخت.

هفته چهارم لیگ برتر وزنه برداری باشــگاه های کشور 
»یادواره شهدای آتش نشــان« برگزار شد. در رده بندی 
هفته چهارم لیگ برتر، پس از تیم مناطق نفت خیز جنوب 
به عنوان صدرنشین، تیم شــرکت ملی حفاری اهواز با 
اختالف یک امتیاز و 57۶ امتیاز دوم شــد. رعد پدافند با 
5۶8 امتیاز و نیروی زمینی ارتش با 55۶ امتیاز، به ترتیب 
دوم و سوم هســتند. تیم ذوب آهن اصفهان نیز با 508 
امتیاز در رده پنجم ایستاد و عقاب نیروی هوایی همدان 
با ۴۴1 امتیاز در جایگاه ششــم قرار گرفت. این در حالی 
است که با گذشت چهارهفته از لیگ برتر، تیم ذوب آهن 
اصفهان در مجموع چهار هفته با 2288 امتیاز صدرنشین 
باقی ماند. تیم شرکت ملی حفاری اهواز با 2272 امتیاز 
در جایگاه دوم و تیم مناطق نفت خیز جنوب خوزستان با 

2271 امتیاز نیز به رتبه سوم دست یافت.

 رسول خادم به عنوان نماینده اتحادیه جهانی کشتی با 
حضور در باکو از امکانات این شهر برای میزبانی چهارمین 
دوره بازی های کشورهای اســالمی بازدید کرد. رییس 
فدراسیون کشتی کشــورمان دراین بازدید ضمن دیدار 
و گفت وگو با مســئوالن برگزاری این رقابت ها، از محل 
برگزاری مسابقات بازدید کرد. رســول خادم گفت: 37 
کشور در رشته کشتی آزاد حضور دارند که بعد از تکواندو 

که 39 کشور است، بیشترین آمار را دارد.
 چهارمین دوره بازی های کشــورهای اســالمی اواخر 
اردیبهشت و اوایل خرداد سال 9۶ در شهر باکو، پایتخت 

آذربایجان برگزار خواهد شد.

قضاوت 3 داور ایرانی 
لیگ جهانی کاراته

ذوب آهن صدرنشین لیگ 
برتر وزنه برداری باقی ماند

شرکت37 کشور در 
رقابت های کشتی آذربایجان

شاید به راحتی بتوان ادعا کرد، در همه جای جهان بازسازی 
و ایمن ســازی اماکن قدیمی یکی از مهم ترین کارها و البته 
بدیهی ترین اقدامات مقامات شــهری و دولتی است. امکان 
ندارد دســتگاهی مســئول در یک نقطه از جهان پیدا شود و 
ادعا کند که هیچ توجهی به اماکن قدیمی ندارد و اولویت های 
دیگری در فهرســت وظایفش وجود دارند. بسته به پیشرفت 
فوتبال در یک کشــور، استادیوم ها نیز نقشــی متفاوت پیدا 
می کنند، به عنوان مثال اســتادیومی کــه اختصاصی یک 
تیم اســت، برای هواداران تیم دیگر یک شهر چندان اهمیت 
ندارد؛ اما اســتادیومی که حکم»ملی« پیدا می کند نماد یک 
کشور می شود و همه مردم آن کشور به سرنوشت آن اهمیت 
می دهند. از این دست می شود به استادیوم ماراکانا در برزیل 
اشاره کرد که به بهانه میزبانی جام جهانی و المپیک، باالخره با 
بودجه های بین المللی و دولتی، بازسازی اساسی شد و میلیون 
ها برزیلی را به داشــتن ماراکانای نوین برای نسل های بعدی 
نیز امیدوار کرد. بی توجهی به اســتادیوم های کهنه و قدیمی 
فقط به خاطر حفظ ارزش ظاهری و نمادین آن نیســت بلکه 

ممکن اســت گاهی به یک فاجعه تبدیل شــود. سقوط یک 
طبقه از استادیومی پیر و کهنه معنایی جز جان باختن ده ها 
هزار هوادار ندارد و تنها راه جلوگیری از وقوع این فاجعه ترمیم 
اساسی و مهندسی آن و یا در صورت نداشتن هیچ راه چاره ای، 
تغییر استادیوم و احداث مجدد یک ورزشگاه دیگر است. فاجعه 
ورزشگاه هیسل هرگز از خاطره مردم ایتالیا، بریتانیا و فوتبال 
دوستان در سراسر جهان محو نخواهد شد. در آن حادثه تلخ 
که به کشته شــدن 39 هوادار یوونتوس قبل از شروع مسابقه 
فینال جام باشگاه های اروپا 1985، بین تیم های یوونتوس و 
لیورپول در ورزشگاه هیسل بروکسل منجر شد، مقصر اصلی 
دولت وقت شناخته شد و مردم بروکســل از آن به عنوان روز 
بی آبرویی بروکســل یاد کردند. یکی دیگر از استادیوم ها که 
نماد اهمیت معماری و بازســازی و استانداردسازی در دنیای 
فوتبال محسوب می شود، دل آلپی یا دله آلپی است، ورزشگاه 
دله آلپی در جریان جام جهانی 1990 ایتالیا ســاخته شد. تا 
قبل از آن یوونتوس باشــگاه اول شــهر تورین در ورزشــگاه 
کاموناله بازی های خانگی خود را برگزار می کرد. ورزشــگاه 

