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صبح دیروز رخ داد؛

سرقت مسلحانه در اصفهان

10

رییس ستاد دهه فجر اســتان اصفهان در نشست خبری 
با اصحاب رسانه اظهارداشــت: والیت، محور وحدت است 
و اگر نعمت والیت را گرامی بداریم، وحدت حفظ شــده و 
تفرقه ایجاد نخواهد شــد که به فرموده معصوم)ع(، شکر 
نعمت، فتنه ها را از انســان دور می کند. جعفر عســگری 

استقالل امروز کشــور را ثمره خون شهدا دانست و افزود: 
اگر قدردان این نعمت نباشیم همچون حکومت منحوس 
پهلوی وابسته خواهیم شد. رییس ستاد دهه فجر استان 
اصفهان، خودباوری را از دستاوردهای انقالب اسالمی ذکر 

کرد و گفت: همواره هرکجا بر استعدادهای درونی کشور...

رییس ستاد دهه فجر استان اصفهان خبر داد:
راهپیمایی 22 بهمن در میدان امام)ره(

نماز جمعه در مصلی

15

این تصویر بانکی است که روز گذشته هدف سرقت مسلحانه 
قرارگرفت؛ بانک مسکن شــعبه مالصدرای خیابان پروین 
که کارکنان آن، دیروز صبــح روز عجیبی را تجربه کردند؛ 
حادثه ای که رأس ساعت 8:32 به وقوع پیوست. آن طور که 
شــاهدان عینی روایت کرده اند، سارق مسلح  پس از ورود 
به بانک، اقدام به سرقت مسلحانه کرده و در نهایت هنگام 
خروج از بانک، با یکی از ماموران نیروی انتظامی اســتان 
اصفهان درگیر شــد. در این حادثه، متاسفانه استوار دوم 
مهدی محمدی افســر کالنتری 17 بر اثر درگیری با سارق 
مسلح، به شدت مجروح شــده و طبق روایت خبرگزاری 
»فارس«،  پس از این حادثه مامور فداکار توســط مردم به 
درمانگاه ثامن انتقال داده می شود؛ اما در درمانگاه به شهادت 
می رسد. تا لحظه نگارش این خبر، سارق همچنان متواری 
است. عکاس زاینده رود با حضور در محل وقوع این حادثه، 
تصاویری از لحظات پس از سرقت و فرار سارق و تجمع مردم 

به ثبت رساند. مشروح این خبر را در صفحه 10 بخوانید. 

   در تصویــر زیــر، آخرین امضای 
شهید استوار دوم مهدی محمدی را در 
فرم بازدید از بانک ها و قرض الحسنه های 
اســتحفاظی کالنتری 17  سطح حوزه 

هفتون، دقایقی قبل از شهادت می بینید.

در آخریــن دیــدار از هفته بیســتم لیگ برتر، 
پرســپولیس و تراکتورسازی از ســاعت ۱۵ در 
ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند. پرســپولیس در نهایت با سه 
گل در برابر اصلی ترین رقیب خود به پیروزی رســید تا نشان دهد 
عزم خود را برای قهرمانی در این فصل جزم کرده است.پرسپولیس 
با این پیروزی ۴۷ امتیازی شــد و فاصله خود در صــدر جدول را با 
تراکتورسازی به ۹ امتیاز رساند. مهدی طارمی )۲(، رامین رضاییان 
)۲۴( و وحید امیری )۶۴( برای پرسپولیس گلزنی کردند. دردقیقه 
۲ سروش رفیعی روی یک ضدحمله با یک پاس عمقی زیبا، طارمی 
را صاحب تــوپ کرده و بهتریــن گلزن پرســپولیس در موقعیت 
تک به تک با اخباری او را دریبل کرد و دروازه خالی تراکتورســازی 
را گشــود تا سرخپوشــان تهرانی خیلی زود از حریف خود پیش 
بیفتند. در دقیقه ۲۴، بازیکنان پرسپولیس ضد حمله ای روی دروازه 
تراکتورسازی طراحی کردند که وحید امیری در موقعیت تک به تک، 
توپ را به محمد رضا اخباری کوبیــد؛ در ادامه ضربه مهدی طارمی 
هم با برخورد به بازیکنان تراکتورســازی به رامین رضاییان رسید؛ 
اما ضربه دقیق این بازیکنان منجر به گل دوم پرســپولیس شــد. 
در دقیقه ۳۱، پاس در عمق ســروش رفیعــی در محوطه جریمه 
تراکتورسازی موجب تک به تک شــدن مهدی طارمی با اخباری 
شد؛ اما ضربه طارمی را دروازه بان تراکتورســازی به کرنر فرستاد. 
نیمه اول با نتیجه ۲-0 به سود سرخپوشان به پایان رسید. در نیمه 
دوم و در دقیقه ۶۴، سانتر سروش رفیعی روی دروازه تراکتورسازی 
با ضربه فنی سر وحید امیری همراه شد تا پرسپولیس به گل سوم 
خود دست یابد. دقیقه 8۲ صادق محرمی به جای سروش به میدان 
آمد. سروش رفیعی یکی از بهترین بازیکنان پرسپولیس در این دیدار 
بود. در دقایق پایانی بازی، بین بازیکنان دوتیم درگیری به وجود آمد 
که اخراج کمال کامیابی نیا را به دنبال داشت تا این بازیکن دربی را 
ازدست بدهد. پرسپولیسی ها به این تصمیم داور اعتراض داشتند. 
در دقیقه ۹0 هم فرزاد حاتمی با دریافــت کارت زرد دوم، از زمین 
مسابقه اخراج شد تا تراکتورســازی هم ۱0 نفره به بازی ادامه دهد. 
این دیدار در پایان با نتیجه ســه بر صفر به سود شاگردان برانکو به 

پایان رسید تا از حاال به قهرمانی چشمک بزنند!

شاگردان برانکو، قلعه نویی را کیش و مات کردند
چشمک پرسپولیس به قهرمانی

عکس: فاطمه نصر اصفهانی

زاینده رود

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران فعالیتهای خدمات 
قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین عادی شرکت توزیع برق استان اصفهان

شرکت توزیع برق استان اصفهان 
 امور تدارکات و انبارها

شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان که از این پس در این اسناد دســتگاه مناقصه گزار نامیده می شود در 
نظر دارد فعالیت هــای خدمات قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین عادی خود در محدوده 23 
شهرستان استان اصفهان ) به جز شهرستان اصفهان( را، از طریق فراخوان عمومی و ارزیابی کیفی، پس 

از انجام تشریفات قانونی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در فراخوان:

۱- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت و رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل از مراجع ذیصالح
۲- سابقه حداقل دو سال مرتبط با خدمات قرائت و توزیع صورتحســاب مشترکین عادی و دیماندی، طی 

سه سال گذشته در رزومه کاری شرکت وجود داشته باشد.
۳- دارا بودن شرکت ثبت شده 

لذا بدینوسیله از کلیه شــرکت هایی که دارای امکانات و تجربیات مرتبط می باشند دعوت می گردد جهت 
اعالم آمادگی، نسبت به خرید اسناد فراخوان و تکمیل این اســناد اقدام و مدارک و رزومه خود را بر اساس 
این اســناد با ذکر موضوع فراخوان و مشــخصات شــرکت بطور کامل، به دبیرخانه این شرکت به آدرس: 
اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شــریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان 

حضوراً یا به صورت پست سفارشی ارسال نمایند.
مدت دریافت اســناد مناقصه: از روز یکشــنبه مورخ 95/11/17 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

 95/11/23
مدت تحویل پیشــنهادات: از روز شــنبه مورخ 95/11/23 تا پایان وقت اداری روز ســه شنبه مورخ 

 95/12/03
شرکت توزیع برق اســتان اصفهان پس از بررسی اسناد و مدارک تحویل شــده و اطالعات مندرج در اسناد 
تحویلی در چارچوب ضوابط و مقررات و اسناد فراخوان نســبت به ارزیابی کیفی اقدام و از واجدین شرایط 
جهت دریافت اســناد مناقصات فوق الذکر دعوت به عمل خواهد  آورد. بدیهی اســت ارائه مدارک مربوطه 

هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن ۳۶۲۴۹0۷۵-0۳۱ امور 

تدارکات- قسمت مناقصات این شرکت تماس حاصل فرمایند.
آگهی این فراخــوان در صفحات داخلی روزنامه های همشهری و زاینده رود درج می گردد همچنین 

آگهی و اسناد این فراخوان در سایت های اینترنتی زیر نیز قابل دسترسی می باشد.
http://tender.tavanir.org.ir ۱- سایت اطالع رسانی معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir ۲- سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
www.epedc.ir ۳- سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

شرکت توزیع برق
استان اصفهان
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پیشنهاد سردبیر:
درخواست گرفتن تست سالمت روانی از ترامپ

عکس روز

 جایگزین آیت ا... هاشمی 
فعال انتخاب نمی شود

 احتمال افزایش 
تعداد نمایندگان مجلس

نخستین همایش سازمان دفاعی 
دانش بنیان برگزار می شود

استیضاح وزیر جهاد کشاورزی 
با ۵۰ امضا کلید خورد

آیت ا... سید احمد خاتمی عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری 
در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم گفت که انتخابات میان دوره ای 
خبرگان رهبری برای تعیین جایگزین آیت ا... هاشــمی رفسنجانی 

همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار نخواهد شد.
وی گفت: انتخابــات مجلس خبرگان رهبری بــا انتخابات مجلس 
شورای اسالمی همزمان بوده و دلیلی ندارد که انتخابات میان دوره ای 

آن با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

حمیدرضا کاظمی نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
درباره افزایــش تعداد نماینــدگان مجلس در دوره بعــدی اظهارکرد: 
نمایندگان مجلس بر این باورند که 20 ســال یعنی از پایان سال 76 تا 
به امروز برخالف قانون که قرار بود تعداد نمایندگان مجلس افزایش پیدا 

کند این موضوع تحقق پیدا نکرده است.
نایب رییس کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: در 
جلسه ای که در کمیسیون شــوراها و امورداخلی مجلس برگزار کردیم 
مقرر شــد تا 45 روز به وزارت کشــور فرصت دهیم تا الیحه ای را درباره 
افزایش تعداد نمایندگان به مجلس ارائه دهد تا بتوانیم بررســی تلفیق 

الیحه دولت و طرح نمایندگان را در دستور کار قرار دهیم.
کاظمی در پایان اظهارکرد: در مجموع در صورت تصویب این طرح تعداد 

نمایندگان در دوره بعد مجلس، 40 نفر افزایش خواهد داشت.

نخستین همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان ۳ اسفند ماه سال 
جاری در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار می شود. پیمان اخوان 
دبیر کمیته علمی نخستین همایش ســازمان دفاعی دانش بنیان 
با اعالم خبر برگزاری نخســتین همایش ملی سازمان دفاعی دانش 
بنیان در اسفند سال جاری گفت: دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته 
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح در نظر دارد تا نخستین 
همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان را با هدف فرهنگ سازی و 
توسعه گفتمان دانش به عنوان شالوده اصلی و زیر بنایی سازمان های 
دفاعی کشور برگزار کند. وی با اعالم شعار همایش با عنوان »اقتدار 
ملی،سازمان دفاعی دانش بنیان« اظهار داشت: ایجاد درک مشترک 
برای دستیابی به ســازمان دفاعی دانش بنیان و زمینه سازی جهت 
تولید، اشــتراک و به کارگیری دانش های نوظهور و همچنین ایجاد 
فضای مناسب برای حمایت هرچه بهتر از شرکت های دانش بنیان و 
شبکه سازی آنان در راستای تحقق پروژه های جدید دفاعی از اهداف 

برگزاری این همایش می باشد.

علی ادیانی راد نماینده مردم قائمشــهر در مجلس، از کلید خوردن 
اســتیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشــاورزی خبر داد و گفت: 
 اســتیضاح وزیر جهاد کشــاورزی با بیش از 50 امضا روز یکشــنبه 
)24 بهمن( تقدیم هیئت رییسه پارلمان می شود. به گزارش تسنیم، 
محورهای طرح اســتیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که 
به امضای بیش از 50 نماینده رســیده به شــرح زیر است:1- برخی 
از مواد مندرج در قانون برنامه پنجم توســعه کل کشــور از ســوی 
مسئوالن وزارت جهاد کشــاورزی اجرا نشــده و به تعبیری وزارت 
کشاورزی احکام تکلیفی در چارچوب برنامه پنجم توسعه کل کشور 
را انجام نداده است. 2- وجود ضعف و یا ســوء مدیریت در وزارتخانه 
 و معاونت های مختلف، شرکت ها و ســازمان های تابعه دارد از جمله 
سوء مدیریت در سازمان امور اراضی کشاورزی و همچنین در موسسه 
سرم ســازی رازی کرج وجود دارد. ۳- براســاس مستندات موجود، 
ابهام در فرآیندکاری و نوع هزینه کرد در شــرکت هایی که انتصاب 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آنها با امضای وزیر جهاد کشاورزی 
می باشد، وجود دارد که نیاز به شفاف سازی است. 4- با توجه به اینکه 
مدیران کاردانی در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، اما وزارتخانه 
به طور قابل توجهی از بازنشستگان استفاده می کند. 5- بخش قابل 
توجهی از برنامه وزیر جهاد کشــاورزی که هنــگام اخذ رای اعتماد 
عنوان کرده بود، محقق نشده اســت. 6- کم توجهی به کشاورزان و 
همچنین محصوالت کشاورزی از سوی مسئوالن وزارت کشاورزی 
7- ســوء تدبیر در تنظیم بازار که یکی از وظایــف مهم وزارت جهاد 
کشاورزی است. 8- نابسامانی در واردات دام و طیور به کشور که منجر 
به تضعیف و یا از بین رفتن اراده و همچنین بی انگیزه شدن دامداران و 
اشخاصی که در عرصه صنعت دامداری در کشور فعال هستند، شده 
است. 9- خرید تضمینی محصوالت از کشاورزان  که یا اتفاق نیفتاده و 

یا در این زمینه بسیار ضعیف عمل شده است.

بین الملل

با این حال چه کســی اســت کــه نداند برنامه موشــکی و 
آزمایش های موشــکی بالســتیک ایران، هیــچ ارتباطی با 
برجام و توافق هسته ای امضا شده میان ایران و 1+5 ندارد. 
برجام تنها مربوط بــه برنامه هســته ای و تکنولوژی های 

هسته ای بوده و نه هیچ چیز دیگر.
گفته می شــود ایــران قطعنامه 22۳1 را نقــض کرده ولی 
گفته نمی شــود دقیقا کدام عبارت ایــن قطعنامه را نقش 
کرده است. به نظر می رســد این همه هیاهو تنها مربوط به 
تفســیری از قطعنامه 22۳1 شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد است که توســط طرف های مذاکره کننده در برجام، 

بعد از تصویب آن، امضا شده است.
قطعنامه 22۳1 شــورای امنیت به صراحت بیان کرده است 
که تمامی تحریم های پیشین سازمان ملل متحد علیه ایران 
پایان می یابد. قطعنامه های قبلی شــامل قطعنامه 1696 
)سال 2006(، 17۳7 )سال 2006(، 1747 )سال 2007(، 
180۳ )سال 2008(، 18۳5 )ســال 2008(، 1929 )سال 
2010( و 2224 )سال 2015( همگی بر اساس این قطعنامه 

ملغی می شود.

موضوعی که دونالــد ترامپ و تیم وی، بهانه و دســتاویزی 
برای فشار بر ایران قرار داده اند، مربوط به جمله ای از همین 
قطعنامه 22۳1 اســت که از ایران »می خواهد« تا هشــت 
سال بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای، از هرگونه فعالیت 
مرتبط با موشک های بالســتیک قادر به حمل کالهک های 
هسته ای از جمله آزمایش های موشکی که در آنها از اینگونه 
تکنولوژی بالستیک استفاده شده باشد، خودداری کند. این 
عبارت از قطعنامه البته در صفحه وب سایت رسمی شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد وجود ندارد، بلکه تنها در صفحه 
99 سند رســمی 104 صفحه ای قطعنامه 22۳1 به همراه 

ضمایم آن دیده می شود.
ایران اما بارهــا و بارها تاکید کرده که از موشــک های خود 
به منظور حمل کالهک های هســته ای استفاده نمی کند. 
ایران بارها تاکید کرده که از نظر شرعی استفاده از بمب اتم 
را جایز نمی داند و اصال به دنبال ســاخت بمب اتم نیســت. 
ایران تنها در اندیشــه تقویــت توان نظامی خــود و نیروی 
بازدارندگی خویش است. حقی کامال مشــروع و قابل دفاع 
که هیچ عقل ســلیمی نمی تواند منکر آن شود. با این حال 

آمریکا به دنبال بهانه است و هربار موضوعی را علم می کند 
تا آن را به دستاویزی علیه کشورمان و بهانه ای برای اعمال 
تحریم های بیشــتر تبدیل کند ولی حتی پشت بهانه جویی 
آنها هم منطقی وجود ندارد. توافقی که از آن یاد شد، به هیچ 
وجه ایران را از توسعه و ساخت سالح های متعارف یا برنامه 
موشــکی منع نکرده اســت. تنها از ایران »می خواهد« که 
اقدام به توسعه و طراحی تکنولوژی های قادر به حمل سالح 
هســته ای خودداری کند. حتی به شکل صریح نیز توسعه و 
طراحی این تکنولوژی ها را برای ایران منع نکرده است. واژه 
»درخواست« - Call Upon – به صراحت در این قطعنامه 
و با دقت انتخاب شده اســت زیرا هیچ یک از امضا کنندگان 
برجام و توافق هســته ای با ایران حاضر به ایجاد ممنوعیت 

صریح این مسئله نبوده اند. 
این موضوع مهمی اســت که یک مقام وزارت خارجه روسیه 
هم پس از مطرح شــدن ادعاهای اخیر آمریــکا بر آن صحه 
گذاشت و گفت: »آزمایش های موشــکی ایران هیچ چیزی 
را نقض نمی کند و ممنوعیتی هم برای پرتاب های موشکی 
این کشور وجود ندارد. در قطعنامه شورای امنیت به عنوان 
تایید کننده برجــام، فقط از ایران دعوت شــده از این اقدام 
)پرتاب موشــک( خودداری کند که یک درخواست است و 

تعهدی ایجاد نمی کند. «
ســرگئی ریابکوف معاون وزیر امورخارجه و مذاکره کننده 
ارشد هســته ای روسیه نیز سه شنبه گذشــته، اعالم کرده 
بود که آزمایش های موشکی ایران قطعنامه شورای امنیت 
درباره برنامه هســته ای این کشــور را نقض نمــی کند و با 
بیان اینکه ایران هیــچ چیزی را نقض نکرده اســت، گفته 
بود:قطعنامه 22۳1 شورای امنیت ایران را از انجام این گونه 
فعالیت ها منع نکرده اســت. در این قطعنامه از ایران صرفا 
خواسته شده از پرتاب موشک با استفاده از فناوری که بتواند 
برای حمل مهمات هســته ای به کار گرفته شود خودداری 

کند.
با تمام این تفاســیر باید گفت دنیا مشــغول هیاهویی شده 
که منطق ندارد. الزامی که وجــود ندارد. برای بندی که تنها 
»درخواست« می کند و اجباری به وجود نیاورده است. برای 
حقی که »مســلم« اســت . تمام آنچه دولت ترامپ از هفته 
گذشــته تا کنون بر ســر این ماجرا صورت داده است، هیچ 
ارتباطی با برجام نــدارد و تنها مربوط بــه قطعنامه 22۳1 
شورای امنیت است و آنچه آمریکا انجام می دهد، این است: 
تفسیر به رای و اقدام خودخواسته و مستقل از سازمان ملل 
متحد. دولت ترامپ ایران را بدون هیچ دلیل مشخص قانونی 
و حقوقی هدف قرار داده اســت؛ آن هم در جایی که اساسا 
اختیار اقدام یک جانبه را نداشته و در صورت نقض قطعنامه، 
ابتدا سازمان ملل متحد اســت که باید واکنش نشان دهد. 
وقتی ترامپ این موضوع را بهانه می کند تا بگوید » در مورد 
ایران هیچ گزینه ای از روی میز حذف نشده است« یعنی به 
دنبال هدفی مشخص است که اقدام نظامی می تواند بخشی 

از آن باشد.
این همه شرارت و کینه ورزی سابقه نداشته؛ اما خب ترامپ 
همان نســخه بی روتوش آمریکاست، همان »دست  چدنی« 

است که از دستکش مخملین بیرون آمده است. 

ایران بارها تاکید 
کرده که از نظر 

شرعی استفاده 
از بمب اتم را جایز 
نمی داند و اصال به 

 دنبال ساخت
 بمب اتم نیست

»شان اسپایسر« هم اعتراف کرد : »آزمایش موشکی ایران نقض مســتقیم برجام نیست.« آقای  سما مطیعی 
ســخنگو می گوید این آزمایش با »روح برجام« منافات دارد و در تناقض است و ما برای محافظت از 

برجام، تحریم ها را اعمال کردیم!

اخبار

 تظاهرات در تل آویو
 علیه سیاست تخریب منازل

اردوغان به 3 کشور حاشیه 
خلیج فارس سفر می کند

درخواست گرفتن تست 
سالمت روانی از ترامپ

صدها تــن از یهودیان و اعراب اســراییلی بــا تجمع در 
مرکز تل آویو مخالفت خود را با سیاســت دولت نتانیاهو 
درباره انهدام منازل فلســطینی ها اعــالم کردند. به نقل 
از خبرگزاری فرانســه، حدود هزار تــن در این تظاهرات 
شرکت کرده و پالکاردهایی را حمل می کردند که روی آن 
شعارهایی از جمله »یهود و عرب با هم هستند«، » با اشغال 
مقابله می کنیم«، »برابری« و شعارهای دیگر نوشته شده 
بود. نمایندگانی از حزب چپ گرای »میرتس« و فهرست 
مشــترک عربی و فراکســیون نمایندگان عرب ساکن 

اسراییل در کنست در این تظاهرات شرکت داشتند.

رییس جمهور ترکیه هفته آینده به بحرین، عربســتان و 
قطر ســفر خواهد کرد. به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه 
ملیت، رییس جمهــور ترکیه هفته آینده بــرای دیدار 
رسمی به سه کشــور منطقه خلیج فارس سفر می کند. 
رجب طیب اردوغان، از 12 الی 15 فوریه به ســه کشور 
بحرین، عربستان و قطر سفر خواهد کرد. رییس جمهور 
ترکیه همچنین در سفر به روسیه، برای چهارمین بار در 
6 ماه اخیر با همتای روس خود دیدار و گفت وگو خواهد 

کرد.

یکی از اعضــای مجلس نماینــدگان آمریــکا از ایالت 
کالیفرنیا ســالمت روانی دونالد ترامپ، رییس جمهور 
این کشور را زیر سوال برده است. به گزارش خبرگزاری 
دانشجو، تد لیو با اشــاره به تاکید ترامپ بر سیاست های 
جنجالی، به ویژه فرمان ضدمهاجرتی خود، گفته اســت 
سالمت روانی وی مورد بررســی قرار گیرد. او روز شنبه 
در صفحه توئیتر خود درباره ســالمت روانی ترامپ ابراز 
تردید کرد و نوشت: »در 24 ســاعت گذشته در توئیتر، 
دونالد ترامپ به مزخرفات درباره »مرگ و نابودی و اخبار 
کذب« ادامه داده اســت. آیا نباید از وی تســت سالمت 

روانی گرفت؟«
لیو همچنین در پیام توئیتر خود از تصمیم دادگاه فدرال 
آمریکا در لغو ممنوعیت ســفر دارنــدگان روادید از این 

هفت کشور استقبال کرده است.

انتخاباتدیدگاهواکنشپارلمان

کافه سیاست

 محمــد جــواد جمالــی عضــو کمیســیون امنیت 
 ملی و سیاســت خارجــی در گفــت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، درباره اقــدام اخیر آمریکا در تحریم 
12 شــرکت و 1۳۳ ایرانــی گفت: این اقــدام آمریکا 
برخالف روح برجــام بوده و نه تنهــا کمکی به اجرای 
این توافق نمی کند بلکه دیــوار بی اعتمادی بین ایران 
و آمریکا را بلندتر کرده و نشــان می دهــد که هیئت 
حاکمه جدید آمریکا به دنبال فشار بیشتر بر جمهوری 

اسالمی ایران هستند. 
نماینده مردم فســا با اشــاره به قانون اقــدام متقابل 
جمهوری اســالمی ایران در برابر نقض برجام، خاطر 
نشان کرد: کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
در اولین جلسه کمیســیون بعد از تعطیالت مجلس با 
حضور مقامات وزارت خارجه و دولــت این موضوع را 

بررسی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بنده اقدامات مدبرانه، صریح، شفاف 
و هوشمندانه را توصیه می کنم، ادامه داد: کوتاه آمدن 
در برابر فردی مثل ترامپ، او را جــری می کند، نباید 

جلوی »ترامپ« کوتاه آمد.

آیــت ا... صــادق آملــی الریجانــی در نخســتین 
همایش ملی نظام ســلطه و جریان نفــوذ که در مرکز 
همایش هــای بین المللی صداوســیما برگزار شــد با 
تبریک ایام دهه فجر، برجســته کردن موضوع نفوذ را 
بسیار پراهمیت خواند و افزود: ما باید هم خودمان در 
بحث نفوذ به باور برسیم و هم آن را در سطوح مختلف 
مطرح کنیم تا مــورد نظر مســئوالن، فرهیختگان و 

جامعه قرار گیرد.
وی گفت: مسئوالن در بحث اصل نفوذ تردیدی ندارند 
و نظام ســلطه و کشــورهای غربی در صدد این نفوذ 

هستند و در جاهایی هم واقع شده است.
رییس قوه قضائیه افــزود: اینکه دشــمنان انقالب از 
طریق نفوذ به دنبال این هســتند که انقــالب ما را از 
رســیدن به اهدافش باز دارند برای ما روشــن است؛ 
اما هنــوز عده ای در بحــث نفوذ خود را بــه عدم باور 
می زنند و تشــکیک می کنند که ایــن موضوع توهم 
است یا واقعیت، اما برای ما که از برخی پشت پرده های 
 نفوذ خبر داریم مثل روز روشن اســت که این جریان 

مطرح است.

عضو کمیسیون امنیت ملی:

  نباید جلوی ترامپ 
کوتاه آمد

رییس قوه قضائیه در همایش نظام سلطه:

عده ای همچنان نفوذ دشمن را 
باور ندارند

قائم مقام وزیر کشور:

شورای نگهبان برای مجریان 
انتخابات تعیین تکلیف نکند

رییس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقالب: 

نگاه ما برای ورود به انتخابات 
حزبی نیست

ایلنا : محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور درباره 
اینکه چه نهادهایــی وظیفه تامین امنیــت انتخابات را 
دارند تصریح کرد: وظیفه تامین امنیت صندوق های رای 
انتخابات با حکم فرماندار بر عهده نیروی انتظامی است و 
اگر نیروی انتظامی با کمبود نیرو مواجه شود می تواند از 

نیروهایی مانند ارتش،، بسیج و سپاه کمک گیرد .
مقیمی با اشاره به الیحه شــفافیت مالی نمایندگان بیان 
کرد: این الیحه را به مجلس فرســتادیم و همه تالشمان 

این است که به انتخابات سال آینده برسد.
وی در مورد اظهارات سخنگوی شــورای نگهبان مبنی 
بر اینکه بــرای جلوگیــری از ثبت نام های بــی رویه در 
انتخابات به ویژه در شــوراها تمهیداتــی درنظر گرفته 
شود،تاکید کرد: تا زمانی که قانون فعلی درجریان است 
هیچ سازوکاری نمی توان داشــت. در این زمینه نیازمند 
آیین نامه از ســوی دولت و یا تصویــب قانون در مجلس 
هســتیم اما در حال حاضر طبق مصوبات مجلس، آیین 
نامه ها و قوانین موجود عمل می کنیم و شــورای نگهبان 

نمی تواند برای مجریان تعیین تکلیف کند.

محمدباقر ذوالقدر رییس ســتاد جبهه مردمی نیروهای 
انقالب اسالمی در اولین نشست کمیته رسانه این جبهه 
اظهار داشت: انقالب اسالمی ما بزرگ ترین حادثه تاریخ 
جهان معاصر و حاصل یک آرزوی طوالنی در رســیدن 
به آزادی و اســتقالل کشور اســت؛ اما امروز در معرض 
خطرات گوناگونی قرار دارد. وی با اشــاره به اینکه اولین 
اقدام ما در راستای سازماندهی نیروهای انقالب اسالمی 
بوده، گفت: یکی از کارهای جدی مــا ورود به انتخابات 
سال 96 اســت؛ البته نه با نگاه حزبی که عده ای در مرکز 
بنشینند و برای بدنه تصمیم بگیرند در حالی که نگاه ما 
وحدت میان نیروهای انقالبی است. ذوالقدر با بیان اینکه 
انتخابات آینده جنگ سرنوشــت اســت، تصریح کرد: با 
توجه به شرایط داخلی، منطقه و جهانی الزم است دولتی 
انقالبی برای حل همه مشکالت کشور در مکانیزمی مردم 
ساالرانه تشکیل دهیم و با توجه به شرایط امروز، رسانه  ها 
نقش تعیین کننده ای دارند به همین دلیل جبهه مردمی 
نیروهای انقالب اسالمی دست طلب به سوی رسانه های 

انقالبی دراز می کنند.

وقتی ترامپ به دنبال بهانه است؛

تفسیر خودجوش از قطعنامه!

»فیلیپ گوردون«، دستیار سابق باراک اوباما،در 
یادداشــتی در روزنامه نیویورک تایمز به انتقاد از 
بیانیه »مایکل فلین«، پرداخته است. مایکل فلین، 
چهارشنبه گذشته در بیانیه ای با متهم کردن ایران 
به بر هم زدن ثبات در منطقه گفت که »ما از امروز 
رسما به ایران اخطار می دهیم.« او می نویسد: »در 
حالی که مقام های دولــت ترامپ ادعا کرده اند که 
طیف گسترده ای از گزینه ها را در اختیار دارند که 
می توانند از میان آنها برای پاســخ دهی موثرتر به 
ایران یکی را انتخاب کنند، واقعیت این اســت که 

آنها ]چنین گزینه هایی[ در اختیار ندارند.«

پرفســور فیروز نادری به ترامپ گفــت: آن زمان که 
ایرانیــان صاحب مــدرن ترین تمــدن بودند هنوز 
کالیفرنیا زیر آب های کارائیب بود! کاش سناتورهای 
متملق و مشــاورانتان می گفتند 4۳ درصد مدیران 
ارشــد ناســا، 21 درصد اعضای انجمن ریاضیدانان 
آمریکا، 14 درصد پزشکان، 17 درصد برنامه نویسان و 
11 درصد اساتید معروف دانشگاه های آمریکا همگی 
ایرانی هستند! شما حاصل ده ها سال جنگ رسانه ای، 
هزاران میلیارد دالر هزینه و گردآوری بهترین نخبگان 
جهان... را به حماقت گرفته اید و شــرافت خود را به 

دالرهای رژیم کودک کش سعودی حراج کردید.

پاسخ کوبنده معاون ارشد ایرانی ناسا به ترامپ! ترامپ گزینه ای برای مقابله با ایران ندارد
رییس ســازمان پدافند غیرعامل در همایش نظام 
سلطه و جریان نفوذ گفت: مفهوم نفوذ زیرمجموعه 
به کارگیری قدرت نرم است.وی تصریح کرد: ما در 
گذشته مواردی از نفوذ امنیتی مانند نفوذ کشمیری 
در دولت و به وقوع پیوســتن فجایعی مانند انفجار 
8 شهریور و 7 تیر را داشــته ایم؛ سردار جاللی ادامه 
داد: بازدیدهای علمی می تواند نفوذ علمی را در بستر 
تعامل آشکار برقرار کند و حضور اساتید خارجی در 
کشور ما که بعضا در سازمان های جاسوسی عضویت 
دارند نیز می تواند در بســتر تعامل علمی در حوزه 

جاسوسی نقش آفرینی کنند.

برخی اساتید مدعو خارجی »جاسوس« هستند

حجت االســالم محمود علوي که در سفري به کیش رفته است، با 
لباس مبدل در خیابان هاي این جزیره رفت و آمد کرد.

وزیر اطالعات با لباس مبدل
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پیشنهاد سردبیر:
تکذیب ابتالی انسانی در اصفهان، دامپزشکی در سکوت

یادداشت

هیونــدای النتــرا GT 2018 در روزهــای آتی در نمایشــگاه 
خودرویی شیکاگو ۲۰۱۷ رونمایی می شود.

خودروســاز کره ای یک ســری تصاویر تبلیغاتــی از هاچبک 
جذاب آتی خود منتشر کرده و انتظار می رود این خودرو نسخه 
آمریکایی i30 باشــد که سال ۲۰۱6 در نمایشــگاه خودرویی 
پاریس معرفی شــد. هیوندای النتــرا GT 2018 از تازه ترین 
زبان طراحی این شــرکت بهــره می برد که شــامل جلوپنجره 
 شــش ضلعی النه زنبوری به همراه یک تریم ضخیم و کروم نما 
در کنار چراغ های جلو است که به سمت عقب کشیده شده اند.

همچنین فاصله بین محورها در این نسخه جدید بیشتر شده که 
فضای بیشتر کابین و بار را برای آن به ارمغان آورده است.

ســفیر هند در واکنش به باال بردن قیمت بــرج هندی در زمان 
 رفع ممنوعیــت واردات برنج به ایــران گفت: عرضــه و تقاضا 
یک کشش دو جانبه اســت و زمانی که برای این محصول تقاضا 

باال می رود قیمت ها نیز افزایش پیدا می کند.
به گزارش افکارنیوز،  ســوراب کومار درباره گران فروشــی برنج 
هندی به ایران در فصل آزاد بودن واردات این محصول در ایران  
اظهار کرد:  این موضــوع به عرضه تقاضا بــر می گردد، هرچند 
 باید در نظر داشت که هندی ها نیز دوســت ندارند بازار خود را 
در ایران از دســت بدهند. وی افزود: باید توجه داشت تا زمانی 
که کشش وجود دارد قیمت ها نیز متفاوت است. کومار در پاسخ 
به این ســوال که پس دالیل افزایش قیمت برنج هندی در بازار، 
افزایش تقاضای برنج از طرف ایران اســت، گفــت: من بازاریاب 
برنج نیستم و نمی توانم به این ســوال به درستی جواب دهم، اما 
باید در نظر داشــت که عرضه و تقاضا یک کشش دو جانبه است 
وقتی برای این محصول تقاضا باال می رود، قیمت ها نیز افزایش 

پیدا می کند و نوسان منطقی دراین باره وجود خواهد داشت.
 ســفیر هند در ایــران در پایــان گفــت: تاکیــد می کنم که 

هند نمی خواهد بازار برنج خود در ایران را از دست بدهد.

 ســفره های ایرانی از دیربــاز رنگارنــگ و مملو 
 از غــذای متنــوع بــوده اســت. اگر به شــهرها 
 و مناطق ایران ســفر کنید با غذاهای محلی روبه رو می شــوید که 
در جهان نمونه ندارد و اشــتهای هر فرد با ذوقی را تحریک می کند. 
یکی از غذاهای اصلی ســفره ایرانیان برنج است. غذایی محبوب که 
همراه با انواع خورشــت ها و کباب ها مصرف می شــود. برنج ایرانی 
یکی از خــوش طعم ترین برنج های جهان اســت، حتمــا در طول 
 زندگی خود بارها از کوچــه ای و کنار پنجره خانه ای گذشــته اید 
و عطر خاص برنج ایرانی را حس کرده اید. اگر به شــهرهای شمالی 
کشور ســفر کرده باشید با شــالی زار و مزارع سرســبز برنج روبه رو 
شــده اید و زنان و مردانی را دیده اید که دوشــادوش هم مشــغول 
کاشــت برنج هســتند. روزگاری بازار برنج ایرانی در خانواده رونق 
 خاصی داشــت و برنج شــمالی در نــام ها و کیفیت هــای مختلف  
از محبوبیت زیادی بیــن ایرانیان برخوردار بود. در اســتان اصفهان 
هم شهرســتان لنجان مرکــز اصلی کشــت برنج  به حســاب می 
آمد.برنجی کــه به نام برنج لنجانی مشــهور اســت و از طعم و عطر 
 خاصی برخوردار اســت. اگــر چه برخــی از امراض چــون ام اس 
 به این برنج نســبت داده شــده ولی این موضوع هرگز ثابت نشــد 
و برنج لنجانی جایــگاه ویژه ای بین مردم اصفهان پیــدا کرد. با بروز 
کم آبی و خشک سالی کم کم کاشــت برنج از رونق افتاد و پای برنج 
های مختلف از گوشه و کنار دنیا به کشــور ما باز شد. برنج تایلندی 
نامی آشــنا برای همه کســانی اســت که روزگاری برنــج خارجی 
 مصرف کرده اند. چند ســالی اســت که نام و نشــان های مختلفی 
از برنج خارجی وارد بازار ایران شده اســت. پاکستان، هند و اروگوئه  
از جمله کشــورهایی هســتند که برنج شــان در بازار ایــران رواج 
 دارد. با حضور این برنج ها بود که وزارت کشــاورزی کشــت برنج را 
در کشــور به جز مناطق شــمالی ممنوع اعالم کرد. بــا این تصمیم 
برنج لنجانی بــا قدمت چند صد  ســاله  کم کم ســفره اصفهانی را 
ترک کــرد. توجیــه وزارت جهاد کشــاورزی کم آبی و مشــکالت 
 مربوط بــه بحــران خشکســالی و نیاز بــه اصالح الگوی کشــت 
با توجه به میزان منابع آبی که در دسترس اســت، اما از سوی دیگر 
کشــاورزانی که سال هاســت با کشــت برنج امرار معاش می کنند 
راضی به تغییر در الگوی کشــت خود نیســتند و صــدای اعتراض 
آنها نیز به گوش مســئوالن رســیده ولی گویا راه دیگری نیســت. 
جدای از زیان ها و خســاراتی که به برنج کاران اصفهانی وارد شــده 
اســت، کیفیت پایین برخی از برنج ها ی خارجــی صدای اعتراض 
 مردم را بلند کرده اســت. هر از گاهی خبری درباره برنج های آلوده 
 و تقلبی موجود در بازار منتشــر می شــود  و مســئوالن نســبت 
به مصرف برنج های آلوده و بیماری زا هشــدار مــی دهند. روزگاری 
مردم ما ابتدا کمی برنــج می خریدند تا از کیفیــت پخت آن با خبر 
شــوند و ســپس اقدام به خریــد کنند. ولــی امروزه بســته های 
رنگارنگ برنــج های خارجــی میهمان منازل اســت. بــا نزدیک 
شــدن به عید نوروز و نیاز مردم به اقالم خوراکی، معاون وزیر جهاد 
 کشاورزی اعالم کرد با دخیره ســازی برنج های هندی، اروگوئه ای 
و آمریکایی در انبارها هیچ گونه محدودیتی بــرای تامین این اقالم 
وجود ندارد. وی قیمت هر کیلو برنج هندی را3/8۰۰، اروگوئه ۲/6۰۰ 
و آمریکایی را۲/۰۰۰ تومان اعالم کرد. کشاورزانی که خود روزگاری 
برنج کشت می کردند حال میزبان برنج های خارجی هستند. بی آبی 

یا سود واردات برنج ؟ کدام عامل رونق برنج خارجی است ؟

 GT 2018 هیوندای النترا
هفته آینده رونمایی می شود

دلیل سفیر هند 
برای افزایش قیمت برنج هندی

بی آبی یا سود واردات برنج؛

رونق برنج خارجی در بازار

به منظور تامین گاز بخش خانگی در مناطق شــمالی کشــور گاز پتروشیمی 
خراسان قطع شد.

به گــزارش مشــرق، پــس از قطــع واردات گاز از ترکمنســتان مســئوالن 
شــرکت ملی گاز ایران به منظور تامین گاز بخش خانگی در مناطق شــمالی 
 کشــور گاز بخش ســی ان جی این مناطق و حتی اخیرا گاز بخــش اداری را

قطع کردند.
دیروز نیز برای تامین پایدار گاز در بخش خانگی، شــورای اداری استان شمالی 

کشور اقدام به تعطیلی مدارس کرد. 
پیش تر سخنگوی شــرکت ملی گاز ایران اعالم کرده بود برای تامین گاز نیازی 
به محدود کردن پتروشیمی ها نیست، اما اگر شــرایط ایجاب کرد ممکن است 

گاز پتروشیمی ها نیز با محدودیت مواجه شود. 
ظاهرا در حال حاضر خوراک گاز پتروشــیمی خراسان شمالی به منظور تامین 

گاز مورد نیاز بخش خانگی قطع شده است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی در این باره می گوید: هم اکنون۲6۰ هزار 
متر مکعب گاز به پتروشیمی خراســان فقط به منظور گرمایش محیط گاز داده 
شده، اما روند تولید متوقف اســت. وی اضافه می کند: امیدواریم با گذشت 48 

ساعت آینده و لغو محدودیت موجود، تولید در این مجتمع از سرگرفته شود. 
 در همیــن رابطــه یــک منبــع آگاه در ایــن پتروشــیمی در گفت و گــو 
با خبرنگار فــارس با ابــراز ناراحتی از قطع گاز پتروشــیمی خراســان گفت: 
 اگــر این رونــد ادامــه پیدا کنــد قطعا شــرکت دچــار ضرر هــای هنگفت 

خواهد شد که عواقبش دامن گیر اقتصاد کشور می شود.

