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فاز سوم خط یک قطار شهری اصفهان، از ایستگاه 
تختی تا ایســتگاه دفاع مقدس، در نیمه نخست 
سال ۹۶ به بهره برداری می رســد. قطار شهری از 
جمله پروژه های مهم اصفهان به شمار می رود که 
اکنون بخشی از آن در اختیار شهروندان اصفهانی 
قرار دارد. بنا به گفته شهردار اصفهان، فاز 3 قطار 

شهری در ســال ۹۶ به بهره برداری می رسد تا به 
جمعیت اســتفاده کنندگان از این وســیله حمل 
و نقل عمومی اضافه شــود. شــهردار اصفهان در 
گفت وگو با تســنیم، درباره روند پــروژه متروی 
اصفهان اظهار داشــت: در حوزه قطار شهری، فاز 

یک سال گذشته و فاز دو چند ماه پیش ...

در نیمه نخست سال 96 صورت می گیرد؛

بهره برداری از فاز ۳ خط یک قطار 
شهری اصفهان

صبح  دیروز نشســت خبري با حضور حمیدرضا شــیران، 
مدیرکل کمیته امداد استان در جمع خبرنگاران برگزار شد.
شیران ضمن خیرمقدم به حضار و تبریک دهه فجر گفت: ...

38 ســال پیش مردی آســمانی بر قلب مردم در فرودگاه 
مهرآباد فرود آمد و جان پناه امت شــد؛ مــردی که نامش 
و یادش تاابد بر بلندای بــام غرور و افتخار و عشــق در این 
ســرزمین می درخشــد و تا همیشــه برایمان زنده است؛ 
مردی که 38 ســال پیش در چنین روزی، به بهشــت زهرا 
رفت تا به فرزندان شــهید در خاک آرمیده اش ســر بزند و 
مژه بدهد که »پدر امت« پس از 15 ســال دوری به آغوش 
ملت بازگشــت و دیروز عده ای از عزیزترین و بی ادعاترین 
قهرمانان این سرزمین روی شانه های اشــک و درد و داغ و 
دریغ مردم به »بهشــت زهرا« رفتند و در جوار پاره های تن 
وطن آرام گرفتند؛ عزیزانی که نامشــان تا همیشه ماندگار 
است و جان فشانی هایشــان را هیچ وقت فراموش نخواهیم 
کرد؛ شهدایی که به تعبیر»پدر امت«، یک بار دیگر خاطرات 
فداکاری های دوران دفاع مقدس را زنده کردند و نشان دادند 
که ایرانی مومن آنجا که پای خطرپذیری برای ادای وظیفه 
در میان باشد، عزمی راســخ و شجاعتی مثال زدنی را تجسم 
می بخشــد و در راه خدا، متاع جان را بی چند و چون عرضه 

می کند.
بهشت گوارای وجودشان باد؛ همان هایی که حاال حتما کنار 
»خمینی کبیر« و فرزندان شهیدش، از پیاله عشق می نوشند 
و از آسمان، برای ما زمینی ها ستاره دعا می چینند. یادتان تا 

ابد در قلب ما ساری و جاری است ... 

مديركل كمیته امداد استان اصفهان:

شب عید بچه های یتیم را 
فراموش نکنیم

در یک سالن هم می شود 16 
فیلم اکران کرد
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نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

مساجد نقش مهمی در تقویت 
ارزش های دینی دارند

7
 واكنش مدير امور سینمايی حوزه هنری 

به اظهارات مدير كل ارشاد اصفهان؛

شهدای پالسکو روی شانه های 
اشک تشییع شدند

روزی که مردم اصفهان به 
استقبال امام امت رفتند
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بدرقه تا بهشت

»ققنوس  ها« هرگز نمی  میرند!

نخستین  جشنواره  دهمین 
 5 منطقــه  در  آب  واژه 
اصفهــان باحضــور بیش از 
500 دانش آموز از مدارس 
اشــرف  محجوب،  فــدک، 

اصفهــان، میالد، تشــیع و... 
برگزار شد.

در این جشــنواره خانم جوانی، 
معاون آموزش ابتدایــی اداره کل 

آموزش و پــرورش اســتان اصفهان 
گفت: اداره آمــوزش و پــرورش دارای 

پتانســیل بســیار خوبی جهت مهیا نمودن 
زمینه های فرهنگ ســازی اســت چرا که این اداره 

با در اختیار داشــتن دانش آموزان و نیز تعامل با اولیای آنها، 
می تواند طی آموزش هایــی، دانش آموزان مقاطع مختلــف تحصیلی را به 

همراه خانواده هایشان تحت فرهنگ سازی مصرف بهینه آب قرار دهد.
وی به اهمیت مصرف صحیح آب اشاره کرد و افزود: درحال حاضر طبق نظر 
کارشناسان، بحران کم آبی جدی اســت و منابع آب بسیار محدود هستند 
بنابراین فرهنگ ســازی مصرف صحیح آب ضروری است. در این میان اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان جهت همکاری و تعامل با شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان و به منظور نهادینه کردن مصرف بهینه آب آمادگی 

الزم را دارد و در این زمینه نهایت تالش خود را به خرج می دهد.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: هم 

اکنون در مدارس شــهر اصفهان از تجهیزات و دستگاه های 
کاهنــده مصرف اســتفاده می شــود؛ همچنین به 

دانش آموزان در مراســم دعاهای صبحگاهی 
روش صحیح مســواک زدن و اســتفاده 

از لیوان در آبخوری هــا آموزش داده 
می شود؛ اما به نظر می رسد در این 

میان رسانه ها هم نقش موثری 
در ترویج مصرف صحیح آب 

دارند.
همچنین در ایــن برنامه 
خسرو ســبزعلی رییس 
و  تکنولــوژی  اداره 
گروه های آموزشی اداره 
کل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: در 
سال های اخیر اداره کل 

آموزش و پرورش 
ن  ســتا ا

اصفهــان آموزش هایی را جهت 
فرهنگ ســازی مصرف بهینه 
آب در دســتور کار قــرار داده 

است.
وی گفت: اما اگر در کتب درسی 
مطالبی هم جهت مصرف صحیح 
آب گنجانده شود، مســلما تاثیر 
بســزایی در فرهنگ سازی مصرف 
بهینه آب دارد؛ اما با این وجود مربیان 
و معلمان در اصفهان چندســالی اســت 
که به صورت مهارتی، دانــش آموزان را ملزم 
به مصرف صحیــح آب می نمایند و از ســویی در 

مدارس از تجهیزات کاهنده مصرف استفاده می شود.
محمدحســن صادقیان معاونت پشــتیبانی برنامه ریزی و توسعه 
آمــوزش و پرورش ناحیــه 5 اصفهــان گفت: آمــوزش و پــرورش ناحیه 
5 اصفهان در نشســت ها و جلســات از مدیران و معلم ها خواسته است که 
صرفه جویی های الزم را در مصرف آب داشــته باشــند؛ به طوری که نمود 
عینی آن در قبوض آب بها مشهود باشد. در این زمینه در مدارس این منطقه 
برای آبیاری فضای سبز از شیرآالت اهرمی استفاده شده و در دستشویی ها 
هم شیرهای مخلوط آب ســرد و گرم به کار می رود. همچنین با نصب بنرها 
و توزیع بروشــورها، به دانش آموزان روش های صحیح مصرف آب آموزش 

داده می شود.
ناصر علیزاده مدیر آبفای منطقه 5 اصفهان در دهمین جشــنواره نخستین 
واژه آب گفت: اکیپ مروجین آبفــای منطقه 5 اصفهان 
در طول سال همواره در صدد شناسایی افرادی 
هســتند کــه آب را به خوبــی مصرف 
نمی کنند و با ارائــه تذکر و آموزش، 
ســعی در ترویج مصرف بهینه 
آب دارنــد و نیز در مســاجد 
ائمه جماعــات، مــردم را 
تشــویق به مصرف صحیح 
آب می نمایند و از روســای 
و  ســازمان ها  ادارات، 
نهادها خواســته شــده 
تــا عــالوه بــر نصب 
با  استراتژیک،  مخازن 
تجهیزات  به کارگیری 
کاهنده در مصرف آب 
صرفه جویــی کنند و 
در طول ســال با نصب 
بنــر و تهیــه و توزیــع 
بروشــور به ویژه در فصل 
تابســتان و روزهای پایانی 
سال، مردم را به مصرف بهینه 

آب تشویق می کنیم.

برگزاری دهمین جشنواره
نخستین واژه آب در منطقه 5 اصفهان
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پیشنهاد سردبیر:
ترامپ صدای پاپ را هم درآورد!

آیت ا... سید حسن خمینی در مراسم تجدید میثاق رییس 
جمهوری و اعضای هیئت دولت بــا آرمان های بنیانگذار 
جمهوری اسالمی، گفت: به این نکته اشاره می کنم که گام 
به گام دست ما از دامن شــاگردان تراز اول امام)ره( کوتاه 
می شود. امسال دو تن از بزرگ ترین صحابی ایشان، عزیزان 
انقالب و افراد اصلی نهضت یعنی آیت ا... موسوی اردبیلی و 

آیت ا... هاشمی رخ در نقاب خاک کشیدند.
یادگار امام)ره( ادامه داد: این مسیری است که جبر تاریخ 
بر ما حاکم می کند. خداوند سایه دیگر شاگردان امام)ره( 
خصوصا مقام معظم رهبری را مســتدام دارد. وی اظهار 
داشت: این انقالب در دستان نسل های جدید و جوان قرار 
دارد. همواره باید ارزش ها و آرمان هایی که انقالب به خاطر 
آنها شکل گرفت را تکرار کنیم و آنها را دائما یادآور شویم.

سید حسن خمینی گفت: ان شاء ا...خون پاک شهیدانی که 
این نهال را آبیاری کردند و امروز درخت تنومند جمهوری 
اســالمی ایران شــده و زحمات خانواده های آنها و دیگر 

بزرگان انقالب در آینده به ثمرات بهتری منجر شود.

معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان ، با اشاره 
به سفر اخیر وزیر امور خارجه فرانسه به تهران و همچنین 
سفر آتی نخست وزیر سوئد به کشورمان و گسترش تعامالت 
ایران با دیگر کشورهای اروپایی در زمینه های مختلف گفت: 
سطح روابط ایران واروپا از ســطح عادی فراتر است.  مجید 
تخت روانچی، اعالم کرد: نخست وزیر ســوئد از 22  تا 24 
بهمن ماه در رأس یک هیئت اقتصادی و سیاسی در تهران 
خواهد بود. این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با اشاره به سفر 
چندی پیش رییس جمهور کشورمان به پاریس گفت: در 
آنجا توافقات زیادی بین دو کشــور در حوزه های مختلف 
انجام شــد که آثار آن را به مرور در حال مشاهده هستیم. 
وی ادامه داد:  بحث برجام موضوعی اســت که ما تا پیش از 
این در چارچوب آن با تمام کشورهای 1+5 از جمله آمریکا 
ارتباطاتی داشتیم و باید ببینیم که در ادامه، روند کار چگونه 
خواهد بود. قاعدتا چارچــوب گفت وگویی که اکنون با5+1 
داریم باید ادامه پیدا کند ولی در همین راستا الزم است کمی 

صبر کنیم و  ببینیم امور به چه نحو پیش می رود.

انقالب در دستان نسل جدید 
قراردارد

برنامه ای برای گفت وگو با تیم 
ترامپ نداریم

سوخت 20 درصدی 
برای رآکتور تهران

دولت باید از حقوق
اتباع ایرانی حمایت کند

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی با بیان ابعــاد مختلف 
سانتریفیوژهای IR8  به چگونگی روند غنی سازی بیشتر 

از ۶هزار سو از سال دهم برجام به بعد پرداخت.
 بهروز کمالوندی سخنگو و معاون امور حقوقی، بین الملل و 
پارلمانی سازمان انرژی اتمی سانتریفیوژهای IR8 را بهترین 
نوع سانتریفیوژها خواند و تاکید کرد: به لحاظ ظرفیت غنی 
سازی به بهترین نوع ســانتریفیوژها رسیده ایم.سخنگوی 
 IR4 ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ما سانتریفیوژهای
وIR6 را هم داریم تاکیــد کرد: ســانتریفیوژ IR8 از نظر 
ظرفیت بیشتر از بقیه است و از ســانتریفیوژهای نوع اول 

یعنی IR1 پیشرفته تر است. 
وی بــا بیــان اینکــه ســوخت 20 درصــدی را بــرای 
رآکتــور تهــران تولیــد می کنیــم اظهــار داشــت: از 
 رآکتــور تهــران بــرای تولیــد رادیــو دارو اســتفاده 
می شود و سوخت رادیو دارو هم خود مرحله پیچیده ای از 
تولید سوخت است که به نســبت تولید سوخت نیروگاهی 

پیچیدگی آن کمتر است. 

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که با توجه به دستور 
ترامپ برای ممانعت از ورود اتباع ایرانی به آمریکا وظیفه 
جمهوری اســالمی ایران حمایت از حقوق افراد و دادن 
امکانات الزم برای دعوت از ایرانیان جهت بازگشــت آنها 
به ایــران است.حشمت ا...فالحت پیشــه در گفت وگو با 
ایسنا در واکنش به اقدام ترامپ در امضای دستور ممانعت 
از ورود اتباع هفت کشــور از جمله ایران به آمریکا گفت: 
دولت جمهوری اســالمی ایران در قبال ایرانیان وظیفه 
دارد و باید به وظایفش درباره اتباع ایرانی عمل کند.وی 
یادآور شــد: در حال حاضر هزاران ایرانی با سرمایه باالی 
یک تریلیون دالر مقیم آمریکا هستند. 10 هزار دانشجو 
و چند میلیون خانواده ایرانی و منسوبین به آنها در آمریکا 
زندگی می کنند که به نظر می رســد اکنون زمانی است 
که ایرانیان باید بدانند تنها در داخل کشورشان احساس 
آرامش می کنند چون موج ناسیونالیستی در غرب شکل 

گرفته که تنها محدود به آمریکا نیست. 

عکس روز

روحانی در حرم امام خمینی)ره(:

ما بیگانه پرست نیستیم

 گسترش رابطه ایران و روسیه
 عامل مهمی در امنیت منطقه است

سفارت انگلیس تعطیل شود

حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور روز گذشته و در آستانه 
آغاز دهه مبارک فجر و سالروز ورود معمار کبیر انقالب اسالمی به 
ایران همراه با هیئت دولت در حرم امام)ره( حضور یافت و در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه گفتمان امام خمینــی)ره( اتصال انقالب 
به نظام جمهوری اسالمی ایران اســت، گفت: این گفتمان پیروی، 
پیگیری و پیشبرد آرمان های بزرگ انقالب اسالمی همچون آزادی 

و استقالل در متن جمهوری اسالمی ایران است.
در ادامه گزیده ای از سخنان رییس جمهور را می خوانید:

  در آستانه ایام ا... دهه مبارک فجر انقالب اسالمی، دولت یازدهم 
وظیفه خود دانست که کنار حرم و مزار شریف امام خمینی)ره( بار 

دیگر با آرمان ها، راه و گفتمان ایشان بیعت کند.
  به آستانه 40ســالگی پیروزی انقالب اسالمی نزدیک می شویم 
و در 12 بهمن 38 ســال قبل، امام راحل با تصمیمی شــجاعانه از 
تبعید به وطن آمد. بذر انقالب اسالمی در خاک این سرزمین به ثمر 
نشست و بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی معتقد به مبارزه و مسیر 
مســلحانه نبود، بلکه با مبارزه فرهنگی و مردمی و همچنین شیوه 

اعتدالی حرکت انقالب را در مسیر پیروزی نهایی قرار داد.
  معموال چهل سالگی به معنای بلوغ و پختگی یک فرد و نظام است. 
پختگی، به معنای گذار از دوران حرکت های هیجانی به سمت عقل، 

تدبیر و اعتدال است.
  خوشحالیم که نظام جمهوری اسالمی ایران و حکومت اسالمی 
در طول ســالیان گذشــته با مجاهدت های مردمی به اوج بلوغ و 

کارآمدی رسیده و در این مسیر در حال حرکت است.
  نباید به گفتمان امام راحل به صورت گزینشی مراجعه کنیم، بلکه 
همه کالم و راه ایشان هدایتگر ماســت، اگر با صداقت و درستی به 

آن نگاه کنیم.
  گفتمان امام راحل را باید به گونه ای تفسیر کرد که مایه استحکام 

بیشتر نظام اسالمی شود.
  در ماه های آینده و در پیشگاه تاریخ در آزمایشی بزرگ قرار داریم 
که مردم عزیز ایران در ابتدای ســال 9۶ و با حضــور پای صندوق 

انتخابات، حماسه ای دیگر می آفرینند.
  ما بیگانه پرست و بیگانه هراس، تافته جدابافته و همچنین تاروپود 
گمشده در نقش جهان نیستیم بلکه ما مســلمان، انقالبی و ایرانی 

با وجود همه شباهت ها و تفاوت ها با دیگر مردمان جهان هستیم.
  با رهنمودهــا و منویات مقام معظم رهبری از تعامل ســازنده با 

جهان به نفع مردم و منافع ملی بهره می بریم.
  )با اشــاره به ارتحال آیت ا... هاشمی رفســنجانی (: امسال یکی 
از یاران نزدیک امام خمینی)ره( را از دســت دادیم و داغ او در دل 

انقالب و مردم است و قلب میلیون ها انسان برای ایشان می تپد.
  )با اشــاره به تشــییع پیکر پاک آتش نشــانان قهرمان بر دوش

 ملت(: آتش نشــانان قهرمان نشــان دادند که در دل راه و مســیر 
 زندگی مردم این ســرزمین ایثار و فداکاری و جانبازی برای کشور، 
منافع ملی و مردم از بین نرفته و این روحیــه در دل جوانان زنده و 

جاودانه است.

همایش پانصد و پانزدهمین ســال روابط تاریخی ایران و روســیه با 
قرائت پیام ظریف و الوروف آغاز شد.پیام محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان به این همایش به شرح زیر است: برگزاری همایش 
و نمایشگاه اسناد تاریخی به مناســبت 5 قرن روابط ایران و روسیه 
اقدامی مهم و ارزشــمند در روابط دو کشور است. جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری فدراسیون روسیه دو کشــور ریشه دار با پیشینه و 
تاریخی کهن هستند که جلوه های تمدنی و فرهنگی آنها همچنین 
آوازه جهانی شــخصیت های بزرگی مانند حافظ، سعدی، فردوسی، 
تولستوی، چخوف، پوشــکین و ده ها شخصیت دیگر مایه مباهات و 
فخر ادبیات جهان شده اند. کمتر کشــورهایی را در جهان می توان 
سراغ گرفت که مانند ایران و روسیه مناسبات آنها به پنج قرن برگردد.

این رابطه فراز و فرودهای خود را داشــته و با خاطرات تلخ و شیرینی 
همراه است اما ورای این خاطرات درس بزرگ این روابط کهن و پرالیه 
آن است که ایران و روسیه به عنوان دو همسایه باید روابط گسترده ای 
داشته باشند و روابط دو کشور باید در چند وجهی کردن و گسترش 
افقی و عمودی این رابطه بکوشند.گسترش این رابطه نه فقط به نفع 
همه جانبه دو کشور بوده بلکه عامل مهمی در امنیت، ثبات و توسعه 

مناطقی چون آسیای مرکزی و خاورمیانه است.

آیت ا... علیرضا اعرافی عضو شــورای عالی حوزه های علمیه در حاشیه 
تجمع بزرگ طالب و فضالی حوزه علمیه قم در حمایت از مردم مظلوم 
بحرین در مدرسه فیضیه گفت: اگر انگلیس به شیطنت های خود ادامه 
دهد، خواستار تعطیلی سفارتخانه این کشور هستیم. طالب و سخنران 
تجمع  درمدرسه فیضیه در شعار های خود، خواستار تعطیلی سفارتخانه 
انگلیس در کشورمان بودند که آیت ا... اعرافی هم با بیان نظر خود در این 
زمینه و همراهی با طالب گفت: ما هم همراه با طالب بوده و خواســتار 

تعطیلی این سفارتخانه  هستیم.

بین الملل

پس از گذشــت دهـ  دوازده روز از حادثه هولنــاک فرو ریختن 
ساختمان پالسکو، سرانجام زمان تشکر از قهرمانان آن حادثه فرا 
رسید؛ قهرمانانی که ده روز بند دلمان به شنیدن اخباری از آنها 
بند بود، بزرگی شان را ستودیم، در غم هجرانشان اشک ریختیم، 
برای سالمتی شــان و بهبود حال بازماندگانشان دست دعا بلند 

کردیم و حاال زمانش رسیده که با آنها بدرقه کنیم.
نه با آنها، که با پیکرهای رنجورشان. با بدن هایی زخم خورده که 
دوربین ها را برای ثبت حالشان به کار نگرفتیم و کوشیدیم به این 
وســیله با خانواده های داغدارشــان همدردی کنیم. با خانواده 
قهرمانانی که حاال پس از گذشــت روزهای متمادی رنج و اندوه 
و تردید، چند روزی ا ســت ابتدای کوچه هایشان پر شده از بنر و 

پارچه نوشته و عکس هایی بر حجله نشسته...

تصویر قهرمانانی که یادمان دادند هنوز می شود انسانیت را دید 
و برای نجات اموال دیگران به حریق زد. ولو حریق ســوزان باشد 
و در ارتفاعات ساختمانی فرسوده که بوی مرگ از در و دیوارش 
استشمام می شود. ســازه ای فاقد حداقل های ایمنی که فارغ از 
هر اشکالی که داشــت، پر بود از اموال مردم و همین دلیل برای 
اطفا کنندگان کافی بود. حــاال از آن حادثه هولناک آخرین روز 
دی ماه، ساعات زیادی گذشــته اما به طول انجامیدن عملیات 
پیچیده آواربرداری ساختمان فروریخته پالسکو، موجب شد که 
وداع با قهرمانان جانباخته در آن حادثه شوم تا دوشنبه، یازدهم 
بهمن ماه به تعویق بیفتد؛ وداعی که مدت ها بود بســیاری  از ما 
چشم انتظار رســیدن موعدش بودیم تا نشــان دهیم قدردان 
قهرمانانمان هســتیم. وداع بــا مردان بی ادعایــی که به فیض 

شهادت رسیدند و دیروز به دســت مردمانی تشییع شدند که از 
روزهای قبل، می کوشیدند  برای فراخواندن یکدیگر به حضور در 
مراسم بدرقه آنها؛ تا نشان دهند به قدر وسع، قدردان زحماتشان 
هستند؛ وعده  حضوری گسترده که شاید دلگرم کننده ترین پیام 
برای بزرگ مردانی بود که همچنان در ســنگر ایثار و شهادت به 
تالش و مجاهدت مشغولند و در انجام وظیفه از بذل جان دریغ 

نمی ورزند.
و دیروز، روز قدردانی بــود. قدردانی از پاره هــای تن این وطن 
که روی شــانه هایــی از درد و داغ و دریغ تا قطعه 50 بهشــت 
زهرا بدرقه شــدند. همه آمده بودند. از مسئوالن گرفته تا مردم. 
پیرزن سالخورده ای از شدت غم، صورت خود را چنگ انداخته 
بود و فریاد می زد که درد مادر شهید آتش نشان را درد خودش 
می داند. پدری قامت شکسته باالی ســر تابوت رعناجوانش از 
پاافتاده بود و می گفت: 30 سال آتش نشان بودم و آرزوی شهادت 
داشتم ولی پســرم به این آرزو رسید. همسر شهیدی می گفت : 
جواب دختر سه ساله اش را چه بدهم؟ هرروز سراغ بابا را می گیرد 
و مادری می گفت: نام فرزندم حسین بود و مثل »حسین«)ع( با 

درد و داغ و رنج شهید شد. 
خانواده شــهدای پالسکو شب قبل از مراســم تشییع در محل 
معراج شــهدا با جانباختگان خود وداع کرده بودند و حاال نوبت 
وداع مردم بود. اعالم شــده بود مراســم از ســاعت 8:30 آغاز 
می شود؛ اما مردم از ساعت ها قبل از شــروع مراسم، از راه دور و 

نزدیک خود را به مصلی امام)ره( رسانده بودند. 
رییس  دفتر مقام معظم رهبری، معــاون رییس جمهور، رییس 
مجلس شورای اســالمی، وزیر کشور، شــهردار تهران، رییس 
شورای شهر تهران، دستیار ویژه رییس جمهور و دادستان تهران 
از جمله مسئوالن حاضر در مراسم وداع، اقامه نماز و تشییع پیکر 
شهدای آتش نشــان بودند. خیابان های شهید بهشتی، مفتح و 
شهید قنبرزاده در اطراف مصالی تهران، مملو از جمعیتی بود که 
با در دست داشتن شاخه های گل برای تشییع شهدای آتش  نشان 
تهران حضور یافته بودند. نماز میت بر پیکر شهدای آتش نشان 
را آیت ا... امامی کاشــانی اقامه کردند و ســپس تابوت ها روی 
شانه های اشک تا بهشت زهرا رفت تا شهدای قهرمان این وطن 
که به تعبیر مقام معظم رهبری، یاد  و خاطره رزمندگان سال های 
دفاع مقدس را برایمان زنده کردند، در کنار شــهدای گمنام در 

بهشت زهرا آرام بگیرند. 
آسوده بخوابید قهرمانان بی ادعایی که ایســتاده سوختید و از 
جان خود گذشتید برای دفاع از جان مردم این سرزمین. نامتان 
و یادتان تا ابد در گوشه ای بزرگ از قلبمان حک خواهد شد و به 

یادگار خواهد ماند. فراموشتان نمی کنیم ... 

خانواده شهدای 
پالسکو شب قبل 

از مراسم تشییع در 
محل معراج شهدا 

با جانباختگان خود 
وداع کرده بودند 
و حاال نوبت وداع 

مردم بود

یکی دانشجو بود و میانه راه و دیگری در آستانه بازنشستگی و شروعی دوباره؛ آن یکی تازه داماد و اول  سما مطیعی 
زندگی متأهلی و کنارش، همکاری مجرد که شاید چشم انتظار فرا رسیدن موقعیت تشکیل خانواده بود. 
قهرمانانی که هرچند مانند خیلی هایمان هزار دلیل برای زندگی کردن داشتند ولی حین انجام وظیفه از جان مایه گذاشتند و 

جاودانه شدند.

مهناز افشار در مراسم وداع با 
شهدای آتش نشان

با مسئوالن

اخبار

ترامپ صدای پاپ را هم درآورد!

اولین مقام عربی دیدار کننده 
با ترامپ

صدور حکم آیت ا... عیسی 
قاسم ؛ 24 بهمن 

دســتور جنجالی رییس جمهــور آمریــکا  در خصوص 
ممانعــت از  ورود مهاجــران مســلمان از هفت کشــور 
اسالمی، باعث شده اســت پاپ فرانسیس، رهبر معنوی 
کاتولیک ها نیز واکنش تندی به این موضوع نشان بدهد 
و رییس جمهور آمریکا را یک نژاد پرســت ریاکار خطاب 
کند. رهبر کاتولیک هــای جهان در ســخنرانی خود در 
جمع کاتولیک ها و لوتران ها در آلمان گفت »کســانی که 
می خواهند از مسیحیت در غرب دفاع کنند و از سوی دیگر 
علیه مهاجران و دیگر ادیان عمل می کنند، دچار تناقض 
شده اند. این چیزی است که من در کتاب ها نخوانده ام ولی 
هر روز در روزنامه ها و تلویزیون می بینم.« وی گفت: این 
بیماری یا بهتر بگوییم گناهی است که عیسی مسیح )ع( 
آن را محکوم کرده و ریاکاری خوانده است، به خصوص از 
سوی کسی که خود را مسیحی نیز می خواند ولی براساس 

آموزه های مسیح زندگی نمی کند.

عبدا... دوم شاه اردن دیروزبه واشنگتن سفر کرد و بدین 
ترتیب اولین مقام از کشــوری عربی اســت که پس از 
ریاســت جمهوری ترامپ به پایتخت آمریکا سفر کرده 
است. قرار است شــاه اردن با مسئوالن کنگره و اعضای 
مجلس سنا و مسئوالن ارشــد از جمله جیمز ماتیس 
وزیر دفاع آمریکا دیدار و گفت وگو کند.یکی ازمسئوالن 
 گفــت : انتظار می رود نشســتی با ترامــپ نیز ترتیب 

داده شود. 

دادگاه بحرینی صدور حکم در پرونده محاکمه آیت ا... 
شیخ عیسی قاسم را به دوازدهم ماه فوریه آینده )24 
بهمن( موکول کرد.از سوی دیگر شبکه العالم گزارش 
داد: علمــا و روحانیون بحریــن در بیانیه ای محاکمه 
آیت ا... عیســی قاســم را محکوم کردند و این اقدام را 
تحریک احساسات مردم و سوق دادن کشور به طرف 
پرتگاهی ویران کننده توصیف کردند. روزنامه الوسط 
بحرین اعالم کرد: دادگاه جنایی چهارم، پرونده شیخ 
عیسی احمد قاسم و حسن یوسف القصاب، مدیر دفتر 
البیان شــیخ و میرزا الدرازی، عضو دفتر البیان، را به 
دوشــنبه 12 فوریه موکول کرد.آیت ا... شــیخ عیسی 
قاسم و شیخ حسن یوسف القصاب و میرزا الدرازی در 

جلسه دادگاه دیروز حضور نداشتند.

واکنشسیاست خارجهانرژی اتمیدیدگاه

کافه سیاست

»انور قرقاش« وزیر مشاور در امور خارجه امارات 
با تکرار ادعای انهدام یک پهپــاد ایرانی در یمن 
گفت: این امر دلیلی بر کمک تســلیحاتی تهران 
به حوثی ها در یمن اســت.قرقاش در اظهاراتی به 
دور از جایگاه دیپلماتیک مدعی است که پهپادی 
که اخیرا توســط جنگنده هــای اماراتی در یمن 
مورد هدف قرار گرفت از ســوی ایران در اختیار 
جنبش انصار ا... )حوثی ها( یمن قرار گرفته بود.

وی در ادامه اظهار داشــت: ایران به صورت پی در 
پی مسئله کمک تسلیحاتی به حوثی ها را رد کرده 

اما انهدام این پهپاد ادعای ایران را باطل می کند!

مسیح مهاجری در مصاحبه با خبرآنالین گفت: آقاي 
خلخالي آن زمان الزم بود کارهایي انجام دهد و بعضي 
کارهایش خیلي درست و مفید بود. مثال اعدام چند 
نفر از سران رژیم مثل ژنرال هایشان اگر نبود، بعدها 
گرفتار داستاني شبیه داستان عبدالفتاح السیسي در 
مصر مي شدیم. مي دانید که او جزو ژنرال هاي ارتش 
مصر بود که در زمان آقاي مبارک هم مشــغول بود و 
بعد خودش را در دولت اخوان المسلمین جا زد و وزیر 
دفاع دولت آقاي محمد مرسي شد و بعد علیه محمد 
مرسي کودتا کرد . اگر بعضي کارهاي آقاي خلخالي 

نبود، ما هم گرفتار مشابه این وضع مي شدیم. 

ادعای عجیب وزیر دولت امارات برخی کارهای خلخالی درست بود
حجت االسالم مصباحی مقدم در میزگردی که با حضور 
طهماسب مظاهری برگزار شد، درباره کمک های ایران 
به لبنان گفت: این کمک ها در جهــت دفاع از امنیت 
کشور و خط مقدم مقابله با اســرائیل بوده است و البته 
ســهم ایران در کمک به لبنان ناچیز است و حتی یک 
بار سیدحسن نصرا... گفت مقداری که ایران به حزب ا...

کمک می کند، چندبرابرش را از اتباع لبنانی خارج این 
کشور و سایر شــیعیان دریافت می کند و امکان ندارد 
دولت ایران بتواند کمکی خارج از ردیف بودجه مصوب 
که رقمی محدود در حدود 50  میلیون دالر اســت، به 

خارج از کشور بکند . 

کمک ایران به لبنان ناچیز است

شهدای پالسکو روی شانه های اشک تشییع شدند؛

بدرقه تا بهشت

قاب روز)در حاشیه  مراسم تشییع شهدای آتش نشان(

یکشنبه شب خواهرزاده قاسم شــجاعی، نگهبان ساختمان 
پالســکو خبر داد که نتایج آزمایش های پزشــکی قانونی را 
عصر شنبه به آنها اعالم کرده اند و گویا از میان پیکرها، قاسم 

شناسایی شده است.
 به گزارش انتخاب؛ پس از شناسایی همه اجساد یافت شده در 
ویرانه پالسکو، هیچ خبری از شناســایی قاسم شجاعی نبود. 
حتی مطابق آماری که اعالم شــد، در 4 پیکر کشــف شده از 

شهروندان غیرآتش نشان هم نامی از قاسم شجاعی نبود.  
 اما یکشنبه شــب امیرحســین، خواهرزاده قاسم شجاعی به 
خبرآنالین گفت که نتایج پزشــکی قانونی اعالم و پیکر قاسم 

شناسایی شده اســت.  او گفت: روز یکشــنبه نتایج پزشکی 
قانونی اعالم شد و یکی از اجساد هم مربوط به دایی من بود.

 قاسم شجاعی نگهبان ساختمان پالســکو بود که در هنگام 
حادثه به همراه تعــدادی دیگر درون موتورخانه ســاختمان 
قرار داشتند و تاکنون هیچ خبری از او نشده بود. گفته شد در 
پیامکی که از زیرآوار زده شــده،  نام قاسم را هم نوشته اند. این 

پیامک تاکنون تایید نشده است.

پیکر نگهبان پالسکو باالخره 
شناسایی شد
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پیشنهاد سردبیر:
قیمت مرغ پرید!

در دهه فجر امسال با هزینه ای بالغ بر 559 میلیارد و 
553 میلیون ریال، 8 طرح گازرسانی افتتاح و عملیات 

اجرایی 7 طرح نیز آغاز می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از افتتاح 8 پروژه 
گازرسانی در سطح اســتان اصفهان با هزینه ای بالغ 
بر 406 میلیارد و453 میلیــون ریال خبرداد و گفت: 
همچنین عملیات اجرایی 7 پروژه گازرســانی نیز  در 
دهه فجر بــا هزینه پیش بینی شــده 153 میلیارد و 

100میلیون ریال آغاز می شود.
مصطفی علوی همچنین از شــبکه گذاری پلی اتیلن 
شهر جندق از توابع شهرستان خور و بیابانک و انارک 
از توابع شهرســتان نایین در دهه فجر امسال خبر داد 
و افزود: در این پروژه ها 57 کیلومتر شبکه و 2 هزار و 
200 مورد انشعاب با هزینه ای بالغ بر 52 میلیارد ریال 

نصب و  اجرا خواهد شد.
وی با اعالم اینکه در این ایام گازرســانی به روستای 
دستجرد اردســتان به بهره برداری رسیده و عملیات 
اجرایی گازرســانی به روســتا های نابر وســعد آباد 
از توابع شــهر برزک کاشــان نیز آغاز خواهد شــد، 
اظهارداشــت: با تالش کارکنان این شرکت، بار دیگر 
شــاهد دســتاوردهای جدید و تحقق آرمــان های 
انقالب اســالمی ایران و تحول در روستاهای محروم 

خواهیم بود.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، افتتاح خط 
انتقال و ایســتگاه CGS در شــرق اصفهان، احداث 
ساختمان اداری نیک آباد، توسعه و تجهیز ساختمان 
ادارات گازرسانی آران و بیدگل، گلپایگان و نجف آباد 
را از دیگر پروژه هایی برشمرد که در دهه فجر امسال 

افتتاح و بهره برداری خواهند شد.
وی همچنین گفت: عملیات اجرایی ایســتگاه های 
طرح جامع نجف آباد، احداث ســاختمان های اداری 
نوش آباد از توابع شهرستان آران وبیدگل و محمدآباد 
و نصر آبــاد از توابع جرقویه، پروژه هایی هســتند که 
 هم زمان با ســی و هشــتمین بهار انقالب کلنگ زنی 

می شوند.
علوی با اشاره به توزیع  ساالنه حدود 20 میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعی در سطح استان و بهره مندی99/5 
درصد جمعیت اســتان اصفهان از نعمت گاز طبیعی، 
خاطرنشان کرد: تمام رســالت و تالش کارکنان این 
شرکت بهره مندی 100 درصدی جمعیت استان در 

هر سه بخش خانگی، تجاری و صنعتی است.

در دهه مبارک فجر در اصفهان صورت می گیرد؛

بهره برداری و عملیات 
اجرایی 15 پروژه گازرسانی

خبر

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در این باره 
به ایمنا، گفت: اگر به ازای توسعه ســایر بخش ها از جمله 
صنعت و شرب، آب بخش کشــاورزی مصرف شود تا چند 
ســال آینده دیگر آبی برای کشــاورزی نخواهیم داشت. 
به گفته مهرداد مرادمند، در شــرایطی که کشاورزان آب 
کافی ندارند به طور قطع به دنبــال تکنولوژی های جدید 
در این بخش نخواهند رفت. وی با اشاره به تنوع باالی بخش 
کشاورزی، اظهار داشــت: به دلیل ازدیاد تنوع رشته های 
 کشــاورزی از آن با عنوان یک کلمه عام تعریف می شــود 
چرا کــه زیربخــش هــای آن بســیار زیاد اســت. مدیر 
جهادکشاورزی شهرســتان اصفهان افزود: دو نوع فعالیت 
 در بخش کشــاورزی ممکن اســت با یکدیگر ســنخیتی 

نداشــته باشــد با این وجود هر یــک از زیربخش های آن 
همچون زراعت، دامپروری، باغبانی و ... به نوعی به یکدیگر 
وابسته هســتند. وی با بیان اینکه حدود 95 درصد بخش 
کشاورزی وابســته به بخش خصوصی اســت، تاکید کرد: 
دولت در مباحث تولید کشــاورزی نقشــی ندارد و بیشتر 

نقش سیاست گذار را ایفا می کند.
کاهش چشمگیر آب کشاورزی استان نسبت به 

15 سال گذشته
مرادمند در خصوص مشــکالت کشاورزی استان اصفهان، 
گفت: کشــاورزان و متولیان بخش کشــاورزی اســتان تا 
حدودی توانسته اند خود را با موضوع کمبود آب وفق دهند. 
وی افزود: با وجودی که میزان آب مصرفی بخش کشاورزی 

استان در مقایســه با 15 سال گذشته، کاهش چشمگیری 
داشته اما تولیدات آن به نســبت کاهش نیافته است و این 
حاکی از بهره وری باالتر از منابع آبــی موجود در اصفهان 
است. قائم مقام سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
بیان داشت: متاسفانه در شــرایط پیش رو با توجه به اینکه 
عمده منابع آبی ما وابســته به زاینده رود اســت، به غیر از 
خشکسالی، شاهد بارگذاری هایی بر این رودخانه هستیم 
که مدیریــت این بخش از دســترس ما خارج اســت. وی 
تصریح کرد: طی 30 سال گذشته بارگذاری های بسیاری 
به دلیل افزایش جمعیت و یا توســعه صنایع بر زاینده رود 
صورت گرفته که موجب محدودیت آب بخش کشــاورزی 
شده است.  مرادمند بیان داشــت: زمانی که ما منابع آبی 
خود را در حوضه از دســت دهیم و بازچرخانی آب بخش 
کشــاورزی دچار مشکل شــود دیگر حتی با صرفه جویی 

نمی توان مشکالت را حل کرد.
حدود 3 درصد از سطح اراضی کشور در استان 

اصفهان قرار دارد
وی درباره خشکسالی حاکم بر اســتان و تاثیر آن بر میزان 
تولیدات بخش کشــاورزی اصفهان، بیان داشت: در بخش 
زراعی در واحد ســطح، تولید را تا حدودی جبران کرده ایم 
با این وجود شاهد کاهش هستیم اما در بخش دامی و باغی 
حتی با افزایش چشمگیر تولید مواجه شده ایم. قائم مقام 
سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان افزود: حدود 3 
درصد از سطح اراضی کشور در اســتان اصفهان قرار دارد 
در حالی کــه میزان تولید مــا حدود 6 درصد اســت؛ این 
نشان دهنده بهره وری بیشتر از منابع آب و همچنین واحد 
سطح است. به گفته وی، هم اکنون حدود 30 درصد منابع 
آبی را  که 15 ســال پیش موجود بــود در اختیار داریم اما 

تولیدات ما به همان نسبت کاهش نیافته است.
مرادمند با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون 
تن انواع محصوالت کشاورزی در اســتان اصفهان تولید و 
حتی میزانی از آن صادر می شــود، اظهار داشت: البته آمار 
دقیقی از صادرات موجود نیســت اما با این وجود عالوه بر 
کشــورهای اطراف، برخی از محصــوالت دامی همچون 

گوشت سفید و شیر به استان های همجوار صادر می شود.
به گفته قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، 
هم اکنون اســتان اصفهان در زمینه گوشت سفید، شیر و 

تخم مرغ به خودکفایی رسیده است.

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان با اشــاره به رتبه ششــم 
صادراتي استان در کشــور، گفت: در ســال 91 باالي 600 
میلیون دالر از استان اصفهان صادرات طال داشتیم اما اکنون 

به حدود 15 میلیون دالر کاهش یافته است.
اســدا... احمدي ونهري ، با تاکید بر اینکه اســتقرار گمرک 
 الکترونیک جزو سیاســت هــاي اقتصاد مقاومتي اســت، 

اظهار داشت: پروژه اســتقرار گمرک الکترونیک با راه اندازي 
ســامانه جامع امور گمرکــي از تیرماه ســال 93 در گمرک 
اصفهان آغــاز و در حال حاضر به طــور 100 درصد در کلیه 
گمرکات استان م-حقق شده است. مدیرکل گمرکات استان 
اصفهان تاکید کرد: تسریع در روند عملیات، تسهیل عملیات 
گمرکي، افزایش دقت در عملیات گمرکــي، کاهش زمان و 

هزینه صاحبان کاال از 26 به 3 روز در مسیر واردات مسیر قرمز 
و یک روز در مسیر ســبز و زرد و یک ساعت در رویه صادرات 
از جمله نتایج حاصل از سیســتمي شــدن عملیات گمرکي 
اســت. به گفته مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان، طي ده 
ماهه نخست امسال واحد قضائی گمرک اصفهان، 1071 فقره 
پرونده مظنون به قاچاق کاال و به ارزش 670 میلیارد و 140 
میلیون ریال رسیدگی کرده اســت. وی افزود : 10 قلم کاال از 
جمله برنج، موبایل، کفش و البسه بیشترین کاالهاي قاچاق 

در اصفهان هستند.

بارگذاری های بسیاری 
به دلیل افزایش 

جمعیت و یا توسعه 
صنایع بر زاینده رود 

صورت گرفته که 
موجب محدودیت آب 

 بخش کشاورزی
 شده است

به اعتقاد کارشناسان، برای توسعه بخش کشاورزی اســتان اصفهان ابتدا باید سهم منابع آبی آن را مشخص 
کنیم و ابتدا باید موضوع آب تثبیت شود تا بتوانیم کشاورزی را در استان زنده نگه داریم.

مدیر کل گمرکات استان خبر داد:

برنج و موبایل در صدر کاالهای قاچاق در اصفهان

یادداشت

رییس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی با اشــاره به افزایش 
قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته گفت: بیماری آنفلوآنزای مرغی 
باعث معدوم شــدن تعداد زیادی از مرغ های تخم گذار شده که 
این امر بر قیمت تخم مرغ تاثیرگذار بــوده و کاهش عرضه باعث 
افزایش 700 تومانی قیمت مرغ شده است. مهدی یوسف خانی در 
خصوص تغییرات قیمت مرغ در هفته جاری اظهار کرد: هرکیلو 
مرغ در واحد های صنفی با قیمت 7 هزار و 550 تومان به دســت 
مصرف کننده می رسد که نسبت به اواسط هفته گذشته با افزایش 
700 تومانی همراه بوده اســت. وی در توضیح دلیل این افزایش 
قیمت گفت: میزان عرضه مرغ از ســوی مرغــداری ها با کاهش 
همراه بوده که همین امــر باعث رشــد 700 تومانی قیمت مرغ 
شده است.یوسف خانی افزود: در حال حاضر میزان تقاضای مرغ 
نسبت به عرضه بسیار باالتر است و با افزایش عرضه مرغ قیمت ها 

تا حدودی کاهش پیدا خواهد کرد.

هیئت دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت االسالم 
حســن روحانی رییس جمهوری، میزان پاداش پایان سال 1395 
)عیدی( کارکنان دولت را مبلغ 770 هــزار و 500 تومان تعیین 
کرد. در این جلسه هیئت دولت، به دستگاه های اجرایی، نیروهای 
مســلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه های اجرایی 
مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود )اعم از رسمی، 
ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قــراردادی و موقت(، اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها و موسســات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات 
که به طور تمام وقت اشــتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 7 میلیون و 
705 هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1395 به 
عنوان پاداش آخر سال )عیدی( در بهمن ماه سال جاری از محل 
بودجه مصوب دســتگاه های اجرایی پرداخــت نمایند. همچنین 
براســاس تصمیم هیئت وزیران، پرداخت هر گونه وجه دیگری به 
عنوان پاداش آخر ســال )عیدی( یا عناوین مشابه ممنوع است و 
ذی حســابان و مدیران امور مالی دســتگاه های اجرایی مکلفند 

نظارت الزم را اعمال و موارد خالف را گزارش کنند.

قیمت مرغ پرید!

عیدی کارکنان دولت اعالم شد

کارشناس رفاه و امور اجتماعی گفت:

منحصر شدن برنامه اشتغالی دولت 
به اعالم نرخ بیکاری 

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد:

کشاورزی اصفهان، تحت الشعاع کمبود آب

پرواز روز

عیدی روز

دیدگاه روز

یک کارشــناس رفاه و امور اجتماعی با بیان اینکه سرمایه کافی 
برای تولید شغل نداریم گفت:متاســفانه هر روز با ریزش نیروی 
کار مواجه هستیم و سیاســت های ناظر بر فعالیت های تولیدی 
هم در حوزه اشــتغال موثر نبوده اســت و قوانین ناظر بر حمایت 
از تولید هیچ کارآیی نــدارد. علیرضا حیــدری ، درباره وضعیت 
اشتغال زایی با بیان اینکه ســرمایه کافی برای تولید شغل نداریم 
گفت: وزیرکار می گوید هر دقیقه 14نفر وارد بازار کار می شــوند. 
اگر بانک اطالعاتی وزیر این قدر قوی اســت که باید خدا را شکر 
کنیم اما متاسفانه دولت هیچ برنامه ای برای حوزه اشتغال ندارد 
و تنها آمار بیکاری و ورود به بازار کار را اعالم می کند. کارشناس 
رفاه و امور اجتماعی با بیان اینکه امکانات موجود ما برای اشتغال 
فعلی کافی نیست اظهار داشت: متاسفانه هر روز با ریزش نیروی 
کار مواجه هستیم و سیاست های ناظر بر فعالیت های تولیدی هم 
در حوزه اشتغال موثر نبوده است و قوانین ناظر بر حمایت از تولید 

هیچ کارآیی ندارد.