دله آلپی متعلق به شــهر تورین بود که هر دو تیم یوونتوس 
و تورینو از آن استفاده می کردند؛ اما در ســال 2003 یووه با 
پرداخت 25 میلیون یورو به تورینو ورزشگاه را خریداری کرد. 
البرتو جیرائودو یکی از مدیــران وقت یوونتوس طرح خرید و 
بازسازی این ورزشگاه را مطرح کرد و بعد از آماده شدن طرح 
پروژه در سال 200۴ ســال 200۶ پروژه بازسازی یووه شروع 
شد و یوونتوس به ورزشگاه 30 هزار نفری المپیک تورینو نقل 
مکان کرد؛ اما دل آلپی چند ایراد مهم داشــت، تماشاگرها از 
جایگاه های نامناسب و سکوهای بد این ورزشگاه گله داشتند. 
سکوهای پایین این ورزشگاه به علت پیست دوومیدانی بزرگ 
از زمین فاصله زیادی داشت )حدودا ۴0 متر( و تماشاگران دید 
درستی نداشتند. از طرفی سیستم های گرمایشی استادیوم 
رســما در حالت دکور بود و سودی نداشت، سیمان سقف نیز 
گاه روی سر هواداران طبقه اول دست به شیطنت می زد. دله 
آلپی باالخره تخریب شد،این ورزشگاه در سال 200۶ تخریب 
و عملیات ساخت استادیوم جدید در مکان دله آلپی عملی شد. 
ورزشگاه تازه تاســیس یوونتوس به نام ورزشگاه یوونتوس در 
سال 2009 کلید خورد و در سپتامبر سال 2011 افتتاح شد. 
این ورزشگاه یکی از مجهزترین ورزشــگاه ها در فوتبال اروپا 
محسوب می شود، تمامی استانداردهای روز دنیا را در اختیار 
دارد و هزینه ساخت این ورزشگاه 120 میلیون یورو بوده که 
یوونتوس را به تنها تیم ایتالیایی صاحب استادیوم اختصاصی 
تبدیل کرده اســت. از دیگــر مثال های اروپایی می شــود به 
ساخت استادیوم تازه ویســنته کالدرون اتلتیکومادرید اشاره 
کرد که تحت عنوان متروپولیتانو آماده بهره برداری می شود. 
اسکلت ورزشگاه، حاال تکمیل شــده و پی ریزی طبقه اول به 
زودی آغاز خواهد شد. اتلتیکو با رفتن از ویسنته کالدرون به 
ورزشــگاه جدید 300 میلیون یورویی اش، در فروش بلیت ها 
با رشد چشمگیری مواجه می شــود که می تواند این باشگاه 
را وارد فاز جدیدی از لحاظ اقتصادی کنــد. با توجه به اینکه 
مسئولین اتلتیکو مادرید از ورزشگاه جدید این تیم به عنوان 
یکی از مدرن ترین ورزشــگاه های اروپایی نام می برند به نظر 
می رسد در ســال های پیش رو روخی بالنکو از نظر ورزشگاه 
جزو باشگاه های تراز اول اروپا شود. شرکت فیلیپس ساخت 
ورزشگاهی مملو از نور و رنگ را در برنامه خود قرار داده است 
که دامنه رنگی گسترده ای را در درون و اطراف ورزشگاه ایجاد 
خواهد کرد. آیا چنین اراده ای در فوتبال کشور ما وجود دارد؟ 
آیا حواسمان به اســتادیوم کهنه آزادی هست؟ اگر فاجعه ای 
 رخ دهد، مسئول مســتقیم آن از هم اکنون مشخص نیست؟ 
به راســتی درآمدزایی در یــک پروژه ملی برای کســانی که 
می خواهند در راه سازندگی ملی، ســود سرشار و محقانه ای 

داشته باشند، شفاف و بدیهی نیست؟

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 950/6012 
) شماره 200951188000019 در سامانه ستاد(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
م الف: 19749

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
 موضوع فراخوان ارزیابی کیفی: تــوان نگهداری و تعمیــرات خطوط انتقال و فــوق توزیع تحت 

بهره برداری شرکت برق منطقه ای اصفهان
شــرط ورود به فراخوان: دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری با حداقل رتبه 4 نیرو از 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نحوه دریافت اســتعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان هــای ارزیابی کیفی 
از دریافت و تحویل اسناد اســتعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیســت  کوتاه، با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. ) اطالعات تماس 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی) توکن(: مرکز تماس: 27313131-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 021-85193768 

تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36270820 (
مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: از ساعت 9 صبح روز شــنبه مــورخ 95/11/09 لغایت 

ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 95/11/20 
مهلت ومحل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات 
استعالم ارزیابی کیفی بایستی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 95/12/07 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( بارگذاری و نســخه فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان خیابان 

چهار باغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان: 

1- پس از بررسی اســناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد 
شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

2- شــرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 ســال  آینــده از نتایج این فراخــوان، جهت اجرای  
پروژه های مشابه استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

www.setadiran.ir    www.erec.co.ir        www.tavanir.org.ir       http://iets.mporg.ir

همیشه از ظرفیت کامل وسایل خانگی استفاده کنید

آگهی مزایده عمومی 95/17 
شرکت عمران شهر جدید بهارستان

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید بهارستان
م الف: 19624

به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران
در نظر دارد تعداد محدودی 

از زمین های تجاری- خدماتی- کارگاهی - انبار- درمانی مسکونی ویژه و ورزشی
واقع در شهر بهارستان را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به فروش برساند:

متقاضیان محترم می توانند برای بازدید و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 95/11/9 تا تاریخ 95/11/23 
به شــرکت عمران بهارستان واقع در شهر بهارســتان- خیابان الفت شــرقی- انتهای خیابان امیرکبیر 

مراجعه و یا با شماره تلفن 96-36803090 داخلی 209 دفتر فروش تماس حاصل نمایند.
www.BNT.ir :پایگاه اینترنتی

مستطیل سبزک

علیرضا منصوریان سرمربی استقالل از تماس با مدیران پیشین خود 
برای توضیح در خصوص مصاحبه بعد از بازی با پیکان خبرداد. سرمربی 
استقالل به ســایت باشگاه اســتقالل گفت: با مدیران پیشینم آقایان 
اولیایی، قریب و واعظی آشتیانی تماس گرفتم تا بابت مصاحبه ای که 
قرار است روز شنبه انجام بدهم، از آنها عذر خواهی کنم و به آنها بگویم 
منظورم از مصاحبه ای که قرار است داشته باشم، به هیچ وجه در مورد 
آنها نیست و منظورم فقط علی فتح ا...زاده است. وی افزود: قصد داشتم 
با آقای افشارزاده هم تماس بگیرم که موبایل ایشان خاموش بود. بنده 
هرگز قصد بی احترامی به آقای افشــارزاده را نداشــتم و ایشان را پدر 
ورزش ایران می دانم. آقای افشــارزاده در آمدن من به استقالل نقش 
مهمی داشت و از این بابت از ایشــان تا همیشه سپاسگزارم. متاسفانه 
برای اولین بار ناچارم پاسخ یکی از مدیرانم را بدهم و به همین دلیل از 
آقایان اولیایی، قریب، افشارزاده و واعظی آشتیانی عذرخواهی می کنم. 
امیدوارم مصاحبه روز شنبه من را ببخشــند و آن را به حساب دفاع از 

حق خودم بگذارند نه صحبت در مورد این ۴ عزیز.

با اینکه ســردار آزمون بارها و بارها عنوان کرده کــه هیچ کدام از 
شایعات منتشر شده درباره عالقه تیم های بزرگ اروپایی به جذب 
او صحت ندارد، اما انگار رسانه های روسی دوست ندارند بی خیال 
چنین شــایعاتی شــوند. آخرین نمونه این موضوع را می توان در 
سوال خبرنگار ســایت sport.business-gazeta روسیه 
از مربی دروازه بان های روســتوف دید. جایی که خبرنگار از یکی 
از اعضای کادر فنی روســتوف درباره این موضوع پرسیده که گویا 
سردار به جز تیم های انگلیسی از بارســلونا! و بنفیکا هم پیشنهاد 
دارد. ویتالی کافانوف در پاسخ به این ســوال گفته: اگر این تیم ها 
دنبال سردار باشــند، اصال جای تعجب ندارد. امیدوارم که سردار 
 در روســتوف بماند و باز هم بتواند برای تیم مــا گلزنی کند اما اگر

قرار به جدایی اوســت، برایش آرزوی موفقیت در تیم های جدید 
می کنم.