مدیرکل حقوقــی وزارت صنعت گفت: این وزارتخانــه علیه اظهارات خالف 
 واقع احمــد توکلی در مجلــس علیه وزیر صنعــت در نامه بــه معاون اول 
 رییس جمهــور و در برنامه زنده » متن - حاشــیه « شــبکه ســه ســیما 
طرح شکایت می کند. به گزارش افکارنیوز،  مهدی قدرتی افزود: در خصوص 
اظهارات تکراری و خارج از شــرع و قانون بودن آقای احمد توکلی در رسانه 
ملی ) برنامه متن حاشیه مورخ 95/۱۰/۱8 ( و نامه مورخ 95/۱۱/۱۱ خطاب 
به معاون اول محتــرم رییس جمهور که در ســایت تحلیلــی و خبری الف 
 درج شــده، دایر بر عضویت آقای نعمت زاده وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
در هیئت مدیره شرکت ها و اســتفاده از رانت باید متذکر شد که وفق قانون، 
 انتشــار و اشــاعه با ســونیت اخبار دروغ و وقایع خالف واقع به قصد اضرار 
 بر علیه آقای مهندس نعمــت زاده ) وزیر محترم صنعــت، معدن و تجارت ( 
به قصد تشویق اذهان عمومی بوده و هســت. مشاور وزیر و مدیر کل حقوقی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اقدامات آقای توکلی که دارای پیشینه 
قبلی نیز هســت، به نحوی فارغ از توهین به آقای نعمت زاده، باعث تضعیف 
احکام قضایی نیز می شــود. زیرا مطالب معنونه توســط آقای توکلی قبال در 
دادگاه صالح مورد رسیدگی و منجر به صدور رای شده است و دیگر موجبی 
 برای طرح نــدارد و این عمل آقای توکلــی خود مصداق بارز نشــر اکاذیب 
و به قصد تشویش اذهان عمومی اســت که این وزارتخانه در راستای صیانت 
 از جایگاه مسئوالن نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران در اذهان عمومی 
و جلوگیری از سواســتفاده دشــمنان نظام، درصدد است نســبت به طرح 

شکایت بنابر اتهامات معنونه علیه ایشان اقدام کند.

نعمت زاده از توکلی شکایت می کند گاز پتروشیمی خراسان قطع شد
واکنشرکودانرژی

۷۰ درصد کابینت سازها تعطیل کردند

پورنظــری گفت: همیشــه با نزدیک شــدن بــه پایان ســال آن قدر 
فروش افزایش داشــت که دیگر دو، ســه ماه پایانی ســال ســفارش 
 جدیــدی را نمی پذیرفتیــم، امــا اآلن همه همــکاران ما بیــکار بوده 

و فعالیتی نداشته اند.
قاســم پورنظری، رییس اتحادیه کابینت ســازان البرز بیان داشــت: 
رکود ســاختمان منجر شــده اســت تا تمامــی صنایع مرتبــط با آن 
 نیز دچــار رکــود عمیقی شــوند، کابینت ســازی نیز از ایــن موضوع

مستثنی نیست. 
 وی افــزود: خرید کاهش پیــدا کــرده و بنابراین انگیزه نیــز برای کار 

وجود ندارد. 
پورنظری گفت: رکود و کمبود کار در تمامی امســال بســیار چشمگیر 
بــود بنابراین عالوه بــر کاهش فروش مجبور شــدیم که تولیــد را نیز 
 کاهش دهیم، تعطیلی۷۰ درصد واحدهای تولیدی بســیار چشــمگیر 

بوده است.
 رییــس اتحادیه کابینت ســازان البرز اظهــار داشــت: در حال حاضر 
ما حداقــل 55 جــواز باطل شــده داریم و این هــا به غیر از کســانی 
 هستند که دیگر کارشان رونقی ندارد یا فعال دســت از کار کشیده اند، 

اما اعالم نکرده اند.
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن اوضــاع بی رونقــی، کاهــش دادن 
 تعرفــه ترجیحــی واردات از ترکیــه بــه نفــع تولیدکننــده داخلی 

نیست.

خودرو

افزایش6 برابری 
 صادرات 

 محصوالت 
کشاورزی دائمی

صــادرات انــواع محصــوالت کشــاورزی و دامی 
اســتان اصفهــان در 9 مــاه نخســت امســال 
درهمســنجی بــا مــدت مشــابه اولیــن ســال 
 فعالیــت دولــت یازدهــم 6/6 برابر افزایــش پیدا 
کرده اســت. به گــزارش خبرگزاری ایمنــا، ارزش 
 کل محصــوالت کشــاورزی و دامــی صادرشــده 
از گمــرک اســتان اصفهــان در ســال 9۲ میزان 
 بالغ بر ۱۲ میلیون دالر بوده اســت کــه این میزان 

 در ســال 93 بــه 68 میلیــون دالر و در ســال 94 
بــه ۷5 میلیــون دالر افزایــش پیدا کرده اســت. 
طبق پیش بینــی مســئوالن و کارشناســان امور 
کشــارزی و گمرکی با توجه به شــرایط پسابرجام 
و تقویــت روابــط خارجــی کشــورمان ایــن رقم 
 تا پایــان ســال جــاری از8۰ میلیــون دالر فراتر 
خواهــد رفــت. هــم اکنــون آلمــان، انگلیــس، 
 هلنــد، کرواســی، گرجســتان، اســترالیا، کانادا، 

کــره جنوبــی، چین، هنــد، مالــزی، ســنگاپور، 
آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکســتان، ازبکستان، 
بحریــن، پاکســتان، قطر، عربســتان، ســومالی، 
 قزاقســتان، عــراق، افغانســتان، عمان، ســودان 
 و ســومالی از جمله مقاصد اصلی صادرات کشاورزی 
و دامی استان اصفهان به شمار می روند. از مهم ترین 
 محصــوالت صادراتی کشــاورزی و دامــی اصفهان 
به مقصد کشورهای خارجی می توان به حیوانات زنده 

مانند مرغ، خروس، بوقلمون، پرندگان شــکاری ) به 
منظور امور تحقیقاتی (، ماهی، گوشت مرغ، تخم مرغ، 
میگو، شیر خشــک، لبنیات، عســل، صیفی جات، 
خشکبار، زعفران، انواع میوه مانند: زردآلو، هلو، انواع 
شــیره، لعاب و مواد غلیظ کننده، انواع روغن مانند: 
روغن بادام و سویا، قند و شــکر، انواع شیرینی، انواع 
 خمیر، رب گوجه فرنگی و دســتگاه های کشاورزی 

و همچنین تجهیزات گلخانه ای اشاره کرد.

 در نمایشــگاه خودروهــای داخلــی و لــوازم جانبــی 
در بوشــهر غرفه گروه خودرو ســازی ســایپا به تســخیر 
بوشــهری ها در آمــد.  به گــزارش ســایپا نیوز، بــا وجود 
اینکه در بوشــهر زمزمــه هایی مبنــی بر ایجــاد منطقه 
آزاد تجــاری و به دنبــال آن فراهم شــدن امــکان خرید 
خودروهــای خارجــی با قیمت پایین شــنیده می شــود 
ولی این موضــوع نیــز باعث عدم اســتقبال چشــمگیر 
 بوشــهری از غرفــه گــروه ســایپا در بوشــهر نشــد. 
در نمایشــگاه خودروهــای داخلــی، غرفــه های ســایپا 
 میزبان شــمار زیــادی از شــهروندان بوشــهری بود که 
 به صورت خانوادگی در این نمایشــگاه حضــور پیدا کرده 
و از آخریــن محصــوالت تولیدی ســایپا بازدیــد کردند. 
تنــوع محصــوالت ارایه شــده در غرفــه ســایپا و وجود 
 خودروهــای مناســب بــا وضعیــت درآمــدی مختلف 
از نــکات بارزی اســت که موجب اســتقبال بوشــهری ها 
 از غرفــه ســایپا شــده اســت. برپایــی غرفــه ســایپا 
به عنوان یکــی از گروه هــای مطرح در بــازار خودروهای 
داخلی بوشــهری ها را در آســتانه ســال نــو در معرض 
 انتخــاب خودروهای متنوع و بــا کیفیتی قــرار داده و آنها 
 به هــر طریقی ســعی مــی کننــد از این فرصــت خرید 
به نحو مطلوبی اســتفاده کنند. شــایان ذکر اســت گروه 
 خودروســازی ســایپا در اولین نمایشــگاه خودرو قطعات 
و صنایع وابسته بوشــهر با نمایش خودروهای جدید خود 
 از جمله ساینا، ســراتو، cs35، ساندرو اســتپ وی، تیبا۲ 
 H220، H230، برلیانــس  و همچنیــن خودروهــای 
H320 و با حضــور نمایندگی های اســتانی خود پذیرای 

بازدیدکنندگان بوشهری خواهد بود.

براساس آخرین گزارش شرکت بازرســی و استاندارد 
ایــران برلیانــس H300 پــارس خــودرو از گــروه 
 خودروســازی ســایپا با یک پله صعود موفق به کسب

ســه ســتاره کیفی شــد. بهنام خلج - معاون کیفیت 
پارس خودرو با اعــالم این خبرگفــت: افزایش تولید 
محصوالت پــارس خودرو نه تنها باعث کاهش ســطح 
کیفی محصوالت این شرکت نشــده است بلکه  کسب 
 ســه ســتاره کیفی خانواده برلیانس H300  نشــان 
از اهتمام این شرکت در تولید خودرو با سطح کیفی باال 
 اســت. وی تصریح کرد: معاونت کیفیت پارس خودرو 
 بــا برنامه ریــزی و اجــرا دقیــق و منظــم برنامه ها 
در حوزه های تولید، کیفیت و خدمــات پس از فروش 
در طی 6 ماه، موفق شد ســطح کیفی خانواده برلیانس 

H300 را تا سطح مطلوبی افزایش دهد.

غرفه سایپا به تسخیر 
بوشهری ها درآمد

برلیانس ها سه ستاره شدند

سایپانیوز

به گزارش ایســنا، آنفلوآنزای فوق حاد پرنــدگان یا همان 
آنفلوآنزای مرغی که پیش از این دائما از ســوی مسئوالن 
سازمان دامپزشــکی اعالم می شــد که هیچ نگرانی برای 
مصرف مرغ و تخم مرغ وجود ندارد و تاکنون هیچ گزارشی 
در جهان مبنی بر ابتالی انســانی این گونــه از آنفلوآنزای 
شــایع شــده در ســال جاری وجود ندارد، طــی روزهای 
گذشــته برخی از ســایت ها گمانه زنی هایی برای ابتالی 
انســانی این بیماری در اصفهان کرده اند که البته علی اکبر 
 ســیاری معاون وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
و محمدمهدی گویا رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
این وزارتخانه ابتالی انسانی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را 

در کشور تکذیب کردند، اما ســازمان دامپزشکی همچنان 
 در کم خبری و بی خبری به ســر می برد و مشخص نیست 
چرا نسبت به بیماری مهمی مانند آنفلوآنزا تا این حد منفعل 

و بی تفاوت در زمینه اطالع رسانی عمل می کند.
 آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان که امســال از اواخر مهرماه 
در تهران و البرز به صورت موردی مشــاهده شد و تاکنون 
در ۱4 استان شیوع و گسترش پیدا کرده است، مانند دیگر 
کشورهای درگیر این بیماری هیچ گونه مورد ابتالی انسانی 
نداشته و کسی در این زمینه هنوز به آنفلوآنزای شایع شده 
در مرغداری ها، مبتال نشده اســت. اما برخی از سایت های 
تخصصی در این زمینه اعالم کردند که در نجف آباد اصفهان 

 یک مورد ابتالی انســانی گزارش شــد که البتــه به گفته 
حسن پور رییس شبکه دامپزشکی نجف آباد تا لحظه انتشار 
این خبر، اطمینان کامــل درباره آنفلوآنزا بــودن بیماری 
دامپزشــک مبتال وجود ندارد و بررســی های نهایی آن را 
مشخص می کند. این در حالی اســت که پس از انتشار این 
خبر دو مسئول وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
این خبر را به کلی تکذیب کردند و علی اکبر سیاری معاون 
وزیر بهداشــت در این باره اعالم کرد که تاکنون و برخالف 
اینکه آنفلوآنزای فــوق حاد پرندگان در ۱۲ تا ۱4 اســتان 
کشور وجود دارد هیچ موردی از انتقال آن به انسان مشاهده 
نشده است و وزارت بهداشت ضمن نظارت بر معدوم سازی 
 پرندگان بیمــار همه تالش خود را بــرای مراقبت از انتقال 

این بیماری به انسان انجام داده و می دهد.
اما در این میــان و با توجه به اینکه بر اســاس گزارش های 
 سازمان دامپزشــکی ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
 به مرغ داری های مرغ گوشــتی نیز سرایت کرده است، باید 
 به هشــدارهای بهداشــتی الزم توجــه کرد که فرشــاد 
 زیــن العابدیــن تهرانــی مدیــرکل بهداشــت و مبارزه 
با بیماری های طیور سازمان دامپزشکی در این باره به ایسنا 
گفت: به روستاییان توصیه می شــود تا در صورت پرورش 
پرندگانی مانند اردک، آن را در فضای محصور کنترل کنند 
 تا ارتباط آنها با پرندگان مهاجر قطع شــود. وی افزود: ورود 
 و خــروج در واحدهای پــرورش صنعتی طیــور نیز باید 
به صورت جدی کنترل شود و مردم ضمن اینکه هیچ نگرانی 
بابت مصرف مرغ و تخم مرغ نباید داشته باشند، اما مراقب 
باشند تا این محصوالت را از طریق عرضه کنندگان رسمی 
و مورد تایید سازمان دامپزشکی تامین کنند و از خرید مرغ 
و تخم مرغ محلی خودداری کنند، همچنین به هنگام تهیه 
آن توجه داشته باشــند تا در دمای مناسب مرغ و تخم مرغ 
مورد نیاز خود را به صورت کامل پخــت کنند تا در صورت 

وجود ویروس به طور کامل از بین برود.

مدیر ارشــد خدمات و پشــتیبانی فوالد مبارکــه میزان 
پیشرفت فعلی پروژه تصفیه پســاب لنجان و مبارکه را8۰ 
درصد اعالم کرد و گفت: تامین مالــی کامل این پروژه هزار 
و۲۰۰ میلیارد ریالی بر عهده فوالد مبارکه است. جواد نیلی 
در گفت وگو با فارس ، با اشــاره به پروژه های کاهش مصرف 
آب در فوالد مبارکه گفت: از ســال 9۱، پروژه جمع آوری، 

تصفیه و بازچرخانی پســاب شهری شهرستان های مبارکه 
 و لنجــان بین ســازمان آب و فاضالب اســتان و شــرکت 

فوالد مبارکه مورد موافقت قرار گرفت.
مدیر ارشــد خدمات و پشــتیبانی فوالد مبارکه با اشــاره 
 به اثرات زیســت محیطی رها ســازی فاضالب و پســاب 
در زاینــده رود گفــت: ریختن پســاب شــهرهای اطراف 

زاینده رود بــدون تصفیه در مســیر رودخانــه زیان های 
 زیســت محیطی و بهداشــتی فراوانــی به همراه داشــته 
و با اجرای این طرح و جلوگیری از رهاســازی این پساب ها 
از سوی هفت شهر موجود در مســیر زاینده رود، زیان های 

مذکور بر طرف خواهند شد.
نیلی همچنین تاکید کرد: با اجرایی شدن این طرح، پساب 
 تصفیه شده، جایگزین قسمتی از برداشــت فوالد مبارکه 

از منابع آب زاینده رود می شود.

به روستاییان 
توصیه می شود 

تا در صورت 
پرورش پرندگانی

 مانند اردک، 
آن را در فضای محصور 

کنترل کنند 
تا ارتباط آنها 

با پرندگان مهاجر 
قطع شود

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در هاله ای از ابهام؛

تکذیب ابتالی انسانی در اصفهان، دامپزشکی در سکوت

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی گفت: قوه قضاییه 
برای بررســی موضوع پرونده حقوق های نجومی پا به عرصه گذاشــته 
 که تا به حــال بیش از3۰۰ نفــر از مدیــران را مورد توجــه خود قرار 
داده است. حجت االسالم احمد سالک در گفت وگو با فارس در خصوص 
 آخریــن وضعیت پیگیری حقوق هــای نجومی در دولــت، اظهار کرد: 
 دو الی ســه حرکت در راســتای پیگیری پرونــده حقوق های نجومی 

صورت گرفته که یکی از آن ها پیگیری این موضوع در مجلس است.
وی با بیان اینکه کمیســیون های اقتصادی مجلس شــورای اسالمی 
پیگیری پرونده حقوق های نجومــی را آغاز کرده اند، افزود: گزارشــی 
از طریق مجلس به گروه اقتصادی مجلس ابالغ شــد. وی تصریح کرد: 
همچنین دیوان محاسبات که در جایگاه حساسی قرار دارد، گزارشی را 

به مجلس ارسال و وضعیت را در موضوع حقوق های نجومی روشن کرد.

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان از پذیرفته 
 شــدن چهار شــرکت فناور در شــهرک فنــاوری اصفهــان خبر داد 
 و گفت: به منظور ایجاد اشــتغال پایدار و رفع معضــل بیکاری جوانان 
تحصیلکرده و همچنین رفع مشکالت زیست محیطی ناگزیر به توسعه 
اقتصاد دانش بنیان هستیم. محمدجواد بگی در نشست شورای راهبری 
شــهرک فناوری اصفهان، با بیان ضرورت و اهمیت توسعه شرکت های 
 دانش بنیان، تصریح کرد: توســعه شــرکت های دانش بنیان با ایجاد 
ارزش افزوده باال، از نیازهای اصلی امروز استان و کشور است و به همین 
 منظور شهرک فناوری اصفهان برای ســامان دهی، مدیریت و تجمیع 
این شرکت ها تاســیس شــد. وی  افزود: به منظور ایجاد اشتغال پایدار 
 و رفع معضل بیــکاری جوانان تحصیلکرده و همچنین رفع مشــکالت 

زیست محیطی ناگزیر به توسعه اقتصاد دانش بنیان هستیم.

سالک:

قوه قضاییه 3۰۰ مدیر نجومی 
بگیر را مورد توجه قرار داده

پذیرفته شدن 4 شرکت فناور 
در شهرک فناوری اصفهان

بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که با وجود اعالم سازمان دامپزشکی مبنی بر گزارش نشدن مورد انسانی 
در کشور، از سوی برخی رسانه ها ابتالی انسانی آن در اصفهان اعالم شد و برخالف تکذیب این خبر از سوی 

وزارت بهداشت، خبری از مسئوالن سازمان دامپزشکی درباره این مسئله نیست.

برداشت فوالدمبارکه از منابع آب کاهش پیدا خواهد کرد

یادداشت

سعید 
نریمانی

خبر
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 پیشنهاد  سردبیر: 
تاثیر طب سوزنی بر درمان کمردرد و افسردگی

متاســفانه امروزه مصرف ســیگار و دخانیات در زنــان جوان رو 
به افزایش بوده و الزم اســت خانم های ســیگاری که قصد باردار 
شــدن دارند از عوارض و مضرات و اثرات مخرب مصرف دخانیات 
بر سالمت خود و جنین آگاهی داشــته و قبل از اقدام به بارداری، 
سیگار کشیدن را ترک کرده باشند.                                                                                                
در ادامه مطلب به اثرات زیانبار مصرف دخانیات در دوران بارداری 

می پردازیم.                             
مصرف دخانیات در بــارداری خطرات ذیــل را افزایش می دهد:                                                                                                                                        
تولد نوزاد با وزن کــم، تولــد زودرس نوزاد )قبــل از 38هفته(، 
ســقط جنین، مرگ ناگهانی داخل رحمی جنیــن )جنین مرده 
به دنیا می آیــد(، کاف کام و دیگر نقایص هنگام تولد، مشــکالت 
و بیماری های تنفســی نوزاد، ناتوانی هــای یادگیری نوزاد پس از 
تولد، مشکالت رفتاری، حمالت آسم  و عفونت های مکرر.                                                                                                     
چطور می توان سیگار را ترک کرد؟                                                        
 قبل از تالش برای ترک ســیگار باید تاحدی برای تجزیه و تحلیل 
موقعیت و چگونگــی وضعیت فرد ســیگاری زمــان صرف کرد. 
هنگامی که درک درستی از عادات رفتاری کشیدن سیگارداشته 
باشــید، می توانید تدبیری جهت برنامه ریزی متناوب و درســت 
ترک ســیگار اتخاذ کنید؛ به عنوان مثال اگر با همــکاران و افراد 
ســیگاری در معاشــرت هســتید، بهتر اســت این روند را تغییر 
داده وبا دوســتان غیرســیگاری خود به پیاده روی  بروید یا اینکه 
فعالیت های ســالم دیگر را جایگزین معاشرت با دوستان سیگاری 
کنید؛ مثــل برنامه ریــزی بــرای قرارنگرفتــن در موقعیت های 
وسوســه انگیز؛ پیداکردن فردی به عنوان پشــتیبان و مشوق در 
امر ترک ســیگار و تالش برای برنامه ریزی درست در جهت ترک 

موفق.
                                                               نفیسه هادی مهر؛ کارشناس بارداری

 مضرات مصرف سیگار و دخانیات 
در بارداری

دانستنیها

خواصخوراکیها

محققان می گویند:

 تشدید ریسک 
 سرطان روده 

در زنان مبتال به 
سندروم متابولیک

طبق نتایج یــک تحقیق جدید، حتی زنــان دارای وزن متعادل در 
صورت داشتن برخی شرایط در معرض ریسک باالی سرطان روده 
هســتند. محققان دریافته اند زنان مبتال به سندروم متابولیک که 
دارای برخی شرایط خاص نظیر میزان باالی چربی خون، قندخون 
و فشارخون باال و میزان پایین کلســترول خوب هستند، حتی در 
صورت داشــتن وزن متعــادل و نرمال، در معرض ریســک باالی 
سرطان روده قرار دارند. در بین زنان مسن با وزن نرمال، افرادی که 
دارای فاکتورهای پرخطر متابولیکی هستند، درمقایسه با همتایان 

سالم خود، ۴۹ درصد بیشتر در معرض ریسک ابتال به سرطان های 
روده و مقعد قرار دارند. دستورالعمل های فعلی در مورد غربالگری 
سرطان روده عمدتا براساس ســن فرد ارائه می شود. اما تشخیص 
افراد در معرض ریســک باال از طریق نوع متابولیک  آنها، می تواند 
به پیشگیری از این ســرطان ها کمک کند یا تشــخیص آنها را در 
مراحل اولیه آسان ســازد. به گفته محققان، زنان ۵۰ سال به باال ۲ 
تا 3 درصد بیشتر در معرض ابتال به سرطان روده در طول 3۰ سال 
بعد زندگی شان هســتند. مردان ۶۰ سال به باال هم در همین مدت 

زمان ۴ درصد در معرض ابتال به ســرطان روده قرار دارند. محققان 
دانشــگاه ایندیانای آمریکا، با مطالعه زنان ۵۰ تا ۷۹ سال که دارای 
وزن نرمــال بودند، دریافتند زنــان دارای وزن نرمــال که مبتال به 
سندروم متابولیک هستند، دو برابر در معرض ابتال به سرطان های 
روده و مقعد قرار دارند. به گفته محققان، دلیل این مسئله مشخص 
نیســت اما این احتمال وجود دارد که ســالمت متابولیک ضعیف 
بتواند موجب بروز التهاب در بدن شــود که ریسک سرطان روده را 

افزایش می دهد.

تُری تدرو، کارشناس تغذیه، عنوان می کند که خواص موز 
قرمز به مراتب بیشــتر از موز زرد بوده و طعم آن شیرین تر 
است؛ چراکه سرشار از قند و کالری است. وی می گوید: »موز 
قرمز حدود 3۰ کالری و 8 گرم قند بیشــتر در مقایسه با موز 

زرد با اندازه مشابه دارد.«
تقویت سیستم ایمنی

موز قرمز سرشار از ویتامین C است که برای سالمت ایمنی 
بدن بســیار اهمیت دارد. ویتامین C موجب تحریک تولید 
لمفوسیت ها می شــود. لمفوسیت ها ســلول های سفید 
خون هســتند که به پاتوژن های مهاجم نظیــر باکتری ها 
حمله می کنند،  سلول های سرطانی یا عفونی شده را نابود 
و سیســتم ایمنی را تنظیم می کنند و بــه این ترتیب آنتی 
بادی می سازند. به عنوان یک آنتی اکسیدان، این ویتامین از 
سلول های سفید خون در مقابل مواد شیمیایی آزادشده برای 
نابودی پاتوژن ها حفاظت می کند. یک موز قرمز ۹۹ گرمی 

حاوی ۱۵درصد از میزان مجاز ویتامین C توصیه شده است.
کمک به سالمت قلب

موز قرمز همانند موز زرد سرشــار از پتاسیم است. یک موز 
متوسط حاوی ۴۰۰ میلی گرم پتاسیم است که ۱۱درصد از 
میزان مجاز روزانه بدن را تامین می کند. انجمن قلب آمریکا 
توصیه می کند برای کمک به کاهش فشــار خــون از مواد 

خوراکی حاوی پتاسیم بیشتر استفاده شود. این مواد خوراکی 
با تاثیرات منفی سدیم مقابله کرده و به کاهش فشارخون که 
فاکتور پرخطر اصلی بیماری قلبی است کمک می کند؛ با این 
وجود، رژیم غذایی سرشار از پتاسیم برای برخی از بیماران، 
مخصوصا افراد دارای ســابقه بیماری کلیوی، ایمن نیست. 

بهبود سالمت چشم و پوست
موز قرمز منبع خــوب بتاکاروتن، رنگدانــه نارنجی-قرمز 
یافت شده در میوه هاست.  بدن انسان بتاکاروتن را به ویتامین 
A تبدیل می کند که برای حفظ ســالمت پوست، غشاهای 
مخاطی، سیستم ایمنی و سالمت چشــم و بینایی ضروری 

است.

افرادی که در بدن احســاس درد می کنند یا محدودیت های 
حرکتی دارند باید نــکات خاصی را رعایت کننــد تا ورزش 
باعث افزایش درد در بدن آنها نشــود. اگر ورزش به درســتی 
انجام نشــود در بدن ایجاد درد می کند. انتخاب ورزش برای 
جلوگیری از ایجاد درد و آســیب دیدگی بســیار مهم است. 
برای مثال اگر دویدن به مفاصل شــما فشــار می آورد بهتر 
است دوچرخه سواری کنید که کمتر به زانوها فشار وارد شود. 
آب درمانی و ایروبیــک داخل آب نیز می توانــد از ایجاد درد 
جلوگیری کند. در هر ورزشــی که انجام می دهید بهتر است 
خیلی حرکت سریع نداشته باشــید و در صورت داشتن درد 
زیاد، حرکات شدید انجام ندهید. بهتر است مربی ورزش تان را 
از محدودیت های جسمانی خود آگاه کنید تا بهترین فایده را از 
ورزش خود ببرید. ورزش به بهبودی خواب نیز کمک می کند. 
نگرانی، افســردگی و درد می تواند کیفیت خــواب را کاهش 
دهد. انجام ریلکسیشــن و رفتار درمانــی می تواند به خواب 
بهتر و درنتیجه ورزش بدون درد و آسیب دیدگی کمک کند. 
افرادی که فعالیت فیزیکی بیشتری دارند، خواب طوالنی تر و 

عمیق تری  نیز خواهند داشت.
در صورتی که در بدن احســاس درد می کنید از راه های زیر 

برای ورزش کردن استفاده کنید:
۱.  قبل از ورزش با پزشک خود مشورت کنید.

۲. به آرامی شــروع کنید و به تدریج قدرت، انعطاف پذیری و 
اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.

3. با ســرعت خودتان ورزش کنید. هیچ وقت ســعی نکنید 
خودتان را به زور به سرعت یک گروه در کالس ورزش برسانید.

۴. اگر ممکن است، هر روز ورزش کنید.
۵. ســعی کنید بین حرکات قلبی عروقی، قدرتی و کششی 

تعادل ایجاد کنید.
۶. قبول کنید که گاهی اوقات توانایی شــما بیشتر یا کمتر از 

سایر روزهاست.
۷. صبور باشید؛ فعالیت بیش از حد درد را زیاد می کند و باعث 

آسیب رسیدن به عضالت می شود.

فواید موز قرمز را بشناسید

 محققان با مطالعــه ۲۰۰ هزار زن عنوان مــی کنند که تراکم 
سینه ممکن است مهم ترین عامل ریسک ســرطان سینه، در 

کنار سابقه خانوادگی بیماری و سایر فاکتورهای پرخطر باشد.
دکتر کارال کرلیکوســکه، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه 
کالیفرنیا، در این باره می گوید: »مهــم ترین یافته این مطالعه، 

تاثیر تراکم سینه بر ابتال به سرطان سینه در جمعیت است.«
طبــق توضیحات محققان این دانشــگاه، بافت غده ای ســینه 
در ماموگرافی استاندارد مشاهده می شــود؛ در حالی که بافت 
چربی کمتر قابل مشاهده است. فاکتورهای بسیاری می تواند بر 
ترکیب بافت ســینه تاثیر بگذارد. به گفته محققان، زنان چاق یا 
دارای اضافه وزن معموال تراکم سینه کمتری دارند اگرچه سن، 

عامل تعیین کننده مهمی در مورد تراکم سینه است.
محققان بر این باورند سینه های متراکم تر به دلیل فاکتورهای 

سلولی، بیشتر مستعد ابتال به تومور هستند. 

تیمــی از محققان بیــن المللــی دریافته اند که طب ســوزنی 
موجب تقویت تاثیر و کارآمدی درمان پزشــکی اســتاندارد در 
درمان دردهای مزمن و افسردگی می شــود. تیم تحقیق نتایج 
۲۹ آزمایش بالینی بــا کیفیت باال را بررســی کردند که در آن 
شرکت کنندگان عالوه بر درمان استاندارد، تحت درمان با طب 

سوزنی هم قرار گرفته بودند.
در این آزمایشــات حدود ۱8 هــزار بیمار که همگــی مبتال به 
دردهای مزمن در ناحیه گردن، کمر، ســر و زانــو بودند مورد 
بررســی واقع شــدند. در دومین مطالعه، محققان ۷۵۵ بیمار 

مبتال به افسردگی را در شمال انگلستان بررسی کردند. 
نتایج مطالعه، کاهش عالئم اختالل مغز را نشــان داد که بعد از 

درمان تا ۱۲ماه باقی می ماند.
طبق اعالم سازمان بهداشــت جهانی، حدود 3۵۰میلیون نفر از 

تمامی سنین از افسردگی در جهان رنج می برند.

ارتباط بافت سینه و سرطان 
پستان

تاثیر طب سوزنی بر درمان 
کمردرد و افسردگی

۷ توصیه برای جلوگیری از درد شدید در ورزش

ورزشدرمانی

یادداشت

آیا می دانید 
غذایی که می خوریم چه ارتباطی با 

عملکرد مغز و حافظه  ما دارد؟ در بحث رژیم غذایی، 
همیشه حواس ما متمرکز بر تاثیر غذا روی اندام و ظاهرمان 

است؛ در حالی که دانشمندان هر روز بیشتر به اهمیت رژیم غذایی 
در عملکرد مغز و حافظه پی می برند. تغذیه برای مغز و حافظه  ما به ویژه برای 

سلول های خاکستری، خیلی بیشتر از آنچه که فکر می کنید مهم است. 
برای تقویت این دوستان خاکستری، در درجه  اول باید بدانیم که بدن ما از نگرانی و 

استرس فراری است. وقتی به ما استرس و فشار وارد می شود، خواه این فشار فیزیکی باشد، 
خواه روحی و روانی، بدن ما شروع به ترشح سیتوکین می کند؛ این مولکول های پروتئینی 

کوچک، از سلول های مختلف سیستم ایمنی تولید می شوند و از بدن در برابر استرس محافظت 
می کنند. در حقیقت، رفتار مولکول های سیتوکین با استرس، مانند مقابله  آنها با عفونت است. این 

مولکول ها در هنگام مبارزه با بیماری هایی نظیر ام.اس )Multiple sclerosis(، اضطراب، تشویش و 
فشار خون باال، شروع به فعالیت می کنند. در همین راستا در این نوشته می خواهیم ببینیم که برای 

تقویت حافظه چه باید بخوریم.
شاید بپرسید ارتباط اینها با غذا و مغز و حافظه چیست؟ مواد غذایی و آنتی اکسیدان ها، 

چربی های مفید، ویتامین ها و مواد معدنی، در بدن انرژی تولید می کنند و ما را از ابتال به 
بیماری های مغزی مصون می دارند. پس با توجه به نوع تغذیه، با یک تیر، دو نشان می زنیم 

و ضمن رسیدن به اندامی دلخواه و زیبا، در جهت حفاظت از مغزمان نیز اقدام 
می کنیم. بدیهی است که بعضی از مواد برای رسیدن به دو هدفی که گفتیم، 
بسیار موثرترند. در ادامه تعدادی از مواد مغذی برای مغز و حافظه معرفی 

می شوند. در این فهرست، ترکیبی از میوه ها، سبزیجات، روغن ها و 
حتی شکالت )بله شکالت!( را خواهید دید. پس هر نوع 

سلیقه و ذائقه ای که داشته باشید، دست 
خالی نخواهید ماند.

1. کلم بروکلی: کلم بروکلی یکی از مغذی ترین و مفید ترین مواد برای تقویت مغز و افزایش قدرت 
حافظه اســت؛ پس مادران واقعا حق دارند که این همه به خوردن آن اصرار می کنند. ویتامین K و 

کولین موجود در آن، حافظه را شاداب و هوشیار نگه می دارد؛ سرشــار از ویتامین C است و 
تنها یک ظرف کوچک آن ۱۵۰ درصد از ویتامین C مورد نیاز روزانه  بدن را فراهم می کند؛ 

سرشــار از فیبر بوده و کمک می کند که زودتر ســیر شــوید. می توانید بروکلی را خام 
مصرف کنید یا اینکه آن را بپزید و در غذاهای متنوعی استفاده کنید.

 2. بلوبری )زغال اخته آبی(: بلوبری ثابت می کند کــه گاهی چیز های کوچک چه اثرات 
بزرگ و فوق العاده ای دارند )مصداق همان فلفل نبیــن چه ریزه(. این کوچولوهای 

خوشمزه مزایای فراوانی دارند. برای کسانی که با این میوه آشنایی کافی 
و وافی ندارند، باید گفت: بلوبری سرشــار از آنتی اکســیدان و حاوی 

ویتامین C ،K و فیبر فراوان است. سطح باالی گالیک  اسید در این 
میوه، از مغز در برابر فشار و استرس محافظت می کند؛ درنتیجه 
برای تقویت حافظه، خــوردن این میوه  خوشــمزه را فراموش 

نکنید.

3. چغندر: بیشتر بچه ها عالقه ای به خوردن چغندر ندارند. شاید خاطرات بد کودکی یا شکل 
خنده دار چغندر است که حتی عاشقان سینه چاک سبزیجات را نیز درخصوص مصرف 

آن مردد می کند. اما باید بگوییم که این ســبزیجات ریشه ای، یکی از مغذی ترین 
گیاهان قابل خوردن هســتند و جایگاه ویژه ای در فهرست غذاهای سالم دارند. 
چغندر موجــب کاهش التهاب می شــود و به خاطر وجود آنتی اکســیدان ها 
خاصیت ضدسرطانی باالیی دارد؛ به خروج سم از خون کمک شایانی می کند 
و نیترات طبیعی موجود در آن موجب راحت ترشدن گردش خون و درنتیجه 
بهبود عملکرد مغز می شود؛ توانایی انجام تمرینات سنگین را باال می برد و سطح 

عملکرد را بهبود می بخشــد. می توانید چغندر را به صورت آب پز میل کنید یا به 
ساالدهایتان مقداری از آن را اضافه و ترکیبی بی نظیر و خوش طعم ایجاد کنید.

4. آووکادو: این میوه از ســالم ترین مواد غذایی و یکی از بهترین انتخاب ها بــرای بهبود عملکرد مغز و تقویت 
حافظه اســت. گاهی به خاطر وجود چربی زیاد، تبلیغاتی منفی درباره  این میوه صورت می گیرد؛ اما باید بدانید 
که این چربی ها از نوع اشباع نشــده یــا در اصطالح »چربی خوب« هســتند که باعث ثبات ســطح قند خون 
و درخشش پوست شــما می شــوند. آووکادو حاوی ویتامین K و اسید فولیک اســت و از لخته شدن خون در 

مغز )یعنی همان ســکته مغزی( جلوگیری می کند. این میوه در بهبود عملکردهای شناختی مغز مانند تقویت 
حافظه و تمرکز نیز به خوبی عمل می کند. آووکادو سرشــار از ویتامین های B و C است؛ ویتامین هایی که در بدن 

ذخیره نمی شوند و باید روزانه آنها را مصرف کنیم. این میوه نسبت به ســایر میوه ها، بیشترین میزان پروتئین را دارد. 
محتوای اندک قند هم از دیگر امتیازات این میوه  جالب و تازه وارد به بازارهای کشــور ماست. با توجه به بافت خامه ای مانند و 

نرم آن، گاهی به جای روغن در پخت و پز می توان از آن استفاده کرد.

۵. کرفس: کرفس از ســبزیجات کم کالری است که خواص بی شــماری دارد. هر فنجان از آب 
کرفس تنها ۱۶ کالری دارد. سطح باالی آنتی اکسیدان و پلی ساکارید های موجود در کرفس، آن 
را به یک ماده  ضدالتهاب عالی بدل می کند و در درمان امراضی نظیر درد مفاصل و سندروم روده 
تحریک پذیر بسیار کاربرد دارد. کرفس سرشار از مواد معدنی، ویتامین ها و سایر مواد مغذی است. 
اگر عالوه بر شــاداب نگه داشــتن و تقویت حافظه و مغز عزیزان تان، به دنبال کاهش وزن هم هستید، 
می توانید به شدت روی کرفس حساب کنید. هنگام استفاده از آن، به ســاقه ها اکتفا نکرده و از برگ هایش 

هم استفاده کنید.

۶. روغن نارگیل: روغن نارگیل یکــی از چندمنظوره ترین مواد ممکن 
است که می توان آن را آچار فرانســه روغن ها قلمداد کرد. بیش از ۷۷ 
مورد استفاده و درمان برای این روغن وجود دارد. ساده بگوییم، تقریبا 
هیچ دردی نیست که با وجود آن رفع نشود. پس طبیعی است که این 
حالل مشــکالت در زمینه  کمک به مغز نیز حرف هــای فراوانی برای 
گفتن دارد. روغن نارگیل خاصیــت ضدالتهابی دارد، به تقویت حافظه 

به ویژه در سالخوردگی کمک کرده و روده را هم ضدعفونی می کند.

۷. شکالت تلخ: خیلی ذوق زده نشوید؛ هر شــکالتی برای بــدن مفید نیست. اما 
شــکالت های تلخ سرشــار از آنتی اکســیدان هســتند و خاصیت 
ضدالتهابی باالیی دارند؛ همچنین در کاهش فشــار خون 
و بهبود گردش خون در مغز و قلــب نقش موثری ایفا 
می کنند. فراموش نکنید که منظورمان از شــکالت، 
شــکالت های متنوع و شــیرین موجود در ســوپر 
مارکت ها نیســت! قانون مفید بودن در شکالت ها 
این اســت: هر چه تلخ تــر و تیره تر باشــد، برای 
ســالمتی مفید تر اســت. در یک کالم می گوییم 
شــکالت های تلــخ و تیره بــرای تقویــت حافظه 

بی نظیرند.

برای تقویت حافظه چه بخوریم؟! 

خوراکیهاییکهمعجزهمیکند

تازه های پزشکی 

 صدابیزاری، یک عارضه مغزی است
 میزوفونیا یــا صدابیزاری، عارضه ای اســت که در آن شــخص با 
شــنیدن برخی صداها دچار احساسات منفی شــدید مانند تنفر، 
انزجار و عصبانیت می شــود. محققان نیوکاســل دریافتند بخش 
جلویی مغز افراد مبتال به میزوفونیا با سایرین تفاوت دارد و نتیجه 
گرفتند که میزوفونیا بر خالف تصورات پیشین، یک عارضه مغزی 
است. در واقع مکانیزم کنترل احساســات این اشخاص با سایرین 
تفاوت دارد و این امر موجب می شــود هنگام شنیدن محرک های 

صوتی، مغز آنها واکنش های شدیدی نشان دهد.
در این تحقیقات مشخص شد وقتی شــخص مبتال به این عارضه 
محرک های صوتــی را می شــنود، فعالیت مغــزی او دچار تغییر 
می شود. عالوه بر این محققان دریافتند که مبتالیان به میزوفونیا 
هنگام شــنیدن محرک های صوتی دچار تپش قلب شده و بیشتر 

عرق می کنند.

کلم بروکلی

بلوبری

چغندر

 آووکادو
کرفس

روغن نارگیل

 شکالت تلخ

اینفوگرافیکتقویتحافظه
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پیشنهاد سردبیر: 
آغاز قریب الوقوع تولید آیفون در هند

کافه اپهوش سنج

 اگر تا حــاال پــروژه هــای گرافیکی انجــام داده باشــید، خوب 
می دانید که تهیه محتوای اورجینال برای آن کار زمان بری است. 
 وقتی برای طراحــی یک لوگو المان خاصی را مــی خواهید یا نیاز 
به تصویر پس زمینه ای دارید که تهیه اش بــرای خودتان مقدور 
نیســت، چه عیبی دارد که از آثار هنرمندان دیگر استفاده کنید؟ 
 ســایت هایــی مثــل Shutterstock برای همیــن به وجود 
 آمده انــد؛ آرشــیوی از تصاویر، نگاره هــا و وکتورهــای آماده را 
در خود گــردآوری کرده انــد که بــا پرداخت هزینــه و رعایت 
 حق کپی رایت می توانید آن هــا را خریده و در پــروژه های تان 
 به کار بگیریــد. اما در کنار ســرویس های پولی، ســرویس های

Public Domain را هــم داریــم که محتوای شــان را بدون 
گرفتن هزینه بــه کاربران ارایــه می کنند؛ ســرویس هایی مثل 
Pixabay کــه اخیــرا در قالــب اپلیکیشــن به پلتفــرم های 
 iOS و اندروید پا گذاشــته و همیــن هم بهانه ای شــد که آن را 
 به شــما معرفی کنیم. Pixabay یک موتور جستجوی درست 
و حســابی اســت. هر چه کــه بخواهید را مــی توانیــد در فیلد 

 جســتجوی آن بنویســید تا نتایــج را مثــل گوگل بــرای تان  
 به نمایش درآورد. عکس، وکتورهای گرافیکی، طرح های مفهومی 
 و حتی ویدیو کلیپ های کوتاه آیتم هایی هســتند که در آرشــیو

Pixabay پیدا خواهید کرد. خوشبختانه برای دانلود و استفاده 
از این محتوا الزم نیســت قانونی را زیر پا گذاشــته یــا هزینه ای 
بپردازید، چرا که در شرایط اســتفاده از Pixabay به طور واضح 
آمده که » استفاده از محتوای این ســرویس برای مقاصد تجاری 
رایگان اســت و نیازی به کســب مجوز از صاحب اثر ندارد «. چه 
چیزی از این بهتر؟ آرشــیو عظیمی از تصاویر با کیفیت و رایگان 
که از تک تک شــان می توانید برای خلق آثار گرافیکی اســتفاده 
کنیــد. Pixabay حتی به غیر از جســتجوی دســتی، تصاویر 
را در یک دســته بندی منظم برای تان تفکیک کــرده که راحت 
 تر به نتیجه دلخواه تان برســید. Pixabay در حال حاضر بیش 
از 12 هــزار تصویــر را میزبانی می کند که در مقایســه با شــاتر 
اســتاک خیلی رقم بزرگی نیســت، اما ایــن مزیــت را دارد که 
 محدودیتی برای دانلود آن ها پیش پای تان نگذاشته. بنابراین اگر 
نمی خواهید که کپی رایت در کارهای گرافیکی برای تان دســت 
و پا گیر شــود، توصیه می کنیم به هیچ وجه دانلود این اپلیکیشن 
 را از دســت ندهید. شــما می توانید برای گرفتن این اپلیکیشن 

به goo.gl/1c1l6Z مراجعه کنید.