سخنگوی کمیســیون اصل نود مجلس شورای اسالمی گفت: طبق 
نظر تفسیری این کمیسیون، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد 

رسمی ثبت شود.
  بهــرام پارســایی ، اظهار کــرد: کمیســیون اصل نود در جلســه 
روزیکشــنبه اختالف نظر بین نیروی انتظامی و سردفتران را مورد 
بررســی قرار داد که آیا نقل و انتقــال خودرو باید در دفاتر اســناد 
رسمی انجام شــود یا نیروی انتظامی؟وی افزود:  در این جلسه  پس 
از اظهــارات نمایندگان نیروی انتظامی و ســردفتران و  نمایندگان 
موافق و مخالف نظر تفسیری کمیســیون، مقرر گردید که مراجعه 
به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت انتقال خودرو الزامی شود .نماینده 
مردم شیراز در مجلس اضافه کرد: نکته ای که نیروی انتظامی پیش 
از این عنوان می کرد این بود که دغدغه مــردم افزایش هزینه ثبت 
نقل و انتقال خودرو است در حالی که ثبت آن چه در نیروی انتظامی 
چه در دفاتر اسناد انجام شود باید مالیات پرداخت شود و این مصوبه 
کمیســیون به معنی افزایش هزینه نقل و انتقال نیست.پارسایی در 
پایان گفت:  در صورتی که هزینه نقل و انتقال خودرو  زیاد است این 
موضوع باید از طریق اصالح قانون مالیات مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

در پی حادثه تلخ ساختمان پالســکو که به کشته شدن جمعی از 
آتش نشانان، کسبه و شاغالن ســاختمان پالسکو انجامید، وزارت 
کار دســتور برقراری ســریع مقرری بیمه بیکاری آن دســته از 
کارگران بیمه حادثه دیده در پالسکو را صادر کرد. بر اساس قانون 
بیمه بیکاری، شــرط برقراری مقرری، تبعیت از قانون کار و تامین 
اجتماعی است، اما بخشــی از کارگران پالسکو مشمول قانون کار 
و بیمه تامین اجتماعی نبودند و بر این اســاس نمی توانســتند از 
پرداخت مقرری بیمه بیــکاری برخوردار شــوند. بنابراین دولت 
درصدد چاره جویی برآمد و مقرر شــد که کلیه شاغالنی که دارای 
بیمه نیستند توســط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان 
تامین اجتماعی( همانند بیمه شده ها به مدت چهار ماه از دی ماه 
سال جاری تا پایان فروردین ماه ســال 1396 از حداقل دستمزد 
قانونی و سایر مزایای مربوط به آن برخوردار شوند و منابع الزم برای 

اجرای این بند نیز توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود.

نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر 
ثبت اسناد انجام شود

حقوق آتش نشانان شهید پالسکو را 
چه کسی می پردازد؟

خبر روز

سوال روز

ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 96 در مجلس با اشــاره به 
تصمیمات این کمیســیون برای اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 
جاری گفت: مبلغ یارانه اشخاص نیز در ســال 96 همانند سال 95 
پرداخت خواهد شــد. محمدمهدی مفتح  با اشاره به تصمیمات این 
کمیســیون برای اجرای هدفمندی یارانه ها در سال جاری، گفت: 
مبلغ 48 هزارمیلیارد تومان به انواع روش های نقدی و غیرنقدی به 
خانوارهای هدف و نیازمند پرداخت می شود و مبلغ یارانه اشخاص 
نیز در سال 96 همانند ســال 95 خواهد بود و تغییر نمی کند. وی 
تاکید کرد: تنها متناسب با احکام برنامه ششم توسعه مشخص شد 
که خانوارهای تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی به میزان 20 
درصد حداقل حقوق را دریافــت کنند که این مبلغ بــه یارانه آنها 

اضافه خواهد شد .

محمدمهدی عســگری در نشســت مدیران انرژی صنایع باالی یک 
مگاوات از مشــترکین توزیع برق اصفهان اظهارکــرد: 5 طرح برتر 
مدیریت بار وجود دارد کــه تا به حال 3 طرح تعطیــالت، تعمیرات 
و ذخیره عملیاتی و طــرح به کارگیری مولد اضطراری اجرا شــده و 
جزئیات آن در اختیــار واحدهای صنعتی قرار گرفته اســت.وی در 
رابطه با 2 طرح دیگر مدیریت بار که از ســال آینده اجرا خواهد شد، 
افزود: طرح های زمان استفاده و طرح قطع بار بحرانی برای مشترکین 
اجرا خواهد شــد که براساس تفاهم نامه میان مشــترکین و شرکت 
توزیع برق صورت خواهد گرفت. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان در رابطه با میزان مصرف برق گفت: در 
تابستان سال جاری پیک بار برق شهرســتان اصفهان 7 درصد رشد 

داشته و به هزار و 59 مگاوات رسیده است . 

میزان یارانه نقدی تغییر 
نمی کند

رشد 7 درصدی مصرف برق 
در استان اصفهان

فــارس: انتخــاب اســتان اصفهان بــه عنوان شــهر جهانی 
صنایع دســتی اتفاق مهمی بود که اهمیت این صنعت را برای 
اقتصاد شهر بر همه ثابت کرد؛ در حال حاضر نیز استان اصفهان 
بیشترین تنوع صنایع دستی کشــور را دارد و این تنوع موجب 
شــده تا بیش از 10 هزار نفر در اســتان اصفهان در این بخش 
مشغول به کار شــوند. با این حال رکود گســترده در کشور و 
کاهش قدرت خرید مردم در این سال ها بی تاثیر نبوده و باعث 
شده تا بازار صنایع دستی اصفهان نیز رونق سابق خود را نداشته 
باشد. درآمد مردم این روزها در بهترین حالت کفاف هزینه های 
روزمــره را می دهد و بودجــه ای برای خریــد کاالهایی نظیر 
صنایع دستی باقی نمی ماند. از سوی دیگر، مشکالت چند سال 
اخیر در جذب گردشــگر خارجی موجب تشدید این مشکالت 
شده تا صنایع دســتی اصفهان، این روزها وضعیت مناسبی را 

تجربه نکند.

 کاهش 200 درصدی فروش در بازار صنایع دستی
عباس شــیردل رییس اتحادیــه صنایع دســتی اصفهان در 
گفت وگو بــا  فارس اظهــار کرد: بــه علت رکــود در اقتصاد 
کشور، وضعیت اقتصادی بازار صنایع دســتی در استان بسیار 
بد و خراب اســت. وی افزود: در حال حاضر مردم برای معاش 
روزانه خود سهمیه بندی کرده اند و به طور کلی در سبد خرید 
کل خانواده ها صنایع دســتی کمتر وجود دارد؛ فروشــندگان 
صنایع دستی در استان به فروش در عید نوروز امیدوار هستند 
چرا که فروش به میزان بسیار کمی در این بازار انجام می شود. 
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان در رابطه با وجود کاالهای 
خارجی در بازار صنایع دســتی اســتان اصفهان، تصریح کرد: 
کاالهای بدل و خارجی صنایع دســتی در میدان نقش جهان 
اصفهان وجود ندارد، اما اطراف این میدان بســیار از این کاالها 
یافت می شــود که تا به حال اشــتغال 10 هزار نفر را در بخش 

دوخت صنایع دستی مانند سرمه دوزی روی پارچه های ترمه را  
که بانوان خانه دار را شامل می شد تهدید کرده است.

 جوالن پارچه های خارجی در بیرون میدان امام)ره(
وی با بیان اینکه 10 هزارنفری که سرپرست خانوار و در بخش 
صنایع دستی مشغول کار بودند، اکنون این شغل را رها کرده اند، 
تاکید کرد: اطراف میدان نقش جهان پارچه های خارجی مانند 
هندی و پاکستانی وجود دارد که به صورت قاچاق وارد شده اند.

شــیردل افزود: در حال حاضر پارچه های خارجی و قاچاق که 
در اطراف میــدان نقش جهان وجود دارند، در فروشــگاه هایی 
که زیر نظر دیگر اتحادیه ها هســتند، به فــروش می روند. وی 
اضافه کرد: در سال جاری رکود بسیار بدی داشتیم و امیدواریم 
مسئوالن اداره دارایی نسبت به سال گذشته از تولیدکنندگان 
صنایع دســتی، مالیات بیشتری را درخواســت نکنند چرا که 
شرایط اقتصادی تولیدکنندگان در سال جاری بسیار بد است. 
رییس اتحادیه صنایع دستی اســتان اصفهان در رابطه با تاثیر 
برگزاری جشــنواره هایی مانند جشنواره جهانی صنایع دستی 
گفت: برگزاری جشنواره هایی در رابطه با صنایع دستی فایده ای 

ندارد. برگزاری چنین جشنواره هایی خوب است اما تاثیرگذار 
نیست چرا که به طور کلی وسع مالی مردم کم است.

 همان طور که از صحبت های رییس اتحادیه اســتان پیداست 
رکود شدیدی در بازار صنایع دستی اصفهان وجود دارد و امید 
تولیدکنندگان به فروش در عید نوروز است چرا که گردشگران 
و توریســت ها بســیار جذب صنایع دستی اســتان اصفهان 

می شوند.

دل پردرد تولیدکنندگان از شرایط صنایع دستی در اصفهان؛

کاهش 200 درصدی حجم فروش در بازار

سوژه روز

بازار )قیمت انواع تجهیزات داکت کشی(

Legrand 10702- - )لگراند )مسدودکننده
 End Cab 105*50

4،800
تومان

4،900
تومان

 Legrand 10736 - )لگراند)سه راهی

20،900
تومان

22،000
تومان

 Legrand 10952 - )لگراند )کادر دو ماژول
 80*50

3،900
تومان

4،100
تومان

لگراند - Legrand 10802 اتصال درب 85

3،800
تومان

3،999
تومان
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اخباريادداشت
پیشنهادسردبیر:

بیماریهايیکهباورزشدرمانمیشوند

 محققــان دریافتنــد خوردن مــواد غذایــی قرمز رنــگ نظیر 
فلفل دلمه ای قرمز و پرتقال، ریسک ســرطان ریه را حتی در افراد 
ســیگاری کاهش می دهد. محققان در سال ۲۰۰۴ دریافته بودند 
که »بتا کریپتوکسانتین )BCX(«، رنگدانه طبیعی که عامل ایجاد 
رنگ های قرمز روشــن و نارنجی بســیاری از میوه ها وسبزیجات 
است، قادر به کاهش ریسک ابتال به سرطان ریه در افراد سیگاری 

است؛ اگرچه علت واقعی آن هنوز نامشخص بود.
حال در مطالعه ای جدید، محققان دانشــگاه تافتس ماساچوست، 
علت مولکولی خواص قوی ضدســرطانی این رنگدانه را کشــف 
کرده انــد. ژیانگ دانگ وانگ، سرپرســت تیم تحقیــق به همراه 
تیمــش، دریافت کــه BCX دارای تاثیــر معکــوس نیکوتین بر 
ســلول های ریــه در موش هــا و قادر بــه کاهش رشــد نامنظم 
ســلول های ریه بوده و گســترش ســرطان را محــدود می کند. 
درحالی که مطالعات بیشتری در این زمینه موردنیاز است، وانگ 
پیش بینی کرده اســت که شناســایی تاثیر BCX بر سلول های 
ریه می تواند منجر به تکنیک های پیشــگیری شــیمیایی شده و 
در توصیه های رژیمی بیماران و افراد تحت درمان ســرطان ریه و 
همچنین برای بازماندگان سرطان ریه اجرا شود. وانگ در بیانیه ای 
عنوان کرد: »برای افراد ســیگاری، مصــرف کنندگان محصوالت 
تنباکو و افرادی که در معرض ریسک باالی قرار گرفتن در معرض 
دود تنباکو قرار دارند، نتایج ما شــواهد تجربی را نشــان می دهد 
که خوردن مواد خوراکی سرشــار از BCX دارای تاثیر سودمندی 
بر ریسک ابتال به سرطان ریه اســت.« نیکوتین به سلول های ریه 
پیوند می خورد و درنتیجه موجب بروز آغاز واکنش بیوشــیمیایی 
می شود که ممکن است به رشد نامنظم سلولی و رشد عروق خونی 
جدید بینجامد و درنتیجه شرایط خوبی را برای سرطان ریه فراهم 
کند. اما وانگ و تیم تحقیقــش دریافتند که BCX قادر به مقابله با 
این واکنش ازطریق جلوگیری از رشد ســلول ریه و پیشگیری از 

گسترش سلول های سرطان در بخش های مختلف بدن است.

محققان دانشگاه روچســتر در مطالعه اخیرشان به نتایج جدیدی 
درباره اوتیسم دست پیدا کردند.

این مطالعه نشــان می دهد یک سنجش شــنوایی ساده می تواند 
)قبل از اینکه برای زبان بازکردن کودکان دیر شــود( به شناسایی 
کودکان خردســالی بپردازد که در معرض خطر ابتال به اوتیســم 
قرار دارند. محققان می گویند مشــکل خاصی را در گوش داخلی 
کودکان مبتال به اوتیسم شناســایی کرده اند که می تواند قابلیت 

آنان را برای بازشناسی قوه کالم مختل کند.
آنان در این مطالعه، تعدادی از کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۷ ساله را 
از نظر وضعیت شنوایی مورد بررســی قرار دادند که بخشی از آنان 
مبتال به اوتیســم بوده و بخش دیگری مبتال نبودند. نتایج نهایی 
نشــان دادند که افراد مبتال به اوتیسم در یک فرکانس خاص )۱ تا 
۲ کیلوهرتز( که برای پردازش کالم ضروری است، به سختی قادر 

به شنیدن هستند. 
عالوه بر این، مشخص شــد درجه اختالل شنوایی، با شدت عالئم 

اوتیسم مرتبط است.
به گفته محققان، اگر این نتایج در تحقیقــات آتی مورد تایید قرار 
بگیــرد، آن وقت غربالگــری می تواند در شناســایی کودکانی که 

درمعرض خطر ابتال به اوتیسم قرار دارند، موثر باشد.

سید جواد علوی کارشــناس طب سنتی درباره نشــانه های بروز 
بیماری اظهار کرد: برخی از مســائلی که طی روز برای افراد پیش 
می آید می تواند نشــان از بروز بیماری باشد و آگاهی داشتن از آن 

می تواند به افراد کمک کند. 
وی افــزود: ریختــن آب دهان بــه روی بالش و وجــود کف های 
خشک شده اطراف دهان را باید جدی گرفت و حرکات بسیار زیاد 

و دندان قروچه خصوصا در اطفال باید مورد توجه قرار گیرد. 
این کارشناس طب سنتی متذکر شد: تعریق بیش از حد در خواب، 
نشانه ای از وجود برخی بیماری هاســت که باید مورد بررسی قرار 
گیرد، همچنین خروپف زیاد می تواند نشانه وجود رطوبت زیاد در 

بدن و تورم و بزرگی لوزه ها یا زبان کوچک باشد.
علوی یادآور شد: هر نوع دردی که فرد را از خواب بیدار کند، مثل 
سردرد یا درد شکم، می تواند نشــانه وجود یک بیماری خطرناک 
باشــد؛ همچنین خواب های ترســناک تکرار شــونده و پریدن از 
خواب ممکن است نشانه شــرایط روحی نامناسب یا وجود برخی 
از مواد نامناســب در بدن باشــد و در تمام موارد فوق، مراجعه به 

پزشک متخصص طب سنتی توصیه می شود.
وی ادامه داد: مصرف مخلفاتی مثل ســاالد، ترشی، ماست، دوغ و 
مانند آن با غذا، اشتباه است و از سوی دیگر این مواد، محرک اشتها 
بوده و موجب صــرف غذا بیش از توان هضم معده خواهند شــد و 
نتیجه تکرار این عمل، فســاد هضم، تولید اخــالط و مواد زاید در 

معده، بدن و درنتیجه ایجاد چاقی و بیماری خواهد بود.
این کارشناس طب ســنتی تصریح کرد: بر خالف آنچه امروزه در 
دستورات آشپزی شاهد آن هستیم، بســیاری از دستورات پخت 
غذاهای سنتی حاصل تدبیر و تفکر حکما و اطباست؛ چراکه مواد 
مختلف را با توجهی خاص کنار هــم چیده اند؛ به گونه  ای که هضم 

مشابه داشته باشند یا عوارض یکدیگر را کاهش دهند.

کاهشسرطانريهبارژيمغذايی
قرمزرنگ

تشخیصزودهنگاماوتیسمباکمک
تستشنوايیسنجیسالمتی

ريختنآبدهانبربالشوعرق
کردنزياددرخوابنشانهچیست؟

این مشکل به واسطه افزایش غیر طبیعی در نفوذپذیری روده 
کوچک )یکی از بزرگ ترین اندام های بدن که بخشی کلیدی 
از سیستم ایمنی بدن انسان در دیواره های آن جای دارد( آغاز 
می شود. این افزایش نفوذپذیری در نتیجه نقص در اتصاالت 
محکم روده رخ می دهد که در الیه اپیتلیال پوشش روده به 
همدیگر پیوســته اند. اتصاالت محکم، بــه چیزهایی مانند 
سموم و ذرات گوارش نشده مواد غذایی اجازه ورود به جریان 
خون را نمی دهند. این نقص موجب جدایی اتصاالت محکم 
می شود؛ از این رو باکتری ها، ویروس ها، ذرات گوارش نشده 
غذا و ضایعات سمی، از بخش پوشــش داخلی آسیب دیده 
روده کوچک به جریان خون وارد می شــوند. سیستم ایمنی 
بدن، این مهاجمــان خارجی را به عنــوان عوامل بیماری زا 
شناسایی کرده و به آنها حمله می کند. این شرایط در نهایت 
به افزایش التهاب در بخش های مختلف بدن منجر شــده و 
طیف گسترده ای از نشانه ها و عالئم را به همراه دارد. گلوتن، 
اولین دلیل ســندروم روده نشت کننده اســت که می تواند 
محرک التهاب در پوشــش داخلی روده باشــد. مصرف زیاد 
لبنیات )کازئین(، قند، الکل و هر غذایی که به آن آلرژی دارید، 

می تواند به شکل گیری این مشــکل منجر شود. نشت روده 
می تواند به واســطه مصرف داروهایی مانند آنتی بیوتیک ها، 
استروئیدها یا مســکن های بی نیاز از نســخه پزشک مانند 
آسپرین و استامینوفن نیز شــکل بگیرد. این شرایط مرموز 
با انواع مختلف بیماری از قبیل بیمــاری التهابی روده، انواع 
مختلــف ورم مفاصل، آکنه،  ســوریازیس، بیمــاری کبد و 
بیماری های لوزالمعده پیوند خورده است. تشخیص سندروم 
روده نشت کننده دشوار است زیرا با آزمایشات معمول و حتی 
آندوسکوپی یا کولونوسکوپی قابل شناسایی نیست. اما برای 
افرادی که از این شــرایط رنج می برند، تشــخیص و درمان 
می تواند تغییر دهنده روند زندگی باشــد. در ادامه با برخی 
از برترین نشانه های سندروم روده نشت کننده بیشتر آشنا 

می شویم.
بیماریالتهابیروده

بیماری التهابی روده که موجب اسهال، درد شکم، نفخ و گاز 
می شود یکی از نشانه های شایع سندروم روده نشت کننده 
محســوب می شــود. التهاب در روده، به تحریک پذیری و 
بی نظمی در حرکات روده )هم روده کوچک و هم روده بزرگ( 

و درنهایت  بیماری التهابی روده منجر می شود.
خستگیمزمنوفرسودگی

اگر همواره احساس خســتگی می کنید، دلیل این شرایط 
می تواند سندروم روده نشت کننده باشدکه موجب افزایش 
ترکیبــات التهابی خاصی به نام ســیتوکین می شــود که 

به صورت مستقیم با خستگی در ارتباط هستند.
همچنین نشــت روده، غدد فوق کلیوی را دچار اســترس 
می کنند که فرســودگی بیشــتر آنها را به همراه داشته و به 
خستگی مکرر منجر می شود. این شــرایط در هورمون های 

دیگر نیز اختالل ایجاد کرده و به خستگی منجر می شود.
بیماریهایالتهابیپوست

اگر به ناگاه و بیش از پیش از بیماری های التهابی پوست مانند 
آکنه، روزاسه، سوریازیس یا اگزما رنج می برید، این می تواند 
نشانه ای از نشت روده باشــد و نفوذ پذیری بیش از حد روده 
می تواند موجب التهاب پوســت شود. التهاب با بیماری های 
پوستی به ویژه آکنه و سوریازیس پیوند خورده است. افزون بر 
این، افزایش باکتری های مضر، عدم تعادل در روده را موجب 
می شود و یکی دیگر از عواملی اســت که در پس مشکالت 

پوستی مزمن قرار دارد.
درددرمفاصلمختلف

مفاصل دردناک و ســفت و همچنین درد مزمن در عضالت، 
یکی از شایع ترین نشــانه های ســندروم روده نشت کننده 
است. اگرچه مردم درد مفصل را بیشــتر به ورم مفاصل ربط 
می دهند، اما عدم تعادل در میکروب های سالم درون روده نیز 

می تواند به این درد منجر شود.
مشکالتخلقوخو

سندروم روده نشت کننده، باعث ترشح سیتوکین ها و دیگر 
مواد شیمیایی التهابی است که تاثیر مستقیمی بر اختالالت 
مربوط به خلــق و خو مانند اضطــراب و افســردگی دارند. 
باکتری های مضر در روده، سموم مختلفی را تولید می کنند 
که می توانند از طریق جریان خون به مغز برسند. این سموم 
می توانند در تولید انتقال دهنده های عصبی در مغز اختالل 

ایجاد کرده و اثر منفی بر خلق و خو داشته باشند.
از دیگر نشانه های ابتال به سندروم روده نشت کننده می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
- نفخ

- بی قراری
- احســاس ابتال به عفونت )گرچه پزشک توانایی شناسایی 

عفونت را ندارد(
- ابتال به آلرژی های غذایی یا عدم تحمل غذایی

- مشکالت تیروئید
- کمبودهای تغذیه ای مختلف

- آلرژی های فصلی یا آسم
- عدم تعادل هورمونی از قبیل ســندروم پیش از قاعدگی یا 

سندروم تخمدان پلی کیستیک
- رشد بیش از اندازه مخمر کاندیدا

این بیماری همچنین می تواند شــرایط بیماری هایی مانند 
بیماری سلیاک، بیماری کرون و آسم را وخیم تر سازد.

سوال روز

دانستنی ها

دوپینگ
فوقموثرمغز

بامويز

تغذیه نقش بی بدیلــی در کارکرد مغز دارد؛ بــه طوری که مصرف 
روزانه ۲5 عدد از نوعی خشــکبار، باعث تقویت حافظه و مانع بروز 
آلزایمر می شــود. میالد خادم پژوهشگر طب ســنتی با بیان اینکه 
مصرف مویز در زمســتان باعث افزایش انرژی بدن می شود، گفت: 
مواد آنتوســیانین و پلی فنولیــک موجود در مویــز باعث کاهش 
بیماری های ســرطانی و آلزایمر می شــود. این پژوهشــگر طب 
سنتی با تاکید بر اینکه مویز از نظر شکل ظاهری و رنگ با کشمش 
متفاوت اســت اما خواص درمانی یکسانی دارد، اظهار داشت: اسید 

امگا 3 و امــگا ۶ موجود در این خشــکبار در زمــان مصرف، باعث 
کاهش غلظت خون و چســبندگی پالکت ها و درنتیجه مانع لخته 
شدن خون می شــود. خادم با اشــاره به اینکه خشک کردن مویز 
خواص آن را کاهش می دهــد، تصریح کرد: این میوه سرشــار از 
ویتامین های E، B، A و امالحی همچون کلســیم فسفر و پتاسیم 
اســت. وی با اشــاره به اینکه قند موجود در مویــز از نوع فروکتوز 
اســت، تصریح کرد: مبتالیان به دیابت برای کاهش قند خونشان 
می توانند از این خشکبار استفاده کنند. این پژوهشگر طب سنتی 

با بیان اینکه بیماران دیابتی درخصوص اســتفاده از این خشکبار 
باید با پزشک مشــورت کنند، افزود: مصرف مواد غذایی حاوی قند 
دی ساکارید، برای مبتالیان به دیابت مضر اســت و این افراد باید 
از خوردن آن خودداری کنند. خادم با اشــاره به اینکه مویز حاوی 
آنتوسیانین و پلی فنولیک است، تاکید کرد: این خشکبار مانع بروز 
آلزایمر و تسریع روند بهبود ســلول های مغزی می شود. به گفته 
وی، مصرف روزانه ۲5 عدد مویز، باعث جذب مواد معدنی و تقویت 

حافظه می شود.

ماهی ها و سایر غذاهای دریایی، منابع پروتئین بدون چربی 
و منبع خوبی برای مواد معدنی مانند سلنیوم، روی، آهن و 

ویتامین های B هستند. 
ماهی های چرب، همچنین ازنظر اضافه داشتن اسیدهای 
چرب امگا3 و ویتامین  های A و D ســودمند هســتند؛ اما 
نگرانی درباره آلودگی ماهی ها به جیوه ممکن اســت باعث 
شود این ســودمندی  ها را از دســت بدهید. برای حل این 

مشکل از این راهنما استفاده کنید.
ماهی ها از نظر میزان مصرف به سه رده تقسیم می شوند:

۱. بهترین گزینه  های غذایی که می تــوان ۲ تا 3 وعده در 
هفته از آنها اســتفاده کرد؛ مانند تن ســبک کنسرو شده، 
ساردین، تیالپیا، میگو، ماهی سالمون یا  آزاد، روغن ماهی 

کوچک )ماهی هادوک(.
۲. گزینه های خوب که می توان یک وعــده در هفته از آنها 
خورد؛ مانند تن الباکور، ماهی کپور، ماهی حلوای لیمویی، 

ماهی اسنپر )ماهی سرخو(، تاج ماهی و...
3. ماهی هایی که باید از آنها اجتناب کرد؛ مانند کوسه ماهی، 
اره ماهی، شــاه ماهی خالمخالی )king mackerel( و 

نیزه ماهی یا ماهی مارلین و...
اندازه وعده های غذایی ماهی ها برحسب سن متفاوت است:

درکودکان۲تا۳ساله:یک وعده معادل ۲۸ گرم.

درکودکان4تا۷ساله:یک وعده معادل 5۶ گرم.
درکودکان۸تا۱۰ساله:یک وعده معادل ۸۴ گرم

درکودکان۱۱ســالهوباالتروبزرگساالن: یک وعده 
معادل ۱۱۲ گرم.

اگر از ماهی موجــود در آب هــای محلی خود اســتفاده 
می کنید، از کارشناسان ماهی در منطقه خودتان مشورت 
بگیرید. اگر اطالعاتی در دسترس نبود، باید مصرف ماهی 
در بزرگســاالن را به ۱۶۸ گرم در هفته محدود کنید و در 
کودکان زیر ۶ سال این مقدار را به ۲۸ تا 5۶ گرم در هفته و 
در کودکان ۶ تا ۱۲ ســال به 5۶ تا ۸۴ گرم در هفته کاهش 

دهید.

اضطراب
اضطراب روزانه و نگرانی های کاری برای همه وجود دارد. اضطراب 
بالینی مزمن نوعی از اضطراب است که از مسائلی مانند افسردگی 
نشــأت می گیرد. ورزش برای درمان اضطراب و افسردگی مفید 
است؛ زیرا با آزادســازی هورمون آندروفین، احساس خوب ایجاد 
کرده و خلق و خوی افراد را بهبود می بخشــد. افرادی که ورزش 

می کنند، ۲5درصد کمتر دچار اضطراب می شوند.
بهترينورزش: برای مبتالیان به اضطــراب مزمن، ورزش های 
آرام ســازی )مدیتیشــن( از جمله یوگا، بهترین نوع اســت؛ زیرا 

سیستم عصبی را آرام می کند.
بیشفعالی

ایــن بیمــاری هیــچ درمانــی نــدارد، امــا ورزش تمرکــز را 
بهبود می بخشــد؛ چــرا که بــه طور موقــت میــزان دوپامین 
را افزایــش مــی دهــد و درنتیجــه مشــابه داروهایــی مانند 
»ریتالیــن« عمل مــی کند. عــالوه بــر آن، بخشــی از مغز را 
 که موظف بــه گرفتن تصمیمــات و کنتــرل ضربــه و تکانه ها

)impulse( اســت، تحریک می کند. ورزش، اضطراب به وجود 
آمده بر اثر ADHD را از بین می برد.

بهترينورزش: بزرگســاالن می توانند از هر نوع ورزشــی بهره 
ببرند، اما کــودکان بهتر اســت به ایروبیــک و ورزش های تیمی 

بپردازند که اعتماد به نفس را نیز افزایش می دهد.

ازدستدادنحافظه
ورزش، محرک جریان خون به مغز است و با رفع عوامل مشکالت 
قلبی مانند کلسترول باال و سفت شــدن رگ ها، مانع لخته شدن 
خون می شود. مغز سالم به یک قلب سالم نیاز دارد. بررسی ها نشان 
می دهد بزرگســاالنی که به ورزش می پردازند، در تست حافظه، 
توجه، تصمیم گیری، انجام چند کار با هــم و برنامه ریزی، امتیاز 

بهتری به دست می آورند.
بهترينورزش:تکرار کار هماننــد یادگیري یک مهارت جدید، 
باعث رشد مغز نمي شود؛ اما ورزش هاي ســاده مانند پیاده روي 
در یک مسیر تازه، باغباني یا تغییر مسیر دوچرخه سواري و... مي 

تواند بسیار مفید واقع شود.

کمجیوهترينماهیهاکدامند؟

افرادی که تمایل   به الغری دارند، به سادگی می توانند با تغییر 
رنگ بشقاب خود الغر شوند.

تحقیقات جدید نشــان می دهد زمانی که غذا هم رنگ بشقاب 
باشد، بیشتر از مواقع دیگر غذا می خورید.

در حقیقت هنگامی که غذا در بشــقاب هم رنگ با خودش قرار 
می گیرد، میزان غذا خوردن بیش از ۲۰ درصد بیشتر از مواقعی 
اســت که مواد خوراکی در ظرفی با رنگ متفاوت قرار می گیرد. 
محققان معتقدند هم رنگ بودن غذا و بشــقاب سبب می شود 
شما بدون توجه به حجم غذا، بشــقاب خود را پر کنید اما زمانی 
که رنگ ها متفاوت باشــند، در پــر کردن بشــقاب خود دقت 

بیشتری دارید.
شما می توانید تعدادی بشــقاب با رنگ روشن و تیره خریداری 
کرده و سعی کنید بســته به نوع غذای خود، بشــقابی با رنگ 

متضاد برای سرو غذا انتخاب کنید.

بررسی های محققان دانشگاه دانمارک جنوبی نشان داده است 
که دو تا ســه بار در هفته تمرین فوتبال به مدت یک ســاعت، 
می تواند فشــار خون را کاهش دهد. در کنار این فایده،  تمرین 
فوتبال درصد چربی بدن را کاهش و تراکم استخوان را افزایش 
می دهد. مدیر این تحقیقات می گوید: مطالعات ما نشــان داده 
است زنانی که ورزش نمی کنند و فشــار خون باالیی دارند، بعد 
از تمرین فوتبال کاهش فشــار خون زیادی را تجربه می کنند. 
فوتبال می تواند به اندازه دارو در کاهش خون بانوان موثر باشد. 
مطالعات پیش از این نیز نشان داده اســت که فوتبال می تواند 
از بیماری های خاصی مانند بیماری های قلبی نیز پیشــگیری 
کند. برای فوتبال باید افراد تمرین هایی با شدت زیاد و قدرتی را 
انجام دهند. یکی از محققان در این باره افزود: ما در حال حاضر 
تالش می کنیم تا از بیماری هــای قلبی و عروقی و میزان مرگی 

که به دنبال دارند، کم کنیم.

باتغییررنگبشقابخود
الغرشويد

فوتبال،فشارخونزنان
راکاهشمیدهد

بیماریهايیکهباورزشدرمانمیشوند

بهگفتهکارشناسان،سندرومرودهنشتکننده،يکیازمفاهیمبهدرستیدرکنشدهدرپزشکیامروزاستکهباعنوان
افزايشنفوذپذيریرودهنیزشناختهمیشودوبهخودیخوديکبیمارینیست؛بلکهنوعیشرايطپاتولوژيکاستکه

درحالحاضربابیشتربیماریهایالتهابیوخودايمنیمرتبطاست.

وقتی روده نشت می کند!

بیماریالتهابی
رودهکهموجب

اسهال،درد
شکم،نفخوگاز
میشوديکیاز
نشانههایشايع
سندرومروده
نشتکننده
محسوب
میشود

زيبايی

نمک و شکر از ساده ترین موادی هســتند که از قدیم 
برای الیــه برداری و رفع تیرگی های ســطح پوســت 
اســتفاده می شــده اند. در ادامه با طرز تهیه سه مدل 

اسکراب طبیعی و خانگی آشنا خواهید شد.
اسکرابموزوشکر

 موادالزم:موز، شکر، اسانس وانیل
 در تهیه  این اســکراب از روغن استفاده نمی شود. یک 
عدد موز رســیده را با دو قاشق غذاخوری شکر دانه ریز 
مخلوط کنید. در صورت تمایل می توانید یک قاشــق 
غذاخوری اســانس وانیل یــا هر اســانس دیگری که 
دوست دارید به آن اضافه کنید. می توانید از موزهایی 
که به رنگ قهوه ای درآمده اند، استفاده کنید. اگر قصد 
دارید این اســکراب را برای صورتتان اســتفاده کنید، 

نباید به آن شکر بزنید.
قبــل از دوش گرفتــن و در حمام این اســکراب را به 
بدنتــان بمالید و چند دقیقه با دســت بــه خوبی آن 
را روی پوســت بدن ماساژ دهید و ســپس با آب گرم 

بشویید.
اسکرابروغننارگیلوشکرقهوهای

 روغن نارگیل یک روغن بســیار معطر و خوشبوست 
که به عنوان یــک مرطوب کننده  عالــی و فوق العاده، 

می تواند مورد مصرف قرار بگیرد.
 موادالزم:۱/۲فنجان روغن نارگیل،۱/۲فنجان شکر 

قهوه ای،۱/۲قاشق غذاخوری وانیل
این مواد را به خوبی در یک کاســه با هم مخلوط کنید 
و قبــل از دوش گرفتن، به روی پوســت خود خصوصا 
آرنج ها، زانوها، دست ها و پاها بمالید و برای چند دقیقه 

به آرامی ماساژ دهید و سپس بشویید.
اسکرابروغنبادامونمکدريايی 

نمک دریایی دارای امالح بســیار زیادی مانند کلسیم، 
پتاسیم، سدیم و منیزیم اســت و برای تقویت و تغذیه  
پوست بسیار مفید اســت. اســتفاده از نمک دریایی 
در ماســک های الیه بردار برای اســتحکام پوســت و 
جلوگیری از شل شــدن و چین و چروک مناسب است 
و همچنین باعث آبرســانی به پوســت می گردد. این 
اســکراب، قبل از دوش گرفتن، برای شــروع یک روز 

خوب بسیار کارآمد است.
روغن بادام نیز بــرای افزایش نرمی و لطافت پوســت 

بسیار مفید خواهد بود.
 موادالزم: ۱/۲فنجان روغن بادام یا روغن زیتون،۱/۲ 

فنجان نمک دریایی،۱/۲قاشق غذاخوری آب لیمو
 همه  این مواد را مخلوط کنیــد و قبل از دوش گرفتن 
به بدنتان بمالید و ماســاژ دهید. این اسکراب را برای 

اطراف چشمانتان استفاده نکنید.

خودتاندرخانهاسکراببسازيد

ورزش درمانی

کاهشخطرسکتهبامصرفموز!
محققان دریافته اند که مصرف موز در رژیم غذایی به دلیل وجود 

پتاسیم، به کاهش سکته مغزی منجر می شود.
تحقیقات جدید نشــان داده که مــواد غذایی غنی از پتاســیم به 
کاهش ســکته و مرگ و میر ناشــی از آن در زنان میانسال کمک 

می کند.
بر اســاس گزارش منتشــر شــده در یونایتدپرس اینترنشــنال، 
محققان کالج پزشکی آلبرت اینشــتین در نیویورک، رژیم غذایی 
۹۰ هزار زن را در ســنین 5۰ تا ۷۹ به طور متوســط ۱۱ ســال 

پیگیری کردند.
زمانی که محققان پتاســیم مصرف شــده و حادثه سکته مغزی و 
مرگ ناشــی از آنها را مقایســه کردند، دریافتند که بیشتر سوابق 

پتاسیم، با سکته مغزی و مرگ کمتر در ارتباط بوده است.
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پیشنهاد سردبیر: 
ساخت نانوابزاری برای مهار آتش سوزی

کافه اپهوش سنج

در  انواع مختلف سیســتم عامل  از جمله وینــدوز و اندروید، 
فضای ذخیره سازی موقتی با نام Clipboard وجود دارد که 
 داده های Copy شده توسط شــما را در خود ذخیره می کند 

تا بتوانید آن را در جای دیگری Paste کنید. 
 این حافظــه، به صورت یک  بار مصرف طراحی شــده اســت؛ 
به این معنا که با کپی کــردن داده دوم، دیتــای قبلی از بین 
خواهد رفت. داده کپی شده می تواند عکس، فیلم و حتی یک 

متن ساده باشد. 
در این بیــن امــا کپی کــردن متــن دردســرهایی خاص 
خود دارد. چرا که اگر شــما یک عکس را کپــی کنید و قبل 
از Paste کــردن آن، به اشــتباه فایــل دیگــری را کپــی 
کنیــد، عکس مذکــور همچنان در جــای قبلی خــود باقی 
خواهد مانــد. اما متن ها همیشــه دردسرســاز می شــوند، 
 برای مثال اگر پیامی را برای دوســت خود بنویســید و آن را 
 در حافظه کلیپ بــورد قرار دهید، با کپی کــردن فایل بعدی، 

این متن برای همیشه از بین خواهد رفت. 
از همین رو توسعه دهندگان، اپلیکیشــن هایی برای حل این 
مشکل منتشــر کردند که حافظه کلیپ بورد را به طور خودکار 
در دیتابیس خود ذخیره می کند تــا بتوانید در آینده انتخاب 

کنید که چه داده ای مورد استفاده قرار بگیرد.
Native Clipboard  یکــی از بهترین این اپلیکیشــن ها 

به حساب می آید. 
زومیــت نوشــت، کارکــرد Native Clipboard به این 
صورت است که به محض کپی شــدن یک متن و ورود آن به 
Clipboard، متن مورد نظر را به صــورت خودکار در خود 
ذخیره می کند و این عمــل را مرتبا در هر بــاری که متنی را 
کپی می کنید، انجام می دهــد. از همین رو، بــا وجود آن که 
حافظه Clipboard همچنان یــک  بار مصرف باقی می ماند 
اما به دلیل آن که این برنامه مرتبــا داده موجود در کلیپ بورد 
را در خود ذخیره کرده اســت، می توانید به آرشیوی کامل از 
متن های کپی شده دسترسی داشته باشید. با نصب این برنامه 
می توانید یک بار برای همیشه مشــکل از بین رفتن متن های 
کپی شــده خود را از بیــن ببرید. بــرای گرفتن ایــن برنامه 

می توانید به نشانی goo.gl/iexaFm مراجعه کنید.

حافظه موقت خود را هم 
کنترل کنید

هشدار درباره کدهای آلوده 
در برنامه های اندرویدی

در دو سال اخیر کارشناســان امنیتی بارها در مورد 
آلوده بودن برنامه های اندرویــدی به کدهای آلوده 
یا ابزار جاسوسی هشدار داده اند و یک بررسی جدید 

این نگرانی را تایید می کند.
چنــد کارشــناس امنیتــی از موسســه هکرنون با 
طراحی یــک ابزار تحت وب به اســکن کردن برنامه 
 های اندرویــدی پرداخته اند تا مشــکالت امنیتی 
و آسیب پذیری های احتمالی آنها را شناسایی کنند.

این کارشناسان با استفاده از ابزار یاد شده در دو ماه 
 اخیر موفق به بررســی و مهندســی معکوس بیش 
از ۱۶ هزار برنامه اندرویدی شــده اند و این بررسی 
نشــان می دهد در بیــش از۲۵۰۰ برنامه اندرویدی 

کدهای مخفی وجود داشته است.
اکثر کلیدها و کدهای مخفی شــده در این برنامه ها 
بی ضرر بوده اند. اما در بیــش از۳۰۰ مورد کدهای 
 یاد شــده حاوی اطالعات حساســی بوده و هکرها 
 مــی تواننــد از آنها برای آســیب زدن بــه کاربران 
 و ســرقت داده های ذخیره شــده بر روی گوشی ها 

و تبلت های آنان استفاده کنند.
در یک مورد کدهای مخفی در برنامه تاکســی یاب 
اوبر شناسایی شد که برنامه نویسان با استفاده از آن 
قادر به ارســال پیام هایی از درون محیط اوبر بدون 

اطالع کاربر بوده اند. 
در مورد دیگر یک برنامه نویــس کدهایی در برنامه 
اوبر مخفی کرده بود که برای وارد کردن آسیب های 

جدی به گوشی قابل استفاده بوده است.
 در میــان برنامه هــای مختلف موبایلی بیشــترین 
سو اســتفاده از برنامه توییتر به عمل آمده و کدهای 

مخفی متنوعی بر روی آن نصب شده است. 
برخی برنامه نویسان با دســتکاری نسخه اصلی این 
برنامه نســخه های آلوده آن را به شیوه های مختلف 
توزیع کرده اند و برخی دیگر بــا طراحی برنامه های 
 جانبی برای کاربــران توییتر برای ایــن کار تالش 

کرده اند. 
در مجموع ۱۰۲ برنامه موبایلی با هدف سواســتفاده 
از عالقه کاربــران تلفن همراه به اســتفاده از توییتر 

طراحی و منتشر شده است.
کاربران برای جلوگیری از سرقت اطالعات و آسیب 
 دیدن گوشــی خود باید برنامه های همــراه را تنها 
 از منبع و فروشــگاه های آنالین معتبــر تهیه کنند 
 و حتی المقدور از برنامه هــای امنیتی و ضدویروس 

بر روی گوشی های شان استفاده کنند.

 دانشمندان سنجاقکی را از لحاظ ژنتیک مهندســی کرده اند تا به آن قابلیت 
ردیابی و جاسوسی را بدهند.  این حشــره که DragonflyEye نام گرفته، 
نیمی حشره و نیمی ماشین است. پشت  حشــره کوله ای به اندازه یک ناخن 
وجود دارد. این کوله با انرژی خورشــیدی فعال و به وســیله اپراتور از راه دور 
 کنترل می شود. می توان از این ســنجاقک برای ردیابی مسیر گرده افشانی 

و همچنین  ماموریت های نظارتی و جاسوسی  استفاده کرد.
به گفتــه کارشناســان سیســتم DragonflyEye فنــاوری مینیاتوری 
جدیدی را ارایه می کند که می توان به وســیله آن طیف وسیعی از حشرات 
را با حســگرهای محیطی مجهز و رفتارهای گیاهان و جانوران را ردیابی کرد. 
دانشــمندان برای انجام این پروژه باید روشــی برای تغییر ژنتیکی سیستم 
عصبی ســنجاقک پیدا می کردند تا حشره به اشــعه نور عکس العمل نشان 
 دهد. درهمین راســتا آنها ژنی به نورون ســنجاقک تزریق کردند که حاوی 

پروتئین های حساس به نور بود. 
 سپس نورون ها با نور فعال شدند و ســیگنالی را از طریق کوله پشتی ارسال

  کردند. این نــورون ها پــس از آن به طور مرتب ســیگنال هایی را ارســال 
کردند که حشره را به پرواز تشویق می کرد. 

گزارشات جدید نشان می دهد شــرکت اپل اپلیکیشن های iOS که توسط 
برنامه نویسان ایرانی نوشته شــده و در اپ استور وجود دارد را حذف می کند. 
به نقل از تک کرانچ، قبل از این، شــرکت اپل در ماه ســپتامبر به طور محدود 
 درب های فروشــگاه اپلیکیشــن خود را به روی کاربران ایرانــی باز کرده بود 
 و به نظر می رســید از آن زمــان تاکنون بــه طور تدریجی مشــغول حذف 
 Techrasa تحریم ها علیه ایران اســت. اما حــاال طبق اطالعات ســایت
اپلیکیشن یکی از فروشــگاه های ایرانی که میلیون ها کاربر دارد، از اپ استور 
پاک شده است. به جز این فروشــگاه، برخی مراکز ایرانی نیز اپلیکیشن های 
خود را بر بستر ios عرضه کرده اند. هرچند هیچ گونه اپ استور رسمی برای 
ایران وجود ندارد، اما بسیاری از شرکت ها به عنوان موسسه ای در خارج ایران 
اپلیکیشن خود را ثبت کرده اند تا به این وســیله بتوانند در اپ استور فعالیت 
کنند. براساس آخرین آمار منتشــر شــده،۴۰ میلیون کاربر در ایران دارای 

اسمارت فون هستند که ۶ میلیون از آیفون اپل استفاده  می کنند. 
با این که اپل هیچ گونه فروشگاه رســمی  در ایران ندارد، اما در هر ماه حدود 
۱۰۰ هزار آیفون در این کشور به  فروش می رسد که باعث به وجود آمدن بازار 

خدمات گسترده ای در ایران شده است.

یک شرکت فناوری ژاپنی روباتی ساخته که عالوه بر پاسخگویی قابلیت ارایه 
مشاوره عاطفی به افراد را نیز دارد.

به گزارش مهر به نقل از دیلی میل،  شرکت NTT Resonant  سیستمی 
ساخته که Oshi-el نام دارد و می تواند برای حل مشکالت فرد مشاوره ارایه 

کند و حتی جمالت تشویق آمیزی بگوید.
محققان به Oshi-el ۱۹۰ هزار سوال و ۷۷۰ هزار پاسخ یاد داده اند.