درحالــی که گفته می شــد ســجاد شــهباززاده پس ازفســخ 
قراردادش با آالنیا اســپوربه اســتقالل تهران برمی گــردد؛ اما 
حکم اخیرفیفا تمام معادالت را به هم ریخــت. بنابر اخبار واصله 
درپی ممنوع الفعالیت شــدن اســتقالل دربازارنقــل و انتقاالت 
به دلیل بدهی به عادل شــیحی بازیکن ســابق ایــن تیم، حاال 
هیچ بازیکنی نمــی تواند درنیــم فصل به جمع آبــی ها ملحق 
شــود. درچنین شرایطی شنیده می شود باشــگاه تراکتورسازی 
تبریزکه ازادینهوی برزیلی و پا به ســن گذاشــته نومید شده به 
تازگی پیشــنهادی وسوسه انگیزبه سجاد شــهباززاده ارائه داده 
اســت. گویا ســجاد شــهباززاده هم که اصالتی آذری و اردبیلی 
دارد بی میل نیست دراین شــرایط به تراکتورسازی تبریزبرود و 
به نوعی می توان گفت به این تیم پرطرفدارنزدیک ترشــده است. 
شهباززاده با وجود گلزنی مقابل گاالتاسرای درتیم آالنیا اسپور با 

بی توجهی مواجه شد تا قید ماندن درلیگ ترکیه را بزند.

 خط و نشان منصوریان
 برای فتح ا... زاده

بارسا به دنبال آزمون!

شهباز زاده  به تراکتورسازی 
نزدیک تر شد

سرنوشت استادیوم های قدیمی در جهان؛

حواسمان باشد  استادیوم کهنه آزادی،  پالسکوی دیگر نشود؟!

فاجعه ورزشگاه 
هیسل هرگز 

از خاطره مردم 
ایتالیا، بریتانیا و 
فوتبال دوستان 

در سراسر 
جهان محو 
نخواهد شد

مشرق : در میان اماکن قدیمی و مورد توجه مردم و شهروندان، استادیوم های فوتبال نقشی برجسته داشته و 
گاه به نماد یک شهر تبدیل می شوند. استادیومی که حکم »ملی« پیدا می کند، نماد یک کشور می شود و همه 

مردم  به سرنوشتش اهمیت می دهند.

نوبت اول
نوبت اول

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMOSAVAR.ZAYANDEROUD@GMAIL.COMNo. 2062  | January  28, 2017 | 16 Pages 



15
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2062 | شنبه 9 بهمن  1395|  29 ربیع الثانی  1438

شورا

پیشنهاد سردبیر: 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:مقاومت، اصل خدشه ناپذیر انقالب اسالمی است

اصفهان ۷۰۰هزار نفر
جمعیت مازاد دارد

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل سنگفرش میدان امام)ره(
در آینده نزدیک

احداث بوستان پردیس با اعتبار 
4میلیارد تومان تا پایان سال

رییس شــورای شــهر اصفهان به کوتاه بودن دوران فعالیت در 
شــوراها انتقاد کرد و گفت: باید برای تضارب آرای ســلیقه های 
سیاسی مختلف، زمان بیشــتری را برای فعالیت شوراها در یک 

دوره اختصاص دهند.
رضــا امینی، در نشســت شــورای پژوهشــی مراکــز پژوهش 
شــوراهای اســالمی کالن شــهرها و مراکز اســتان ها با اشاره 
به اینکه ایــن مرکز در راســتای ارتقــای جایگاه شــوراها گام 
برمی دارد، اظهار داشــت: باید توجه داشته باشــیم که ضروری 
 اســت هر کس در هر جایگاهی نســبت به ارتقــای جایگاه خود

تالش کند. وی با تاکید بر اینکــه یکی از اصلی ترین وظایف مرکز 
پژوهش شــوراهای اســالمی، کمک به حفظ و ارتقــای جایگاه 
شوراهاســت، اضافه کرد: باید باور داشــته باشــیم که تضعیف 
شــوراها به معنای تضعیف مطالبه از حاکمیت اســت و از این رو 
باید به این مهم توجه داشــته باشیم. رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشــاره به اینکه دید عموم مردم جامعه باید نسبت به 
شوراها از شورای شهرداری بودن به شورای شهر بودن تغییر یابد، 
اضافه کرد: از این رو برای اعتمادسازی به حاکمیت باید بین همه 

دستگاه های اجرایی با محوریت شوراها هماهنگی ایجاد شود.
زیر ساخت های اصفهان با جمعیت هم خوانی ندارد

وی در ادامه، به عدم هم خوانی زیرساخت های موجود در اصفهان 
با جمعیت این شهر اشاره داشت و گفت: باید توجه داشته باشیم 
که ســیر صعودی مهاجرت بــه اصفهان به دالیــل مختلف طی 
سال های اخیر مشکالتی را برای ارائه خدمات خوب به شهروندان 

ایجاد کرده است.
امینی با تاکید بر اینکه زیرساخت های شهر اصفهان برای جمعیت 
یک میلیون و ۳۰۰ هــزار  نفری به وجود آمــده و در حال حاضر 
در شهر اصفهان بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت مازاد داریم، ابراز 
داشــت: این جمعیت روز به روز رو به افزایش است و این در حالی 
است که امکان توسعه بیشتر شــهر اصفهان وجود ندارد. وی در 
ادامه با تاکید بر اینکه هیچ گاه به اول بودن های ظاهری اصفهان 
افتخار نکرده و عالقه ای به مقایسه این شهر با دیگر شهرها نداریم، 
اضافه کرد: ضروری اســت که از رقابت های غیر ســالم قومیتی 
ایجاد شده در کشــور جلوگیری کنیم؛ چراکه ما درصدد هستیم 
اصفهان را تنها با داشــته ها و جایگاه خودش بســنجیم. رییس 
شورای اســالمی شــهر اصفهان همچنین به کوتاه بودن دوران 
فعالیت در شــوراها انتقاد کرد و گفت: شوراها نهادهای سیاسی و 
سیاست گذاری هستند و از این رو ترکیب سالیق مختلف سیاسی 
نیز در این نهاد دیده می شود و ضروری است که برای نزدیک شدن 
و تضارب آرای سلیقه های سیاسی مختلف، زمان بیشتری را برای 

فعالیت شوراها در یک دوره اختصاص دهند.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان گفت: 
عملیات اجرایی سنگفرش میدان امام )ره( و خیابان حافظ در آینده 

نزدیک تکمیل می شود.
حســین جعفری اظهــار کرد: ســنگفرش میــدان امــام)ره( و 
پیاده روسازی خیابان حافظ برای آماده سازی ایام نوروز و آسایش 
شهروندان در دست اجرا قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه سنگفرش 
میدان امام)ره( و پیاده روهای خیابان حافــظ برای ایام نوروز نونوار 
می شــوند، ادامه داد: این پروژه با اعتبار ۳8 میلیارد ریال به زودی 
تکمیل می شود. مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه پیاده روســازی و کف سازی گذر خیابان 
اســتانداری تا پشت مســجد امام)ره(  در دســت اجراست، ادامه 
داد: این پروژه با هزینه ۳ میلیارد ریال تا پایان ســال جاری تکمیل 
می شــود. جعفری در ادامه با بیان اینکه ساماندهی گذر تلفنخانه 
در خیابان سپه تا پایان ســال جاری به پایان می رسد، اضافه کرد: 
سرویس های بهداشتی مسجدامام)ره( با هزینه ۳ میلیارد ریال در 

دست اجراست.

مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان گفت: بوســتان پردیس در 
زمینی به وسعت 1۰ هکتار با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان و 
طراحی ویژه در منطقه آبشار سوم، تا پایان امسال احداث شده و 

به بهره برداری می رسد.
منصور نجفی با حضور در مرکز ارتباطــات مردمی 1۳۷ اظهار 
کرد: بوستان تفرجگاهی پردیس در زمینی به وسعت 1۰هکتار 
با اعتباری بالغ بــر 4 میلیــارد تومان و طراحی و ســاماندهی 
متفاوت از سایر بوستان های حاشــیه زاینده رود، در محل شهر 
اسباب بازی ســابق واقع در آبشار ســوم تا پایان امسال احداث 
می شود و در اختیار شــهروندان قرار می گیرد. وی افزود: کلنگ 
احداث ســالن و پارکینگ زیرســطحی گلستان شــهدا نیز در 
وســعت 4 هزار مترمربع در دهه فجر امسال بر زمین می خورد؛ 
این پروژه به صورت مشــارکتی بین شــهرداری، بنیاد شهید و 
اســتانداری اصفهان با اعتباری بالغ بر2۰میلیارد تومان در دو 
طبقه شــامل پارکینگ عمومی و سالنی مناســب برای حضور 
خانواده معزز شهدا و شهروندان در ضلع جنوب شرقی گلستان 

شهدا احداث می شود.
مدیــر منطقه 6 شــهرداری اصفهــان تصریح کرد: براســاس 
پیش بینی های صورت گرفته، این پروژه حداکثر تا 2 سال آینده 

به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسراني اصفهان، از راه اندازي خط ویژه اتوبوس فرودگاه 
همزمان با آغاز دهه فجر خبر داد. محمد علی احمدی با اعالم این خبر گفت: خط 
اتوبوس ویژه فرودگاه همزمان با ســالروز ورود امام خمینی)ره( رأس ساعت 9:۳۳ 
دوازدهم بهمن ماه با حرکــت جمعی از کارکنان فرودگاه و اتوبوســرانی اصفهان 
افتتاح می شود. وی افزود: این خط از ساعت 6 لغایت 21 هر نیم ساعت یک دستگاه 
اتوبوس از میدان احمد آباد، خیابان پروین اعتصامی، میدان الله به سمت امامزاده 
شــاه کرم و فرودگاه بین المللی شهید بهشــتی اصفهان و بالعکس سرویس دهی 
خواهد کرد. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان اضافه کرد: کرایه این خط 
تا پایان دهه مبارک فجر 1۳95 رایگان و پس از آن 2 هزار تومان برای هر نفر خواهد 

بود.

رییس کانون انجمن های صنفی کارگران استان اصفهان گفت: جامعه کارگری 
و کارفرمایی بیش از 1۳۰هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و اگر این پول 
در اختیار ســازمان تامین اجتماعی بود، بدهی مراکز درمانی پرداخت می شــد. 
علی یزدانی با اشاره به اقدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر عدم پذیرش 
بیمه تامیــن اجتماعی و دریافــت آزاد هزینه خدمات درمانی از بیمه شــدگان 
تامین اجتماعی اظهار کرد: اســتان اصفهان بیشــترین کارگر را در کشور دارد و 
استانی صنعتی و کارگری است؛ در چنین جوی انجام این اقدامات قابل قبول نبوده 
و اگر این موضوع ادامه یابد، عواقب آن برعهده جامعه کارگری نیست.  وی با بیان 
اینکه بیش از 65 درصد جمعیت استان اصفهان دفترچه تامین اجتماعی دارند، 

اضافه کرد: اصفهان یک استان حساس با بحران های کارگری است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسراني اصفهان مطرح کرد:

راه اندازي خط ویژه اتوبوس فرودگاه شهید بهشتی در دهه فجر
رییس کانون انجمن های صنفی کارگران استان اصفهان:

علوم پزشکی سر به سر جامعه کارگری نگذارد

شهردار اصفهان تقویت گفتمان ســازی در شهرها 
را برای حاکمیت بهتر در شــهر امری ضروری و مهم 
دانست و گفت: برای اینکه بخواهیم کالن شهری را 
به خوبــی اداره کنیم، باید از قدرت گفتمان ســازی 

خوبی برخوردار باشیم.
مهدی جمالی نژاد در نشست شورای پژوهشی مراکز 
پژوهشی شــوراهای اسالمی کالن شــهرها و مراکز 
استان ها، با اشــاره به اینکه مرکز پژوهش ها مرجع 
تصمیم ســازی برای شهرها هســتند، اظهار داشت: 
از این رو باید توجه داشــته باشــیم که فعالیت های 
این مرکز بر سرنوشت شــهرها تاثیر بسزایی دارد و 
گفتمان ســازی مرکز پژوهش ها، بر اقتدار حاکمیت 

نوین شهرها عامل موثری است.
وی با اشــاره به اینکه شــهروندپذیری، شفافیت و 
پاســخگویی ازجمله شــاخص های حکمرانی خوب 
شهری اســت، اضافه کرد: اگر کالن شهرها بخواهند 
حکمرانی و شــاخصه های حکمرانی مناسبی داشته 

باشند، باید به قدرت گفتمان مجهز شوند.
شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه اصفهان شــهر 
دانش محور بــوده و دانــش در این شــهرها محور 
ثروت آفرینی اســت، ابراز داشــت: در ایــن زمینه 
گفتمان ســازی تاثیر بســزایی دارد و همــواره باید 

مسئوالن این شهرها به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه در حاکمیت نوین شهری با واژگانی 
برخــورد می کنیم کــه می تواند اقتــدار حاکمیت 
شــهری را ایجاد کنــد، اضافه کــرد: واژگانی مانند 
شهروندمداری، انعطاف پذیری، تاب آوری، شفافیت 
پاســخگویی، کارآیی، اثربخشــی، مدیریت دانش 
و مشــارکت، از جمله شــاخصه هایی هســتند که 
درصورت تحقق آنها، به طور حتم حاکمیت مطلوب 

شهری را خواهیم داشت.
جمالی نــژاد با اشــاره به اینکــه اســتفاده از منابع 
خدادادی نخســتین عامــل موثر در تحقــق اقتدار 
کالن شهرهاست، تصریح کرد: کشوری در این زمینه 
می تواند عملکرد موفقی داشــته باشــد که از منابع 
زیر زمینــی و فرهنگ غنی برخوردار باشــد و از این 
رو ما در کشــور ایران از همه این نعمت ها برخوردار 
هستیم. وی تقویت گفتمان سازی در شهرها را برای 
حاکمیت بهتر امری مهم دانست و گفت: برای اینکه 
بخواهیم کالن شهری را به خوبی اداره کنیم، باید از 

قدرت گفتمان سازی خوبی برخوردار باشیم.