معرفی اپ Pixabay؛ 
دنیایی از نگاره ها و تصاویر وکتور 

برای استفاده حرفه ای

تمام انسان ها توانایی ارتقای 
قدرت شنوایی خود را دارند

سیستم شنوایی انســان نســبت به برخی حیوانات 
مانند خفاش ها و دلفین ها بسیار ضعیف تر است و آنها 
با اســتفاده از صداهای محیط، مســیریابی می کنند. 
افراد نابینا می توانند با استفاده از انعکاس صدا، محیط 
پیرامون را بهتر تشــخیص دهند و با آن ارتباط برقرار 
 )LMU( کنند. محققان دانشگاه ماکسیمیلیان مونیخ
بر اســاس بررســی های جدید خود اعالم کردند همه 
انسان ها می توانند قدرت شــنوایی خود را به اندازه ای 
ارتقا دهند که با استفاده از انعکاس صدا محیط پیرامون 
 را به درستی بشناســند و به درســتی ابعاد اتاقی که 
 در آن قرار گرفته اند را تشــخیص دهند. این محققان 
با استفاده از تصاویر پزشکی MRI متوجه شدند کدام 
 بخش از مغز در جریان فعالیت مذکور فعال می شــود 
تا انســان بتواند با استفاده از سیســتم شنوایی خود، 
محیط پیرامون را تشــخیص دهد. محققــان آلمانی 
در گام نخســت، خصوصیات آکوستیک یک اتاق را به 
کمک دستگاه های ویژه ثبت کردند و سپس با استفاده 
از یک سیســتم دیجیتالــی پیشــرفته، خصوصیات 
 آکوســتیک محیط را به گونه ای تغییر دادند که اتاق 
از نظر انعکاس صــوت بزرگ تر یا کوچــک تر به نظر 
برســد. در گام بعدی از افراد خواســته شد با چشمان 
 بسته وارد این محیط شــوند و از طریق انعکاس صدا 
و تحلیل آن در مغز خود متوجه شــوند، اتاق مربوطه 
چه ابعادی دارد. در این آزمایش 12 نفر حضور داشتند 
که 11 نفر آنها بینا بودند و یــک نفر دیگر از ابتدا نابینا 
به دنیا آمده بود. دانشمندان برای نخستین بار متوجه 
شدند زمانی که افراد در چنین شرایطی قرار می گیرند،  
 بخش کورتکــس در مغز آنها فعال می شــود تا بتواند 
با تحلیل انعــکاس صدا محیط پیرامون را تشــخیص 
دهد. در پایان بررسی مذکور مشخص شد حتی افراد 
بینا هم می توانند مانند نابینایان انعکاس صدا را تحلیل 

کنند و بر اساس آن گام بردارند.

محققان کاج کینگز با اســتفاده از یک روش نمره دهی ژنتیکی موفق شــدند 
روشــی برای پیش بینی روند تحصیلی افراد ارایه کنند. براســاس نتایج این 
تحقیق که در ژورنال » روانپزشــکی مولکولی « به چاپ رسیده است، مطالعه 
20 هزار DNA می تواند بســیار دقیق تر از خصوصیات جنســی و شخصیتی، 
توانایی های تحصیلی افراد را مشخص کند. این تحقیق می تواند برای افرادی 

که در زمان یادگیری دچار مشکل می شوند، مفید باشد. 
محققان در این تحقیق از روش جدیدی به نام نمره دهی پلی ژنیک اســتفاده 

کردند که ارتباطات بین ژن های مختلف را بررسی می کند. 
آنها به ایــن نتیجه رســیدند که افراد موفــق در تحصیل، ســاختار ژنتیکی 
متقاوتی نســبت به دیگران دارند. دکتر ساسکیل سلزمن مسئول این تحقیق 
گفت: نمره دهی پلی ژنیک روشــی اســت که می تواند برای شناســایی افراد 

مستعد و افرادی که در یادگیری دچار اختالل هستند، بسیار مفید باشد. 
وی افزود: این تحقیق نشــان می دهد که چرا هر فرد تا حد مشخصی می تواند 
به موفقیت های تحصیلی دســت پیدا کنــد و به کمک ایــن روش می توان 

استعداد افراد را به خوبی شناسایی کرد و از وی در حد توانش انتظار داشت.

یکی از مهم تریــن قابلیت هــای سیســتم های کامپیوتری توانایــی انجام 
محاسبات موازی و چندگانه اســت. چیزی که سازمان های دانش محور مانند 
ناسا شدیدا به آن نیاز دارند. پیش از این ســریع ترین کامپیوتر موجود در دنیا 
ســاخت آی.بی.ام بود، اما محققان دانشگاه ساســکس انگلیس اعالم کردند 
که موفق به ســاخت کامپیوترهــای کوانتومی در مقیاس بــزرگ و عملیاتی 
شــده اند و این موضوع می تواند دنیای فناوری را با یک انقالب و تحول عظیم 
مواجه کند. کامپیوترهای کوانتومی می توانند محاســبات را بســیار سریع تر 
 از سیســتم های معمولی انجــام دهند و برخی مســائل را که ممکن اســت 
حل آنها برای سیستم های معمولی از چندین ساعت تا چند روز طول بکشد، 
 در چند ثانیه حل کنند! دلیل این موضوع این اســت که سیستم های معمولی 
از واحد بیــت برای انجام محاســبات اســتفاده می کنند، اما سیســتم های 
کوانتومی از کیوبیت اســتفاده می کنند کــه از بیت بزرگ تــر بوده و حجم 
بیشــتری برای داده ها دارد. قدم بعدی برای محققان ساخت دستگاهی است 
که از پردازش حجم داده ای10 کیوبیتی پشتیبانی کند که در صورت موفقیت 

آنها می توان گفت دنیای فناوری به طور کامل دگرگون خواهد شد.

محققان در موسســه فناوری ماساچوســت ) MIT ( موفق به ســاخت یک 
روبات ماهی گیر نامرئی شــدند. از آنجایی که ماهی ها وجود خطر در نزدیکی 
 خود را احساس کرده و به سرعت شــنا می کنند، این روبات قابلیت آن را دارد 
تا بدون آســیب رســاندن به ماهی، آن را به دام بیندازد. ایــن روبات از یک 
هیدروژل شفاف ساخته شــده که قوی و با دوام بوده، اما عمدتا از آب ساخته 
شده است. هر بازوی این روبات از مکعب های توخالی چاپ سه بعدی از جنس 
هیدروژل ساخته شــده که با یکدیگر در ارتباط هســتند. با تزریق آب به این 
مکعب ها می توان به باز و بسته شــدن این بازو در جهت گرفتن ماهی کمک 
کرد. آزمایش های انجام شــده بر روی این بازوی روباتیک نشــان داد که این 

فناوری می تواند بدون آسیب رساندن به ماهی آن را بگیرد. 
این فناوری از دوام باالیــی برخوردار بوده و می توانــد1000 بار و بدون هیچ 

نشانه ای از خوردگی در سختار هیدروژل به گرفتن ماهی ادامه دهد. 
مواد استفاده شده در ساخت این روبات زیست ســازگار بوده به این معنی که 
می توان از این روبات نــرم در برنامه های کاربردی بــرای عمل جراحی برای 

دستکاری بافت یا اندام استفاده کرد.

پیش بینی موفقیت تحصیلی افراد 
DNA با بررسی

اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان 
ساخته شد

روبات نامرئی که ماهی ها را به دام می اندازد

دو گوشــی هوشــمند پیکســل و پیکســل اکس آل آخرین 
پرچم داران گوگل بوده و کمتر از یک سال از عمر آنها می گذرد. 
در روزهای گذشته شــایعه ای در فضای وب پخش شده بود که 
خبر از توقف تولید پیکسل می داد. البته فهمیدن نادرست بودن 
این موضوع کار چندان سختی نبود. حاال کمپانی گوگل جوابی 
رسمی برای این شــایعه صادر کرده اســت. این شایعه از شبکه 
اجتماعی ردیت نشأت گرفته اســت. یکی از کاربران این شبکه 
 پاســخی که کمپانی کانادایــی Telus برای ایمیلش ارســال 

کرده بود را منتشر کرد.
Telus در پاســخ به ثبت درخواســت او برای خرید گوشــی 
پیکسل اعالم کرده بود که تولید این گوشی توقف شده و امکان 

سفارش وجود ندارد. متن پاسخ Telus بدین شرح است:
 گوگل ســری پیکســل خــود را از خــط تولید خــارج کرده 
و پس  از این سفارشــی برای خرید آن نمی گیــرد. بنابراین ما 
نمی توانیم درخواســت شــما را ثبت کنیم. از ایــن بابت عذر 

Telus و گوگل را پذیرا باشید.
به هرحال همان طور که احتماال شــما هم حــدس زده بودید، 

گوگل هم به شکل رسمی این شایعه را رد و اعالم کرده:
استقبال کاربران از پیکسل در کشــور کانادا ما را غافلگیر کرد. 
 در حال حاضر موجودی پیکســل در Telus به پایان رســیده 
و ما تمام تالش خود را با همکاری شــرکای مان انجام می دهیم 
تا مجددا این گوشــی را در فروشــگاه های خود موجود کنیم. 

مطمئن باشید که تولید پیکسل به پایان نرسیده است.
همچنین Telus عدم موجودی را تایید کرده و به وب ســایت 

Android Central گفته است:
اکنون گوشی پیکسل اکس  آل برای ســفارش موجود نیست، 
 اما ما به همراه گوگل در حال بررســی روی این موضوع هستیم 
تا مجددا پیکســل را در دســترس مشــتریان خود قرار دهیم. 
کمپانی گوگل تایید کرده که تولید این اســمارت فون متوقف 
نشده است. برای اطمینان خاطر مشــتریانی که این محصول را 
قبال سفارش داده اند نیز باید اعالم کنیم که مشکلی از این بابت 
وجود ندارد. بنابراین اگر قصد خرید پیکسل گوگل را داشته اید، 
 و احتمال خــروج آن از خط تولیــد را می دادیــد، دیگر نیازی 

به نگرانی نیست.

 اپل بــه زودی تولیــد و مونتــاژ گوشــی های آیفــون خود را 
 در کشــور هند آغاز خواهد کــرد. انتظار مــی رود این فرآیند 
 از ابتدای بهار آغاز شــود. به گزارش بلومبــرگ، اپل قصد دارد 
با تمرکز بر بازارهای بزرگ تلفن همــراه در جهان از جمله هند 
سهم بیشــتری از این بازار را به خود اختصاص دهد. البته هند 
کشوری اســت که بیشتر به علت اســتفاده از گوشی های میان 
رده و متوسط مورد توجه اســت. اپل به همین منظور از شرکت 
تایوانی Wistron کمک گرفته تا با همکاری آن گوشــی های 
آیفون خود را در کارناتــاکای بنگلور هند تولیــد کند. مدیران 
 اپل به همیــن منظور در ماه ژانویه به هند ســفر کــرده بودند 
و مذاکراتی را با مقامات محلــی در بنگلور هند انجام داده بودند. 
پیش از این، زمزمه هایی در مورد احتمال تاســیس کارخانه ای 
 جدید برای تولید گوشــی های سامســونگ در هند هم شنیده 
 می شد. کندشــدن روند اســتقبال از گوشــی های هوشمند 
در چین و اشــباع برخی بازارهای دیگر باعث شده شرکت های 
گوشی ساز به هند توجه بیشتری نشــان دهند. گفته می شود 
طرف آمریکایی در تالش است تا شرایط مطلوبی را برای فعالیت 
خود در هند ایجاد کند و از جملــه به دنبال معافیت مالیاتی 15 
 ساله برای تســهیل واردات تجهیزات و امکانات مورد نیاز خود 
 به هند اســت. آیفون های تولید شــده در هند در بازار داخلی 
این کشور به فروش خواهند رفت و فعال برنامه ای برای صادرات 

و فروش آنها در دیگر کشورها وجود ندارد.

مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت از کاهش دو مرتبه 
 تعرفه اینترنت با محاســبه ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
تا پایان ســال جــاری خبــر داد. محمدجــواد آذری جهرمی 
روز شــنبه در حاشــیه  مراســم بهره برداری از پــروژه تالش 
ســه در جمع خبرنگاران با اشــاره بــه کاهش مجــدد تعرفه 
 اینترنت گفت: اســتدالل مــا این اســت که نرخ پهنــای باند 
با توجه به حجم سرمایه گذاری و میزان بازار مشخص می  شود؛ 
طبیعتا با بزرگ تر شدن بازار و افزایش حجم ترافیک اطالعات، 
کاهش قیمت پهنای باند یک روال منطقی اســت. او ادامه داد: 
بنابر دستور وزیر ارتباطات، ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
رادیویی مشغول محاســبه هزینه ها و میزان بازار است. این کار 
قطعا اتفاق می افتد، اما میزان آن بسته به اندازه بازار است. وی با 
اشاره به سومین پروژه تالش ) توسعه الیه انتقال شبکه ( اظهار 
کرد: شاخصه های دســتاوردی این پروژه ظرفیت فعلی شبکه 
انتقال اطالعات را 2/5 برابر خواهد کرد و با توجه به مجوزهایی 
که  اکنون از سوی صدا و سیما برای راه اندازی تلویزیون اینترنتی 
) IPTV ( و VOD داده شده اســت، ظرفیت های آن را فراهم 
خواهد کرد. معــاون وزیر ارتباطات در ادامه همچنین با اشــاره 
به افزایش تعداد نقاط حضور شبکه زیرســاخت در استان های 
کشــور گفت: پیش از این امکان ارایه ســرویس بــه اپراتورها 
از طریق ۶۶ نقطه اتصــال ) POP ( ممکن بــود که هم اکنون 
 با اجــرای این پــروژه به 10۴ شــهر افزایش پیدا کرده اســت 
و درنهایت هدف ما طبق توسعه سند ارتباطات زیرساخت1۷0 
نقطه اتصال ) POP ( اســت. جهرمی با اشــاره به تغییر مدل 
تکنولوژی در پروژه تالش ســه اظهار کــرد: ظرفیت ها در حال 
افزایش هستند. ظرفیت10 گیگابیت بر ثانیه سابق نیاز اپراتور و 
بازار ایران را تامین نمی کند و بازار ایران به حوزه تکنولوژی100 

گیگ ارتقا پیدا کرده که در این پروژه عملی شده است.

گوگل شایعه توقف تولید 
پیکسل را رد کرد    

آغاز قریب الوقوع 
تولید آیفون در هند

کاهش دوباره تعرفه های اینترنتی 
تا پایان سال

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2070
در یک جنگ100 سرباز شــرکت کردند وجراحاتی 

برداشتند. آمارجراحات به شرح زیر است:
 20 نفر دست راست شــان، ۷5 نفر دست چپ شان،

 80 نفــر پای راســت و 85 نفــر پای چپ شــان را 
از دست دادند.

 حداقــل و حداکثر تعــداد افرادی را پیــدا کنید که 
هر چهار عضوشان را از دست دادند.

جواب معمای  2069 
همســر مقتول قاتل اســت. زیرا او گفتــه در زمان 
 قتل خواب بوده، چگونه شــخصی که خواب اســت، 

می تواند از اتفاقات اطراف خود با خبر باشد.
کســانی که به معمای 20۶9  پاســخ صحیح 

داده اند: 
- آقای مهدی محمودی از خمینی شهر.

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

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

شود.

چند طــراح صنعتی خــالق، پیش بینی خــود از ظاهر 
خودروی اپــل ) Apple’s iCar ( را ارایه داده اند. این 
طراحان بر این باورند که طراحی خودروی اپل از ســایر 

محصــوالت ایــن 
برند الهام می گیرد و بــه احتمال زیاد شــبیه به یکی از 
طرح های ارایه شــده، خواهد بود. در ادامه، 5 طرح اولیه 
احتمالی از iCar را مشــاهده می کنید کــه احتماال در 

برنامه  آینده  این شرکت قرار دارد.
بر اساس اخبار منتشر شده، مدیران 

شــرکت اپــل بــا 
مدیر فنی برنامــه  خودروهای 

 )Porsche( مسابقه ای شرکت پورش
تماس گرفتنــد و همین موضوع نشــان می دهد 

که به احتمال زیاد این شــرکت برای ساخت یک خودرو 
فکرهایی در سر دارد. 

با این وجود تاکنون اطالعاتــی در مورد این طرح و ظاهر 
احتمالی خودروی اپل منتشر نشده است.

 Click گروهی از طراحــان صنعتی خالق در موسســه
 iCar در لنــدن، 5 طــرح اولیه را بــرای Mechanic
پیش بینی کرده اند که از ســایر محصوالت این برند مانند 
مک بوک ایــر، آی مک جی 3 و مکینتــاش 128K الگو 
گرفته اند. این طراحان بر این باورند که احتماال خودروی 

اپل شباهت زیادی به یکی 
از این طرح ها خواهد داشت.
iCar Macintosh -1

 ایــن طــرح بــا الهــام گرفتــن 
از مکینتاش اپل ) محصول سال 198۴ 

میالدی ( ساخته شده است. 
 آی کار مکینتــاش ظاهــری پالســتیکی 

شبیه به کامپیوتر و رنگ کرم دارد.
iCar G3  -2

 iMac این طرح اولیه نیز بر اساس
G3 ) مدل 1998 
میالدی ( ساخته 

شده که گوشه های 
منحنی شکل دارد 

و در رنگ هــای 
 مختلـــف طـراحـــی 

شده است.
iCar Power  -3

یکی دیگــر از طرح های اولیه خودروی 
 اپــل بــا الگــو گرفتــن از کامپیوتر

PowerBook G4 ساخته شده است. 
در این طرح از رگه های آلومینیومی استفاده 

شــده و ظاهر قدرتمندی را به 
آن بخشیده است.

iCar Air -4
iCar Air طراحــی 

مدرن تری نسبت به 
کانسپت های  سایر 
خودروی اپل دارد. 
 ایــن طرح ســاده 

 و شــیک بــا توجه 
به لپ تــاپ مک بوک 

ایر ساخته شده است.

iCar 7  -5
 iCar 7   نــام آخریــن طرح خــودروی اپل اســت که 
بر اساس گوشی آیفون ۷ و به رنگ سیاه 

ساخته شده است. 
طــراح ایــن کانســپت 

معتقد است که iCar 7 با الکتریســیته حرکت می کند 
 و می توانــد در چنــد ثانیــه بــه ســرعت فوق العاده ای 

برسد. 
همچنین باتری این طرح اولیه، شــارژ را در مدت زیادی 

نگه می دارد و از ظاهر زیبا و قدرتمندی برخورد است.

5 طرح اولیه از خودروی اپل با الگوبرداری 
از سایر محصوالت این برند

iCar 7 

iCar G3

iCar Power

iCar Macintosh

iCar Air
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پیشنهاد سر دبیر: 
گاهی نبودن بهتر از بودن است!

اخبار

18 بهمن ماه 1357
امام خميني)ره( فرمان دادند نام اشخاصي كه به نوعي به كشور 
و مردم خيانت كرده اند افشا شود. با تالش مردم و متخصصين، 
فرستنده اي ســيار در مدرســه  علوي راه اندازي مي شود. اينجا 

تهران، كانال انقالب!

سرپرست اداره كل كتابخانه های استان اصفهان از رشد ۶۰ درصدی 
تعداد اعضای كتابخانه های استان نسبت به سال گذشته خبر داد 
و گفت: استان اصفهان بيشترين تعداد كتابخانه را در سطح كشور 

دارد.
امير هالكويی ، با اشاره به رشــد ۶۰ درصدی اعضای كتابخانه های 
استان، اظهار داشت: اســتان اصفهان، با دارا بودن 178 كتابخانه 
نهادی، 11۰ كتابخانه مشــاركتی و 4 كتابخانه مستقل، بيشترين 
تعداد كتابخانه را در سطح كشــور به خود اختصاص داده است كه 
تعداد عضوهای آنها، نسبت به سال گذشته، ۶۰ درصد افزايش يافته 
اســت. همچنين حدود 2۰۰ هزار نفر عضو كتابخانه های اســتان 
هســتند. وی با بيان اينکه در ماه های اخير، حــدود 12۰۰ برنامه 
فرهنگی در كتابخانه های عمومی استان اصفهان، اجرا شده است، 
افزود: در اين مدت، ۶ هزار كتاب توسط مردم در قالب نشست های 
كتابخانه ای ارائه  شــده اســت كه 3 هــزار نفــر از ارائه كنندگان، 
دانش آموزان هســتند. سرپرســت اداره كل كتابخانه های استان 
اصفهان با اشــاره به انعقــاد تفاهم نامه بيــن آموزش وپرورش و 
اداره كل كتابخانه ها، گفت: برنامه های فرهنگی مشــترک بين اين 
دو ســازمان، در شهرســتان های اصفهان، خمينی شهر، لنجان و 
نجف آباد در قالب نشســت های كتابخوان مدارس سطح استان در 
حال برگزاری اســت. وی تصريح كرد: 19 هزار و 4۰۰ نفر در گروه 
ســنی 7 تا 11 ســال، 18 هزار و 7۰۰ نفر در گروه سنی 11 تا 14 
سال و 32 هزار و 3۰۰ نفر در گروه ســنی 14 تا 2۰ سال از اعضای 
فعال كتابخانه های استان هستند. هالكويی با اشاره به موضوعاتی 
كه بيشتر موردتوجه قرارگرفته اســت، افزود: ادبيات، تاريخ، دين، 
دفاع مقدس، روان شناسی و علوم در يک سال گذشته مورد استفاده 
دانش آموزان قرارگرفته است. وی در رابطه با پيشرفت كتابخانه ها، 
اظهار داشت: برای اين پيشرفت، نياز به هم افزايی و هم فکری 5 نهاد 
داريم. همچنين خانواده به عنوان نهاد گرمی كه شخصيت افراد در 
آن شــکل می گيرد و ذوق كتاب خوانی نيز در ايــن كانون افزايش 
می يابد، از مهم ترين و اصلی ترين نهادهاست كه كمک بسيار بزرگی 

به فرهنگ كتاب خوانی می كند.
سرپرست اداره كل كتابخانه های عمومی استان اصفهان با اشاره به 
نهادهای تاثيرگذار بر پيشرفت كتابخانه ها، خاطرنشان كرد: آموزش 
و پرورش، مجموعه ای آموزشــی اســت كه بخش اعظمی از عمر 
تحصيلی افراد را به دنبال دارد. همچنين رسانه ها نيزتاثير زيادی در 
رفتار انسان ها دارند. عالوه بر اين، انتشاراتی ها و كتاب فروشی ها كه 
در حوزه توليد كتاب با نياز مردم فعاليت دارند نيز به روند پيشرفت 

كتابخانه ها  كمک می كنند. 

 4۰ فريم عکس از طبيعت اصفهان از مجموعــه آثار عباس فالح، 
عکاس پيشکسوت مطبوعات استان اصفهان، به مدت يک هفته در 
كتابخانه مركزی شهر به نمايش گذاشته می شود. در اين نمايشگاه 
4۰ فريم از عکس های طبيعت عباس فالح، عکاس پيشکســوت 
مطبوعات اســتان اصفهان، به نمايش درآمــده و در معرض ديد 

عالقه مندان قرار گرفته است.
 عالقه مندان برای بازديد از اين نمايشگاه می توانند از ساعت 8 تا 12 
صبح و 13 تا 19 تا 21 بهمن ماه به محل كتابخانه مركزی شهرداری 

اصفهان واقع در خيابان باغ گلدسته مراجعه كنند.
عباس فالح عکاسی را از ســال 1337 آغاز كرد و از سال 13۶3 به 

عکاسی مطبوعاتی روی آورد.
در بيوگرافی اين هنرمند در اين نمايشــگاه آمده است: اكثر افراد 
او را به عنوان عکاس حوادث و حوزه جنايی می شناســند و گمان 
می كنند ســال ها عکاســی از صحنه های تلخ و ناگوار، روحيه ای 
سخت و خشــن را برای او به يادگار گذاشته است. شايد بسياری از 
افراد حتی تصور نمی كنند كه ثبت كننده همان عکس های خشن، 
در خلوت خود و در زمان فراغت از حوزه های خبری، عکاســی از 
طبيعت را به هر چيز ديگری ترجيح می دهد، دوربين را به سمت 
زيبايی های شهر می چرخاند و چنين مناظر آرامش بخشی را در 

قاب می آورد؛ نمايشگاه حاضر، گواه اين ادعاست.

پيکر مرحوم حسن جوهرچی بازيگر سريال خاطره انگيز »در پناه 
تو« با حضور پرشمار مردم و هنرمندان از خانه سينما تشييع و برای 
خاک سپاری به بهشت زهرا)س( منتقل شد. حسن جوهرچی روز 
جمعه )15 بهمن ماه( پس از مدت ها تحمل بيماری و نارسايی كبد 
به دليل ايست قلبی در 48 سالگی درگذشت. در مراسم تشييع پيکر 
مرحوم جوهرچی، منوچهر شاهســواری مدير عامل خانه سينما، 
محمدرضا جعفری جلوه مدير شبکه 2 سيما، همچنين شماری از 
هنرمندان از جمله امين تارخ، همايون اسعديان، سيروس كهوری 
نژاد، حبيب دهقان نســب، رامين پرچمی، لعيا زنگنه، شــهرزاد 
عبدالمجيد، حسن پورشيرازی، اتابک نادری، عباس محبوب، سعيد 
داخ، رضا ناجی، بهزاد رحيم خانی، محمد شيری، فرشيد نوابی،  جواد 
افشار كوروش سليمانی، عليرضا شجاع نوری، اميرحسين مدرس، 

يغما گلرويی، پژمان بازغی، رضا رفيع، رضا توكلی حضور داشتند.

توجه توجه، اين صداي انقالب ملت 
ايران است!

سرپرست اداره کل کتابخانه های اصفهان:

تعداد اعضای کتابخانه های اصفهان 
6۰ درصد رشد يافت

مديرکل ارشاد اصفهان مطرح کرد:

اطالع رسانی ضعیف، دلیل استقبال کم از جشنواره است تا ۲1 بهمن ماه؛

طبیعت اصفهان از ديد هنرمندانه 
عکاس اصفهانی به تصوير کشیده شد

با حضور مردم و هنرمندان؛

پیکر مرحوم جوهرچی تشییع شد

می توانم بگويم باوجود اينکه فيلم را دوست داشتم، شايد جسارتی 
كه در فرم داشت در محتوا نبود.

محسن امير يوسفی كارگردان ســينما در خصوص فيلم سينمايی 
»انزوا« ســاخته مرتضی علی عباس ميرزايی گفت: مرتضی مرا ياد 
اولين فيلم كوتاه خود در ســال پيش می اندازد و برای من جالب بود 

كه همان فرم را در فيلم »انزوا« پياده كرد. 
وی افزود: فرم و تکنيک »انزوا« در خدمت داســتان و محتوای فيلم 

بود و می توان  آن را جزو بعد اصلی فيلم برشمرد. 
اميريوسفی ادامه داد: خوشحال می شــوم ادامه نسل فيلم اولی ها را  
كه طی اين چند سال می بينيم باز هم مشــاهده كنيم. اميدوارم در 
اكران هم موفق باشــند و به راحتی پيش بروند تا بتوانند با مخاطب 
ارتباط بيشتری برقرار كنند.  وی در پاســخ به اين سوال كه پا فراتر 
گذاشــتن از موضوعات كليشه ای چه ســودی برای سينمای ايران 
دارد، عنوان كرد: بيشــتر جســارت »انزوا« در فرم بود و متاسفانه 
می توانم بگويم باوجود اينکه فيلم را دوست داشتم، شايد جسارتی 
كه در فرم داشت در محتوا نبود. به طور كلی اگر جسارتمان را فقط 

در بحث موضوع خالصه كنيم اتفاق خوبی نيست. 
كارگردان »آشغال های دوســت داشتنی« تصريح كرد: مدل تدوين 
»انزوا« ادبيات فيلم نامه ای خودش را می خواهد و فيلم مرتضی اين 
نويد را می دهد، اين مدل تدوين ها تابوشــکنی می كند تا اينکه يک 

فرم، محتوای جديدتری در سينما به وجود آورد.

افشــين زی  نوری معتقد اســت يک مديــر دوبالژ بايد نســبت به 
گويندگان دعوت شده خود متعهد باشد.

افشين زی نوری دوبلور و مدير دوبالژ ســيما، گفت: به نظر من يک 
مدير دوبالژ خوب، بايد منظم و نسبت به گويندگان دعوت شده خود 
متعهد باشد. وی ادامه داد: ترجمه خوب، ســينک و انتخاب گوينده 
مناســب، ضبط فيلم را با كيفيت باالتری به مرحله ظهور می رساند. 
مدير دوبالژ »رودخانه ماه« در پاســخ به اينکه بــرای بهبود كيفيت 
دوبله چه بايد كرد، گفت: به نظر مــن، برای بهبود كيفيت دوبله، بايد 
افراد دارای صالحيت و با اســتعداد انتخاب شوند و پيشکسوتان اين 
عرصه، آنها را تحت آموزش و حمايت خــود قرار دهند. به دليل اينکه 
در حال حاضر نيمی از فعاليت های دوبله بر دوش جوانانی است كه با 
تالش و ممارست در كنار بزرگان، حرفه دوبله  را ياد گرفته و با عشق، 
تمام آموخته های خــود را در طبق اخالص قرار می   دهنــد.  دوبلور 
»دی كاپريو« در مــورد آخرين فعاليت خود اظهار داشــت: آخرين 
فعاليتم، اجرای مسابقه ۶3 قســمتی »هوش برتر« به تهيه كنندگی 
پيمــان  پورمقيمی بوده كه موضــوع آن عالوه بــر اطالعات عمومی 
شركت كننده ها، هوش و ســرعت عمل او را نيز به چالش می كشاند. 
مجری »جادوی صدا« در پايان خطاب به جوانان خاطر نشــان كرد: 
صبوری، عشــق و عالقه رمز ماندگاری جوانان در عرصه دوبله است. 
گفتنی است؛ مسابقه »هوش برتر« 1۰مهرماه از شبکه نسيم پخش و 

در 1۶ آذر با انتخاب چهار فيناليست به اتمام رسيد.

انتخاب افراد با  استعداد،کیفیت دوبله را بهبود می بخشدجسارتی که در فرم »انزوا« وجود داشت، در محتوا نبود

رمــان »جنــگل« نوشــته ماهان 
ســيارمنش بــه تازگــی توســط 
انتشــارات بوتيمار منتشــر و راهی 
بازار نشر شد. راوی رمان در ابتدای 
آن از كتابی می گويد كه به دستش 
رسيده و به قلم برادرش نوشته شده 
است. اين كتاب، همان چيزی است 
كه هنگام مطالعه رمان »جنگل« با 
آن روبه رو می شويم. برادر شخصيت 
راوی كه در حــال خواندن كتابش 
هستيم، معتقد بوده 33 سال پس از تولدش، دنيا تمام می شود. پس از مطالعه 
چند صفحه از ابتدای كتاب كه شخصيت راوی، ماجرا را شرح می دهد و درباره 
برادرش می گويد، مخاطب با نوشــته های برادر روبه رو می شود. برادر راوی در 
نوشته هايش از جنگلی می گويد كه يک كلبه در آن است. اين كلبه جايی است 

كه پيش از او، 3 نفر ديگر به آن پا گذاشته و مرده اند.
در قســمتی از اين رمان می خوانيم: »گردباد رقص زنان دور جنگل چرخيد و 
درختان را خم كرد. ابرها تا قسمت زيرين جنگل به پايين آمدند. مهی پراكنده 
در اطراف كلبه بود. چهارســوی كلبه را ابری ســفيد و بخــار مانند فراگرفته و 
گردبادی عظيم از آسمان تا جنگل كشيده شده بود ولی نمی توانست درختان 
را خم كند. در فراتر از من، گروهی از برگ ها بودند. در آسمان كالم اين بود كه: 

نابود كنيد اينها را و از آسمان به اين سو كالم نهفته بود.«
 اين رمان با 128 صفحه، شمارگان 5۰۰ نسخه و قيمت 115 هزار ريال منتشر 

شده است.

رمان »جنگل« منتشر شد

تازه های نشر

تلويزيون

مدير شبکه 2 ســيما گفت: در حال حاضر مجموعه 
تلويزيونــی »كاله قرمزی« به ســرعت در حال پيش 
توليد اســت و طی روزهای آتــی وارد مرحله توليد 

خواهد شد.
»محمدرضا جعفری جلوه« مدير شبکه 2 سيما درباره 
حضور قطعی مجموعــه تلويزيونی »كاله قرمزی« در 
نوروز امسال گفت:  ان شــاءا... نوروز 9۶ شاهد يکی از 
جذاب ترين مجموعه های »كاله قرمزی« خواهيم بود. 
وی ادامه داد:  در حال حاضر اين مجموعه تلويزيونی به 
سرعت در حال پيش توليد اســت و طی روزهای آتی 

وارد مرحله توليد خواهد شد.
مدير شبکه 2 سيما بيان داشت:  همچنين به رسم 
عروسک های  هم  امسال  مجموعه،  اين  هرساله 
جديدی در كنار عروسک های دوست داشتنی پيشين 
اينکه در  به  اشاره  با  قرار می گيرند. جعفری جلوه 
فضای مجازی شايعه ای مبنی بر عدم حضور عروسک 
كاله قرمزی در نوروز 9۶ مطرح شده، نيز گفت:  نه اين 
صرفا يک شايعه است. در اين سال های اخير مرحوم 
دنيا فنی زاده طوری تدبير كرده بودند تا آرام آرام 
افراد و عروسک گردان های ديگری در كنارش، كار او 
را كامل كنند و در آخرين مجموعه »كاله قرمزی« 
كه حضور داشت، برخی از عروسک گردان های ديگر 
به او كمک می كردند. از اين رو فنی زاده جای خود 
را به همکاران خوب ديگرش سپرده بود و به اميد 
رسالت  ديگری  خوب  عروسک گردان های  خداوند 
اينکه  ادامه خواهند داد. وی درباره  او را به خوبی 
اين عروسک به كدام عروسک گردان حاضر در اين 
گفت:   نيز  شد،  خواهد  سپرده  تلويزيونی  مجموعه 
دوستان در مجموعه پيگير هستند و هيچ مشکلی 
بابت اين موضوع وجود ندارد. جعفری جلوه با اشاره به 
حضور عروسک های جديد در اين سريال نيز گفت:  در 
هر دوره ای ما شاهد تعدادی عروسک جديد هستيم، 
اما حجم عروسک های حاضر در اين مجموعه آن قدر 
متعدد است كه به سهم خود ذهن همه مخاطبان را پر 
می كند. وی همچنين درباره سريال نوروزی شبکه2 
سيما نيز عنوان داشت: هنوز معاونت سيما در حال 
تصميم گيری هستند تا بهترين آثار را در ايام نوروز 
به شبکه های اصلی سيما روانه كنند. با آنکه در خبرها 
اعالم شده سريال »مرز خوشبختی« به كارگردانی 
حسين سهيلی زاده گزينه نوروزی سال 9۶ اين شبکه 
است، اما اين احتمال وجود دارد تا سريال ديگری نيز 

به گزينه هايمان افزوده شود.

»کاله قرمزی 96« در آستانه 
کلید خوردن

هرسال وقتی تهرانی ها در پايتخت بدون اما و اگر و دل نگرانی، 
بليت تهيه می كنند و به ســالن های پرشــماری كه فيلم ها 
را اكران می كنند، می روند و در ســالن های مجهز )از جمله 
سالن نمايش برج ميالد( می نشــينند و همراه با عوامل فيلم 
و چهره های سرشــناس ، فيلم ها را می بينند و به علت تعدد 
فيلم هايی كه در جشــنواره حضور دارند، گاهــی مجبور به 
انتخاب می شوند، اينجا در اصفهان، ما اصفهانی ها در پايتخت 
فرهنگ و هنر ايران، هرسال مجبوريم يک نمايش تکراری را 
تماشا كنيم. از چندی قبل از آغاز فستيوال فجر، ابتدا گمانه زنی 
ها از سوی مسئوالن ارشــاد و حوزه هنری بر سر اينکه اصال 
جشنواره در اصفهان برگزار می شود يا نه، شکل می گيرد. يکی 
وعده می دهد كه قطعا جشنواره همچون سال های گذشته به 
اصفهان می آيد و ديگری می گويد »نمی آيد«. يکی هم با شک 
و ترديد به آمدن يا نيامدن جشنواره نگاه می كند و تا روزهای 

آخر ما را در هاله ای از ابهام نگه می دارد! 
معموال مشــکل اصلی هم بر ســر »بودجه« اســت. ارشاد 
می گويد بودجه ما محدود اســت و از ســاير نهادهای استان 
انتظار همراهی و حمايت دارد. ســاير نهادها اما شايد خيلی 
نگاه جدی به مقوله »فيلم« و »فســتيوال فجر« در اســتان 
ندارند. شايد اعتقاد دارند اين شهر مسائل مهم تری دارد؛ مثال 
پروژه مترو كه كم كم می رود تا به »نوستالژی« ما اصفهانی ها 
تبديل شود! البته تهرانی ها و مسئوالن وزارت خانه و سازمان 
سينمايی هم خيلی نگاه جدی به اصفهان و ساير شهرستان 
ها ندارند. هرسال »ته مانده« فيلم های جشنواره را به اصفهان 
می دهند، صدای كســی هم درنمی آيد. البد بايد بابت اينکه 

منت می گذارند و همين چندفيلم را هم به كالن شهر مهم و 
استراتژيک و تاريخی ايران می دهند، ممنون و مديون باشيم! 
آدم به ياد »ســازمان ليگ برتر« فوتبال می افتد كه هرسال 
برنامه ريزی می كند اما در برنامه ريزی هايش هميشه قرعه  به 

نحوی به سود سرخابی هاست!
وضعيت سينمای ايران كه اضطراری است و در بهترين حالت 
هم نمی توان بيش از دو ســه فيلم باكيفيت و به دردبخور كه 
به قول مســعود فراســتی »درآمده باشــند« و ارزش ديدن 
داشته باشند، تماشا كنيم . در چنين شرايطی تصور كنيد از 
ميان همين فيلم ها هم گلچينی از بدترين ها نصيب اصفهان 
می شود. البته گاهی استثنائاتی هم بوده مثل همين سال قبل 

كه »ابد و يک روز« روز آخر باالخره بــه اصفهان آمد و با يک 
فيلم ديگر جايگزين شد. 

امســال اما هرچه در ليست فيلم ها چشــم انداختيم، عنوان 
چشمگيری نديديم، »ماجرای نيمروز« تازه ترين اثر كارگردان 
»ايســتاده در غبار« تنها اثری اســت كه برای تماشــای آن 
مشتاقيم. به نظر می رسد ساير شهروندان هم شرايطی مشابه 
شــرايط ما دارند و از ذوق و شوق ســال های قبل هم خبری 
نيست. برای هيچ فيلمی صف بسته نمی شود و هيچ فيلمی 
به سانس فوق العاده در اصفهان نمی رسد. چهارروز از جشنواره 

گذشت و سينماهای اصفهان 
خلوت هســتند. ســالن های 
ساحل و فلسطين پر نمی شود 
و از صف های چندمتری هيچ 
خبری نيســت و اين درست 
برخالف ســال قبل است كه 
جشنواره فجر 94 با تعداد فيلم 
مناسب با استقبال بيش از حد 
انتظار مخاطبان روبه رو شد به 
شــکلی كه برخی از فيلم ها به 

سانس فوق العاده رسيد. 
وعــده  قبــل  چندمــاه  از 
برگــزاری اين جشــنواره در 
چهارباغ  ســينمايی  پرديس 
با چهارســالن داده می شد اما 

نزديک جشنواره كه شديم ، پرديس چهارسالنه شد؛ »سينما 
ساحل« و گفته شد كه تنها 8 فيلم به اصفهان می آيد. دعوای 
معاونت سينمايی حوزه هنری و اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان 
هم مزيد بر علت شــد تا دقيقه 9۰ هرطور شده جشنواره ای 
نصف و نيمه را به اصفهان بياورند. تعداد فيلم ها به 1۶ رسيد 
و سينما فلسطين هم به سينماهای نمايش دهنده اضافه شد 
اما عدم اطالع رسانی مناسب و بحث های قبل از جشنواره بين 
متوليان برگزاری جشنواره و مســائل ديگری كه به آن اشاره 
شد، درنهايت موجب شد تا برخالف سال قبل يک جشنواره 
كم فروغ را در اصفهان شاهد باشــيم. جشنواره ای كه به نظر 
می رســد نيامدنش بهتر از آمدنش بود و ايــن همه حرف و 

حديث و درگيری هم به دنبال نداشت!

مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
به اين جهت كه نظام ما يک نظام نشــان دار بــا برندی به نام 
جمهوری اسالمی اســت، جا دارد فيلم های ارزشی بيشتری 
ساخته شود؛ يکی از داليل اســتقبال كم از فيلم ها در ابتدای 

كار اطالع رسانی ضعيف در اين رابطه بود.
حجت االســالم حبيب رضا ارزانی، در رابطه با لزوم ســاخت 
فيلم های ارزشی بخصوص در جشنواره فيلم فجر اظهار كرد: 
به اين جهت كه نظام ما يک نظام نشــان دار بــا برندی به نام 
جمهوری اسالمی اســت، جا دارد فيلم های ارزشی بيشتری 

ساخته شــود. وی افزود: زمانی ســينمای جنگ شکوفايی 
بسياری داشت و فيلم های جشــنواره فجر نيز در آن سال ها 
رنگ و بوی جنــگ را به خــود می گرفت، به نظــرم پس از 
جنگ ديگر آن ســينمای معناگرا، معنويت گرا و سينمايی 
كه توجهش به مباحث انقالب و ارزش محور باشــد در طول 
ساليان مختلف فراز و نشــيب هايی داشته كه جا دارد بيشتر 
به آن پرداخته شــود. مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهان عنوان كرد: همه فيلم ها به انتخاب ما نبوده 
به اين دليل كه بســته ها تركيبی از فيلم هاست اما انتخاب 

كليات بسته و سازگاری آن با فضای اصفهان و در نظر گرفتن 
تعداد مخاطبان و ارزش محور بودن بسته به انتخاب ما انجام 
می شود؛ هرچند ممکن اســت همه فيلم های اين دو بسته 
خوب نباشد اما تالش شده بســته هايی كه فيلم های خوب 
زيادی داشــته باشند انتخاب شود. وی با اشــاره به استقبال 
كم مخاطبان در روز های اول جشنواره فيلم فجر در اصفهان 
خاطرنشــان كرد: يکی از داليل اســتقبال كم تماشاگران از 
فيلم ها در ابتدای كار اطالع رسانی ضعيف در اين رابطه بود، 
هرچند نبايد از اين موضوع هم چشــم پوشی كرد كه بعضی 
فيلم ها يک دفعــه گل می كنند و به يک باره شــاهد هجوم 
تماشــاگران برای ديدن اين فيلم ها هستيم كه سال گذشته 

هم شاهد اين موضوع بوديم.

به بهانه اکران نصف و نیمه و پرحاشیه جشنواره فیلم فجر در اصفهان؛

گاهی نبودن بهتر از بودن است!
هرسال آن قدر سرد و گرم می شويم که 
دست آخر ذوق و شوقی برای تماشای 
فیلم ها باقی نمی ماند و اين داستان هرساله ما و اصفهان 

و جشنواره فیلم فجر است. 

امسال اما هرچه در 
لیست فیلم ها چشم 

انداختیم،  عنوان 
چشمگیری نديديم، 

»ماجرای نیمروز« تنها 
اثری است که برای 

 تماشای آن 
مشتاقیم

روز شمار انقالب

آگهی تجدید مناقصه عمومی

اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحدنجف آباد

دانشگاه آزاداسالمي واحد نجف آباد در نظردارد نسبت به واگذاری سرويس اياب و ذهاب برون شهری دانشجويان 
خود اقدام نمايد. لذا از شرکت های واجد شــرايط دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 1۰ روز پس از تاريخ انتشار 
اين آگهی به سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir )قسمت مزايده / مناقصه( 

مراجعه و نسبت به خريد اسناد مناقصه اقدام نمايند.
شرايط به شرح ذيل مي باشد:

1-   سپرده شركت درمناقصه مبلغ پنجاه ميليون ريال مي باشد كه مي بايست به حساب سپرده شماره ۰21۶23۶554۰۰1 نزد 
بانک ملي شعبه دانشگاه آزاداسالمي نجف آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکي با موضوع شركت درمناقصه ارائه گردد.

2-   هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
3-   دانشگاه در رد يا قبول هركدام از پيشنهادات مجاز است .

4-   آخرين مهلت عودت اسناد حداكثر 1۰ روز كاری پس از تاريخ انتشار آگهی 
5-   هزينه خريد اسناد مبلغ سيصد هزار ريال می باشد كه می بايست به حساب سپرده شماره ۰21۶23۶554۰۰1 نزد بانک ملي 

شعبه دانشگاه آزاد اسالمي   نجف آباد واريز و اصل فيش را  تحويل دبيرخانه كميسيون معامالت  نمايند.
تلفن دبیرخانه : 42292۰2۰ - ۰31                         

تلفن اطالعات فنی: 42291۰۰7 و ۰31-42292131
دورنگار: 422911۰7 - ۰31 و 42291۰1۶ - ۰31

Email:monaghese@iaun.ac.ir  

سمیه 
پارسادوست
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پیشنهاد سردبیر:
مستندسازی واقعه بیعت بختیاری ها با امام راحل)ره(

اخبار

واقعه بیعــت بختیاری هــا با امــام راحــل)ره( باید 
مستندســازی و به مرکز اســناد انقالب اسالمی ارائه 
شود. نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: 
ساکنان شــهرها، اقوام و مناطقی که در مستندسازی 
واقعه بیعت بختیاری ها با امام راحل)ره( حضور داشتند 
با جزئیات و مشــخصات کامل باید در تاریخ ثبت شود 
چراکه اقتضــای صداقت در تاریخ، همین اســت . امام 
جمعه شــهرکرد گفت: مقام معظم رهبری بر این معنا 
تاکید کردنــد که برخالف تعصبات قبیلــه ای و قومی 
که گاهی ممکن است بر پافشاری بر ناحق بینجامد اما 
مردم بختیاری با درایت ، انزجار خود را از بختیار اعالم 
کردند و این همان نشانه ایمان است که حق را پیروی 
کنید. وی با بیان اینکه ما باید این واقعه را به عنوان یک 
افتخار تلقی کنیم گفت: باید در مراسم ویژه و ساالنه ای 
که برای بزرگداشت این حرکت عظیم برگزار می شود 
ابعاد این واقعه تاریخی به خوبی تبیین و فرهنگ سازی 
شود. حجت االسالم والمســلمین نکونام بر وحدت و 
انســجام درون اســتانی برای ثبت این واقعه در تاریخ 
 تاکید کرد. بیســتم بهمن ماه روز بیعت بختیاری ها با 
امام خمینــی )ره( اســت. در ایــن واقعــه تاریخی 
بختیاری های استان چهارمحال و بختیاری روز نوزدهم 
بهمن ماه 1357به تهران عزیمت و در بیستم بهمن ماه 

با امام راحل)ره( بیعت کردند .

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری از مرمت و احیای خانه تاریخی 
»حبیبیان« در شــهرکرد خبر داد. بهمن عســگری با 
اعالم این خبر افزود: قدمت این خانــه به دوره پهلوی 
اول باز می گردد و سومین خانه قدیمی در استان است 
که به مرکز فرهنگی تبدیل می شود. وی با بیان اینکه 
این خانه در مساحتی به متراژ 1030 مترمربع و دارای 
اتاق های 3 و 5 دری است، تصریح کرد: قرارگیری این 
خانه قدیمی در قلب شــهرکرد فرصت خوبی را برای 
معرفی جاذبه های گردشگری استان و همچنین جذب 
مسافران فراهم می کند. عسگری سوادجانی با اشاره به 
اینکه برای مرمت این بنا افزون بر 6 میلیارد ریال اعتبار 
نیاز است، اظهارکرد: این طرح در 15 اسفندماه امسال 
به بهره برداری می رسد که با بهره برداری از این طرح 15 
نفر به صورت دائم مشغول به کار می شوند. تاکنون بیش 
از 700 اثر تاریخی ملموس و 47 اثر معنوی این استان 

در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مستندسازی واقعه بیعت 
بختیاری ها با امام راحل)ره(

احیای خانه تاریخی 
»حبیبیان« شهرکرد

با مسئوالن

احسان خاکسار حقانی هنرمند اســتان چهارمحال و بختیاری 
رتبه برتر نخستین دوره  دوساالنه چاپ کشور را کسب کرد.

به گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیمای مرکــز چهارمحال و 
بختیاری، مســئول واحــد هنرهای تجســمی حــوزه هنری 
چهارمحال و بختیاری گفت: در نخســتین دوره دوساالنه چاپ 
دســتی که در دو بخش آزاد و موضوعی بــا موضوع »آلودگی« 
برگزار شد، احسان خاکســار حقانی توانست در بخش آزاد رتبه 

نخست را کسب کند.
آقای رئیســی افزود: این هنرمند در چهارمین جشــنواره آثار و 
تولیدات مراکز اســتانی حوزه های هنری سراســر کشــور هم 
توانست رتبه نخست تصویرســازی کشــور را از آن خود کند. 
نمایشگاه آثار نخســتین دوره  دوساالنه چاپ کشور تا 20 بهمن 
در گالری 26 تهران واقع در فرمانیه)لواســانی(، بعد از دیباجی 
شــمالی، خیابان ســلمان پور ظهیر، پــالک 26، واحد 3 برای 

بازدید عالقه مندان برپاست. 

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در دولت یازدهم سعی 
شــده تا انتصاب مدیران بر اساس شایســته ساالری، تخصص، 

دلسوزی و توان انجام امور صورت پذیرد.
قاســم ســلیمانی دشــتکی اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
روز گذشــته در نشســت با اصحاب رســانه و مطبوعات استان 
اظهارکرد: تاکنون سه هزار و 130 میلیارد ریال تسهیالت برای 
طرح های اقتصاد مقاومتی به منظور رونق تولید و خروج از رکود 

در چهارمحال و بختیاری تصویب شده است.
استاندار گفت: در دولت یازدهم سعی شــده تا انتصاب مدیران 
بر اساس شایسته ساالری، تخصص، دلسوزی و توان انجام امور 

صورت پذیرد.
سلیمانی دشتکی گفت: مدیریت ارشد چهارمحال و بختیاری در 
مدت فعالیت دولت تدبیر و امید با پیگیری های فراوان در سطح 
ملی توانســت وضعیت پروژه هایی مانند پتروشــیمی لردگان، 
فوالد سفیددشــت، فوالد تاراز و کارخانه تولید چادر مشــکی 

حجاب را به سرانجام برساند.
وی افــزود: در این مــدت شــاخص گازرســانی چهارمحال و 

بختیاری از 84 به 94/5 درصد ارتقا یافت.

یک منبــع آگاه در ســازمان اطالعات ســپاه حضــرت قمربنی 
هاشــم )ع( چهارمحــال و بختیــاری از برخــورد با فعــاالن در 
 شــبکه های اجتماعــی معانــد نظــام و غیراخالقی در اســتان 

خبر داد.
به گزارش ایرنــا از روابط عمومی ســپاه قمر بنی هاشــم )ع( این 
منبع آگاه افزود: برهمگان روشــن است که گســترش روز افزون 
شــبکه های اجتماعی در کنار مزایای آن، آســیب ها و تهدیدات 
روزافزونــی را در زمینه های مختلف امنیتــی،  اعتقادی و اخالقی 
متوجه نظام مقدس جمهوری اسالمی و همچنین بنیان خانواده ها 
کرده اســت، که این امر هوشــیاری و نظارت دقیق دستگاه های 
مربوطه را می طلبد. وی افزود: در همین راستا طی چند روز اخیر 
تعداد 20 نفر از فعاالن حوزه فضای مجازی و سایبری که خواسته 
یا ناخواســته در جهت اهداف جریان معاند نظام در شــبکه های 
اجتماعی فعالیت و اقدام به عضوگیری می کردند، با رویکرد جذب 
حداکثری و دفع حداقلی ضمن دعوت،  مورد ارشــاد و توجیه قرار 
گرفتند. این منبــع  آگاه اضافه کرد: همچنین در مــاه های اخیر 
نیز در پی افزایش ســطح مطالبات عمومی جامعه برای برخورد با 
مجرمان فضای مجازی و با هدف حمایت از کیان خانواده و جامعه 
اسالمی با 30 نفر از مدیران گروه و کانال های فعال در زمینه های 
غیراخالقی در سطح استان چهارمحال و بختیاری برخورد قضائی 
شد. وی  تصریح کرد: در راستای رســیدن به هدف امنیت پایدار و 
دفاع از بنیان خانواده، فعالیت افراد در شــبکه های اجتماعی مورد 
رصد مســتمر قرار می گیرد و بــا افرادی که بــا اقدامات مجرمانه 
خود در راستای نیات شوم دشــمنان حرکت کرده و باعث از میان 
رفتن امنیت اخالقی و گسترش محتوای ناسالم می شوند برخورد 

قضائی مناسب صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، هم اینک 55 هزار خانوار در این اســتان، مشترک 
اینترنت پرســرعت )ADSL( هســتند و تعدادی از کاربران نیز از 

بسته های اینترنتی تلفن همراه خود استفاده می کنند. 
اکنون 251 هزار تلفن ثابت و بیش از 845 هزار شــماره همراه در 

چهارمحال و بختیاری فعال است.

به مناســبت دهه مبارک فجر، بهره برداری از 14 طرح عمرانی 
در شهرستان بن آغاز شد.

هم زمان با پنجمیــن روز از دهه مبارک فجر انقالب اســالمی، 
بهره بــرداری از 14 طــرح عمرانی بــا 180 میلیــارد ریال در 
شهرســتان بن آغاز شــد. ایــن طرح ها شــامل آب رســانی، 
برق رسانی، جاده سازی، آســفالت معابر، طرح هادی روستایی، 
مســکن روســتایی و ... اســت. همچنین عملیــات اجرایی 4 
پروژه عمرانی بــا 80 میلیارد ریال اعتبار ملی و اســتانی در این 
شهرستان آغاز شد. بن، از شهرســتان های 9 گانه چهارمحال و 
بختیاری، با بیــش از 30208 نفر جمعیت می باشــد که مرکز 
آن )شــهر بن( در فاصله 25 کیلومتری شــهرکرد مرکز استان 

قرار دارد.

رتبه برتر نخستین دوساالنه چاپ 
کشور، از آِن هنرمند شهرکردی شد

شایسته ساالری سرلوحه انتخاب 
مدیران است 

برخورد با متخلفان سایبری در 
چهارمحال و بختیاری

بهره برداری از 14 طرح عمرانی در 
شهرستان بن

مهر : اســتان چهارمحال و بختیاری یکی از اســتان های 
 برف گیــر منطقــه زاگرس اســت که هر ســاله شــاهد 

 بارش های قابل توجه برف در آن هستیم.
طــی هفتــه گذشــته بــارش بــرف قابــل توجهــی 
در ایــن اســتان بــه ویــژه در شهرســتان کوهرنــگ 
گزارش شــد کــه موجــب خوشــحالی مــردم منطقه 
 و نیــز رونــق زمینــه گردشــگری در ایــن منطقــه

 شد.
شهرستان کوهرنگ، مهم ترین شهرستان برف گیر کشور 
محسوب می شــود و ارتفاعات این شهرستان، سرچشمه 

سه رودخانه بزرگ کارون، دز و زاینده رود است.
ایــن شهرســتان یکــی از زیباتریــن و پرجاذبه تریــن 
شهرستان های گردشگری کشــور محسوب می شود که 
همه نوع جاذبه گردشــگری از جمله جنــگل، رودخانه، 
آبشــار، چشــمه، غار یخی، پیست اســکی، روستاهای 

تاریخی و بکر، روستای پلکانی و... در آن وجود دارد.

نظیــر جاذبه هــای کوهرنگ شــاید در کمتــر نقطه ای 
از ایــران مشــاهده شــود کــه همــه نــوع زیبایــی 
 گردشــگری در آن بــوده و هر فصــل آن زیبایی خاصی 

داشته باشد.
فصل زمستان یکی از زیباترین فصل های این شهرستان 
است به  طوری که مسافران بســیاری در این فصل راهی 

شهرستان کوهرنگ می شوند.
در حال حاضر این منطقه میزبان مســافران و گردشگران 

زمستانی بسیاری است که راهی این منطقه شده اند .
بســیاری از مســافران بــا خودروهــای شــخصی و 
برخــی دیگر نیــز بــا اتوبوس هــای گردشــگری وارد 
آن از جاذبه هــای گردشــگری  و   منطقــه شــده اند 

 لذت می برند.
مرتضی زمانپــور فرماندار کوهرنــگ در گفت وگو با مهر 
اظهار کرد:بارش برف قابل توجه در شهرســتان کوهرنگ 
پس از 45 روز موجب فعال شدن پیست اسکی کوهرنگ و 

ورود گردشگران به این منطقه شده است. 
وی تاکید کرد: بیش از ســه هزار گردشــگر وارد منطقه 
 شده اســت و ورود این تعداد گردشگر موجب فعال شدن 
شغل های زمســتانی و افزایش درآمد برای مردم  در این 

منطقه شده است.
وی بیــان کــرد: بارش بــرف، هر ســاله موجــب ورود 
 ورزشــکاران اســکی باز از سراسر کشــور به این منطقه 
می شود که نقش مهمی در رونق واحدهای اقامتی و بازار 

شهر چلگرد دارد.
رییس اتحادیه هتل داران اســتان چهارمحال و بختیاری 
نیز در گفت وگو با مهر اظهار داشــت: بــارش برف اخیر و 
فعال شدن پیست اســکی کوهرنگ موجب افزایش ورود 
مسافر به  این منطقه و رونق در واحد های اقامتی منطقه 

شده است.
فریدون رئیسی بیان کرد: افزایش ورود مسافر، گردشگر و 
ورزشکاران اسکی باز به این منطقه، رونق گردشگری را به  

دنبال داشته است .
رییس اتحادیه هتل داران اســتان چهارمحال و بختیاری 
عنوان کــرد: هــم اکنــون هتل هــا و رســتوران های 
 منطقــه پذیــرای مســافران و گردشــگران منطقــه

 هستند.
افزایش ورود مســافر، گردشــگر و ورزشــکاران اسکی 
بــاز به ایــن منطقــه موجــب رونــق گردشــگری در 
ایــن منطقــه شــده اســت، وی ادامــه داد: امیدواریم 
بــارش بــرف در ایــن منطقــه ادامه داشــته باشــد تا 
 مــدت زمــان فعالیــت پیســت اســکی کوهرنــگ را

 افزایش دهد.
وی ادامه داد: رونق گردشــگر زمســتانی در شهرستان 

کوهرنگ نیازمند برف است.
رییس اتحادیه هتل داران اســتان چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینکه رونق گردشگری در شهرستان کوهرنگ 
موجب ایجاد شــغل و رفــع محرومیت در ایــن منطقه 
می شــود، تاکید کرد: باید زمینه برای توســعه بیشــتر 

زیرساخت ها فراهم شود.
بارش برف در شهرستان کوهرنگ از طرفی موجب احیای 
شغل های زمســتانی در این منطقه شــده است. بسیاری 
از مردم منطقه به ویژه نوجوانان بــا کرایه دادن تیوب به 

مسافران و گردشگران برای خود کسب درآمد می کنند.
تعدادی از اهالی نیز با طبخ انواع آش های محلی و فروش 
آنها به مســافران توانســته اند برای خود کسب و کاری 

ایجاد کرده و درآمدی به دست آورند.

فصل زمستان
 یکی از زیباترین 

فصل های 
این شهرستان

 است به  طوری که 
مسافران بسیاری در 

این فصل
 راهی شهرستان 

کوهرنگ 
می شوند

بارش برف قابل توجه پس از گذشت 4۵ روز از فصل زمستان در چهارمحال و بختیاری موجب ایجاد اشتغال 
و رونق گردشگری شد.

وقتی برف با جذب 3 هزار گردشگر اشتغال ایجاد می کند؛

گردشگری زمستانی در بام ایران رونق گرفت

هم زمان با پنجمین روز از دهــه مبارک فجر، بهره برداری از 24 
طرح عمرانی با حضور محمدرضا شاملو معاون عمران روستایی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و مشاور پارلمانی رییس جمهوری 
در شهرســتان کیار افتتاح شــد. ایــن طرح ها شــامل عمران 
روستایی، راه ســازی، آموزشی، بهداشــت و درمان، زیربنایی و 

گازرسانی با 250 میلیارد ریال اعتبار هزینه است.
کیار بــا 56 هــزار نفر جمعیــت از شهرســتان هــای 9 گانه 
چهارمحال و بختیاری می باشــد که مرکز آن )شهر شلمزار( در 

فاصله 40 کیلومتری شهرکرد مرکز استان قرار دارد.

افتتاح 24 طرح عمرانی در 
شهرستان کیار

مدیر کل استاندارد  اســتان، از جمع آوری و معدوم سازی چند قلم کاالی 
برقی فاقد اســتاندارد و یا دارای عالمت اســتاندارد جعلی از سطح مراکز 
عرضه استان خبر داد. عبدا... نظری در تشــریح این خبر اظهار داشت: این 
کاالها شامل ســیم بند تخت قابل انعطاف، ســیم قابل انعطاف بدون نام 
 stowa ،تجاری، سه راهی برق، محافظ الکترونیکی با نام های تجاری آریا
و برخی بدون نام تجاری است که در راستای اجرای تبصره 4 ماده 9 قانون 
اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، از مراکز عرضه استان 
جمع آوری و باتوجه به غیر اســتاندارد بودن آنها معدوم گردیده است. وی 
در پایان با اشاره به توزیع و فروش کاالهای فاقد عالمت استاندارد و نیز فاقد 
آدرس محل تولید در مراکز عرضه و توزیع کاالی استان، از هم استانی های 
گرامی درخواســت نمود که در صورت مشــاهده کاالهــای فاقد عالمت 

استاندارد، مراتب را با شماره تلفن 1517گزارش نمایند.

کارشــناس اداره امور قرآنی چهارمحــال و بختیاری گفــت: در ایام ا... 
دهه فجر، 14 خانه قرآن شــهری و روستایی در اســتان افتتاح می شود. 
محســن تقی پور از افتتاح 9 خانه قرآن شــهری و 5 خانه قرآن روستایی 
در دهه مبارک فجر خبر داد و اظهارداشــت: صدور مجوز خانه های قرآن 
شهری و روســتایی در راســتای پیش برد فعالیت های قرآنی در سراسر 
استان صورت می گیرد. وی افزود: با عنایت به توسعه فعالیت های قرآنی 
و محرومیت زدایی از مناطق مختلف اســتان 5 خانه قرآن در شهرستان 
شهرکرد، 3 خانه قرآن در شهرستان اردل، یک خانه قرآن در شهرستان 
لردگان، یک خانه قرآن در شهرستان فارسان، 3 خانه قرآن در شهرستان 
کیار و یک خانه قرآن در شهرســتان بروجن افتتاح می شود. تقی پور  با 
اشاره به اینکه 101خانه قرآن در استان فعال است، گفت: تعداد خانه های 

قرآن شهری و روستایی هم اکنون به 115 مورد افزایش می یابد.

جمع آوری چند کاالی برقی 
فاقد استاندارد در استان

14 »خانه قرآن« در 
چهارمحال افتتاح می شود

شهرستان

مدیر فنی اداره راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در 
آیین کلنگ زنی ســاختمان اداری فرمانداری شهرستان 
سامان با بیان اینکه این پروژه اداری در زمینی به وسعت 
20 هکتار در نظر گرفته شده است، افزود: 61 پروژه دیگر 
در این زمینه پیش بینی شده است که ســایر ادارات نیز 
بتوانند در حد امکان پــس از ســاخت و تکمیل آن، در 
این مکان اســتقرار پیدا کنند. کامران رهی اظهارداشت: 
پروژه ســاختمان اداری فرمانداری شهرستان سامان با 
اختصاص اعتباری بالغ بر 140 میلیارد ریال برای ساخت 
راه اندازی شــده که زیر بنا و محوطه این ســاختمان به 
ترتیب 1300 و 1800 متر مربع در نظر گرفته شده است. 
وی افزود: بــرآورد هزینه به ازای هر متــر مربع زیر بنای 
ساخت و محوطه سازی جمعا بالغ بر 20 میلیارد و 500 

میلیون ریال می باشد.
مدیر فنی اداره راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با 
اشــاره به اینکه اجرای این پروژه 18 ماه به طول خواهد 
انجامید، تصریح کرد: ســایت اداری شهرستان سامان با 
مساحتی در حدود 20 هکتار و در ارتفاع تقریبی 2060 
متر از ســطح دریا در جنوب غرب شهر ســامان احداث 

خواهد شد.

موزه آثارسنگی در مجموعه کاخ قلعه سردار اسعد توسط 
اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دســتی و گردشگری 
در شــهر جونقان از توابع شهرستان فارســان راه اندازی 
گردید. به گزارش ایسنا - منطقه چهارمحال و بختیاری 
- مصطفی هادیپور با اعالم این خبر اظهار کرد : هم زمان 
با ایــام ا... دهه مبارک فجر وســال روز پیــروزی انقالب 
شکوهمنداسالم، موزه آثار ســنگی شهر جونقان از توابع 

شهرستان فارسان راه اندازی شد.
مصطفــی هادیپور بــا بیان اینکــه موزه هــا در معرفی 
هویت تاریخ بشــر اهمیت ویــژه ای دارند افــزود: این 
مجموعه شامل آثاری از قطعات ســنگی، سرستون،پایه 
 ســتون ســنگ تزئینی وســنگ قبرهای دوره صفوی و

قاجاریه می باشد.
هادیپور همچنین ساعت بازدید موزه های تحت پوشش 
این اداره کل را درشــش ماه نخست ســال از ساعت    9 
الی 18 وشــش ماهه دوم ســال را 8 الی 16 اعالم کرد 
وگفت: این ســومین موزه ســنگ پس از موزه ســنگ 
مجموعه تاریخی فرهنگی چالشــتر وموزه ســنگ قلعه 
دزک دراستان می باشد که به بهره برداری رسیده است و 

عالقه مندان می توانند از آن بازدید به عمل آورند.

علیرضا رحما نی  بلداجــی خبرنگار زاینده رود از شــهر 
بلداجی: طی مراسمی مرحله پایانی بیست و دومین دوره 
مسابقات فوتسال و گرامی داشــت دهه مبارک فجر)جام 
شــهرداری بلداجی( با حضور 10 تیم از بخش بلداجی در 

سالن شهدای بلداجی  برگزار شد.
حمیــد نــادری بلداجــی داور ملــی فوتبــال اســتان 
چهارمحال و بختیاری با دعوت از آقــای یدا... جهانبازی 
داور بین المللی  فوتبــال و ارزنده کشــورمان در فینال 

پایانی( مســابقات  )مرحلــه 
فوتســال و درگرامی داشــت 
فجر)جــام  مبــارک  دهــه 
 شهرداری( از ایشــان تقدیر و

تجلیل نمود.
بدین وسیــــله از حضـــــور 
اسطوره داوری کشــور و داور 
بین المللی یــدا... جهانبازی و 
هیئت همراه ، آقای طهمورث 
هیئــت  رییــس  حیــدری 
فوتبال اســتان، آقای قهرمان 
نجفی مســئول کمیته داوران 
هیئت فوتبال اســتان، آقای 
پرســته رییس محتــرم اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان 
بروجن، آقای فرشاد توحیدنیا 
شــهردار فرخشــهر و رییس 
شهرســتان  فوتبال  هیئــت 

بروجن و آقای رحیمیان بخشــدار محترم بلداجی، آقای 
طاهری  رییس شــورای اســالمی بخش بلداجی، آقای 
رسول خوشــکام شــهردار بلداجی ، آقای صفیان رییس 
اداره ورزش و جوانــان بخــش بلداجی، آقایــان بارانی و 
حاتمی  از اعضای محترم شــورای اسالمی شهر بلداجی، 
آقای شــهبازی دهیار محترم ســیبک و رؤسای محترم 

کلنگ ساختمان جدید فرمانداری 
سامان به زمین نشست

راه اندازی موزه آثارسنگی در 
کاخ قلعه سردار اسعد جونقان

جام فجر بلداجی با حضور
یدا... جهانبازی برگزار شد

هیئت های ورزش بخــش بلداجی، پیشکســوتان فوتبال 
بخش واعضای هیئت فوتبال بخش بلداجی و  به طورخاص 
تماشــاچیان فهیم و با شــخصیت که با رفتار ورزشــی و 
اخالقی خود، ما را ســربلند کردند  کمال تقدیر وتشکر را 

داریم.
گفتنی اســت در شــب پایانی مســابقات گرامی داشــت 
دهه مبــارک فجر )جام شــهرداری( باحضــور میهمانان 
ویــژه و اســتقبال بــی ســابقه تماشــاگران، دیدارهای 
 رده بنــدی و فینــال در ســالن شــهدای شــهر بلداجی

برگزار گردید. 
دیدار رده بندی: فروشــگاه گز خان دایی بلداجی 3 - 4 گز 

محفل بلداجی
دیدار فینال: نوین گاز بلداجی 5 - 2 ولوو

در پایان عالوه بــر اهــدای جوایــز و کاپ و تقدیرنامه از 
 تیم هــای برتر و اخــالق ایــن دوره از مســابقات، از داور 
بین المللی آقای یدا... جهانبــازی به پاس زحمات چندین 
ساله شــان در عرصه داوری بین المللی و اعتالی نام استان 

تجلیل به عمل آمد.
همچنین در این دوره از مســابقات از فنــی ترین بازیکن 
آقای یوســف ظفری )گز خان دایی (، آقای صالح شهبازی 
بختیاری )دهیاری ســیبک( به عنوان بازیکن اخالق این 

دوره از مسابقات تجلیل شد.

در شب پایانی 
مسابقات 

گرامی داشت دهه 
مبارک فجر )جام 

شهرداری( باحضور 
میهمانان ویژه و 

استقبال بی سابقه 
تماشاگران، 

دیدارهای رده بندی 
و فینال در سالن 

شهدای شهر بلداجی 
برگزار گردید
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مزایده اموال منقول
11 شــماره آگهــی: 139503902122000011 شــماره پرونــده:  /366
9100400212200015 به موجب پرونده اجرائی کالسه 9100015 له بانک ملی 
ایران شعبه سعیدی تهران و علیه شرکت نای زرین ) سهامی خاص( که دستگاهها 
و تجهیزات مندرج در اسناد رسمی شماره 8720 مورخ 1383/7/7 و 7306 مورخ 
1382/11/26 و 9483 مورخ 1382/10/17 و 24494 مورخ 1389/12/28 و 6501 
مورخ 1382/9/19 و 5351 مورخ 1382/5/2 و دفتر اســناد رسمی شماره 586 
تهران در رهن بانک ملــی ایران قرار گرفته و دســتگاهها و تجهیزات موجود در 
کارخانه برابر نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ 1395/4/3 ارزیابی 
شده و به شرکت نای زرین در تاریخ 1395/10/13 با قید تاریخ و گواهی مامور 
ابالغ قانونی شده و اعتراضی واصل نشده و رعایت مقررات قانونی به عمل آمده 
لذا اموالی به شرح برگ پیوست می باشد که از ردیف یک الی چهل و پنج متعلق به 
مدیون کــه برابــر نظریــه کارشناســان رســمی دادگســتری اجرا بــه مبلغ 
23/315/500/000 ریــال ارزیابی گردیده از طریق مزایده به فروش می رســد. 
مزایده از ساعت 9 الی 12 مورخ 1395/12/14 روز شنبه در محل اداره ثبت اسناد 
و امالک خوانســار واقع در بلوار معلم از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی 
غیر مترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان محل و ساعت انجام 
می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. تاسیسات، 
انشــعابات، اشــتراکات و منصوبات مرتبط با ماشــین آالت خطــوط تولید و 
مستحدثات: 1- کمپرسور مدل 150A- Tornado با ظرفیت هوا دهی 18/5 متر 
مکعب بر ســاعت و توان 110kw ساخت شــرکت هواســاز تبریز به تعداد دو 
 8bar و با ظرفیت 500 لیتر و فشار باد TC دستگاه، 2- کمپرسور باد کوچک مدل
توان موتور 8/5 اسب ساخت شــرکت تهران کمپرسور به تعداد یک دستگاه، 3- 
کمپرسور مدل PC220  سال ساخت 1380 شرکت پارس کمپرسور با هوادهی 
28m/min با فشار bar 7/5 به همراه تابلو برق، سیستم مراقبت هوا خشک کن، 
واحد فیلترینگ و مخزن ذخیره هوای فشرده با ظرفیت 8 متر مکعب و تله آبگیر و 
درایر مدل Delairdda270 و میکروفیلتروداســت فیلتر به تعداد یک مجموعه، 
4- منبع ذخیره آب گالوانیزه هوایی به حجم تقریبی 20 متر مکعب در ارتفاع حدود 
12 متری با لوله کشــی و شــیرآالت مرتبط جهت توزیع آب به سالنهای تولید و 
محوطه به تعداد یک مجموعه، 5- دیگ بخار ساخت شرکت ماشین سازی اراک 
سال ساخت 1383 با ظرفیت 3 تن با فشار کار 150psi و با کلیه لوازم و ملحقات 
جانبی و مشعل های ساخت پارس مشعل به انضمام لوله کشی و شیرآالت بخار 
به تعداد دو دســتگاه، 6- دیگ گرم کن روغن از نوع افقی ساخت شرکت صنایع 
حرارتی ایران همراه با مشعل ساخت شــرکت پارس بدون پالک فنی به شماره 
سریال 88385030 و همراه متعلقات از جمله منبع انسباط روغن داغ حدود 500 
لیتری، تابلو برق جهت تغذیه و کنترل فرمان و افزایش ایمنی به تعداد یک دستگاه، 
7- پمپ خانه مخصوص اتصال آب و مایعات با کلیه لــوازم، اتصاالت، فیتینگ، 
ضربه گیرها- والوها به تعداد 8 پمپ هر کدام با توان 5/5 کیلو وات و سپورت ها 
و منصوبات جانبی به تعداد یک مجموعه، 8- آب شیرین کن، تصفیه آب )RO( با 
ظرفیت 24h/5m با کلیه لوازم و تجهیزات جانبی به انضمام دو دســتگاه تانکر و 
منبع سختی گیر رزینی با ظرفیت 3 متر مکعب و برای تامین آب دیگ های بخار و 
مخزن نمک برای شستشو و مخزن ذخیره آب حدود 10 متر مکعب به انضمام پمپ 
های مربوطه به تعداد یک مجموعه، 9- مخزن ذخیره گازوئیل به ظرفیت 40000 
لیتر و یک عدد مخزن ذخیره روغن به ظرفیت 1/5 متر مکعب به تعداد ســه عدد، 
10- مجموعه سیســتم تامین آب گرم ســالن ها با دو منبع کویلی عایق شده با 
ظرفیت 3 متر مکعب و یک عدد منبع دی اریتور و یک عدد منبع کندانس با ظرفیت 3 
متر مکعب لیتر منصوبه در زیرزمین موتور خانه با پمپ ها و لوازم جانبی شبکه 
توزیع آب با ذخیــره هوایی موتورخانــه در مکانهای مورد نیــاز با اتصاالت و 
شیرآالت به تعداد یک مجموعه، 11- شبکه هوای لوله کشی از محل کمپرسورها 
و پمپ ها به داخل سالن ها با سپورت ها تا محل مصرف از لوله، گالوانیزه قطر 3 
تا 6 اینچ به طول حدود 1000 متر به تعداد یک مجموعه، 12- شــبکه اطفاء حریق 
همراه با لوله کشی های فلزی مانسمان مربوطه، پمپ ها، جعبه های F به تعداد 15 
عدد منصوبه در سالن های رنگرزی و بافندگی با تجهیزات و لوازم کامل به تعداد 
یک مجموعه، 13- سیســتم تهویه هوا زیرزمینی با کانالهــای انتقال و توزیع ها 
نصب شد. در سقف و کف و دریچه های مربوط با الکتروموتورهای 25 اسب با 
ظرفیت m/h 100/000 با فیلترها، دمپرها و فن ها تابلو برق مربوطه به تعداد یک 
مجموعه، 14- مخزن ذخیره گاز LPG مســتقر در محوطه جایگاه مســقف از 
پوشش ورق ایرانیت به ظرفیت حدود 24 متر مکعب متصل به شبکه توزیع و انتقال 

داخلی شرکت توسط لوله کشی، اتصاالت و ســایر متعلقات جانبی به تعداد یک 
مجموعه، 15- اشتراک برق با شماره شناســایی 1/64101/63/01/400 و رمز 
شماره 8648840 به میزان 1050 کیلووات با ولتاژ 20/000 ولت- پست تبدیل با 
ترانس 400v/20kv با کوبیکل و تجهیزات فشار قوی 3 سلوله، کابل کراسلینک 
اتصال از شبکه هوایی به داخل پســت و ترانس ها- شبکه کابل قدرت اتنقال برق 
400 ولت به پست داخلی 12 رشته- پســت توزیع داخلی 4 سوله ایستاده با کلید 
اتوماتیک 2000A   1000A unelec   با 13 کلیــد فیوز و 5 کلید گردان و لوازم و 
تجهیزات اندازه گیری- تابلو اصالح ضریب قــدرت، کنترل اتوماتیک در 8 پله با 
تجهیزات کامل، خازن ها و غیره- تابلوهای توزیع اصلی داخل سالن رنگرزی در 
 3 × 500A 300 × 1 وA 400 × 2 وA حدود 3 سوله ایستاده با کلیدهای اتوماتیک
و 800A × 2 با کلیدهای کاردی و لوازم اندازه گیری و در سالن بافندگی 4 سوله 
ایستاده، با 2 کلید اتوماتیک 1250A و کلیه لوازم و تجهیزات الکتریکی- تابلوهای 
توزیع فرعی منصوبه در داخل ســالن های رنگرزی و بافندگی به تعداد 9 عدد با 
 لــوازم مربوطه- ســپورت ها و ســینی گــذاری مخصــوص انتقــال و نصب 
کابل ها در داخل سالن ها تونلهای زیرزمینی-  کابل کشی های قدرت منصوبه فی 
مابین تابلوهــای اصلی توزیع بیــن تابلوهای فرعی در مقاطع مختلف- شــبکه 
روشنایی وسیع داخل سالن ها از نور صنعتی و محوطه شامل: سالن رنگرزی به 
 تعداد 64 عدد، ســالن بافندگی 170 عدد، موتور خانه 6 عدد- و داخل محوطه از 
نوع خیابانی به تعداد 4 دستگاه، پروژکتور قلمی 5 دستگاه- شبکه های کلید و پریز 
صنعتی محلی منصوبه در داخل سالن ها با لوله کشی مربوطه- شبکه پیچینگ با 
بلندگوهای شیپوری تقویت کننده و سیم کشی به تعداد مجموعه کامل شبکه اتنقال 
و توزیع برق، 16- دســتگاه چله پیچی بخشی ســاخت شرکت TEXTIMA از 
کشور آ لمان شرقی همراه با قفســه بویین 490 دوک و شماره سریال 1274 و 
ســایر متعلقات مدل 1985 در صورت ســالم و آماده بکار به تعداد یک دستگاه، 
17- دستگاه چله پیچی مستقیم ساخت شرکت kabool machine از کشور کره 
جنوبی با قفسه بوین شامل 600 دوک به عرض 190 سانتی متر با شماره سریال 
51275 مدل 2004 در صورت سالم و آماده بکار به تعداد یک دستگاه، 18- ماشین 
بافندگی از کشور فرانسه Picanol و مدل 2003 دارای سیستم کنترل Stabli و 
تیپ 2861 در صورت ســالم و آماده به کار به تعداد سه دســتگاه، 19- ماشین 
بافندگی از کشور سوئیس شرکت سازنده Ruti Testrake و تیپ X-LH190 با 
 تکنولــوژی پروجکتال در صورت ســالم و آماده بــه کار و در فــاز تولید قرار 
بگیرند به تعداد 15 دســتگاه، 20- ماشــین بافندگی از کشــور سوئیس شرکت 
سازنده Ruti Testrake تیپ X-LH190 بدون تکنولوژی پروجکتال در وضعیت 
سرویس و نگهداری نامناسب، جدا )دمونتاژ( شدن بعضی از قطعات دستگاه ها 
به صورت پراکنده در اطراف به تعداد 13 دستگاه، 21- دستگاه بافندگی ماکویی 
ساخت شرکت hanjin machi کره جنوبی با سیستم دابی مدل 1998 با سیستم 
تغذیه نخ با عرض 190 سانتی متر که از نظر ســرویس و نگهداری در وضعیت 
نامناسب بود و 14 دستگاه آن به صورت اسقاطی و ناقص در فضای باز کارخانه 
دپو شده به تعداد 46 دستگاه 30 سالم 14 خراب، 22- میز کنترل متراژ پارچه خام 
بدون مشخصات فنی به تعداد یک دســتگاه، 23- غلطک بیم چله 2 متری و سایر 
 متعلقات در صورت ســالم و آماده به کار بــه تعداد پانزده عدد، 24- دســتگاه

 کنترل متراژ نهایی همراه با رول پیچ و طاقه کنی به عرض 2 متر ســاخت ایران 
کارگاه یا شــرکت project-servicc مدل 1383 همراه با تابلو برق تغذیه جهت 
کنترل نهایی و بسته بندی دیجتالی و سایر متعلقات در صورت سالم و آماده به 
کار به تعداد دو دســتگاه، 25- دســتگاه پارچه رول کنی ســاخت ایران شرکت 
service  project  مدل 1383 همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده 
به کار به تعداد یک دستگاه، 26- یک دستگاه طاقه پیچی ساخت ایران جهت کنترل 
نهایی مدل 1382 با عرض 2/2 متر ســاخت کارگاه Projectal همراه با ســایر 
متعلقات در صورت ســالم و آماده به کار به تعداد یک دستگاه، 27- دستگاه میز 
کنترل متراژ و کله گیر ساده با میز شیشه ای ساخت ایران همراه با سایر متعلقات 
در صورت سالم و آماده به کار به تعداد دو دستگاه، 28- باسکول دیجیتال ساخت 
ایران همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده به کار به تعداد دو دستگاه، 
29- همزن ساخت ایران با حجم 500 لیتر، مخزن استیل همراه با سایر متعلقات 
به صورت سالم و آماده به کار به تعداد یک دســتگاه، 30- بسته بندی )وکیوم( 
شیرینک ساخت شرکت ماشین های بسته بندی ایران مدل 1383 در صورت سالم 
 و آمــاده بکار به تعــداد یک دســتگاه، 31- خرک حمــل پارچه شــامل دو عدد 
چرخ متحرک به تعداد پانزده عدد، 32- کاری)پالت( حمل پارچه به تعداد چهارده 
عدد، 33- دستگاه ماسوره پیچی که هر یک دارای 20 چشم )کله( ساخت کشور 
 کــره جنوبــی شــرکت Swwng Machine Hwa در شــرایط ســرویس و 