 ماکوتو ناکاتسوجی از این شرکت می گوید: بیشتر چت بات های امروز  فقط 
می توانند پاسخ های کوتاه در برابر ســوال های واقعی و غیر احساسی بدهند. 

اما روباتی که ما ساخته ایم قابلیت پاسخگویی دارد. 
 همچنیــن قابلیت ترکیب پاســخ های مختلــف در جواب ســواالت را دارد.

این درحالی است که ســواالت درباره روابط عاطفی در ژاپن اصوال پاسخ های 
 پیچیده و طوالنی دارد. به همین دلیل به ســختی می توان پاســخ هایی بلند 

و قابل قبول به آن داد.

با نخستین سنجاقک جاسوس جهان 
آشنا شوید

حذف اپلیکیشن های ایرانی 
از اپ استور اپل

در ژاپن ساخته شد؛

کفش هــای ورزشــی هوشــمند FeetMe Sport قابلیــت روباتی که مشاوره عاطفی می دهد
ردگیری حرکات کاربر و ارایه توصیه های ورزشی را برای بهبود 
عملکرد کاربران دارد. این کفش هوشمند به یک برنامه موبایل 
متصل می شــود و برنامه های ورزشــی اختصاصی و همچنین 
مناسب ترین مســیر را برای فعالیت هایی مانند دویدن، تعیین 

می کند تا مانع آسیب رسیدن و جراحت کاربر شود. 
فناوری مورد اســتفاده در این کفش هوشــمند در اصل برای 

محافظت از پاهای افراد مبتال به دیابت توسعه پیدا کرده است. 

محققان دانشــگاه هاروارد روباتی ســاختند که می تواند ادامه 
ضربان قلب اشــخاصی را که در اثر ســکته دچار ایســت قلبی 

شده اند، تضمین کند. 
این روبات نرم مانند قابی برای قلب آسیب دیده عمل می کند و 

جریان خون را در بدن بیمار به گردش درمی آورد. 
آزمایش نمونه اولیــه این روبات روی قلــب خوک هایی که ۴۵ 
درصد از کارآیی خود را ازدست داده اند، کامال موفقیت آمیز بود 

و موجب بهبود گردش خون تا ۹۷ درصد حالت طبیعی شد.

روبات موسوم به DJI Phantom 4 یک روبات پرنده است که 
 با اســتفاده از فناوری های ردیاب می تواند کاربر را دنبال کرده 
و در زمان بارش باران چتری را باالی سر وی به حرکت درآورد. 
بدین ترتیب هنــگام پیاده روی در بــاران دســتان کاربر آزاد 
می شوند. این روبات قابلیت پرواز با سرعت ۴۴ متر در ساعت را 
دارد، اما عمر باتری آن تنها۳۰ دقیقه است. این روبات به قیمت 

۱۲۹۹ پوند عرضه خواهد شد.

محققان دانشگاه روچستر توانســتند الگوی خاصی را برای امواج 
طراحی کنند که انتظار می رود موجــب افزایش کیفیت و دقت 
رادارهــا و تصویربرداری مافوق صوت شــود. ایــن الگوی جدید 
طول موج هایی را به دســت می دهد که به صورت لحظه ای دچار 
فروپاشی می شــوند و انرژی حاصل از این فروپاشی امواج صوتی 
یا نوری دقیق و پرتوانی را تولید می کند. این فناوری برای ساخت 
رادار، سونار و انواع فناوری های مافوق صوت کاربرد دارد.  بر خالف 
سایر الگوهای مورداســتفاده که معموال با اتالف بخشی از انرژی 
به شکل امواج جانبی همراه هســتند، این الگوی جدید کارآیی 
بسیار باالیی دارد و اتالف انرژی در آن بسیار اندک است. به گفته 
 محققان این فناوری برای برش یا ســوراخ کردن ســاختارهایی 
در مقیاس نانو و همچنین ایجاد بافت  بســیار ظریف در ســطح 
مواد کاربرد دارد. دانشگاه روچستر ســابقه طوالنی در شناسایی 
الگوهای جدید امواج دارد. در ســال ۱۹8۶ محققان این دانشگاه 
توانســتند یک الگوی بســیار پرکاربرد موســوم به Bessel را 
شناسایی کنند و از آن زمان بین محققان این دانشگاه مسابقه ای 
برای شناسایی الگوهای جدید آغاز شد. پیدا کردن الگوی جدید 

امواج مانند کشف یک عنصر جدید است و به ندرت رخ می دهد.

شــرکت فیس بوک برای محافظت از حســاب کاربران خود در 
 برابر هکرها، ابزار جدیدی را تولید کرده است که شباهت زیادی 
به یک کلید دارد. ایــن کلید که Yubico نــام دارد و با فناوری 
USB کار می کنــد با قیمــت ۱۷ پوند عرضه شــده و به عنوان 
دومیــن مرحله از فرآیند اعتبارســنجی حســاب کاربری عمل 
می کند. کلید Yubico از طریق وب ســایت آمــازون به فروش 
می رســد و قابلیت محافظت از حســاب کاربــری فیس بوک را 
در برابر اشــخاصی که برای دسترســی غیرمجاز بــه آن اقدام 
می کنند و همچنین در برابر حمالت فیشــینگ فراهم می کند. 
شــرکت های Google، Dropbox و GitHub نیز کلیدهای 

امنیتی مشابهی را در اختیار کاربران قرار داده اند.

یک ســازمان مدیریت فوریــت های دبــی، نانوابزاری را ســاخته 
 اســت که می تواند آتش را درون ســوکت برق، جعبه تقسیم برق 
یا دیگر واحدهای برق در ســاختمان مهار کند. یکی از سازمان های 
 مدیریــت فوریت هــای دبی اعــالم کرد که این شــهر بــه زودی 
از نانوابزاری برای مهار آتش سوزی استفاده خواهد کرد، این نانوابزار 

می تواند آتش را شناسایی و با رهاسازی گاز خنثی کند. 
نانوابزار تولیدشــده به گونه ای طراحی شــده اســت که می تواند 
کاربردهای مختلفی داشته باشــد، این سازمان به زودی کارخانه ای 

برای تولید انبوه این محصول تاسیس خواهد کرد. 
DCD یکــی از ســازمان های متولــی مدیریت فوریت های شــهر 
 دبی در امارات متحده عربی اســت، این ســازمان اخیرا اســتفاده 
از فناوری  نانو در عملیات  اطفای حریق را پذیرفته و اقدام به تاسیس 
 کارخانه ای به منظــور تولید محصــوالت مربوط به ایــن فناوری 
در این کشــور کــرده اســت، بر اســاس ادعــای این ســازمان، 
امــارات در میان اولین کشــورهایی اســت که از این فنــاوری در 
بخش آتش نشــانی اســتفاده می کند. این موضوع را رشــید تانی 
المتروشــی، از مدیران این ســازمان در حاشــیه کنفرانس ایمنی 
آتش ۲۰۱۷ که از ۲۲ تا ۲۴ ژانویه در شــهر دبی برگزار شــد، اعالم 
کرد. وی معتقد اســت که فنــاوری موردنظر این ســازمان نه تنها 
در بخش آتش نشــانی، بلکــه در صنایعــی نظیر پزشــکی و مواد 
 شیمیایی قابل اســتفاده است. المتروشــی گفت: حدود۵۰ درصد 
از آتش ســوزی های دبــی از ادوات الکترونیکی نشــأت می گیرد، 
 برای حل این مشــکل، DCD اقدام به ســاخت محصولــی به نام

Nanotech کــرده که برای مهار آتش در عملیــات اطفای حریق 
کاربرد دارد. وی معتقد است که در ســال ۲۰۱۷ پیشرفت هایی در 
بخش توسعه سامانه هایی که از فناوری  نانو بهره مند هستند، انجام 
خواهد شد، چنین سامانه هایی به این سازمان کمک می کند تا نیاز 
کمتری به ادوات بزرگ اطفای حریق داشته باشند، این ابزار می تواند 
 ابعاد دو در دو ســانتیمتر داشته باشــد که اطفای حریق را سریع تر 
و کاراتر انجام  دهد. این محصول را می توان در ابعاد مختلف به صورت 
چسبنده تولید کرد تا در محل های محدودی قرار داده شود، زمانی 
که دما در آن محل از حد مجاز باالتر رود، این محصول فعال می شود، 
این ابزار در این حالت اقدام به رهاسازی مقدار مشخصی گاز می کند 

تا آتش مهار شود، بنابراین از گسترش آتش جلوگیری می شود.

کفش های  هوشمند

روباتی که ضربان قلب را 
تضمین  می کند

روبات پرنده چتری

تولید رادارهای دقیق تر و تصویرداری 
مافوق صوت، امکان پذیر شد

کلید  فیس بوک

ساخت  نانو ابزاری 
برای مهار آتش سوزی

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2065
پشت بام خانه ای یک شیب۳۰ درجه و یک شیب۶۰ 
در جه دارد. نقطه تالقی این دو شیب در باالی سقف 
هم ســطح صافی به اندازه نصف یک تخم مرغ است. 
 اگر خروســی روی این ســطح صاف تخــم بگذارد، 
تخم مرغ به کدام شــیب متمایل می شود و در کدام 

شیب به پایین می افتد؟

جواب معمای  2064 
معما نکته انحرافی داشــت. به چهار عدد از دوستان 
۴ ســیب می دهیم و به نفر آخر هم در ســبد سیب 
 می دهیم. به این ترتیب هم یک ســیب در ســبد ما 

باقی مانده و هم به همه سیب رسیده است.

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

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

شود.

 مدیر طرح کالن ملی طراحی و ســاخت قطار ســریع السیر 
گفت: متاســفانه طرح های کالن که بیش از ۴ سال به طول 
می انجامند توسط دولت ها حمایت نمی شــوند. به گزارش 
مهر، بومی ســازی خطوط ریلی کشــور از دیگــر مباحثی 
 اســت که توســط محققان ایرانی مــورد توجه قــرار گرفته 
 تا بدیــن واســطه از واردات تجهیزات فناورانــه این خطوط 
به کشــور جلوگیری شــود و بر اســاس نیاز طراحی شوند. 
 از این رو محققان دانشــگاه علــم و صنعت در صــدد آمدند 
تا بومی ســازی قطار ســریع الســیر را در قالــب یک طرح 
 کالن ملی در پیش بگیرند تا در این راســتا ایران نیز به جمع 
 تولید کنندکان خطوط ریلی بپیوندد. ایــن طرح کالن ملی 
از ســوی شــورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب 
 رســیده اســت. دســتیابی به تولید دانش فنی برای ایجاد 
و توسعه حمل و نقل ریلی سریع السیر در کشور، طراحی خط 
و زیرساخت های ریلی، طراحی و ساخت ناوگان سریع السیر 
 ملی با ســرعت بــاالی۳۵۰ کیلومتــر در ســاعت، طراحی 
و نظارت بر اجرای خط پایلوت۱۵۰کیلومتری از جمله اهداف 
 این پروژه عظیم اســت. همچنین از منافع این پروژه می توان 
به توسعه حمل و نقل سریع در بین کالن شهرها و شهرک های 
اقماری و نتیجتا امکان خروج محل سکونت از کالن شهرها به 
شهرک های اقماری، کاهش بیش از8۰ درصد خسارات مالی 
و جانی حوادث در مقایسه با حمل و نقل جاده ای، صرفه جویی 

 در زمان به جهت حمل کاال و مســافر، حمل مســافر معادل 
 با حمل و نقل هوایی و حمل بار۲۰۰درصد ســریع تر از حمل 
و نقل جاده ای، کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و آلودگی 
هوا و محیط زیست تا۵۰ درصد، صرفه جویی در انرژی ) کاهش 
میزان مصرف انرژی بــه ازای حمل و نقل بار و مســافر در هر 
کیلومتر بین )۳۰-۵۰( درصد است ( اشــاره کرد. این طرح با 
هدف رسیدن کشــور به توانمندی راه اندازی قطار پر سرعت 
مطرح شده و یک مجموعه سخت افزاری و نرم افزاری  به شمار 
می رود که قرار اســت در نهایت بتواند مجوز بین المللی خود 
را با قرار گرفتن بر خط حاصل کند و مورد اســتفاده در کشور 
قرار گیرد. دکتر محمد حسن بازیار، مدیر طرح ایجاد فناوری 
 سامانه حمل و نقل سریع ریلی در دانشگاه علم و صنعت گفت: 
در حال حاضر این طرح کالن انجام می شود ولی با سرعت مورد 
نظر نیســت زیرا بودجه برای آن وجود ندارد. وی با بیان اینکه 
آنچه که از جانب کارفرما باید حمایت مالی شــود مدتی است 
که متوقف شده و حمایت نمی شود، افزود: کندی حرکت این 
طرح کالن به دلیل عدم حمایت هاست.بازیار با تاکید بر اینکه 
شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری زمانی از پروژه حمایت 
می کند که پای سازمان بهره بردار به میان آید، اظهار داشت: 
 اکنون هم ســازمان بهره بردار درگیر مســائل نمی شود. وی 
با بیان اینکه پروژه های طوالنی مدت توســط دولت حمایت 
 نمی شــود، عنوان کرد: به همین دلیل اســت که به مشکل 

بر خورده ایم.
طرح چینی حمایت می شــود، اما طرح ملی نه

 بازیار خاطر نشــان کرد: در حــال حاضر طرحــی به عنوان 
 بهره بــرداری از پــروژه تهــران اصفهان از ســوی دولت که 
با همکاری شــرکت ها، مشــاوران و پیمانکاران چینی است 
حمایت می شود؛ ولی این پروژه ملی که با عنوان بومی سازی 
ساخت قطار آغاز شــده اســت مورد حمایت قرار نمی گیرد. 
مجری این طــرح کالن ملــی تاکید داشــت: در طرح کالن 
طراحی و ساخت قطار سریع الســیر در صدد هستیم که این 
 فناوری را در کشــور بومی ســازی کنیم در صورتی که دولت 
به دنبال این نیست. در واقع پروژه های این چنینی که بیش از ۵ 
سال به طول می انجامد در اولویت دولت نیست به همین دلیل 
هزینه ای بــرای آن در نظر نمــی گیرند. به گفتــه وی، کل 
 مجموعه وزارت راه و مســکن و شــاخه های مربــوط به آن 
می توانند از این طرح حمایت کنند. وی در خصوص پیشرفت 
این پروژه گفت: تا کنون تنها هشت درصد  پیشرفت داشته ایم 
در صورتی که تنها یک درصد بودجه به ما تعلق گرفته است؛ به 
طور کلی میــزان بودجه ای که در اختیار طــرح باید قرار می 
گرفت برابر با۱۰۰میلیون دالر و۳۰ میلیارد تومان بوده است. 
وی اظهار داشت: قطعا طراحی و ساخت قطار سریع السیر، نیاز 
 کشــور اســت؛ اکنون دولت حمایت نمی کند ولــی روزی 
خواهد رسید که به شدت نیاز خواهد بود. زیرا حداقل تا ۵ سال 
دیگر مانند همه کشورهای همسایه مجبور هستیم از خطوط 

قطار پر سرعت استفاده کنیم.
دولت ها فقط 4 ســال آینده خــود را می بینند

 وی تاکید کرد: دولت ها فقط تا ۴ سال آینده خود را می بینند 
و همواره تاکید دارند که چرا روی این طرح ها با بازده طوالنی 
مدت سرمایه گذاری کنیم؛ مشخص نیست که تا۱۰ سال دیگر 
 این دولت باشــد یا نباشــد، البته این مربوط بــه این دولت 

و آن دولت نیست و همه دولت ها همین عقیده را دارند. 
 به گفتــه وی، دولــت عالقه مند به ســرمایه گــذاری روی 
 طرح هایی اســت که بازده کمتر از ۴ ســال داشــته باشند 
تا بتوانند خودشان در همان دولت افتتاح و رونمایی کنند. این 
مشکل به عنوان بزرگ ترین مشکل پروژه های کالن هر ۴ سال 
یک بار تکرار می شود و ما اظهار تاسف می کنیم که دولت ها 
چنین اندیشه ای دارند. به گفته وی، این پروژه ها در یک سال 
ثمر نمی دهد و اگر بخواهند در یک ســال نتیجه بدهند دیگر 
کالن نیستند. وی با تاکید بر اینکه امیدواریم به روزی برسیم 
که کارخانه داخلی داشته باشیم، اظهار داشت: همواره دولت 
ها اهمیتی نمی دهند و اولویت آنها نیســت که از طرح های 
 کالن و بزرگ حمایت کنند. بازیار خاطر نشــان کرد: دولت ها 
در خصوص طــرح های کالن می گوینــد با بخش خصوصی 
 تعامل داشــته باشــید، اما بخش خصوصی بــه هیچ عنوان 

در توسعه زیر ساخت وارد نمی شود. 
به گفته وی، ما در صدد بودیم که این فناوری را در کشور بومی 
سازی کرده و شــرکت های کوچک ســازنده را درگیر کنیم. 
در حال حاضر طرح ســاخت قطار ایرانی با سرعت باالی۳۵۰ 

کیلومتر بر ساعت، به کندی پیش می رود.

مدیرعامل شــرکت اپل آمریکا با انتقاد از فرمان اجرایی دونالد ترامپ گفت: این سیاستی نیست که ما از آن 
حمایت کنیم .

این طرح با هدف 
رسیدن کشور 

به توانمندی 
راه اندازی قطار 

پر سرعت مطرح 
شده و یک مجموعه 

سخت افزاری 
و نرم افزاری  

به شمار می رود

کندی حرکت قطار ایرانی؛

دولت ها فقط ۴ سال آینده خود را می بینند
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پیشنهاد سر دبیر: 
چراغ جشنواره فجر در اصفهان کم فروغ شد

نمایش »ســوگلی و آب« به نویســندگی محمدرضــا آریانفر و 
کارگردانی زهرا طباطبایی تا 15 بهمن ماه در تاالر هنر اجرا می شود. 
کارگردان این نمایش در مورد جزئیات آن گفت: »ســوگلی و آب« 
روایتگر قصه دختری است که همیشه در مصرف آب اسراف می کند 
و وقتی با اعتراض دیگران مواجه می شود نیز اهمیتی نمی دهد تا 

اینکه کدخدا آب را قطع می کند و ... .
زهرا طباطبایی تصریــح کرد: این نمایش برای اولین بار از ســوی 
کــودکان گروه هنرهای نمایشــی خانــه کودک اجرا می شــود 
و بیش از 10 نفر از کودکان آموزش دیده این گــروه، در آن ایفای 
نقش می کنند. وی افزود: در این نمایش، مجید بیژنی که دستیار 
کارگردان نیز هســت در نقش کدخدا و هانیه عیدی پــور، آریانا 
ناصری، نوشین قدسی، هستی صمیمی، ستاره جعفری، مهرنوش 
شریفی نیا، مبینا اسفندیاری، نیایش سروش، نازیال علیجانیان، امین 
مصلحی، امیر حسین نصر اصفهانی و الینا سادات حسینی در نقش 

سوگل ،خروس ،کالغ و ... ایفای نقش می کنند. 

جشنواره »به رنگ پرچم« ویژه ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمی در 
حرم زینبیه اصفهان برگزار می شود.

مدیر اجرایی آســتان اظهار کرد: حرم مطهــر حضرت زینب)س( 
بنت موســی بن جعفر)ع( اصفهــان در این باره گفت: جشــنواره 
»یاوران پرچم« ویژه مدارس ابتدایــی دختران منطقه 1۴ در دهه 
فجر از ســاعت ۸ تا 11 و 1۳:۳0 الی 1۶ در سالن اجتماعات کوثر 
حرم مطهر حضرت زینب)س( برگزار می شود. صبری از برگزاری 
جشــنواره بزرگ »به رنگ پرچم« در این ایام خبرداد و گفت: این 
جشنواره همراه با تزئین روی انواع ساالد، کیک، شیرینی و صنایع 
دستی از 5 الی 1۴ بهمن ماه از ساعت ۸ الی 1۶ در مراکز فرهنگی 
منطقه 1۴ برگزار و جشن »به رنگ پرچم« 15 بهمن ماه هم زمان 
با سال روز میالد حضرت زینب)س( از ساعت 1۸:۳0 الی ۲0:۳0 در 

حرم مطهر خواهر بزرگوار امام رضا )ع( اجرا می شود.

تا 15 بهمن ماه؛

»سوگلی و آب« در تاالر هنر

ویژه ایام دهه فجر در حرم زینبیه انجام می شود؛

برگزاری جشنواره »به رنگ پرچم« 

حوزه هنری

مدیر سینمایی حوزه هنری استان اصفهان نسبت به اظهارات 
مدیر و معاون اداره ارشاد اسالمی اصفهان واکنش نشان داد.

به گزارش ایمنــا، روابط عمومی اداره ارشــاد اصفهان به نقل از 
حبیب رضا ارزانی، مدیر کل ارشــاد اصفهان از تعیین تنها یک 
سینما برای اکران فیلم های جشــنواره فیلم فجر در اصفهان 
خبرداد و تعداد فیلم های آماده اکــران در اصفهان را نیز که تا 
پیش از آن 1۶ فیلم اعالم شــده بود ۸ فیلم اعالم کرد و گفت: 
بحثی بین حوزه هنری اصفهان و تهیه کنندگان فیلم در تهران 
برای بدهی ســال گذشــته در میان بود که باوجود تالش های 
صورت گرفته این بحث هنوز حل نشــده و تاکنــون ۸ فیلم از 

جشنواره فیلم فجر به اصفهان آمده است.
از سوی دیگر معاون اداره کل ارشــاد نیز در گفت وگوی خود با 
خبرگزاری فارس اظهار کرده بود با توجه به اینکه سینماها 10 
روز از برنامه اکران فیلم های خود خارج شده و به اکران فیلم های 
جشــنواره می پردازند و این برای حوزه هنری هزینه بر است، 
انتظار دارند تا این هزینه به این حوزه نیمه خصوصی پرداخت 
شود و اگر حوزه هنری از این هزینه ها گذشت کند و شهرداری 
اصفهان هم به کمک مالــی در این زمینه بپــردازد ما هم قول 
می دهیم از تمام توان استفاده کنیم تا بتوانیم فضای اضافه شدن 
ســینمای دیگر را برای مردم فراهم کنیم. مدیر امور سینمایی 
حوزه هنری اصفهان گفت: در سینماهای سراسر کشور متولی 

برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان ها اداره ارشاد است. حوزه 
هنری سال گذشته به اکران فیلم ها کمک کرد و امسال هم اگر 
طبق قاعده درخواســتی می دادند و قراردادی منعقد می شد 

حوزه هنری سالن دیگری را هم در اختیار آنها قرار می داد.
 سید مصطفی حسینی تصریح کرد: امســال هم حوزه هنری 
سینما ساحل را در اختیار ارشــاد قرار داده ایم  اما تنها ۸ فیلم 
در آن اکران می کنند! این در حالی اســت که شهرکرد هم تنها 
ســینما بهمن را دارد اما 1۶ فیلم در آن اکــران می کند، پس 
می شود در همین یک سالن هم 1۶ فیلم اکران کرد و این درست 
نیست که بگویند چون یک سالن داریم می توانیم ۸ فیلم اکران 
کنیم. در سینما آفریقای مشهد هم ۲۴ فیلم اکران می شود. چرا 
باید حوزه هنری، ســینمای خود را برای اکران ۸ فیلم تعطیل 

کند؟
حسینی در خصوص صحبت های مطرح شده درباره بدهی سال 
گذشته نیز گفت: در سال گذشــته طبق توافقی که بین حوزه 
هنری، شهرداری، اداره ارشــاد و اتاق بازرگانی انجام شد، حوزه 
هنری هم ۲ سالن را در اختیار آنها گذاشــت و هم تمام درآمد 
حاصل از فروش را بــرای تهیه کنندگان واریز کــرد و به تعهد 
چهارجانبه خود عمل کرد. شهرداری نیز سهم خود را پرداخت 
کرد و حاال باید از دیگر دوستان پرسید که چه کسی بدهی اش را 

پرداخت نکرده است؟

امســال درحالی که وعده هــا خبر از اکــران ۲0 فیلم 
جشــنواره فجــر را در اصفهان مــی داد، توفان کمبود 
بودجه، چراغ جشــنواره فجر را کم فــروغ کرد و هنوز 
سرنوشــت قطعی اکران فیلم ها مشــخص نیست. هر 
سال با فرا رسیدن  زمان برگزاری جشنواره  فیلم فجر، 
قلب ها در ســینه ها تندتر می تپد، انتظارهای یک ساله 
برای حضور درســینماهایی که با نور جشــنواره فجر 
گرم می شود به پایان می رسد و توجه و عالقه مردم به 
سینماهایی معطوف می شود که قرار است برگزیده ترین 
فیلم های ساخته شده در طول یک سال گذشته را برای 

نخستین بار به تصویر بکشند.
از حدود 10 سال پیش که تصمیم به برگزاری جشنواره 
فجر در شهرستان ها گرفته شد این روحیه شور و نشاط 
ناب به میان جمع های گرم و دوســتانه هنردوســتان 
شهرستانی نیز نفوذ کرد؛ در روزهای شادمانه برگزاری 
جشــنواره فجر جمع های 10 تا 15 نفــره از جوانان و 
نوجوانان به چشــم می خورند که بیرون از ســینما در 
هوای ســرد بهمن ماه گرد هم آمده انــد و بی توجه به 
اطراف خود گویی برای لحظات و ســاعاتی از مشکالت 

روزمره به طور کامل غافل می شوند.

هم زمان با آغــاز ایام ا... دهه فجر، شــبکه قرآن و معارف 
سیما ویژه برنامه هایی را به همین مناسبت به روی آنتن 

خواهد برد.
هم زمان با آغــاز ایام ا... دهه فجر، شــبکه قرآن و معارف 
ســیما ویژه برنامه هایــی را به همین مناســبت تدارک 
دیده که از دیشــب به روی آنتن رفت. ویژه برنامه زنده و 
گفت وگومحور »طلیعه« هر روز ساعت 10:۳0 با دعوت از 
یادگاران انقالب اسالمی این ایام را گرامی خواهدداشت. 
همچنین، »رصد« نیز عنوان دیگر ویژه برنامه این شبکه 
در این ایام اســت که با رویکرد تشــریح دستاوردهای 
قرآنــی و دینی نظــام جمهوری اســالمی و بــا حضور 
مســئوالن فرهنگی، قرآنی و دینی کشور هر روز ساعت 
1۹ به صورت زنده به روی آنتن خواهد رفت. انیمیشــن 
»فرزندان آفتــاب« نیز هر روز ســاعت 1۳:۳0 در ایام ا... 
دهه فجر تقدیم کودکان و نوجوانان می شود. همچنین، 
»تفسیر ســوره حمد« توســط امام خمینی)ره( هر روز 
بعد از اذان گاهی ظهر و در ســاعت 1۲:۴5 از این شبکه 
پخش می شــود. ســریال »صنوبر« که دوران نوجوانی 
امام خمینی)ره( را به تصویر می کشد هم  هر روز در این 

ایام و در ساعت 15:۳0 پخش خواهد شد.

واکنش مدیر امور سینمایی حوزه هنری به اظهارات مدیر کل ارشاد اصفهان؛

چراغ جشنواره فجر در در یک سالن هم می شود 16 فیلم اکران کرد
اصفهان کم فروغ شد

اعالم برنامه های شبکه قرآن 
در دهه فجر

جشنواره تلویزیون اخبار فرهنگی

تئاتر یک 
هنر به شدت 
فرهنگ ساز است

هر ساله آثار زیادی در جشــنواره فیلم فجر به نمایش 
درمی آید و ســوال همه این اســت که کدام فیلم ها را 
بهتر است در زمان جشنواره از دست ندهیم، این گزارش هم 

برای پاسخ به این سوال شماست!
بدون شک جشــنواره فیلم فجر که هر ســال تقریبا از هفته 
دوم بهمن تا ۲۲ بهمن ماه در تهران و برخی از شهرهای دیگر 
 برگزار می شــود، جذاب ترین و پر ســر و صداترین جشنواره 
دهه فجر است. هر سال کارگردان ها و تهیه کننده های زیادی 
برای اینکه آثارشــان در جشن ســینمای ایران دیده شود، 

تالش می کنند فیلمشــان را به جشنواره برســانند تا عالوه 
بر حضور در رقابت، از اثر دیده شــدن در این جشنواره برای 

اکران عمومی فیلم هم استفاده کنند. 
امسال سی و پنجمین دوره این جشــنواره برگزار می شود و 
با وجــود اینکه تغییراتی در ســاختار کلی جشــنواره ایجاد 
شــده، اما ۴۴ فیلم در بخش رقابتی و چشــم انداز به نمایش 
 درمی آید که تعــدادی از آنهایــی را که تا قبل از جشــنواره

 ســر و صــدا داشــته اند یــا کارگردان هــا و بازیگرهــای 
شناخته شده ای در آن هستند برایتان معرفی کرده ایم. 

تئاتر مادر همه هنرهاست  و چیزی که من امسال 
نسبت به سال های دیگر می بینم، حضور بیشتر 

مردم است.
پرستو گلستانی بازیگر سینما و تئاتر، در خصوص 
حضور در جشــنواره تئاتر فجــر و کیفیت کارها 
گفت: من اکثر کارها را دیــده ام. نمایش هایی که 
از کشورهای دیگر آمده بود و چند کار که اجرای 
عمومی آنها را از دست داده بودم. هر جشنواره ای 
پویا و حرکتی است رو به جلو، به همین دلیل هم 

رقابت به وجود می آید. اینکه امکان و شــرایطی 
برای جوانان و هنرمندان کشور ایجاد می شود تا 
بتوانند هنر خود را به دیگران نشان دهند، اتفاق 

خوبی است.
وی همچنین در خصوص فرهنگ سازی تئاتر در 
میان مردم اظهار داشــت: تئاتر به هر حال هنری 
است که مخاطبان خاص خودش را در جشنواره 
و اجراهای عمومی دارد. تئاتر یک هنر به شــدت 
فرهنگ ساز است. چیزی که من امسال نسبت به 

سال های دیگر می بینم، حضور بیشتر مردم است. 
نه اینکه هنرمندان حضور کمتری دارند؛ نه، این 
حضور مردم است که نسبت به قبل پرشور تر شده 
است و جای خوشــحالی دارد. گلستانی پیرامون 
تاثیر هنرمندان بر فرهنگ سازی تئاتر تصریح کرد: 
همه ما، بازیگران تئاتر هستیم و اگر می بینید االن 
در این جایگاه حضور دارم، به خاطر این است که 
من از تئاتر وارد بازیگری شده ام. ما بازیگران، جدا 
از این سیستم و هنر تئاتر نیستیم. تئاتر مادر همه 

هنرهاست  و به هرحال برای ما هم دیدن کارهای 
مختلف و حتی کارهایی که از کشــورهای دیگر 

آمده است، سازنده است.
این بازیگر در پایان درباره توصیه به مســئوالن و 
مردم برای فرهنگ تئاتر گفت: مجال این نیست 
که در این جشــنواره بخواهم به مسئوالن توصیه 
کنم، مشکالت تئاتر خیلی عمیق تر و بیشتر از این 
است که در جشنواره به آن بپردازیم ولی از مردم 

بابت استقبال خوبشان تشکر می کنم.

این فیلم های جشنواره فجر را از دست ندهید!

محمـــــد حســـین 
مهدویان با »ایســتاده 
در غبار« در جشــنواره 
ســال قبــل، فصــل 
جدیدی از روایت تاریخ 
معاصر در سینما را باز 
کرد و از همین رو وقتی 
خبر آمد کــه مهدویان 
بــرای کار جدیدش به 

ســراغ ترورهای دهه ۶0 رفته، خیلی ها کنجکاو شدند که بدانند 
این کارگردان جوان بــا نگاه متفاوتش این بار چــه اثری را روانه 
سینماها کرده است. »ماجرای نیمروز« که سید محمود رضوی 
را به عنوان تهیه کننده کنار خود دارد، با بــازی احمد مهران فر، 
جواد عزتی، مهرداد صدیقیان، حسین پاکدل، مهدی زمین پرداز 

و هادی حجازی فر برای حضور در جشنواره آماده شده است.

1

ماجرای نیمروز
مسعودجعفری جوزانی 
پس از دو ســال که با 
فیلم طنز »ایران برگر« 
در جشــنواره حضــور 
داشــت، این بار جریان 
ورود خون هــای آلوده 
به ایــدز از فرانســه را 
دست مایه ساخت فیلم 
قرار داده است. در این 

فیلم بازیگران متعددی به ایفای نقش پرداخته اند، از جمله: سحر 
جعفری جوزانی، رویا تیموریان، امین تارخ، پرویز پورحســینی، 
فریبا متخصص، بهزاد فراهانی، شــقایق فراهانی، حسین پاکدل، 

سیما تیرانداز و بسیاری دیگر.

2

پشت دیوار سکوت

منیر قیدی ســال ها به 
عنوان منشــی صحنه 
ایــران  ســینمای  در 
فعالیت   نموده و امسال 
نخستین فیلم خودش 
را کارگردانــی کــرده 
است. او در »ویالیی ها« 
زندگــی همســــران 
رزمنــدگان جبهه را به 

تصویر کشیده  که شاید در ســینمای ما کمتر دیده شده باشند. 
در این فیلم طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشــار، ثریا 

قاسمی و صابر ابر به ایفای نقش پرداخته اند.

3

ویالیی ها

این فیلم هم نخستین 
اثــر کارگــردان جوان 
خــودش اســت؛ رقیه 
توکلی برای ســـاخت 
شــهر  به  »مــادری« 
مادری خــودش یعنی 
یــزد رفته  و داســتان 
زندگی دو خواهر را که 
یکی از آنها عشــقش را 

رها کرده و دیگری عشــقش او را رها کرده روایت می کند. نازنین 
بیاتی، هانیه توسلی، ملیسا ذاکری، مریم بوبانی و هومن سیدی از 

بازیگران این فیلم هستند.

4

مادری
پوران درخشنده این بار 
هم ســراغ یک موضوع 
اجتماعی دیگــر رفته 
عاطفی  اســت؛ طالق 
میــان زوج هــا. مریال 
اصالنی،  فرهاد  زارعی، 
آزیتا حاجیان، بهنوش 
مریــم  و  طباطبایــی 
بوبانــی از بازیگرانــی 

هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

6

زیر سقف دودی

تازه ترین ساخته رامبد 
جوان با فیلم های قبلی 
او متفاوت اســت و به 
گفته خــودش یکی از 
دالیلی کــه در جامعه 
به وجود  را  خشــونت 
می آورد، ناتوانی آدم ها 
در برقــراری ارتبــاط 
بــا یکدیگر اســت و از 

همین رو او در این فیلم به سراغ این خشــونت رفته و روایتی از 
کنکاش ذهنی خودش را به تصویر کشــیده اســت. در این فیلم 
نگار جواهریان، محمدرضا فروتن، مانی حقیقی، آتیال پسیانی و 

افسانه بایگان بازی می کنند.

7

نگار

آیدا پناهنده که ســال 
گذشــته با اثر تحسین 
در  »ناهیــد«  شــده 
جشــنواره فیلــم فجر 
حضور داشــت، امسال 
آمده،  »اســرافیل«  با 
اطالعات زیادی از این 
فیلم در دست نیست، 
امــا همین کــه هدیه 

تهرانی در کنار مریال زارعی و پژمان بازغــی در آن حضور دارند، 
فیلم را به یکی از آثار دیدنی جشنواره بدل می کند.

8

اسرافیل

جشنواره  سی امین  در 
فیلــم فجــر، ســعید 
سهیلی با فیلم »گشت 
بسیاری  توجه  ارشاد« 
را به خــود جلب کرد، 
حاال بعد از پنج سال او 
به سراغ ســاخت ادامه 
همان فیلم رفته است. 
ساعد  فرخ نژاد،  حمید 

ســهیلی و پوالد کیمیایی که در قســمت قبل بازی کرده بودند، 
همچنان در فیلم حضور دارند و در کنار آنها بهاره افشاری، ترالن 

پروانه و سارا سهیلی نیز به ایفای نقش می پردازند.

9

گشت ارشاد 2

مسعود کیمیایی بعد از 
فیلم »متروپل« که سال 
۹۲ در جشنواره حضور 
داشت، بار دیگر در این 
رقابت ها حضــور دارد، 
هرچند کــه قاتل اهلی 
زیادی  دردســرهای  با 
کــه میــان کیمیایی و 
 منصور لشکری قوچانی 

تهیه کننده اثر رخ داده بود، روزهای قبل از جشنواره با حاشیه های 
زیادی روبه رو بود و حتــی زمزمه هایی مبنی بر حاضر نبودن فیلم و 
کنار کشیدن آقای کارگردان از پروژه وجود داشت. کیمیایی می گفت 
فیلم چیزی نشده که باید باشــد و اصال فیلم او نیست، اما در نهایت 
ماجرا ختم به خیر شد و ســکانس های باقی مانده اثر را فیلم برداری 

کردند و فیلم با رسیدن به جشنواره در این رقابت دیده می شود. 

10

قاتل اهلی

هاتــف علیمردانی بعد 
»هفــــت ماهگی«  از 
کــه بــه تازگــی در 
کشــور  ســینماهای 
اکران شــده، این بار با 
روایتــی از زندگی یک 
مادر که چشــم انتظار 
در  مفقوداالثرش  پسر 
جنگ اســت به سینما 

برگشته است. فاطمه معتمدآریا که سال گذشته با فیلم »بهمن« 
و نقش متفاوتی در بخش هنر و تجربه حضور داشــت، این بار در 
نقش مادری چشم انتظار ظاهر شده است. سعید آقاخانی، شبنم 
مقدمی، حمیدرضا آذرنگ و فریبا متخصص از دیگر بازیگران این 

اثر سینمایی هستند.

11

آباجان

نخستــــین ســاخته 
جعفــری  مهـــــدی 
موضوعــی اجتماعــی 
اســاس  بــر  و  دارد 
خالصــه داستـــــان 
کوتاه آن می توان گفت 
روایتــی از آدم هایــی 
اســت کــه احتمــاال 
بایــد هــوای یکدیگر 

را داشته باشند. محسن کیایی، رویا افشــار، ژاله صامتی، سوگل 
قالتیان و شاهرخ فروتنیان از بازیگران این اثر هستند.

12

ایستگاه اتمسفر

برای  اطیابی  مســعود 
فیلــم تــازه اش دوران 
انتخــاب  را  بحرانــی 
کرده اســت. او قصه ای 
را در بســتر روزهــای 
پــر التهاب ســال ۸۸ 
که  می کنــد  روایــت 
کامبیــز دیرباز، ســارا 
شــهرام  خوئینی هــا، 

عبدلی و قاسم زارع در آن به ایفای نقش پرداخته اند. این فیلم را 
می توان سیاسی ترین فیلم جشنواره امسال دانست.

13

ماه گرفتگی

نخستــــین ســاخته 
پیمان قاســم خانی در 
فضایی هنری می گذرد 
یــک  از  روایتــی  و 
هنری ســاز  کارگردان 
اســت که برای فروش 
بیشــتر و دیده شــدن 
اثرش مجبور می شــود 
از بازیگرهــای تجاری 

در فیلمش اســتفاده کند که »خوب، بد، جلف« داستان برخورد 
این بازیگرها با نقش اســت. در این فیلم کــه از همین حاال برای 
اکران نوروزی حاضر اســت، حمید فرخ نژاد، پژمان جمشیدی، 
سام درخشانی، ویشکا آسایش، آزاده صمدی، مهراب قاسم خانی 

و امیر مهدی ژوله به ایفای نقش پرداخته اند.

14

خوب، بد، جلف

بــدون شــک یکــی از 
متفاوت تریــن تیزرها و 
پوستـــرهای جشنواره 
کــه  دارد  را  امســال 
اتفاقــا داســتان آن هم 
بســیار متفاوت اســت. 
کارگردانی  به  »کوپال« 
کاظــم موالیــی، قصه 
و  شـــکارچی  یــک 

تاکسیدرمیست اســت که با چالشــی عجیب در زندگی اش روبه رو 
می شــود. لوون هفتوان در فیلم نقش بســیار متفاوتی را ایفا کرده و 
نازنین فرهانی، پوریا رحیم سام و حسین شمس آبادی دیگر بازیگران 

آن هستند.

5

کوپال
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پیشنهاد سردبیر:
آب زاینده رود در غرب اصفهان هدر می رود

اخبار

اســتاندار چهار محــال و بختيــاري اظهــار کرد: 
تاکنون ۲۵ هــزار ميليارد ريال طــرح و پروژه قابل 
ســرمايه گذاري بخش خصوصــي در چهارمحال و 
بختياري شناســايي شــده است. قاســم سليماني 
دشتكي افزود: پتانسيل هاي چهارمحال و بختياري 
بــه منظور ســرمايه گــذاري بخــش خصوصي در 
حوزه هاي صنعت، اقتصاد، عمران و زيربنايي اســت.

سليماني دشتكي به پيشرفت فيزيكي ۳۰ درصدي 
پروژه راه آهن مبارکه -شهرکرد اشاره و تصريح کرد: 
اين طرح ظرفيت ســرمايه گذاري افــزون بر ۵ هزار 
ميليارد ريال از ســوي بخش خصوصي را دارد. وي 
بيان داشــت: پروژه هايي در بخش هاي بهداشــت، 
درمان، ســاخت بيمارستان ها، توســعه آزاد راه ها، 
پتروشيمي، پااليشــگاه و نيروگاه هاي آبي، برقي و 
خورشــيدي از ديگر طرح هاي قابل سرمايه گذاري 
در چهارمحال و بختياري است.استاندار چهارمحال 
و بختياري اضافه کرد: اين استان از ظرفيت مناسبي 
در توســعه بخش صنعــت گردشــگري برخوردار 
است. وي عنوان داشــت: وجود طبيعت زيبا، بكر و 
منحصر به فرد در شهرستان هاي سامان و کوهرنگ 
ظرفيت خوبي را براي جذب سرمايه گذاران داخلي 
و خارجي به منظور ســرمايه گذاري در اين مناطق 
فراهم کرده است. ســليماني دشــتكي اظهار کرد: 
مسئوالن ارشد چهارمحال و بختياري آمادگي کامل 
براي همــكاري با بخش خصوصي بــه منظور جذب 

سرمايه گذاران داخلي و خارجي اين استان دارند.

مديرکل امــور کتابخانه های عمومــی چهارمحال و 
بختياری اظهار کرد: نام نويسی در همه کتابخانه های 
 عمومی اســتان چهارمحال و بختياری به مناسبت 
فرا رسيدن ايام ا... دهه پر فروغ فجر در روز 1۲ بهمن 
رايگان است. فرهاد خليلی مقدم ادامه داد: برگزاری 
نشســت های کتاب خوان با موضوع انقالب، برپايی 
نمايشگاه های موضوعی کتاب و ايستگاه های نقاشی، 
اجرای مسابقه بزرگ کتاب خوانی فجر نور با همكاری 
دستگاه های فرهنگی استان، صورت گرفته و تا پايان 

بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.        

استاندار چهار محال و بختیاري:

پروژه راه آهن نیازمند 5 هزار 
میلیارد سرمایه گذاري است

با مسئوالن

رييــس شــوراي هماهنگي تبليغات اســالمي چهــار محال و 
بختياري گفت: ويژه برنامــه زنگ انقالب در مدارس سراســر 
اســتان و به صورت نمادين در دبيرســتان دخترانه فجر اسالم 

شهرکرد ساعت ۹ صبح برگزار مي شود.
علي گرجــي رييس شــوراي هماهنگــي تبليغات اســالمي 
 چهار محــال و بختيــاري اظهار کرد : مراســم گرامي داشــت 
1۲ بهمن ماه ســاعت 1۰ صبح در فرهنگ ســراي شــهرکرد با 
حضور حجت االســالم عبدا... حاجي صادقي جانشــين نماينده 

ولي فقيه در سپاه برگزار مي شود.
وي با اشاره به ويژه برنامه هاي 1۲ بهمن ماه افزود: شروع مراسم 
رژه موتوري از مقابل فرهنگ سراي شهرکرد با حضور مسئوالن 

دستگاه هاي اجرايي ساعت ۹:۳۰ است.
گرجي با اشاره به ساير برنامه هاي 1۲ بهمن ماه بيان کرد: جنگ 
شادي، اجراي ســرود و راه اندازي کاروان شــادي کودکان در 
سطح شهر از ساعت 11 صبح توســط کميته کودك و نوجوان 
از ساير برنامه هاي سال روز گرامي داشت ورود امام خميني )ره( 
است. وي خاطر نشان کرد: رژه بزرگ موتوري ميثاق با واليت و 
گرامي داشــت ورود امام خميني )ره( به ميهن از ساعت ۸:۳۰ از 
مقابل فرودگاه شهيد استكي شهرکرد تا فرهنگ سراي اين شهر 

برگزار مي شود.
علي گرجي اضافه کرد: ۳۸ مشــعل نيز توســط ورزشكاران از 

ميدان کوهرنگ شهرکرد تا فرهنگ سرا حمل مي شود.

مدير طيور و زنبور عسل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختياری 
اظهار کرد: در اين استان ۲۰۳ واحد مرغداری گوشتی با ظرفيت 
ســاالنه حدود 1۸ ميليون قطعه جوجه ريزی فعــال وجود دارد 
که پيش بينی می شــود تا پايان ســال از اين ميزان ۲۲ هزار تن 
گوشــت مرغ به بازار عرضه شــود. ابراهيم کوچكی با بيان اينكه 
در ســال گذشــته 11 ميليون و 1۰۰ هزار قطعه جوجه ريزی در 
مرغداری هــای چهارمحال و بختيــاری داشــته ايم اضافه کرد: 
از ابتدای امســال تاکنــون نيز ۸ ميليــون و 4۰۰ هــزار قطعه 

جوجه ريزی در واحدهای فعال اين استان انجام شده است.
مدير طيور و زنبور عسل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختياری 
افزود: در اســتان 6 واحد پرورش مرغ تخم گذار با ظرفيت ۲1۲ 
هزار قطعــه و توليد ســاالنه ۵ هزار تن تخم مرغ فعال اســت که 
پيش بينی می شود تا پايان ســال ۳ هزار و ۲۰۰ تن تخم مرغ وارد 

بازار مصرف شود.
کوچكــی در ادامه با بيان اينكه تســهيالت برای بهينه ســازی، 
نوســازی و خريد نهاده های اوليه به صاحبان واحدهای پرورش 
مرغ استان پرداخت می شود خاطرنشان کرد: صاحبان واحدهای 
جديد با پيشرفت فيزيكی ۵۰ تا 6۰ درصد هم می توانند با ثبت نام 

در سامانه بهين ياب تسهيالت دريافت کنند.