شهردار اصفهان:

تقویت گفتمان سازی در شهرها 
برای حاکمیت بهتر، ضروری است

با مسئوالن

به گزارش فــارس، حجت االســالم محمدتقــی رهبر در 
خطبه سیاســی نماز جمعه اصفهان با اشــاره به ســالروز 
درگذشت عالمه امینی گفت: ایشان خدمات علمی و دینی 
گســترده ای در تاریخ ثبت کرده و برای ایشــان طلب علو 

درجات داریم.
وی آغاز دهه فجــر را مهم ترین اتفاق این هفته دانســت و 
افزود: انقالب به ســی و نهمین بهار خود رســیده و در این 

مسیر ره آورد بسیاری داشته است.
خطیب نماز جمعه اصفهان رعایت اصول انقالب را تنها راه 
جلوگیری از انحطاط دانســت و اظهار داشت: دین مداری، 
اســالم ناب، اجرای احکام حکومت مشــروع برخواسته از 
ملت، والیت، حمایت از فلسطین و استکبارستیزی ازجمله 
اصول انقالب اســالمی اســت که برای آن فداکاری های 

زیادی صورت گرفته است.

امام جمعــه موقت اصفهان همچنیــن تصریح کرد: اصول 
انقالب همچنان پابرجاست و هم اکنون نیز افراد زیادی در 

جبهه های مبارزه با ظلم شهید می شوند.
رهبــر، انفعــال در مقابــل آمریــکا و زیاده خواهی های 
مســتکبران را مورد انتقاد قرار داد و گفــت: می بینیم که 
آمریکا به برجام پایبند نیســت و نمی توان به قول های آن 

اعتماد کرد.
خطیب نماز جمعه اصفهان با اشــاره به صحبت های مقام 
معظم رهبری اعالم داشت: مقاومت در مقابل بیگانه، اصل 
خدشه ناپذیر انقالب است و همان گونه که سیاست مداران 
غربی بارها گفته اند، مسئله هســته ای بهانه بوده و مشکل 

دشمن، جهانی شدن ابعاد انقالب اسالمی است.
به گفته امام جمعه موقت اصفهان، حرکت انقالب اسالمی 
به سمت برقراری تمدن نوین اســالمی آغاز شده و با افق 

روشنی که در پیش روست، این تمدن در جای جای جهان 
برپا خواهد شد.

رهبر در خاتمه با تشکر از تالش هایی که برای آماده سازی 
مصالی اصفهــان صورت گرفتــه، اظهار داشــت: چنین 
پیشنهاد شده است که تشــکیالت مجزایی برای مصلی در 
نظر گرفته شود و یک شعبه از موسسه نهج البالغه )که طی 
ســال های اخیر تجارب مناســبی در تربیت مربی و ترویج 
فرهنگ علوی در زندگی مردم داشــته است( در این مکان 

دایر شود.
وی با تاکید بر لزوم رعایت تقــوا در نزد آحاد جامعه گفت: 
حضرت علی)ع( همه مردم را به تقــوا دعوت کرده و آن را 
روشــنی قلب ها می داند؛ با رعایت تقوا، خواسته های دل، 

برآورده و تفکیک حق از باطل آسان می شود.
وی در ادامه گفت: تقوای هر فرد، حســب شغل، استعداد، 
ویژگی ها و شرایط محیطی، متفاوت است و هرچه جایگاه 
فرد باالتر باشــد، رعایت تقوا در نزد وی مهم تر خواهد بود؛ 

چرا که مسئولیت های بیشتری بر گردن وی است.
امام جمعه موقــت اصفهان، تقــوای سیاســی را یکی از 
مهم ترین انواع تقوا دانســت و اظهار داشــت: در مدیریت 
جامعه باید تقوای سیاسی رعایت شود و فقط رعایت تقوای 

دینی برای مقام مسئول مالک نیست.
رهبر با اشــاره به الگوی زندگی حضــرت علی)ع( تصریح 
کرد: زندگی دولتمردان نباید فراتر از مردم عادی باشــد و 
از مســئوالن انتظار می رود زمانی که دست در بیت المال 

دارند، به حال ضعفا نظر کنند.
وی با انتقــاد از رعایت نکردن حال محرومان در اســتفاده 
از بیت المال تاکید کرد: حقوق هــای نجومی یک افتضاح 
بزرگ در کشور بود و تقوای سیاسی این است که در اجرای 

عدالت مالحظه کاری صورت نگیرد.
خطیب جمعه اصفهان با اشــاره به صحبــت فرزند یکی از 
نجومی بگیران در رابطه با ســهیم بودن از ســفره انقالب 
افزود: این صحبت ها در حالی مطرح می شــود که این حق 
برای آن خانواده شهیدی است که پس از ۳۰ سال موفق به 
 دیدار تابوت فرزند شهیدش می شــود، اما چیزی از انقالب

طلبکار نیست.
وی در خاتمه، عوامــل موثر در انحطــاط انقالب و رعایت 
نشدن تقوای سیاســی را اینچنین برشمرد: کنار گذاشتن 
افاضل از رأس امــور، میــدان دادن به افراد بــی کفایت، 
پرداختن به فروع، فراموش کردن اصول و عدم خودباوری 
از جمله مواردی اســت کــه جامعه و نظــام را به انحطاط 
می کشــد و تقوای سیاســی ایجاب می کند کــه مدیران 

سیاسی با توجه به خدا، کمر به خدمت ببندند.

مقاومت در مقابل 
بیگانه، اصل 

خدشه ناپذیر 
انقالب است و 
همان گونه که 

سیاست مداران 
غربی بارها 

گفته اند، مسئله 
هسته ای بهانه 
بوده و مشکل 

دشمن، جهانی 
شدن ابعاد انقالب 

اسالمی است

امام جمعه موقت اصفهان:

مقاومت، اصل خدشه ناپذیر انقالب اسالمی است

امام جمعه موقت اصفهان با اشــاره به صحبت فرزنــد یکی از نجومی بگیران در رابطه با ســهیم بودن از 
سفره انقالب گفت: این حق برای آن خانواده شهیدی اســت که پس از 3۰ سال موفق به دیدار تابوت فرزند 

شهیدش می شود، اما چیزی از انقالب طلبکار نیست.