 نگهداری نامناســب )گوشــه ســالن در وضعیت نامناســب مســتقر( همراه با
 ســایر متعلقات در صورت امکان بازســازی و تعمیر و راه اندازی به تعداد 10 
 kabool دستگاه، 34- دستگاه شستشو ساخت کشور کره جنوبی ساخت شرکت
machine تحت نام Rotary Waching machine فاقد پالک و مشخصات فنی، 
فشــار از دو دهانه ورودی تامین از جنس استنلس استیل در شرایط سرویس و 
نگهداری نامناسب همراه با سایر متعلقات در صورت امکان بازسازی و تعمیر و 
راه اندازی به تعداد یک دستگاه، 35- دســتگاه رنگرزی Jet Dying دو قلو افقی 
 ســاخت کشــور کره جنوبی شــرکت kabool machine مدل 2004 و شماره 
سریال 51273 به تعداد یک دستگاه، 36- دستگاه رنگرزی تحت فشار HT ساخت 
کشور کره جنوبی ساخت شرکت kabool machine مدل 2004 و شماره سریال 
54731 با دو دهنه ورودی و ماکزیم دما 150c همراه با سایر متعلقات در صورت 
سالم و آماده بکار به تعداد یک دستگاه، 7- دستگاه ماشین شستشو ساخت کشور 
کره جنوبی سال ساخت 2004 با نام IL-HANG MACHINE CO فاقد پالک 
و مشخصات فنی برای شستشو و آهارگیری پارچه همراه با سایر متعلقات در 
صورت سالم و آماده بکار به تعداد یک دستگاه، 38- دستگاه کاهش دهنده وزن 
ساخت کره جنوبی شرکت Kabool- machine مدل 2004 با چهار دهنه ورودی 
با حجم 400 متر مکعب و ظرفیت 160 کیلوگرم بر ساعت در شرایط سرویس و 
نگهداری نامناسب همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار به تعداد 
یک دستگاه، 39- دستگاه ژیگردرب دارســاخت ایران کارگاه طاهر زادگان مدل 
1386 با ظرفیت 400 کیلوگرم جهت پخت، ســفیدگری، رنگرزی همراه با ســایر 
متعلقات در صورت سالم و آماده بکار به تعداد یک دستگاه، 40- دستگاه کالندر 
با 5 سیلندر و غلطک فیبری و فلزی ســاخت کارگاه عتیقه چی با عرض 2/2 متر 
همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار به تعداد یک دستگاه، 41- 
 Willen- Weider دستگاه ماشین پرزسوزی ساخت کشور ســوئیس شرکت
همراه با شاسی مواد رول پیچ و جک بدون پالک فنی همراه با سایر متعلقات در 
صورت سالم و آماده بکار به تعداد یک دستگاه، 42- دستگاه آبگیر تحت عنوان 
سانتریفوژ یا ساخت ایران مدل 1385 با قطر 1/5 متر و ارتفاع حدود نیم متر همراه 
با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار به تعداد یک دستگاه، 43- دستگاه 
تاب گیر طنابی ساخت ایران با فوالرد همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و 
آماده بکار به تعداد یک دســتگاه 44- دستگاه استنتر ساخت کره جنوبی شرکت 
JUNG KORCA گاز سوز شامل 8 سکشــن با لبه گیر کلیپس و سوزنی مدل 
2004 و عرض 1/ 2 متر با حداکثر ســرعت 100 متر بر ساعت و شماره سریال 
4796 همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار به تعداد یک دستگاه، 
 45- تعداد دســتگاه بافندگی ماکویی به شــرح بند 6 به صورت اسقاط و از رده 
خارج شــده در فضایی باز محوطه بر روی هم انباشه شــده که در قالب فروش 
ضایعات فلزی به ازای هر کیلوگرم 7000 ریال تعیین و اعالم می گردد به تعداد 
14 دســتگاه حدود 10 تن، ارزش کل ردیف 1 الی 45 گزارش برابر دو میلیارد و 
سیصد و ســی و یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان ) 23/315/500/000 
 ریــال( م الــف:431 اداره اجــرای اســناد رســمی خوانســار)2145 کلمــه،

 22 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/375 شــماره ابالغنامــه: 9510100354107530 شــماره پرونــده: 
9509980358800670 شــماره بایگانی شــعبه: 950845 شــاکی اداره جهاد 
کشاورزی شکایتی علیه آقای باقر یزدانی دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری  34 متر 
مربع از اراضی کشاورزی تقدیم دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 115 جزایی سابق( 
مجتمع شهید بهشتی واقع در اصفهان- خیابان شریعتی- حد فاصل بیمارستان 
شریعتی و چهار راه پلیس ارجاع و به کالسه 9509980358800670 ) 950845 
ک 115( ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/12/22 و ساعت 9 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:35177 شعبه 115 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان ) 115 جزایی سابق( ) 171 کلمه، 2 کادر( 
ابالغیه

9510100353104137 شــماره پرونــده:  11 شــماره ابالغنامــه: /376
9509980358800325 شــماره بایگانی شــعبه:950752 ابالغ شونده حقیقی: 
اصغر ابراهیمی فرزند علی به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1395/12/22 

یک شــنبه ســاعت: 9 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره 349 ، در خصوص 
شکایت جهاد کشاورزی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی به اتهام تغییر 
غیرمجاز اراضی زراعی به میزان 500 متر از اراضی واقع در مرغ گچی از طریق 
محوطه سازی در این شعبه حاضر شوید. م الف:35169 شعبه 105 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان)105 جزایی سابق(  )87 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/377 شــماره ابالغنامــه: 9510100351510980 شــماره پرونــده: 
9509980351500820 شــماره بایگانــی شــعبه: 950985  خواهان/ شــاکی 
محمدرضا گلستان نژاد دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم حسین اعظمی و 
اعظم کارگران و علیرضا کارگران و حمید شفائی و محمد زمانی قلعه  به خواسته 
جلب ثالث تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شــماره 348  ارجاع و به کالســه 9509980351500820 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  95/12/21 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:35165 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)183 

کلمه، 2 کادر(
اجراییه

9510420351400535  شــماره پرونــده:  11 شــماره اجراییــه: /379
9509980351400669 شــماره بایگانی شــعبه:950756 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه غیابی مربوطه محکوم علیهما 
1- محمد علی اکبرزاده فرزند اصغر به نشــانی اصفهــان خ زینبیه کوچه بنایی 
کوچه فریدون پالک 59 و 2- محمد احمدی فرزند اکبر به نشانی اصفهان خ رباط 
اول جنب داروخانه شــریف کوچه داروخانه شــریف کوچه نقش جهان پالک 2 
منزل اکبر احمدی  محکوم انــد به پرداخت مبلغ نوزده میلیــون ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 336/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه بر اساس شاخص از تاریخ 82/4/1 لغایت وصول و حق وکاله وکیل به مبلغ 
912/000 ریال در حق محکوم له مجید عمو فرزند محمد علی به نشانی اصفهان 
خ چهارباغ باال بین دروازه شــیراز و خیابان نیکبخت ســاختمان حافظیه طبقه 
اول شــرکت مفروز و پرداخت مبلغ 950/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت. رای صادره غیابی اســت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهــد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 35183 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)458 کلمه، 5 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
11/378 شــماره ابالغنامــه: 9510100351510958 شــماره پرونــده: 
9509980351500897 شماره بایگانی شــعبه: 951069  خواهان/ شاکی شیوا 
رنجبر  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم اداره ثبت احوال اصفهان و محمود 
عطائی نوکابادی  به خواســته  الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 15 
 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
348  ارجاع و به کالســه 9509980351500897 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  95/12/21 و ســاعت 8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شــاکی  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:35203 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)180 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/374 شــماره ابالغنامــه: 9510100354107515 شــماره پرونــده: 
9409980362400674 شــماره بایگانی شــعبه: 940678 شــاکی اداره جهاد 
کشاورزی شکایتی علیه علی راجی فرزند عباس  دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری 
اراضی به میزان 400 متر مربع تقدیم دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 115 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 115 جزایی 
سابق( مجتمع شهید بهشــتی واقع در اصفهان- خیابان شــریعتی- حد فاصل 
بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس ارجاع و به کالسه 9409980362400674 
) 940678 ک 115( ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/12/22 و ســاعت 
8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و 
 به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور

 کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:35178 
شــعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 115 جزایی ســابق( ) 172 کلمه، 2 

کادر( 
اجراییه

9510420352400443  شــماره پرونــده:  11 شــماره اجراییــه: /380
9409980352400100 شــماره بایگانی شــعبه:940111 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه  و دادنامه غیابی شماره 9409970352401317 این شعبه، 
محکوم علیه ثانی عابدینی فرزند عبدالخالق به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به 1- پرداخت مبلغ 370/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 1390/12/20 لغایت زمان وصول محکوم به و همچنین مبلغ 
11/350/000 ریال بابت خسارات دادرسی و مبلغ 10/008/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل همگی در حق محکوم له امیر جعفر چدنی فرزند حســن به نشــانی 
ا صفهان چهار راه گلزار ســاختمان 1105 واحد 3 و 2- پرداخت 18/500/000 
 ریال به عنوان حق االجرا دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
 اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود

) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
 به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(

 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 35188 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)411 کلمه، 

4 کادر(
اجراییه

9510420352400449  شــماره پرونــده:  11 شــماره اجراییــه: /381
9509980352400224 شــماره بایگانی شــعبه:950304 بموجب درخواست 
اجراي حکــم مربوطــه  و دادنامه غیابــی شــماره 9509970352401246 این 
شعبه، محکوم علیه محمد مهدی ســلطانی فرزند کریم  به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به 1- پرداخت مبلــغ 448/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
به انضمام خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ سررســید چکها )منــدرج در متن 
دادنامــه( و همچنین پرداخت مبلــغ 14/282/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
مبلغ 11/952/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل همگــی در حق محکوم له وحید 
نقوی فرزند اکبر به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ 22 بهمن خ عالمه امینی کوچه 
شهید پرویز آبکار کوچه گلستان پ 17 کدپستی 8158948683 با وکالت قدرت 
اله خســروی فرزند عزت اله به نشــانی اصفهان شیخ صدوق شــمالی خ شیخ 
 مفید کوچه ســعدی جنوبی جنب ساختمان پاســارگاد دفتر رحمت اله احمدپور 
 2- پرداخت مبلــغ 22/400/000 ریال به عنوان حق االجــرا دولتی. محکوم علیه 
مکلف اســت ازتاریخ ابــالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبــی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجــه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
 تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یــا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 35187 شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)450 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

9510420350900591  شــماره پرونــده:  11 شــماره اجراییــه: /382
9509980350900234 شــماره بایگانی شــعبه:950281 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه  و شــماره دادنامه غیابی 9509970350901006 محکوم 
علیه محمد فرقدانی فرزند علی به نشــانی اصفهان خیابــان رباط اول داروخانه 
شریف کوچه شــریف پالک 28 همراه 09131869036 محکوم است به پرداخت 
مبلغ دویست و پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6/675/000 
ریال بابت هزینه دادرسی از باب تســبیب و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررســید لغایت اجرای حکم که در هنگام اجرای حکم محاسبه می گردد 
در حق خواهان تعاونــی اعتبار ثامن االئمــه به نمایندگی آقایان محمد حســین 
نظری توکلی و مسعود مهردادی به نشانی اصفهان میدان بزرگمهر اول خیابان 
بزرگمهر کوچه  آبشــار سرپرســتی تعاونی اعتبار ثامن االئمه  با وکالت فهیمه 
عصاچی کریم به نشانی اصفهان خیابان توحید جنوبی مجتمع تابان طبقه 1 واحد 
1 همراه 09131680987 و نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهــد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 

مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 35172 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)446 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

9510420351500458  شــماره پرونــده:  11 شــماره اجراییــه: /383
9109980351501019 شــماره بایگانی شــعبه:911033 بموجب درخواست 
اجراي حکم شماره 9209970351500133 محکوم علیهم 1- علی رضائی فرزند 
فرهاد 2- زهره افتخاری فرزند منوچهر هر دو به نشانی اصفهان خیابان آزادی 
مقابل پارک مرداویج پالک 57 ) مجهول المکان( 3- مجید داورپناه فرزند محمد به 
نشانی خیابان حکیم نظامی کوچه بیژن مجتمع گلشن پالک 9 و 4- شیرین رضائی 
فرزند حیدر به نشانی دروازه شــیراز خیابان مرداویج کوچه ماکسیم پالک 22 
)مجهول المکان( محکوم اند به پرداخت 1- اصل خواســته مبلغ 106/688/143 
ریال 2- هزینه دادرسی مبلغ 2/184/000 ریال 3- حق الوکاله وکیل 3/760/515 
ریال 4- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ) 90/8/23( لغایت وصول در 
حق محکوم له موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان غالمحسن تقی نتاج ملکشاه به 
نشانی اصفهان خیابان توحید جنب تاالر فرشچیان ساختمان مدیریت با و کالت 
سپیده لطفی فتح آبادی فرزند عبدالحسین به نشانی اصفهان خیابان توحید میانی 
باالی بانک ملت موسسه حقوقی جم و پریسا عظیمی فرزند محمد رضا به نشانی 
شــاهین شــهر خیابان رازی فرعی 1 غربی پالک 20 و 5- نیم عشر دولتی. رای 
صادره غیابی است.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
 اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود

) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.  رای 
دادگاه: در خصوص دعوی موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت خانم 
پریســا عظیمی به طرفیت خانمها زهره افتخاری و شیرین رضایی و آقایان علی 
رضایی و مجید داور پناه به خواسته مطالبه مبلغ صدو شش میلیون و ششصد 
و هشتاد و هشت هزار و صدو چهل و سه ریال و خســارات دادرسی به استناد 
چک شماره 794150 مورخ 90/8/23 که خوانده ردیف اول صادر نموده و دیگر 
خواندگان به عنوان ضامن ظهــر آن را امضا نموده اند نظر به اینکه مســتندات 
ابرازی خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 
دارد و خواندگان دفاعی که برائت ذمه خود یا بی اعتباری  مســتندات خواهان را 

ثابت سازد ارائه ننموده اند دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به 
مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 
فوق بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و صد و هشتاد و چهار هزار ریال بابت 
هزینه دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
محکوم می گردد. ضمنًا دایره اجرای خســارت تاخیر تادیه مبلغ خواســته را از 
تاریخ سررسید چکها لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی 
بانک مرکزی محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد شد. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و 
ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی است. م الف: 35167 شعبه 15 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)722 کلمه، 8 کادر(
اخطار اجرایی

11/384 شــماره: 409/95 به موجب رای شــماره 1467 تاریخ 95/8/29 حوزه 
13 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
نسیم بهرامی  نیا فرزند محمد شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 28/800/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 635/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت هزینه 
نشر آگهی با احتســاب اجرای احکام ) 600/000 ریال( و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواســت ) 95/3/6( لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا در حق محکوم له میثم نصوحیان فرزند احمد شغل آزاد با وکالت محمد 
مهدی خانی به نشــانی اصفهان چهار باغ باال مجتمع پــارک واحد 533. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:35162 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )209 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

11/402 آگهی موضوع ماده 3قانــون وماده13آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابرآراء شــماره های ذیل صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرســمی الحاق موادی  به قانون  ساماندهی 
مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک خوانســار،تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیــان محرزگردیــده اســت.لذا مشــخصات متقاضیان وامــالک مورد 
تقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصلــه 15 روزآگهی 
میشــوددرصورتی که اشــخاص نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشــند،می توانندازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه اداره ثبت اسنادوامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
 مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم 

نمایند.
1-رأی شــماره139560302011000729 مــورخ 1395/11/06بانو عصمت 
ایرانی فرزند اسداله  بشماره شناســنامه 15801صادره خوانساردارای کد ملی 
1229215735 در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 600 متر مربع پالک شماره 
1003 اصلی واقع دربخش یک ثبت خوانســار خریداری مع الواســطه از مالک 

رسمی حسین ایرانی
2-رأی شماره 139560302011000732 مورخ 1395/11/06 آقای سید نصرت 
اله ذوالفقاری فرزند سید جمال بشماره شناسنامه 15027صادره خوانسار دارای 
شماره ملی1229207971در ششــدانگ  زمین محصور چهاردیواری و اتاقک 
مسقف به مســاحت 275/87متر مربع پالک شماره 645و646و649و650فرعی 
از9 اصلی واقع دربخش سه ثبت خوانسار خریداری از ما لک رسمی محمد حسین 

قربانی و غیره
3- رأی شــماره 139560302011000741 مــورخ 1395/11/07 آقــای  
محمددهاقین فرزند جواد بشماره شناســنامه 7صادره خوانسار دارای شماره 
ملی1229699368 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 294/72 متر مربع پالک 
شــماره 830 فرعی از18 اصلی واقع دربخش چهارثبت خوانسار خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی احمد پشمی
-بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول 18 /1395/11
تاریخ انتشارنوبت دوم1395/12/03 

م الف: 434 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسنادوامالک خوانسار
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: در سال جاری 
با همت صندوق بیمه محصوالت کشــاورزی و اقدامات ترویجی 
کارشناســان مربوطه از مجموع 720 هکتار ســطح زیر کشت 
گندم و جو در نقاط مختلف، بیــش از 70درصد معادل نزدیک 
به 230 هکتار گندم و 222 هکتار جو تحت پوشــش بیمه قرار 

گرفته اند. 
مجتبی مطهری در حاشــیه یکی از جلســات اداری با اشــاره 
به آغاز به کار این صندوق از ســال 63 با پوشــش دو محصول 
پنبه و چغندرقند بیان کرد: با توجه به امــکان وقوع 31 حادثه 
از مجموع 40 بالی طبیعی شــناخته شــده جهــان در ایران و 
عواملی مانند طول و عرض جغرافیایی و زاویه تابش خورشــید، 
کشــور ما همواره در معرض تغییرات تند اقلیمی خواهد بود که 
همین موضوع اهمیت پوشــش بیش از 153 محصول مختلف 

کشاورزی توسط این صندوق را دو چندان می کند. 
مطهری اجرای بخش هایــی از قانون افزایش بهــره وری و راه 
اندازی ســامانه نظام نوین ترویج به منظور انتقــال یافته های 
تحقیقاتی و دانــش فنــی را از دیگر اقدامــات مجموعه تحت 
مدیریت خود در ماه های اخیر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
نزدیک به 30 نفر از پرسنل به صورت مستقیم و غیر مستقیم در 
پهنه بندی های تعیین شده به نوعی درگیر این کار هستند که 
تاکنون نیز نزدیک به چهل درصــد از 14 هزار و 800 بهره بردار 
بخش کشاورزی شهرستان موفق به ثبت اطالعات خود در این 
سامانه شــده اند. وی ادامه داد: با تکمیل اطالعات این سامانه، 
تمامی خدمات ارائه شــده همانند خریدهای تضمینی و توزیع 
سم و کود منوط به ثبت مشخصات بهره برداران در این سیستم 

جامع خواهد شد.

فرماندار شهرســتان تیران و کرون گفت: به مناســبت  ســی و 
هشتمین  سالگرد پیروزی انقالب اســالمی و آغاز دهه فجر 70 

پروژه در زمینه های مختلف در تیران و کرون افتتاح شد. 
علــی رحمانی اظهار کــرد: این تعــداد پــروژه در بخش های 
مخابراتی،عمرانی،کشــاورزی،خدماتی و صنعتــی در ســطح 
شهرســتان تیران و کرون با اعتباری بالغ بر 320 میلیارد ریال 

مورد بهره برداری قرار گرفت. 
رحمانی تصریــح کــرد:70 پروژه شــامل 12 هکتار کشــت 
گلخانه ای ،زیرســاخت هــای مخابراتی ،180 هکتــار آبیاری 
تحــت فشــار،دام و طیــور ،احــداث دو واحد ســنگبری در 
رضوانشهر،پروژه های برق رسانی ،بوستان های روستایی،طرح 
هادی روســتایی ،نوســازی مــدارس و طــرح اینترنت 4 جی 

می باشد. 
وی ادامه داد: با افتتــاح این تعداد پروژه بیــش از 200 فرصت 

شغلی در شهرستان تیران و کرون ایجاد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد خبر داد:

70درصد محصوالت زراعی 
زیرپوشش بیمه محصوالت کشاورزی

افتتاح 70 پروژه به مناسبت دهه فجر 
در تیران و کرون

اخبار

دبیر ســتاد اقامه نماز نطنزگفت: اجالس سراسری نماز 
دهم اسفند در دانشگاه پیام نور نطنز با اجرای برنامه های 
 فرهنگــی مذهبــی برگزار می شــود. حجت االســالم 
آیت ا... موســوی دبیر ســتاد اقامه نماز نطنز اظهار کرد: 
اجالس سراسری نماز روز 10 اسفندماه در دانشگاه پیام 
نور نطنز با حضور روحانیون برجســته کشوری و اجرای 
برنامه های فرهنگی مذهبی برگزار می شــود. وی گفت: 
برگزاری مسابقات شعر و عکس نماز توسط اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی یکی از برنامه های جنبی این اجالس بوده 
که برگزیدگان مســابقه در روز اجالس مورد تجلیل قرار 
خواهند گرفت. دبیر ســتاد اقامه نماز نطنــز از برگزاری 
مسابقه نقاشی و دل نوشته نماز توســط ادارات آموزش  
و پرورش نطنــز و بادرود خبر داد و تصریــح کرد: در این 
اجالس ضمن تجلیل از برگزیدگان مســابقات نقاشی و 
دل نوشته از برندگان مسابقه اذان که توسط اوقاف و امور 

خیریه نطنز و بادرود برگزار خواهد شد تجلیل می شود.

مدیر امور بــرق گلپایگان اظهــار کرد: 10 پــروژه مهم 
برق رســانی با اعتباری بالغ بــر 650 میلیــون ریال در 
شهرســتان گلپایگان به بهره برداری می رســد. شــاپور 
حدادی پور تصریــح کرد: ایــن پروژه ها شــامل تامین 
روشنایی بلوار صنعت، بلوار صفائیه، احداث شبکه ونصب 
ترانس شهرک الوند، بهینه ســازی شبکه وپست خیابان 
امام حسن)ع(، جابه جایی شبکه درمیدان اصلی گلشهر 
و رفع حریــم ونصب ســایر تجهیزات اســت. وی افزود: 
به منظور تامین روشــنایی بلوار صنعت وبلــوار صفائیه 
به طول2/5کیلومتر مبلــغ 278  میلیون ریــال  و برای 
تبدیل شبکه هوایی فشار متوســط به کابل زمینی وجابه 
جایی پســت خیابان امام حســن مجتبی )ع(مبلغ 102 
میلیون ریال  هزینه شده است. حدادی پورادامه داد: این 
پروژه ها با هدف تبدیل شــبکه به منظــور کاهش حجم 
شاخه بری وکاهش خاموشــی ها انجام شده است. مدیر 
امور برق گلپایــگان با بیان اینکه احداث شــبکه و نصب 
ترانس در شــهرک الوند با اعتباری بالــغ بر 500 میلیون 
 ریال به بهره برداری می رســد، تصریح کــرد: این ترانس 
 جهت برطرف کــردن ضعــف ولتاژ مشــترکین نصب

 شده است. 

آیین اختتامیه تحویل 1750 واحد مسکن مهر در شهرستان 
شهرضا برگزار شد. نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای 
اسالمی در مراسم اختتامیه تحویل 1750 واحد مسکن مهر 
در شهرضا اظهار داشــت: از برکات نظام مقدس جمهوری 
اسالمی، تالش موثر در راســتای ایجاد بسترهای مناسب 
برای برخورداری همه مردم از امکانات رفاهی نظیر مسکن 
مناسب بوده است. سمیه محمودی افزود: یکی از افتخارات 
شهرستان این اســت که در کمترین زمان نسبت به دیگر 
شهرســتان ها و با کمترین هزینه، مراحل ســاخت و ساز 
مسکن های مهر به اتمام رسیده و به متقاضیان واگذار شده 

است.
زیرساخت های الزم در مسکن های مهر شهرضا 

فراهم شود
فرماندار شهرضا در ادامه مراسم با بیان اینکه دولت با داشتن 
مسئوالنی کارآمد و مردم دوســت، توانسته خدمات زیادی 
انجام دهد، گفت: تالش شبانه روزی مدیران ارشد و اجرایی 
کشور در بخش های مختلف، منشأ خدمات ماندگاری بوده 
که تمام اقشار اجتماع را بهره مند کرده است. محسن گالبی با 
اشاره به اینکه ساخت و ساز مسکن های مهر به تنهایی مشکل 
افراد متقاضی دریافت این مســکن ها را برطرف نمی کند، 
افزود: الزم است زیرســاخت های الزم در مسکن های مهر 
در راستای رفاه حال ســاکنان فراهم شود. وی با بیان اینکه 

برای ساکنان مسکن مهر در منطقه سروستان ایجاد امکاناتی 
از قبیل پارک و فضای ســبز مناسب و تسهیل دسترسی به 
امکانات آموزشی الزم اســت، افزود: مسئوالن دستگاه های 
اجرایی و خدماتی شهرستان، با تالش شبانه روزی سعی در 
ارتقای سطح خدمت رسانی به شهروندان را دارند و با احداث 

این پروژه ها، رفاه هرچه بیشتر شهروندان فراهم می آید. 
ایجاد تعاونی ها گام موثری بــرای کاهش نرخ 

بیکاری است
رییــس اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی شــهرضا در این 
مراســم، بیان کرد: در بخش تعاون، دولت با رویکرد تقویت 
بخش خصوصی و واگذاری امور بــه مردم، طرح های زیادی 
را پیشــنهاد و اجرا کرده اســت. مصطفی اباذری با اشاره به 
لزوم توجه بیشتر به تعاونی ها، تصریح کرد: دولت به سمت 
نقش نظارتی و حمایتی خود در ایــن عرصه حرکت کرده و 
ما باید در زمینه تعاونی ها وارد عمل شویم. وی اظهار داشت: 
همان گونه که شــهرضا روزی در سطح کشــور، به عنوان 
برترین تعاونی مسکن مهر کشــور شناخته شد و واحدهای 
خود را در کمترین زمان و با کیفیت مناســب تحویل داد، ما 
در زمینه جذب اعتبارات تعاونی ها هم باید فعال شویم و به 
جذب اعتبارات بپردازیــم. رییس اداره تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرضا با اشــاره به شعار ســال، گفت: اگر رهبر 
انقالب در آســتانه ســال 95 این ســال را به عنوان اقتصاد 

مقاومتــی نام گذاری کردند بــه این دلیل اســت که ما اگر 
بخواهیم می توانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم. وی با اشاره 
به آغاز پروژه ساخت مســکن های مهر در شهرستان از سال 
85، افزود: در این مدت افراد زیادی کــه به توانمندی های 
خود ایمان و اعتقاد داشــتند در قالب شــرکت های تعاونی 
برای ساخت این مسکن ها وارد عمل شــدند. اباذری گفت: 
شهرستان شهرضا جزو نخستین شهرهای کشور است که 
مراسم اختتامیه مراحل ساخت و ساز این مسکن ها را جشن 
می گیرد و از این نظر جزو برترین های کشــور نیز محسوب 
می شود. وی با اشــاره به فعالیت 115 شرکت تعاونی فعال 
در شهرستان شــهرضا، افزود: یکی از مهم ترین تعاونی های 
شهرستان، تعاونی کامیون داران است که 80 درصد از حمل 
و نقل جاده ای شهرستان را انجام می دهد. رییس اداره کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا با اشاره به صادرات 2 میلیون 
دالری محصوالت تعاونی های شــهرضا گفت: امســال در 
شرکت های تعاونی شهرستان شهرضا صادرات محصوالت 
مختلف به ارزش 2 میلیون و 928 هزار دالر انجام شــده که 
این محصوالت بیشــتر در زمینه های صنعتی و کشاورزی 
بوده است. وی با اشاره به اینکه فعالیت شرکت های تعاونی 
در بخش های مختلف مصداق بارز کاهــش تصدی گری و 
افزایش توان نظارتی دولت است، گفت: شهرستان شهرضا 
یکی از شهرستان های کشور است که از جنبه های مختلف 
دارای ویژگی هایی است که موقعیت ممتازی برای آن ایجاد 
کرده است. اباذری بیان کرد: استقرار در مسیر جاده ترانزیت 
شــمال - جنوب کشــور، نیروی کار جوان و تحصیلکرده و 
خاک مناســب از جمله مزایا و فرصت های این شهرستان 
محسوب می شود. وی با اشــاره به تهدیدهایی که شهرضا 
در حوزه اشــتغال با آن مواجه است، خاطرنشــان کرد: باال 
بودن نرخ بیکاری، وضعیت اقلیمی و خشکسالی سال های 
اخیر، باالبودن نرخ مهاجرت و باالبودن نسبت شهرنشینی 
در شهرســتان از جمله مهم ترین تهدیدهای ما به حساب 
می آید. رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا افزود: 
متاسفانه معضل بیکاری به عنوان مهم ترین چالش موجود در 
شهرستان است و با وجود تالش های فراوان برای کاهش نرخ 

باالی بیکاری در شهرستان جوابگوی این نیاز نیست.
وی با اشــاره به تالش و همکاری فرمانداری و دستگاه های 
خدمت رسان شهرستان برای حفظ شرایط موجود اشتغال 
و افزایش آن، گفت: الزم اســت تا شورای اســالمی کار در 
شــرکت های باالی 50 نفر کارگر تشکیل شــود تا بتوانند 
از حقوق کارگران دفاع کنند.رییــس اداره کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی شهرضا با تاکید براینکه ایجاد تعاونی ها گام موثری 
برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال است، افزود: ایجاد 
تعاونی فرصت مناسبی فراهم می کند تا در مدت زمان اندکی 

با تجمیع سرمایه های اندک کارهای بزرگی انجام شود.

دبیر ستاد اقامه نماز نطنز:

اجالس سراسری نماز 
در نطنز برگزار می شود

بهره برداری از 10 پروژه 
برق رسانی در گلپایگان 

با مسئوالن

پیشنهاد سردبیر: 
بهره برداری از 10 پروژه برق رسانی در گلپایگان

 اگر رهبر 
انقالب در 

آستانه سال 
95 این سال 
را به عنوان 

اقتصاد مقاومتی 
نام گذاری 

کردند به این 
دلیل است که 

ما اگر بخواهیم 
می توانیم 

کارهای بزرگی 
را انجام دهیم

تحویل ۱۷۵۰ واحد مسکن مهر در شهرستان شهرضا

تحدید حدود اختصاصی  
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک واحد کارگاه موزائیک سازی پالک شماره 
31/9570 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای 
رضا علی عسگری  فرزند محمد  درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/12/17 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/11/18 
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان)140 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی  
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 45/406 مجزی شده 
از پالک 45 اصلی در اجرای موضوع قانون تعییــن تکلیف  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مرید صوفی فرزند برفی درجریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز یک شــنبه مورخ 1395/12/15 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/11/18 علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت 

اسناد وامالک غرب اصفهان)147 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت دادرسی

خواهان آقــای محمد جمالی دادخواســتی به خواســته الزام خوانــده به مطالبه 
به طرفیت خوانده آقای یداله نوروز چادگانی به شــورای حل اختالف شــعبه 3 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 95 / 761 ثبت گردیده 
و وقت دادرسی به تاریخ 15 / 1 / 96 ساعت 15 / 4  عصر تعیین گردیده است . علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشد به تقاضای 
خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار 
 در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطار

 می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین 
شده حضور یابد . بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد . شــعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف نجف 

آباد )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت دادرسی

خواهان آقای محمد جمالی دادخواســتی به خواســته الزام خوانده به مطالبه به 
طرفیت خوانده آقای مهدی عارفی نیا به شــورای حل اختالف شعبه 3 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 95 / 760 ثبت گردیده و وقت 
دادرسی به تاریخ 15 / 1 / 96 ساعت 15 / 4  عصر تعیین گردیده است . علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان 
به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه 
های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که با 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسی تعیین شده حضور 
یابد . بدیهی اســت در صورت عدم حضور شورا به خواســته رسیدگی نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد . شعبه 3 حقوقی شــورای حل اختالف نجف آباد )174 

کلمه، 2 کادر(
مزایده

10/613 اجرای احکام شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهــان در نظر دارد در 
ارتباط پرونده اجرائی کالسه 950269/ ج/3 محکوم له مرضیه ایرانپور بروجنی 
فرزند حســن به وکالت آقای داود کیانی هرچگانی به طرفیت محکوم علیه رامین 
دارا فرزند منوچهر مبنی بر دستور فروش ملک مشاع، ششدانگ پالک ثبتی 38187 
فرعــی از 2250 اصلی بخش 6 اصفهــان مربوط به یک واحــد آپارتمان واقع در 
آدرس: اصفهان، سپاهان شهر و بلوار غدیر، خیابان الوند 2، بر خیابان شجاعت، 
طبقه 60- با کدپستی 8179914561 به مســاحت 94/07 متر مربع که طبق نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 3/198/380/000 ریال ارزیابی گردیده که 
مصون از اعتراض مانده است را از طریق مزایده به فروش برساند. علیهذا قیمت 
مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند 
و به فروش رســیده و واگذار می گردد. ضمنًا مبلغ 10 درصد از قیمت مزایده به 
صورت وجه نقد به صورت فی المجلس به عنوان ســپرده دریافت و در صندوق 
دادگستری ســپرده می گردد و مابقی وجه مزایده حداکثر ظرف مدت یک ماه از 

خریدار اخذ خواهد شد، در صورتی که برنده مزایده ما به التفاوت بهاء مزایده را 
ظرف مهلت فوق نپردازد سپرده او به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد، از 
کسانی که مایل به شرکت در جلسه مزایده می باشند دعوت می شود در روز پنج 
شنبه 1395/12/5 ساعت 8 صبح در محل اجرای احکام حقوقی شعبه 3 اصفهان 
واقع در ) اصفهان، خیابان نیکبخت، 200 متر بعد از ساختمان مرکزی دادگستری 
اصفهان، جنب بیمه پارسیان، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه چهارم، واحد8( 
حضور به هم رسانند، متقاضیان می توانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجرای احکام 
حضور یافته، از خصوصیات، مشخصات مال مورد مزایده در نظریه کارشناسی 
مطلع گردند. م الف: 33454 اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

)294 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

11 شــماره آگهــی: 139503902122000010 شــماره پرونــده:  /365
9100400212200019 به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شش دانگ یک باب 
کارخانه تحت پالکهای 2163 و 2210 و 2171 و 2211 فرعی از 15 اصلی بخش 6 
ثبت خوانســار ذیل صفحات 101 و 171 و 407 و 266 و 269 و 172 و 470 دفاتر 
جلد 4 و 5 به شماره های ثبت 614-637-923-876-877-944-845 ثبت و صادر 
و مع الواسطه به موجب اسناد انتقالی 55194 مورخ 1379/12/14 و 54731 مورخ 
1379/8/23 و 56047 مورخ 1380/7/15 دفتر 12 خوانســار شــرکت نای زرین 
منتقل شده است، طبق اسناد رهنی شماره 9484 مورخ 1383/10/17 و 5115 مورخ 
1382/4/5 و 24493 مورخ 1389/12/28 و 6795 مــورخ 1382/10/30 و 7698 
مورخ 1383/2/29 دفترخانه 586 تهران در قبال مبلغ 11/376/965/885 ریال در 
رهن بانک ملی ایران شعبه سعیدی تهران قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 25/957/045/000 ریال ارزیابی شده که برابر ابالغ مورخ 1395/10/13 به 
شرکت نای زرین اعتراض صورت نگرفته علیهذا  پالکهای فوق دارای دو عدد سوله 
به میزان 2100 متر مربع اعیانی و به ارتفاع 6 متر با پوشش سقف ورق گالوانیزه و 
پشم شیشه با توری سیمی تیراهن 14 ساختمان اداری در دو طبقه با قدمت حدوداً 
15 سال و زیربنای 360 متر مربع و دارای سالن پارچه بافی و ساختمان اداری به 
مساحت 1344 متر مربع در دو طبقه و ساختمان نگهبانی به مساحت 60 متر مربع 
و پست برق به مســاحت 40 متر مربع و دیوار آجری به ضخامت 35 سانتیمتر به 
ارتفاع حدود 3 متر به طول 924 متر و قدمت 13 ســال و فضای سبز به مساحت 
15000 مترمربع و مرغداری با دیوارهای آجری به مساحت 924 متر مربع حدوداً 
25 سال ساخت و عرصه کلی پالکها به مساحت 34377/90 متر مربع است که برابر 
گزارش مامورا جرا در تصرف بانک ملی می باشد، پالکهای فوق از ساعت 9 الی 
12 روز شنبه مورخ 1395/12/14 در ادراه ثبت اسناد و امالک خوانسار واقع در 
بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 25/957/045/000 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد  خواهد شد 
و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. م الف:430 اداره اجرای اسناد رسمی خوانسار)456 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/345 شماره: 95/25020309-95/11/13 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب 
باغ پالک شماره 5/811 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
طاهره پوریای ولی فرزند رضا نســبت به 926/55 سهم مشاع و شرکا در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 ســاعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس 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 تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/11/18 م الف: 35431 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان)186 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

10/612 به موجب ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی 
به شماره 940600 مطروحه در اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان دو 
باب مغازه تجاری و یک واحد مسکونی بر روی آنها با در نظر گرفتن شرایط ذیل 
از طریق مزایده به فروش می رسد: 1- اوصاف و مشخصات ملک موضوع مزایده 
وفق نظر کارشناس دادگستری: الف- مغازه شــمالی دارای یک برگ سند قطعی 

غیر منقول به شماره 28323 مورخ 1344/10/29 از دفترخانه 71 اصفهان که در 
آن پالک ثبتی این مغازه 1980/6 بخش 5 اصفهان ذکر گردیده است. مساحت آن 
حدود 41 متر مربع با سیستم ســازه دیوار باربر و سقف تیرآهن، کف سرامیک، 
بدنه ها و سقف کاهگل و گچ، درب ورودی شیشه سکوریت با حفاظ فلزی و دارای 
درب فلزی به کوچه غربی، کولرآبی، دارای قفسه بندی می باشد. ب- مغازه جنوبی 
فاقد سند می باشــد ولی دارای قولنامه عادی خرید مورخ 1345/3/21 می باشد. 
مساحت آن حدوداً 24/80 متر مربع ) طبق قولنامه عادی ارائه شده( با دیوار باربر 
و سقف تیرآهن، پوشش کف و بدنه سرامیک، سقف گچ بری شده، درب ورودی 
شیشــه ســکوریت حفاظ دار، دارای درب فلزی به کوچه غربی، دارای انشعابات 
آب و برق و گاز شهری می باشــد. ج- طبقه فوقانی فاقد سند مالکیت و یا قولنامه 
عادی می باشد که به صورت دیوار باربر و سقف تیرآهن، کف موزائیک، بدنه ها 
گچ و رنگ، دارای درب ورودی باریک از سمت خیابان مابین دو مغازه، سرمایش 
کولرآبی و گرمایش بخاری گازی، در و پنجره و کابینت فلزی و دارای اشتراکات 
شهری و فاقد پارکینگ می باشد که مورد استفاده مسکونی است. با توجه به موارد 
فوق ارزش شش دانگ مغازه شــمالی با کلیه حقوقات متعلقه ) سرقفلی و غیره( با 
احتساب طبقه فوقانی برابر با 11/000/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد. 
ارزش ششدانگ مغازه جنوبی با کلیه حقوقات متعلقه ) سرقفلی و غیره( با احتساب 
طبقه فوقانی برابر با 6/700/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد. 2- فروش و 
مزایده از قیمت پایه شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد 
نماید. 3- متقاضیان شــرکت در مزایده باید ده درصد از قیمــت پایه را به عنوان 
سپرده به صندوق اجرا به شماره حساب 2171290210008 نزد بانک ملی واریز 
نمایند و برنده مزایده ملکف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده 
نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید ودر غیر این صورت مبلغ ده درصد 
واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شــد. 4- پرداخت بدهی های معوقه مربوط به  آب و برق و گاز و تلفن اعم از حق 
انشعاب یا حق اشتراک و مصرف و بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری) در 
صورتی که ملک مورد مزایده دارای بدهی های مذکور باشد( تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نه به عهده مالک و کلیه هزینه های مربوط به 
صدور سند در دفترخانه تابع عرف محل می باشد. 5- پس از انجام مراحل قانونی و 
پرداخت تمام ثمن معامله و صدور دستور تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل 
خواهد شد. 6- متقاضیان در صورت تمایل می توانند حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل 
از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید 
نمایند. 7- زمان مزایده روز پنجشــنبه مورخ 95/12/5 ساعت 12 و مکان مزایده 
اجرای احکام شــعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت می باشد. 
8- محل وقوع ملک اصفهان خیابان حکیم نظامی حد فاصل سه راه حکیم نظامی و 
حسین آباد ضلع غربی پالک های 1007 و 1009 قدیمی می باشد. 9- در خصوص 
پالک 1980/6 اعالم می دارد تمامت ششدانگ از طرف حسن بنائی و حسین بنائی 
در صفحه 438 دفتر 18-امالک به موجب ســند 28323 مورخ 1344/10/29 دفتر 
71- اصفهــان به محمد علی عابدی کیچــی و احمد علی عابدی کیچی ) بالســویه 
 هر کدام سه دانگ( انتقال قطعی یافت که تاکنون ســند مالکیت دریافت نکرده اند. 
م الف: 33474 اجرای احکام شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )657 کلمه، 

7 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100351010496 شــماره پرونــده:  /368
9509980351000594 شــماره بایگانی شــعبه: 950734  خواهان سید محمود 
امامی زواره فرزند محمد دادخواستی به طرفیت  خوانده سلمان فرهودی پارسا 
به خواسته مطالبه وجه چک و اعسار از هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 212  ارجاع و به کالسه 
9509980351000594 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  95/12/25 و ساعت 
11/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده سلمان فرهودی 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 سلمان فرهودی  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:35143 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/369 در خصوص پرونده کالســه 951401 خواهان عباس حاجی آقا معمار 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهــرام کریمی  تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/12/25  ســاعت 12 ظهر تعیین گردیده اســت با توجه 
به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال 

شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. ضمنًا در جلسه رسیدگی نیز شهود معرفی شده از سوی خواهان 
در جلسه حاضر می شوند. م الف:35160 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/370 در خصوص پرونده کالســه 95-696 خواهان مهران اسعدی با وکالت 
محمد احسان زارع زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت محمد علی بیننده 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/25  ساعت 12 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی 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 رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شــود. م الف:35161 شعبه 52 مجتمع شماره ســه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 117 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100354107513 شــماره پرونــده:  /371
9509980364600068 شــماره بایگانــی شــعبه: 950324 شــاکی آقای وحید 
مســاحی شــکایتی علیه آقای علی اکبر پهلوانی صادق  دایر بر خیانت در امانت 
تقدیم دادگاه کیفری دو شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 
115 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 115 جزایی ســابق( مجتمع شهید بهشتی 
واقع در اصفهان- خیابان شــریعتی- حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه 
پلیس ارجاع و به کالســه 9509980364600068 ) 950324 ک 115( ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/12/23 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
 المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی

 دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
 رسیدگی حاضر گردد.  م الف:35179 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

 ) 115 جزایی سابق( ) 167 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100351112689 شــماره پرونــده:  /372
9509980351100323 شماره بایگانی شــعبه: 950353  خواهان مصطفی امین 
الرعایایی فرزند مهدی دادخواســتی به طرفیت  خوانــدگان رضا حاجی غفوری 
فرزند عباس و بهناز حاجی غفوری فرزند رضا  به خواســته مطالبه  بهای نســق 
زارعانه تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 356  ارجاع و به کالســه 9509980351100323 ثبت گردیده که وقت آن 
جهت اجرای قرار کارشناسی  مورخ  95/12/23 ساعت 9/30 تعیین گردیده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 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 کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خواندگان  پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و جهت اجرای قرار کارشناسی در 
شعبه حاضر شــوند. م الف:35202 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100351112656 شــماره پرونــده:  /373
9509980351100808 شماره بایگانی شعبه: 950875  خواهانها سوزان هاروی 
و محمد حسین نیلی پور دادخواستی به طرفیت  خواندگان محمد آبدار اصفهانی و 
محمد طالکار فرزندان حسین به خواسته  الزام به فک رهن و الزام به اخذ پایان کار 
و الزام به اخذ صورتمجلس و الزام به تنظیم سند رســمی ملک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 356  ارجاع و به 
کالسه 9509980351100808 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  95/12/23 ساعت 
9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 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 شود تا 
خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:35197 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)195 کلمه، 2 کادر(
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معاون درمان تامین اجتماعی خبر داد:

آغاز حذف دفترچه بیمه درمان 
تامین اجتماعی در 1۹ استان

فراخوان خدمت مشموالن کاردانی، 
دیپلم و زیردیپلم متولد 55 به بعد

 معاون درمان ســازمان تامیــن اجتماعی، از تدویــن ۲۲ برنامه 
عملیاتی در حــوزه درمان خبر داد و گفت: طــرح حذف دفترچه 

بیمه تامین اجتماعی در ۱۹ استان آغاز شده است.
دکترمحمدعلی همتی، با بیان اینکه این دوره از مدیریت سازمان 
تامین اجتماعی، فرصت مناســبی برای تحقق برنامه های اصولی 
اســت، گفت: حذف دفترچه و جایگزینی کارت هوشمند سالمت  

به صورت مطلوبی در سازمان اثرگذار بوده است.
وی افزود: طرح حذف دفترچه در ۱۹استان آغاز شده و در برخی 
از مناطق پایان یافته و در برخی استان ها نیز در حال کامل شدن 
است. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اقدامات 
انجام شده در حوزه درمان این ســازمان از جمله اجرای سیستم 
HIS نمونه است، اظهار داشــت: ایجاد پرونده الکترونیک نیز در 
۱٠استان کشور آغاز شــده و این طرح به کل استان ها تسری می 
یابد. همتی ادامه داد: ۲۲ برنامه عملیاتی در حوزه درمان سازمان 
تدوین کرده ایم و در نهایت می توان گفت در طول ٣سال گذشته 
رضایت منــدی مراجعه کننــدگان مراکز درمانی ســازمان رو به 

افزایش بوده است.

ســازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، تمام مشــموالن غایب و 
غیرغایب کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم متولد ۱٣55 تا پایان بهمن ماه 

۱٣77 را برای انجام خدمت دوره ضرورت فراخواند.
این سازمان در اطالعیه ای اعالم کرد: مشــموالن یاد شده که برگ 
آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم بهمن ماه ســال ۱٣۹5را دریافت 
کرده اند، باید در ساعت و محلی که ســازمان وظیفه عمومی ناجا در 
برگه معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم 
کرده است، حضور یابند. این اطالعیه افزود: تمام مشموالن کاردانی، 
دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب ســاکن تهران بزرگ دارای برگه 
آماده به خدمت به تاریخ بهمن ماه ســال ۱٣۹5باید رأس ســاعت 
6 صبح فردا به محل و مراکزی که توســط ســازمان وظیفه عمومی 
ناجا در برگه معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح 
اعالم شده است، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.  
براساس اطالعیه یاد شده، تمام مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم 
غایب و غیر غایب ساکن سایر استان های کشــور دارای برگه آماده 
به خدمت به تاریخ بهمن ماه ســال ۱٣۹5، باید رأس ساعت 7 صبح 
فردا به محل و مراکزی که توســط ســازمان وظیفه عمومی ناجا در 
برگه معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم 
شده است، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. در این 
اطالعیه تاکید شده است که عدم حضور به موقع در زمان و محل های 

تعیین شده غیبت محسوب می شود. 
همچنین آن دســته از مشــموالنی که به هر دلیل تاکنون موفق به 
دریافت برگه معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش نشده اند، می 
توانند به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+۱٠( 
مراجعه و نسبت به دریافت برگه مذکور،  بر اساس اطالعات درج شده 

در آن اقدام کنند.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
مامور نیروی انتظامی 

در سرقت مسلحانه بانک مسکن شهید شد

با مسئوالن

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: پذیرش داوطلبان کنکور 
سراسری سال ۹6 از فردا آغاز می شود. حسین توکلی با اشاره 
به زمان پذیرش داوطلبان مقطع کارشناســی اظهار داشــت: 
براســاس برنامه زمان بندی شــده، آزمون سراسری سال ۹6 
به منظور پذیرش دانشــجویان در دوره های روزانه، شــبانه، 
پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس  های خودگردان و رشــته  های 
با آزمون دانشگاه آزاد در تیر ماه ســال آینده برگزار می شود و 
با توجه به برنامه زمانی اعالم شــده، پذیرش داوطلبان ازفردا 
ازطریق سایت سازمان سنجش کشــور آغاز شده و تا ساعت 
۲4 پنجشنبه ۲8 بهمن ماه ۹5 پایان می پذیرد. وی بیان کرد: 
دفترچه راهنمای ثبت نام به همراه اطالعیه سازمان سنجش 

کشــور، هم زمان با آغاز ثبت نام روی ســایت قرار می گیرد و 
داوطلبان ضرورت دارد در زمان های تعیین شــده به ســایت 
سازمان سنجش، مراجعه و نســبت به مطالعه دقیق دفترچه 
راهنما و در صورت واجد شرایط بودن برای ثبت نام اقدام کنند. 
توکلی ادامه داد: داوطلبان ضرورت دارد برای ثبت نام از طریق 
سایت سازمان سنجش، کارت های خرید به مبلغ ۲٠هزار تومان 
را دریافت کنند که بر اساس ضوابط، داو طلبانی که غیر از گروه 
آموزشی ریاضی، تجربی و انســانی، تمایل دارند در گروه های 
هنر و زبان شرکت کنند، باید کارت جداگانه ای به مبلغ ۲٠هزار 
تومان از طریق سایت سازمان سنجش خریداری کنند. مشاور 
عالی سازمان سنجش و آموزش کشــور عنوان کرد: بر اساس 
ضوابط داو طلبانی که تمایــل دارند در گروه هــای پیام نور و 
موسسات غیر انتفاعی شرکت کنند، باید کارتی به مبلغ ۱٠هزار 
و دویست تومان از طریق سایت ســازمان سنجش خریداری 
کنند. وی تاکید کرد: بدیهی اســت کــه داوطلبان می توانند 
پر ینت کارت شــرکت در آزمون سراسری ســال ۹6 را از روز 
۱۲لغایت۱4 تیر ماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت 
به دریافت پر ینت کارت خود اقدام کنند. توکلی گفت: آزمون 
سراسری سال ۹6 در روزهای ۱5 و ۱6 تیر ماه در دو نوبت صبح 

و بعدازظهر برگزار می شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به تاثیر شــگرف حوزه 
آی. ســی. تی بر زندگی مردم گفت: امروز شــاهد هســتید که 
آژانس ها و تاکسی سرویس های اینترنتی چگونه جامعه را تحت 
تاثیر قرار داده اســت. باید از تکنولوژی در ابعــاد مختلف بهره 
بگیریم. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در مراسم افتتاح پروژه های 
رایتل که در مجموعه تالش برگزار شد، ضمن گرامی داشت ایام 
مبارک فجر اظهار کرد: دهه فجر فقط یک مراســم نیســت و ما 

هرسال باید محتوای انقالب را مرور کنیم. 
وی افزود: دولت روحانی رشــد وجه اقتصادی کشور را در کنار 
حفظ وجه انقالبی دنبال می کنــد و تالش های اقتصادی امروز 
ازجمله اقدامات رایتل، به منظور استمرار دستاوردهای انقالب 
است. ربیعی با اشاره به نظریه های تسلط بر جهان گفت: ۱۹8٠ 
نظریه تسلط بر شــاهراه های اطالعاتی مطرح شد و کمتر از 4٠ 
سال از آن گذشته و محقق شده اســت. امروز بدون شک حوزه 
آی. ســی. تی همه چیز ما را به طور شــگرفی تحــت تاثیر قرار 

داده است.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی ادامه داد: مــردم و نهادهای 
اجتماعی تحــت تاثیر آی. ســی. تی به طرز شــگرفی در حال 
تغییرند. رابطه دولت با مردم و زندگی روزمــره آنها نیز متاثر از 
آی. سی. تی است؛ به گونه ای که نمی توانیم آن را نادیده بگیریم.

ربیعی به افزایش ســهم اشــتغال از آی. ســی. تی اشاره کرد 
 و گفت: بــرای ســال آینده ســهم ۱۲درصــدی اشــتغال از 
آی.ســی.تی را پیش بینــی کردیم کــه امیدواریــم با کمک 
وزارت ارتباطات به ۲٠ درصد برســد. وی افــزود: امروز حرکت 
»آژانس هــای الکترونیک« را ببینید که چطــور جامعه را متاثر 
کرده اســت! با یک دیدگاه سه ســال رایتل به عقب افتاد و آن 
استفاده از تماس تصویری بود که باید از آن درس بگیریم. امروز 
اپلیکیشــن هایی چون imo و واتس اپ و... هــم این امکانات را 

دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه می توانیم استفاده 
اخالقی از تکنولوژی را رایج کنیم گفت: همیشــه به حوزه آی. 
سی. تی به چشم یک حوزه آسیب رســان نگاه کرده ایم. گرچه 
این دیدگاه غلط نیست اما حوزه ای است که ثروت و اشتغال در 
آن نهفته اســت و می توان اخالقی کردن جامعه را از آن طریق 

مدنظر داشت. 
باید بیش از این بــه فرصت های حوزه آی . ســی. تی بپردازیم. 
ربیعی در پایان گفت: خوشحال می شودم اگر شرکت های تامین 
اجتماعی بتوانند بیشــتر به مردم خدمت کنند، این شرکت ها 
متعلق به بازنشسته ها هســتند و هرچقدر بیشتر رشد کنند، به 

رشد زندگی مردم پایین دست کمک کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش:

زمان پذیرش کنکور سال ۹6 دانشگاه ها اعالم شد
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد:

تاثیر تاکسی سرویس های اینترنتی بر جامعه

اخبار کوتاه 

سرشماری اتباع افغانستانی بدون مدرک 
در استان اصفهان آغاز شد

توقیف تریلر اسکانیا 
با 25تن کنجد قاچاق

 مدیرکل امــور اتبــاع و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان گفت: سرشــماری 
خانواده های افغانستانی بدون مدرک شناسایی معتبر در دفاتر ۲4 گانه کفالت استان 

اصفهان آغاز شد.
مهدی سلیمانی با اشاره به اینکه بر اساس ابالغیه وزارت کشور، طرح سرشماری سه 
گروه از اتباع افغانستانی بدون مدرک در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: این   

طرح از ۱۱ بهمن ماه آغاز  شده و تا پایان این ماه اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه مشــمولین این طرح می توانند به ۲4 دفتر کفالت در ســطح استان 
اصفهان مراجعه کنند، ابراز داشت: براساس پیش بینی ها حدود ۲5٠ هزار تبعه بدون 
مجوز در اســتان اصفهان زندگی می کنند. مدیرکل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی 
اســتانداری اصفهان ادامه داد: خانواده های دانش آموزان فاقد مدرک ثبت نام شده در 
مدارس، اتباع افغانســتانی بدون مدرک اقامتی که با زنان ایرانــی ازدواج کرده اند، به 
همراه فرزندان حاصل از این ازدواج و اتباع افغانســتانی دارای مدرک تاریخ گذشــته 
یا فاقد مدرک معتبر اقامتی که با یکی از اتباع افغانستانی دارای مدرک اقامتی معتبر 

ازدواج کرده اند، به همراه فرزندان شان مشمول این طرح می شوند.
وی با بیان اینکــه نوبت دهی و ثبت نــام در این طرح از طریق دفاتــر کفالت اقامت و 
اشتغال اتباع خارجی انجام خواهد شــد، ابراز داشت: دعوت اتباع افغانستانی مشمول 
طرح از طریــق تماس تلفنی یا پیامک، توســط دفتر کفالت، اقامت و اشــتغال اتباع 

خارجی انجام شده و تاریخ و ساعت مراجعه به اطالع مشمولین طرح خواهد رسید.

فرمانده انتظامي شهرستان نائین از کشف 
۲5 تن کنجد قاچاق به ارزش یک میلیارد و 

٣٠٠ میلیون ریال خبر داد.
به گزارش ایمنا، سرهنگ صادق کاظم زاد 
فرمانده انتظامي شهرســتان نائین گفت: 
ماموران انتظامي مستقر درایستگاه ایست 
و بازرسي شهید شــرافت شهرستان نائین، 
حین کنترل و نظارت بــر تردد خودروهاي 
عبوري از این ایســتگاه، به یک دســتگاه 
کامیون کشنده اسکانیا مشکوک شده و آن 

را متوقف کردند. وي ادامه داد: در بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد که این خودرو حامل 
6۲5 کیسه 4٠ کیلویي کنجد خارجي فاقد مدارک مثبته گمرکي بوده که خودرو و محموله 
آن توقیف شد. این مقام انتظامي بیان داشت: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان 
مربوطه یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون ریال اعالم شده اســت. سرهنگ کاظم زاد افزود: در این 
خصوص راننده خودرو، دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع 
قضائي تحویل داده شد. فرمانده انتظامي شهرستان نائین در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق 
کاال ضربات جبران ناپذیري به بدنه اقتصادي کشور وارد می کند که در این خصوص از مردم 

تقاضا مي شود هر گونه اخبار مربوطه را از طریق تماس با تلفن ۱۱٠ به پلیس اطالع دهند.

تعارضات خانوادگی، با آموزش 
پیش از ازدواج پیشگیری می شود

معاون اجتماعی ســازمان بهزیستی کشــور گفت: براساس مطالعات 
انجام شده در ایران و ســایر کشــورهای جهان، آموزش های پیش از 
ازدواج، 6٠ تا 8٠ درصد از تعارض های خانوادگی را پیشگیری می کند.

حبیب ا... مسعودی فرید افزود: سازمان بهزیستی، آموزش های پیش 
از ازدواج را در مراکز مشــاوره به زوج ها ارائه می کند که بخشی از آن 
راجع به نحوه مدیریت موارد خشونت های خانگی است. وی خاطرنشان 
کرد: همچنین در آمــوزش زندگی خانــواده که برای بعــد از ازدواج 
است، مدیریت رفع تعارض نیز آموزش داده می شــود. وی با اشاره به 
شماره ۱۲٣ برای رســیدگی به موارد خشونت های خانگی، گفت: باید 
نوعی حساس سازی بین مردم ایجاد شــود تا مردم خودشان به دنبال 
آموزش های مهارت زندگی و پیش از ازدواج باشند یا از مدرسه بخواهند 
که آموزش مهارت های زندگی را به کودکان بیاموزند.  معاون اجتماعی 
سازمان بهزیســتی کشــور گفت: دانش آموزان در مدارس فقط نباید 
ریاضی و شــیمی و فیزیک را یاد بگیرند؛ بلکه باید نحوه زندگی را نیز 
به آنها بیاموزند. والدین باید فرزندپروری را یاد بگیرند. مسعودی فرید 
افزود: اگر اخبار مرتبط با خشــونت در جامعه را منتشر می کنیم، باید 
درمان آن را نیز بگوییم و از خانواده ها بخواهیم که آموزش های کنترل 

خشونت را یاد بگیرند.

روان شناسی

حضور کــودکان آســیب پذیر در معــرض رفتارهای 
نابهنجار، یک آســیب پنهان برای افراد همان جامعه 
محسوب می شود. مونا سلیم کارشناس روان شناسی، 
اظهار داشت: برای پرداختن به مســئله کودکان کار، 
ابتدا باید مشــخص کــرد که این پدیده یک مســئله 
اجتماعی است یا یک آســیب اجتماعی؟ حتی ممکن 

است این مسئله یک بحران اجتماعی باشد.
وی افزود: به طور کلــی هر رخــداد اجتماعی که در 
اثر آن کنــش و واکنش هایی در روابــط بین افراد رخ 
می دهد، تحــت عنــوان »پدیده  اجتماعــی« مطرح 
می شــود؛ ایــن پدیده هــای اجتماعی تــا زمانی که 
وجودشــان برای نظام جامعــه مفید بــوده و عناصر 
متشکله و ارزش های موجود یک اجتماع را تحت تاثیر 
منفی قرار ندهنــد، پدیده مطلــوب و زمانی که تاثیر 

منفی داشته باشند، پدیده ناهنجار  تلقی می شوند.
ســلیم با تاکید براینکه بخش وســیعی از پدیده های 
نابهنجاراجتماعی از کنش و واکنش های غلط درونی 
یک جامعه نشأت می گیرند، تصریح کرد: ما این اتفاق 
را مسئله اجتماعی می نامیم و برای مواجهه با این گونه 
مســائل، نیاز به آسیب شناســی موشــکافانه و دقیق 
داریم، زیرا اغلب پدیده های ناهنجار  اجتماعی ریشــه 
در ناآگاهی افراد یک جامعه نسبت به مسائل اجتماعی 

نامطلوب و چگونگی برخورد با آنها دارند.
ایــن روان شــناس خاطرنشــان کــرد: حــال آنکه 
کودکان کار یا همان کودکان خیابانی کســانی هستند 
که بنا بــه دالیل مختلــف اعم از دالیــل خانوادگی، 
اجتماعی یا فــردی، از خانه و خانــواده بیرون آمده و 
به سطوح شهر، پارک ها و خیابان ها جهت کار یا حتی 

زندگی روی آورده اند.
وی افزود: این کودکان اغلب از خانواده های کم درآمد 
و پرجمعیت هســتند که علت حضور آنها در خیابان، 
بحث امرار معاش و کســب درآمد اســت. نوع تعلق و 
میزان ارتباط این کودکان با خانه و خانواده، با تعریف 
مشخص روابط ســالم خانوادگی در یک جامعه فرق 
دارد. ســلیم با بیان اینکه این کودکان گاهی بیش از 
چند بار در ماه یا حتی سال به دیدن خانواده های خود 
نمی روند، تاکید کرد: به علت نابسامانی وضع عاطفی، 
کودکان کار آسیب پذیرتر از ســایر کودکان هم سال 
خود در یک شرایط ســالم روابط خانوداگی در جامعه 
هســتند و حضور کــودکان آســیب پذیر در معرض 
رفتارهای نابهنجار، یک آسیب پنهان برای افراد همان 

جامعه محسوب می شود.

کودک کار نسبت به سایر 
کودکان آسیب پذیرتر است

ایران در ســه دهه گذشته تحوالت چشــمگیر جمعیتی را 
تجربه کرده است؛ تحوالتی که شــاید متاثر از برنامه ریزی و 
تصمیم گیری هایی بود که جمعیت ایران را دچار تحول کرد؛ 
تحولی که باید در بستر طوالنی زمان شکل می گرفت، ولی 

در ایران این تحوالت خیلی سریع اتفاق افتاد.
ایران درحال حاضر در شــرایط پنجره جمعیتی )جمعیت 
جوان( قــرار دارد که به عنــوان فرصتی طالیــی باید از آن 
استفاده شود، اما از هم اکنون باید به فکر زمستان جمعیتی 
و ورود به میانســالی جمعیت بود و سیاست های جمعیتی 
را جدی گرفت تا ضمن اســتفاده از جمعیت جوان کشور به 
عنوان یک پنجره و فرصت، برای زمان میانسالی جمعیت هم 

برنامه ریزی مناسب انجام شود.
بحران انفجار جمعیــت در مباحث جمعیتــی قرن حاضر 
دیگر معنی ندارد، بالعکس کاهش میزان موالید، جهان را به 
سمت بحران کمبود جمعیت پیش می برد که تحت عنوان 
»زمستان جمعیتی« یا به اصطالح »قحطی موالید« شناخته 
شده است. طرفداران این دیدگاه معتقدند با ادامه روند فعلی 
کاهش موالید که در اکثر نقاط دنیا دیده می شود، در آینده  
نزدیک با تعداد محدود فرزند روبه رو خواهیم شــد. عواقب 

دراز مدت زمستان جمعیتی می تواند ویرانگر و مخرب باشد .
طی چهار دهه  گذشته تعداد خانواده های سالم و با ثبات رو 
به کاهش گذاشته و جوامع مختلف را با نوعی عدم تعادل در 
زمینه های مختلف از جمله تعداد و ساختار جمعیت، مواجه 
کرده اســت. ثبات جمعیتی زمانی به وجــود می آید که در 
جمعیت یک منطقه هیچ گونه افزایش یا کاهشــی مشاهده 
نشــود. چنانچه در سیاســت های جمعیتــی، ثابت ماندن 
تعداد جمعیت و باقی مانــدن آن در وضعیت موجود مدنظر 
باشــد، زنان در طول دوران باروری خود باید به طور متوسط 
۲/۱فرزند به دنیا آورند. به گزارش ایرنــا، علی اکبر محزون 
کارشناس جمعیت شناسی گفت : رصد مستمر سیاست های 
جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی و ایجاد ســاز و کار مناسب و 
تدوین شاخصه های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش های 
جمعیتی و توسعه انســانی امری ضروری است. وی با اشاره 
به نامگذاری روز ملی جمعیــت در تقویم ایران گفت: هدف 
از این نامگذاری، ضرورت رصد مستمر اجرای سیاست های 
ابالغ شــده از ســوی رهبر معظم انقالب، انعکاس و ارزیابی 

برنامه های اجرایی مربوط به حوزه جمعیت است.
محزون با اشاره به اینکه ایران رتبه ۲5 نرخ باروری در بین ۲6 
کشور منطقه را داراست، افزود: موالید در استان های سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان و خراســان بیشترین میزان را دارد و 

کمترین میزان ثبت موالید در استان های گیالن، مازندران 
و مرکزی بوده است. وی بیان کرد: بعد خانوار در ایران از پنج 
نفر در سال 6٠ به سه نفر در ســال ۹٠ کاهش یافته و سهم 
فرزند آوری در سن باالی ٣٠ سال از ۲7/5 درصد در سال 84 

به 4٠ و سه دهم درصد در سال ۹4 افزایش یافته است.
محزون ادامه داد: سهم سالمندی نیز از سال 65 تا ۹٠ بین ٣ 

تا 5/7 درصد افزایش یافته است.
این کارشناس جمعیت شناسی گفت: در چهار دهه گذشته 
فضای جهانــی جمعیت به گونه ای بود کــه انفجاری ترین 
مسئله دنیا بحث جمعیت شناخته شده بود، اما در سال های 
اخیر، این فضا در کشــورهای غربی به زمســتان جمعیتی 
تغییر یافته اســت. محزون اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار 
موجود، جمعیت جهان حدود هفت میلیارد و ٣5٠ میلیون 
نفر بوده و جمعیت جمهوری اسالمی ایران از مرز 8٠میلیون 
نفر گذشته است.  وی عنوان کرد: 7۱ درصد جمعیت مولد 
بالقوه فعال از نظر اقتصادی در ایران در ســن ۱5 تا 64 سال 
است که این یک فرصت طالیی اســت. محزون تاکید کرد: 
نرخ رشد جمعیت هم اکنون ۱/۲۹درصد شده و نرخ باروری 
هم شــاید برخالف انتظار ما، رشد ضعیفی داشته است. وی 

با تاکید بر نتایج سرشماری در سال ۱٣۹٠و شاخص 
سالخوردگی جمعیت در اســتان های کشور گفت: 

شاخص ســالخوردگی که براســاس نسبت افراد 
باالی 65ســال به افراد کمتر از ۱5سال تعیین 
می شود برای اســتان های سمنان، مرکزی، 
اصفهان، مازندران، تهــران، گیالن، همدان و 

آذربایجان شرقی، عدد ٣٠ و باالتر از آن را نشان 
می دهد. وی اضافه کرد: براســاس این شــاخص 
در این 8 اســتان جمعیت قابل توجهی سالمند 
هستند و نمونه هایی از استان های سالمند ما به 
شــمار می آیند؛ به طوری که استان گیالن مرز 
4٠ را رد کرده و وارد 44شــده اســت و استان 

مرکزی ٣4، مازندران ٣٣، آذربایجان شرقی 
٣۱ و اصفهان و تهران نیــز نزدیک به ٣٠ 

هستند. محزون گفت: این شاخص 
برای استان های کرمان، 

یزد، خراســان های 
رضوی و شــمالی، 
گلستان، البرز، قم، 
آذربایجــان غربی، 

ایالم،  لرســتان،  کردستان، 

خوزستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و 
بوشهر ۱5تا ۲5 است.

چطور خانــواده ایرانی را تشــویق به افزایش 
جمعیت کنیم؟! 

مشفق گفت: باروری و زاد و ولد دربستر خانواده اتفاق می افتد 
و بقای نسل و تولید مثل، یکی از کارکردهای اصلی خانواده 
است؛ بنابراین ابتدا باید زمینه تشکیل خانواده فراهم شود و 
ازدواج ها به موقع اتفاق بیفتد؛ البتــه ازدواج هایی که پایدار 
باشد. در حال حاضر از یک طرف ســن ازدواج باال رفته و از 
طرف دیگــر درصد طالق ها افزایش یافتــه و این به معنای 
ناپایداری خانواده است. وی خاطرنشان کرد: ثبات خانواده 
بسیار مهم است. ابتدا بایستی خانواده ثبات داشته باشد؛ چرا 
که باعث می شود خانواده به کارکردهای اصلی خودش که 

همان تولید نسل و جامعه پذیری است، عمل کند.
سونامی سالمندی در راه است

این پژوهشــگر حوزه جمعیت تصریح کرد: بــاور دارم که با 
توجه به وضعیت جمعیت ایران، باوجود اینکه فعال در پنجره 
جمعیتی هستیم، قطعا زمستان جمعیتی در راه است و راهی 
برای خروج از این تله جمعیتی نیست و سونامی سالمندی 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا تا وقتی که در پنجره جمعیتی 
هســتیم باید برنامه ریزی جامعی برای دوران ســالمندی 

جمعیت داشته باشیم.
قاسمی افزود: بعد از ابالغ سیاســت های ۱4 ماده ای جدید 
جمعیتی در سال ۱٣۹٣، شــاهد افزایش نسبی نرخ موالید 
بودیم که این میزان افزایش فریبنده بــود؛ به این دلیل که 
متولدین دهه های 6٠ و 7٠ در ســن باروری هستند و باید 
گفت این تغییرات موقتی اســت و با وجود اینکه همه فکر 
کردند جمعیت رو به افزایش اســت، اما متاسفانه جامعه با 

سرعت به سوی سالمندی می رود.

ایران هم اکنون در شرایط پنجره جمعیتی قرار دارد؛ وضعیتی که یک فرصت طالیی تلقی می شود چرا که با پیر شدن 
جمعیت، به زمستان جمعیتی می رسیم و سیاست گذاری و برنامه ریزی های مدون برای استفاده بهینه از این فرصت 

جمعیتی باید جدی گرفته شود.

سونامی سالمندی در راه است

صبح دیروز رخ داد

سرقت مسلحانه در اصفهان
صبح دیروز در پی ســرقت مســلحانه از بانک مســکن شــعبه 
مالصدرای خیابــان پروین اصفهــان، یکی از مامــوران نیروی 
انتظامی به شــهادت رسید و جســت وجو برای پیدا کردن سارق 

متواری ادامه دارد.
به گزارش تسنیم، حادثه سرقت از بانک مسکن شعبه مالصدرای 

اصفهان رأس ساعت 8:٣۲  دیروز به وقوع پیوست.
در این حادثه، ســارق مســلحی با ورود به بانک مســکن شعبه 

مالصدرا در خیابان پروین، اقدام به سرقت مسلحانه کرد.
به گفته شاهدان عینی، این ســارق پس از ورود به بانک، اقدام به 
سرقت مسلحانه کرده و در نهایت هنگام خروج از بانک، با یکی از 

ماموران نیروی انتظامی استان اصفهان درگیر شد.
در این حادثه اســتوار دوم مهدی محمدی به شدت مجروح شد و 

پیش از ورود به بیمارستان به شهادت رسید.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: متاسفانه 
در سرقت مسلحانه از بانک مسکن شعبه مالصدرا واقع در خیابان 
پروین اصفهان، استواردوم مهدی محمدی افسر کالنتری ۱7 این 

شهرستان بر اثر درگیری با سارق مسلح به شهادت می رسد.
سرهنگ حسین حســین زاده افزود: متاســفانه این سرباز فداکار 
پیش از رســیدن ماموران اورژانس، بر اثر شــدت جراحات وارده 

جان خود را از دست داد. 
غفور راســتین رییــس مرکز فوریت هــای پزشــکی و اورژانس 
اصفهان نیز درباره این اتفاق تلخ گفت: صبح دیروز در پی سرقت 
مسلحانه از بانک مســکن در خیابان حکیم شفایی، یک سرباز در 
حین خدمت به درجه رفیع شــهادت نائل شد و متاسفانه پیش از 
رســیدن نیروهای اورژانس به محل حادثه، جان خود را از دست 

داد.
از همان لحظه و با وقوع ســرقت، مســئوالن فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان درصدد دســتگیری این سارق مســلح بر آمدند 
تا او را به دام اندازند. ســرهنگ حســین زاده خاطرنشــان کرد: 
نیروی انتظامی برای جست و جوی این ســارق مسلح بسیج شده 
و درصورتی که دســتگیر شــود، وی را به مراجع قضایی تحویل 

می دهیم تا به جزای خود برسد.
کسی در حادثه آسیب ندید

به گفته ســرهنگ کریمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان، با توجه به اینکه هنگام ســرقت، بانک مراجعه 
کننده زیادی نداشــته، به جز ایــن مامــور زحمت کش نیروی 

انتظامی، شخص دیگری در حادثه آسیب ندید.
این حادثه از جمله حادثه های تلخ اخیر در هفته های گذشــته به 
شمار می رود؛ چرا که یکی دیگر از نیروهای فداکار که در راستای 
خدمت به مردم ایران زمین فعالیت داشــته، جان خود را از دست 

داده است.
تالش برای دســتگیری ســارق متواری همچنان ادامــه دارد و 
نیروهای انتظامی اســتان اصفهان در تالش هســتند که هرطور 

شده این سارق مسلح را دستگیر کنند.

ویژه 
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پیشنهاد سردبیر: 
تابلوی شب پر ستاره  شاهکار ونگوگ

بهتراست کسانی  که اهل ریسک هستند  با ما همسفر شوند. کافی است یک لحظه چشمتان را  ببندید و ترســناک ترین مکان ها را جلوی چشمتان  بیاورید! احتماال خیلی ها  جنگلی تاریک که از دور 
صدای گرگ یا ارواح شنیده می شود  را تصور می کنند. افردی هم غار تنگ و تاریکی را تصور می کنند   که از در و دیواره های آن خون می چکد! یا در فکرآنها یک مکان با ارتفاع خیلی بلند و یا حتی یک 
خانه تسخیر شده توسط ارواح تداعی می شود ! در سرتاسر دنیا یک سری افسانه ها یا مکان های خیلی ترسناک وجود دارند که حتی شجاع ترین آدم ها را هم به وحشت می اندازند. این اماکن ترسناک 

فقط در فیلم ها نیستند، بلکه در واقعیت هم وجود دارند. افراد نترس و شجاع در ادامه با ما همراه باشند تا متوجه شوند که ترسو بودن هیچ عیبی ندارد.

دیدنی ها

گنجینه تاریخ

گنجینه آمودریا یا جیحون، مهم ترین و بزرگ ترین گنج برجا مانده از امپراتوری 
بزرگ و باشکوه هخامنشی است که شــامل ۱۷۰ شیء زرین و سیمین می شود. 
این اشیای با ارزش در معبدی باســتانی در کناره رود جیحون کشف شده اند و به 
همین دلیل به نام گنجینه جیحون یا آمودریا شهرت یافته اند.در اینجا با یکی دیگر 
از اشیای این مجموعه آشنا خواهید شــد. تندیسی سیمین که در شمایل مردی 
ریش دار خلق شده و لباس هایی پارســی به تن دارد. اگر با دقت به این تندیس 
نگاه کنید، می بینید که دست راست خود را در پهلو نگاه داشته و در حالی که میله 
ای کوچک در دست چپ خود دارد، آن را در برابر سینه قرار داده است. ریش های 
بلند، ابروهای پرپشت، چشمان درشت و دماغی قلمی در صورت این مرد به چشم 
می خورد. مرد، جلدی کوتاه با آستین هایی چسب به تن دارد و چین دامن هایش 
تا پایین ادامه پیدا می کند. درست وسط دامن، نواری طالکاری شده قرار دارد که 
جلوه ای ویژه به این تندیس سیمین می بخشد. باالی سر تندیس نیز سرپوشی 
کوتاه و مسطح دیده می شــود که گوش های مرد را پوشــانده است.همان طور 
که اشاره شد این مجســمه مرد ریش دار، از نقره خلق شــده و ارتفاعی در حدود 
۱۴ ســانتی متر دارد. وزنش را نیز بیش از ۳۵۰ گرم ارزیابی کرده اند. متاســفانه 
امروزه این تندیس سیمین، همانند بسیاری از دیگر قطعه های گنجینه آمودریا 
در موزه بریتانیای لندن نگهداری می شود. گنجینه ارزشمند آمودریا زینت بخش 

موزه های بریتانیا، موزه ویکتوریا و آلبرت انگلستان شده است.

 تاریخ جهان در صد شیء، یکی از معروف ترین برنامه های رادیویی یک شبکه 
معروف انگلیسی اســت که توســط موزه بریتانیای لندن تهیه شده است. این 
برنامه رادیویی در ۱۰۰ قسمت، تاریخ جهان را با ۱۰۰ شیء باستانی مختلف از 
سر تا سر دنیا روایت می کند. پخش این برنامه از سال ۲۰۱۰ شروع شد و تا ۲۰ 
هفته ادامه یافت. در نهایت در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۰، مســئوالن موزه بریتانیا کتابی 
را با همین عنوان منتشــر کردند. در اینجا  به معرفی یکی از اشیای با ارزش این 

مجموعه می پردازیم.
تبری از جنس یشم را می بینید که قدمتی ۵ هزار ساله دارد. با نگاهی به شکل 
این تبر یشمین که بســیار براق و جال یافته اســت، می توان دریافت که برای 
ساختش ساعت ها وقت گذاشــته اند؛ البته از آنجایی که روی آن عالمتی دیده 
نمی شود، معلوم است که از این تبر یشــمی برای برش چوب ها استفاده نمی 
شده و در واقع نوعی نماد لوکس و مجلل بوده که قدرت و موقعیت صاحب خود 
را به رخ می کشد. این تبر در انگلیس ســاخته نشده؛ چرا که سنگ یشم در این 
کشور یافت نمی شــود و متخصصان منبع آن را صخره ای مرتفع در کوه های 
آلپ ایتالیا می دانند. احتماال این سنگ یشم، از طریق راه های تجاری بریتانی 
در فرانسه به انگلیس رسیده . خوب است بدانید تبرهای سنگی و جال یافته پس 
از عصر یخبندان، ابزاری انقالبی و کارا در تغییر و تحول جامعه و محیط زیست 

بوده اند.

تندیس پیتا، یکی از مشــهورترین آثار هنری و تاریخی در دنیاست که هنرمند 
پرآوازه، میــکل آنژ ایتالیایی آن را در رثای حضرت عیســی ســاخته اســت. 
در تندیس مرمرین پیتــا، مریم مقدس و اندوهگین را مــی بینید که روی پای 
خود حضرت عیسی را در آغوش کشیده اســت و در واقع این صحنه، به بعد از 
مصلوب شدن این پیامبر اشاره دارد. این مجسمه برای مقبره یکی از مهم ترین 
کاردینال های زمان، ژان بیلر ســاخته شــد؛ اما بعدها به محــل کنونی خود 
در کلیسای سنت پیترو رم منتقل شــد. پیتا که در لغت به معنای سوگواری و 
ترحم است، به داستانی رایج اشاره دارد که در طی آن مریم مقدس بدن حضرت 
عیسی را پس از به صالبه کشیدن در دست گرفته است.تندیس پیتا میکل آنژ 
شکلی هرمی داشته که رأس آن سر مریم مقدس است و بعد در ادامه عریض و 
عریض تر شده و در انتها و در قسمت پایه به سنگی از گلگتا )محل مصلوب شدن 
عیسی( می رســد. در این تندیس و در ســاخت بدن حضرت عیسی و حضرت 
مریم، تناسبات اندازه رعایت نشــده؛ چرا که قرار دادن تندیسی با ابعاد مردی 
بالغ روی دامان مریم کاری بس مشــکل بود. به تندیس حضرت مریم که دقت 
کنید، خواهید دید اغلب بدنش با لباس بلند و گشــادی پوشیده شده و حس و 
حال صورت تندیس ها کامال طبیعی به نظر می رسد. گویی مریم مقدس درست 
پیش روی شما در حال سوگواری برای بدن نحیف و رنجوده عیسی است.ساخت 

مجسمه پیتا نزدیک دو سال به طول انجامید .

ونســان ونگوگ یکی از نقاشان شهیر قرن نوزدهم اروپاســت که در طی روزهای 
زندگی خود تنها یک تابلو را فروخت و کارهایش درست پس از مرگ او مورد توجه 
بسیار قرار گرفت. ونگوگ که بیشتر هنرمندی خودآموز بود، در طول زندگی ۳۷ 
ساله خود بیش از ۲۰۰۰ نقاشــی رنگ و روغن، طراحی، آبرنگ و ... خلق کرد. او 
همچنین بیش از بیســت نامه، به خصوص برای برادرش نوشته است که در آنها 
عقایدش درباره هنر را به رشته تحریر در آورده: »همیشه به قدم زدن زیاد و عشق 
به طبیعت ادامه بده! چرا که راهــی برای فهم و درک بهتر هنر اســت.« ونگوگ 
همین طور در سال ۱۸۷۴ می نویسد: »ما نقاشــان طبیعت را می فهمیم و به آن 
عشق می ورزیم، زیرا که به ما می آموزد چگونه ببینیم.« شــب پر ستاره، یکی از 
معروف ترین آثار ونسان ونگوگ است که هنوز هم بســیاری در نقاشی از آن الگو 
می گیرند. رنگ های شفاف و جذاب، چرخش های دوست داشتنی قلم مو و سبک 
خاص نقاشی از ویژگی های جالب تابلوی »شــب پر ستاره« است. ونگوگ درباره 
الهام کشیدن این تابلو، اینگونه به برادرش می نویسد: امروز صبح تا طلوع آفتاب، 
مناظر بیرون را از پنجره به نظاره نشستم، چیزی نبود جز ستاره های صبحگاهی 
که بسیار درشت به نظر می رسیدند. تابلوی شب پرستاره، از رنگ روغن و با سایز 
متوسط است که با نقش ماهی احاطه شده و شبی مملو از ستارگان درخشان را به 
تصویر می کشد. ونگوگ این تابلوی دوست داشتنی را در سال ۱۸۸۹ میالدی و در 

روستای سنت پل فرانسه پدید آورد. 

تابلوی شب پر ستاره  شاهکار ونگوگتندیس پیتا؛  اندوه مریم مقدس تبر یشمی ۵ هزار ساله تاریخ جهان مجسمه هخامنشی  گنجینه آمودریا

عکس هــای دیدنی و جذاب این قســمت ، زندگی 
خصوصی موجودات اسرار آمیزی را نشان می دهد 
که با لمس کردن صفحه گوشی های هوشمندانه از 
خود عکس های فوق العاده ای به جا گذاشته اند. به 
دام انداختن حیوانات هنگام لمس دستگاه، ترفندی 
 کامال امن اســت برای ثبت لحظاتــی صمیمانه و 

خنده دار.
 یکی از ســوژه هــا و طعمه هــا برای لمــس این 
دستگاه ها، میمون بازیگوشی بود که سال ۲۰۱۴ در 

اندونزی، به دام عکاس بریتانیایی افتاد.
 این میمون تصاویر خیره کننــده ای از خود به جا 

گذاشت که هم ســروصدای زیادی داشت هم اینکه 
عکاس را به خاطر مشــکل کپی  رایت عکس کلیک 
ســلفی یک میمون با ویکی پدیا درگیر کرد. عکاس 
گفت که در دو سال گذشــته بیش از ۱۰ هزار پوند 
درآمدش را از دست داده است؛ البته حق داشته که 
اجازه کپی رایت نداده آن هم بــرای چنین تصویر 
زیبا و دیدنی ای. تصویری از میمون بازیگوشــی که 
درست شــبیه به انســان ها می خندد و لنز را نگاه 
می کند.با ما همراه باشــید تا با هم نگاهی کنیم به 
 عکس های سلفی حیوانات که هم بامزه هستند  هم 

خنده دار.