مديرعامل شرکت ســيمان شــهرکرد از افزايش 1۵ درصدی 
توليد سيمان در اســتان در سال جاری نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته خبر داد.
حســن رضايی با اعالم اين خبر، اظهار کرد: از ابتدای امســال 

تاکنون 7۵۲ هزار تن سيمان در اين استان توليد شده است.
وی افزود: از اين ميزان توليد 1۵۰ هزار تن صادر شده که چهار 
ميليون و ۳۵۰ هزار دالر برای اســتان ارزآوری داشــته است.

رضايی گفت: عمده صادرات ســيمان اســتان به کشــور عراق 
و کشــورهای حوزه خليج فارس اســت. وی ادامه داد: در حال 
حاضر پنج نوع ســيمان با مقاومت های باال، زود سخت و خاص 
صنايع در اين کارخانه توليد می شود. مديرعامل شرکت سيمان 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 4۰۰ نفر به صورت مستقيم در 

اين کارخانه مشغول به فعاليت هستند.

هم زمان با 12 بهمن؛

زنگ انقالب در شهرکرد
نواخته می شود

مدیر طیور و زنبور عسل جهاد کشاورزی چهارمحال خبر داد:

پیش بینی تولید ساالنه 22 هزار تن 
گوشت مرغ

افزایش 15 درصدی تولید سیمان 
در چهارمحال و بختیاری

حجت االســالم والمســلمين محمدعلی نكونــام افزود: 
مسجد الگوی ارزش گذاری اســت و ارزش های دينی در 
مســجد هر روز برای مردم يادآوری می شود. طرح پيوند 
جوانان و نوجوانان با مســجد از اهميت بااليی برخوردار 
اســت و بايد به عنوان يــک اولويت فرهنگی در اســتان 

پيگيری شود. وی با اشــاره به حضور کم رنگ نسل جوان 
در مســاجد افزود: به منظــور ترغيب و تشــويق جوانان 
برای حضور در مســاجد نيازمند عــزم و اراده همگانی و 
جمعی هستيم از همين رو بايد طرح های مسجد محور با 

همكاری همه و به دور از هر گونه تک روی انجام شود.

نماينده ولی فقيــه در چهارمحال و بختياری بيان کرد: در 
برنامه ريزی برای حضور نســل جوان در مســاجد وظيفه 
ســنگينی بر دوش مســئوالن و متوليان امر قــرار دارد 
 که الزم اســت اين مســئله به صورت جدی مورد توجه

قرار گيرد.
نكونام تصريح کرد: بايد ســازوکاری برای مساجد در نظر 
گرفته شــود که جوانان نيز در امور و مســائل مربوط به 
مسجد دخيل باشند چرا که اين مسئله خود عاملی برای 

جذب جوانان به مسجد است.
وی تدويــن آيين نامه انتخــاب هيئت امنای مســاجد 
و حســينيه ها را در اســتان کاری مهم و کليدی برشمرد 
و خاطرنشــان کرد: برای تهيه و تدوين اين آيين نامه در 
استان زحمات زيادی کشيده شــده و از جاهای مختلف 
الگوبرداری شده، از همين رو الزم اســت پس از تصويب 

اين آيين نامه همه مساجد بر مبنای آن عمل کنند.
نماينــده ولی فقيــه در چهارمحال و بختيــاری تصويب 
آيين نامه انتخاب هيئت امنايی مســاجد و حسينيه ها در 
استان را راهی برای تعامل بين دستگاه های مرتبط با امور 
مساجد دانســت و ادامه داد: وجود هيئت  امنا در مساجد 

می تواند از برخی تک روی  ها جلوگيری کند.
نكونــام ضمن تاکيد بر فعال شــدن مســاجد، بيان کرد: 
با وضع فعلی مســاجد راه به جايــی نمی بريم از همين رو 
الزم اســت همه با توجه به ايــن نكته که بايــد در برابر 
 خداوند پاسخگو باشــيم نقش و وظيفه خود را به درستی

انجام دهيم.

مديرکل شــرکت ارتباطــات زيرســاخت چهارمحال و 
بختياری گفت: عمليات اجرايی ۳۸۰ کيلومتر فيبرنوری 
استان در قالب طرح فيبرنور۲ از سوی اين شرکت درحال 

اجراست. 
همايون آزمون اظهار کرد: اين طرح ارتباط اســتان های 
اصفهان، خوزســتان، چهارمحال و بختياری و کهگيلويه 
و بويراحمد را به طول ۵۰۰ کيلومتر برقــرار می کند. به 
گفته وی، اين طرح حدود ۳۰ درصد پيشــرفت فيزيكی 
دارد و پيش بينی می شــود مطابق برنامــه زمان بندی 

اجرايی شود. 
 آزمــون افــزود: فيبرنــور1 ســال گذشــته در مســير 
 شــهرکرد - تيران به طــول 7۰ کيلومتر آغاز  شــد که 

هم اينک به اتمام رســيده و آماده بهره برداری اســت. به 
گفته وی، در حال حاضر حدود ۸۰۰ کيلومتر فيبر نوری 
 فعال در سراســر اســتان توسط اين شــرکت نگهداری 

می شود.
 وی ادامه داد: 1۰ ايستگاه ماکروويو و فيبرنوری در استان 
فعال اســت که از اين تعــداد چهار ايســتگاه، راديويی و 

مابقی فيبر نوری است.
آزمون با بيان اينكه عمده خسارت ها به شبكه فيبرنوری 
وارد می شــود، ادامه داد: براســاس موقعيت جغرافيايی 
اســتان، خســارت های ناشــی از عوامل طبيعی شامل 
رعد و برق و بارندگی ها به ايســتگاه ها و تاسيســات اين 
شرکت وارد می شــود. وی ادامه داد: شهرداری ها، منابع 
طبيعی وکشــاورزان زمين های زراعــی محدوده اجرای 
طرح فيبرنــوری برای هرگونــه حفاری بايســتی از اين 
شرکت اســتعالم بگيرند. آزمون گفت: شرکت ارتباطات 

زيرساخت در ســال ۸۳ تاســيس و پس از ابالغ سياست 
های اجرايی اصل 44 قانون اساســی توسط مقام معظم 
رهبری، شــرکت زيرســاخت به عنوان نهــاد حاکميتی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با هدف ايجاد، توسعه، 
مديريت، ســاماندهی، نظارت و نگهداری از شبكه اصلی 
مخابرات کشور تاسيس شــد. به گفته وی، مديريت بستر 
اصلی ارتباطات مخابرات کشور اولين وظيفه اين شرکت 
اســت که به عنوان متولی اصلی شــبكه مادر مخابراتی 
کشــور به مردم ارائه خدمت می کند. مديرکل شــرکت 
ارتباطات زيرساخت چهارمحال و بختياری، توسعه همه 
جانبه شــبكه های مادر مخابراتی مبتنی بر فناوری های 
نوين و متناسب با نياز حال و آينده متقاضيان ملی و بين 
المللی، تبديل شــدن به قطب ارتباطی منطقه و توسعه 
ســرمايه های انســانی متخصص را از اهداف اين شرکت 

عنوان کرد. 

باید سازوکاری برای 
مساجد در نظر گرفته 
شود که جوانان نیز در 

امور و مسائل مربوط به 
مسجد دخیل باشند 

چرا که این مسئله 
خود عاملی برای جذب 
جوانان به مسجد است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در شورای سیاست گذاری امور مساجد استان اظهار داشت: مسجد 
پایگاه مســلمانان و محل حضور قشرهای مختلف جامعه است که مکان بســیار معنوی و خوبی برای روابط 

اجتماعی مسلمانان و مشارکت آنان در رفع کاستی های اجتماعی است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

مساجد نقش مهمی در تقویت ارزش های دینی دارند 

مديرکل دامپزشــكی چهارمحال و بختيــاری اظهار کــرد: 11 دکتر 
دامپزشک به عنوان مســئوالن فنی و بهداشتی در مزارع پرورش ماهی 
چهارمحال و بختياری مشغول به کار شدند. عبدالمحمد نجاتی با بيان 
اينكه اين اقدام برای ايجاد اشــتغال و نظارت در توليد ماهيان سردآبی 
استان است اضافه کرد: عالوه بر مســئوالن فنی مزارع تكثير و پرورش 
ماهی، اداره کل دامپزشكی چهارمحال و بختياری هم نظارت های ذاتی 
خود را داشــته و آزمايشــات الزم را انجام می دهد تا ماهی توليدی در 
استان سالم باشد. مدير کل دامپزشــكی چهارمحال و بختياری افزود: 
با به کارگيری مســئوالن فنی مزارع پرورش ماهی در ســطح اســتان 
تمامی اقدامات مربوط به مــزارع پرورش ماهی با گواهــی از اين افراد 
انجام می گيرد و بدون برگه تاييديه مسئوالن فنی هيچ گونه مجوزی در 

خصوص موارد مذکور صادر نخواهد شد.

مديرعامــل جمعيت هالل احمــر چهارمحال و بختياری با اشــاره 
به بارش بــرف در کوهرنگ طی چنــد روز اخير، اظهــار کرد: 1۵ 
تيم عملياتی به حال آماده باش هســتند و به افــراد گرفتار در برف 

امدادرسانی می کنند.
محمد فروغی افزود: بيشــتر امدادرســانی ها در شهرســتان های 
بروجن، فارســان و کوهرنگ بوده اســت  و در عمليات امدادرسانی 
1۵ دســتگاه آمبوالنس و خودروی نجات به افراد خدمات رســانی 

می کنند.
فروغی گفت: مواد غذايی از جمله خرما، کشــمش، آب معدنی، نان 
خشک، کنسروها و پتو ميان آنها توزيع شــده است. به گفته وی، از 
آغاز بارش های اخير تاکنون به ۲۲6۸ نفــر از افراد گرفتار در برف و 

کوالك امدادرسانی انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال خبر داد:

به کارگیری 11 دامپزشک 
در مزارع پرورش ماهی 

مدیرعامل هالل احمر چهارمحال خبر داد:

امدادرسانی به 100 نفر 
گرفتار در برف و کوالک 

مدیرکل شرکت زیرساخت چهارمحال خبر داد:

اجرای 380 کیلومتر فیبرنوری 

فرماندار شهرســتان ســامان ضمن تبريک فرا رســيدن 
ايام ا... دهه مبارك فجـــر، اظهار کرد: ۳۰ طرح عمرانی در 
زمينه های بهداشــت، اداری، خدمات زيرسازی، آسفالت 
معابر روســتايی و اصالح شبكه های برق رســانی در دهه 
مبارك فجر کلنگ زنــی، افتتاح و مورد بهره بــرداری قرار 
خواهند گرفت. ســعيد صالحی اردلی اظهار داشت: تهيه 
مصالح و اجرای شبكه فشار متوسط و روشنايی شهرك های 
صنعتی شماره های 1 و ۲ سامان با اعتباری بالغ بر 1 ميليارد 
و ۹۵۰ ميليون ريال به اجرا خواهد رسيد. صالحی اردلی به 
پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری از قبيل آسفالت معابر 
شهر سامان، احداث شــبكه رينگ فيدر 6 و 1۰ سامان و...

اشاره کرد.    

مدير بنياد شــهيد و امــور ايثارگران شهرســتان بن 
اظهارکرد: جمهوری اســالمی هرچه دارد به لطف خدا، 
شهدا و ايثارگران اســت و بعد از سی و هشت سال مردم 
همچنان به آرمان های خود پايبند هســتند و به سوی 
اهداف امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری و شــهدای 
واالمقام  پيش می روند. اســماعيل اســماعيلی افزود: 
هم زمان با فرارســيدن ســومين روز از ايام  ا... دهه فجر 
انقالب اســالمی و با هدف گرامی داشــت ياد و خاطره 
شهدا روز پنجشنبه آيين عطرافشانی و گلباران 1۲گلزار 
مطهر شهدا و ۸ شهيد گمنام  در شهرستان بن با حضور 
مسوالن استانی و شهرستانی و خانواده های معظم  شهدا 

و ايثارگران  و اقشار مردم  برگزار می گردد.  

فرماندار شهرستان سامان خبر داد:

افتتاح 30طرح عمرانی
در سامان

مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بن:

شیخ شبان روستای نمونه 
ایثارگری کشور است 

کوتاه از شهرستان ها
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران بروجن خبر داد:

نصب تابلوی اولین شهید 
استان در چغاخور

فرماندار کیار خبر داد:

بزرگداشت دهه فجر با 
اجرای 275برنامه در کیار

فرماندار کيار در دومين جلسه ستاد دهه فجر شهرستان 
کيار که با حضور جمعی از رؤسا، مديران و کارمندان ادارات 
دولتی و نهادهای شهرستان کيار تشكيل شد از برگزاری و 
اجرای ۲7۵ برنامه در اقصی نقاط شهرستان کيار خبر داد. 
قدمعلی مردانی در اين جلسه از کلنگ زنی و افتتاح چند 
پروژه عمرانی در شهرســتان کيار خبر داد. مردانی افزود: 
مراســم اجرای زنگ انقالب، رژه خودرويی، کوه پيمايی، 
مسابقات فوتســال، مســابقات تنيس روی ميز، نشست 
های بصيرتی، جشــن های عمومی، محافل انس با قرآن، 
اختتاميه جشنواره عكاسی اســتانی در شهرستان کيار، 
راهپيمايی روز ۲۲بهمن و... ازجمله برنامه هايی است در 

طول دهه مبارك فجر در شهرستان کيار اجرا می گردد. 

رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان بروجن با 
تبريک به مناسبت فرارسيدن ايام دهه فجر، اظهارکرد: 
بنياد شــهيد و امور ايثارگران در خصــوص ايام دهه 
فجر برنامه های ويژه ای دارد. علی رحيمی از برگزاری 
يادواره شــهدای انقالب استان و شــهدای فرهنگی 
شهرستان بروجن خبرداد و گفت: اين يادواره هجدهم 
بهمن ماه در محل فرهنگ سرای بروجن برگزار خواهد 
شــد. رييس بنياد شــهيد و امور ايثارگران با اشاره به 
جايگاه رفيع شــهدا در بين مردم، تصريح کرد: نصب 
و رونمايی از تابلوی اولين شــهيد استان چهارمحال و 
بختياری، شــهيد علی محمد مرادی سيرکی  فردا در 

ورودی منطقه چغاخور صورت می گيرد .

ویژه

جشــنواره اســتانی عمار برای دومين بار در اســتان عصر يكشنبه 
با حضور خانواده شهدای مدافع حرم شــهيد علی عسگری و احمد 
قاسمی و همچنين حسن شمشادی خبرنگار ايرانی در سوريه و عراق 

در فرهنگ سرای شهرکرد برگزار شد.
مدافعان حرم، مدافع امنیت من و شما هستند

حسن شمشادی، خبرنگار ايران در سوريه و عراق در اين مراسم اظهار 
داشــت: آنچه که اتفاق افتاد طبيعتا روشن و چرايی حضور ما در اين 
نبرد خونين برای شما آشكار اســت. وی افزود: امروز بعد از گذشت 
7۰ ماه از اين جنگ و در آستانه 6 ســاله شدن آن تشكيل جبهه ای 
محكم و قوی در جهان اسالم و در قلب آسيا و در نزديک ترين محل به 
سرزمين های اشغالی يكی از دستاوردهای اين جنگ است.  خبرنگار 
ايران در ســوريه و عراق بيان کرد: جبهه ای محكم با هزاران نيرو از 
کشورهای منطقه افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان، سوريه و ايران 

تشكيل شده و هم اکنون نيروهايی از کشــورهای شمال آفريقا نيز 
در اين جبهه حضور دارند. شمشــادی خاطرنشــان کرد: مدافعان 
حرم ايستادند تا حرم بايســتد، افتادند تا حرم بايستد. وی با اشاره 
به ادامه روند جنگ در ســوريه تصريح کرد: وقتی تهديدها بيشــتر 
شد تعداد مدافعان حرم نيز بيشتر شــد. خبرنگار ايران در سوريه و 
عراق بيان کرد: خون ها ريخته شد، ســرها بريده شد و بر نيزه رفت 
تا حريم اهل بيت)ع( حفظ شــود. شمشــادی با بيان اينكه مدافع 
حرم مدافع ســاختمان و ضريح نيســت، گفت: مدافع حرم، مدافع 
حريم اهل بيت)ع( اســت، چون معتقد است که حريم اهل بيت)ع( 
حرمت دارد. سيد سراج الدين جزايری نيز در اين مراسم اظهارداشت: 
امسال هفتمين جشنواره عمار در کشور برگزار شده که طرح ابتكاری 
جشــنواره اســتانی نيز برای دومين سال برگزار شــده است.  دبير 

جشنواره عمار اســتان چهارمحال و بختياری بيان کرد: 

۵۳ اثر راديويی و تلويزيونی توليدات استانی که به جشنواره کشوری 
راه يافتند مجددا در اين جشــنواره بررسی شــدند  و  در نهايت7 اثر 

برگزيده شد.
 وی افزود: هم اکنــون 4۰۰ اکران کننده در اســتان در حال فعاليت 

هستند و تاکنون 1۸۰۰ فيلم نمايش داده شده است.
در حاشيه اين مراسم پيراهن شــهيد مدافع حرم سيد علی ابوطعام 
که وی نيز هنرمند،شاعر،کارگردان و موسيقی دان بوده و در سن ۲۳ 
سالگی شهيد شــده و نيز به خاطر زيبايی چهره به يوسف الهاشمی 
ملقب شــده بود، به  محمدحســن رضايی، خواننــده نوجوان اهل 

خمينی شهر اهدا شد.
همچنيــن از مهــرداد عظيمی، مديرکل صدا و ســيمای اســتان 
به عنــوان يــک مديــر انقالبی بــه خاطــر پوشــش برنامه های 
جشــنواره در تهــران، پخــش زنــده ويژه برنامه جشــنواره عمار، 
پوشــش خبــری و رســانه ای برنامه هــای اســتان و پخــش 
 تيزرهای تبليغاتــی و به ويژه توليــد برنامه اختصاصی جشــنواره

 تجليل شد.

جشنواره عمار در چهار محال و بختیاری به کار خود پایان داد؛

اهدای پیراهن شهید مدافع حرم »سید علی ابوطعام« به نوجوان ایرانی

رییس خانه کشاورز استان:

آب زاینده رود در غرب اصفهان هدر 
می رود

رييس خانه کشاورز اســتان چهارمحال و بختياری اظهار داشت: 
با توجه به مصوبات دهمين و يازدهمين جلسه شورای هماهنگی 
مديريت يكپارچه زاينده رود آب پشت ســد زاينده رود بايد برای 

کشاورزان شرق اصفهان رهاسازی شود. 
سيد طاهر نوربخش افزود: متأسفانه شــاهد هستيم آب در غرب 
اصفهان و مناطق ديگر آن که هيچ گونه حق آبه ای از اين رهاسازی 
ندارند جاری شده و تلفات آب بسيار باالست. رييس خانه کشاورز 
اســتان چهارمحال و بختياری بيان کرد: متاســفانه آب به اسم 
حق آبه کشاورزان شرق اصفهان رهاســازی شده و 1۵ هزار حلقه 
چاه غيرمجاز و ســاير مصارف که هيچ گونه حقی از اين آب ندارند 

از آن بهره می برند.    

هم زمان با دهه فجر در چهارمحال  صورت می گیرد؛

عضویت رایگان در 
کتابخانه های عمومی 

دوست و برادر ارجمندم جناب آقای آیت ا... امیری 
معاون محترم توسعه و مدیریت منابع انسانی اداره کل 

امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاری

بدین وسیله مصیبت درگذشت برادر زاده عزیزتان را خدمت شما و 
اخوان امیری تســلیت عرض نموده، از درگاه الهی برای آن مرحومه 
غفران واسعه و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم، ما را در 

غم خود شریک بدانید. 
علیرضا رحمانی بلداجی
همکار شما در اداره امور مالیاتی بخش بلداجی

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2065 | January 31, 2017  |  16 Pagespedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



8
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2065 | سه شنبه 12 بهمن 1395| 2 جمادی االول 1438

 پیشنهاد  سردبیر: 
جوان ایرانی مرد و زنده شد!

حوادث جهان

میلیسا دلگادو از یکی از بزرگ ترین میگزوم های ثبت 
شده رنج می برد که به دلیل اتصال این غده به فک قادر 
به خوردن و بلعیدن غذا نبود. به همین دلیل او دچار سو 
تغذیه شده بود. پزشــکان بزریلی از احتمال مرگ این 
دختر و عدم پاسخ مناســب او به درمان به دلیل ضعف 
شدید سیستم ایمنی بدنی گفته بودند. تا اینکه سرانجام 
پزشکان در آمریکا،  موفق شــدند در یک عمل جراحی 
 8 ســاعته این تومور را از صورت این دختر خارج کنند.

این دختربچه برزیلی بعد از عمــل موفق جراحی برای 
اولین بار توانست حرف بزند، بخندد و غذا بخورد. 

هرچند او هنوز برای نگه داشتن تعادل سر خود به دلیل 
وزن زیاد تومور کمی مشکل دارد.

یک پدر و مادر به همراه دختر 12 ســاله شــان پس 
 از ریختن جعبه هــای لباس بر سرشــان در منطقه 
» آلیکانته « در اسپانیا مردند. افراد قربانی اعضای یک 
خانواده بودند که جعبه های لباس را در اتاق خانه شان 
نگهداری می کردند. بنا بــر گزارش های پلیس دختر 
18 ســاله این خانــواده هنگامی که صبــح از خواب 
بیدار می شــود متوجه ریزش جعبه های لباس روی 
 سر خواهر و پدر و مادرش شــده و بالفاصله با پلیس 

و آتش نشانان تماس گرفته است. 
 ماموران آتش نشــان اعالم کردند که هر ســه قربانی 
در زمان حادثه در خواب بوده اند و وزن زیاد لباس ها 
مانع شده تا نجات پیدا کنند و هر سه نفر خفه شده اند.

» زارا کومب « - 26 ســاله - زمانی دستگیرشــد که 
همسرش به خانه رفت و با جنازه پسرشان روبه روشد. 
او پس از مشــاجره ای تند با زن جوان، بالفاصله پلیس  
را خبرکرد. اما » زارا « منکر قتل  فرزندش شــد و ادعا 
کرد که او هنگام رفتن به حمام زمین خورده و ازهوش 
رفته است! با توجه به اظهارات ضد و نقیض زن جوان، 
جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و کارشناس ها پس 
از بررســی های الزم اعالم کردند پسرک براثر ضرب و 
شتم وخفگی جان باخته است. بدین ترتیب زن جوان 
اعتراف کرد: » وقتی تخم مرغ پخته از دست پسرم روی 
زمین افتاد به شدت عصبانی شدم و او را با چوب جارو 
زدم. بعد هم ســرش را داخل ظرف آب کردم که مرد.
وقتی به خودم آمدم تازه متوجه شدم چه کار کرده ام.« 

دخترک زشت برزیلی، زیبا شد

زنده به گور شدن زیر لباس

قتل وحشیانه فرزند
به خاطر یک تخم مرغ

حوادث ایران

دادســتان عمومی و انقالب اراک از صدور کیفرخواســت عامل 
قتل عام خانوادگی در اراک خبر داد و گفــت: پرونده به دادگاه 
کیفری یک ارســال خواهد شد.22 دی ماه ســال جاری در پی 
 تیراندازی در اســتان مرکزی و کشــته شــدن 6 نفر از اعضای 
دو خانــواده، قاتل فراری در همان شــب و در اســتان مرکزی 
 دستگیر شــد، این در حالی اســت که کیفرخواست این پرونده 

در کمتر از بیست روز صادر شد.

کیفرخواست عامل قتل عام 
خانوادگی در اراک صادر شد 

دوباره حادثه ای تلــخ در بین تیم درمانی بیمارســتان ها رقم 
خــورد و این بار، یکی از پزشــکان بیمارســتان های خصوصی 
تهران، به پرســتار باردار حمله برد. حمید چراغی رییس هیئت 
مدیره نظام پرســتاری تهران درباره این موضوع گفت: به عنوان 
نماینده صنفی پرستاران تهران، این موضوع را پیگیری و دنبال 
خواهم کرد و از تمامی پرســتاران همکار درخواســت می کنم 
در صورت بروز چنین مشــکالتی، موضوع را به ســازمان نظام 

پرستاری و نیروی انتظامی اطالع دهند.

تعداد20 نفر از کارگران معدن زغال ســنگ پویش شهرستان 
طبس از توابع خراسان جنوبی یکشنبه شب بعد از اتمام کار و در 
حال انتقال به محل خوابگاه از عقب وانت نیسان سقوط کردند.

علت این حادثه  عمل کردن جک کمپرس وانت نیســان عنوان 
شد که تعدادی از کارگران حادثه دیده در محل درمان شدند و 
هفت نفر که برخی از آنان دچار شکســتگی شــده بودند، برای 
درمان به بیمارستان شهید ســید مصطفی خمینی ) ره ( طبس 
منتقل شــدند. این شهرستان شــش ناحیه اصلی زغال سنگ 
پروده، مزینو، نایبند، آبدوغی، کلشــانه و کالشــور دارد. زغال 
سنگ طبس شامل دو نوع کک شــو و حرارتی است، بیشترین 
استفاده زغال کک شو مربوط به ذوب آهن اصفهان است و زغال 

حرارتی عمدتا به چین و ترکیه صادر می  شود.

حمله پزشک به پرستار باردار 

حادثه ای عجیب
برای 20 معدنچی در طبس

 دزدان مســلح خطرناکی که اقدامــات مجرمانه خود را 
از دهم تیرماه در مشــهد آغاز کرده بودنــد، برای اجرای 
نقشه شــوم ســرقت مســلحانه، ابتدا خودرو پژو پارس 
سفیدرنگی را از مشهد ســرقت کردند و به سوی نیشابور 
 گریختنــد. آنهــا دو روز خــودروی ســرقتی را در یکی 
از خیابان های نیشابور مخفی کردند تا در فرصت مناسب 

نقشه سرقت مسلحانه از طالفروشی را اجرا کنند.
 دو ســارق 19 و 21 ســاله که سالح وینچســتر خود را 
از مشهد خریده بودند با تهیه نقاب و لوازم سرقت عصر روز 

سیزدهم مرداد وارد عمل شدند. » ع «و» م «که اطالعات 
کافی از موقعیــت و طالهای موجود در طالفروشــی به 
دســت آورده بودند با حمله به طالفروشی در خیابان امام 
خمینی ) ره ( نیشــابور حدود دو کیلوگــرم طال را داخل 
کیسه ریختند، اما هنگام خروج از طالفروشی با نیروهای 
 انتظامی رو به رو شــدند. ســارقان نقابدار کــه برای فرار 
از چنگ قانون، ســالح خود را به ســوی رهگذران نشانه 
گرفته بودند با شــلیک گلوله های متعدد، دو شــهروند 
و یکی از نیروهــای انتظامی را مجروح کردند و ســوار بر 

خودرو به مکان نامعلومی گریختند.
با توجه به اهمیت ماجرا گروهی از کارآگاهان زبده پلیس 
آگاهی خراسان رضوی نیز وارد عمل شدند چرا که تجزیه 
و تحلیل های اطالعاتی نشــان می داد اعضای اصلی این 
باند مخوف در مشهد مخفی شده اند. بنابراین کارآگاهان 
با صدور دســتورات ویژه ای از ســوی » قاضی حیدری « 
رصدهای اطالعاتی خود را ادامــه دادند تا این که در یک 
عملیات هماهنــگ و غافلگیرانه موفق شــدند متهمان 
و عوامــل مرتبط با آنــان را در اطراف میدان نمایشــگاه 
بین المللی مشهد دستگیر کنند. همزمان با آغاز بازجویی 
از دزدان مســلح، مشخص شــد که آنان سالح وینچستر 
را در منزل خواهــر یکی از متهمان و طالهای مســروقه 
 را نیز درون پیت حلبی و داخل باغی در نیشــابور مخفی 
کرده اند. بنا بر این گزارش، با کشــف ســالح و طالهای 
سرقتی، متهمان این پرونده با تفهیم اتهام » محارب « در 
مشهد، روانه نیشابور شدند و سرانجام پس از طی مراحل 
قانونــی و برگزاری جلســات محاکمه بــا حضور وکالی 
مدافع متهمــان، دو عضو اصلی این باند خشــن به اعدام 
 محکوم شدند. رای صادره پس از تایید دیوان عالی کشور 
و فراهم شدن مقدمات اجرای آن، صبح دیروز در منطقه 
اسماعیل آباد مشــهد به اجرا درآمد و دو سارق مسلح در 
میان تکبیر و شعارهای تقدیر از نیروی انتظامی و دستگاه 
 قضایی به چوبه دار ســپرده شــدند. دادســتان عمومی 
و انقالب مرکز خراســان رضوی که در محل اجرای حکم 
حضور داشــت به خراســان گفت: همان طور که بارها به 
مردم شریف وعده داده ایم، برای برخورد قاطع با »قانون 
شکنان« و »امنیت سوزان« از هیچ تالشی دریغ نخواهیم 
کرد و برای تامین احساس امنیت مردم به یاوه گویی های 
دشمنان با عناوینی مانند » حقوق بشر « توجه نمی کنیم 
چرا که اجرای احکام شــرع مقدس در نظــام جمهوری 
 اســالمی ایران وظیفه واجب دســتگاه قضاست. قاضی

» غالمعلی صادقی « افزود: وظیفــه اصلی مدعی العموم 
حفاظت از جان و مال و ناموس مردم است بنابراین اجازه 
نمی دهیم عده ای هنجارشــکن با اقدامات خشن موجب 
احساس ناامنی در استان شــوند و برای رسیدن به اهداف 

و آرمان های انقالب از همه توان خود استفاده می کنیم. 

11 دی ماه امســال جوان ۳2 ســاله ای زمانی که در کنار 
خانواده بــود، به طور ناگهانی دچار مشــکل قلبی شــده 
 که خانواده آن بالفاصله پس از احســاس مشــکل شدید 
در فرزندشــان با نیروهای اورژانس جهت کمک رســانی 
تماس می گیرند. نیروهــای اورژانس بعد از اعالم ماموریت 
به آنها بالفاصله در محل حاضر شده و اقدامات الزم را جهت 
نجات جان جوان ۳2 انجام می دهند. زمانی که اورژانسی ها 
بر بالین جوان حاضر می شوند 6 دقیقه از مرگ آن گذشته 
بود و بیمار با ایست کامل تنفسی و قلبی در پاگرد ساختمان 

افتاده و خانواده نگران و حیران از این مســئله در شــوک 
بودند.تکنســین فوریت های پزشــکی و کارمند اورژانس 
تهران در ارتباط با این حادثه گفت: پس از اینکه به ما اعالم 
 ماموریت شــد به منزل مورد نظر اعزام شده ولی زمانی که 
به محل رســیدیم پس از معاینات مشــخص شــد جوان 
 ایست کامل تنفســی و قلبی کرده اســت ولی با این حال 
و بر حسب ماموریت اقدام احیا را انجام داده و خوشبختانه 
موفق شدیم پس از چند دقیقه قلب فرد را به مدد الهی فعال 
کنیم. مهدی احمدی با اشــاره به اینکه زمان طالیی برای 
نجات جان افرادی که دچار ســکته قلبی یا گرفتگی عروق 
قلبی شــده اند ۴ تا 6 دقیقه است تا بتوانیم اکسیژن  رسانی 

به مغز را داشته باشــیم، گفت: پس از احیای قلبی، ریوی و 
استفاده از وسایل و داروهای مناسب بیمار نبضش برگشت 
و سعی در انتقال آن به بیمارستان کردیم ولی حین انتقال 
مجدد فرد دچار مشکل شــد ولی در آن زمان نیز اقدامات 
الزم صورت گرفت، ســرانجام بیمار به بیمارستان مهدیه 
انتقال پیدا کرد، اما با این وجود ما نیز در کنار کادر اورژانس 
بیمارستان هماهنگی های الزم را انجام دادیم. وی با اشاره 
به اینکه نجات جان این جوان از مرگ در حالی که حدود 6 
دقیقه از مرگ آن و در واقع ایســت کامل قلبی تنفسی اش 
 می  گذشــت یک معجزه بود، گفت: طی10 سال سابقه کار 

در اورژانس تا کنون با چنین مسئله ای مواجه نشده بودم. 

سارقان نقابدار که 
 برای فرار 

از چنگ قانون، 
سالح خود را به سوی 

رهگذران  نشانه 
گرفته بودند  با شلیک 

گلوله  های متعدد، 
دو شهروند و یکی از 
نیروهای انتظامی  را 

مجروح کردند

اخطاریه
11/191  شــماره پرونده: 950222 نام و نام خانوادگــی: فاطمه تاجیک فرزند 
محمدرضا به نشــانی مجهول المکان، محل حضور: شــعبه 43 شــورای حل 
اختالف اصفهان واقع در زندان مرکزی، وقت حضور: روز دوشنبه 95/12/16 
 ساعت 13، علت حضور: رسیدگی به دادخواســت آقای امیر حسین احمدیان.

 م الف: 34716  شعبه 43 مجتمع شماره یک)زندان( شورای حل اختالف اصفهان 
)56 کلمه، 1 کادر(

اخطاریه
11/192  شــماره پرونده: 950223 نام و نام خانوادگــی: فاطمه تاجیک فرزند 
محمدرضا به نشــانی مجهول المکان، محل حضور: شــعبه 43 شــورای حل 
اختالف اصفهان واقع در زندان مرکزی، وقت حضور: روز دوشنبه 95/12/16 
 ساعت 13، علت حضور: رسیدگی به دادخواســت آقای امیر حسین احمدیان. 
م الف: 34718  شعبه 43 مجتمع شماره یک)زندان( شورای حل اختالف اصفهان 

)56 کلمه، 1 کادر(
اخطاریه

11/193  شــماره پرونده: 950225 نام و نام خانوادگــی: فاطمه تاجیک فرزند 
محمدرضا به نشانی مجهول المکان، محل حضور: شعبه 43 شورای حل اختالف 
اصفهان واقع در زندان مرکزی، وقت حضور: روز دوشنبه 95/12/16 ساعت 
13، م الف: 34715  شعبه 43 مجتمع شــماره یک)زندان( شورای حل اختالف 

اصفهان )47 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/194 در خصوص پرونده کالســه 1053/95 خواهان 1- علی عیدی وندی 
2- میالد قنبریان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مرضیه سنجری دره 
بید تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/15  ساعت 16/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
 از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق

 شمالی چهار راه وکال مجتمع شــماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34663 شعبه 
27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )119 کلمه، 1 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/195 در خصوص پرونده کالســه 1200/95 خواهان رســول رســتمیان 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت کورش جمالی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/15  ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی مجتمع شماره 2  
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:34696 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/196 در خصوص پرونده کالســه 1198/95 خواهان رســول رســتمیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت یاسر امینی تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/12/15  ســاعت 16 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شــمالی مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:34693 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/197 در خصــوص پرونــده کالســه 9509986794700649 -1098/95 
خواهان رضا نصیری  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمیدرضا حسن 
پور تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 95/12/14  ساعت 15/30 

تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ 
صدوق شمالی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34631 شعبه 17 مجتمع 

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

11/214 در خصــوص پرونــده کالســه 951379 خواهان شــهین کبیریان 
دادخواستی مبنی بر الزام خط موبایل به طرفیت فرزاد شعاع تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/24  ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34714 شعبه 
11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )107 کلمه، 1 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/215 در خصــوص پرونده کالســه 951385 خواهان نــادر رجبی پیروز 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حســین حمزه پور سوینی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/24  ساعت 10/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:34660 شــعبه 11 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/216 در خصــوص پرونــده کالســه 95-1066 خواهان حســین اکبری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای شــفیعی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/12/23  ساعت 10 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:34641 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 113 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/217 در خصــوص پرونده کالســه 95-1167 خواهان محمد ســنجری 
دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال سند یک دســتگاه کامیون به طرفیت سید 
مهران ســتار تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز دوشــنبه مورخ 
95/12/23  ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تــا خوانده قبل از 
وقت رســیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شــرقی بعد از چهار راه 
پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:34625 شــعبه 53 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 120 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/218 در خصــوص پرونــده کالســه 568/95 خواهان منصور شــیرانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مصطفی شفیعی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/12/23  ساعت 6 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان شیخ صدوق چهار 

راه وکال مجتمع شماره 2 اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34689 شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )100 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/219 در خصــوص پرونده کالســه 918/95 خواهان شــهرزاد کالنتری 
دادخواستی مبنی بر الزام به تحویل یک دستگاه خودرو به طرفیت مهدی کثیری 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/22  ساعت 4 عصر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شماره 2 اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34629 شعبه 39 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )105 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/220 در خصوص پرونده کالسه 950205 خواهان محمدرضا گودرزیان 
دادخواستی مبنی بر انتقال ســند خط موبایل به طرفیت سهراب طاهری تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/22  ساعت 5 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهار راه پیروزی مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34620 شعبه 35 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان) 100 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/221 شــماره ابالغنامــه: 9510100351311333 شــماره پرونــده: 
9509980351300756 شماره بایگانی شعبه: 950853  خواهان بهزاد ابوطالبی 
دادخواستی به طرفیت  خوانده افسانه شــفیعیون به خواسته مطالبه خسارت 
و استرداد الشــه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206  ارجاع و به کالسه 9509980351300756 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/12/22 و ساعت 8تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:34725 شعبه 13 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/222 در خصــوص پرونــده کالســه 951385 خواهــان محمــد صادقی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت ســیاوش رجب فریدونی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/21  ســاعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال  مجتمع شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34619 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/223 شــماره ابالغنامــه: 9510100351311306 شــماره پرونــده: 
9509980351300278 شــماره بایگانی شعبه: 950313  خواهان علی بدیحی 
جوآبادی به وکالت الهه زندیه دادخواســتی به طرفیت  خواندگان محمد جواد 
سهرابی و اصغر باریکرو و علی محمد ســهرابی و مریم نقیبی و حمید نقیبی و 
نزهت نقیبی و مرجانه نقیبی و افسانه نقیبی و اشرف شیرازی  به خواسته مطالبه 
خسارت و الزام به تنظیم ســند رســمی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 206  ارجاع و به کالسه 
9509980351300278 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی و اجــرای قرار آن  
1395/12/21 و ســاعت 8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:34726 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/224 در خصــوص پرونده کالســه 951221 خواهان آقــای احمد فتحی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه نقد به طرفیت آقای علیرضا عباسی دهقی تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/12/18  ساعت 10 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان ارباب 
مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34624 شــعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل 

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

11/225 در خصــوص پرونده کالســه 825/95 خواهان محمــد جان نثاری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد محمدی تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/12/18  ســاعت 15/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:34648 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

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

11/226 در خصوص پرونده کالسه 951607 خواهان مهدی عابدی با وکالت 
مرتضی قانعیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت همایون حسامی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/17 ساعت 11 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 34668 شــعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/227 در خصوص پرونده کالســه 951269 خواهان  علــی اکبر محمدوند 
با وکالت آرزو حمیدپور دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمد وحیدی 
دســتجردی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/12/16 ساعت 
8/30 تعیین گردیده اســت بــا توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- 
جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 34627 شعبه 32 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )120 کلمه، 2 کادر(

اعدام دو جوان 19 و 21 ساله
در مالعام 

کارگر۴0 ساله با سقوط در چاه10 متری، به شدت مصدوم شد. 
در پی اعالم این حادثه به ســامانه 125، آتش نشــانان ایستگاه 
۴۳ و گــروه امداد و نجــات 18 بی درنگ و با هماهنگی ســتاد 
 فرماندهــی آتش نشــانی تهران ســاعت 09:۴2 صبــح دیروز

به بزرگراه چمران، نرسیده به مالصدرا اعزام شدند. فریبرز رضا 
تاجی، افســر آماده منطقه دو عملیات آتش نشــانی تهران که 
در محل حادثه حضور داشــت، در این باره گفــت: بنا به اظهار 
شــاهدان، یک کارگر ســاختمانی برای پروژه ای ســاختمانی 

سرگرم کار بود که ناگهان به درون این چاه سقوط کرد.

سقوط کارگر 40 ساله
به چاه 10 متری 

عامالن سرقت مسلحانه خونین در نیشــابور، صبح روز یکشنبه در منطقه اســماعیل آباد مشهد به دار 
مجازات آویخته شدند.

جوان ایرانی مرد و زنده شد!
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ابالغ وقت رسیدگی
11/228 در خصوص پرونده کالســه 951268 خواهان  علــی اکبر محمدوند 
با وکالت آرزو حمیدپور دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمد وحیدی 
دستجردی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 95/12/16 ساعت 
9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 34626 شــعبه 32 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/240  شــماره: 95/248465-95/11/7 چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه 
زمین محصور پالک شــماره  4/117 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام نرگس پرورش قزوینی فرزند رضا و شــرکا ششــدانگ در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمــل نیامده اینک بنا به 
دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/12/5 ساعت 9 در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/11/12 م الف: 

34749 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
تبادل لوایح

11/199  در خصــوص پرونــده تجدیدنظرخواهــی آرش احمــدی به طرفیت 
تجدیدنظر خوانده مجید حاج هاشــمی به دادنامه شماره 950-95/6/3 مورخه 
95/6/3 مطروحه در پرونده کالسه 94-1243 شورای حل اختالف اصفهان واقع 
در خیابان ارباب روبروی مدرسه، تجدیدنظر خوانده مجید حاج هاشمی جهت 
تبادل لوایح و ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشــر آ گهی اقدام 
فرمایید. عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد. م الف: 34784 شعبه 45 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )77 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

11/198  شــماره ابالغنامــه: 9510100350511364 شــماره پرونــده: 
9209980350500715 شماره بایگانی شــعبه: 920729 در خصوص تجدید 
نظر خواهی آقای محمد شاکری به طرفیت 1- سعید 2- علیرضا طبالی برسیانی 
نسبت به دادنامه شــماره 9409970350500636 صادره از شــعبه 5 دادگاه 
حقوقی اصفهان در پرونده 920729 ح 5، تجدیدنظرخواهی به شما از طریق نشر 
آگهی ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از 
رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده با 
همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. م الف: 34731 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

11/200  شــماره درخواســت: 9510460358600029 شــماره پرونــده: 
9509980358600476 شماره بایگانی شــعبه: 950492 احترامًا نظر به اینکه 
آقای محمود موری بازفت فرزند احمد به اتهام مشــارکت در قاچاق 34 بطری 
مشروبات الکلی در پرونده کالســه 950492ب 7، از طرف این بازپرسی تحت 
تعقیب هستند و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن 
نگردیده است. بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابــالغ تا ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ انتشار آگهی در شعبه 7 بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع 
شماره 4 اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع شــماره 4 دادسرای اصفهان، جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده 

دادگستری اصفهان می باشد. م الف: 34697 شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان )148 کلمه، 2 کادر(

ابالغ
11/201  شــماره درخواســت: 9510460358600028 شــماره پرونــده: 
9509980358600622 شماره بایگانی شعبه: 950639 نظر به اینکه آقای جعفر 
جهانبخش فرزند علی اکبر به اتهام کالهبرداری از طریق سپردن چک مسروقه 
349223 عهده بانک ملی به مبلغ یکصد میلیون ریال در پرونده کالسه 950639 
ب 7، موضوع شکایت محمد حسن یاری زمانی فرزند یدا... از طرف این بازپرسی 
تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان 
ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتــب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ انتشار آگهی در شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع 
شماره 4 اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع شــماره 4 دادسرای اصفهان، جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده 
دادگستری اصفهان می باشد. م الف: 34695 شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

11/202  شــماره درخواســت: 9510460358600027 شــماره پرونــده: 
9509980358600621 شــماره بایگانی شــعبه: 950638 نظر بــه اینکه آقای 
مسعود ملکی فرزند عباسعلی به اتهام کالهبرداری  به مبلغ پانصد میلیون ریال 
در پرونده کالسه 950638ب 7،  موضوع شکایت زهرا عقیلی فرزند سید محمد 
علی، از طرف این بازپرســی تحت تعقیب هســتند و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای ماده 
174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه ازتاریخ انتشــار آگهی در شعبه 7 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شــماره 4 اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع 
شماره 4 دادسرای اصفهان، جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی به عمل 
خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگستری اصفهان می باشد. م الف: 34694 

شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

11/203  شــماره درخواســت: 9510460358600026 شــماره پرونــده: 
9509980358600620 شماره بایگانی شعبه: 950637 نظر به اینکه آقای حادث 
آرمند فرزند جلیل به اتهام فروش مال غیر خودرو پژو پارس به شماره انتظامی 
645 هـ 42 ایران 43 در پرونده کالسه 950637 ب 7، موضوع شکایت احمد حمزه 
فرزند پنجه علی، از طرف این بازپرسی تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه به 
واســطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده اســت. بدینوسیله در 
اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبــرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه ازتاریخ انتشــار آگهی در 
شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 4 اصفهان واقع در 
خ کهندژ مجتمع شماره 4 دادسرای اصفهان، جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی به عمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگستری اصفهان می باشد. 
م الف: 34692 شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )161 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ

11/204  شــماره درخواســت: 9510460358600030 شــماره پرونــده: 
9509980358600404 شماره بایگانی شعبه: 950420 نظر به اینکه آقای رضا 
دهنوی فرزند مرتضی  به اتهام خیانت در امانت نسبت به 12 ستون قالب 35 در 
35 و یک دستگاه باالبر 150 پیم قورباغه ای در  در پرونده کالسه 950420 ب 7، 
موضوع شکایت  مهدی کشاورز فرزند محمدرضا، از طرف این بازپرسی تحت 
تعقیب هستند و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن 
نگردیده است. بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابــالغ تا ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ انتشار آگهی در شعبه 7 بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع 
شماره 4 اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع شــماره 4 دادسرای اصفهان، جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده 
دادگستری اصفهان می باشد. م الف: 34690 شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

11/205  شــماره درخواســت: 9510460359400039 شــماره پرونــده: 
9509980359400282 شماره بایگانی شعبه: 950286 موضوع: ابالغ به آقای 
میثم میرزا خانی فرزند قاسم، آگهی ابالغ به آقای میثم میرزاخانی فرزند قاسم 
به اتهام فروش مال غیر حسب شکایت ســمیه محمدی از طرف این دادسرا در 
پرونده کالســه 950286 ب 15 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به وی به 
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به وی ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم حضور پس از 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی هزینه توسط دادگستری کل استان اصفهان پرداخت 
می گردد. م الف: 34687 شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

11/206  شــماره درخواســت: 9510460358500009 شــماره پرونــده: 
9509980358500410 شــماره بایگانی شــعبه: 950416 در پرونده کالســه 
950416 ب 6 شعبه ششم بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان آقایان بهــرام کمائی فرزند نصراله و میثــاق دولت خواه فرزند یونس 
شــکایتی علیه آقای محمد زهران اصفهانی فرزند حســین دایر بــر خیانت در 
امانت مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شــعبه ارجاع گردید. نظر به این که 
متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارد و دفاع از 
خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاد خواهد 
نمود. م الف: 34685 شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )146 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ

11/207  شــماره ابالغنامــه: 9510100351212986 شــماره پرونــده: 
9309980351201002 شماره بایگانی شــعبه: 931045 در خصوص تحدید 
نظر خواهی آقای حمیدرضا شــیرانی ف برات به طرفیت شما نسبت به دادنامه 
شــماره 1028-94 صادره از این شعبه، به پیوست نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی 
دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه 
تحویل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارســال می گردد. م الف: 

34724 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )102 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

11/208  شــماره ابالغنامــه: 9510100350511362 شــماره پرونــده: 
9509980350500049 شــماره بایگانی شــعبه: 950050 در خصوص تحدید 
نظر خواهی آقایان 1- مهدی میرزا گل 2- علیرضا طهماسبی 3- داود پارساپور 
به طرفیت 1- مرتضی 2- حسین فوالدگر 3- محمد رضا عابدینی زاده  نسبت به 
دادنامه شماره 9509970350501425  صادره از این شعبه  تجدیدنظرخواهی 
به شما از طریق نشر آگهی  ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید 
ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل 
دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارســال می گردد. م الف: 34735 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

11/209  شــماره ابالغنامــه: 9510100351213017 شــماره پرونــده: 
9509980351200539 شــماره بایگانی شــعبه: 950657 در خصوص تحدید 
نظر خواهی سید امیر حســین متولی امامی  به طرفیت شما نســبت به دادنامه 
شــماره 1811-95 صادره از این شعبه، به پیوست نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی 

دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه 
تحویل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارســال می گردد. م الف: 

34740 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )102 کلمه، 1 کادر(
ابالغ نظریه کارشناسی

11/210 موضوع: ارائه گزارش کارشناسی در پرونده 1556/94ش-ج 2 پیرو 
ابالغیه 95/8/9 در پرونده فوق الذکر ضمن حضــور در محل اموال که عبارت 
از اصفهان خیابان برازنده- مجتمع مســکونی آســمان- بلوک ونوس انباری 
واحد E13 واقع در پارکینگ له یا خواهان آقای شــهرام شفیعی خوانده یا علیه 
مرتضی قائد امینــی در خصوص ارزیابی صورت جلســه توقیف اموال مورخ 
92/12/20 که توسط ستوان ســوم هادی کمالی صورت گرفته است لذا پس از 
رویت اموال ذیل با توجه به فرسوده بودن اجناس نظر اینجانب عبارت است از: 
1- یک دستگاه یخچال فریزر فرسوده غیر قابل استفاده و فاقد موتور با مارک 
آدمیرال به مبلغ 1/000/000 ریال 2- یک تخته فرش دســت باف 9 متری زمینه 
الکی فرسوده به مبلغ 2/000/000 ریال 3- یک عدد پوکه لباسشوئی AEG فاقد 
موتور و لوازم داخلی )فقط بدنه( به مبلغ 500/000 ریال، جمعًا سه قلم اجناس به 
مبلغ 3/500/000 ریال ) سه میلیون و پانصد هزار ریال( که این صرفًا یک نظریه 
و تصمیم نهایی با مرجع محترم قضائی خواهد بود.  چنانچه آقای شهرام شفیعی 
علیه مرتضی قائد امینی خواهشمند است یک نوبت آگهی ابالغ نظریه کارشناسی 
با این مضمون که چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراض دارید ظرف مهلت سه 
روز پس از رویت به این شــعبه اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی 
پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف طبقه دوم مراجعه نمایید. م الف: 
34748 اجرای احکام شعبه 2 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)234 کلمه، 3 کادر(
ابالغیه

11/211  شــماره ابالغنامــه: 9510100350109885 شــماره پرونــده: 
9509980350100463 شماره بایگانی شعبه: 950559 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: حمیدرضا کیانی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور: 
1396/01/16 چهارشنبه ساعت 9/45 ، محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
333، در خصوص دعوی محمدرضا کیانی به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف: 34745 شعبه 1 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )77 کلمه، 1 کادر(
ابالغیه

11/212  شــماره ابالغنامــه: 9510100350109862 شــماره پرونــده: 
9509980350100823 شــماره بایگانی شــعبه: 950964 مشــخصات ابالغ 
شونده حقیقی: سید اسداله سادسی به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور: 
1396/01/14 دوشنبه ساعت 11/15 ، محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
333، در خصوص دعوی ســید مهدی فیض بخش بازرگانی به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف: 34744 شعبه 

1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )79 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/213 شــماره ابالغنامــه: 9510106837204720 شــماره پرونــده: 
9509986837201427 شــماره بایگانی شــعبه: 951462  خواهان امیرمحمد 
شجائی برجوئی دادخواســتی به طرفیت  خوانده احمد قلی شجائی به خواسته 
درخواســت صدور حکم رشــد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه دوم اتاق 216  ارجاع و به کالســه 9509986837201427 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/12/24 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده  و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. در خصوص دعوی امیرمحمد شجاعی برجوئی به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. م الف:34729 شعبه 12 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) 185 کلمه، 2 کادر(

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدن گفت: برنامه های متنوعی در 
این شهرستان همزمان با آغاز دهه فجر اجرا خواهد شد.