ســرهنگ عجمی از اجرای بیش از 12۰ عنوان برنامه در 
قالب مسابقات ورزشــی و فرهنگی، نشست روشنگری و 
گردهمایی حلقه های صالحین به مناسبت دهه فجر در 
شرق اصفهان خبر داد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام 
علی)ع(، ضمن تبریک ســی و هشتمین سالروز پیروزی 
انقالب اســالمی به مردم مومن و انقالبی شرق اصفهان 
باالخص بسیجیان، گفت: خون شهدای سال 5۷ درخت 
نونهال انقالب را تا رســیدن به اوج آبیــاری کرد و قطعا 
پیروزی انقالب در یک فضــای دوقطبی حاکم بر جامعه، 

انفجار نور به سوی بشریت بود. 
سرهنگ حســن عجمی با اشــاره به اینکه انقالب ایران 
معجزه قرن نام گرفت، اظهار کرد: قطعا تداوم این انقالب 
بزرگ، مستلزم حفظ و پاسداری از ارکان آن شامل اسالم، 
رهبری و مردم اســت و امروز رهبر انقالب با علم کامل، 
نقشه های دشمنان را که برای ســرکوبی نظام و انقالب 
طراحی شــده، نقش برآب کردند. وی گفــت: این دهه 
فرصت خوبی برای بازخوانی انقالب و بیان و تبیین نقش 
عناصر سازنده در انقالب و همچنین دستاوردهای انقالب 
اسالمی در طول این ۳8 سال برای نسل جوان و نوجوان 

است.

رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: 2۰۰ هزار واحد 
صنفی در این اســتان فعالیت دارند که حدود 166 هزار 
آن پروانه دار هستند. رسول جهانگیری در حاشیه افتتاح 
ســاختمان جدید اصناف آران و بیدگل اظهار داشــت: 
میانگین جهانی در ازای هر 4۰۰ نفر یک واحد صنفی، در 
ایران به ازای هر 5۰ نفر یک واحد و در اســتان اصفهان به 

ازای هر 2۰ نفر یک واحد صنفی فعالیت دارد.
وی افزود: این آمار در اســتان مانند شمشیر دولبه است 
که از طرفی ورشکســتگی اقتصاد خرد را به همراه دارد و 
لبه دیگر بحث گردشگری استان اســت که می توانیم با 
اســتفاده از این ظرفیت، صنف های تولیدی و صنعتی را 

به سوی اصناف خدماتی و توزیعی هدایت کنیم.
جهانگیری با اشاره به ســفر هفته گذشته وزیر اقتصاد به 
استان اصفهان بیان کرد: 16۰ هزار میلیارد ریال در غالب 
بسته حمایتی خروج از رکود از طرف دولت به بازار تزریق 
شده که سهم استان اصفهان 1۰ هزار میلیارد ریال تعیین 

شده است.
وی ادامه داد: با توجه به نســبت باالی صنایع اســتان به 
استان های دیگر، باید سهم استان بیش از 2۰ هزار میلیارد 

ریال می بود که زمزمه افزایش آن به گوش می رسد.

اجرای بیش از 1۲۰ عنوان برنامه 
دهه فجر در شرق اصفهان

۲۰۰ هزار واحد صنفی در استان 
اصفهان فعالیت دارند

ویژه

به گزارش فارس، معــاون فرهنگی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهــان، در همایش آغازیــن دوره جامــع آموزشــی-مهارتی خالقیت و 
کارآفرینی، به اهمیــت برگزاری این همایش و کارآفرینــی پرداخت و اظهار 
داشت: همان طور که قرن بیســتم به قرن اطالعات مشهور بود، بسیاری قرن 
جدید را قرن و عصر کار آفرینــی مطرح کرده اند به این معنا که بســیاری از 
کارآفرینان می توانند هدایتگر انقالبی باشــند که تحوالت اقتصادی به دست 

آنها رقم بخورد. 

مهرداد کاظمی در ادامه، کارآفرینی را موتور پویای اقتصادی کشورها دانست 
و گفت: کارآفرینــی همچنین به معنــی توانایی و مهارت کشــف فرصت و 

استفاده و بهره برداری از فرصت ها برای به سرانجام رساندن است.
وی همچنین تعریف دیگری از کارآفرینی ارائــه داد و عنوان کرد: کارآفرینی 
فرصتی اســت که از هیچ، ارزش هایی خلق می کند که می تواند برای کشــور 
تولید ثروت کرده و بهره وری را باال ببرد. دبیــر همایش خالقیت و کارآفرینی 
مطرح کرد: کارآفرینــی به عنوان یکــی از زیربناهای توســعه اقتصادی در 
کشورها مطرح می شود و از موانع آن، نداشتن راهکارهای مناسب در سیستم 

اداری است که موجب می شود کارها غیرمولد و غیررسمی باشد. 
کاظمی بیان کرد: اگر اختالفی در بروز و تحقق کارآفرینی در کشــورها دیده 

می شود، ناشی از مشکالت ســاختاری از جمله نداشــتن مالکیت معنوی و 
سیستم مالیاتی درست در آن کشورهاســت. وی ادامه داد: در ایاالت متحده 
بیشــترین درصد اشــتغال در حوزه الکترونیک در کارگاه های کوچک شکل 
گرفته اســت و تعداد افرادی که در شــرکت های با عمر 5 تا 1۰سال مشغول 

هستند، 1/5برابر شرکت های با عمر باالی 1۰ سال است. 
معاون فرهنگی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
حوزه کارآفرینی از جهات مختلف در کشــورهای توســعه یافته شکل گرفته 
اســت، گفت: برای کارآفرینی و نحوه برخورد در کشــورهای مختلف ۳ موج 

شکل گرفته است.
دبیر همایش خالقیــت و کارآفرینی اضافــه کرد: موج اول در قالب انتشــار 

کتاب، کارآفرینان برتر را بــه مردم معرفی می کرد کــه آن را در دهه 196۰ 
شاهد هســتیم. کاظمی موج دوم را تاسیس رشــته های دانشگاهی در حوزه 
کارآفرینی نام برد و اذعان داشت: موج سوم این اســت که دولت ها نگرش ها 
و الزاماتــی را برای خود در این حــوزه به وجــود آورده و کارآفرینی را جدی 
گرفته اند. وی خاطرنشــان کرد: در کشــور ما نیز در برنامه چهــارم و پنجم 
توســعه موارد زیادی به حوزه زیرســاختی کارآفرینی و توجه به شرکت های 
کوچک مطرح شده است.معاون فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان بیان کرد: ســرانه ایجاد هر شــغل در حوزه صنعــت و ملزومات آن 
۳۰۰میلیون تومان بوده؛ در حالی که این سرانه در ایجاد شرکت های کوچک 

2۰ تا 25 میلیون تومان  است.