سلفی هایی که این بار حیوانات از خود گرفتند!

ترسناک ترین جاذبه های گردشگری؛

به این مکان ها سفرنکنید! 

در نقطــه ای از اســترالیا، نقل شــده 
که پرنســس یک تئاتر به دســت روح 
 خواننــده ای بــه نام فردریک تســخیر 

شده است! 
داســتان این بوده کــه ایــن خواننده 
ایتالیایــی درســال ۱۸۸۸ روی صحنه 
نمایش همین تئاتر، بر اثر ایســت قلبی 
درگذشت. بر اساس داستان ها، فردریک 
در حال فریاد زدن و خاتمه اجرای شعر 
بوده که ناگهان شــیطان زیــر پایش را 
خالی می کند و او را زیر ســکوی صحنه 

می اندازد! 
بعد از این ماجرا، پرنســس اجرای تئاتر 
که به تســخیر روح  فردریــک درآمده 

 حین اجرای همه نمایش هایش، بــرای فردریک یک صندلی خالــی روی صحنه قرار
 می دهد!

 Iulia Hasdeu قلعه
 توسط شــخصی به نام

Bogdan هنگامی که 
دختر ۱۹ ساله اش فوت 
کرد، ســاخته شد. این 
شخص که به ارواح هم 
اعتقاد داشت، تصمیم 
گرفت تا به ســاختن 
قلعه ای مشغول شود 
و بقیه عمرش را در این 
قلعه بگذرانــد و با روح 
دختــرش در ارتبــاط 
باشد. به همین منظور 

اتاقی طراحی و در و دیوار آن را هم ســیاه کرد. حاال چند سال از این 
ماجرا گذشته و آن قلعه به صورت یک مکان متروکه و تسخیر شده، 
رها شده اســت. وقتی به این مکان قدم بگذارید، خواهید دید که  هر 
شب صدای پیانو از قلعه شنیده می شود که اهالی معتقدند پدر برای 

دخترش می نوازد.

تیمارســتانی کــه به 
نقل از اهالی، به خاطر 
پول رها شــده است! 
مــکان ترســناکی در 
استرالیاســت که یک 
بیمارســتان روانی در 
ســال هــای ۱۸6۷ تا 

۱۹۹۵ بوده است. 
۱۲۰۰ نفــر در ایــن 
تیمارســتان نگهداری 
می شدند که در طول 
تاریخ ۱۳۰ ســاله این 
مکان، ۹ هزا نفر از آنها 

جان باخته اند!
در مــورد این مکان شــبهاتی وجــود دارد  و اهالــی این منطقه 
می گویند که اتاق های این تیمارستان توسط ارواح بیمار، هر روز 
تسخیر می شود.گردشگران می توانند به این مکان آمده و شبح و 

روح صیدکنند.

براساس شواهد موجود 
و گفته های مــردم در 
جنگل،  ایــن  نزدیکی 
شــب هــا، صداهــای 
جیغ  مثل  ترســناکی 
انسان شنیده می شود! 
 طبق داستان های نقل 
شده، این جیغ ها مربوط 
بــه صــدای راهزنانی 
اســت که توسط اهالی 
روســتا اعدام شده اند. 
به غیــر از این صداهای 
ترسناکی که گفته شد، 

یک جنگجو در این جنگل خودکشی کرده که همیشه هم روحش، 
در جنگل درحال پرسه زدن است؛  البته تعداد افرادی که به این جنگل 
سفر کرده اند کم است. چون گفته شده کسانی که به آنجا می روند، در 
جنگل زندانی می شوند و دیگر برنمی گردند تا بتوانند تعریف کنند که 

آیا شایعات درباره این جنگل صحت دارد یا خیر!

به محض شــنیدن اسم 
پاریس، یاد بــرج زیبا و 
رویایی ایفــل می افتیم 
که البته این شــهر زیاد 
هــم رویایی نیســت و 
تونــل ترســناکی دارد 
که استخوان میلیون ها 
دفــن  آن  در   انســان 
شــده است.ســرتا سر 
راهروهــای تنــگ این 
گورستان، تعداد زیادی 
جمجمه و استخوان جا 
خوش کرده کــه مثل 

یک انبار پر از وسیله شده اســت. در تمام قسمت های خنک این تونل 
هوا قابل استشمام است و کمی هم بوی پوسیدگی به مشام می رسد! 
دیوارهایش نوشته های متعددی دارد که مربوط به دوران جنگ فرانسه 
 است و جمجمه ها توسط معدن چیان کشف و به شکل موزه به نمایش

 در آمدند.

به راحتی می توان بین گیاهان سبز این 
جنگل گم شد و دیگر برنگشــت! اگر تا 
اینجای کار نترسیدید، می خواهیم یک 
مکان خوفناک را به شــما معرفی کنیم 
جنگلی که به نــام  جنگل خودکشــی 
معروف شــده اســت! مســئوالن ژاپن، 
هرساله بیش از ۱۰۰ جنازه از انسان هایی 
که خود را از درخت ها حلق آویز کرده اند 
پیدا می کنند؛ اما ممکن اســت اجساد 
انسان های دیگری  هم باقی مانده باشد 
که هنوز کشــف نشــده اند! دلیل اینکه 
چرا هر انســانی که به ایــن جنگل قدم 
می گذارد، خودکشــی می کند هنوز به 
صورت یــک راز باقی مانده؛ امــا به نظر 

 می رسدکه اوایل شروع خودکشــی ها، الهام گرفته از رمان مرگ بوده ، که در این جنگل 
نوشته شده است.

این کلیسا حدود ۵۰ سال پیش متروکه 
شــد که آخرین گردهمایی آن، مربوط 
به قرن ۱۴ می شــود. هنگامــی که در 
آن مراسم خاکســپاری برگزار می شده، 
بخشی از ســقف ریزش می کند. مردم 
این نشــانه را به فــال بد مــی گیرند و 
همه از آنجا خارج می شــوند و دیگر هم 
جرات نمی کنند به این مکان بازگردند. 
بعد از گذشت ســال ها کلیسا تبدیل به 
خرابه شــده و به مرور زمان هم توسط 
اشــغالگران غارت می شود. سال ۲۰۱۴ 
یک گروه هنری برای بازدید کلیســا به 
این مکان می آیند و به فکرشان می رسد 
که این خرابــه را به صــورت خوفناکی 

طراحی کنند. به دنبال این تصمیم، ماکت های انســان نمایی را  می سازندکه شبیه به 
ارواح  هستند و بازدید کنندگان بسیاری دارد.
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پیشنهاد  سردبیر:12
پاک سازی هشت استان ازآنفلوآنزای پرندگان ۱۲ تن مرجان دریایی در فارس کشف شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان: 

از ظرفیت هنرمندان در حفاظت
 از محیط زیست استفاده شود

 یک دســتگاه تریلــی حامل 
۱۲ تــن آبســنگ مرجانی در 
استان فارس توقیف شد. هفته 
گذشته مامورین یگان  اجرایی  
اداره محیــط زیســت  فیروز 
آباد موفق شدند، یک دستگاه 
تریلی حامل ۱۲ تن آبســنگ 
مرجانی را که از سواحل بوشهر 
به صورت غیرمجاز برداشــت 
شده و حمل می شد  با هماهنگی دادستان  و با همکاری  پاسگاه 
انتظامی موک توقیف کنند.  کامیون مربوطه با حکم دادستانی به 

منطقه انتظامی شهرستان برای سیر مراحل قانونی انتقال یافت.
 به گفته رییس اداره محیط زیست فیروزآباد، آبسنگ های مرجانی 
که به ظاهر شــبیه صخره های بی جان هســتند در واقع جوامع 
زنده ای هســتند که تنوع باالی موجودات ساکن آنها را در کمتر 
اکوسیســتمی می توان شــاهد بود. مرجان ها فقط یک درصد 
از بستر دریاها را پوشــش می دهند. مرجان ها ۲۵ درصد از تمام 
موجودات دریا را در خود حفظ می کنند و بسیاری از انواع ماهی ها 

در مرجان ها زندگی می کنند .
هوشنگ علی پور افزود: بر اســاس ماده ۱ الیحه قانونی مجازات 
صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸ و آگهی 
روزنامه رسمی مصوبه شماره ۳۸۰ مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ شورای عالی 
حفاظت محیط زیست مستوجب مجازات و تعقیب کیفری است  
و هر کیلو گرم آبســنگ مرجانی برداشت شده شامل ۴۰ میلیون 
ریال ضرر و زیان زیست محیطی اســت. پرونده مربوطه در حال 

حاضر در دادگستری شهرستان در دست بررسی قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: از ظرفیت 
هنرمندان براي اقدام هاي فرهنگي در حوزه محیط زیســت به 

خوبي استفاده شود.
به گزارش »پارما« قائم مقام و ســتاد اجرایي ششمین جشنواره 
فیلم کوتاه حســنات با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان دیــدار کردنــد. مهنــدس حمید ظهرابــي مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان در این دیــدار اظهار 
داشــت: از ظرفیت هنرمندان براي اقدام هاي فرهنگي در حوزه 

محیط زیست باید به خوبي استفاده شود.
ظهرابي با اشــاره به اینکه براي به تصویرکشــاندن احســان و 
نیکوکاري در عرصه هاي محیط زیست باید ازتمامي ظرفیت ها 
بهره برد، افزود:  بــراي حل معضالت زیســت محیطي باید در 
عرصه فرهنگ خوب عمل شود و الزم است در این راستا با تولید 

فیلم هاي فاخر موفق عمل کرد.
 مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان با تاکید بر آموزش و 
اطالع رســاني در حوزه محیط زیســت اظهار داشت: هر مقدار 
از امکانات و تکنولوژي هاي فني پیشــرفته براي حل مشکالت 
زیست محیطي  اســتفاده شــود باز هم در این بخش  کم است 
چون بدون فرهنگ ســازي در این زمینه نمي شــود درســت 
عمل کرد.  وي با ابراز خرســندي از برگزاري ششمین جشنواره 
فیلم کوتاه حســنات اصفهان گفت: این جشــنواره با در دست 
داشتن ابزار فرهنگ مي تواند در راســتاي پیشگیري از مسائل 

زیست محیطي گام هاي مهمي بردارد.
ظهرابي اظهار داشت: اداره کل محیط زیست استان اصفهان نیز 
آماده همکاري با جشنواره فیلم حسنات اســت و براي ورود به 

این جشنواره برنامه ریزي هاي جدي در دست دارد.
سعید عشاقي قائم مقام دبیرخانه ششمین جشنواره فیلم کوتاه 
حسنات نیز ضمن ارائه گزارشــي از روند برگزاري این جشنواره 
در ادوار گذشته گفت: خوشبختانه جشنواره حسنات جاي خود 
را در میان مردم باز کرده اســت به گونه اي که این جشنواره به 
خارج از مرزهاي ایران نیز کشــیده شــده و هم اکنون ما شاهد 
ارسال آثار بســیاري از کشــورهاي خارجي در قالب موضوعات 

احسان و نیکوکاري هستیم.
 وي تاکید کرد: هنرمندان نگاه ظریــف و تیز بینانه اي دارند که 
مي توانند در عرصه هاي محیط زیست آثار فاخري تولید کنند 

که قطعا تاثیر گذار است.
وي بیان داشــت: بنیاد فارابي، شوراي شهر، شهرداري اصفهان، 
انجمن ســینماي جوان، حــوزه هنري، بهزیســتي، آموزش و 
پــرورش، اداره کتابخانه هاي اســتان و کانون پــرورش فکري 
کودکان از جمله ســازمان هایي هســتند که امســال در این 
جشنواره حضور فعال دارند و ما امیدواریم که درآینده نهادهاي 
مرتبط با موضوعات احســان و نیکوکاري بیشــتر به این عرصه 
وارد شوند. عشاقي گفت: امســال با اضافه شدن بخش مسابقه 
عکس شهروندي، شاهد حضورآثار متنوع به این جشنواره بودیم 
به گونه اي که مفاهیم مختلفي از احســان و نیکوکاري در سطح 
جامعه توسط مردم به فیلم تبدیل شد و شاهد حضور همه اقشار 

جامعه در این جشنواره مردمي بودیم.

ویژه

اتفاق روز

الستیک  یکی از عناصر مهم زندگی بشر بوده و استفاده از آن 
روز به روز در حال افزایش است. ساالنه میلیون ها الستیک در 
داخل کشور تولید و مصرف می شود و بخش عظیمی از آنها 
هر سال مســتعمل می گردند و از این رو نحوه مدیریت آنها 

ضروری خواهد بود.
به گزارش ایرنا، یکی از روش های مدیریت اصولی ، راه اندازی 
صنعت بازیافت الستیک است که می تواند جزو صنایع پرسود 
به شــمار آید. اما در کشــور ما این صنعت مورد استقبال و 
حمایت واقع نشده است.  الستیک ها از مواد پلیمری تشکیل 
شده اند که به راحتی در طبیعت تجزیه نمی شوند و خطرات 
جدی برای محیط زیست و سالمت انسان ها به همراه دارند.  
در برخی موارد این الستیک ها توســط افراد ناآگاه سوزانده 
می شــود تا از سیم های فلزی درون آن اســتفاده شود و در 
اثر ســوزاندن آنها ترکیبات متعــددی از آالینده ها حاصل 
می شــود که از مهم ترین آنها می توان به اکسیدهای گوگرد 
 ،CO اکسیدهای کربن ،)N0X(اکسیدهای نیتروژن ،SOX
هیدروکربن های فّرار )VOCS( ، دی اکســین ها، فوران ها ، 
فلزات سنگین و ... اشاره کرد. این اقدام عالوه براثرات مخرب 
بر محیط زیســت، در کوتاه مدت اثرات حاد و در دراز مدت 
اثرات مزمن بر سالمتی انسان دارند که شدت این اثرات سوء 
وابســته به زمان قرار گرفتن در معرض آالینده ها و غلظت 
آنهاســت که از مهم ترین آنها می توان به تحریکات پوستی، 

چشمی و تاثیرات سوء تنفسی و ... اشاره کرد.
فردیــن حکیمــی رییــس اداره حفاظت محیط زیســت 
ساوجبالغ با اشــاره به موارد فوق، ازتشدید برخورد محیط 
زیست با سوزانندگان الســتیک خبر داد و گفت : متاسفانه 
عده ای افراد ســودجو بدون در نظر گرفتن خطرات ناشی از 
انتشار آلودگی هوا، اقدام به آتش زدن الستیک خودروها برای 
فروش سیم های موجود در آن می کنند که این امر همواره 
به عنوان یکی از معضالت زیســت محیطی تلقی می شود. 
حکیمی گفت : یکی از روش های بازیافت الســتیک، تولید 
پودر الستیک است که عالوه بر کمک به حفظ محیط زیست، 
درآمد مالی مناســبی برای ســرمایه گــذار دارد وامروزه 
فرآیندهای بازیابی با دو نگرش مهم استفاده بهینه از منابع 
موجود مصرف شده و حفاظت از محیط زیست ، به طور جدی 
مورد توجه کشورهای جهان و در محدوه برنامه های توسعه 
آنان قرار گرفته و امروزه نتیجه تحقیقات و بررسی ها نشان 
می دهد که بازیافت الستیک های فرسوده نه تنها آثار مخربی 
بر محیط زیست ندارد و مشکالت مدیریتی این بخش را حل 
می کند بلکه منشأ توسعه صنعتی و ســود آوری اقتصادی 

وفرآوری وتولید محصوالت دیگری نیز می باشد.

سوزاندن الستیک های فرسوده؛

تهدیدی جدی برای سالمتی 
انسان ومحیط زیست

به گــزارش ایرنا، مهــدی خلج در نشســت خبــری خود به 
مناسبت سی و هشــتمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
درباره آخرین وضعیــت آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان افزود: 
این ســازمان در عرصه مقابله با بیماری های واگیردار به ویژه 
ویروس آنفلوآنزای فوق حادپرندگان اقــدام های الزم را برای 
آگاه کــردن پرورش دهنــدگان طیور، آحاد مــردم و اعالم به 
موقع به سازمان جهانی بهداشــت دام انجام داده است. وی از 
استان های گلســتان، آذربایجان شرقی، البرز، لرستان، قزوین 
و اردبیل از جمله استان های پاک ســازی شده نام برد و گفت: 
 برای نمونه اســتان البــرز ۴۴ روز و قزوین ۳۵ روز اســت که

 پاک سازی شده اند.
خلج ادامه داد: در اســتان اردبیل یک مورد پرنده مهاجر و یک 
واحد روستایی آلوده گزارش شده بود که از ۲۵ روز گذشته، این 

استان پاک سازی شده است.
به گفته وی، طبق قوانین زمانی که ۲۱ روز از کنترل بیماری در 
یک استان بگذرد، باید آن استان را پاک اعالم کنیم اما به دلیل 
وجود ویروس در کشور تمامی اســتان ها تا پایان فصل سرما و 

اواخر امسال برای مقابله با این بیماری آماده باش هستند .
معدوم ســازی 6 میلیون قطعه مرغ در پی شیوع   

بیماری آنفلوآنزا 
این مقام مسئول در سازمان دامپزشکی کشــور درباره تلفات 
طیور ناشــی از این بیماری گفت: طبق آخرین آمارها تاکنون 
6 میلیون قطعه مرغ تخم گذار و گوشتی به دلیل شیوع بیماری 

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان معدوم شده است.
 وی اضافــه کرد: البتــه یک میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون قطعه 
جوجه ریزی در کشور انجام می شود و معدوم سازی این تعداد 

طیور، تاثیری در بازار عرضه و مصرف نداشته است.
ویروس H5N8 آنفلوآنزای فــوق حاد پرندگان؛ 

خسارت زاترین در جهان 
رییس سازمان دامپزشکی کشــور این نوع تیپ جدید ویروس 
در گــردش آنفلوآنزای فوق حاد پرنــدگان )H۵N۸( را از نوع 
خســارت بار ترین ویروس ها در جهان برشمرد و تصریح کرد: 
اکنون نه تنها ایران بلکه کشورهای آسیایی، برخی کشورهای 
خاورمیانه و ۱۰۰ درصد کشــورهای اروپایــی حتی بلژیک به 

تازگی  درگیر این بیماری شده است.
9 زیستگاه پرندگان مهاجر وحشی شناسایی شد

خلج تصریح کرد: امســال ۹ زیســتگاه ورود پرندگان مهاجر 
وحشــی در تاالب ها، مخازن نگهداری آب بخش کشــاورزی، 
اطراف رودخانه ها، تصفیه خانه ها و ســدها شناســایی شد و 
انتظار مــی رود مردم برخی الزامات بهداشــتی را برای کنترل 
بیماری رعایت کنند. بــه گفته وی، پرندگان مهاجر اواســط 
مردادماه از مناطق شمالی کشور وارد شده و از مناطق جنوبی 
به ســمت آفریقا مهاجرت می کنند و پس از زمستان گذرانی 

اوایل اردیبهشت ماه به ایران باز می گردند.
وی افزود: سازمان دامپزشکی کشور هر ساله پیش از آغاز فصل 
ســرما و انتقال بیماری اقدام به پایش آن می کند به طوری که 

امسال در یک هزار و ۸۰۰ نقطه بازار عرضه پرندگان، روستاها 
و مراکز پرورش طیور صنعتی ۴۳ هزار نمونه مختلف برداشت 
و بالغ بر ۱۲۰ هزار آزمایش ســلولی و مولکولی انجام شد که بر 

اساس نتایج آن ویروس در گردشی در کشور وجود نداشت.
وی اظهار داشــت: اما ۲۰ آبان ماه امســال بیماری در یکی از 

مزارع پرورش مرغ تخم گذار تهران گزارش و تایید شد. 
رییس ســازمان دامپزشکی کشــور شــرایط ایران را از لحاظ 
تراکم واحدهای طیور صنعتی، طیور پرورشی روستایی، توزیع 
دوره گردی، بازار عرضه پرندگان و عادات نامناسب صید و شکار 
پرندگان مهاجر و همچنین ذبح و عرضــه و خرید آن در بازار با 
هیچ کشور اروپایی قابل مقایســه ندانست و تاکید کرد: تمامی 
این عوامل ســبب پایداری و انتقال ویروس در کشور می شود. 
خلج اضافه کرد: انتظار می رود پرورش دهندگان در بازســازی 
و اصالح واحدهای پرورشی خود اقدام کنند تا بیماری پایداری 

کمتری داشته باشد.
دامپزشکی استان ها تا پایان فصل سرما آمادگی 

مقابله دارند 
وی بــا بیــان اینکه بــرای مبــارزه با ایــن بیمــاری تمامی 
دامپزشــکی های اســتان های کشــور تا پایان فصل سرما در 
آماده باش هستند، گفت: ســازمان دامپزشکی به طور مستمر 
دارای کمیته فنی دائمی پایش بیمــاری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان است. رییس ســازمان دامپزشکی کشــور ادامه داد: 
در زمان های رخداد بیماری، ســتاد ملی پیشگیری از بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نیز در سطح ملی به ریاست معاون 
اول ریاست جمهوری و در سطح استانی به ریاست استانداران 
فعال می شود. سازمان دامپزشــکی کشور با شروع فصل سرما 
در اطالعیه ای بروز بیمــاری آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان 
را در دو واحد پرورش طیور در یکی از شهرســتان های استان 
تهران اعالم کــرد. با نمونه گیری ها مشــخص شــد بیماری 
 آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از نوع H۵N۸ شایع شده است؛ 
بیماری آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان H۵N۱ ویروســی و 
بین انســان و طیور مشــترک اســت.  در آغاز ماه ژوییه سال 
۲۰۰۵ میالدی )تیرماه ســال ۱۳۸۴( گزارش های رسمی از 
مسئوالن دولتی چندین کشــور در مورد همه گیری ویروس 
H۵N۱ در مرز برخی کشــورها به ســازمان بهداشت جهانی 
دام )OIE( داده شــد. در پایان همان ماه روســیه و قزاقستان 
هم گســترش آنفلوآنــزای پرنــدگان را در کشــورهای خود 
 H۵N۱ گزارش کردنــد و گفتند که عامل بیمــاری،  ویروس 

است.
از زمان نخســتین گزارش های شــیوع این ویروس در طیور 
موجود در روســیه که دامنه شــیوع آن تنها به صورت محدود 
در سیبری بود، این ویروس شــروع به گسترش به سمت غرب 
کرد به طوری که در قزاقستان چندین روستای مجاور مناطق 
آبی نخســتین مناطقی بودند که شــیوع این ویروس را تجربه 
 کردند.  در ســال های اخیر، برای کنترل این ویروس خطرناک 
توافق هایی میان ســه سازمان خواربار کشــاورزی ملل متحد 
)FAO(، ســازمان بهداشــت جهانی )WHO( و ســازمان 

بهداشت جهانی دام )OIE( انجام شده است.

رییس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه امسال ۱5 استان درگیر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بودند، 
اعالم کرد: تاکنون بیماری در هشت استان کنترل شده است.

رییس سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد:

پاک سازی هشت استان ازآنفلوآنزای پرندگان 

از سوي خّیرنجف آبادي؛

 9 تن علوفه نذر وحوش پناهگاه 
کاله قاضي اصفهان شد

۹ تن علوفه توسط یک خّیر محیط زیست در شهرستان نجف آباد 
نذر وحوش پارک ملي و پناهگاه حیات وحش کاله قاضي شد.

به گزارش »پارما« محمــد محمدي، سرپرســت اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: یک خّیر محیط زیست 
و عالقه مند به طبیعت در شهرســتان نجف آبــاد ۹ تن علوفه را 
 براي تغذیه وحوش و آهوان پارک ملــي و پناهگاه حیات وحش

 کاله قاضــي اصفهــان اهــدا کــرد. وي گفــت: بــا توجه به 
خشکســالي هاي متعدد اســتان، رســول نصر اصفهاني  خّیر و 
دوستدار محیط زیست شهرســتان نجف آباد با مراجعه به اداره 
حفاظت محیط زیست این شهرســتان  اقدام به نذر ۹تن علوفه 
براي منطقه حفاظت شــده کاله قاضي کرد. وي اظهار داشــت: 
ازابتداي تابستان امســال و به دلیل شــرایط خشکسالي حاکم 
بر منطقه، خیرین و دوســتداران طبیعت در اســتان و سراســر 
کشــور براي تعلیف وحوش مناطق تحت مدیریت محیط زیست 
اصفهان بخصوص پارک ملي و پناهگاه حیات وحش کاله قاضي، 

علوفه هایي را اهدا و نذر این کار کرده اند.

دریچه

مدیرکل دفتر آموزش محیط زیست با اعالم اینکه ۱۰۷ شاخص 
محیط زیستی را با هم فکری مرکز آمار تعریف کرده ایم، گفت: 

ســامانه ای ایجاد شــده که داده های محیط زیستی کشور را 
می توان روی آن بارگذاری کرد.

مدیرکل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم 
امضای تفاهم نامه این ســازمان با مرکز آمار ایران اعالم کرد: در 
سازمان محیط زیست اقدامات خوبی انجام شده از جمله  اینکه 
۱۰۷ شاخص محیط زیستی را در کشور با هماهنگی و هم فکری 

مرکز آمار تعریف کردیم.
کیومرث کالنتری افزود: از این میان ۴6 شاخص در خود سازمان 
حفاظت محیط زیست و 6۱ مورد داده ای در سایر وزارت خانه ها 
ایجاد می شود. وی ادامه داد: ســامانه ای را ایجاد کردیم که هم 
داده های درون ســازمانی و هم داده های بیرون ســازمانی را 
می توان روی آن بارگذاری کــرد و مرکز آمار هم می تواند به آن 
دسترسی داشته باشد. مدیرکل دفتر آموزش سازمان حفاظت 
محیط زیست در پایان تصریح کرد: ۲۰۰ مفهوم محیط زیستی 
را هم با همکاری مرکز آمار تهیه کردیــم که به عنوان یک زبان 

منتشر و  ارائه شده است.

مدیرکل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست:

۱۰۷ شاخص محیط زیستی در 
کشور تهیه شد

رییس سازمان محیط زیســت با بیان اینکه برخی دستگاه ها 
به دلیل رویکرد بهره بردارانه ممکن اســت به تجزیه و تحلیل 
متفاوتی از داده ها برســند، گفت: محیط زیســت باید درباره 

آمارها نظر بدهد.
به گزارش مهر، رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت در 
مراسم امضای تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست 
با مرکــز آمار ایــران ضمن تبریک ایــام ا... دهــه فجر گفت: 
امیدواریــم بتوانیم گام های درســتی را در راســتای تحقق 
آرمان های انقالب از جملــه کارآمــدی و حکمرانی مطلوب 

برداریم.
معصومه ابتکار افزود: این تفاهــم نامه یکی از همین گام ها در 
این راستاست زیرا محیط زیســت امروزه نه فقط در کشور ما 
که در همه جهان اهمیت دارد و کارآمدی دولت ها را براساس 
 میزان پایبندی بــه محیط زیســت و اهداف توســعه پایدار

 می سنجند. وی ادامه داد: همکاری محیط زیست با مرکز آمار 
از زمان دولت اصالحات شروع شده بود و کارهای خوبی هم در 
این راستا انجام شد و پایه نظام آماری و ثبتی در محیط زیست 

گذاشته شد اما متاسفانه ادامه پیدا نکرد.
ابتکار افزود: یکی از مسائلی که باعث می شود نتوانیم در حوزه 
محیط زیست و توسعه پایدار تصمیم دقیق بگیریم، فقدان آمار 
درست و تحلیل های درست آماری است، اما با این تفاهم نامه 
زمینه ســازی برای یک همکاری خیلی دقیق و علمی فراهم 

می شود.
رییس ســازمان حفاظــت محیط زیســت گفــت: موضوع 
حساب های اقماری، اقتصاد سبز و... برای ما خیلی مهم است 
و در این زمینه باید کار را با قوت پیش ببریم. در دولت یازدهم 
و با رویکرد آقای روحانی به محیط زیســت این انتظار هست 
که در همه حوزه ها آمار زیست محیطی را به تفکیک و دقیق 

داشته باشــیم و آمارهای محیط زیســت را محدود به بخش 
محیط زیســت نبینیم؛ به طور مثال دسترســی به داده های 
آماری محیط زیستی در دستگاه های دیگر مثل وزارت صنایع 

و معادن بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه مرکز آمار در سرشماری اخیر گام های جدی 
برای حذف کاغذ و سرشماری سبز برداشــت، اظهار کرد: در 
خیلی از زمینه ها ابهــام داریم و به همین دلیــل نمی توانیم 
روی آمار اتکای جدی داشته باشیم. امیدواریم بتوانیم مبنای 
صحیح آماری را هم برای اطالع رســانی درست به مردم و هم 

برای تصمیم گیری صحیح داشته باشیم.
ابتکار، مبنی بر تعارضات آماری میان سازمان حفاظت محیط 
زیست و دســتگاه های بهره بردار همچون وزارت نیرو، وزارت 
جهاد کشــاورزی، وزارت صنایع و معــادن و... در حوزه های 
مختلف مثل آب، خاک، سطح زیر کشت، جنگل ها، زیستگاه ها 
و ... گفت: این نکته کامال درست است و جهت گیری این تفاهم 
نامه هم برای همین اســت که عدم تطابق ها و نابسامانی ها را 
هماهنگ کنیم. مرکز آمار چون مرجع آمار کشــور است باید 
محلی برای یکســان ســازی آمارها باشــد تا دیگر شاهد این 

اختالف نباشیم. رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح 
کرد: شاید بسیاری از دستگاه ها در حوزه خودشان آمار بدهند، 
اما این داده ها باید به مرکز آمار برود و ممکن اســت نیاز باشد 

هماهنگی هایی بین دستگاه ها صورت گیرد.
وی تاکید کرد: کمیته های تخصصی باید شکل بگیرد به ویژه 
آمارهای ارائه شــده به نهادهای جهانی اهمیت خاصی دارد و 
ســازمان حفاظت محیط زیســت هم به عنوان یک دستگاه 
نظارتی باید بتواند درباره بســیاری از آمارها نظر بدهد؛ ضمن 
اینکه خیلی از این آمارها مثل آلودگی هوا یا آلودگی شیمیایی 

منابع آبی را خود ما تولید می کنیم.
ابتکار در پایان بــا بیان اینکه روی توســعه پایــدار باید کار 
ویژه ای انجام شــود، گفت: دلیل تعارض آماری برخی از این 
دســتگاه ها واقعا تفاوت رویکرد است؛ زیرا رویکرد ما حفاظتی 
است، اما برخی دستگاه ها شاید به دلیل رویکرد بهره بردارانه 
به تجزیه و تحلیل متفاوتی از داده ها می رســند که منجر به 
آمار و سیاست گذاری های متفاوت می شــود، اما ما به عنوان 
دستگاه نظارتی سعی می کنیم آمارهای واقعی در اختیار مردم 

و سیاست گذاران قرار دهیم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

محیط زیست باید به آمارهای رسمی نظارت داشته باشد

با مسئوالن

رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت بروجن اســتان 
چهارمحال و بختیاری گفت: پرنــدگان آبزی و کنارآبزی 
زادآور در تاالب گندمان از ۲ گونه در هشــت سال گذشته 

به ۳۸ گونه در سال جاری افزایش یافته است.
مرتضی منصوری، با اشــاره به زیست ۲ گونه پرنده»چنگر 
نوک قرمز« و» لک لک« زادآور در هشــت سال گذشته در 
این تاالب افزود: امسال گونه های کمیابی از جمله اگرت، 
حواصیل، گیالن شاه، گاوچرانک، خروس کولی، پرستوی 
دریایی و انواع اردک آبزی و کنارآبی از پرندگان زادآور در 

این تاالب مشاهده شد. 

وی همچنین از معرفی تاالب گندمــان به عنوان قهرمان 
ملی تاالب های کشــور هفته گذشــته با حضــور رییس 
سازمان حفاظت محیط زیســت، نماینده سازمان ملل در 
ایران و برخی از ســفرای کشــورهای اروپایی و منطقه در 

اهواز خبر داد.
منصــوری اظهار کــرد: مدیریــت احیای کم آبی ســال 
۱۳۸۷، نصب دوربین های مداربســته، کنترل و بازرسی 
در محوطه ســاحلی، کنترل و جلوگیری صید و شکار در 
منطقه گردشــگری و ســیاحتی تاالب گندمان از جمله 
معیارهای عنــوان معرفی قهرمانی مســئوالن و متولیان 

تاالب بوده است. 
رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان بروجن، 
مشاهده گونه نادر گیاهی »آالله سفید«پس از ۸۵ سال در 
تاالب بین المللی گندمان در سال گذشته و ورود و استقرار 
هزاران پرنده مهاجر در منطقه در فصول مختلف سال را از 

دیگر معیارها دانست.

رییس اداره حفاظت محیط زیست بروجن خبرداد:

افزایش زادآوری پرندگان مهاجر 
در تاالب گندمان

حیات وحش

اخبار 

در زمان های رخداد 
بیماری،  ستاد ملی 

پیشگیری از بیماری 
آنفلوآنزای فوق 

حاد پرندگان نیز در 
سطح ملی به ریاست 

معاون اول ریاست 
جمهوری و در سطح 

استانی به ریاست 
 استانداران فعال 

می شود

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2070    | February  06  , 2017  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER Pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM E-MAIL



13
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2070 |دوشنبه 18  بهمن  1395 |  8 جمادی االول 1438 

پیشنهاد   سرد  بیر: 
به دیگران مجوز ندهید  با شما بد رفتاری کنند

جمالتی مانند » من نمی توانم « یا » مطمئنا شکست 
می خورم « یا » هیچ کس دوســت ندارد به حرف های 
من گوش دهد « ناشی از فکر منفی ذهن شماست. این 
 صدای درون اصال به شــما کمکی نخواهد کرد و مانع 

از رسیدن به رویاهای تان می شود.
 هر کس در این دنیای پهناور اســتعداد هایی دارد، اما 
به دلیل عدم اعتماد به نفس خود را دســت کم گرفته 
و آنها را باور ندارد. در مقابل افراد موفقی هســتند که 
کارشان را از یک ایده ساده شــروع کرده و به درجات 
باالیی از موفقیت رســیده اند. عامل مشترکی که میان 
این کارآفرینــان وجــود دارد اعتماد بــه نفس باالی 
آنهاســت. خوشــبختانه راه هایی برای باال بردن این 

ویژگی وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می شود:
1- نهادینه کردن رفتار خوب

افکار منفی را به مثبت تغییر دهید
برای این کار باید فکرهای مثبــت را به ذهن راه دهید. 
 می توانیــد از جمالتی مانند » من ایــن کار را امتحان 
 می کنــم «، » در کارم موفق می شــوم « یــا » مردم 
 به حــرف های من گــوش خواهنــد داد « اســتفاده 
و هر روزتان را با القای حرف های مثبت شــروع کنید.

فضای بیشــتری از مغزتان را به افکار مثبت اختصاص 
دهید. هر چه بیشــتر افکار مثبت را بــه ذهن خود راه 
داده و از منفی بافی دوری کنید، زودتر این عادت برای 

ذهن شما ایجاد می شود.
با افراد مثبت اندیش معاشرت کنید

از میان دوســتان یا اعضای خانواده با کســانی بیشتر 
معاشرت کنید که حال تان را بهتر می کنند. 

- در سیاره کوچک ما عقاید بیشــتر از طاعوت و زلزله 
موجب بال شده است. 

-مرگ احتمــاال بهترین اختراع زندگی اســت چرا که 
عامل تغییر اســت. مرگ کنهه ها را دور می ریزد تا جا 

برای تازه ها باز شود. 
- اگر من یک االغ هســتم، باید آن را بگویم. اگر آن را 
نگویم، شــخص دیگری آن را خواهد گفت. اگر من اول 

بگویم، دیگران خلع سالح می شوند. 
- موفقیت در زندگی مرهون اراده است، نه مغز. 

- زیاد زیست تقریبا آرزوی همه کس است؛ ولی خوب 
زیستن آرمان یک عده معدود.

دانستنی ها

- طبق تحقیقات بیش از50 درصــد از گیاهخواران جهان با کمبود 
ویتامین ب 12 رو به رو هستند، این ویتامین برای ساخت دی ان ای 
اعصاب و گلبول های خونی ضروری اســت و همچنین این ویتامین 

برای مغز و سیستم ایمنی بدن بسیار حیاتی است. 
 - مطالعه ای نشــان داد که افراد راســت دست از ســالمتی دهان 
و دندان بیشتر و پوســیدگی دندانی کمتری برخوردارند و علت آن 

چابکی بهتر و بهره وری بیشتر آنان در مسواک زدن است. 
- رنگ بنفش در گذشــته به عنــوان رنگ ســلطنتی معروف بوده 
اســت، چون در گذشــته رنگ ها از منابع طبیعی به دست می آمد 
 ولی رنگ بنفش فقط از بدن حلزون های دریایی به دســت می آمد، 
 به همین دلیــل بســیار کمیــاب و گران قیمــت بودنــد و فقط 

خانواده های سلطنتی قادر بودند آن را داشته باشند. 
- فیل ها قادرند بارش باران و صدای آن را از250 کیلومتری بشنوند 

و احساس کنند. 
- نســل بعدی آسانســورها قادر خواهند بود در راهروها نیز حرکت 
کرده و شــخص را در درب منزلش پیاده کنند، این نوع آسانسورها 

برای اولین بار توسط یک شرکت آلمانی ساخته شدند. 
 - اگر یک آینه در فاصله30 میلیون ســال نوری از زمین قرار دهید 
 بر اســاس تئــوری از درون آینه زمیــن را مشــاهده خواهید کرد 

و نظاره گر زندگی یا انقراض دایناسورها از درون آینه خواهید بود. 

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

راه هایی برای باال بردن
 » اعتماد به نفس«

داستان

برنامه ریزی 

زندگی موفقسود وکو

هایالیت

اعتماد به نفس

به دیگران مجوز ندهید
 با شما بد رفتاری کنند ) 1 (

 آیا تاکنون با خود فکــر کرده اید که چرا دیگران با شــما رفتار 
 مطلوبی ندارنــد؟ یا اینکه بررســی کــرده اید، شــما چگونه 
 با آنها رفتار مــی کنید؟ به طور کلــی ارتباط دیگران با شــما 
به چه عواملی بســتگی دارد؟ فکر می کنید کجای کار می لنگد 
 که گاهی احســاس می کنید با شــما رفتاری در خور شأن تان 

نمی شود.
بسیاری از ما بارها به این نتیجه رسیده ایم که دیگران قدر ما را 
نمی دانند و آنگونه که سزاوار ماست، با ما رفتار نمی کنند؟ حال 

ببینیم چرا این اتفاق می افتد؟ 
باید بدانید این خود شما هستید که به مردم می آموزید چگونه 
 با شــما رفتار کنند. بنابراین هرگاه احساس کردید که اطرافیان 
با گفتار و رفتارشــان از شما ســوء اســتفاده می کنند و رفتار 
مناسبی با شما ندارند، از خود بپرسید: »چه کرده ام که به آنان 

اجازه سوءاستفاده از خود را داده ام؟«
رفتار دیگران را تحمل نکنید

هنگامی که به دیگران نشــان می دهید چه چیــزی برای تان 
قابل تحمل اســت، به آنها می گویید رفتارشــان باید با شــما 
چگونه باشــد. اگر رفتاری را برای مدتــی طوالنی تحمل کنید 
این پیام را به طرف مقابل خود می دهید کــه پذیرای آن رفتار 
هستید. اما اگر به دیگران نشــان دهید که هیچ نوع سو رفتاری 
 را تحمل نخواهید کرد و قاطعانه نیز ســر حرف خود بایســتید، 
 سوء اســتفاده کنندگان هم متوجه می شــوند و می فهمند که 
نمی توانند هرطور بخواهند با شــما رفتار کنند، اما اگر متوجه 
 شــوند مخالفت های شــما چندان هم قاطع و جدی نیســت 
و به نوعی حاضر به پذیرش ســلطه آنها هســتید، در آن صورت 

هرگونه بخواهند با شما رفتار می کنند. 
بنابراین بهتر است قاطعانه موضع خود را برای دیگران مشخص 

کنید؛ طوری که آنها اجازه هیچ سوء رفتاری نداشته باشند. 
 شما اگر از خود ناتوانی نشــان داده باشید و سکوت کرده باشید 
یا هر رفتار دیگری غیر از داشــتن قاطعیت و صداقت، معنی آن 
این است که به طرف مقابل تان نشان داده اید که گرچه از رفتار 

او دل خوشی ندارید، اما آن را تحمل خواهید کرد.

 می گوینــد: وقتی که حجــاج بن یوســف ثقفی 
 در مســافرت بــه یمن بــرای حکومت بــا جالل 

و تشــریفات حکومتی می رفتند، هر جا که منزل 
می کردند، خیمه حکومتی می زده اند، آشــپزها 
مشــغول پختن می شــدند. در یکــی از منزل ها 
هوا خیلــی گرم بــود. خیمــه ای زده بودند. برای 
اینکه هوا خنک شــود، دو طرف خیمه را باال زدند. 
وقت غذا خوردن شــد، ســفره پهن کردند، انواع 
حلویات، شــیرینی ها، خوراکی ها، پختنی ها در 
سفره چیدند. تا خواســت بخورد، دید از دور چند 
گوســفند را چوپانی جوانی می چراند و در اثر گرما 
و ســوزش آفتاب این چوپان بیچاره ســرش را زیر 
شکم گوسفندی کرده تا از سایه آن بهره گیرد. غیر 

از ســرش بقیه بدنش را آفتاب می سوزاند. حجاج 
کذائی از داخــل خیمه تا این منظــره را دید متاثر 
شد و به غالمان گفت: بروید این چوپان را بیاورید. 
 رفتند کــه چوپان را بیاورند. چوپــان هر چه گفت 
من با امیر کاری نــدارم، امیر کی هســت؟ گوش 
ندادند و گفتند حکم و دستور است و باالخره به زور 
بیچاره چوپان را نزد حجاج بردند. حجاج به او گفت: 
از دور دیدم که تــو گرمــا زده ای، ناراحتی، متاثر 

شدم. گفتم، بیا زیر سایه خیمه استراحت کن. 
گفت: نمی توانم بنشینم.  پرسید:چرا؟

گفت: من اجیرم، مامور حفظ گوســفندانم. چطور 

بیایم زیر سایه خیمه؟ من باید بروم گوسفندانم را 
بچرانم. 