ســرهنگ احســان ســروش از اجرای بیش از 20 عنوان برنامه 
همزمان با آغــاز دهه فجر در این شهرســتان خبــر داد و گفت: 
برنامه های دهه فجر فریدن هر ســاله از یازده بهمــن روز ایثار و 

شهادت شهرستان فریدن آغاز می شود.
وی  افزود: برنامــه های متنوع فرهنگی،نشســت های بصیرتی، 
برگــزاری یــادواره شــهدا،محفل انس بــا قرآن، سرکشــی از 
خانواده های معظم شــهدا، غباروبی مزار شهدا و برگزاری جشن 
انقالب و حضور در راهپیمایی 22 بهمن  از مهم ترین برنامه های 

اجرایی سپاه فریدن در دهه فجر خواهد بود.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج فریدن از  افتتاح دو پایگاه شهید 
نجاری و شــهید حیدریان در این ایام خبر داد و گفت: همایشی 
با موضوع علمی کردن کشاورزی، برگزاری نشست روشنگری با 
سخنرانی یکی از چهره های مطرح کشوری، همایش ائمه جمعه، 
جماعات و فرماندهان پایگاه از جمله برنامه های شاخص سپاه در 

این دهه است.
وی افزود: رژه موتورســواران در ســطح شهرســتان، صبحگاه 
سراســری واحدهای مقاومت دانش آموزی، افتتاح نمایشــگاه 
کاریکاتور و عکس، برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب و طرح های 

اقتصاد مقاومتی از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده است.

مدیر کمیته اجرایــی کنگره بین المللی محتشــم کاشــان از 
ارسال 300 مقاله به دبیرخانه این کنگره خبر داد. سید مرتضی 
طاهری در نشســت خبری کنگره بین المللی محتشم کاشانی 
اظهــار کرد: مقاالت ارســالی در ســه محور اوضــاع فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی عصر صفویه، زندگی، اندیشه و شعر محتشم 
و هنرهای آیینی اســت. وی با بیان اینکه مهلت ارسال مقاالت 
تا بیستم بهمن تمدید شــده اســت، افزود: کنگره بین المللی 
محتشم کاشانی به مدت سه روز در روزهای سیزدهم، چهاردهم 
و پانزدهم اســفند ماه به میزبانی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
کاشان برگزار می شــود. مدیر کمیته اجرایی کنگره بین المللی 
محتشم کاشــان تصریح کرد: برای اطالع رسانی این کنگره دو 
هزار پوستر فراخوان به 500 دانشگاه سراسر کشور ارسال شده 
اســت. مدیر کمیته اجرایی کنگره بین المللی محتشــم کاشان 
گفت: برای هرچه بهتر برگزار شــدن این رویداد مهم فرهنگی 
کمیته های 9 گانه در این شهرســتان در قالب عمرانی، تبلیغات 
و اطالع رســانی، فرهنگی و هنری، علمــی و... از ماه های قبل 

فعالیت خود را آغاز کرده اند. 
طاهری رونمایی از آثار کتاب شناسی محتشم کاشانی، رونمایی 
از کتاب و مقاالت محتشم، ثبت ترکیب بند محتشم کاشانی در 
فهرست آثار  میراث ناملموس کشــور و برگزاری نمایشگاه های 
خوشنویســی و عکس را از جمله موارد برنامه ریزی شــده در 

کنگره بین المللی محتشم عنوان کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدن خبر داد:

اجرای بیش از 20 عنوان برنامه 
توسط سپاه فریدن در دهه فجر

كاشان؛ میزبان گنگره  بین المللی 
محتشم كاشانی

اخبار

فرماندار شهرستان نطنز در جلسه ستاد خدمات سفر 
نوروزی اظهار کرد: شهرســتان نطنز بــه عنوان یکی 
از شهرهای مهم و نقاط هدف گردشــگری در استان 
اصفهان همیشــه مدنظر بــوده و ایــن از بابت اماکن 
تاریخی و بکر و ســایر امکانات گردشگری، تفریحی و 
مذهبی موجود در شهرستان و حتی آب  و هوای خوب 

بوده است.
یوســف حســنی افزود: در تعطیالت نوروز 95 تعداد 
511 هزار و 432 مســافر وارد شهرستان نطنز شدند 
که از این تعــداد 137 هزار نفر از آنان در شهرســتان 
اقامت کردند که ایــن اقامت ها در امامــزاده آقا علی 
عباس، مدارس ســطح شهرســتان، هتل هــا و خانه 

مسافرها بوده است.
فرماندار شهرستان نطنز تصریح کرد: امسال نیز همه 
دستگاه ها موظفند با شناســایی نقاط ضعف احتمالی 
و رفع آنها و تقویت نقاط قــوت و برنامه ریزی جدی و 
با استفاده از همه ظرفیت خود بتوانند خدمات ارزنده 
و خوبی را به مســافران نــوروزی نطنز ارائــه کنند تا 

مسافران با خاطره خوش از شهرستان خارج شوند.
وی از تشــکیل کمیته هــای 10 گانه ســتاد خدمات 
سفر نوروزی در نطنز خبر داد و گفت: با توجه به ابالغ 
 حکم رؤســای کمیته های 10 گانه ستاد نوروزی باید 
هرچه ســریع تر بــا برگــزاری جلســات تخصصی و 
کارشناســی شــده خود، ظرف مدت یک هفته نتایج 
حاصله از برگزاری جلسات را به ســتاد نوروزی اعالم 

کنند.
حســین یزدانمهر سرپرســت اداره میراث فرهنگی، 
 صنایع دســتی و گردشــگری نطنز نیز اظهــار کرد: 
بر اساس دستورالعمل کشــوری با توجه به ثبت آیین 
سنتی نوروز در سال گذشــته در فهرست آثار جهانی 
)یونسکو(، مقرر اســت که امســال قبل از شروع ایام 
نوروز برنامه نــوروزگاه که اجــرای برنامه های هنری، 
بازی های بومی محلی، اجرای نمایشگاه و غیره در کل 
شهرستان های اســتان برگزار شود و با تشکیل کمیته  
ویژه ای با اداره مرتبط نســبت به انجام این برنامه در 

چهار شهر شهرستان اقدام گردد.
وی افزود: اجرای خانه مسافر در نوروز 96، بحث تهیه 
بروشــور و نقشــه جاذبه ها و آثار تاریخی شهرستان با 
مشــارکت بخش خصوصی، باز بودن بناهای تاریخی 
شاخص جهت بازدید از جمله برنامه های اداره میراث 

فرهنگی نطنز برای نوروز 96 خواهد بود.

فرماندار شهرستان مبارکه در مراســم تودیع و معارفه رییس 
جدید شبکه بهداشت و درمان شهرســتان مبارکه، با تبریک 
ایام دهه فجر، اظهار داشت: با گذشــت حدود 3 سال و نیم از 
خدمات دولت تدبیر و امیــد، اولویت اول ایــن دولت ارتقای 
سالمت و امنیت غذایی مردم اســت. علی اصغر ذاکری با بیان 

اینکه دولت در سال 92 با شعار ارتقای سالمت مردم، کار خود 
را آغاز کرد، گفت: رهبر معظــم انقالب در دیدار اعضای هیئت 
دولت با ایشان، طرح تحول نظام سالمت را یکی از موفق ترین 
طرح های اجرایی دولت بیان کردنــد. فرماندار مبارکه با بیان 
اینکه مردم به خوبی نتایج اجرای ایــن طرح را در زندگی خود 

لمس کردند، اضافه کرد: با اجرای طرح تحول نظام ســالمت 
عالوه بر کاهــش حدود ۸0درصــدی هزینــه درمانی مردم 
شهرستان مبارکه، در جهت تجهیز و افزایش کیفیت خدمات به 
بیماران نیز قدم های خوبی برداشته شده است. وی بیان داشت: 
با آغاز این طرح قدم های مثبتی در بازسازی اورژانس، بازسازی 
زایشگاه وبرخی از بخش های بیمارســتان شهرستان مبارکه 
و همچنین خرید دستگاه سی تی اسکن و سونوگرافی و غیره 
برداشته شده است. ذاکری با بیان اینکه امیدواریم با پیگیری و 
همکاری مسئوالن مابقی طرح های دولت در شهرستان مبارکه 
به خوبی عملیاتی شود، گفت: کســانی که در زمینه سالمت 
جامعه فعالیت می کنند سفیران سالمت جامعه محسوب می 
شوند. ذاکری از سفیران سالمت این شهرستان خواست تمام 
تالش خود را برای افزایش و ارتقای کیفیت خدمات درمانی به 
مردم انجام واز هیچ تالش وکوششی دریغ نکنند. در پایان این 
مراسم از زحمات 11 ساله دکتر شهرام حاجیان در شهرستان 
مبارکه تقدیر و دکتر علی پارســا به عنوان مدیر جدید شبکه 
بهداشت ودرمان شهرستان مبارکه معرفی شد. علی پارسا در 
این مراسم گفت: مدیریت خود را بر پایه سه اصل قانون،مالکیت 
و امانتداری استوار کرده است. وی افزود: تمام تالش خود را برای 
حفظ، ارتقا و پیشرفت سالمت شهرستان با همراهی و همدلی 
تمامی مسئوالن و کارکنان شبکه بهداشت و درمان و حمایت 
همه مسئوالن شهرســتان و دانشــگاه به کار خواهد گرفت. 
مراســم تودیع و معارفه رییس جدید شبکه بهداشت و درمان 
شهرســتان مبارکه با حضور امام جمعه زیباشهر، شهرداران و 
اعضای شوراهای اسالمی شهرهای این شهرستان و جمعی از 
 رؤسای ادارت شهرستان در سالن اجتماعات بیمارستان محمد

 رسول ا...)ص( مبارکه برگزار شد.

فرماندار نطنز خبر داد:

تشکیل كمیته های ستاد 
خدمات سفر نوروزی در نطنز

خبر

پیشنهاد سردبیر: 
كاشان میزبان گنگره بین المللی محتشم كاشانی

با گذشت حدود 
3 سال و نیم از 
خدمات دولت 
تدبیر و امید، 

اولویت اول این 
دولت ارتقای 

سالمت و امنیت 
غذایی مردم 

است

با اجرای طرح تحول نظام سالمت صورت گرفت؛

کاهش 80 درصدی هزینه درمانی در شهرستان مبارکه

شــهردار نجف آباد گفت: با وجود اخذ مصوبــات قانونی 
مورد نیاز، مسیر اولیه پیشنهادی برای قطار شهری نجف 
آباد به اصفهان دارای مشــکالتی بود که بــه منظور رفع 
آنها اصالحیه ای تهیه و ارائه شــد که طی آن مشــکالتی 
مانند محدودیت در آزادســازی زمین هــای حریم خط و 
دپوی مبدأ، نیاز به تغییر خط در چندین نقطه، وابستگی 
به اجرای قطار شهری فوالدشهر و بهارستان برطرف شد. 
مسعود منتظری در جمع خبرنگاران از دسترسی نداشتن 
اســتفاده کنندگان به مرکز اصفهان و نبود ایستگاه های 

مناسب به عنوان دیگر مشکالت مسیر اولیه یاد کرد و بیان 
داشــت: البته انجام این کار نیازمند پیگیری، رایزنی، اخذ 
مجوزهای مختلف و تشــکیل جلسات ســنگین و متعدد 
در سطح شهرستان، استان و کشــور بود که این روند در 
آینده نیز جهت رســیدن پروژه به مرحله کلنگ زنی ادامه 
خواهد داشــت. وی اضافه کرد: مســاحتی بالغ بر 4 هزار 
هکتار از اراضی شهرســتان نجف آباد در محدوده شــهر 
جوزدان با مشــکالت خاصــی از نظر مالکیت با شــرکت 
عمران فوالدشهر مواجه شده بود که این موضوع با به روز 
رسانی طرح جامع شــهری و تصویب مراجع قانونی، اخیرا 
بر طرف شده و از این میزان حدود 1100 هکتار به عنوان 
حریم شهر نجف آباد شناسایی شــده است. شهردار نجف 
آباد ادامه داد: شهرداری و شورای شهر دوره چهارم تالش 
دارند طرح جابه جایی مشــاغل مزاحم شهری را در سطح 

2۸0 هکتار از این اراضی عملیاتی کنند. وی با اشــاره به 
به روز رســانی طرح های جامع و تفصیلی نجف آباد پس 
از 20 ســال گفت: آخرین طرح جامع شــهری نجف آباد 
مصوب ســال 75 بود و برخالف روال معمول در خصوص 
به روزرسانی هر 10 سال آن، طی سال های گذشته اقدام 
خاصی در این مورد انجام نگرفته بود و همین امر مشکالت 
شــهروندان در ســاخت و ســازهای مختلف و همچنین 
معضالت مدیریت شهری در اجرای پروژه های زیرساختی 
را افزایش داده بود. منتظری عنوان کرد: به منظور برطرف 
کردن چنین محدودیت هایی، با صرف وقت و انرژی زیاد 
طرح جامع شــهری جدید نجف آباد در حــال حاضر به 
تصویب رسیده و با تعیین پیمانکار مورد نیاز برای تکمیل 
مطالعات طرح تفصیلی، این طرح نیــز پس از حدود 14 

سال با شرایط جدید منطبق خواهد شد.

شهردار نجف آباد خبر داد:

تصویب خط جدید قطار شهری 
نجف آباد
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فرزندان تان را با درس و مشق 
نُکشید

برای اولین بار به همت خیریه امام موسی کاظم)ع( انجام شد؛

 اهدای جهیزیه به فرزندان 
بی بضاعت زندان های اصفهان

 ۲۳ درصد افراد جامعه 
به ناامنی روانی دچارند

از لحظه ای که به زوجی خبر می دهند به زودی پدر و مادر خواهند شد، 
آرمان ها و آرزوهایی در ذهن آنها بارور می شود. این آرمان ها و آرزوهای 
رنگارنگ، روز به روز بزرگ تر می شــود و خیلی زود با مفهومی به نام 

آموزش گره می خورد.
آنچه امــروزه به نــام »آموزش« در جامعــه ما جریــان دارد، نوعی 
فرزندکشــی اســت. از نگاه روان شــناختی، هوش عاطفی کودک 
8یا9ســاله باید در کنار خانواده پرورش یابد؛ اما نظام آموزشی امروز، 
این کودک را نزدیک به نیمی از شــبانه روز، در محیط مدرسه و دور 
از خانــواده، تحت آموزش فشــرده قرار می دهــد؛ آموزش هایی که 
حتی به فرض کاربردی بودن، روح کودک را آزرده می کند و شادابی 
کودکی اش را از او می ستاند. حداقل آســیب این روند، از بین رفتن 
خالقیت کودک است. مخاطب این جمالت صرفا مدیران تصمیم ساز 
نیستند؛ بلکه والدین، مخاطب اصلی آن محسوب می شوند. آنچه امروز 
در نظام آموزشی ما در جریان است، ازنوعی رقابت آموزشی حکایت 
دارد که والدین در آن نقشی اساســی ایفا می کنند. به فرض اجتناب 
ناپذیربودن ســاختار رقابت محور مدارس، این رقابت قابل تفکیک 
و تعدیل اســت. اگر 12 ســال حضور فرزندمان در مدارس ابتدایی، 
راهنمایی و دبیرستان را به یک رقابت ورزشی مثل دو و میدانی تشبیه 
کنیم، این رقابت قطعا با توجه به بازه زمانــی طوالنی آن از نوع دوی 

سرعت نخواهد بود و در قالب دوی ماراتن ملموس تر است.
وضع فرزندان ما در دوران تحصیل، شــبیه وضع دونده ماراتنی است 
که قرار است مســیر 42 کیلومتری مسابقه را بپیماید و به خط پایان 
برسد. تصور کنید این دونده برای پیمودن چنین مسافت طوالنی که 
مستلزم برنامه ریزی، تمرین و اســتقامت باالست، همه توان و انرژی 
خود را مثل یک دونده دوی ســرعت در 800 متر اول با ســرعت باال 
مصرف کند. بی شــک چنین دونده ای قادر نخواهد بود این مســیر 

طوالنی را به سالمت به پایان ببرد.

مراسم اهدای جهیزیه به فرزندان مددجویان بی بضاعت زندان های 
استان اصفهان، برای اولین بار به همت خیریه امام موسی کاظم)ع(، 

با حضور مسئولین انتظامی، خیرین و مقامات شهری برگزار شد.
به گزارش ایمنا، گرجی زاده، مدیرکل زندان های اســتان اصفهان، 
در این مراسم ضمن تشکر از خیرین استان اصفهان گفت: متاسفانه 
شــاهدیم که به مشــکالت خانواده زندانیان توجه نمی شود و این 
مسئله، دور باطلی از مشــکالت اجتماعی را برای جامعه ایجاد می 

کند.
وی افزود: این مشــکالت در حالی اســت که دلیلی برای مجازات 
فرزندان و همســران زندانی وجود ندارد؛ اما شاهدیم که این روزها 
خانواده فرد بیش از خود زندانی با مشــکالت دســت و پنجه نرم 
می کند. گرجی زاده با اشــاره به اینکه بعضا بهترین استعدادها در 
میان این خانواده ها به چشم می خورد، گفت:  به دلیل مشکالتی که 
با زندانی شدن سرپرست برایشــان ایجاد شده است، بعضا این افراد 
به مسیر انحراف و بزه کشیده می شــوند که این مسائل مشکالت 

خانواده و به تبع آن جامعه را دو چندان می کند.
مدیرکل زندان های اســتان، در ادامه اظهار داشــت: فعالیت های 
خیریه امام موسی کاظم)ع( و خیرین استان اصفهان کمک بزرگی 
در حل این مشــکالت می کند که امســال 116 زندانی از مجموع 

حدود  700 زندانی توسط خیرین امام کاظم )ع( آزاد شدند.
وی افزود: هریک از خیریه ها در زمینه ای به ما کمک می کند؛ یک 
خیریه در زمینه بهداشت و درمان، خیریه ای در زمینه اشتغال و... 
مشارکت می کنند و این اقدام تهیه 50 فقره جهیزیه برای فرزندان 
مددجویان بی بضاعت به ارزش 5 میلیارد ریال، کار نو و  بدیعی است 
که برای اولین بار در استان اصفهان انجام می شود و ان شاءا... ادامه 
پیدا کند و امیدواریم دیگر استان ها نیز از اصفهان، شهر خیریه ها، 

الگو برداری کرده و این فعالیت در کل کشور رواج یابد.
این مســئول انتظامی در پایان گفت:  فراهم کردن شغل و جهیزیه 
برای خانواده زندانیان و حمایت اجتماعی از آنها، جزو ضرورت هایی 
اســت که باید برای رهایی از دور باطل مشکالت به آن توجه شود و 

امیدواریم این اقدامات خیرخواهانه مثل همیشه ادامه یابد.

به گزارش مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسم 
افتتاح مرکز مشاوره تلفنی 1480 با بیان اینکه امروزه نیاز به مشاوره 
بیش از هر زمانی احساس می شــود، افزود: براساس مطالعات حدود 
5۳ درصد از علل مرگ و میر به شــیوه زندگی، 21 درصد به عوامل 
محیطی، 16 درصد به وراثت و 10 درصد به مسائل بهداشتی مربوط 
است و به طور کلی می توان گفت 7۳ درصد از عوامل کاهش عمر، به 

سبک زندگی و محیط ارتباط دارد. 
وی ادامه داد:   2۳/4درصد از افراد 15تا64ســاله در طیفی از ناامنی 
روانی قرار دارند که اگر این آمار درست باشد، یعنی از هر 5 نفر یک نفر 
در این طیف قرار دارد و وظیفه بهزیستی اینجاست که باید به این افراد 

خدمات بدهیم. 
وی ادامه داد:  کســانی که حتی هزینه یک مشــاوره را ندارند، باید 
حمایت شــوند که متاســفانه در این طیف ناامنی روانی، زنان سهم 
بیشتری دارند و بیشترین آسیب را می بینند. شهرهای بزرگ تهران 
و کرج از این نظر در اولویت قرار داشته و بعد سایر شهرها از آن سهم 

دارند؛ بنابراین الزم است افراد نیازمند را به مشاوره بگیریم. 
ربیعی با بیان اینکه بشر از ابتدا نیاز به مشاوره داشت، گفت: کودکانی 
که مادران معتاد دارند 7 برابر بیشــتر معتاد می شوند و این به دلیل 
فراگیری از مادر است. جوامع، پیچیده تر و نیاز به مشاوره نیز بیشتر 
شده است؛ ارتباطات نیز شرایطی را فراهم کرده که شکاف بین منزلت 

و موقعیت ایجاد شده است. 
وی تاکید کرد: افرادی که توانایی مالی ندارند، می توانند برای مشاوره 
با ما تماس بگیرند. امیدواریم این مرکز مشاوره تلفنی سمبل مشاوره 
شود و هر کسی با هر طبقه اجتماعی بتواند از آن مشاوره بگیرد. در این 
مرکز هویت افراد فاش نمی شود و افراد نیز پشت نوبت نمی مانند. وزیر 
رفاه افزود: این مرکز امکان مشاوره حضوری هم دارد. در حال حاضر 
با 187 مرکز غیردولتی طرف قرارداد شده و بهزیستی هزینه خدمات 
مشاوره حضوری را متقبل می شود. در این سامانه بیش از 520 مشاور 
خدمت رسانی می کنند که امیدواریم بتوانیم آن را به یک میلیون نفر 

افزایش دهیم.

اخبار

آموزش

پیشنهاد  سردبیر:
اهدای جهیزیه به فرزندان بی بضاعت زندان های اصفهان

با مسئوالن

رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفــت: انتقال تجربه 
ازطریق آموزش به نســل جوان و همچنین انجام تحقیقات 
کارآگاهی در کشف جرائم بســیار مورد توجه است. سردار 
محمدرضا مقیمی در کارگاه آموزشی رؤسای ادارات عملیات 
ویژه پلیس آگاهی اســتان های سراسر کشــور، با اشاره به 
فرامین ابالغــی فرماندهی معظم کل قــوا )مدظله العالی( 
در حوزه مبارزه با سرقت و تحقق سیاست های کلی برنامه 
ششم توسعه، افزود: برنامه ریزی برای کاهش جرم و جنایت 
با هدف کاهش 10درصدی ساالنه مورد هدف ماست که باید 
اجرایی شــود. وی به برقراری و توسعه تعامالت بین مرکز و 
استان ها جهت اجرای عملیات هم زمان، اشاره و تصریح کرد: 
به دست آوردن نقاط ضعف و قوت عملکرد ادارات عملیات 
ویژه استان ها و ارائه راهکار برای آنها بسیار پراهمیت است.  
رییس پلیس آگاهی ناجا با اشــاره بــه اولویت های پلیس 
آگاهی افزود: آنچه در ســال 96 پراهمیت است، این است 
که بتوانیم به صورت جهادی »دانش پایه« باشیم که این امر 
مبتنی بر آینده نگری، اتکا بر اقتصاد مقاومتی و انضباط در 

اجرای ماموریت هاست.
مقیمی، تقویت بنیه عملیاتی و ارتقــای آمادگی ماموریتی 
به ویژه در مرزهای جغرافیایی کشــور، مبارزه با قاچاق کاال، 

جرائم مهم و خشن و سرقت را از اولویت های پلیس آگاهی 
عنوان کرد.

ســردار مقیمی با تاکید بر لزوم ارتقای بهره وری و کیفیت 
عملکرد، افزود: ارتقا و تعمیق معنویــت، روحیه بصیرت و 
سالمت در سازمان و کارکنان، از اولویت های پلیس آگاهی 

در سال آینده است.
وی به تداوم توجه به آموزش فردی، یگانی و ارتقای دانش و 
مهارت های رفتاری و حرفه ای اشــاره کرد و افزود: توسعه و 
پایدار سازی مشارکت مردمی و مسئول سازی دستگاه های 
عمومی و دولتی از اهمیت خاصی برخوردار اســت. رییس 
پلیس آگاهی ناجا، تقویت و توســعه فعالیت های اطالعاتی 
و بهره گیری از تجهیزات و آزمایشگاه ها را در کشف علمی 
جرم موثر دانست و افزود: مسئول سازی سایر دستگاه ها یکی 
از موضوعاتی است که در عملیات ویژه مورد اهمیت ماست؛ 
به طوری که باید مشارکت همه ارگان های داخلی و بیرونی را 
جذب کرد. بنابراعالم پایگاه خبری پلیس، مقیمی با اشاره به 
اهمیت توجه ویژه به آموزش چهره به چهره کارکنان، اضافه 
کرد: انتقال تجربه از طریق آموزش خصوصا به نســل جوان 
و همچنین انجام تحقیقات کارآگاهی در کشف جرائم باید 

مورد توجه قرار گیرد.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: قول 
می دهیم تا آخر امسال دفترچه ها را در درمان مستقیم، حذف 
و به صورت الکترونیکی صادر کنیم کــه این موضوع نیازمند 
فرهنگ ســازی بوده و این وظیفه بر عهده رسانه هاست. علی 
اعتصام پور در نشست خبری ســازمان تامین اجتماعی استان 
اصفهان اظهار کرد: با همدلی موجود در شورای درمان، هرگونه 
ســوء رفتار که در مراکز درمانی اصفهان رخ دهد با برخورد ما 

روبه رو خواهد شد.
مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان بیان کرد: 
ســاختمان بخش آنژیوگرافی بیمارســتان دکتر شریعتی به 
بهره برداری رسید و امیدواریم در بخش هتلینگ آن بتوانیم گام 
برداریم؛ بخش سی تی اسکن و پاویون به مدت 2 سال و نیم در 

بخش های مختلف در هر سه بیمارستان ما مقیم هستند.
وی خاطرنشان کرد: در بیمارستان دکتر غرضی طرح هتلینگ 
را پیاده کردیم که به معنای ارتقای فرآیند آسایش بیمار است؛ 
پارک کودک، آب نما، مســجد و... در این بیمارستان راه اندازی 
شده اســت و 5 هزار متر پلی کلینیک که امیدواریم در ابتدای 
ســال 96 افتتاح شــود. اعتصام پور گفت: مرکــزی در جوار 
زاینده رود که قبال خانه کبوتران بود، به مرکز آموزش و پژوهش 
تبدیل شد؛ پژوهشکده رفاه و سالمت با همکاری دانشگاه آزاد 

نجف آباد در کنار بیمارستان شریعتی آماده شده است.
وی تصریح کرد: نزدیک به 50 میلیارد تومان تجهیزات در سال 
95 برای استان، خریداری و 14 آمبوالنس به ناوگان اضافه شده 

است.
مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد: 
به پیشنهاد ما اولین شورای درمان کشــور در اصفهان شکل 
گرفت؛ چرا که معتقدیم برای حل مشــکالت راهی به غیر از 
گفت وگو وجود ندارد. اعتصام پور افزود: طبق روال 25میلیارد 
اول ماه داده شد و 25 میلیارد دیگر صبح همان روز در حال واریز 
بود که بر اساس قولی که به دانشگاه دادیم صورت گرفت و در 
مورد مابقی مطالبات قرار شد استاندار با وزیر رفاه مذاکره کند؛ 
درنتیجه صورت جلسه به تهران ارسال شد تا در اولین فرصت 

برای این معضل کشوری فکری شود.
وی تصریح کرد: هیچ یک از ارگان های دولتی به هیچ دلیل حق 
ندارد خدمتی را از مردم بگیرد؛ مگر اینکه در شــورای استانی 
به امضای استاندار برســد. نکته مهم تر این است که همه باید 

مشکالت خود را با مذاکره و صحبت حل کنیم.
پیشــنهاد ما این اســت که کمیته هایی به نام پایش سالمت 
تشکیل شود و هزینه ها را مدیریت کند چرا که نیازمند کنترل 

هزینه ها و زیرساخت های سالمت هستیم.

رییس پلیس آگاهی:

تمام پرونده های عملیات ویژه کشف شود
مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان مطرح کرد:

خداحافظی با دفترچه های کاغذی بیمه تا پایان سال 95

اخبار کوتاه 

مزاحم تلفنی اورژانس 115 
دادگاهی شد

آموزش حقوق دختران به پایه های 
پنجم و ششم مي رسد

1۴0۸ گواهینامه فني و حرفه اي در زندان 
مرکزی دریافت شد

فردی که بارها از طریق تماس تلفنی با 115، برای اتاق فرمان فوریت های پزشکی، 
ایجاد مزاحمت و خطوط تلفن آن را اشغال می کرد، از طرف دادگاه محکوم و جریمه 

شد.
دکتر غفور راســتین اظهار کرد: فردی از تاریخ 29 مرداد تا 26 مهرماه امسال، 276 
مرتبه با 115 تماس گرفته و با سواالت بیهوده و وقت گیر، خطوط تلفن اتاق فرمان 
فوریت های پزشکی اصفهان را اشــغال می کرد؛ لذا در این زمینه به دادگاه شکایت 

کردیم تا به عمل ناپسند او پایان دهیم.
وی افزود: سرانجام دادگاه، این فرد را که 81 بار با تلفن ثابت و 195 بار با تلفن 
همراه برای اورژانس 115 ایجاد مزاحمت کرده بود، شناسایی و به 6 ماه حبس و 

ازجنبه عمومی جرم به 900 هزار تومان جریمه، محکوم کرد.
مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان تصریح کــرد: متهم، خانمی 
40ســاله و متاهل بود که از مشــکل اعصاب و روان رنج می بــرد و به دلیل مصرف 
داروی اشتباهی، بیماری او تشدید شده بود؛ لذا به دنبال ارائه مدارک درمانی وی به 
دادگاه، از اِعمال محکومیت حبس برای او خودداری شد. دکتر راستین تاکید کرد: 
خطوط تلفن 115، خطوطی گره گشا و مرتبط با سالمت مردم و نجات دهنده جان 
آنهاست و چه بســا، فرد امدادخواه، از خانواده، اقوام و دوستان هریک از ما باشد؛ لذا 
توصیه می شــود از ایجاد مزاحمت برای اورژانس 115 و اشغال کردن خطوط تلفن 

آن بدون دلیل، پرهیز شود تا جان و سالمت هموطنان مان به خطر نیفتد.

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش گفت: در ســال تحصیلی 
جاری قصد داریم آموزش حقوق دختران را به پایه های پنجم و ششــم 

برسانیم.
مهناز احمدی با بیــان این مطلب گفــت: رییس جمهور چندی پیش 
منشور حقوق شهروندی را به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد و اجرایی 
کردن بندهای مختلف منشــور حقوق شــهروندی ابالغی از ســوی 

رییس جمهور، تکلیفی برای همه دستگاه هاست.
مدیرکل امور بانــوان وزارت آموزش و پرورش با تاکیــد بر اینکه معبر 
حقوق شهروندی، وزارت آموزش وپرورش است، گفت:  اگر در آموزش 
وپرورش، معلم، دانش آموز و والدین اطالعات کافی نســبت به حقوق 
خود داشته باشند، تکالیفشــان را به عنوان یک شهروند نیز به درستی 

انجام می دهند.
احمدی در پایان گفت: در پایه پنجم و ششــم، آموزش کلیات حقوق 
شهروندی مدنظر اســت. وقتی دانش آموزی از دوره ابتدایی احترام به 
هم نوع و دوست داشــتن او، رعایت قوانین و مقررات و مانند آنها را که 
نشانگر حقوق شهروندی است، بیاموزد و به آن عمل کند، این رفتارها 
به تدریج در وجودش نهادینه می شود و در دوران بزرگسالی هم آنها را 

رعایت خواهد کرد.

سرپرســت زندان مرکزي اعالم کــرد: در دي ماه امســال 11 آزمــون پایان دوره 
فني وحرفه اي در این زندان برگزار شــده که 1408 نفر موفق به دریافت گواهینامه 

شده اند.
 بیژني با اعالم این خبر گفت: در راســتای اصالح، تربیت و حرفه آموزی مددجویان، 
همچنین اســتفاده بهینه از آموخته ها، ایجاد شــغل و ایجاد انگیزه پس از آزادی، 
کاهش جمعیت کیفری، جلوگیری از وقوع جرم های ناشــی از بیکاری و نداشــتن 
اطالعات الزم، جهت ایجاد شغل مناســب با هماهنگی به عمل آمده با اداره کل فنی 
و حرفه ای استان، دوره هایی از قبیل قلم زنی، کشــت گلخانه ای خاکی، سیم کشی 
ساختمان، پیرایش مردانه درجه 2، کار آفرینی، برق خودرو، تعمیر موتور وگیربکس 
پراید، بهره برداری از گیاهان دارویی، پرورش گیاهان دارویی، پیراهن دوزی مردانه 

و سرویس و نگهداری کولر گازی در زندان مرکزی برگزار شد.
وی در ادامه گفت: در این دوره، ۳20 نفر از مددجویان در آزمون پایان دوره با حضور 
ناظرین مربوطه شــرکت کردند که در صورت قبولی، گواهی پایــان دوره  برای آنها 

صادر خواهد شد.
سرپرســت زندان مرکزی در پایان گفــت: از مجمــوع 8۳ دوره برگزار شــده در 
هفت ماهه اول دوره های فنی وحرفه ای و 9 ماهه جهاد کشاورزی، 1408 نفر موفق 
به دریافت گواهینامه شــده و44 نفر نیــز همایش کارآفرینی را با موفقیت پشــت 

سرگذاشته اند.

به مناسبت تشییع پیکر 16 شهید آتش  نشان؛

»ققنوسها«هرگزنمیمیرند!
شهدای آتش نشــان وقتی خطر را با تمام وجود احساس کرده و جان 
هم نوعان خود را در خطر دیدند، فارغ از حیات خویش شــده و ندای 
جان نثاری در راه معبود ســر دادند و چه زیبا سمفونی زیبا و دلنشین 
شهادت و باقی شدن در راه خالق را ســرودند! به گزارش فارس، وقتی 
قصد می کنیم از حادثه غمبار »پالســکو« بنویســیم، قلم جز کلمات 
متاثرکننده و غمناک چیز دیگــری را برنمی گزیند؛ گویی فرهنگ نامه 
این صحیفه حزن آلود، مملو از واژ ه های غم انگیز و تاسف باری است که 

روح و روان آدمی را همچون سوهانی می آزارد.

باید به دنبال واژگانی گشــت تا بتواند در این منظومه پریشان حال، مرهمی بر 
آالم بی انتهای آن سفر کردگان باشد و دل داغداران و مصیب زدگان آنها را التیام 

بخشد.
آری! »تراژدی پالسکو« که به اذعان همگان، از نوادر حوادث ناگوار کشورمان در 
عصر حاضر است، چنان روح و روان آدمی را می آزارد که از دایره دلبستگی های 
وابستگان نسبی و سببی و هم میهنان آنها خارج شده و قلب های همنوعان در 

کشورهای دیگر و هر آن کس که انسانیت را درک می کند، به درد آورده است.
هرکس به طریقی سعی در بیان احساســات و تألمات روحی خود داشت: یکی 
شاخه گل می داد، آن یکی دلنوشــته و عرض تسلیتی، دیگری دعا می خواند و 
فرد دیگری نثار روح بلندشــان خیرات می داد؛ انگار دنیایی از شور و احساس 

نوع دوستی، در پس هجرت جمعی قهرمان به وجود آمده است.
حوادث بزرگ، باعث »زایش اسطوره ها« می شــود و اسطوره ها می آیند تا این 

حوادث را تفسیر کنند.
با نگاه اسطوره  شناسانه به رخداد ساختمان »پالسکو«، نمی توان از »آتش« و 
»سوختن« غافل شد. واقعیت این است که همواره میان »آتش« و »اسطوره« 
پیوند عمیقی برقرار است؛ زیرا آتش هم می سوزاند، هم زنده می کند؛ »اسطوره 

آتش« می تواند بازنمای یک زندگی مجدد باشد.
در این معنا »اســطوره آتش« ما را به »اســطوره ققنوس« رهنمون می کند. 
»ققنوس« در دل آتـــش می ســوزد تا دوباره زنــده شــود؛ همان گونه که 
آتش نشان های ما ققنوس وار ســوختند و در عین حال، زنده شدند و به سوی 

ابدیت پرکشیدند.
از نمادهای دیگر تداعی کننده آتش، شــمع اســت؛ شــمعی که می سوزد و 

روشنایی بخش است.
آتش نشان های ما سوختند، اما با این عمل جوانمردانه، انسانیت و ایثار را معنا 
کردند؛ بنابراین می توان گفت: »آنها سوختند، اما زنده شدند؛ این بار برای یک 

زندگی واالتر و ابدی تر!« 
آری! آتش نشانی شــغل نیست؛ بلکه فرهنگ اســت و می توان از آن فداکاری 

آموخت. آتش نشان ها باعث ایجاد یک معنای تازه در شهر شدند.
پالسکو فرو ریخت، اما از دل فرو ریختن ها،  آتش نشان های قهرمان زاده شدند و 

آتش موجب شد اسطوره های آتش نشان رشد کرده و شکوفا شوند.
اگرچه پالســکو اعتماد ما را از ساختمان ها ســلب کرد، اما باعث اعتماد ما به 

انسان ها و انسانیت شد.
اعتماد به اینکه هنوز ایثار و شهادت رنگ و بویی تازه دارد و اسطوره ساز است؛ که 

اسطوره ها زنده هستند و به صورت فرشتگان زمینی میان   ما زندگی می کنند.
آتش نشان ها قربانی شدند تا موجب انسجام بخشی جامعه شوند و تزریق کنند 

حس نوع دوستی و شفقت را.
آنها سوختند، اما این ایثار و شهادتشان، انسانیت ها را ساخت و معنای دیگری را 

تفسیر کرد. جان دادند، اما جان بخش جاودان شدند.
آری! سوختند و ساختنی شدند!

این حرکت فداکارانه، آن روزهای حماسه و دالورمردی مردان بی ادعای دفاع 
مقدس مان را یــادآوری می کند که جانانه به صف متجاوزان می شــتافتند و 
قاطبه مردم کشورمان بی دریغ ترین احساسات و عواطف بی انتهای خود را نثار 
جانفشانی آ نان می کردند و در بدرقه آن حماسه سازان به جبهه ها و مشایعت 
بدن های مطهرشــان، حماســه ای ســترگ آفریده و خالق زیباترین مناظر 

می شدند.
آری! دیروز وعده گاه و میعاد ملت با بزرگ مردان و بدن های مطهر شــهدای 
آتش نشانی بود که همچون مجاهدان سال های دفاع مقدس، جانانه در معرکه 
آتش و فوالد، قیمتی ترین ثروت خود، یعنی بدن و حیات خویش را به مسلخ 
عشق بازی با معبود خود کشاندند و به آرزوی دیرینه و ابدی خود )شهادت( به 

بهترین وجه ممکن نائل شدند.
آنها که وقتی خطر را با تمام وجود احساس کردند و جان هم نوعان و هم وطنان 
خود را در خطر دیدند، فارغ از حیات خویش، ندای جان نثاری و یاریگری در راه 
معبود سر دادند و چه زیبا سمفونی دلنشین شهادت و ماندگاری در راه خالق را 

سرودند و بر تارک صحیفه زیبای انسانیت و ایثار جای گرفتند!
شــهیدانی که با همه ُعلقه ای که به حیــات خویش داشــتند، برترین راه را 
برگزیدند و قدم به میدان گــذارده و مثنوی زیبای رشــادت و جوانمردی را 

سرودند.
از جوان شهید »بهنام میرزاخانی« بگوییم که شــهادت، تنها آرزویش بود و 
نجوای پیدا و پنهان و همیشــگی اش، تا روحیه مثال زدنی مادران و همسران 
شهدای  آتش نشــان که همچون حماسه ســاز کربال، »زینب کبری)س(« 
صبوری کرده و می کنند و فرزندان بی پدری که دیگر دلیلی برای چشم به راهی 

پدر ندارند.
آری! چه زیباست از خود گذشتن و دل کندن از دنیای فانی و چه پرمعناست 
مشاهده آتش نشان قهرمانی که در بحبوحه آتش و سوختن، نگران جان دیگر 
همکاران خود می شود و دغدغه این را دارد که آنها را در برابر آسیب ها ایمنی 

بخشد.
حاال وعده گاه مادران این شــهدا، هر روز در کنار سنگ ریزه های قبور مطهر 
و ماندگار فرزندان شــان اســت و خاطرات خوش و  جای خالی شان در کنار 

همکاران به خوبی احساس می شود.
امروز صدای گام های اســتوار مردان بی ادعای ملت، اگرچه در دنیای مادی و 
خاکی در کنار ما شنیده نمی شــود،  اما روح بلند  آنها برقامت  این کره خاکی 
سایه ای ابدی انداخته اســت و گویی هرکجا نظاره کنیم، چهره متبسم آنها و 

رشادت های بی بدیل شان را می بینیم.
پاس می داریم و حرمت می نهیم فداکاری این عزیزان را و بوســه می زنیم به 
دست پدران و مادرانی که پرورش دهنده چنین گوهران انسانی بودند و با خود 
عهد می بندیم که تا ایران و ایرانی زنده و باقی است، یاد و نام این بزرگ مردان 
را بر بلندای قلبمان حک کرده و پاســدار این میراث ماندگار باشیم و بدانیم 

»ققنوس ها هرگز نمی میرند!«
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پیشنهاد سردبیر: 
درفش شهداد قدیمی ترین پرچم جهان

به طور حتم شروع پروسه جهانگردی قواعد و قوانینی دارد که تنها در حین سفر به جهانگرد منتقل می شــود. در این بین بهتر آن است که سفر را از 
نواحی ساده و محبوب تر شروع کنید. مناطقی که مقصد اغلب تورهای مسافرتی و گردشــگران آماتور هستند. به این طریق با خطرات و ریسک های 
آنچنانی در طول سفر برخورد نخواهید کرد . از دیگر نکاتی که می بایست در شروع پروسه  جهانگردی به آن توجه داشته باشید، مسئله  زبان است. شما 
به عنوان یک جهانگرد آماتور می بایست کشورهای انگلیسی زبان را در اولویت سفر خود قرار دهید . به این ترتیب با موانع و مسائل به مراتب کمتری در 

طول اقامت خود در آن ناحیه روبه رو خواهید شد. در ادامه به بهترین مقاصد سفر برای مسافران آماتور و تازه کار اشاره خواهیم کرد.