معاون سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

قرن جدید، قرن کارآفرینی است

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان درباره آمار 
پرونده های رســیدگی به قصور پزشــکی عنوان کرد: 
در 9 ماهه ابتدایی ســال جاری 99۳ مورد پرونده در 
کمیسیون های پزشکی قانونی اســتان طرح شده که 
نسبت به ســال گذشــته دارای ۷ درصد افزایش بوده 

است. 
علی ســلیمان پور در ادامه، با اشاره به اینکه 6۳۰ مورد 
از پرونده های رســیده در این مدت مربوط به پزشکی 
قانونی و 241 مــورد مربوط به روان پزشــکی قانونی 
بوده اســت، افزود: تعداد پرونده های رســیدگی شده 
دربــاره قصور پزشــکی در 9ماهه امســال 122 مورد 
بوده است که در 95 مورد پزشــک تبرئه شده و در 2۷ 
 مورد نیز برای کادر درمان قصور تشــخیص داده شده 

است.
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان، همچنین 
دربــاره اینکــه بیشــترین پرونده های طرح شــده 
مربوط به چه رشته هایی بوده اســت، گفت: بیشترین 
پرونده ها مربوط به رشــته های جراحی زنان و زایمان 
 و نازایــی، جراحــی عمومــی و دندان پزشــکی بوده 

است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
گفت: از 28۰ حلقه چاه، 1۳۰ حلقه به دلیل خشکســالی 
وکم آبی و بسته شدن زاینده رود در این شهر خشک شده 
است. احمد سلیمانی پور در جلسه شورای عالی راهبردی 
سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان افزود : 
فضای ســبز اصفهان، بالغ بر 5 هزار و۳۰۰ هکتار است که 
۳ هزار و۷۰۰ هکتار آن، در اختیار شهرداری قراردارد و نیاز 

آبی ساالنه این گستره 54میلیون مترمکعب است.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت فعلــی و کم آبی، فضای 
ســبز موجود،تنها بــا ۳8 میلیــون متر مکعــب آبیاری 
می شود. سلیمانی پور، با اشــاره به طرح های پیشنهادی 
جهت میادین وخیابان های ســطح شهراصفهان ازجمله 
میدان های انقالب، بزرگمهر، آزادی، خیابان های چهارباغ 
پایین، پل فلــزی و باغچه هــای گل مقابل ســاختمان 
شــهرداری مرکزی گفت: هدف این نشســت، بررســی 
کارشناسانه و طراحی فضای ســبز نقاط ویژه سطح شهر 
درایام نوروز اســت. وی گفت: ما در زمینه آب و بحران آن 
اکنون وضعیت خوبی نداریم و مجبوریم در ســال آینده 
برای آبیاری فضای سبز از پســاب به عنوان کمک کسری 

آب استفاده کنیم .

افزایش ۷ درصدی پرونده های 
قصور پزشکی اصفهان

13۰ حلقه چاه دراصفهان 
خشک شده است

فضای سبزپزشکی قانونی دهه فجراصناف

شهرداری
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »در میدان انقــاب؛ روایتی مختصر از 
سه انقاب بزرگ تاریخ )فرانســه، روسیه و 
ایران(« نوشته سعید زاهدی و مهدی فاطمی 

از سوی دفتر نشر معارف به چاپ دوم رسید.
این کتاب با استناد به منابع معتبر تاریخی و 
علوم سیاســیـ  با نثر داستان  گونهـ  نگارش 
یافته و در 4 فصل، سه انقاب فرانسه، روسیه 

و انقاب اسامی  ایران مقایسه می  شوند.
در سه فصل نخســت کتاب، روایتی مختصر 
از این ســه انقاب بیان شده است و در فصل 
آخر هم درباره شــباهت ها و تفاوت های این 

سه انقاب سخن گفته شده است.
در هر ســه روایت از گذشــته آن سرزمین 
شروع شــده و از شــرایطی که مردم را آرام 
آرام بــه این نتیجه می  رســاند کــه تنها راه 
تغییر، انقاب است ســخن رانده شده است.

در پایان هــم از گفتمان هــای حاکم بر هر 
انقاب و شــباهت ها و تفاوت ها مطالبی ارائه 

شده است.
از ویژگی ها ی این کتاب، صفحه  آرایی جالب، 
نثر لطیف و روان و داســتان  گونه اســت در 
معرفی ســه انقاب بــزرگ تاریــخ معاصر 
و مقایســه و تطبیق شــکل  گیــری، دوران 

حاکمیت و پیامدها و دستاوردهایش.

در مقدمــه کتــاب می  خوانیــم: »وقتــی 
می خواهیم کتابی بنویســیم و در آن انقاب 
ایران را با انقاب های بزرگ جهان مقایســه 
کنیم، کتابــی را تصور می کنیــم که در آن 
اول انقاب را تعریــف کنیم و بگوییم انقاب 
بزرگ چه فرقی با انقــاب کوچک دارد. دوم 
زمینه های هر کــدام از انقاب ها را گزارش 
و مقایســه کنیم. ســوم اهداف هر انقاب را 
شرح دهیم و مقایســه کنیم. چهارم رهبران 
انقاب ها را مقایســه کنیم و از سازوکارهای 
رهبری هر انقاب بگوییم. پنجم از مطالبات 
مردم در هر انقاب گزارشــی تهیــه و آنها را 

مقایسه کنیم.

گل کلم کبابی؛ خوشمزه های کنار غذا

لبخندک

گوناگون

هنر مردم

گل کلم کبابی پیش غذا یــا میان وعده ای 
بسیار سالم و خوشمزه است که به راحتی و 
در کمترین زمان می توانیــد آن را در منزل 
تهیه کنیــد. این گل کلم هــای خوش طعم 
را  در کنار انواع غذا یا به عنــوان میان وعده 

می توانید نوش جان کنید.
مواد الزم

گل کلــم خرد شــده ۱ عــدد متوســط، 
روغن زیتون ۲ قاشــق غذاخــوری، زردچوبه ۱ قاشــق چای خوری،نمک ۱ قاشــق 

چای خوری،فلفل سیاه یک چهارم قاشق چای خور ی
طرزتهیه  

فر را روی ۲۲۰ درجه ســانتی گراد قرار دهید. گل کلم های خرد شــده را در سینی فر 
بریزید، به طوری که کمی بین آنها فاصله باشــد. اگر الزم بود می توانید از دو سینی فر 
اســتفاده کنید. روغن زیتون، زردچوبه، نمک و فلفــل را در فنجانی بریزید و با چنگال 
ترکیب کنید. اکنون مایه را روی گل کلم ها بریزید و با چنگال یا با دست، گل کلم ها را 

زیر و رو کنید تا کامال به مایه آغشته شود.
ســینی را به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه در فری که از قبل گرم شده قرار دهید. در اواسط 
پخت ســینی را بچرخانید تا گل کلم ها به طور یکسان برشته شــوند. پس از این مدت 
روی گل کلم ها به خاطر زردچوبه طالیی و کناره ها ترد و برشته می شوند، سپس این 

گل کلم های کبابی خوشمزه را با سس دلخواه نوش جان کنید.