گردشگری

اگر به ســفر کردن و همین طور ســگ ها عالقــه دارید این 
عکس ها را نگاه کنید. »لوکی« جوان عاشــق سفری است که 
در اینســتاگرامش نوشته که ســگ گرگی اش را به سفرهای 
ماجراجویانه می برد چون از تنها گذاشــتن آن پشت درهای 
قفل شــده به شــدت نفرت دارد. اینســتاگرام لوکی پر است 
ازعکس هایی که با ســگ دوســت داشــتنی اش به اشتراک 
 گذاشــته و در عین حال که جــذاب و دیدنی اســت،هیجان 

فوق العاده ای را  القا می کند. 
شور و ذوق سگ لوکی در کشف طبیعت های بی نظیر و دیدن 

آنها جالب و مورد توجه است.

سگی که سفر می کند !

گنجینه تاریخ

درفش شهداد، درفشی برنزی و مربعی شکل اســت که نه تنها قدیمی ترین 
پرچم ایران، بلکه قدیمی ترین پرچم کشف شده در دنیاست.

نخستین کاوش ها از سوی موسســه جغرافیایی دانشــگاه تهران در منطقه 
شــهداد صورت گرفت. این گروه به قصد بررســی موقعیت جغرافیایی دشت 
لوت راهی این منطقه شــده و به سرپرستی دکتر احمد مستوفی در حال حفر 
زمین بودند، آنها به سفالینه هایی باستانی برخوردند که نشان از وجود تمدنی 
کهن و پیشرفته در منطقه شهداد داشت. باستان شناسان طی حفریات خود 
در سال ۱۳۴۸، به پرچم برنزی و مربعی شــهداد دست یافتند.درفش شهداد 
صفحه ای برنزی با ابعاد 2۳×2۳ ســانتی متر اســت که میله ای به همراه آن 
دیده می شود.در باالی میله درفش، شمایل یک عقاب به چشم می خورد. این 
عقاب یا سیمرغ در ایران باستان نماد ایزد خورشید بوده و به نام های سومری 
و هوریانی، آنزو و هوران شناخته می شده اســت. نماد عقاب در باالی درفش 
هخامنشــیان نیز کاربرد داشته اســت. روی خود درفش شــهداد، تصاویری 
از یک درخت نخل و دو درخــت دیگر، ۵ آدم بزرگ و کوچــک که از بزرگان 
هستند، دو شیر، یک گاو کوهان  دار و چند مار دیده می شود. به نظر می رسد 
روی این درفش داستانی روایت شده اســت که مفاهیمی چون شکرگزاری، 

نعمت و سپاس را به تصویر می کشد.

این ســگ های کوچک نقره ای، تندیس هایی کامال استثنایی و منحصر به فرد 
هستند. گرچه استفاده از ســگ در هنر ایرانی و میان رودی اتفاقی رایج است، 
اما تندیس هایی مشــابه این ســگ ها بسیار نادر هســتند. تندیس سگ های 
کوچک گواه روشــنی از مهارت اســتادانه زرگران و جواهرســازان منطقه فرا 
ایالمی می باشــند. منظور از منطقه فرا ایالمی دیگر مناطق ایران باستان است 
که فرهنگ و هنرشان با تاثیر از تمدن باســتانی ایالمی شکل گرفته است. آثار 
شاخص این مناطق اغلب با اســتفاده قابل توجهی از مواد ارزشمند، رنگ های 
ترکیبی و البته به کار گیری شــمایل حیوانی خلق شده اند. تندیس سگ های 
کوچک متعلق به تمــدن مرو- بلخ و منطقــه باختر ایران باســتان، مکانی در 
افغانستان و تاجیکستان کنونی می باشــد. تمدن مرو- بلخ یکی از تمدن های 
کهن ایرانی اســت که  قدمت آن به عصر برنز و سال های ۱700-2۳00پیش از 
میالد بر می گردد. از آنجا که این تمدن در محوریت رود آمودریا ایجاد شده بود 
در دنیا با نام تمدن آمودریا نیز شناخته می شــود. بقایا و نشانه های این تمدن، 
در سال ۱۹7۶ میالدی و توسط یک باستان شناس روسی کشف شد. مورخان با 
بررسی آثار کشف شده در این منطقه، آنها را بسیار مشابه اشیای تمدن ایالمی 
 دانسته اند  با این تفاوت که در تزئین اشیای باختری جواهرات و زیبایی بیشتری 

خرج شده است. 

در تمدن مرو- بلخ انواع مختلفی از ترومپت ها به چشم می خورد که در مجموع به 
سه بخش عمده تقسیم می شوند: ابتدایی ترین ترومپت ها که مخروطی کم ارتفاع 
و یا لبه ای زبانه دار داشــته اند، ترومپت های نوع دوم که کمی پیشرفته تر بوده و 
یک برجستگی ساده در وسط خود داشتند و در نهایت نوع سوم و پیشرفته ترین 
 آنها بود که شمایلی از سر انسان یا حیوان در وســط ترومپت به چشم می خورد. 

در لبه مخروطی تمامی ترومپت ها، قسمتی برگشته و برش خورده وجود دارد.
ساخت چنین ترومپت ها مهارت بسیاری می طلبد؛ خصوصا هنگامی که از فلز با 
ارزشی ساخته شده باشند. آزمایشات اشعه ایکس این آالت موسیقی نشان داده 
که ترومپت های زرین و سیمین باستانی در نهایت تعجب، تنها از یک قطعه پدید 
آمده اند. هنرمندان باســتانی بلخ با دقت بسیار و با اســتفاده از چکش و سندان، 
شــکل ترومپت را از یک قالب ایجاد کرده اند. قســمت جالب ماجرا آنجاست که 
حتی زبردست ترین زرگران عصر ما نمی توانند چنین ترومپتی را بدون استفاده 
از حداقل یک محل جوش بســازند؛ البته شگفتی این ترومپت تاریخی به همین 
جا محدود نمی شود و اوج هنر صنعتگران ۴000 سال پیش در ساخت بخش سر 
ترومپت نمایان می شود. بخش برجسته و سر مانند ترومپت با جزئیات و ظرافت 
بسیار قابل توجهی خلق شده اســت. چهره مرد ترومپت ریش کوتاهی دارد و اگر 

دقت کنید برجستگی کوتاهی در کنار لب او می بینید که نشان گر سبیل اوست. 

این تندیــس عظیم، مجســمه ای غول پیکر اســت که قدمتش بــه دوران 
امپراتوری قدرتمند ساســانی برمی گردد و این بدان معناست که تندیسی دو 
هزار ساله پیش روی شما قرار گرفته است. تندیس شاپور اول ارتفاعی بیش از 
۶ متر دارد و در دهانه غاری در شهر باستانی بیشاپور قرار دارد.این تندیس در 
ابتدای غار همنام خودش، غار شــاپور قرار دارد. جالب است بدانید که ارتفاع 
 این تندیس باســتانی به ۶٫70 متر و عرض شــانه های آن به بیش از 2 متر 
می رســد. همان طور که از نامش پیداســت، این تندیس را از روی شــمایل 
شــاپور اول، یکی از پادشاهان ساســانی تراشــیده اند. جنس این تندیس از 
استاالگمیت بوده و این طور که به نظر می رســد، این استالگمیت غول پیکر 
طی زمان های دراز در دهانه غار شاپور تشــکیل شده بوده و بعدها، هنرمند و 
پیکر تراش ناشناس، تندیس خارق العاده شــاپور اول را تراشیده است. وجه 
قابل تمایز و بی نظیر تندیس باستانی شــاپور اول، ظرافت، هماهنگی و دقت 
فراوانی است که در هنگام خلق این مجسمه صورت گرفته است. متخصصین 
گمان می کنند پیکر تراش برای ساخت چنین تندیس غول پیکری، از نمونه 
کوچک تری به عنوان الگو بهره می گرفته اســت. مجسمه شــاپور اول در ۶ 
 کیلومتری شهر باستانی بیشاپور و ۱۴ کیلومتری کازرون قرار گرفته و بازدید 

عمومی هم دارد.

درفش شهداد 
 قدیمی ترین پرچم جهان

سگ های کوچک باختر
تندیس های سیمین ۴ هزار ساله

ترومپت با سر انسان 
ساز موسیقی ۴ هزار ساله ایرانی

مجسمه شاپور اول 
 تندیس عظیم ساسانی

بهترین مقاصد سفر بین المللی برای گردشگران آماتور

این کشور به عنوان بهترین مقصد به گردشگران آماتور پیشنهاد می شود. 
زبان محاوره در انگلستان، انگلیسی اســت. از جهت دیگر تنوع فرهنگی 
این کشور موجب می شود که گردشــگر، لیستی بلند باال از فرهنگ های 
متفاوت را در یک کل واحد مشــاهده کند. شــهرهای لندن و ایدنبرگ 
از جذاب ترین مقاصد ســفر در انگلستان محســوب می شوند. طبیعت 
زیبای انگلســتان در کنار بناهای تاریخی مجموعه ای از بهترین ها را به 

گردشگران و تورهای مسافرتی عرضه خواهد کرد.

سفرهای آسیایی اغلب به عنوان فاز دوم و پیشرفته تر مقاصد به جهانگردان توصیه می شوند؛ چراکه تفاوت فرهنگی خاصی که در کشورهای 
این منطقه مشاهده می شود اغلب کار را برای گردشگران غیر حرفه ای دشوار می سازد. در این بین ژاپن یکی از آن کشورهایی است که با فضای 
آرام و جذابیت های فوق العاده دیدنی خود توانسته به عنوان یکی از بهترین و امن ترین مناطق برای مسافران آماتور شناخته شود و مقصد 
بسیاری از آژانس های مسافرتی بین المللی باشد. ژاپنی ها به دلیل برخورد با سیل عظیمی از توریست ها و گردشگران به زبان انگلیسی تسلط 
دارند. از جهت دیگر گردشگر می تواند بنا بر تمایل از سیستم حمل و نقل جاده ای، ریلی و یا هوایی برای سفر به نقاط توریستی کشور بهره 
بگیرد. توصیه ما به شما انتخاب شهر توکیو به عنوان مقصد سفر است .این شهر با ارائه  حجم عظیمی از پارک ها ، معابد، مجتمع های تجاری  و 

جذابیت های طبیعی می تواند بهترین مقصد برای تورهای مسافرتی و حتی تورهای نوروزی شما  باشد.

صمیمیت و برخورد دوستانه  هلندی ها با گردشگران ، این کشور را در میان کشورهای اروپایی به شهرت رسانده است.
هلند به جهت بهره مندی از طبیعتی منحصر به فرد همواره مقصد جهانگردان و تورهای مســافرتی بین المللی است ، معماری 
عالی ، خانه های پر کنتراســت، کافی شــاپ های دنج و همچنین طبیعت خارق العاده این کشــور کوچک موجب شــده که 
گردشگران، سفر به این کشــور را جزو برنامه های نخســت خود قرار دهند. هلند جدای از جذابیت های طبیعی به عنوان یکی 
 از کشــورهای تاریخی نیز در اروپا مورد توجه اســت و می تواند یکی از گزینه های عالی برای گذراندن تور نوروز شما محسوب 

شود.

این شــهر یکی از بهترین نقاط برای جهانگردان آماتور به حساب می آید. 
امنیت موجود در شــهر، طبیعت زیبا و همچنین ســاکنان صمیمی به 
توریست این امکان را می دهد که ســفری لذت بخش و سراسر هیجان 

را تجربه کند.
رستوران های محلی، کافه های دنج و ســواحل فوق العاده این منطقه از 

جذابیت های دیگر نیوفندلند محسوب می شوند.

 نیوزلند یکی دیگر از کشــورهای انگلیســی زبانی اســت که می تواند مقصدی 
فوق العاده برای توریست های آماتور محسوب شــود. فضای صمیمی و امن این 
کشور و همچنین دسترسی به انواع امکانات و مقاصد گردشگری کشور باعث شده 
که اغلب تورهای مسافرتی و گردشگران آماتور، این منطقه را به عنوان مقصد خود 
انتخاب کنند. طبیعت نیوزلند مثال زدنی است جنگل های انبوه و زیبا، سواحل 
فوق العاده دیدنی، انواع تفریحات ســاحلی و دریایی و همچنین رســتوران ها و 

هتل های تراز اول، سفری به یاد ماندنی را در نیوزلند برای شما رقم خواهد زد .

انگلستان

هلندژاپن

نیوزلندنیوفندلند )کانادا( )1

)۴)5

)2)3
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پیشنهاد  سردبیر:
امسال هیچ بودجه ای برای تاالب های کشور داده نشد

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران خبر داد؛

هدف ما بهره وری صحیح 
از تاالب هاست

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایــران گفت: هدف ما صرفا 
 حفاظت از تاالب ها نیست، بلکه حفظ تعادل پایدار میان بهره وری 

و حفاظت زیست بومی است.
 ابوالفضل آبشــت مدیر ملی طــرح حفاظت از تاالب هــای ایران 
در نشست خبری که به مناســبت روز جهانی تاالب ها برگزار شد، 
 اظهار داشت: طی ســال های اخیر بحران های اقلیمی در تاالب ها 
به وجود آمده و به جهت اینکه وضعیت خوبی در اطراف آن به وجود 

آید، راهکارهایی اندیشیده شده است.
وی ادامه داد: به علــت اینکه مردمی که ســال ها در کنار تاالب ها 
 زندگی کــرده و فرهنــگ آن ها نیز بــه نوعی وابســته به مناطق 
اطراف شان اســت، یکی از سیســتم های مدیریتی، ایجاد شرایط 
متعادل و متوازن برای بهره برداری از تاالب هاست. آبشت تصریح 
کرد: امروزه موضوع افزایش جمعیت، فزونــی آالینده ها از جمله 
مشکالت عمده این تاالب هاســت که تالش می شود تا پسماندها 
وارد تاالب نشوند و از استفاده بیش از حد جلوگیری شود تا وضعیت 
تاالب ها به حالت تعادل باز گردد. وی تصریح کرد: از ســال ۲۰۱۴ 
پروژه مشــترکی با ژاپن برای دریاچه ارومیه آغاز شــده که بخش 
عمده فعالیت های آن برای مشــارکت جامعه محلی بوده اســت. 
آبشت خاطر نشــان کرد: در تمام حوزه های آبریز تاالبی، حدود۹۰ 
درصد آب در حوزه کشــاورزی استفاده می شود، همچنین بخش 
صنعت و مصارف شــهری مجموعا کمتر از۱۰ درصد سهم دارند، 
اما کشاورزی در ایران بهره وری بسیار کمی یعنی حدود۲۰ درصد 
دارد. مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب هــای ایران تصریح کرد: در 
پروژه مشترک با ژاپن بر روی۹۰ درصد روستاهای حاشیه دریاچه 
ارومیه کار می شــود که این پروژه اقدام مشترکی بین وزارت جهاد 
کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست است که در سطوح باال 
به شکل بین بخشی انجام می شود. وی در پایان گفت : با ارایه یک 
سری تکنیک های ساده که فشار مالی برای کشاورز به دنبال ندارد، 
بهره وری آب را باال می بریم که در پروژه انجام شده، حدود ۳۵ تا۴۰ 

درصد صرفه جویی در مصرف آب را به دنبال داشته است.

ویژه

خبر

 رییــس انجمن ژنتیــک ایران بر لــزوم حفــظ و پایداری 
منابع زیستی کشور تاکید کرد و گفت: نمونه های زیستی 
ایران باید شناسایی و شناسنامه دار شــوند. دکتر محمود 
توالیی در اولین نشست تخصصی » ذخائر ژنتیکی و زیستی 
نمونه های انسانی « اضافه کرد: کشور ما دارای ذخایر ژنتیکی 
فراوانی است که بخشی از آنها شناسنامه دار شده اند و این 

روند باید با جدیت ادامه پیدا کند.
 وی ادامه داد: میراث ژنتیکی ما گرانقدر و ارزشــمند است 

و در حفظ و نگهداری آنها باید کوشا باشیم. 
توالیی با بیان اینکه پیشگیری از خطرات این حوزه نیازمند 
همکاری و همدلی همه انجمن ها و مسئوالن است، اضافه 
کرد: به موازات بهره برداری، باید برای حفظ و پایداری منابع 
زیستی کوشا باشیم. در سال های اخیر به دلیل بهره برداری 

غیرهدفمند، طبیعت دستخوش تهدیدات شده است.
رییس انجمن ژنتیک ایران به تنوع اقلیمی در کشور اشاره 
کرد و گفت: ۱8 تنوع اقلیمی در دنیا وجود دارد که ۱۲ تنوع 
اقلیمی آن در ایران است. هر کدام از اقلیم ها ظرفیت هایی 

دارند که به عنوان سرمایه ملی محسوب می شوند.
 وی اضافــه کرد: امــروزه امنیــت غذایی جهــان نیازمند 
بهره مندی از تکنولوژی های روز است و برای دستیابی به آن 

باید به فناوری های پیشرفته و مدرن دنیا مسلط شد. 
توالیی اظهار کرد که ما باید طبق ضوابط کشــور و نظارت 
 سازمان های مســئول محصوالت غذایی ایمن تولید کنیم 

و در اختیار مردم قرار دهیم.
دکتر ســردار جاللی، رییس پدافند غیرعامل کشور در این 
مراسم، به تشــریح نقش این ســازمان در حوزه تهدیدات 
کشور، به ویژه تهدیدات زیستی، به صورت برنامه ریزی شده 

توسط انسان و تهدیدات غیرانسانی ) طبیعی ( پرداخت.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه کشــور دارای تنوع زیستی 
باال در حوزه گیاهی، انسانی، میکروبی و ژنتیکی است، باید 
اهمیت و ارزش هر کدام از آنها مشخص و طبع آن تهدیدات 
 مربوطه نیز شناسایی شــود، تا بتوان اثرات تهدید را کامل 

از بین برد یا کاهش داد.
در ادامه نشست موضوع ذخایر زیستی و ژنتیکی نمونه های 
انسان با حضور دکتر شاهزاده فاضلی ) رییس شاخه ذخائر 
ژنتیکی انجمن ژنتیک ایران( و دکتــر فرزانه ) مدیر بانک 
 سلولی انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی 
 و عضو هیئت علمی مرکز ملی ذخایر زیســتی و ژنتیکی (،

دکتر ســعید آبرون ) عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت 
مدرس و مســئول فنی بانک خون بندناف رویان ( و دکتر 
 مهدی حبیبی ) عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران ( 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نمونه های زیستی ایران باید 
شناسایی و شناسنامه دار شوند

به گــزارش ایلنا، فرهــاد دبیری در نشســت خبری خود 
به مناســبت فــرا رســیدن روز تاالب ها گفت: در ســال 
 ۹۵ تاکنون هیچ اعتبــاری برای تاالب های کشــور داده 
نشــده اســت. ســال های گذشــته حداقل در خردادماه 
بودجه ای به ما داده می شــد، اما امســال  هیچ بودجه ای 
گرفته نشــده و امیدواریم حداقل در بیست و نهم یا سی ام 

اسفند بودجه سال ۹۵ را بگیریم.
محیط زیست اولویت دوم شورای عالی آب

 وی در پاســخ به خبرنــگار ایلنا، در ارتباط بــا اینکه یکی 
از چالش هــای حفاظــت و جلوگیری از خشــک شــدن 
تاالب ها چاه های غیرمجاز و مجاز بیش از اندازه در اطراف 
تاالب هاســت، گفت: در گذشــته اولویت مصرف آب ابتدا 
شرب، ســپس مصارف کشــاورزی و بعد از آن صنعت بود 
و براســاس اعالم دســتگاه های مختلف 8۹ تا ۹۳ درصد 

آب های کشور صرف کشاورزی می شد. 
همچنین متاســفانه در ســال های قبل مطرح شــده بود 
که چاه های غیرمجاز نیز مجاز تلقی شــود که این مسئله 
مســائل ناگواری را به بار آورد همانند آنکه وجود۴۰ هزار 

چاه غیرمجاز در اطراف دریاچه ارومیه را شاهد هستیم.

معاون محیط طبیعی ســازمان حفاظت از محیط زیست 
اضافه کرد: اما اکنون اخیرا شــورای عالی آب اولویت های 
خود را تغییر داده اســت و اولویت اول بــرای مصرف آب 
 اســتفاده برای آب شــرب، ســپس محیط زیســت، بعد 
از آن کشــاورزی و در آخر صنعت است. به این ترتیب ما با 
وزارت نیرو به عنوان توزیع کننده آب و مجری قانون توزیع 
عادالنه آب مذاکراتی را شــروع کرده ایــم تا حق آب های 
زیست محیطی به تاالب ها اختصاص داده شوند تا حداقل 

آبی که در نظر گرفته ایم در تاالب ها باقی بمانند.
وی ادامه داد: در این راســتا با وزارت نیرو تفاهم کرده ایم 
و تعهداتی میان ما برقرار شده اســت که از جمله بســتن 
چاه های غیرمجــاز و کنترل چاه های مجــاز با روش هایی 
از جملــه نصــب کنتــور انجام شــود. همچنیــن طرح 
تعادل بخشی آب های زیرزمینی نیز از مطالبات ما در برابر 
 وزارت نیرو اســت که تســریع انجام آن به تاالب هایی که 

از آب های زیرزمینی تغذیه کرده، کمک می کند.
دایک های مــرزی هامــون در 50 نقطه باز 

شده است
دبیری در پاسخ به ســوال خبرنگاران مبنی بر اینکه هنوز 

دایک هایی در مرز بر سر راه آب هامون وجود دارد، توضیح 
داد: براســاس موافقت های صــورت گرفته و جلســاتی 
که ما در معاونت امنیتی وزارت کشــور داشــته ایم در۵۰ 
نقطه دایک ها باز شــده اند حتی در زمان آمدن سیالب ها 
مرزبان ها کمک کردنــد تا الی روبی صــورت بگیرد و در 
ســیالب اخیر نیز به هدایت آب کمک کرده اند که موجب 
اعتراض مرزبانی کشور افغانســتان شد و البته این موضوع 
با مذاکره حل شد، اما در قســمت هایی که آبی برای ورود 
به تاالب وجــود ندارد ما هــم موافق برداشــتن دایک ها 
نیستیم زیرا برای مســئله کنترل قاچاقچی ها و اشرار این 
دایک ها مورد نیاز هســتند. وی همچنین با اشاره به تاثیر 
وضعیت معیشــت مردم جوامع محلی در نزدیکی تاالب ها 
در حفظ تاالب ها گفت: یکی از بسته های مدیریتی جدید 

که با هدف ایجاد شرایط 
معیشــت  بــرای  جدید 
جوانان محلی تدوین شده 
منجر می شــود که تعادل 
و توازن در جوامع محلی 
که حیات تاالب وابســته 
به آنهاســت؛ برقرار شود 
و با ایجاد معیشت پایدار 
جایگزیــن دیگر به تاالب 
به عنوانی یــک قلک آب 
که فقــط بایــد از آن آب 
برداشت کرد، نگاه نشود.

معاون سازمان حفاظت از 
محیط زیست همچنین با 
اشــاره به اینکه ۴۲ گونه 
تــاالب در دنیــا وجــود 
دارد کــه ۴۱ گونــه آن 
در ایران دیده می شــود، 
اظهار کــرد: اکنــون در 
اکثر کشــورهای منطقه 

 وضعیت خوبــی وجود ندارد بــه غیر از ترکیــه که مدتی 
به صورت پنهانــی با انجــام اقداماتی وضعیــت آب های 
 خود در باالدست را بهبود بخشــید. اکنون شش تاالب ما 
در فهرســت مونترو که فهرســت تاالب هــای در معرض 
 خطر است؛ قرار دارد. البته وضعیت تاالب ها ثابت نیستند 
  و می تواند بــا یک خشکســالی تعداد بیشــتری به این 
فهرســت اضافه شود. هرچند که در گذشــته هفت تاالب 
 در این فهرســت وجود داشــته و اکنون یکــی از آنها کم 

شده است.

 معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیســت با اشــاره به اینکه امســال هیچ بودجه ای برای تاالب ها 
داده نشده است،  گفت: امیدواریم این بودجه تا پایان سال محقق شود.

طرح  تعادل بخشی 
آب های  زیرزمینی 

نیز از مطالبات ما 
در برابر وزارت نیرو 

است که تسریع 
انجام آن 

 به تاالب هایی که 
از آب های 

زیرزمینی تغذیه 
کرده،  کمک  

می کند

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست:

امسال هیچ بودجه ای برای تاالب های کشور داده نشد

نگاه جشنواره فیلم کوتاه حسنات 
اصفهان به موضوع محیط زیست 

وجود حشرات برای کشاورزی 
و اکوسیستم ضروری است

محیط زیست و حفظ منابع ارزشــمند آن از جمله موضوعات مهم 
ششمین جشنواره فیلم کوتاه حسنات اصفهان است.

به گزارش » پارما « از روابط عمومي ششمین جشنواره ملي فیلم کوتاه 
حسنات، این جشنواره در سه بخش مســابقه ملي، مسابقه مستند 
 اصفهان و مســابقه هر شــهروند یک فیلم کوتاه در اصفهان برگزار

 مي شود. شــهر پاک، محیط زیســت و حفظ منابع ارزشمنـــد آن 
 و روش هـــاي بهینه مصرف انرژي و انســـان، امـــید و آینـــده 

از موضوعات ویژه این دوره از جشنواره حسنات است.
محور اصلي جشنواره فیلم کوتاه حسنات احسان و نیکوکاري است، 
شادابـي و نشـاط اجتمـــاعي، خـانه و خـــانواده و سبک زنـدگي 
ایـراني - اسالمـي، آیین و حقوق شهرونـدي همچون قانون مداري، 
انضبـاط شهري، ترافیـک، حقوق فرهنگي و اجتمـاعي شهـروندان، 
حقـوق همسایگان، فرهنگ پذیري و آمـوزش فرهنگـي به کودکـان 
 و نوجوانان، تســهیل گري و کارآفریني اجتمـــاعي، قرآن و عترت 
 با محـــوریت تبیین داستـــان هاي قرآني وسیره ائمه اطهـار ) ع ( 

از دیگر موضوعات ویژه این دوره از جشنواره حسنات است.
ششمین جشنواره ملي فیلم کوتاه حسنات اصفهان، به دبیري رسول 
صدرعاملي، ۱۵ تا ۱8 اسفندماه و همزمان با هفته احسان و نیکوکاري 
برگزار خواهد شــد و کانون نشــر و ترویج فرهنگ اسالمي حسنات 

اصفهان با همکاري بنیاد سینمایي فارابي برپاکننده آن است.

  یک مطالعه توسط زیســت شناسان کانادا، در ســال۲۰۱۰ نشان 
 می دهد که پرندگان آمریکای شــمالی که از حشرات هوایی تغذیه 
می کنند، کاهش زیــادی پیدا کرده اند که خود مشــکالت فراوان 

دیگری را ایجاد می کند.
مطالعات اخیر نشان می دهد جمعیت حشرات به طور چشمگیری 
در بسیاری از نقاط جهان در حال کاهش است. محققان می گویند: 
عوامل مختلفی از جمله روش های کشاورزی تک کشتی و از دست 

دادن زیستگاه باعث به وجود آمدن این مشکل شده اند. 
 ایــن در حالی اســت که وجود حشــرات هــم برای کشــاورزی 

و هم اکوسیستم ضروری است.
حشره شناسان انجمن حشره شناسی کرفلد می گویند: این کاهش 
 چشمگیر افسرده کننده اســت. انواع حشــرات از جمله پروانه ها 

و زنبور های وحشی تحت تاثیر این مشکل قرار گرفته اند.
دانشــمندان از عوامل بســیاری که باعث کاهش جمعیت حشرات 
در جهان هســتند نام برده اند که در میان آنهــا اصلی ترین عوامل، 
اســتفاده گســترده از آفت کش ها، گســترش محصوالت زراعی 
کشــت خالص مانند ذرت و سویا، شهرنشــینی و تخریب زیستگاه 
 هستند.دانشــمندان مــی گویند: تا بــه حال یک میلیــون گونه 
 از حشرات شناسایی شده اند و تخمین می زنند که حداقل ۴ میلیون 

این گونه ها در سراسر جهان هنوز هم ثبت نشده است. 
تعداد بســیار کمی از این گونه ها تحت نظارت یا مراقبت هســتند. 
مثال در آلمان، تنها ۳۷ گونه از حشرات تحت نظارت هستند. کاهش 
قابل توجه جمعیت حشرات می تواند عواقب گسترده ای در سراسر 
 جهان و برای انســان ها داشته باشــد. تولید محصوالت کشاورزی 
به زنبور عسل و سایر بی مهرگان وابســته است. یک مطالعه توسط 
زیست شناسان کانادا، در سال۲۰۱۰ نشــان می دهد که پرندگان 
آمریکای شمالی که از حشرات هوایی تغذیه می کنند، کاهش زیادی 

پیدا کرده اند که خود مشکالت فراوان دیگری را ایجاد می کند.

با مسئوالن

 مســئول مرکز درمانی تحقیقاتی فک خزر در ایران گفت: 
 مردم قربانیان اصلی خشک شــدن خلیج گرگان هستند 

و کاهش نیاز از دریا می تواند آن را نجات دهد.
امیر صیاد شــیرازی در جلســه کمیته ملی نجات خلیج 
گرگان که به میزبانی استانداری گلستان برگزار شد، اظهار 
کرد: قربانیان اصلی حادثه خشــک شــدن خلیج گرگان، 
مردم هستند و کشــاورزی، ماهیگیری و جمعیت آبزیان 
به شــدت کاهش پیدا می کند و مرگ ومیر آبزیان و تلفات 

آن ها سالمت انسان ها را هم تحت تاثیر قرار می دهد.
وی کــه در این جلســه به عنــوان نماینده تشــکل های 
مردم نهاد شمال کشور سخن می گفت، افزود: نسل ماهیان 
کپور در تاالب های اســتان منقرض شــده است و دیگر در 

بازارهای روز گلستان عرضه نمی شود.

وی بابیان اینکه دسترســی ماهیگیران به منطقه ســخت 
شــده اســت، ادامه داد: در حال حاضر از گرگان رود، تنها 
نامش باقی مانده و دریا و خلیج گرگان آب این رودخانه را 

تامین می کند.
 مســئول مرکز درمانــی تحقیقاتــی فک خــزر در ایران 
به موضوع باتالقی شدن برخی از مسیرها در خلیج گرگان 
اشاره و تصریح کرد: در پنج سال گذشته پس روی به حدی 
بوده که احتمال غرق شدگی در مناطق باتالقی وجود دارد.

 وی اضافه کرد: خشــکی خلیج شــوره زار درســت کرده 
و همین حــاال هــم شــهرهایی مانند گمیشــان درگیر 

گردوغبار و ریز گرد هستند.
صیاد شــیرازی بیان کرد: مرکز بهداشتی و درمانی منطقه 
بیان می کنند بیماری های ریوی و گوارشــی در پنج سال 
گذشــته افزایش پیدا کرده  و دلیل آن عوض شــدن فلور 

میکروبی خلیج گرگان است.
وی به افزایــش مرگ ومیر فک های خــزری به دلیل ورود 
 آالینده ها و کاهــش سیســتم ایمنی بدن آن ها اشــاره 
 و خاطرنشــان کرد: بی توجهــی به صنعت گردشــگری 

و توریسم بیکاری منطقه را افزایش داده است.
وی از توسعه گردشــگری به عنوان راه نجاتی برای خلیج 
گرگان نام برد و گفت: توجه به صنعت گردشــگری باعث 
می شود درآمدزایی از کشاورزی و ماهیگیری متوقف شود 

و نیاز از دریا کاهش پیدا کند.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست؛

نقش مدارس طبیعت در شکل گیری شخصیت کودکان غیرقابل انکار است
مسئول مرکز درمانی تحقیقاتی فک خزر در ایران؛

مردم قربانی اصلی خشک شدن خلیج گرگان هستند

۹ ســال اســت که قوهای آوازه خوان میهمان تاالب های 
مازندران هستند، اما ســرمای زمستان خطر گرسنگی این 

پرندگان زیبا را تشدید می کند.
بــرای دیدن قوهــای آوازه خوان سال هاســت که طبیعت 
گردان داخلی و خارجی مقصدشــان را ســرخ رود و تاالب 
 ازبــاران انتخاب می کنند تا مســافران مهاجر ســیبری را 

به نظاره بنشینند و شاید آنان را از گرسنگی نجات دهند.
تاالب سرخ رود بین بابلسر و محمودآباد واقع شده و ساالنه 
هزاران پرنده آوازه خوان در آن زمســتان گذرانی می کنند 
 و آســمان ســرخ رود و ازباران در روزهای ســرد زمستانی 
 به رنگ قوهایی اســت که فریادکشــان طبیعت گردان را 

به خود می خوانند.
طبیعت دوســتان ۱۸ تن ذرت برای قوها تهیه 

کردند
در روزهای سرد زمستانی دوســتداران حیات وحش برای 
تامین غذای قوها دســت به کار شــدند و بــه گفته محمد 

اسماعیلی معاون اداره محیط زیســت محمودآباد، نیم تن 
ذرت توسط شرکت انتقال گاز منطقه ۹ کشور و ۱8 تن نیز 

توسط مردم طبیعت دوست استان تامین شده است.
وی بابیان اینکه اداره کل محیط زیســت هم پنج تن گندم 
 ذرت برای قوهــا تهیه و توزیع کرده اســت به کاهش صید 
و شکار قوها در سال جاری اشاره می کند و می گوید: امسال 
فقط دو مورد شکار توسط شــکارچیان گزارش شده است 
و مردم این منطقه و شــکارچیان چنانچه قو در دام هوایی 
آن ها گرفتار شود قوها را به این تاالب می آورند و رهاسازی 

می کنند.
وی در ادامه می گوید: امســال با تــالش اداره کل حفاظت 
محیط زیســت و مردم شــمار دام های کرس از سه به یک 
دام کاهش پیدا کرد و این امر ســبب شد تا کشتار پرندگان 

مهاجر نسبتاکاهش پیدا کند.
تاالب ســرخ رود هرروز پذیرای میهمان داخلی و خارجی 
اســت و » مایکل « یک گردشــگر اروپایی که ســاعت ها 

در تــاالب ســرخ رود مشــغول پرنده نگری اســت و محو 
 تماشــای قوها شــده بود، می گوید: ما برای تنوع زیستی 
 و حیات وحش احترام زیــادی قائلیم ولی بــه این صورت 
به یک گونه جانــوری بها نمی دهیم و از این همه دوســتی 

مردم ایران و مازندران با قوها تعجب می کنم.
محمد کمالی فر از محیط بانان تاالب سرخ رود که خاطرات 
تلخ و شیرین زیادی از همنوایی با قوها دارند نیز می گوید: 
امسال نسبت به ۹ ســالی که قوها به منطقه سفرکرده اند، 

شمار قوها بیشتر شده است.
وی تامین آذوقه را از دغدغه ها بیان مــی کند و می گوید: 
قوها در طــول روز برای تامیــن غذا در منطقــه پراکنده 
می شوند و شب هنگام دوباره در این منطقه جمع می شوند 

و تعداد آن ها به۱۰ هزار بال می رسد.
وی از عشــق طبیعت دوســتی مــردم صحبت بــه میان 
 می آورد، از غــروب دل انگیز خورشــید در تاالب می گوید، 

از توزیع ذرت و کمبود نیرو.
در یک گوشه تاالب نیز، بانوی ســالخورده ای محو تماشای 
قوهاست، هفت سالی اســت که با پسرش برای دیدن قوها 
 می آید و دیــدن این صحنه هــا برایش آرام بخش اســت، 
ا... قلی نماینده سازمان های مردم نهاد که برای دیدن قوها 

به این تاالب آمده نیز می گوید: قوهای زیادی امسال در این 
منطقه میهمان ما هســتند و برای تامین غذای آن ها باید 
همه ســازمان ها کمک کنند. وی از اهدای یک تن ذرت از 

طرف سازمان های مردم نهاد خبر داد.
تبدیل تاالب ســرخ رود به ســایت پرنده نگری از آرزوهای 
دیرینه طبیعت دوســتان این ســایت قو با توجه به شمار 
زیاد عالقه مندان برای تماشاست که عالوه بر رونق صنعت 
پرنده نگری در توســعه اقتصــادی منطقه نیــز تاثیرگذار 

خواهد بود.

مردم به داد قوهای آوازه خوان رسیدند؛

آوای گرسنگی قوهای مهاجر در تاالب های مازندران

دریچه

 مدیرکل دفتــر مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظت 
 محیط زیســت با تاکیــد بر اهمیــت نقش مــدارس طبیعت 
در شــکل گیری شــخصیت اجتماعی کودکان گفت: موضوع 
 آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان در عرصه محیط زیســت 
و میزان عالقه مندی آنها به طبیعت در شمار موضوع های مهم 
اما فراموش شده است. محمد درویش در مراسم افتتاحیه دومین 
نمایشگاه عکس مدرسه طبیعت در ســازمان حفاظت محیط 
زیست اضافه کرد: اکنون برای نخستین بار این فرصت در قالب 
مدارس طبیعت به دست آمده تا امکان یادگیری خودانگیخته و 

خالقانه را برای کودک فراهم کند.
 وی بــه تاکید رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت مبنی 
بر رسالت خطیر مدرســه طبیعت و لزوم توســعه این مدارس 
 اشــاره کرد و گفت: رســالت اصلی ما تربیت نســلی است که 
 محیط بانان را در کنار خود و نــه در مقابل خود بینند و این مهم 

با توسعه مدارس طبیعت محقق خواهد شد.
درویش همچنین رویکرد وزارت آموزش و پرورش در خصوص 
گســترش مدارس طبیعت و لزوم تالش برای برگزاری اردوهای 
دانش آموزی در این مدارس را مایه امیدواری برای ادامه مســیر 
 دانســت. وی همچنین نوید برگزاری دوره ای این نمایشــگاه 
در سایر استان ها با همکاری ادارات کل حفاظت محیط زیست 
اســتان ها را داد و گفت: هدف از جمع شــدن در این نمایشگاه 
قدردانی از جوان هنرمندی اســت که بــرای معرفی جذاب تر 

مدرسه طبیعت طی دوسال تالش های زیادی کرده است.

این نمایشگاه شامل۵۰ قطعه عکس از مجموعه عکس های پوریا 
قلیچ خانی عکاس رسمی مدرسه طبیعت، دانشجوی کارشناسی 
ارشد محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، دارنده دیپلم افتخار 
و نفر دوم جشنواره دانشجوی فداکار در حوزه محیط زیست سال 
۹۵ و عکاس برگزیده نخستین جشــنواره عکس در راه مدرسه 

است.
عبدالحسن وهابزاده ایده پرداز مدرسه طبیعت در ایران نیز ضمن 
قدردانی از تالش هــای پوریا قلیچ خانی بر گســترش مدارس 
طبیعت و لزوم تلفیق هنر با رسالت این مدارس تاکید کرد. قلیچ 
خانی نیز ضمن اشاره به تلفیق هنر و محیط زیست به عنوان یکی 
از گرایش های علم زیســت شناسی حفاظت گفت: در پنج سال 
اخیر سعی کرده ام از طریق هنر بتوانم در راستای حفظ و فرهنگ 

سازی محیط زیستی فعالیت کنم.
دومین نمایشگاه عکس مدرسه طبیعت از یکشنبه هفته جاری 
تا فردا ۱۳ بهمن ماه از ســاعت ۱۰ تا ۱6 در سالن همایش های 
بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست دایر و ورود برای عموم 
 عالقه مندان به بخش کودک و محیط زیست، مدارس طبیعت 

و محیط زیست آزاد است.
مراسم افتتاحیه این نمایشــگاه با حضور عبدالحسین وهابزاده 
بوم شناس و ایده پرداز مدرسه طبیعت، محمد درویش مدیرکل 
 دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت محیط زیست 
و جمع زیادی از تســهیل گران مدارس طبیعت ایران، در سالن 

همایش های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

اخبار
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
زندگی به وقت خوشبختی!

هیچ وقت در زندگی تان به خاطر احســاس ترس عقب 
ننشینید.

همه  ما بارها این جمله را شنیده ایم که » بدترین اتفاقی 
که ممکن است بیفتد چیست؟ مثال اینکه بمیرید؟ 

اما مرگ بدترین اتفاقی که ممکن است برای تان رخ دهد 
نیست... «

بدترین اتفاق در زندگی این است که اجازه دهید در عین 
زنده بودن، از درون بمیرید.

 اگر در دل کســی جایی نــداری، فرش زیــر پایش هم 
نباش...

جایی که بــودن و نبودنت هیچ فرقی نــدارد، نبودنت را 
انتخاب کن. این گونه به بودنت احترام گذاشته ای...

محبوب همه باش، معشوق یکی.
مهرت را به همه هدیه کن، عشقت را به یکی...

با هر رفتنی اشک نریز و با هر آمدنی لبخند نزن؛
شاید آنکه رفته باز گردد و آنکه آمده، برود...

 و آنقــدر محکم و مقتــدر باش کــه با ایــن محبت ها 
و بی مهری ها زمین گیر نشوی...

 الزم اســت گاهی در زندگی، بعضی آدم هــا را گم کنی 
تا خودت را پیدا کنی...

بعضی از آدم ها را باید دوست داشت،
اما بعضی ها را فقط باید داشت...

آیا شما حاضرید برای تهیه شام امشب خود در زباله های 
 دیشــب دنبال غذا بگردید؟ پس چگونه حاضر می شوید 
با جستجو در آشغال های کهنه  ذهنی، تجربه های فردای 
خود را بیافرینید؟ رها شــدن از دســت حرف و ســخن 
 کسی که باعث آزار شما شــده فقط با بخشیدن آن فرد 

امکان پذیر است. 
با بخشــیدن خود و دیگران از دست خاطرات تلخ راحت 
می شــوید و همین آرامش باعث می شود که آنچه را که 

اتفاق افتاده فراموش کنید.

- اکثر مردم موانع را می بینند و تعــداد قلیلی اهداف 
 را می بینند، تاریخ موفقیت هــای آن اقلیت را به ثبت 
می رســاند در حالی که فراموش شــدگی پاداش آن 

اکثریت است.  
- شاید تمام جهان متعلق به من نباشد، اما باید اعتراف 
کنم که همه چیز در این جهان بــرای من خوب پیش 

می رود. 
 - پســرم می پرســد: چرا باید ریاضــی بخوانم؟ دلم 
می خواهــد بگویم الزم نیســت، بــدون خواندن هم 
 خواهی دانست دو تکه نان بیشتر از یک تکه نان است!
- اگر قلب توان تفکر می داشت از تپیدن باز می ایستاد.

دلنوشته

دانستنی ها

- طبق تحقیقات اشــخاصی که به دو زبان صحبت می کنند توانایی 
بیشتری در نادیده گرفتن مسائل حواس پرت کن دارند و همچنین 

مغز این نوع افراد به طور میانگین بهتر از سایر مردم است. 
- وقتی مردان با یک خانم که به وی عالقه دارنــد پیاده روی کنند 
سرعت راه رفتن شان 7 درصد کمتر می شود و اگر آقایان با یک مرد 
دیگر پیاده روی کنند سرعت حرکت شــان تا 9 درصد بیشتر از حد 

عادی خواهد بود.
 - 3 درصد از کودکان جهــان در ایاالت متحــده زندگی می کنند 
 در حالی که40 درصد از اســباب بازی هایی که در جهان ســاخته 

می شود توسط شهروندان آمریکا خریداری می شود. 
 - طبق تحقیقات وقتی هنگام پیشــنهاد و توصیه یک کار به فردی 
از عبارت » البته می تونی قبول نکنی « استفاده کنید، شانس اینکه 

شخص مقابل پیشنهادتان را قبول کند، دو برابر می شود. 
 - قلعه ای به نام Kizhi pogost در روســیه وجــود دارد که کامال 
از چوب ساخته شده است و در ساخت آن حتی از یک عدد میخ هم 

استفاده نشده است. 

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

داستان های کوتاه

شاد زیستن 

لذت زندگی سود وکو

هایالیت

زندگی به وقت خوشبختی!
داشــتن احســاس خوب در زندگی با وجود همه مشکالت، آنقدرها 
 هم سخت نیســت. داشتن زندگی شــاد و لذت بردن از زندگی یکی 

از دیرینه ترین آرزوهای بشر بوده است.
در زمانه ما مدل شبه روانشناسانه این گونه توصیه ها باب شده است. 
هر کتاب، سایت یا فضای مجازی را که نگاه کنید، پر از توصیه هایی 
از این دست است: نیمه پر لیوان را دیدن، قانون جذب، تفکر مثبت، 
 انرژی مثبت و عبــارات و جمالتی کــه به وفور می تــوان پیدا کرد 
و هر روزه با آن برخورد می کنیــم. این گونه جمالت صرفا زیبا و فاقد 
پشــتوانه اجرایی، هیچ راهی را برای مثبت نگاه کردن و لبخند زدن 
 و ... ارایــه نمی کننــد. در نتیجه فقط باعث افزایش احســاس یاس 
 و سرخوردگی در افراد می شــوند زیرا فرد می اندیشد حتما اشکالی 
در من وجــود دارد که نمی توانم بــه این توصیه ها عمــل کنم، اما 
 موضوع اینجاســت که اصل این توصیه ها قابل اجرا نیستند و صرفا 

در گفتار جذاب به نظر می رسند.
تقویت احساس خودکارآمدی

قطعا هیچ موجود زنده ای بدون مشکل نیست. انسان در هر جایگاهی 
که باشد، در هر سن و شرایطی با یک سری مشکالت بزرگ و کوچک 
روبه رو می شود. این مشکالت می تواند زمینه ساز غم و اندوه باشد. 
یکی از مهم ترین عواملی که می تواند انســان را در مقابل مشکالت 
 مقاوم تر ســازد، احســاس خودکارآمدی اســت. بدین معنا که من 

می توانم از پس هر کاری که مایل باشم، برآیم و به هدفم برسم. 
اگر بتوانیم احساس خودکارآمدی را در کودکان و نوجوانان به وجود 
 بیاوریم، در زمان مواجهه با مشــکالت خود را نباخته و آن مشکل را 
به چشــم یک چالش که باید بر آن فائق آیند، نگاه خواهند کرد. مهم 
ترین راه افزایش خودکارآمدی، شناخت دقیق خود است. ما اگر خود 
را به خوبی بشناسیم و در زمینه ای که واقعا استعداد و توانایی داریم 
به فعالیت مشغول شویم، قطعا احســاس موفقیت و خودکارآمدی 
بیشــتری خواهیم کرد، اما اگر از یک ماهی بخواهیــم از درخت باال 
 برود، قطعا احســاس ناتوانی خواهد کرد! ضمنا خودکارآمدی، یکی 
از عوامل شکل دهنده عزت نفس است. عزت نفس به معنای برداشت 
کلی انسان از خود است. من هرچقدر خود را ارزشمندتر، بهتر و مثبت 
تر ارزیابی کنم، با یک شکست یا عدم موفقیت روحیه خود را نخواهم 
 باخت و احســاس ســرخوردگی نخواهم کرد. با پرورش استعدادها 

و پذیرش نقاط ضعف خود می توان عزت نفس را پرورش داد.

همه مداد رنگی ها مشغول بودند به جز مداد 
 ســفید هیچ کســی به او کار نمی داد همه 

می گفتند: تو به هیچ دردی نمی خوری. 
یک شــب که مــداد رنگی ها توی ســیاهی 
کاغذ گم شده بودند مداد سفید تا صبح کار 
کرد ماه کشــید مهتاب کشید و آنقدر ستاره 
کشید که کوچک و کوچک و کوچک تر شد. 

 صبح توی جعبه  مداد رنگــی جای خالی او 
با هیچ رنگی پر نشد. 

از شــیوانا عارف بزرگ پرسیدند وفادارترین 
مردی که دیدی که بود؟ او گفت: جوانی که 
هنوز ازدواج نکرده بود و هنوز نمی دانســت 
همسرش کیســت و چه شــکل و قیافه ای 
خواهد داشــت اما بــا این وجود هــرگاه با 
دختری جوان برخورد می کرد شــرم و حیا 
پیشــه می کرد و خود را کنار می کشید. او 
وفادارترین مــردی بود کــه در تمام عمرم 

دیده بودم.

روزی دروغ به حقیقت گفت: میل داری 
با هم شــنا کنیم؟ حقیقت ســاده لوح 

پذیرفت و گول او را خورد. 
آن دو بــا هم به کنــار ســاحل رفتند. 

حقیقت لباسش را در آورد.
 دروغ حیله گــر فورا لباس هــای او را 
پوشید. از آن روز به بعد همیشه حقیقت 
عریان و زشــت اســت و دروغ در لباس 

حقیقت زیبا و فریبنده. 

زیاد وقت صرف ساختنم نکردند، با هر چی که دم 
دستشون بود ساختنم همین قدر که دیگران باور 
 کنند که وجود دارم من هر وقت که بارون می باره 
 و گــودال جلوی پام پــر از آب می شــه و آینه ای 
 می شه واسه دیدنم، چشــم هام پر از اشک می شه 
و به خودم می گم؛ بیچاره پرنــده ها! حق دارند ازم 
بترسند. دلم کلی می گیره. شــاید اگر من رو یک 
کمی بهتر می ساختند، حاال یه مترسک تنهای تنها 

توی دنیای به این شلوغی نبودم.

 کوه پرســید ز رود، زیــر این ســقف کبــود، راز ماندن 
در چیست؟ گفت: در رفتن من -کوه پرسید: و من؟

گفت در ماندن تو...
 بلبلی گفت: و من؟

خنده ای کرد و گفت در غزلخوانی تو...
آه از آن آبــادی که در آن کوه رود، رود مرداب شــود و در 
 آن بلبل سرگشته سرش را به گریبان ببرد و نخواند دیگر.

من  و تو، بلبل و کوه و رودیم، راز مانــدن جز در خواندن 
من، ماندن تو، رفتن یاران سفر کرده مان نیست، بدان. 

آخر مسابقه بود و دونده اسپانیایی می بینه که دونده کنیایی 
خیلی آروم داره می دوه. متوجه می شه که دونده کنیایی فکر 
می کنه مسابقه تموم شده. برای همین به جای این که یک برد 
غیر منصفانه به دست بیاره، می ره پشت حریفش و خط پایان 
رو نشونش می ده. توی مصاحبه اش هم گفته که وقتی دیدم 
سرعتش رو کم کرد می دونســتم که می تونم ازش جلو بزنم 
و برنده باشــم. اما این پیروزی حق من نبود. برای همین رفتم 
سمتش و خط پایان رو نشونش دادم و اون تونست اول بشه که 

البته الیق برنده شدن هم بود. 

نظر شما راجع به خودتان چیست؟ آیا انسان شادی هستید 
یا اینکه فکر می کنید شــادی به اندازه کافی در زندگی تان 
وجود ندارد؟ مطالعه ها نشــان می دهند که شاد بودن آدم 
 ها ارثی نیســت و این محیط زندگی و شــرایط آنهاست که 

می تواند در روحیه شان تاثیرگذار باشد...
7-  اگر وقت تان را با آدم های شاد می گذرانید...

 برقرار کردن یک رابطه با همســایه ای خوش بین، دوستی 
امیدوار یا همکاری خنده رو می تواند تاثیر بســیار مثبتی 
روی روحیه شما داشــته باشــد. حاال هر چقدر صمیمیت 

و رفت و آمد شــما با این گونه افراد بیشــتر باشــد، اوقات 
شادتری را هم در زندگی سپری خواهید کرد. 

 مثال اگر نصــف روزتان را با افراد شــاد بگذرانید، 4۲ درصد 
و اگر یک سوم از وقت تان را با آنها باشید، ۲۲ درصد شادتر 

از روزهای قبل خواهید بود.
 8-  اگر اهل قهوه یا چای گرمید...

 محققان آمریکایی مــی گویند که آرامش روانی، شــادی 
فیزیکــی را به دنبال دارد. آنها رفع خســتگی با نوشــیدن 
 یک لیوان شــکالت، قهوه یا چای گرم را راهی برای رسیدن 

 به آرامش و شــادی پس از یک روز کاری سخت می دانند.
9- اگر دو دوست صمیمی دارید...

 کسانی که حداقل دو دوســت صمیمی دارند، بسیار شادتر 
از ســایر افراد هستند و زندگی زناشــویی موفق تری را هم 
تجربه می کنند. دلیل این ادعا هم نتایج تحقیق هایی است 
که انگلیســی ها روی بیش از ۶۵4 زوج انجام داده اند و طی 
این تحقیق ها به این نتیجه رســیدند که درد دل و مشورت 
کردن با دوستان صمیمی باعث آرامش روانی افراد می شود 

و به آنها در تصمیم گیری درست کمک می کند. 
 شــاید به همین خاطر باشــد کــه چینی ها مــی گویند: 

» دوستان مهربان از برادران نامهربان بهترند! «
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مترسکدروغ و حقیقت وفاداریمداد رنگی ها  اخالق و مردانگیراز ماندن 

آیا شادی به اندازه کافی در زندگی تان وجود دارد ) 3 (

خوش اخالقی

کاریکاتور

اینکه همیشــه با دیگــران خوش اخالق باشــید، کار 
راحتی نیســت، مخصوصــا زمانی کــه روحیه خوبی 
ندارید یا با فــردی که باعث آزارتان می شــود، مواجه 

هستید. 
  خوش اخالقی با همسر

5- خودتــان را درمان کنید. اغماض ها و گذشــت ها 
) بزرگ یا کوچــک ( مي توانند هنگامي که احســاس 
مي کنیــد پایین افتاده اید، شــما را باال بکشــند. آنها 

موجب مي شوند که شما احساس خاص و ویژه کنید.
 ۶- داوطلب بشــوید. کارهــاي داوطلبانــه و فعالیت 

در خیریه ها، احساس بهتربودن را به ما مي دهند.
7- ورزش از بهترین راه هاي تغییر حالت بد انســان، 

افزایش انرژي و کاهش فشار و استرس است.
8- رفتار شاد داشــته باشــید. لبخند زدن و داشتن 
چهره شاد موجب از بین رفتن مشکالت نمي شود، اما 

به بهبود حالت و خلق کمک مي کند.

 9- تاکیدتان بر آینده باشد. اگرچه نمي توانید گذشته 
را دوباره بنویســید، اما مي توانید از آن درس بگیرید. 
تصمیم بگیرید که دفعه بعد، بهتر و سخت تر کار کنید.

10- براي افسوس خوردن، حدي را قائل شوید. 
به خودتان بگویید:

 امروز صبح درباره خودم احســاس تاسف مي کنم، اما 
امروز بعدازظهر به زندگي ام توجه خواهم کرد و مسائل 

صبح را کنار مي گذارم.

راهکارهایی برای خوش اخالقی با دیگران

محدودیت های اصلی خود را مشخص کنید 
تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید، متمرکز کنید. 

پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند، نمی سوزانند. 
چه چیزی مانع پیشرفت شما می شود؟ چه چیزی سرعت دستیابی 
به اهداف شما را تعیین می کند؟ چه چیزی تعیین می کند که باچه 
سرعتی از جایی که هســتید به جایی که دل تان می خواهد برسید؟ 
 چه چیزی مانع می شــود تا قورباغه های را بخورید که خوردن شان 
 می توانــد واقعا تحول ایجــاد کند؟ چرا تــا به حال بــه هدف خود 
نرسیده اید؟ اینها از مهم ترین پرســش هایی هستند که می توانید 
در راه رســیدن به عالی ترین ســطوح تاثیر و بهره وری فردی از خود 
بپرسید و به آنها پاســخ دهید. هر کاری که بخواهید بکنید همیشه 
عامل محدود کننده ای وجود دارد که ســرعت شــما را در انجام آن 
کار تعیین می کند. وظیفه شــما بررســی کار مورد نظر و بازشناسی 
محدودیت  یا عامل محدود کننده ای است که در آن کار وجود دارد. 
ســپس باید تمام نیروهای خود را صرف تضعیف عامــل بازدارنده یا 
محدود کننده ای کنید. تقریبا در هر کاری، چه کوچک و چه بزرگ، 
 عاملی وجــود دارد که تعیین کننده ســرعت دســت یابی به هدف 
 یا به اتمــام رســاندن آن کار اســت. در کاری که انجــام می دهید، 

این عامل تعیین کننده کدام است؟
ذهن خــود را روی آن متمرکز کنیــد. این می توانــد بهترین روش 
استفاده از وقت و استعدادهای تان باشد. این عامل تعیین کننده شاید 
 فردی باشد که شــما در کار خود به کمک یا هم فکری او نیاز دارید، 
یا امکانات مالی که در کار خود به آن احتیاج دارید، یا نقاط ضعفی که 

در قسمتی از سازمان وجود دارد یا هر چیز دیگری. 
 این عامل هر چه باشد، وظیفه همیشگی شــما پیدا کردن آن است. 
در هر کار یا تجارتی عامل محدود کننده یا بازدارنده ای وجود دارد که 
تعیین می کند یک سازمان با چه سرعتی و چه کیفیتی به هدف خود 
خواهد رســید. در هر صورت، همواره یک عامل بیش از سایر عوامل 
تعیین کننده سرعت دستیابی سازمان به هدف ها و میزان سوددهی 

آن است. در کار شما این عامل کدام است؟

- متشکرم دخترم... شــما تنها با پدر و مادر این جا زندگي 
مي کنین...؟!

- بله... یه خواهرم شهرســتانه، یه برادرم هم خارج از کشور 
 زندگي مي کنه یه برادرم کــه با خونوادش تــوي تهرونه... 

اما خب گرفتار کار و زندگیه... چطور مگه؟!
- آخه تا جایي که ) میالد ( برام گفته شما دانشجو هستین... 

اون وقت کي از پدر و مادر نگهداري مي کنه...
 خودم... آقــاي فرحزادي... من تقریبا ســه چهار ســاله که 
به این وضعیت عادت کردم. یعني از وقتي که برادر کوچکم 
هم ازدواج کرد و رفت، البته قبلشم خیلي فرق نداشت چون 
از شش، هفت سال پیش که پدرم سکته کرد و زمین گیر شد 
من و مادرم بهش رســیدگي مي کردیم و بعدشم که از چهار 
ســال پیش مامان هم دچار ناراحتي قلبي شد و یه بارم که 
متاســفانه تصادف کرد و از اون به بعد با وجود عمل جراحي 
با عصا مجبور شــد راه بره و بعضي کارهاي شــخصي شونو 

نمي تونستن انجام بدن من فقط کمک مي کردم.
- که این طور... خدا واقعا اجرت بــده دخترم. جووناي حاال 
کمتر از این لطف و حوصله ها نسبت به پدر و مادرشون دارن. 
من خودم هم تا وقتي پدرم زنده بود، نگهش مي داشــتم... 
حتي خودم حمومــش مي کردم... با اون که براش پرســتار 
گرفته بــودم که بهش رســیدگي کنــه، اما خــودم به کار 

شخصیش مي رسیدم.
صحبت به اینجا که رسید خانم آقاي فرحزادي توي حرفش 
پرید و گفت: بله... البته جون من و بچه ها رو تموم کردي آقا... 
هیچ وقت یادم نمي ره... ده، یازده ســال اول زندگي ام چقدر 
سختي کشــیدم... هر جا مي خواســتیم بریم، باید اول کلي 
حرص و جوش مي خوردیم کــه آقاجونو چیکارش کنیم...؟ 
آقاجونو پیش کي بذاریم... یه روز پرســتار نبود یه روزم که 

بود آقاجون با پرستار مشکل داشت... 
آقاي فرحزادي دلشون نمي یومد آقاشونو تنها بذارن...

- خانم باز شــروع کردي... بیچاره پدر خدابیامرز من چه کار 
به کار ما داشــت... اون که بنده خدا اصرار داشت بذاریمش 
آسایشــگاه زندگي مونو بکنیم... من راضي نمي شدم... همه 
چي من از آقام بود... آقام چقدر براي من زحمت کشیده بود. 

 اون وقت مي تونستم بي انصاف باشــم و بذارمش آسایشگاه 
و توي خونه و زندگي اون، با خونوادم راحت زندگي کنم.

- همچین مي گیــن خونه که انگار بعــدش همه اش مال ما 
شد... شما که الحمدا... بیشترشو بخشیدین به خواهراتون... 

همون خواهرهایي که اصال به فکر باباشونم نبودن...
- اي بابا خانــم ما حــاال اومدیم ایــن جا بــراي ) میالد (

خواســتگاري... این جا که جاي این حرفا نیست... بس کن 
دیگه... خوبیت نداره...

میالد از وقتي مادرش را در شش سالگي از دست داد و فقط 
دو ســالي را که پیش پدربزرگ و مادربــزرگ و عمه فروغ 
زندگي مي کردند، آرامش داشت و بعد از آن، از وقتي رفعت پا 
به خانه آقاي فرحزادي گذاشت، آزار و اذیتش هم رفته رفته 
بیشتر شد. البته چند ماهي ظاهرسازي کرد... اما بعد، کاري 
 کرد که آقاي فرحزادي مجبور شــد خانه پدري را رها کرده 
و به خاطر آسایش و راحتي همسر جدیدش خانه اي نزدیک 
خواهر او اجاره کنه... از آن روز بــه بعد میالد هم دیگر رنگ 
آرامش را ندید، اگر چه بابابــزرگ و مادربزرگ و عمه فروغ 
دل شان مي خواست میالد را پیش خودشان نگه دارند و تازه 
 رفعت هم ته دلش راضي نبود، پســر شوهرش سربار زندگي 
او باشــد، اما فرحزادي رضایت نداد پسرش در خانه دیگري 

جز خانه پدر زندگي کند. 
فرحزادي مشــغول دفتر و مغازه مقاطعه کاري بود و ســال 
 بعد هم که ) مرجــان ( به دنیــا آمد دیگر همــه توجهش 
به عهد و عیال و دختر بچه تــازه واردش بود و کم کم میالد 
ماند و تنهایي هایــش و اگر پا مي داد وقتي بــه بهانه اي ایام 
تعطیل به خانــه پدربــزرگ مي رفت، روزهــاي خوش تر 
داشــت. میالد با هوش بود، اما دل در گروي درس و مشــق 
نمي ســپرد. در عوض عالقــه خاصي به تعمیر لــوازم خانه 
داشت. آقاي فرحزادي دلش نمي خواست پسرش از مدرسه 
گریزان باشه. میالد هم از پدرش حساب مي برد، اما وقتي دو 
سال بعد ) منصور ( و ) مهشــید ( خواهر و برادر دوقلویش به 
دنیا آمدند دیگر، فرحزادي وقتي براي رســیدگي به مشکل 
میالد نداشت. رفعت مي دانست فرحزادي مرد کار و خانواده 
است... و هر چه سرش بیشتر گرم باشــد بیشتر به خانواده 
جدید تعلق خاطر پیدا مي کند... آن قدر که حتي از خانواده 
پدري اش هم غافل شــده بود... گاهي ایام عید سر مي زد یا 
تماس تلفني مي گرفت... حتي وقتي فروغ ازدواج کرد چون 
مي دانســت که فروغ باالخره به پدر و مادرش ســر مي زند، 
نیازي نمي دیــد خودش را نگــران آنها کند... امــا از وقتي 
مادرش فوت کــرد و فروغ هم به خاطر کار شــوهرش ناچار 
 شد به شهرستان نقل مکان کند فرحزادي چاره اي ندید که 

به پدر پیرش رسیدگي کند.

عشق هاي ماندگار
) قسمت اول (
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پیشنهاد سردبیر: 
دو والیبالیست اصفهانی در جمع بهترین های آسیای مرکزی

منهای فوتبال

دونده ملی پوش اصفهانی در مورد شــرایط مسابقات 
داخل سالن قهرمانی کشــور و کسب عنوان قهرمانی 
در دوی 60 متر، اظهار داشــت: شــرایط مســابقات 
خیلی خوب بود و رقبای خوبی هم داشــتم. در بخش 
انفرادی موفق شدم در 2 ماده 60 متر و 4 در 400 متر 
امدادی مدال طال را از آن خــود کنم. در بخش تیمی 
هم اصفهان مقام سوم را به دســت آورد. رضا قاسمی 
ادامه داد: تیم های شــرکت کننده همــه قوی بودند 
اما اصفهان می توانســت مقام اول را به دســت آورد و 
متاسفانه با بدشانسی رو به رو شدیم. مهدی رحیمی 
که همیشه در ماده 400 متر صاحب مقام اول بود در 
این مسابقات زمین خورد و از دور مسابقات حذف شد. 
امیر واحدی هم در ماده 1500 متر نتوانست مسابقه 
دهد. دونده ملی پوش اصفهانــی در خصوص تحریم 
این مسابقات توسط برخی از دونده ها به دلیل شرایط 
فدراسیون، تصریح کرد: در اصل ورزشکاران معترض 
کسانی بودند که مسابقاتشان مثل پرتاب دیسک اصال 
در سالن برگزار نمی شود. تنها دو، سه نفر از دونده ها در 
این مسابقات شرکت نکردند که احتمال دارد به دلیل 
عدم آمادگی بوده یا به هر دلیلی شاید نمی خواستند 
شــرکت نکنند و من از دلیل عدم حضورشان اطالعی 
ندارم. وی در خصوص مشــکالت مالی و پرداخت ها 
از سوی فدراســیون، بیان کرد: مشــکل که همیشه 
هست اما بهتر است به مشــکالت فکر نکنیم. در کل 
حقوق ها قطع شــده اســت و نحوه پرداخت به افراد 
فرق کرده و تنها به کسانی که در اردوها حضور دارند 
حقوق پرداخت می شود. قاســمی عنوان کرد: خدا را 
شکر هیئت دوومیدانی اســتان اصفهان توانست پس 
از چند سال سالن خوراســگان را پس بگیرد. در حال 
حاضر تمریناتم را در پیســت انقــالب انجام می دهم 
چون سالن خوراســگان هنوز تارتان نیست و سیستم 
گرمایشــی ندارد؛ اما برخی روزها می توانم برای انجام 
تمرینات خاص به آنجا بروم. دونده ملی پوش اصفهانی 
خاطرنشــان کرد: در صورتی که ســالن خوراسگان 
تکمیل شود و شرایط مهیا باشد 100 درصد تمریناتم 
را آنجــا انجام می دهم چون در ســالن سرپوشــیده 
می توان تحت هر شــرایطی حتی باران و برف تمرین 
کرد. وی در مورد برنامه هایش در آینده گفت: احتمال 
دارد در مسابقات آزاد بین المللی ترکیه که 30 بهمن 
ماه برگزار می شود با هزینه شخصی خودم در ماده 60 

متر داخل سالن شرکت کنم. 

دونده ملی پوش اصفهانی:

تیم اصفهان با بدشانسی 
قهرمان نشد

فضای مجازیک

حادثه ســقوط بهمن و درگذشــت تنی چند از هموطنان باعث 
واکنش های زیادی در میان ورزشی ها شده است.

کاوه رضایی جدیدترین ورزشــکاری اســت که بــه این حادثه 
غم انگیز واکنش نشان داده است.او در صفحه اینستاگرام خود با 

انتشار تصاویری، وقوع این حادثه را تسلیت گفت. 

 تسلیت بازیکن استقالل
 به مناسبت حادثه کردستان 

اتفاق روز

فوتبال جهان

سال ها گذشــت تا هواپیماها و فضاپیماها به شکل امروزی 
درآمدند و با آمد و شد در مسیرهای هوایی و فضایی دریافتند 
که می توان در دیگر کره ها هم زندگــی را تجربه کرد و نفس 
کشید. حتی آسمان بهترین میدان مسابقه برای ورزشکارانی 
شد که پرهیجان و بدون ترس، دست در دست باد به سوی یک 
رقابت سالم و عادالنه پرواز می کنند؛ تا جایی که عالقه مندان 
بی شــماری از سراســر دنیا با فعالیت در ورزش های هوایی 
ازجمله پاراگالیــدر، پاراموتور، هنگ گالیدر، ســقوط آزاد و 
بالن سواری سعی در کســب افتخار و حضور در میدان های 
بزرگی رادارند که به مدال های رنگارنگ هویت می بخشــد. 
می خواهیم از پدر و دختری ورزشــکار در اصفهان ســخن 
بگوییم که هر دو خلبان پاراگالیدر هستند و چند سالی است 
که در این رشته به  طور حرفه ای فعالیت می کنند. هرچند پدر 
به دالیل مختلف حضور در ورزش قهرمانی را تجربه نکرد اما 
دخترش همچنان جدی و با اراده برای رسیدن به باالترین حد 
موفقیت تالش می کند. آنچه در ادامــه می آید گفت و گوی 
فارس باولــی ا... عرب، خلبان پاراگالیــدر به همراه دخترش 

فاطمه عرب خلبان پاراگالیدر بانوان اصفهان  است.
از کودکی دوست داشتم خلبان شوم

ولی ا...عرب اظهار کرد: 25 ســال پیش دوره شنا را گذراندم 
و برای مدتی در این رشــته فعالیت کردم. هشت سال پیش 
هم در ورزش غواصی کار کردم و هم اکنون مدرک دوســتاره 
این رشــته را دارم. وی افزود: از کودکی بسیار به پرواز عالقه 
داشتم و دلم می خواست خلبان شوم، از این  رو تصمیم گرفتم 
در ورزش هوایی فعالیت های ورزشی ام را ادامه دهم؛ با کمی 
جست وجو آدرس یکی از ســایت های پرواز یعنی مکانی که 
خلبانان پاراگالیدر ازآنجا پرواز را انجام می دهند، پیدا کردم. 
خلبان پاراگالیدر اصفهان ادامه داد: وقتی به محل رســیدم، 
باالی تپه با خودم گفتم؛ خدایا! یا قالی حضرت سلیمان را برایم 
بفرســت تا همین االن بروم پایین یا کاری کن تا از همین جا 
پرواز کنم. وی اظهار داشت: در همین افکار بودم که مربی را 
دیدم و با وی مشورت کردم؛ با توجه به آسیب دیدگی انگشتان 
دستم که از قبل برایم اتفاق افتاده بود، شک داشتم بتوانم در 
این رشــته کار کنم، اما با صحبت های مربی که به من امید 

داد و معتقد بود که امتحان کنم و قطعا می توانم موفق شوم و 
توانایی اش رادارم، تصمیم گرفتم فعالیت در پاراگالیدر را آغاز 
کنم. عرب گفت: سه روز بعد پرواز را شروع کردم و در واقع آغاز 

فعالیتم در پاراگالیدر از سال 1389 بوده است.
می خواستم ورزش های دیگر را هم امتحان کنم

دخترش فاطمه عرب خلبان پاراگالیــدر بانوان اصفهان نیز 
اظهار داشــت: ابتدا پدرم و برادرم که از من بزرگ تر اســت، 
ورزش شــنا را انجام می دادند و من که آن زمان 6 ساله بودم 
در همین رشته کار می کردم و تا 10 ســالگی هم آن را ادامه 
دادم حتی وارد تیمی شدم که اســتخر تشکیل داده بود و در 
دو مسابقه استانی شرکت کردم. وی عنوان کرد: پدرم و برادرم 
حرفه ای تر شنا را دنبال کردند اما من وارد رشته های دیگری 
شدم و می خواســتم ورزش های دیگر را هم امتحان کنم، به 
همین خاطر وارد تیم هندبال مدرسه شدم و در مسابقات بین 
مدارس حضور پیدا کردم و پس  از آن در رشــته های مختلف 
رزمی و توپی فعالیت کردم. بانوی خلبان پاراگالیدر اصفهان 
خاطرنشان کرد: همیشه دنبال هیجان بودم اما هیچ کدام از 
رشته های ورزشــی را که کارکردم نتوانستند نیاز واقعی ام را 
برآورده کنند. همین باعث شد به سمت رشته ای بروم که از 
طریق آن به چیزی که می خواهم برسم. وی افزود: پدرم سال 
89 وارد رشته پاراگالیدر شــد، برادرم سال 90 به این ورزش 

روی آورد و من سال 91 فعالیتم را در پاراگالیدر آغاز کردم.
ولی ا...عرب خلبان پاراگالیدر تصریح کــرد: کم کم با کمک 
مربی کار در این رشته ورزشــی را آغاز کردم؛ زمانی که برای 
اولین بار از زمین کنده شدم و رفتم باال، حس سبکی داشتم 
به  طوری  که دلم می خواست همیشه در همین حالت بمانم 
و فقط پرواز کنم؛ حســی که حقیقتا ناگفتنی است. وی در 
ادامه گفت: روز اول هفــت پرواز را انجــام دادم و از این بابت 
بسیار خوشحال بودم زیرا هیچ وقت فکر نمی کردم به خاطر 

آسیب دیدگی انگشتان دستم بتوانم این ورزش را انجام دهم .
دو ســال با پدرم به محل پرواز می رفتم و فقط 

تماشا می کردم
فاطمه عرب خاطرنشان کرد: 14 ساله بودم که در پاراگالیدر 
شروع به کار کردم، البته به مدت دو سال با پدرم به محل پرواز 
می رفتم و فقط تماشا می کردم چون این رشته، رشته نویی 
است و هیجان باالیی دارد؛ دوست داشتم در آن فعالیت داشته 
باشم؛ پدرم را که در حال پرواز می دیدم، بیشتر خوشم می آمد 
و عالقه مند می شــدم تا اینکه با حمایت و تشــویق های وی 
تصمیمم را برای ادامه فعالیت در پاراگالیدر قطعی کردم. وی 
بیان کرد: اولین پروازم را خودم به  تنهایی انجام دادم؛ به  طور 
کلی برای اینکه هر خلبانی بخواهد با پاراگالیدر پرواز کند باید 
ابتدا با تمام تجهیزات پرواز یک سری تمرینات را روی زمین 
انجام بدهد تا فرامین آن را یاد بگیرد؛ در حقیقت از پایه شروع 
می شود تا به مهارت برسد، سپس کار پرواز را از تپه های شنی 
با ارتفاع کم آغاز می کند.خلبان پاراگالیدر بانوان اصفهان در 
ادامه افزود: اصال کار سختی نیست و بسیار لذت بخش است 
زیرا تنها با برداشتن چند قدم می توان به آسمان پرواز کرد و 

اوج گرفت.         

تحقق آرزوی پرواز برای پدر و دختر اصفهانی؛

رسیدن به نقطه رهایی باالتر از ابرها

سال ها پیش برادران رایت با ساخت اولین هواپیمای موتوردار، خواب و خیاالت غیرقابل تصور انسان را در یک 
پرواز واقعی به آسمان تا نزدیکی ابرها باورپذیر کرده و به همه شبهات پایان دادند؛ چراکه ثابت کردند هر چیزی 

با فکر، اراده و تالش، شدنی است و غیرممکنی وجود ندارد.

شش بازیکن تیم ملی والیبال بانوان ایران از جمله دو بازیکن اصفهانی 
در جمع بهترین های مسابقات انتخابی آسیای مرکزی قرار گرفتند. 
رقابت های والیبال انتخابی زنان جهان در منطقه آسیای مرکزی که 
از روز جمعه در شهر ماله پایتخت مالدیو آغاز شده بود، روز یکشنبه با 
قهرمانی ایران به پایان رسید. در پایان این رقابت ها، بهترین بازیکنان 
از سوی کمیته فنی معرفی شدند که شش بازیکن ایران نیز در بین 
آنان قرار گرفتند. بر این اســاس، شبنم علیخانی )بازیکن اصفهانی( 

بهترین پاسور و ارزشمندترین بازیکن این رقابت ها شد.
فرنوش شیخی و سودابه باقرپور به عنوان بهترین دفاع وسط انتخاب 
شدند و نگار کیانی نیز عنوان بهترین لیبرو را به دست آورد.زینب گیوه 
بهترین دریافت کننده و مائده برهانی )بازیکن اصفهانی( نیز بهترین 
پشــت خط زن این رقابت ها شــد و یک بازیکن هم از نپال عنوان 
بهترین دریافت کننده را به خود اختصاص داد. بانوان ایران با کسب 
قهرمانی در آسیای مرکزی به عنوان دهمین تیم رقابت های انتخابی 
جهان در قاره کهن آسیا معرفی شدند تا در مرحله نهایی این مسابقات 

برای چهار سهمیه رقابت های جهانی به میدان بروند.

  پیتر اشمایکل، دروازه بان سابق منچستریونایتد به تمجید از سبک و 
انقالب ژوزه مورینیو، سرمربی این تیم پرداخت.  او گفت: با مورینیو یک 
سال جذاب را پیش رو داریم. ژوزه تیمی پرستاره دارد و از قابلیت هدایت 
تک تک آنها برخوردار است. او اینجا خیلی سریع با محیط تیم هماهنگ 
شد و 4 خرید موثر تابستانی انجام داد. مورینیو فراتر از انتظار من، تیم را 
به سبک خوب گذشته بازگرداند و حاال خیلی به آینده منچستریونایتد 
خوشــبین هســتم. مورینیو 
حامی بازیکنان اســت؛ اما 
 DNA این موضــوع در
او وجود نــدارد. امیدوارم 
ســبک کاری جذاب او 
بیشتر ثمر دهد. تیم ریتم 
خوب خــودش را بازیافته و 
رشــد کرده پس اگر در جمع 
4 تیم برتر پایان فصل قرار 
نگیــرد، ناکامی 
بزرگی شکل 

می گیرد.

آســمیر بگوویچ کــه دروازه بان ثابــت تیم   ملی فوتبال بوســنی و 
هرزگوین بود، به دلیل درخشــش تیبو کورتوا در چلســی فرصت 
زیادی برای بازی کردن پیدا نکرده است؛ البته او در بازی این هفته  
در جام حذفی  برابر برنتفورد به میدان رفت و کلین شــیت هم کرد. 
در حالی که زمزمه های جدایی او از جمــع آبی های لندن به گوش 
می رســد، بگوویچ در اظهار نظری به این جدایی دامن زد. او درباره 
شرایطش در چلســی گفت : »با آنتونیو کونته صحبت کردم. تحمل 
شرایط برای من سخت است. او می داند مشتاق بازی کردن هستم. 
با این حال این حق مربی است که به بازیکنی که دوست دارد میدان 
بدهد. اگر او صالح بداند به من بازی ندهد، مجبورم اطاعت کنم چون 

سرمربی من اســت . البته قرار است در 
چند روز آینده این مشــکل را برطرف 
کنم. در سن و ســالی نیستم که کم 
بازی کنم. احساس خیلی خوبی دارم 

و از شرایط فیزیکی خوبی نیز برخوردار 
هستم. روی نیمکت چلسی در حال تلف 

شدن هستم. دوست دارم شرایط 
تغییر کند. امیدوارم چلســی 
قهرمان شود و شاید من هم 
جزوی از این قهرمانی باشم 
اما بعید می دانم این شرایط 
را بتوانم تحمــل کنم. این 
اتفاق همه چیز من را تغییر 

می دهــد. مدت هاســت در 
ترکیب قرار نگرفتــم و از این موضوع 

راضی نیستم.«

دو والیبالیست اصفهانی در جمع 
بهترین های آسیای مرکزی

تمجید اشمایکل از انقالب مورینیو

روی نیمکت چلسی 
تلف می شوم

.. مسی ایرانی در راه ویارئالادامه تحریم خودجوش تیم صبای قم
سردار آزمون، مهاجم ایرانی روستوف تبدیل 
به اصلی ترین گزینه جانشینی الکساندر پاتو 
در ویارئال شده است. روزنامه آس گزارش داد 
که آزمون به لطف عملکرد درخشانش در لیگ 
روسیه و لیگ قهرمانان اروپا این شانس را دارد 
تا در زمستان یا تابستان آینده به تیم اسپانیایی 
ملحق شــود. ویارئال مذاکرات جدی را برای 
خرید »مســی ایرانی« با روستوف آغاز کرده و 
در تالش است تا رضایت مدیران تیم روسی را 
برای خرید او جلب کند.انتقال قریب الوقوع پاتو 

به تیم تیانجین کوانجین در لیگ چین باعث 
شــده که ویارئال نیاز مبرمی به خرید در خط 
حمله داشته باشــد که مهاجم تیم ملی ایران 
اصلی ترین گزیه آنهاست. ویارئال از این انتقال 

18 میلیون یورو درآمدزایی خواهد کرد. 

بازیکنان تیم فوتبال صبای قم که روز یکشنبه به دلیل مشکالت مالی 
در تمرینات این تیم شرکت نکرده بودند، اعتراض خود را ادامه  دادند و 

به طور مجدد در تمرین این تیم حاضر نشدند.
صبا که این روزها حال و روز خوشــی را نه در بخش مدیریتی و نه در 
لیگ برتر دارد، با اعتراض بازیکنان و تمرین نکردن آنها، مشکالت این 

تیم بعد جدیدی پیدا کرده است.
بازیکنان صبای قم اعتراض خود را به صــورت خودجوش انجام داده 
و با کادرفنی نیز هماهنگ نکرده بودند. به طــوری که در دو روز اخیر 
کادرفنی این تیم در محل تمرین صبا حاضر شــده، اما  به علت نبود 

20بازیکنان این تمرینات لغو شده است.

کارشــناس فوتبال اصفهان در مورد عملکرد ذوب آهن مقابل 
گسترش فوالد تبریز اظهار داشــت: این بازی در خانه حریف 
انجام شــد که به هر حال آنها بازیکنان بســیار خوبی داشتند 
اما ذوب آهن هم توانســت بازی را خوب کنترل کند و به نظر 
من در نیمه اول برتری بیشــتری نســبت به گسترش فوالد 
داشت. رســول کربکندی ادامه داد: هر دو تیم خیلی خوب تا 
پشت محوطه جریمه نفوذ می کردند؛ اما بعد از آن اشتباهات 
زیادی انجام می دادند و دروازه بان های هر دوتیم هم توپ های 

خوبی را گرفتند که به نظر من مســاوی نتیجه عادالنه ای بود. 
کارشــناس فوتبال اصفهان در پاسخ به این ســوال که دلیل 
تســاوی های ذوب آهن در مواقعی که باید فاصلــه را با صدر 
جدول کم کند چیســت گفت: به هرحال تیم های جوان این 
مشکل را دارند و ذوب آهن تا کنون بیشــتر از موجودی خود 
نتیجه گرفته است. ذوب آهن خوب فوتبال بازی می کند و هیچ 
تیمی در ایران مثل ذوب آهن روان بازی نمی کند؛ اما بازیکنان 
این تیم جوان هســتند و باید از نظر ظرفیت کنترل شــوند تا 
فکر نکنند جلوی هر تیمی می توانند پیروز شــوند. وی ادامه 
داد: اگر ذوب آهن می خواهد ســهمیه آسیا را کسب کند باید 
دقت بیشتری داشته باشــد چون فاصله آنها با تراکتورسازی 
و پرســپولیس در حال زیاد شدن اســت و از طرف دیگر هم، 
اســتقالل در حال نزدیک شــدن به این تیم است و هر لحظه 

ممکن است جای ذوب آهن را بگیرد. ذوب آهن با وجود اینکه 
خوب بازی می کند؛ اما در مواقع حســاس به مساوی می رسد 
و از قافله عقب می ماند. کربکندی در پاســخ به این سوال که 
آیا ذوب آهن می تواند سهمیه آســیا کسب کند گفت: با توجه 
به برنامه ریزی و ســرمایه گذاری که دو تیم تراکتورســازی و 
پرسپولیس انجام داده اند کسب سهمیه آسیایی سخت است؛ 
اما در فوتبال ما هیچ چیز بعید نیســت مثال تراکتورسازی دو 
بازی خانگی را با تساوی پشت سر گذاشــت. وی ادامه داد: از 
این به بعد بازی ها واقعا سخت است و هیچ تیمی راحت امتیاز 
از دســت نمی دهد و نتایجی که اتفــاق می افتد می تواند یک 
شگفتی باشد. حساســیت و نزدیکی امتیازها و اینکه بعضی 
تیم ها برای فرار از سقوط و بعضی تیم ها برای قهرمانی تالش 

می کنند بازی ها را بسیار سخت کرده است.

کارشناس فوتبال اصفهان:

 ذوب آهن در مواقع حساس 
از قافله عقب می افتد

میزبانی هر دو رشــته کشــتی آزاد و فرنگی به 
ایران سپرده شده اســت. این مسابقات با حضور 
هشت کشور برتر مسابقات جهانی هر ساله برگزار 
می شود که حاال قرار شــده مسابقات کشتی آزاد 
در ســال 2017 هم با حضور کشورهای روسیه، 
گرجســتان، آمریکا، آذربایجان، مغولستان، هند 
و ترکیه به میزبانی کرمانشاه برگزار شود. این در 
حالی است که با دســتور اخیر ترامپ مشکالت و 
ابهامات زیادی در راه برگزاری این مســابقات به 
وجود آمده است.اولین ابهام به حضور تیم آمریکا 
در ایران بر می گــردد. بعد از بیانیــه وزارت امور 
خارجه ایران مبنی بر اینکه اقدام متقابل از سوی 
ایران هم انجام خواهد شد حاال این ابهام به وجود 
می آید که آیا تیم کشــتی آمریکا به ایران خواهد 
آمد یــا نه؟رضا الیق، دبیر فدراســیون کشــتی 
ایران اعالم کرده که اقدامــات الزم از قبل برای 
حضور همه کشــورها در ایران انجام شده است: 

»کارهای الزم را بــرای میزبانــی از تمام تیم ها 
انجام داده ایم و مراحل اداری برای صدور روادید 
کشــتی گیران آمریکایی نیز انجام شــده است. 
مراجع قانونی درباره حضور آمریکایی ها در ایران 

تصمیم گیرنده هستند «
این کارها اما مربوط به زمانی بود که هنوز ترامپ 
دســتوری درباره اتباع ایرانی و شش کشور دیگر 
صادر نکرده بود و حاال با دســتور ترامپ و بیانیه 
وزارت امور خارجه ایران، کمی شــرایط متفاوت 
شــده اســت.البته در اینجا هم چند ابهام جدی 
وجود دارد. آیا دســتور العمل ترامپ فقط شامل 
حال اتباع عادی می شود یا ورزشکاران را هم که 
برای حضور در مسابقات بین المللی راهی آمریکا 

می شوند، دچار مشکل خواهد کرد؟
 به نظر می رسد که ســفارتخانه های آمریکا هم 
در برخورد با این موارد تکلیف خود را نمی دانند. 
برای نمونه می توان به ایمیل ســفارتخانه آمریکا 
در مجارســتان به فدراســیون تیر و کمان اشاره 
کرد. تیم ملی تیر و کمان قرار است در مسابقات 
جام جهانی که در آمریکا برگزار شــود، شــرکت 
کند اما تا لحظه آماده شدن این گزارش، روادید 
سفر به این کشــور برای این تیم هم صادر نشده 

بود.ابهام مهم و جدی دیگر را شــواهد و شایعات 
موجــود درباره تصمیــم جنجالــی دولتمردان 
آمریکا بــه وجود آورد. در گذشــته کــه در این 
باره بحث های زیادی به وجــود آمده بود، عنوان 
می شد تصمیم ترامپ نه تنها ورود و خروج اتباع 
هفت کشور به آمریکا را دربر می گیرد، بلکه اتباع 
سایر کشورها را هم در صورت سفر به ایران تحت 
تاثیر قرار خواهد داد.در همین راســتا هم خبری 
منتشر شــد که یک خانواده گرجســتانی بعد از 
سفر به ایران در ورود به آمریکا بازداشت شده اند. 
این اقدام نگرانی های زیادی را به وجود آورده که 
شاید ورزشکاران شش کشور روسیه، گرجستان، 
آذربایجان، مغولســتان، هند و ترکیه هم نگران 
ســفر خود به ایران و بعد از آن ســفر به آمریکا 
باشند و این شــاید حتی میزبانی های مسابقات 
ورزشی ایران را هم تحت تاثیر قرار بدهد.رسول 
خادم، رییس فدراسیون کشــتی نیز در واکنش 
به این ماجرا فقط به این جمله اشاره می کند که 
فعال تصمیم اخیر در حضور یافتن یا نیافتن شش 
کشور دیگر تاثیر نداشته اســت اما این احتمال 
هست که وخامتی جدی در انتظار این رقابت ها 

باشد.

 درباره خونه به خونه که حاال نادر دست نشان را باالی سر خود دارد یک سوال 
توجه را به خود جلب می کند: این تیم چه مهره ماری در آستین خود دارد که 
توانسته علی کریمی را در حضور و با اول شخص بودن علیرضا مرزبان و پس از او 
نادر دست نشان حفظ کند! علی کریمی که نتوانست با کارلوس کی روش و نوع 
مدیریت یکه سوارانه اش کنار بیاید و با تیم ملی به جام جهانی نرفت، کار کردن در 
سلسله مراتب خونه به خونه را چگونه رعایت می کند و با مرزبان و دست نشان کنار 
می آید؟ رام کردن مرد سرکش، قلقی دارد و هنری می خواهد که هر کسی ندارد!

قاب   روز خارج از گود

تصمیمی که همه چیز را به هم می ریزد؛  رام کردن مرد سرکش!

زیرگیری ترامپ از 
جام جهانی  کشتی ایران!

 خیال هواداران پرسپولیس راحت شد!
معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس درباره خطر کســر امتیاز از باشگاه 
 پرســپولیس، اظهار کرد: فیفا بعد از صدور رای دادگاه حکمیت ورزش

)cas(، مهلتی به باشــگاه می دهد تا مطالبات ژوزه را پرداخت کنیم و 
تنها در صورت پرداخت نکردن مطالبات به سراغ آخرین راهکار یعنی 
کسر امتیاز می رود. به هر حال نگرانی بابت کسر امتیاز وجود ندارد.  علی 
جمشیدی در ادامه عنوان کرد: فیفا بعد از بررسی پرونده شکایت ژوزه به 
نفع سرمربی سابق رای صادر کرد. بعد از این رای، خواستار تجدید نظر 
از دادگاه حکمیت ورزش )cas(شــدیم و دفاعیات خود را با حضور در 
این دادگاه انجام دادیم. دادگاه حکمیت ورزش قرار است بعد از بررسی 

مدارک ما رای صادر کند که امیدوارم به ضررمان تمام نشود. 

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMOSAVAR.ZAYANDEROUD@GMAIL.COMNo. 2065  | January  31 , 2017 | 16 Pages 



15
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2065 | سه شنبه 12 بهمن  1395|  2 جمادی االول  1438

با مسئوالن

پیشنهاد سردبیر: 
مدیركل كمیته امداد استان اصفهان: این عشق الهی است...

 شب عید بچه های یتیم را 
فراموش نکنیم

مدیرمنطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل ساماندهی فاز اول خیابان 
عمان سامانی

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 80 درصدی مناسب سازی 
ایستگاه های اتوبوس منطقه 2

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان:

 خیابان سازی محله دنارت ظرف
یک ماه آینده اجرایی می شود

صبح  ديروز نشســت خبري با حضور حميدرضا شيران، مديركل 
كميته امداد استان، در جمع خبرنگاران برگزار شد.

شيران ضمن خيرمقدم به حضار و تبريك دهه فجر گفت: در استان 
اصفهان نزديك به 180 هزار نفر تحت پوشــش داريــم و اين آمار 
محروميت در استان خيلي خوشايند نيســت؛ ولي نمي توان از اين 
واقعيت فرار كرد. وي در ادامه افــزود: قريب به 500 خانوار به خاطر 
اشتغال و توانمندي، از تحت پوشــش بودن خارج شده اند و ساالنه 
80 تا 100 هزار تك خدمتي داريم كه شــامل طرح شهيد رجايي 
مي شود. شيران در ادامه گفت: حدود 5 هزار دانشجو تحت پوشش 
و 20 هزار فرزند زير 18 سال داريم كه در كل 25 هزار نفر مي شوند.