 حقایقی جالب
 از فصل زمستان)2(

در نقطه ای که دقیقا معلوم نیست کجاست، 
هنر ما از هنــر آنها جدا می شــود. یعنی به 
جایی می رسیم که به احتمال زیاد ما دیگر هنر آنها را نمی فهمیم و 
آثار هنری ما هم به چشم آنها خیلی دم دستی، زمخت و گل درشت 
می آید. اینجا مرز جدا شــدن هنر عامه مردم از روشنفکران است. 
اگرچه گاهی ایــن دو گروه با هم نقاط مشــترکی پیدا می کنند و 
ممکن است که هر دو هم زمان از یک اثر خوششان بیاد؛ مثل وقتی 
که هر دو گروه منتقدان و تماشــاگران یک فیلم معتقدند که چیز 
خوبی از کار درآمده و ارزش یک بار دیدن را دارد. اگر از من بپرسید 
می گویم که هنر عامه مردم اول یک چیز کاربردی اســت و بعد در 
آن هنر به کار می رود در حالی که هنر خواص یک شیء یا محصول 
هنری است که می تواند کاربرد هم داشته باشد. برای مثال یکی از 
ما به دنبال چیزی می گردد که گل هایــش را در آن بگذارد و بتواند 
آن را گلدان بنامد. این شیء در مرتبه بعدی باید قشنگ هم باشد و 
به دیگر وسایل خانه بیاید. اما در هنر خواص، اول یک چیز ساخته 
می شود و بعد می شود به جای گلدان هم از آن استفاده کرد. گاهی 
همین گلدان را می شــود به جای کاسه ســوپ خوری، جاشمعی 
یا قندان هم استفاده کرد یا اصال از آن اســتفاده نکرد و صرفا برای 
زیبایی یا انتقال یک مفهموم گوشــه ای گذاشت و تماشایش کرد. 
این هر دو جهان هنر، زیبــا و در جای خود قابــل احترامند. یکی 
بدون دیگری کامل نیست و نمی شــود با آن خواست همه اعضای 
 جامعه را برآورده ســاخت. هنر مردمــی در چیزهای کوچک معنا 
پیدا می کنــد؛ مثل میوه فروشــی که پرتقال هایــش را به ردیف 
می چیند، دختری که روی کاسه شله زرد با خط خوش می نویسد 
یا قالی بافی که ماه ها گره های کوچک می زند تا یک باغ پرنقش و 

نگار را رج به رج ببافد.

در میدان انقالب

قانون های بی نظیر چربی سوزی)7(
 وعده های بیشتری در روز بخورید

هر زمانی کــه چیزی می خوریــد، موتور کالری ســوز بدنتان، که به نام متابولیســم 
شناخته شده است، کمی افزایش می یابد. این اتفاق مخصوصا در وعده هایی که حاوی 
پروتئین هستند رخ خواهد داد. بنابراین اگر ۶ بار در روز چیزی می خورید، در مقایسه 
با زمانی که ۴ وعده غذایی دارید، شش بار در روز متابولیسم بدنتان خواهد خروشید! 

و قطعا خوردن ۷ یا ۸ وعده  غذایی بهتر از ۶ وعده است.
یکی از راه های چربی سوزی، بدون اینکه مقدار کالری دریافتی به میزان زیاد کاهش 
یابد، همین راه اســت. رعایت تناوب و افزایش تعداد وعده های غذایی، شانس اینکه 
آنچه را که می خورید خوراک عضالتتان کنــد و از تبدیل آن به چربی، جلوگیری کند 

افزایش می دهد، پس آن را جدی بگیرید.
در هر روز ۶ تــا ۸ وعده  غذایی کوچک، بــه فاصله های ۲ تا ۳ ســاعته بخورید، اجازه 

ندهید بیش از سه ساعت بگذرد که چیزی نخورده باشید.
حاال که صحبت از پرخوری شد، باید بگوییم صرف اینکه تعداد وعده هایتان را افزایش 
می دهید، دلیل بر این نخواهد شــد که مقدار کالری تان نیز زیاد شــده است. با توجه 
به قانون ۱، مقدار کالری مورد نیازتان برای چربی ســوزی را تعییــن کنید و آن را با 

مقداری کم و زیاد کردن به ۶ تا ۸ وعده در روز تقسیم کنید.
 وعده  بعد از تمرین را اولویت دهید

پس از تمرین، ذخیره  چربی سخت است، می دانید چرا؟ زیرا اصطالحا عضالت خالی 
کرده اند و بافت های شکسته  عضالت، هم کربوهیدرات و هم پروتئین مصرفی را برای 

رشد و ریکاوری جذب می کنند.

نداشاه نوری

در حالی که مردم نیمکره شــمالی زمیــن با برف و 
سرما روبه رو هستند، مردم کشورهایی مانند برزیل 
و اســترالیا که در جنوب خط استوا زندگی می کنند  
به استقبال فصل تابستان می روند . پیشنهاد ایده آل 
ما  به شما این اســت که اگر فصل زمستان را دوست 
ندارید، از نیمکره شمالی زمین به نیمکره جنوبی آن 
ســفر کنید. با همه این اوصاف، فصل زمســتان هم 

تجربه زیبا و دل انگیزی است.
در این گزارش حقایق جالب و کمتر شنیده شده ای 
را درباره فصل سپیدپوش و ســرد زمستان خواهید 

خواند.
۱۲. هر دانه برف با متوســط ســرعت ۵ کیلومتر در 

ساعت از آسمان به زمین فرود می آید.
 ۱۳. ســاالنه۲/۳ میلیــارد دالر در آمریــکا هزینه 
نگهداری جاده ها در زمستان است که شامل پاشیدن 
نمک، اســتفاده از برف روب ها و اســتفاده از سایر 

ابزارهای مورد نیاز است.
۱۴. سردترین درجه حرارتی که در سطح کره زمین 
ثبت شده منهای ۸۹ درجه ســانتی گراد و در قطب 

جنوب بوده است.
۱۵. روباه و خرگوش قطبی، راســو و قرقاول قدرت 

هم رنگی با سفیدی برف های زمستان را دارند.
۱۶. در فصل زمســتان بین جزیره دیومید بزرگ که 
متعلق به روسیه است و دیومید کوچک که به ایاالت 
متحده آمریکا تعلق دارد، یک پل یخی عبورپذیر و زیبا 

شکل می گیرد.
۱۷. آبشارهای نیاگارا با وجود ارتفاعی بالغ بر ۵۶ متر 

در زمستان به طور کامل  یخ می زنند.
۱۸. برج ایفل در تابســتان ۱۵ ســانتی متر بزرگ تر 

می شود و در فصل زمستان عکس آن اتفاق می افتد.
۱۹. ساالنه ۱۰۵ توفان برفی و کوالک در آمریکا اتفاق 

می افتد که به طور متوسط ۲ تا ۵ روز ادامه می یابند.
۲۰. در روز انقالب زمستانی )خوریستان زمستانی( 
کوتاه ترین روز و بلند ترین شب سال را شاهد هستیم. 
انقالب زمستانی آغاز زمستان است که کوتاه ترین روز 

سال است و پس از  آن طول روزها بلندتر می شود.
۲۱. سیبری در ســال ۱۹۷۴ به ۷۱ درجه زیر صفر 

رسید. 
روســیه سردترین کشــور جهان اســت و بعد از آن 
کانادا، مغولستان، ایســلند و فنالند عنوان سردترین 

کشورهای جهان را از آن خود کرده اند.
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امام علی )علیه السالم(:
با مردم چنان معاشرت کنید که اگر بمیریدبرشما بگریند و اگر زنده 

باشید مشتاق دیدن شما باشند.
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