وي در بخش جهيزيه گفت: در 10 ماهه امســال 6 ميليارد تومان 
جهيزيه اهدا شده است و 550 ميليون تومان به پسرها هزينه كمك 
ازدواج پرداخت كرديم. وي در ادامه تصريح كرد: امســال با كمك 
اعتباراتي كه به ما ارائه شد، اتالف وقت در اهداي جهيزيه را به صفر 

رسانديم و پشت نوبتي در اهداي جهيزيه نداريم.
ریالي از پول هاي صدقات به خارج از كشور نمي رود

شــيران درخصوص ميزان درآمد كميته امداد گفت: سال گذشته 
نزديك بــه 74 ميليارد  درآمد داشــته ايم كه حــدود 24 ميليارد 
تومان درآمد حاصل از صندوق هاي صدقات بوده و در مقابل حدود 

72ميليارد فقط مستمري پرداخت شده است.
وي تاكيد كرد: مردم مطمئن باشند كه ريالي از پول هاي صدقات به 
خارج از كشور نمي رود، مگر اينكه صندوق مناسبتي باشد؛ به طور 
مثال امســال 63 ميليون تومان در صندوق، دريافت و ارسال شده 

است.
كاهش سن ارباب رجوع ها به دلیل آسیب هاي اجتماعي  
اين مقام مســئول در كميته امــداد گفت: ســال 95 پيش بيني 
10درصدي در گروه مشــاركتي داشتيم و از ســوي ديگر به دليل 

آسيب هاي اجتماعي، سن ارباب رجوع ها كاهش يافته است.
مديركل كميته امداد افزود: در سال گذشــته 7 هزار و 800 شغل 
ايجاد كرديم ولي امســال به خاطــر كمبود اعتبــارات نزديك به 
3هزار و 400 فرصت شــغلي ايجاد كرده و اميدواريم تا پايان سال 
به 5هزار شغل برســيم. وي درخصوص اعتبارات امدادي هم گفت: 
17ميليارد تومان كمك هزينه امــدادي داريم كه همه مددجويان 
توانســتند 13ميليارد آن را دريافت كنند. وي خاطرنشان كرد: به 
خاطر سيلي كه در خوروبيابانك به راه افتاد، با كمك فتاح مديركل 
كميته امداد امام خميني)ره( توانستيم تمام هزينه هاي آن را تقبل 
كرده و منازلشان را بازسازي كنيم. شيران گفت: امسال 6 هزار نفر از 
مددجويان كميته امداد را به مشهد مقدس فرستاده و هزينه اعزام 
و اســكان را خودمان بر عهده گرفتيم و با هماهنگی آستان قدس 
رضوی 6 وعده غذايی زائران را تهيه كرديم. وی اذعان داشت: ما توان 
اين را نداريم كه مشكل يك خانواده را برطرف كنيم؛ اما تمام تالش 

خود را می كنيم تا يك خانواده را توانمند سازيم.
شيران درخصوص مشكالت سرپرست خانوار گفت: 3 هزار و 200 
خانواده داريم كه سرپرســت آنها دچار بيماری های خاص و العالج 
است و ما با حمايت خودمان سعی كرديم باری از دوششان برداريم.

وی درخصوص طرح نيكوكاری گفت: بچه های ما از لحاظ پوشاک 
فوق العاده مشكل دارند و من از همشهريان عزيز اصفهانی تقاضا دارم 
با وجود نزديك شدن به شــب عيد، هر چقدر در توانشان هست به 
كودكان نيازمندمان كمك كنند. وی گفت: اميد است كه رسانه ها با 
كمك مردم، كمپينی به نام » نگذاريم كودكی شب عيد بدون لباس 

باشد« راه اندازی كنند و حمايت خود را به آنها اعالم دارند.

مدير منطقه 14 شــهرداری اصفهان اظهار كرد: پياده روسازی 
و ساماندهی خيابان عمان سامانی به طول 450 متر در خيابان 
الله شــمالی به پايان رســيد. علی شمسی با اشــاره به اينكه 
ســاماندهی فاز دوم خيابان عمان ســامانی در دست اجراست، 

افزود: اين پروژه تاكنون 30 درصد پيشرفت كرده است.
مديرمنطقه 14 شــهرداری اصفهان ادامه داد: برای اجرای اين 

پروژه 800 ميليون ريال در نظر گرفته شده است.

مدير منطقــه 2 شــهرداری اصفهــان اظهار كرد: بــه منظور 
زيباسازی ســيما و منظر شهری و دسترسی آســان جانبازان، 
معلوالن و ســالمندان، مناســب سازی ايســتگاه های اتوبوس 

منطقه در دستور كار قرار گرفت.
حسين جعفری فشــاركی با اشــاره به اينكه اين پروژه تاكنون 
80 درصد پيشــرفت داشــته اســت، افزود: اين پروژه با اعتبار 
500ميليــون ريال تا پايان ســال جــاری تكميل می شــود.

مديرمنطقه 2 شــهرداری اصفهان با اشــاره به ديگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: پياده روسازی خيابان كهندژ از چهارراه بابك 
تا كوی الله به مســاحت 2 هزار مترمربع در دســت اجراست.

جعفری عنوان كرد: اين پروژه با اعتبار 2ميليارد و 800 ميليون 
ريال تا پايان سال جاری تكميل می شود.

مدير منطقه 6 شــهرداری اصفهان اظهار كرد:  عمليات عمرانی 
خيابان ســازی محله دنارت برای ارتقــای كيفيت محالت در 
دستور كار قرار گرفته اســت. منصور نجفی افزود: برای اجرای 

اين پروژه 6 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.
مديرمنطقه 6 شــهرداری اصفهان با اشــاره به ديگر پروژه های 
منطقه بيان كرد: مناسب سازي معابر منطقه 6 به منظور بهبود 
و تســهيل در عبور و مرور جانبازان، معلوالن و ســالمندان در 

دستور كار قرار گرفته است.
نجفی ادامه داد: در اين راستا مناســب سازی پياده روها و معابر 

خيابان های شيخ مفيد، نيكبخت و بلوار آيينه خانه تكميل شد.

فاز سوم خط يك قطار شــهری اصفهان، از ايستگاه تختی 
تا ايســتگاه دفاع مقدس، در نيمه نخســت ســال 96 به 

بهره برداری می رسد.
قطار شــهری از جملــه پروژه های مهم اصفهان به شــمار 
می رود كه اكنــون بخشــی از آن در اختيار شــهروندان 
اصفهانی قرار دارد. بنا به گفته شهردار اصفهان، فاز 3 قطار 
شهری در ســال 96 به بهره برداری می رسد تا به جمعيت 
استفاده كنندگان از اين وســيله حمل و نقل عمومی اضافه 

شود.

شهردار اصفهان در گفت وگو با تســنيم، درباره روند پروژه 
متروی اصفهان اظهار داشت: در حوزه قطار شهری، فاز يك 
ســال گذشــته و فاز دو چند ماه پيش تكميل شده و فاز 3 

درحال تكميل است.
مهدی جمالی نــژاد با بيــان اينكه در مرحله نخســت، 7 
ايســتگاه قدس، مفتح، عليخانی، جابر، باهنر، كاوه و شهدا 
مورد بهره برداری قرار گرفت، افزود: 3 ايســتگاه بهارستان، 
گلســتان و چمران نيز در قالــب فاز دوم خــط يك قطار 
شــهری، چند ماه پيش به بهره برداری رســيد و ايستگاه 

تختی نيز بين ايســتگاه شــهدا و امام حســين)ع( مورد 
بهره برداری قرار گرفت.

وی بــا بيــان اينكــه ســاعت كار متــرو از ســاعت 
 7تا15 اســت، تصريــح كــرد: اگــر »كــراس اور« ريل 
ايستگاه امام حســين)ع( تا دو ماه آينده افتتاح شود، زمان 
طی كردن مســير خط از نيم ســاعت به 10 دقيقه كاهش 

پيدا می كند.
شهردار اصفهان با اشــاره به فاز سوم خط يك قطار شهری 
گفت: فاز ســوم از ايستگاه تختی تا ايســتگاه دفاع مقدس 
در نيمه نخســت ســال 96 به بهره برداری می رسد و چند 
ايستگاه مهمی كه در راه اندازی نخست بايد سرويس دهی 

كنند، به خوبی كار خود را انجام می دهند.

وی اضافه كرد: عمليات عمرانی ايســتگاه دروازه شــيراز و 
ميدان آزادی نيز به ســرعت در حال انجام است كه تا پايان 
ســال به بهره برداری می رسد و شــهروندان و دانشجويان 
دانشگاه اصفهان از ابتدای سال آينده می توانند از اين خط 
استفاده كنند و به نوعی با تكميل فاز خط يك قطار شهری، 

جنوب به شمال اصفهان متصل می شود.
جمالی نژاد با اشاره به فرهنگ سازی برای استفاده عمومی 
مردم از مترو بيان كرد: روزانه بيــش از 2500 نفر از مترو 
استفاده می كنند كه اين تعداد با توجه به حجم ترددها در 
سطح شهر اصفهان خيلی كم است و انتظار می رود با افتتاح 
كامل خط يك، مناطق پرتردد در مســير مترو قرار بگيرد و 

آمار استفاده از آن افزايش يابد.

در نیمه نخست سال 96 صورت می گیرد؛
بهره برداری از فاز ۳ خط یک قطار شهری اصفهان 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
بهترين مدل ارتقای فرهنگی جامعه، انس افراد آن با كتاب 
اســت؛ چون انس با كتاب از كودكی اتفاق می افتد و اگر 
كسی با كتاب و كتابخوانی مأنوس شود، همه چيز خواهد 
داشت. حجت االسالم والمسلمين حبيب رضا ارزانی در 
جشن اختتاميه جشــنواره كتابخوانی كودک و نوجوان 
اصفهان افزود: كتــاب از ديرباز حافظ و احيا كننده تفكر 
و انديشه های واال و منابع عظيمی بوده كه طالبان علم و 

انديشه و حقيقت را سيراب كرده است. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: ارزيابی شرايط 
و امكانــات موجود فرهنگی، مبين اين اســت كه امروز 
نيز كتاب به عنوان يك وســيله مطمئــن و كارآمد در 
بسترسازی موجود فرهنگ می تواند مورد استفاده قرار 

گيرد.
وی كتاب را محصول تجربه های بشری و خالقيت های 
ذهنی و آموخته های درازمدت انســان دانست و گفت: 
ســهم كتاب در انتقال دانش ها گاهی به مراتب بيشتر و 

فراتر از ديگر ابزارهای آموزشی است. 
حجت االســالم ارزانی افزود: پديــد آوردن آثار علمی و 
فرهنگ مكتوب، از توصيه های مهم اوليای دين است و با 
كمك به گسترش دانش، به عنوان يك ميراث فرهنگی 

برای نسل های آينده ماندگار می شود.
وی گفت: در تمام كشــور 13 شهر به عنوان برگزيدگان 
پايتخت كتاب ايران معرفی می شوند كه از اين ميان، 2 

شهر اصفهان و كاشان از استان اصفهان هستند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان افزود: در اين 
ميان، ليگ كتابخوانی كودک و نوجوان در بين اين شهرها 
تنها در 2 شهر اســتان اصفهان اجرا می شود كه اين كار 
بسيار ارزشمند بوده و اميدواريم هر فصل نظير آن برگزار 
شود. در پايان اين مراسم كه در هنرستان هنرهای زيبای 
اصفهان برگزار شد، از برگزيدگان ليگ های كتابخوانی 
كودک و نوجوان اســتان اصفهان با همكاری اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره كل كتابخانه های عمومی، 
اداره كل آموزش و پرورش اســتان و شهرداری اصفهان 

قدردانی شد.
جام باشگاه های كتابخوانی كودک و نوجوان، به منظور 
توسعه فرهنگی و ترويج كتابخوانی در شهرهای برگزيده 
پايتخت كتاب ايران برگزار می شــود كه در هر باشگاه 
12 تا 15 نوجوان تحت سرپرستی يك مربی بزرگسال 
به صورت جمعی به كتابخوانی و نقد و بررســی كتاب ها 

می پردازند.

مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

بهترین مدل ارتقای فرهنگی 
جامعه، انس افراد با كتاب است

دیدگاه

روزهای پر التهــاب در اصفهان از ماه ها قبــل كليدخورده بود؛ 
اصفهانی كه پيشــتاز و ســردمدار مبارزه در دوران ستم شاهی 
و پس از آن ســال های دفاع مقدس بود. چندمــاه قبل از ورود 
امــام، در 20 مرداد، مــردم اصفهــان  در بزرگ ترين تظاهرات 
خود، از اولين ساعات صبح با اجتماع در خيابان ها، راهپيمايی 

بزرگی را آغاز كردند كه پــس از دخالت پليس، به عكس العمل 
مردم و آتش زدن تمام مشروب فروشی ها و قمارخانه های شهر 
منجرشــد. در اين روز، به دفتر حزب رستاخيز، برخی بانك ها 
و ادارات دولتی نيز خســاراتی وارد آمد. حركــت خودروهای 
نظامی در سطح شــهر، به اصفهان چهره ای نظامی داد. مردم با 

تنه درختان، بعضی از خيابان های اصلی شهر را بستند تا به اين 
وسيله از جابه جايی خودروهای نظامی جلوگيری كنند. صدای 
تير اندازی تا ساعت ها ادامه داشت، دولت درباره وقايع اصفهان 
اعالميه بسيار تندی صادر كرد كه در بخشی از آن چنين آمده 
بود: »عده ای خرابكار كه هيچ هدفی جز نابودی و ويرانی ندارند، 
در شهر اصفهان دســت به تظاهرات زدند و شروع به آتش زدن 
اموال عمومی كردند. درخت ها را بريدند و شيشه ها را شكستند؛ 
به طوری كه بيم آن می رفت تمام شهر را به آشوب وآتش بكشند. 
به دنبال اين حوادث، دولت از نظر وظيفه ای كه به عهده دارد در 
اصفهان حكومت نظامی اعالم كرد تا از خرابكاری و اتالف اموال 
مردم و كشت و كشتار جلوگيری شود. دولت وظيفه خود می داند 
با كمال قدرت جلوی اين آشــوبگران را بگيرد و همه اقدامات 
الزم را برای دستگيری و مجازات قانونی خرابكاران و آشوبگران 
صورت خواهد داد... از اين پس تا اطالع ثانــوی عبور و مرور در 
سطح شــهر اصفهان از ساعت 8 شــب تا 6 صبح ممنوع اعالم 

می شود.«
4 ماه بعد )آذرماه( در اصفهان، تيرانــدازي چرخ بال ها به روي 
مردم، چند كشته بر جاي گذاشت و بسياري را زخمي كرد. مردم 
خشمگين، ساختمان ساواک و كالنتري يك را به آتش كشيدند. 
در نجف آباد هم عده اي از مردم هنگام تظاهرات، كشته و مجروح 

شدند.
پای اين نخل تناور، خون ها ريخته شد تا انقالب به ثمر نشست 
و مردم اصفهان در اين ميــان، نقش پررنگی داشــتند؛ مردم 
واليتمدار و شــهيدپروری كه از ابتدا تا انتها پشــت سر نظام و 

انقالب و امام و رهبر خويش ايستادند.
امروز مصادف با سی و هشــتمين سالروز ورود شكوهمند رهبر 
كبير انقالب به ايران اســت؛ روزی كه امام امت به آغوش ملت 
بازگشت و اينجا در اصفهان، شوری وصف ناشدنی برپاشد؛ روزی 
كه مردم شهر برای استقبال به تهران رفتند و آنهايی كه ماندند، 
با اشك و حسرت، لحظه های فرود هواپيمای حامل امام)ره( را 
از قاب شيشه ای به تماشا نشستند؛ روزی كه در شهر شيرينی 
می دادند و كسی نمی دانســت در روزهای آينده قرار است چه 
اتفاقات عظيمی رخ دهد! اتفاقاتی به يادماندنی كه يك مرد، با 

ايمان و اراده و عزم بی مثال خود، آن را رقم زد.

پای این نخل تناور، خون ها 
ریخته شد تا انقالب به ثمر 

نشست و مردم اصفهان 
در این میان نقش پررنگی 
داشتند؛ مردم والیتمدار 
و شهیدپروری كه از ابتدا 

تا انتها پشت سر نظام 
و انقالب و امام و رهبر 

خویش ایستادند

روزی كه مردم اصفهان به استقبال امام امت رفتند؛

این عشق الهی است...

»امام خمیني در تهران نماز مي خواند«؛ این جمله با حروفي درشــت در اكثر روزنامه ها نوشته  زینب ذاكر
شده بود. مردم اصفهان همپای مردم سایر شهرها، بی صبرانه منتظر ورود مراد و مقتدای خویش 
بودند. پس از 15 ســال قرار بود حضرت روح ا... به ایران بازگردد.  كاروان هایي از مردم مشــتاق از شهرهاي دور و 
نزدیک به ســوي تهران به راه افتاد. مردم به  تنهایی، با خانواده یا همراه با عده بسیاري از همشهریان خود به تهران 
می رفتند و در مساجد،  حسینیه ها یا خانه شــهروندان تهراني كه تا دیروز باهم غریبه بودند،  منزل مي كردند تا در 

مراسم استقبال از رهبرانقالب حضور داشته باشند.

شهرداری

طرح دوســاله طالب طبيب از كل كشــور در مركز 
حوزه علميه امام سجاد)ع( اصفهان برگزار می شود. 

ايــن دوره برای تمامــی طالب و روحانيــون درنظر 
گرفته شده  و مباحثی از قبيل طب سنتی و اسالمی 

را در بر می گيرد. 
طبق نظر متخصصان طب سنتی، سالمتی يك بعدی 
نيست و تنها پرداختن به تغذيه سالم، آن را تضمين 
نمی كند؛ بلكــه بايد هر دو بعد جســم و روح را توأم 

باهم درنظر گرفت.
همچنين با توجه به اينكه 8 نوع غذا برای بدن وجود 
دارد و در ديــدگاه طب ســنتی روح و بــدن ارتباط 
مستقيمی بخصوص در بيماری ها دارند، طرح طالب 
طبيب برای كليه طالب در نظر گرفته شــده اســت 
تا عالوه بــر پرداختن به روح و معنويات، به مســائل 

سالمتی و جسمی هم بپردازند.
ايــن طــرح شــامل 100 جلســه 4 ســاعته برای 
روحانيون و طالب خواهر و برادر از كل كشــور بوده 
و جلســه افتتاحيه آن، روز پنجشــنبه 14 بهمن از 
ســاعت 8الی12 در حــوزه علميه امام ســجاد)ع( 
 مركز اصفهان واقع در خيابان هاتــف برگزار خواهد 

شد.

مديركل ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان در ديدار با رييس ســازمان گردشگری 
و فعاالن گردشگری كشور ارمنســتان، با ارائه گزارشی از 
قابليت های فرهنگی و گردشگری استان اصفهان اظهار 
داشت: با توجه به اينكه گردشــگری يكی از محورهای 
اصلی توسعه اقتصادی و فرهنگی ايران و استان اصفهان 
به شمار می رود، بنابراين تمامی برنامه ريزی های خود را 

درراستای توسعه استان بر اين مبنا قرار داده ايم.
فريدون ا... ياری به مشــتركات فرهنگی ميــان ايران و 
ارمنستان اشــاره كرد و افزود: هزاران سال است كه ميان 
ايران و ارمنستان ارتباطات فرهنگی، سياسی و اقتصادی 
گسترده ای برقرار اســت و در اين ميان حضور ارامنه در 
اصفهان در عصر صفوی، سبب رونق و شكوفايی اقتصاد 

ايران در آن عصر شد. 
وی افــزود: امــروزه در دو حوزه شــهری و روســتايی، 
هم وطنان ارامنه در استان اصفهان بيش از 4 قرن است كه 
زندگی می كنند، به گونه ای كه شهرک جلفا در اصفهان در 
عصر صفويه بنيان نهاده شد؛ همچنين با حضور هم وطنان 
ارمنی كشاورزی در مناطق روستايی غرب استان همچون 
فريدن انجام شد و ما هم اينك شاهد ميراثی غنی از ايام 

حضور هم وطنان ارمنی در استان اصفهان هستيم.

طرح طالب طبیب در اصفهان 
اجرا می شود

گردشگری؛ محور اصلی توسعه 
اقتصادی اصفهان

میراث فرهنگی بهزیستیحوزه علمیه

11باب مدرسه تحویل آموزش 
و پرورش اصفهان شد

معتادان اصفهان 1/9جمعیت 
استان را تشکیل می دهند

  معاون پيشگيری اداره كل بهزيستی اصفهان، با اشاره 
به فعاليت دو مركز اقامتی ميان مدت برای بانوان معتاد 
در استان اصفهان اظهار داشت: به صورت ساالنه حدود 
600 نفر برای انجام فعاليت های درمانی به اين دو مركز 

مراجعه می كنند.
مجتبی ناجی مدت زمان نگهداری هــر فرد معتاد در 
مراكز اقامتی ميان مدت استان اصفهان را 21 روز اعالم 
كرد و ابراز داشــت: البته بايد توجه داشته باشيم كه در 
بيماری اعتياد، امكان عود كردن بسيار زياد بوده و ممكن 
است هر فرد مجددا نســبت به مصرف مواد اقدام كند. 
معاون پيشگيری اداره كل بهزيســتی استان اصفهان 
تصريح كرد: بيشتركسانی كه برای دومين و چندمين 
بار به اعتياد گرايش پيدا می كنند برای برگشت، اغلب 

زمينه های خانوادگی و اجتماعی دارند.
وی با بيان اينكــه 1/9جمعيت اســتان اصفهان را كه 
معادل 95 هزار نفر اســت، معتادان اســتان تشكيل 
می دهند، اظهار داشــت: 9 درصد از معتادان نيز زنان 
هستند كه در نهايت برآورد ما وجود بيش از هشت هزار 

زن معتاد در استان اصفهان است.
ناجی در پايان خاطرنشــان كرد: تنها 20 درصد از زنان 

معتاد در استان اصفهان برای درمان مراجعه می كنند.

مديركل نوسازی مدارس اســتان اصفهان، از تحويل 
11 باب مدرســه به مناسبت سی و هشــتمين بهار 

آزادی به آموزش و پرورش استان خبر داد.
محمدحسين سجاد افزود: اين مدارس با 54 كالس 
درس و زيــر بنای چهــار هــزار و 757 مترمربع، به 

آموزش و پرورش استان تحويل داده شد.
مديركل نوســازی مدارس اصفهان اظهــار كرد: اين 
پروژه ها با اعتباری بالغ بــر 70 ميليارد ريال احداث 

و تجهيز شده است.
وی خاطرنشــان كرد: يك باب مدرســه بــا تعداد 
6 كالس درس و زيــر بنای 497 متــر مربع از محل 
كمك های خيران مدرسه ســاز، 8 مدرسه با 40 باب 
كالس درس و ســه هزار و 461 متر مربــع زيربنا، با 
مشــاركت خيران مدرســه ســاز و 2 پروژه با 8 باب 
كالس درس و 619 متــر مربــع زيــر بنــا، از محل 

اعتبارات دولتی تكميل شده است.
 ســجاد بــه تفكيــك شــيوه تاميــن اعتبــار اين 
بــا  صــد  11در  گفــت:  و  پرداخــت   مــدارس 
اعتبــارات دولتــی، 7 در صد با كمك هــای خيران 
مدرسه ساز و 82 درصد به صورت مشاركتی احداث 

شده است.

آموزش و پرورش

 مرحوم آيت ا... سيد اسماعيل هاشــمی از علمای صاحب نفس شهر 
اصفهان و نماينده ســابق مردم اين شــهر، در مجلــس خبرگان، در 
سخنانی به مناسبت دهه فجر و بازگشت تاريخی حضرت امام)ره( به 
ايران، با اشاره به شعار معروف مردم اصفهان در راهپيمايی 12 بهمن 
57، به مكاشــفه ای اشاره كرده كه مبنای اين شــعار قرار گرفته بود.

آيت ا... هاشمی با اشاره به بازگشت امام راحل در 12 بهمن گفته است: 
زمانی كه به دستور بختيار، فرودگاه های سراسر كشور بسته شده بود 
تا از ورود امام به ميهن جلو گيری شود، مردم شهرهای مختلف برای 

اعتراض به همراه علما در مساجد تحصن كردند. مردم شهر اصفهان نيز 
در مسجد سيد اين شهر متحصن شدند. زمانی كه خبر آوردند باالخره 
پرواز امام موفق به فرود شده اســت و امام به كشور تشريف آورده اند، 
مردم كه از شنيدن اين خبر بسيار خوشحال شــده بودند، از مسجد 
خارج شده و با سر دادن شعارهايی، شروع به راهپيمايی كردند؛ اما آنچه 
بيشتر جلب توجه می كرد، شعاری بود كه مردم سر می دادند:»خمينی 

بت شكن آمده اندر وطن، آتش نمروديان زمقدمش گلستان« 
حس كنجكاوی من تحريك شد كه كدام قريحه ای بی درنگ اين شعار 
را در ميان مردم پخش كرده اســت؟ بعد از راهپيمايی آن روز از مردم 
جويا شدم تا ببينم سازنده اين شــعار چه كسی است تا اينكه متوجه 

شدم اين شعار از مرحوم آيت ا... طيب بوده است.
برای اطمينان از صحت اين ماجرا، روزی در مجلســی كه تنی چند از 

علمای شهر هم حضور داشتند، از ايشان ماجرا را جويا شدم كه ايشان 
ضمن تاييد اين ماجرا بيان داشــتند: مدتی بود كه به شدت نسبت به 
وضعيت كشور و سالمتی امام امت و مسلمين نگران بودم و می ترسيدم 
كه مبادا در جريان بازگشــت امام)ره( به كشــور، برای ايشان اتفاقی 
بيفتد؛ تا اينكه شب 12 بهمن برای من مكاشفه ای رخ داد كه هاتفی 
اين شعر را زمزمه می كرد:خمينی بت شــكن آمده اندر وطن، آتش 

نمروديان زمقدمش گلستان.
من ناگاه به خود آمدم و در فكر بودم تا اينكه فردای آن شــب از منزل 
خارج شده و به طرف مسجد ســيد به راه افتادم كه جمعيت مردم را 
ديدم؛ درحالی كه شعار هايی را ســر داده بودند. پرسيدم چه اتفاقی 
افتاده كه مردم گفتند امام)ره( تشريف آورده اند؛ من به ياد اتفاق شب 

قبل افتادم و آن شعر را نوشتم و به مردم دادم تا آن را تكرار كنند.

راز شعار مردم  اصفهان درشب 
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب یک عمر دوســتی اثر »چانگ هی پارک« با ترجمه »زهرا 
 یوســفی« اســت که نشــر» فاطمی« آن را چاپ و روانه بازار 

کرده است.
 داستان از این قرار است:»نرماوسانگ و ِهن اوم از کودکی با هم 
دوست بوده اند. آنها به یک مکتب خانه رفته، با هم تفریح کرده 
و با اعتمادی که به هم داشــته اند در زندگی یار هم بوده اند اما 
روزی الزم می شود این دو دوست از هم جدا شوند، آنان چگونه 

می توانند دوستی شان را حفظ کنند؟«
در مجموعه»داســتان هایی بــرای فکر کردن« داســتان های 
کالسیک با اندیشــه های عمیق فلســفی پیوند خورده است و 
خواننده به سفری شــگفت انگیز در جهان فلسفه می رود. این 

مجموعه دربردارنــده موضوعاتی مانند ذهن، روابط انســانی، 
جهان، تفکر و و جود اســت. امید اســت که با کمک به کودکان 
در راه کســب توانایی تفکر عمیق و نقادانه، سبب شویم آنان در 

بزرگسالی اعضای موثری برای جامعه خود باشند.
 در سخنی که سردبیر این مجموعه درباره اثر نوشته می خوانیم:

ما همیشه دوست داریم داســتان زندگی دیگران را بشنویم، در 
تجارب آنان شریک شــویم و موضوعات تازه ای برای فکر کردن 
پیدا کنیم. این عالقه بخصوص زمانی بیشتر می شود که داستان 
از سرزمین و فرهنگی دور آمده باشد و همچون پنجره ای چشم 
ما را به دنیایی تازه باز کند. مجموعه»داســتان هایی برای فکر 
کردن« به همین قصد در پنجاه جلد از ســوی ناشر کره ای تهیه 
شده و اکنون با خرید حقوق نشر آن از سوی انتشارات فاطمی به 

فارسی ترجمه شده است. 

 »نان چای قزوینی« 

لبخندک

گوناگون

کادو چی ببرم؟

مواد الزم 
پــودر   ، جامد۱۰۰گــرم  روغــن 
شــکر الک شــده۶۰گرم ، پودر هل 
نصف قاشــق چای خــوری ، زرده 
تخــم مرغ۳عدد ، ماست۲قاشــق، 
بکینگ پــودر یک چهــارم قاشــق 
غذاخوری ، آرد نول قنادی۲۵۰گرم 
و کمی زعفران و کنجد و گل ســرخ 

)برای تزئین( 
 طرز تهیه 

 برای شروع، روغن جامد و پودر شکر را با همزن برقی بزنید تا کرم رنگ شود. 
 ۲زرده تخم مرغ، هل و بکینگ پودر و نیمی از ماست را هم اضافه کنید. 

 در آخر آرد را به مایه  بیفزایید و با همزن هم بزنید تا خمیر یکدستی به دست آید. 
خمیر را یک ساعت اســتراحت دهید و بعد از آن بین ۲کاغذ روغنی بگذارید و با وردنه، 

به قطر ۳ تا ۵ میلی متر باز کنید. 
 فر را روی ۱۸۰درجه بگذارید. کاغــذ روغنی رویی را بردارید و خمیــر را قالب بزنید. 
باقیمانده ماســت، یک زرده تخم مرغ و زعفران دم کرده را با هــم مخلوط کنید و روی 

شیرینی ها بمالید و روی آن کمی کنجد بپاشید.
  شــیرینی را به مدت ۱۳تا ۱۵دقیقه بپزید و بگذارید خنک شــود، سپس آن  را درون 

ظرف بچینید و با گل محمدی تزئین کنید.

نام های ممنوع 
برای نوزادان در برخی کشورها

قبــل از اینکه فکــر کنیم چــه چیزی را 
می خواهیــم هدیــه بدهیــم، اول باید از 
خودمان بپرســیم که اصال چرا می خواهیــم کادو بدهیم. خب 
ممکن است شما بگویید که معلوم است دیگر! دعوت شده ایم و 

دست خالی هم نمی توانیم برویم.
 آدم که نمی تواند همین طوری بلند شــود برود جشــن تولد یا 
پاتختی و مثال بعــد از خوردن کیــک تولد و وقتــی که دارند 
هدیه هــا را باز می کننــد، زل زل صاحب خانه را نــگاه کند! اما 
منظور من  این است که شــما چرا کادو می برید؟ می خواهید 
محبتتان را به طرف نشــان دهید؟ آن فرد قبال به شما هدیه ای 
داده و حاال می خواهید جبران کنیــد؟ قصد دارید آن بنده خدا 
را توی رودربایســتی قرار دهید تا کاری برای شما انجام دهد؟ 
کادو می برید تا به چشــم بیایید و همه بگوینــد: »وای خوش 
 به حالشــون وضع اینــا چقدر خوبــه!«، خالصه اینکــه در هر 
کادو دادنی دو نیت وجود دارد؛ یکی نیت آشــکار و آن دیگری 
نیت پنهان. نیت آشکار همان مناسبتی است که دارید برای آن 
هدیه می برید مثال میهمانی نامزدی و نیت پنهان یعنی هدفی 
که از این کادو دادن در ذهن شماســت و فقــط خودتان از آن 
باخبرید. مثل وقتی که آدم چیزی را کادو می دهد تا روی بقیه 

فامیل را کم کند و دهانشان را ببندد. 
 قصد و غرض هرچه که باشــد، با یک نگاه بــه آدم های دور و بر

 می شود سبک های مختلف هدیه دادن را در بین آنها شناسایی 
کرد!

یک عمر دوستی

راه هایی برای خالصی از چاقی در محل کار!
خیلی از افراد عادت دارند در طول ســاعت کاری از روی صندلی و از پشــت میزشان 
تکان نخورند مگر اینکه مجبور شــوند! خب این کار هیچ گونه مصرف کالری و انرژی 
برای شــما در پی ندارد. اگر الزم است برگه یا پوشــه ای به دیگر همکارانتان بدهید، 
این کار را خودتان انجام دهید و به جای آسانســور برای رفتــن به طبقات دیگر محل 

کارتان، از پله استفاده کنید.
هر یک ســاعت یک بار از جایتــان برخیزید و در اتاقتــان چند قــدم راه بروید. اگر 
می خواهید با کامپیوتــر کار کنید، روی صندلــی لم ندهید، بلکه بــا کمری صاف و 

عضالتی منقبض کرده بنشینید تا کالری بیشتری بسوزانید.
گاهی اوقات هم می توان پشت میز ایســتاد و در همان حالت ایستاده با کامپیوتر کار 

کرد. با این روش، می توان ایجاد و بروز دردهای عضالنی را کاهش داد.
خیلی از افراد در جلسات کاری و یا هنگامی که بعضی از همکارانشان کیک و شیرینی 
برای موفقیت ها یا تولد خود به دیگران تعارف می کنند، واقعا زیاده روی می کنند. اوال 
که اصال لزومی ندارد در این گونه موارد حتما کیک یا شیرینی یا شکالت پخش کنید، 

ثانیا در هر صورت، شما نباید افراط کنید!
ممکن است برایتان پیش آمده باشد که در محل کارتان اصال احساس تشنگی نکنید 
و به طور کلی آب خوردن را فراموش کنید. یادتان باشــد که عدم احساس تشنگی به 
این معنا نیست که واقعا شما تشنه نیســتید، بدن به مرور زمان با کم آبی می سازد و 

خود را وفق می دهد. 
یک بطری آب همراه داشــته باشــید و هر چند وقت از آن بنوشــید. ایــن کار باعث 

می شود از احساس گرسنگی کاذب شما کاسته شود.

نداشاه نوری

گذاشتن برخی نام ها روی نوزادان تازه متولد شده 
در بعضی از کشورهای جهان ممنوع است و قوانین 
سفت و ســختی درباره نام نوزادان اعمال می شود 
که بر شــهروندان آن کشورهاست که آن قوانین را 
زیر پا نگذارند. در این گزارش با نمونه هایی از این 

اسامی آشنا خواهید شد.
نیوزیلنــد: نام هایــی از جملــه  Mafia و 
4Real در فهرســت نام های ممنوعه در نیوزیلند 
است، هر اســمی که حروف الفبا در آن نباشد و یا 
اســم هایی که توهیــن آمیز باشــند در نیوزیلند 

ممنوع است.
 آلمان : در آلمان باید اسم نوزاد بر جنسیت او 
داللت کند و همین طور اســم انتخابی نباید تاثیر 
منفی روی کودک داشته باشد. در آلمان دفتری به 
نام Standesamt دایر اســت که تعیین می کند 
 Woodstock, .آیا اسم نوزاد مناسب اســت یا نه
Stompie, Matti و Kohl از جملــه نــام های 

مردود در آلمان هستند.
پرتغال: در پرتغال ســند رســمی هشــتاد 
صفحه ای وجــود دارد که به موجب آن گذاشــتن 
برخی اسامی برای نوزادان ممنوع است. در برهه ای 
از زمان تنها نام های تــورات و نام های الهام گرفته 
از مسیحیت مورد تایید بود و غیر از آن ممنوع بود 
Nirva�  از جمله آنها می توان به نام هایی همچون

na, Olaf و Kennedy اشاره کرد.
دانمارک: در دانمارک ۷۰۰۰ اســم مورد   
پذیــرش وجود دارد کــه نام گذاری خــارج از آن 
 Pluto و Monkey .نیازمند موافقت دادگاه است

از جمله نام های ممنوع در کشور دانمارک است.
نروژ: قانون سخت گیری در نامیدن کودکان 
به قرن نوزدهم بازمی گــردد و هدف آن حمایت از 
کودکان در برابر نام های عجیب و غریب اســت. از 
جمله نام هــای مورد پذیرش در نــروژ می توان به 
نام هایی از جملــه Dits و Raabi و نام هایی مثل 
world و Fridvall اشــاره کرد وGesher هم از 
جمله اســامی غیر مقبول در این کشور است. یک 
زن نروژی به خاطر عدم پذیرش نام دیگری به غیر 
از  Gesher برای فرزنــدش دو روز به زندان افتاد. 

این کلمه در زبان عبری به معنای پل است.
 سوئد : سوئد تالش برخی شهروندان خود را 
برای گذاشــتن نام هایی مثــل Superman و یا 

Metallica بر فرزندانشان خنثی کرد.
ژاپن: در ژاپن نام نوزادان بایــد هماهنگ با 
سامانه نگارش زبان ژاپنی و واژه نگار کانجی باشد . 
هــدف از چنین قانونــی اطمینان از ســهولت در 
خواندن و نوشتن این اسامی اســت. همچنین در 
ژاپن اسامی نامناســب مثل  Akuma  به معنای 

شیطان ممنوع است.

شركت پااليش نفت اصفهان از صنايع استراتژيك 
كشــور بوده كه با تامين حدود 20 درصد از سوخت 
مورد نياز كشــورمان نقش اساسي در خدمت به نظام 
مقدس جمهوري اســامي ايفا مي نمايد. اين شركت 
مطابق  اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسامي 
و آيين نامه اجرايــي ماده 190 قانــون برنامه پنجم 
توســعه و آيين نامه اجرايي مصوبــه 27241 هيئت 
محترم وزيــران در ارتباط بــا اســتاندارد خروجي 
واحدهاي صنعتي كليه استانداردهاي زيست محيطي 
مشمول، مصوبات فوق را به طور كامل رعايت نموده و 
بــا تعريــف و اجــرا نمــودن پروژه هــاي عظيــم 
زيست محيطي در پخش هوا شــامل گاز سوز نمودن 
Envi�  كوره هاي پااليشگاه و نصب مشعل هاي جديد

romix، بهينــه كــردن مصــرف ســوخت و انرژي ، 

جايگزيــن كــردن گازهاي دوســتدار اليــه ازن در 
سيستم هاي اطفای حريق و سرمايش ، نصب سل هاي 
خورشــيدي ، دوجداره نمودن  سقف شناور مخازن با 
هدف كاهش مصرف ســوخت هاي فســيلي , اجراي 

ده ها پروژه زيست محيطي ديگر و نصب آنااليزرهاي
 online بــر خروجــي 

دودكش ها و طرح خود اظهاري كليه اســتانداردهاي 
زيست محيطي در بخش هوا را اجرا نموده و با پايش 
دائمي سازمان حفاظت محيط زيست استان وكشور 

تاكنون هيچ گونه عدم انطباقي نداشته است .
اين شركت در بخش آب مطابق مصوبه 18241 
مورخ 73/03/16 هيئت وزيــران )آيين نامه اجرايي 
جلوگيري از آلودگــي آب ها ( با نصــب و راه اندازي 
پيشــرفته ترين تصفيه خانه و تصفيــه فاضاب هاي 
صنعتي كليه پســاب هاي حاصله  را مورد اســتفاده 
مجدد)بازچرخاني(قــرار داده و بــا نصــب و احداث 
واحدهاي RO ، حتي پســاب هاي نمكــي حاصل از 
فرآيند بخار ســازي را تصفيه كامل نموده  و مجددا با 
بازچرخاني، از پســاب هاي مذكور پــس از تصفيه در 
فرآيند اســتفاده مي نمايد. اين واحد صنعتي باوجود 
هزينه هاي بسيار گزاف در بخش نصب و راه اندازي و 
بهره برداري بــراي اولين بــار در كشــور بين كليه 
واحدهاي پااليشــگاهي در پااليشــگاه اصفهان اجرا 
گرديــده  و از ســندهاي افتخــار ايــن صنعت در 
بازچرخاني فاضاب هاي  صنعتي و حفظ و صيانت از 
محيط زيست مي باشــد. در اين زمينه نيز با اجراي 
طــرح خوداظهــاري و پايش مكرر توســط 
سازمان حفاظت محيط زيست استان و 
كشــور كليــه عــدم انطباق هاي 
موجود در اين زمينــه را رفع 

 RO5  نمــوده و اخيرا نيز با اجــرا و راه انــدازي واحد
درجهت اســتحصال و بازچرخانــي آب هاي نمكي و 
اســتفاده مجدد از پســاب هاي فوق مطابق آخرين 
اســتاندارد هاي روز دنيا اقدامات اساســي در زمينه 
حفظ و صيانت از محيط زيســت انجام داده اســت. 
همچنين شــركت پااليش نفت اصفهان در راستاي 
اجراي مصوبــه 18241 هيئت محتــرم وزيران و بر 
اساس رســالت قانوني خود با تعريف و اجراي چندين  
پروژه زيست محيطي ديگر در راستاي كاهش مصرف 
منابع آب شرب قدم هاي اساسي در حفظ و صيانت از 
محيط زيست كشور و منطقه برداشته است كه برخي 
از آنها عبارتند از تصفيه كامل حدود 40 مترمكعب در 
ساعت فاضاب بهداشتي و اســتفاده از آن در فضاي 
ســبز، حذف روش آبياري غرقابي و جايگزين نمودن 
آبياري تحت فشــار و قطره اي، نصب سيســتم هاي 
الكترونيكي كنترل و كاهش مصرف آب ، اجراي پروژه 
انتقال پساب تصفيه خانه شاهين شــهر واستفاده از 
پســاب فوق و برنامه ريزي براي نصــب مجهزترين 
تصفيه خانه هــا مطابــق اســتانداردهاي روز دنيا و 

استفاده از آن به جهت مصارف صنعتي.
در بخش پسماند مطابق با قانون مديريت پسماند 
و مصوبه 88482 )آيين نامه اجراي مديريت پسماند( 
كليه پســماندهاي توليدي در پااليشــگاه مديريت 
گرديده و بــا اجــراي برنامــه هاي 
مختلف، طرح طبقه بندي 
و تفكيك پسماندها 
صورت پذيرفته 

و پسماندهاي بعضا ويژه شامل روغن هاي اسكارل بر 
اســاس مفاد كنوانســيون بازل تحت نظارت كامل 
سازمان محيط زيســت به واحدهاي معرفي شده از 
طرف سازمان مذكور تحويل گرديده است.  همچنين 
در چند ســال گذشــته  با ابداع روش  NES كه براي 
اولين بار در بين پااليشــگاه ها در پااليشگاه اصفهان 
اجرايي گرديده است از تشــكيل لجن هاي نفتي به 
عنوان پسماند ويژه در مخازن جلوگيري گرديده كه 
عاوه بر صرفه اقتصادي و استفاده مجدد در فرآيند، از 
ايجاد پســماندهاي ويژه در حجم بســيار باال به طور 
كامل پيشــگيري شده و از تشكيل پســماند در مبدأ 
جلوگيري مي گردد و همچنين در بخش پســماند با 
تعريف و اجرايي نمودن پروژه هاي گوناگون زيســت 
محيطي كليــه پســماندهاي ويژه، عــادي و حتي 

درمانگاهي نيز مديريت مي گردد.
اين شركت در راستاي مصوبه 44952 ،37454 
هيئت محترم وزيران و مصوبه شــماره 20/5/2803 
مورخ 92/12/16 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 
اصفهان در خصوص برنامه جامع كنترل كيفي هواي 
كان شــهر اصفهان و با عنايت به برنامه ريزي كامل، 
دقيق، فنــي، علمــي و تخصصي و در شــرايطي كه 
مديريت و پرسنل متخصص، خدوم و زحمتكش اين 
مجموعــه عظيــم نفتــي، راهبردي تريــن صنعت 
اســتراتژيك كشــور را اداره مي نمايند با عنايت به 
منويات مقــام معظم رهبــري در پيشــبرد اقتصاد 
مقاومتي با بومي ســازي پيچيده ترين كاتاليســت 
پااليشي دنيا مربوط به 

واحدهاي بنزين ســازي كه تا قبل از ايــن،  توليد آن 
تنها در انحصار دو شركت بزرگ آمريكايي و فرانسوي 
بود و باوجــود تحريم هاي ظالمانه اســتكبار جهاني 
وعدم حضــور نمايندگان ســازندگان همچنين عدم 
ارسال اطاعات مورد نياز با راه اندازي وبهره برداري از 
 مجتمــع بنزين ســازي و توليــد روزانــه 8 ميليون

 ليتر بنزين يورو 4 سهم بســزايي در كاهش آلودگي 
كان شهر اصفهان و كشــور ايفا نموده است و در حال 
حاضر در راســتاي برنامه جامع كنتــرل كيفي هواي 
اصفهان مشاركت بسيار فعال در كارگروه هاي مرتبط 
با اين برنامه شــامل كارگروه ســوخت و بهينه سازي 
انرژي، كارگروه حمل و نقل و فرهنــگ و جامعه و ... 
هم راستا با اهداف ســازمان محيط زيســت با توليد 
بنزين يورو 4 و حــدود 2 ميليون ليتر گازوئيل يورو 4 
رسالت اساسي زيســت محيطي خود را با تمام توان و 
امكانات به منصه ظهور رسانده كه كليه مستندات آن 
در ســازمان حفاظت محيــط زيســت و ارگان هاي 
ذي ربط قابل پيگيري است و انشــاا... با اجراي پروژه 
بهينه سازي و بهبود فرآيند كليه محصوالت بنزين و 
گازوئيل توليدي با آخرين اســتاندارد روز دنيا يورو 5 

توليد خواهد شد.
 بــا عنايت بــه تكاليــف قانونــي كه بــر عهده 
 دســتگاه هاي اجرايــي و نظارتــي قرار داده شــده 
اندازه گيري آالينده هاي زيست محيطي در صنايع بر 
عهده ســازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته كه 
اين سازمان نيز با بازرســي هاي دوره اي و پايش هاي 
مكــرر شــبانه روزي، حتــی ســخت گيرانــه تر از 
اســتانداردهاي تعريــف شــده، صنايــع  ازجملــه 

پااليشگاه ها را پايش مي نمايد.

رويكرد فعاليت هاي  شركت پااليش نفت  اصفهــان   زيست محيطي   است
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امام هادی )علیه السالم(:
کسی که از خدا اطاعت می کند،از خشم مردم باکی ندارد.
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