گفت: نمی خورم. جای دیگر وعده دارم. 
حجاج پرســید: جای دیگر؟ مگر بهتر از اینجا هم 

جایی هست؟ چوپان گفت: بلی. 
گفت: بهتر از  طعام سلطنتی هم مگر هست؟

گفت: بله بهتر، باالتر.  پرســید: میهمان چه کسی 
هستی؟ به چه کسی وعده دادی؟

گفت: میهمان رب العالمین، من روزه هستم. 
روزه دار میهمان خداست. چوپان بیابانی است. اما 
خداوند معرفت و ایمان به او داده. در این بیابان گرم 

و سوزان روزه می گیرد و می گوید: میهمان خدایم. 
افطارم نزد خداســت، بهتر و باالتــر. اینجا حجاج 
 نتوانست نفس بکشــد، با خدا دیگر نمی توانست 
در بیفتد. جوری جواب داد که حجاج را ساکت کرد 
و نتوانســت حرف بزند. حجاج گفت: خیلی خوب. 
روزها فراوان اســت، تو بخور فردا عوضش را بگیر. 
 چوپان گفت: خیلی خوب به شــرطی که ســندی 

به من بدهی که من فردا زنده باشم، روزه بگیرم. 
 از کجــا معلوم من فــردا زنده باشــم؟ حجاج دید 
با این دانشمند حقیقی، مومن باهلل و راستی دانا چه 
بگوید. مجسمه جهل در برابر مجسمه علم و ایمان 

اســت. حجاج جاهل مطلق باالخره دید نمی تواند 
جوابش را بدهد، گفت: این حــرف ها را کنار بگذار 
چنین خوراک لذیــذ و طبیعی دیگر کجا نصیب تو 
می شود؟ تو چرا این قدر به روزی خودت می زنی؟ 
چرا اینقدر نادانی؟ چوپان گفت: حجاج آیا تو آن را 

طیب خوش طعم کرده ای؟ 
ای حجــاج بدبخــت اگــر خداوند یــک دندان 
دردی بــه تو بدهــد همه ایــن حلواهــا و مرغ ها 
هیچ اســت. اگــر عافیت باشــد نان جو شــیرین 
 اســت و لــذت دارد، اگــر عافیــت نباشــد مرغ 

و پلو، زهر است.

وقتی شــما به جای تاکید بر بهره وری، برای رسیدن به آن، 
محیط ایده آل و مورد نیاز آن را برای ذهن خود آماده کنید، 
بهره وری خود به خود پدیدار می شود، پس با استفاده از این 
نکات می توانید شــرایط ذهنی را ایجاد کنید که به افزایش 

بهره وری خواهد رسید.
۶ - کمال گرا باشید

تا به حال شــده که۹0 درصد یک پروژه را10 ساعته انجام 
دهید و برای تکمیل10 درصد باقیمانده آن20 ساعت دیگر 
وقت نیاز داشته باشــید؟ آیا انجام تنها10 درصد کار به این 
 همه وقتی کــه باید بــرای آن بگذارید، مــی ارزد؟ یا اینکه 

می توانید دستی به ســر و روی آن بکشید، در دقایق پایانی 
رنگ و لعابی به آن بدهید و به جای20 ســاعت، تنها در یک 

ساعت پروژه را کامل کنید؟
باید تصمیم درســت بگیریــد. اگر یک جــراح قلب یا یک 
تعمیرکار هســتید، احتماال باید تا پایان کار پیش بروید، اما 
 اگر در حال نوشــتن مقاله، کتاب، درس دادن یا بســیاری 
از کارهای دیگر هســتید، وقتی۹0 درصد کار تکمیل شد، 
ممکن است ارزشش برابر با همان ۹۹ درصد باشد؛ بنابراین 
یک درصد باقیمانــده را هم انجام دهیــد و فقط ۹1 درصد 
بهترین کار خود را درســت کنیــد و کمال گرایــی را کنار 

بگذارید.
همه این نکات را به هم پیوند دهید

کدام یک از این نکات برای شما جذاب تر است؟

کدام یــک از آنها می تواند بیشــترین افزایــش را در نتایج 
حاصل از کار شما در پی داشته باشد؟

سریع ترین نکته کدام اســت؟ آن نکته را پیش از بقیه انجام 
دهید. هفته بعد، نکته بعدی را اضافه کنید. 

 تا شــش هفته ایــن کار را انجــام دهید، خواهیــد دید که 
بهره وری روزانه شــما، بدون هیچ تالش بیشــتری و حتی 

شاید با تالش کمتری دو برابر خواهد شد.
چند نکته همیشگی برای موفق بودن  

 - گاهــی اوقــات موفقیــت، تنهــا در غلبه شــما بر ترس 
و ریســک پذیری خالصه می شــود. اگر از ریســک کردن 
بپرهیزیــد، هرگــز قابلیت های خــود را کشــف نخواهید 
 کرد. هرگز از شکســت نهراســید زیرا نترسیدن از شکست، 

یکی از مهم ترین مهارت ها برای موفقیت است.
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میهمان خدایم 

از خودت تشکر کن ) 4 (

خودتان را تحت فشار بگذارید 
افراد موفق همواره برای باال بردن کارایی شــان خود را تحت فشــار 
قرار می دهند. افراد ناموفق باید نظارت و رهبری شــوند و توســط 

دیگران تحت فشار قرار گیرند. 
یکی از بهترین راه ها برای غلبه بر تنبلی کار کردن به نحوی اســت 
که گویی فقط یــک روز فرصت دارید تا مهم تریــن کارهای خود را 
 قبل از اینکه شهر را به مدت یک ماه ترک کنید یا به مسافرت بروید 
 به انجام برســانید. با تحت فشــار قرار دادن خود کارهای بیشــتر 
و بهتری را در مدت زمانــی کم تر از قبل به پایان خواهید رســاند، 
به یک شخص کارآمد و موفق تبدیل می شــوید، نسبت به خودتان 
 احســاس فوق العــاده ای پیدا می کنیــد و کم کم عادت تســریع 
در انجام امور را در خود ایجاد می کنید، عادتی که از آن پس در تمام 

روزهای زندگی به شما خدمت خواهد کرد.
 برای انجام هــر یک از کارهای خود و همچنین بــرای انجام هر یک 
از قســمت های آن مهلت تعیین کنید. برای خودتان یک سیستم 
 فشــار طراحی کنید. بار خود را کم کم زیاد کنید و اجازه ندهید که 
 از میدان به در شــوید. وقتی کــه برای خود مهلتــی تعیین کردید 
به آن پایبند باشــید و حتی ســعی کنید کار را زودتر از مهلت مقرر 

انجام دهید. 
در مورد کارها با پروژه های بزرگ، قبل از شــروع همه مراحل آن را 

لیست کنید.
  آنگاه تعییــن کنید که برای انجــام هر قســمت از کار چند دقیقه 
 و ســاعت وقت الزم دارید. ســپس برنامه زمان بندی شــده روزانه 
و هفتگی خــود را تنظیم مجدد کنیــد تا بتوانید بــرای زمانی که 

منحصرا روی این پروژه کار می کنید، وقت خالی ایجاد کنید.

 چراغ ســبز شــد. مانند مســابقات فرمول یک، ماشین ها 
از جاي خود کنده شــدند. عــروس با دیــدن این صحنه 
لبخندي از خوشحالي بر لب آورد. داماد براي این که همه را 
غافلگیر کند وارد خیاباني یک طرفه شد و بقیه مثل دنباله 
 بادبادک بــدون توجه به تابلوي ورود ممنوع، با بوق و ســر 

و صدا به دنبالش ناپدید شدند.
خالصه رســیدم خانه و رنگ چهره و چشمان اشک آلودم 
همه چیز را بدون کم و کســري، براي مادرم تعریف کردند. 
مادرم بدون این که حرفي بزند یا ســوالي بپرسد در آغوشم 
 گرفت و آرامم کــرد. بعد از این که آرام تر شــدم گوشــي 
به دســت کنارم آمد و گفت: بــذار بهش بگــم اینجایي... 

دلواپس نشه!
 گوشــي را از دســت مادرم گرفتم و انداختــم روي کاناپه 

و با عصبانیت گفتم: الزم نکرده نگرانش باشي!... 
کاش عوض اون، یه ذره هم به فکر من بودي!

- دخترم تو اآلن ناراحتي و ســرلج افتادي! ســپهر خیلي 
دوستت داره و مطمئنم اون اآلن بیشتر از تو ناراحته!

- آره!... دیدم که چقدر ناراحت بود. حتي نخواســت بدونه 
این نصفه شبي من کدوم گوري رفتم!

- آخه این اولین بار نیس که قهــر مي کني و اومدي اینجا! 
مي دونه و دلش قرصه که سراغي ازت نمي گیره!

- اگه ناراحتي که اومدم این جا بگو! آره من لج بازم ولي اون 
چي؟ هیچ مي دوني با من چي کار کرد؟ هیچ پرسیدي که 

چه رفتاري کرد که من لج بازي کردم؟
بیچاره مادرم! مي دانســت کــه وقتي این انــدازه ناراحت 
مي شــوم هیچ حرفي آرامم نمي کند. مثل همیشه سکوت 

 کرد و بــه اتاقش رفــت. از این که بــا مــادرم بلند حرف 
زده بودم ناراحت شــدم، اما دســت خودم نبود. وارد اتاقم 
شــدم. اتاق زمان مجردي. همه چیز مثل قبل بود. تخت، 
کتابخانه، کمد و هــر چه که در زمان کودکــي و نوجواني 
خریده بودیم. مادرم به هیچ چیز دســت نــزده بود. حتي 
عروسک هایم. داخل ویترین کمد نشسته بودند و گذر عمر 
مرا نظاره مي کردند. مطمئنم اگر مي توانستند حرف بزنند، 
حرف هاي زیادي داشتند. روي تخت دراز کشیدم و به یاد 
 بچگي ام افتادم، چقدر لجباز بودم، همــه چیز آن اتاق مرا 

به یاد گذشته مي انداخت.
با مرور خاطراتم کمي آرام شــدم. اما خاطراتم دور ســرم 
پیچید و پیچید تا دوباره » ســپهر « را از درون خود بیرون 
آورد. آن شب تا صبح به همین منوال گذشت. گاهي خوابم 
مي برد و گاهي بیدار مي شــدم و »ســپهر« همچنان بود. 
نفهمیدم چقدر خوابیــده ام. از روشــنایي پنجره فهمیدم 
صبح شــده. خیلي دلتنگ بودم. نمي دانستم چه کار کنم. 

نگاهي به ساعت انداختم.
- چرا پیام نمي ده؟... مث این که راســتي راســتي واسش 
مهم نیســتم! ولي نه! این طور نیس، من مي شناســمش، 
اون از روي لجبازي خودشو به بي خیالي زده، منم مي دونم 
چي کار کنــم، اما نه! از حــق نگذریم، همیشــه اون باهام 
تماس مي گرفت یا پیام مي فرســتاد، اگه نوبتي هم باشــه 
نوبت منه که بهش پیام بدم... آره کار خوبیه... فردا نمي گه 
باز من پا پیش گذاشــتم و این حرفا... حاال چي بنویسم؟... 
بهتره پیام خالي بفرستم نه! خوب نیس، خوبه ازش طلبکار 

بشم، آره! ... بذار پر رو نشه!
خالصه تصمیمم را گرفتم. نوشتم:

» خیلي بي معرفتي! معلومه که اصال واســت مهم نیستم! 
وگرنه از دیشب تا حال، ســراغي از من مي گرفتي؟ نگفتي 

شاید نصفه شبي، یکي، بالیي سرم بیاره؟«
مثل همیشــه پیامش را با سالم شــروع کرده بود؛ جواب 
داد: سالم. خسته ام کردي. تا دســت از این بچه بازي هات 

برنــداري کاري به کارت نــدارم. پیام نــده و زنگ نزن که 
جوابتو نمي دم.

از جوابش خیلي ناراحت شــدم. تصمیم گرفتم کاري کنم 
که پشیمان شــود. لباس هایم را پوشــیدم و از اتاق خارج 
شــدم. آخر هفته بود و مــادر و پدرم طبــق معمول عازم 
طالقان بودند. مــادرم میز صبحانه را چیــده بود و منتظر 
پدرم بود که پــس از صرف صبحانه حرکــت کنند و پدرم 
 براي جابه جایي وســایل در صندوق عقــب، در حال رفت 

و آمد به پارکینگ بود. مادرم با تعجب پرسید؟
- کجا؟... این موقع صبح کجا مي خواي بري؟

- هیچي! یه ســر مي رم خونه، چند تا خرت و پرت بردارم! 
مي خوام باهاتون بیام طالقون!

 و رو به پــدرم گفتم: تا شــما صبحونتونــو بخورید مي  رم 
و برمي گردم!

 پدرم با قیافه اي نگــران، بدون هیچ مخالفتي، ســوییچ را 
 به سمتم دراز کرد و گفت: یواش برو! شکستني تو ماشینه!

 و من براي این کــه از آن حالت بیــرون بیارمش همزمان 
با گرفتن سوییچ گونه هایش را بوسیدم و گفتم: چشم باباي 
مهربونم! و پدرم مثل همیشــه ابروهاي پرپشــتش را باال 

انداخت و گفت: برو کم خودتو لوس کن!
مادرم که هنوز از رفتار شــب قبل ناراحت بود با اخم گفت: 

پس سپهر چي؟ 
لبخند شــیطنت آمیزي زدم و جــواب دادم: نگران نباش 

چیزیش نمي  شه! چند روز تنهایي واسش الزمه! 
مادرم چشم هایش را بست و ســرش را به عالمت اعتراض 
برگرداند و گفت: لجبــازي رو از پدرت ارث بردي و کاریش 

هم نمي شه کرد.
پدرم که ظاهرا به حرف هاي ما توجهي نداشــت با شنیدن 

این جمله نگاهي به مادرم انداخت و با ناراحتي گفت:
- بازم دیواري کوتاه تر از ما پیدا نکردي؟

ماشــین ســپهر داخل پارکینگ بــود. نگاهي به ســاعت 
انداختم. مطمئن نبودم داخل خانه هست یا نه؟...

لجبازي شور
) قسمت  دوم (

خود خودت باش! ) 1 (
همه چي که دلیل نداره، منطق نداره، همه چي علت و معلوم نیست. 
مگه تا حاال نشــده اتفاقي بیفته و علتش رو ندوني. مثل عاشقي که 
معشوقي نداره، مثل عشق یک طرفه، عشقي که خدا به بنده اش داره 

و گاهي اوقات بنده خدا فراموش مي کنه...
مثل به وجود آمدن خــودت در یک دنیاي فناپذیر و رفتن تو به یک 
جاي فنانشدني. مي بیني همه چیز که دلیل نداره فقط کافیه دقت 
کني و به زندگي ات توجه داشته باشي. تا حاال شده بخواي داد بزني، 
بخندي، کسي رو بغل کني، گلي رو پرپر کني، گریه کني، بپري باال 
و پایین، برقصي، شاد باشي،  ناراحت باشي، بخواي کسي رو بیخودي 
ببوسي، محبتت گل کنه، یه دفعه بخواي دعا کني و دلت براي خدا 
تنگ بشه بدون این که خودت دلیلش رو بدوني. به خودت مي گي 
نمي دونم فقط ندایي مي گه این کار رو بکن. اون وقته که دوســت 
داري بلند بشي و کاري رو که دلت مي خواد انجام بدي و بعد احساس 
سبکي و بي وزني مي کني، انگار جدا از خاک و افالکي، یه موقع هایي 
دلت مي خواد کاري رو انجام بدي که نمي شــه، مي خواي کنار اوني 
زندگي کني که تو رویاهاته، تو آسمون ستاره هاي شب رو جمع کني 
و موهاتو باهاشون آراســته کني، تو زمان ورجه وورجه کني،  ذهن 
دیگران رو بخونــي و آینده رو پیش بیني کني، مي دوني نمي شــه، 
مي دوني که فقط رویاست، مي بیني مگه این رویا دلیل مي خواد. بیا 
این قدر زندگي رو سخت نگیریم این قدر پي علت و معلول نباشیم. 
گاهي به خاطر چیزهاي ساده از خیلي زیبایي ها مي گذریم و مي گیم 

کاري که مي کنیم دلیل داره یا منطقیه یا با عقل جور در مي آد.
نگاه کن، قشنگ تر ببین، واضح تر و شــفاف تر ببین، حتي طبیعت 
هم گاهي اوقات خسته مي شه و مي بیني که تو تابستون برف مي آد 
یا برگ ها زرد مي شــن، گل هایي که باید در تابستون رشد کنند، تو 
برف هاي ســفید جوونه مي زنند. طبیعت هم خسته مي شه و بدون 
دلیل عمل مي کنه، کاري که احساسش مي گه انجام مي ده، گل هاي 
وحشي اش رو دوست داره زرد بکنه، قرمز یا نارنجي بکنه. همینه که 
زیباش مي کنه. بیا مثل طبیعت باش، خطر کن همینه که زندگي رو 
جالب مي کنه. ریسک کن و به دنبال رویاهات برو حتي اگر مي دوني 

که پیروز نمي شي یا غیرممکنه. 
ولي اون وقت احســاس رضایت مي کني چون مي دوني که تالشت 
رو کردي و براي عقیده هات جنگیدي و آسون از دست شون ندادي، 

چون آسون به دستشون نیاوردي.

کاریکاتورخودشناسی
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پیشنهاد سردبیر: 
جباروف اولین بازیکن سال آسیای سپاهان

درحاشیه

ستاره اسلحه سابر ایران در رقابت های جام جهانی ایتالیا 
با دیگر قدرت خود را به رخ کشید و با کسب عنوان نایب 
قهرمانی یک اتفاق تاریخی دیگر در شمشیربازی ایران را 
به نام خود ثبت کرد. این برای اولین بار نیست که مجتبی 
عابدینی در یک مســابقه مهم درخشان ظاهر می شود و 
می تواند در میان بزرگان جهان آقایی کند. شــاید دیگر 
این جمله بی معنا باشــد که عابدینی در میان بزرگان و 
شمشــیربازهای قدرتمند جهان موفق بوده است. این 
جمله نه تنها بی معنا بلکه نادرست هم هست. عابدینی در 
دو سال گذشته در تمام رقابت ها در حد و اندازه های یک 
شمشیرباز قهار و قدرتمند کار کرده و شرایط به گونه ای 
پیش رفته که حال باید او را شمشیرباز بزرگی دانست و 
دیگر نگوییم او بزرگان جهان را شکست داد. باید باور کنیم 
که مجتبی عابدینی بزرگ شده اســت، بزرگ تر از آنکه 

برای پیروزی او برابر مدال آوران المپیکی تعجب کنیم. 
مســئوالنی که بعد از المپیــک هرکدام از درخشــش 
شمشیربازی متعجب بودند وقت آن است که باور کنند 
عابدینی بزرگ تر از آن اســت که با چند ســکه، پاداش 
کار او را بدهیم. فدراســیون و دیگر مسئوالن باید کاری 
کنند کــه بازهم در یــک قدمی از مدال شمشــیربازی 
المپیک دستمان کوتاه نماند. متاسفانه مجتبی عابدینی 
ســتاره اســت و دیگر نمی توان  توقع داشــت شخصی 
در حد و اندازه های او به ایــن زودی در تیم   ملی حضور 
داشــته باشد.فدراســیون باید بداند تمام شمشیربازی 
سابر، مجتبی عابدینی نیســت و هر چه زودتر باید کار 
روی اســلحه ها و شمشــیربازی های دیگر را آغاز کند 
 تا بعد از رفتــن عابدینی باز هم شمشــیربازی به عزلت 

کشیده نشود.
 عابدینی ستاره است، ستاره ای که ظهور کرد و پر نور شد. 
او در آسمان شمشــیربازی ایران بیشتر از هرکسی دیگر 
دیده شــد چون تنها بود. می توان  کاری کرد که آسمان 
شمشیربازی ایران فقط یک ســتاره نداشته باشد و کار 

پایه ای و اصولی انجام شود.

متاسفانه مجتبی عابدینی 
ستاره است!

فضای مجازیک

کاپیتان های اول و چهــارم ذوب آهن در فاصلــه بین هفته های 
بیستم و بیست و یکم لیگ برتر به اتفاق خانواده راهی سفر شدند.  
فاصله 9 روزه بین دیدار هفته بیســتم ذوب آهن برابر صبای قم با 
مســابقه هفته بیســت و یکم این تیم مقابل تراکتورسازی تبریز 
در لیگ برتر این فرصت را در اختیــار کاپیتان ذوب آهن قرار داد 
تا به همراه خانواده خود ســفری کوتاه به زادگاهش داشته باشد. 
جالب آنکه در این سفر کوتاه به شیراز، احسان پهلوان و همسرش 
هم خانواده رجــب زاده را همراهی کردنــد و میهمان او در منزل 

پدری اش شدند.

کیانوش رســتمی به دلیل عدم حضور در اردوی تیم ملی، حضور 
در بازی های آسیایی و بازی های کشــورهای اسالمی را از دست 

داد.
به گــزارش مشــرق، سجادانوشــیروانی ســرمربی تیــم ملی 
وزنه بــرداری ایران در نشســت خبــری خود با حضــور رییس 
فدراســیون وزنه برداری ضمن اعالم و تایید ایــن خبر گفت: ما 
کیانوش رســتمی را به اردو دعوت کردیم؛ امــا او نیامد که گویا 
با توجه به میادین ســخت قبلی یعنی جهانــی و المپیک نیاز به 

ریکاوری بیشتری دارد.
انوشیروانی تاکید کرد: در نتیجه رستمی شانسی برای حضور در 

بازی های آسیایی و مسابقات کشورهای اسالمی را ندارد.
سرمربی تیم ملی وزنه برداری در ادامه گفت: زمان زیادی نداریم. 
تمامی اردونشــینان حتی المپیکی ها در اردو حضــور دارند و با 
جدیت تمرین می کنند. در نتیجه صریــح می گویم که کیانوش 
رســتمی به عنوان یک فرد نابغه و قهرمان ملی بــه اردو نیامد و 
جایی در ترکیب تیم ملــی در این دو رویداد بیــن المللی ندارد؛ 
البته برای او جانشــینی هم در نظر نداریم چــون او یک نابغه و 

ورزشکار حرفه ای است.

ژوزه مورینیو، ســرمربی منچســتریونایتد مدعی شد که ممکن 
است مایکل کریک در آینده در منچستریونایتد نباشد.

کریک که 11 بازی در لیگ برتر برای یونایتد انجام داده، در پایان 
فصل، قراردادش با این تیم به پایان خواهد رســید. او 36 ســاله 

خواهد شد و مورینیو از احتمال جدایی او در تابستان خبر داد.
 مورینیو گفت: بیایید صادق باشــیم.خیلی چیزهــای مثبت از 
مایکل کریک دیده ام ولی نمی توانم وارد هویتش شــده و 5 سال 
از آن کم کنم تا 30 ســاله شــود.کریک بیش از 400 بازی برای 
منچســتریونایتد انجام داده و مورینیو پیش از ایــن از احتمال 
تمدید قرارداد او در پایان فصل خبر داده بود ولی به نظر می رسد 

که اوضاع دچار تغییراتی شده است.

مسئوالن باشــگاه اینتر پیشنهادی وسوســه کننده به مبلغ 15 
میلیون یورو حقوق سالیانه را به ســرمربی تیم صدرنشین لیگ 
جزیره انگلیس ارائــه دادند. بنا بــر گزارش رســانه های ایتالیا، 
مســئوالن متمول چینی اینتر بــرای بازگرداندن مجد ســابق 
نراتزوری با پیشــنهادی وسوســه کننده به دنبال آوردن آنتونیو 

کونته، سرمربی چلسی به سن سیرو هستند.
روزنامه توتو اسپورت تورین نوشت:باشــگاه اینتر در تالش است 
تا با پیشــنهادی وسوســه کننده با قراردادی چهار ساله به مبلغ 
15 میلیون یورو حقوق ســالیانه کونته، سرمربی چلسی را جذب 
کند. البتــه چینی ها به کونته قول می دهنــد مبلغ 400 میلیون 
یورو را برای جذب بازیکن جدیــد در اختیارش قرار خواهند داد.

کونته ســرمربی ســابق یوونتوس در این فصل با هدایت چلسی 
موفق شــده اســت تا این جای کار با 59 امتیاز با فاصله از رقبای 

صدرنشین لیگ جزیره باشد.

  اسطوره رئال مادرید پس از مدت ها بی خبری بار دیگر سوژه رسانه ها 
شد.

 ایکر کاسیاس، سنگربان افســانه ای فوتبال اسپانیا با یک دفع توپ 
فوق العــاده در ثانیه های پایانی جدال بزرگ لیــگ پرتغال عالوه بر 
تبدیل شدن به عامل پیروزی تیمش، بار دیگر مورد توجه رسانه های 

مطرح اروپایی قرار گرفت.
 او در حالی که تیمش با نتیجه 2 بریک از اســپورتینگ لیسبون در 
جدال بزرگ لیگ پرتغال پیش بود در سومین دقیقه وقت های تلف 
شده ضربه سر اســتثنایی بازیکن رقیب از روی ضربه کرنر را با یک 
شیرجه استثنایی مهار کرد تا یاد دوران خوب گذشته خود را زنده  و 
برتری 2 بریک پورتو را تا پایان حفظ کند. سرمربی پورتو به حدی از 
عکس العمل کاسیاس خوشحال بود که در پایان بازی رو به او گفت 

که این پیروزی را تو برای ما رقم زده ای!

سفری کوتاه به زادگاه؛

پهلوان، میهمان رجب زاده 

کیانوش رستمی از تیم ملی 
وزنه برداری کنار گذاشته شد

مورینیو: 

نمی توانم از سن کریک کم کنم

پیشنهاد وسوسه انگیز اینتر به کونته

کاسیاس خبرساز شد

حدود 5 سال از بازگشت رسول خادم به کشتی می گذرد؛ 
5 سالی که 3 سال از آن خادم ریاست فدراسیون کشتی را 
بر عهده داشته اســت. او بعد از جلوس بر صندلی ریاست 
و حتی قبل از آن تالش گســترده ای را بــرای بازگرداندن 
کرسی های بین المللی کشــتی به کشــورمان آغاز کرد. 
خادم دو مرتبــه بــرادرش امیررضا را بــرای عضویت در 
هیئت رییســه اتحادیــه جهانی کشــتی معرفــی کرد 
که ناکام مانــد و در نهایت برای ســومین دوره خودش با 
توصیه رییــس اتحادیه جهانی کشــتی بــرای این مهم 
کاندید شد تا پس از سال ها کشــتی کشورمان که همواره 
از ســتون های اصلی این رشــته در جهان به شمار می آید 
در فدراسیون بین المللی صاحب جایگاهی درخور و رفیع 
شود. سرانجام پس از مدت ها تالش و رایزنی، رسول خادم 
موفق به راهیابی و عضویت در اتحادیه جهانی کشتی شد، 
جایگاهی که شاید فراتر از حد تصور رقبای ما بود و فضا را 
برای تاثیرگذاری و تصمیم ســازی ایران در بدنه مدیریتی 
کشــتی جهان مهیا کرد. از همان بدو ورود خــادم با ارائه 

طرح ها و برنامه های مختلف و متنوع ســعی در حضوری 
پررنگ در تصمیم گیری ها داشــت تا اینکه با ارائه طرحی 
جالب و مشــترک مبنی بر برگزاری مســابقات جهانی به 
صورت مشارکتی تالش کرد تا راه را برای میزبانی کشتی 
در یک رقابــت مهم بین المللی همــوار کند؛ موضوعی که 
در این ســال ها همواره مانعی برای گرفتن میزبانی چنین 
مسابقاتی برای کشــورمان بود. با تصویب طرح برگزاری 
مشــارکتی، معضل برگزاری مسابقات کشتی بانوان که در 
این  سال ها مانع اصلی میزبانی بوده، از سر راه برداشته شد 
تا پس از مدت ها بســتر برای میزبانی رقابت های جهانی 

کشتی در ایران فراهم شود.  
با این وجــود یــک تصمیــم نابخردانه از ســوی رییس 
جمهوری جدید آمریکا و اتخاذ سیاســت های تنگ نظرانه 
و جنگ طلبانه باعث شــد تا تمام رشــته های که خادم و 
همراهانش در این سال ها ریســیده بودند در آستانه پنبه 
شــدن قرار گیرد. اقدام متقابل ایران در عدم صدور روادید 
برای اتباع آمریکایی در برابر رفتــار توهین آمیز آنها یک 

بازخورد آنی در قبال این تصمیم نژادپرســتانه محسوب 
می شــد و کمترین و کوچک ترین واکنشی بود که می شد 
برای نشــان دادن میزان بی تدبیری و ناعادالنه بودن این 
قانون نشــان داد. با این وجود به نظر می رسد آمریکایی ها 
چندان هــم از این تصمیم ایران ناراضی نباشــند؛ چرا که 
خیلی زود ائتالفی جدیــد را با روس هــا، مخالف و رقیب 
همیشگی کشتی کشورمان تشــکیل دادند تا با طرح این 
موضوع نه تنها امتیاز میزبانی جام جهانی را از کشــورمان 
ســلب کنند بلکه حضور موثر ایران در تصمیم گیری های 
مهم و حیاتی اتحادیه جهانی کشــتی را تحت الشعاع خود 
قرار دهند. موضوعی که به نظر می رسد در سال های اخیر 
چندان خوشــایند رقبای ما از جمله آمریکا و به خصوص 
روس ها نبوده و نخواهد بود چون در گذشــته هر برنامه ای 
که در راستای منافع و اهداف تمامیت خواهانه آنها به شمار 
می رفت را بدون حرف و حدیث به کرســی می نشاندند و 
اهداف ســودجویانه خود را پیــش می بردنــد؛ اما امروز 
با حضور پررنــگ و تاثیرگــذار ایران و ایده هــای جدید، 

طرح های منفعت طلبانه آنها با چالش روبه رو شده است.
طرح هایی که ایران در آن به توســعه کشتی در کشورهای  
ضعیف و حفظ آن در تمام جهان می اندیشد، اما روس ها و 

هم پیمانانشان تنها در جهت منافع خود حرکت می کنند.
اگرچه رفتار اخیر آمریکایی ها و تصمیمات نژادپرســتانه 
اخیر از نظر تمام دنیا مطرود است و مخالفت های گسترده 
در سراســر جهان بیانگر این موضوع بود، اما موضع اصلی 
این اســت که معموال در چنیــن مواقعی بــا تصمیمات 
انقباضی و محدودیت ناعادالنه دولتمــردان آمریکایی به 
این کشور نه تنها گزندی وارد نمی شود بلکه این ما هستیم 
که به نوعی متضرر می شــویم. این موضوع نه تنها درباره 
کشتی بلکه در خصوص تمام رشته ها می تواند صادق باشد 
که شاید با طرح چنین مسائلی دیگر هیچ میزبانی مهمی 

در حوزه ورزش به کشورمان داده نخواهد شد. 
در این میان واکنــش وزارت امور خارجه به این مســئله 
بسیار هوشــمندانه بود تا با رویکرد دیپلماسی ورزشی از 
بروز خســران و انزوای ورزش ایــران جلوگیری کرده و به 
نوعی این پیغام را بــه نهادهای تصمیــم گیرنده جهانی 
برســانند که ورزش نباید به مسائل سیاســی آلوده شود. 
شــعاری که ســرلوحه تمامی نهادهای جهانی و تصمیم 

گیرنده ورزش به شمار می رود.
به نظر می رســد وزارت امور خارجه کشــورمان بهترین 
تصمیم را در این زمینه گرفت تا با ســلب بهانه های واهی 
از بهانه جویان، زمینه را برای اخــذ میزبانی های بزرگ از 
جمله مســابقات جهانــی 2019 که به منزله گزینشــی 
بازی های المپیــک 2020 هم می باشــد را فراهم کرده تا 
بعد از ســال ها انتظار شــاهد برگزاری رقابت های جهانی 
کشتی در ایران باشــیم. اتفاقی که می تواند فتح بابی در 
میزبانی تورنمنت های بزرگ و جهانــی در ایران در دوره 
جدید باشــد و حلقه تنگ نظری ایادی قــدرت و منفعت 

طلبی آنها را بشکند.

تصمیم هوشمندانه ایران در قبال رفتار توهین آمیز آمریکایی ها؛

ایستادگی در مسیر تندباد

با رایزنی فدراسیون کشتی و تصمیم هوشمندانه وزارت امور خارجه کشورمان به نظر می رسد مسیر تازه ای برای 
کسب میزبانی تورنمنت های مهم ورزشی باز شده است.

اتفاق روز

فوتبال جهان

رکاب زنــان ایــران در حالی که در کشــور روی 
پیست سیمانی تمرین کرده اند، اکنون مجبورند 
در پیست چوبی مســابقه دهند که متفاوت بودن 

پیست، مشکالت خاص خود را برای آنها دارد.
تیم ملی دوچرخه ســواری ایران از امروز رقابت 
خود را در مســابقات قهرمانی پیســت آسیا آغاز 
می کند. این مســابقات در حالی در پیست چوبی 
شــهر دهلی هند برگزار می شــود که رکاب زنان 
ایران از وجــود این نوع پیســت در ایران محروم 
هستند.آنها در پیست سیمانی تمرین کرده اند  و 

اکنون باید در پیست چوبی مسابقه بدهند.
ریحانه طالبــی کاپیتان تیم ملی بانــوان در این 
مورد به ایســنا گفت : فکر نمی کنم خیلی سخت 
باشد که در ایران هم چنین پیستی داشته باشیم 
تا آرزو به دل نمانیم.ما در هر مسابقه تازه باید در 
پیست چوبی تمرین کنیم. پیست سیمانی آزادی 
هم مشــکالت خود را دارد مثال در هوای سرد یخ 

می زند و تمرین کنسل می شود.

او ادامه داد: پیســت آزادی سیمانی و 333 متری 
اســت در حالی که پیســت مســابقات، چوبی و 
250 متری است. کال متفاوت هم هستند.  با این 
شــرایط همیشــه تالش کرده ایم بهترین نتیجه 
را بگیریم.حسنعلی ورپشــتی کاپیتان تیم ملی 
مردان نیز به ایســنا گفت: تکنیک پیست چوبی 
250 متری فــرق دارد. به طوری کــه در قوس 
آن ســرعت کار بیشتر اســت. ما در ایران همین 
مشکل را داشتیم و چون سرعتمان به اندازه الزم 
بیشتر نمی شــد؛ بنابراین در پیست 250 متری 
اهواز با موتــور تمرین می کردیم؛ البته مشــکل 
دیگر ما  سر پوشیده بودن پیســت است. حاال ما 
بگوییم پیســت چوبی می خواهیــم برایمان که 
نمی ســازند حداقل پیست های ســرعتی مانند 
پیست مشــهد را سرپوشــیده کنند که در فصل 
ســرما بتوان تمرین کرد.او در مورد وضعیت خود 
پس از تمرین در پیســت چوبی بیان کرد: امروز 
وضعیتمان خوب بود. مــن زیاد اهل بهانه گرفتن 
نیستم که اگر نتیجه نگرفتیم بخواهم آن را عنوان 
کنم.ســعی می کنم نتیجه خوبی بگیرم.ورپشتی 
در مورد اینکه شانس کســب مدال در کدام ماده 
بیشتر اســت، تصریح کرد: در این مدت بیشتر به 

صورت تخصصی روی تیم اســپرینت کار کردیم. 
البته من مدت یک ســال رکاب نمی زدم و دوباره 
به دوچرخه ســواری به صــورت حرفــه ای باز 
گشته ام؛بنابراین سعی می کنم به گونه ای رکاب 

بزنم که نتیجه خوبی بگیریم.
ملی پوش دوچرخه ســوار ایران در پاسخ به این 
پرســش که چقدر با دانشور و عســگری در تیم 
اسپرینت هماهنگ شده است، تاکید کرد: در این 
یک سال با هم تمرین داشــتیم. حتی دو مسابقه 

هم شرکت کردیم و کامال هماهنگ شده ایم.

  با صحبت هایی که سرمربی تیم ملی روز شنبه  در کنفرانس خبری اش انجام داد قابل 
پیش بینی بود که  کی روش تیتر و عکس یک روزنامه های ورزشی یک شنبه باشد و 

هر روزنامه ای بنا به سیاستش صحبت های مربی پرتغالی را پوشش دهد.
روزنامه پیروزی به عنوان نزدیک ترین روزنامه به باشگاه پرسپولیس ترجیح داد اصال 
صحبت های سرمربی تیم ملی را روی جلد نبرد و فقط با کنایه به او جواب دهد؛ اما شوت 
ورزشی با انتشار عکسی جالب از کی روش، از تیتر الت بازی استفاده کرده و ملی پوشان 

پرسپولیس را قربانی انتقام سرمربی پرسپولیس دانسته است.

قاب   روز منهای فوتبال

کی روش،الت شد! پیست چوبی سرپوشیده؛ 

حسرت دوچرخه سواران ایران

رییس فدراسیون فوتبال در واکنش به اظهارات جدیدسرمربی 
تیم ملی گفــت: از همه ظرفیت های باشــگاه ها برای صعود به 
جام جهانی استفاده می کنیم؛ چرا که پرسپولیس با میلیون ها 
هوادار، همیشــه حامی تیم ملی فوتبال بوده است. همچنین 
پیگیری می کنیم کــه برنامه های قبلی تیم ملــی در دور دوم 
همانند دور اول باشــد . مهدی تاج با اشاره به دستورالعمل های 
متعدد درباره وضعیت باشــگاه ها و پیگیری مســئله استقالل 
و تراکتورســازی تبریز گفت: به این نتیجه رسیدیم که در حال 
حاضر استانداردهایی که در داخل کشور، کنفدراسیون فوتبال 
آســیا و فیفا وجود دارد، با هم در تعارض هســتند و به دنبال 

این هستیم که بر اساس یک اســتاندارد عمل کنیم بر همین 
اساس دستورالعملی تنظیم شــده تا همه باشگاه ها حق جذب 
هیچ بازیکن و مربی خارجی را نداشــته باشــند مگر اینکه در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا برای پرونده های موجود حقوقی 
تعیین تکلیف شده و خطرات بالقوه موجود شکایت برطرف شود.

با محرومیتی که از ســوی فدراســیون جهانی فوتبال برای 
تراکتورسازی در نظر گرفته شــد تیم تبریزی نه تنها امکان 
استفاده از خریدهای جدیدش را ندارد بلکه در نقل و انتقاالت 
تابســتانی آینده نیز نمی تواند بازیکن جدیدی به لیستش 
اضافه نکند. این فعــل و انفعاالت در حالــی رخ می دهد که 
تراکتورسازی در حال حاضر تنها تیم نظامی لیگ برتر است. 
پیش تر تیم هایی مثل ملوان بندر انزلی و فجر سپاسی شیراز 
نیز امکان جذب بازیکنان ســرباز لیگ برتر را داشتند؛ اما با 
سقوط این تیم ها به دسته پایین تر، عضویت در تراکتورسازی 
به تنها گزینه ای بدل شــد که برای ســپری کردن خدمت 

سربازی و حل دائمی مشکل نظام وظیفه پیش پای بازیکنان 
شاخص قرار داشت. با ممنوعیت تراکتورسازی از فعالیت در 
بازار نقل و انتقاالت تابستانی اما ممکن است در آینده بازیکنان 
لیگ برتری برای انجام خدمت سربازی خود چاره ای جز بازی 

در دسته های پایین تر نداشته باشند.

پرسپولیسی ها به تیم ملی 
دعوت می شوند؟

 سربازهای لیگ برتری 
در لیگ یک؟

سرانجام پس از 
مدت ها تالش و 
رایزنی، رسول 

خادم موفق 
به راهیابی و 
عضویت  در 

اتحادیه  جهانی 
کشتی شد، 

جایگاهی که 
شاید فراتر از 

حد تصور رقبای 
ما بود

.. جباروف اولین بازیکن سال آسیای سپاهانحسرت بازی در لیگ یونان
سرور جباروف پنجشنبه شب گذشته با حضور 
در باشگاه سپاهان با قراردادی قرضی به مدت 
نیم فصل به جمع شاگردان عبدا... ویسی اضافه 
شد.پیوستن جباروف به سپاهان اما انتقالی قابل 
توجه است زیرا با حضور او در سپاهان، زردهای 
اصفهان نیز به جمــع تیم هایی می پیوندند که 
بازیکن سال آسیا در آن توپ زده است.هافبک 
ازبکستانی دو بار در سال های 2008 و 2011 به 
عنوان بازیکن سال قاره کهن انتخاب شده است. 
او اولین بازیکن سال آســیای غیر ایرانی است 

که در لیگ ایران بازی خواهد و البته ســپاهان 
اولین تیمی خواهد شد که بازیکن سال آسیای 

خارجی در آن توپ زده است.

پس از آنکه پائولو بنتو، سرمربی پرتغالی المپیاکوس تصمیم گرفت تا 
نام کریم انصاری فرد، مهاجم ملی پوش کشورمان را در لیست اروپایی 
این تیم قرار دهد انتظار می رفت او به کریم عــالوه بر جام حذفی در 
سوپر لیگ یونان هم بازی دهد ولی این بار هم او را در لیست 18 نفره 
دیدار المپیاکوس مقابل ایراکلیس قرار نداد. رسانه های یونان این خبر 
را اعالم کردند و نوشتند: بنتو بار دیگر کریم انصاری فرد را در لیست 
18 نفره المپیاکوس برای بازی در سوپر لیگ یونان قرار نداد. انصاری 
فرد از زمان پیوستن به المپیاکوس تنها دو بازی برای تیم جدید در جام 
حذفی یونان انجام داده و در تمام بازی های المپیاکوس در سوپر لیگ 

08از لیست 18 نفره خط خورده شده است.
مشکالت  با ویسی حل شده است

سرپرســت تیم فوتبال ســپاهان در خصوص وضعیت نهایی عبدا... 
ویسی اظهار داشــت: خدا را شــکر با جلســه ای که برگزار کردیم، 
مشکالت حل شــد و عبدا... ویســی به کارش در تیم ادامه می دهد. 
مهدی اخوان ادامه داد: در هر تیمی شاهد چنین مشکالتی هستیم 
و برای تیم ما هم اتفاقاتی افتاد که با تدبیری که داشتیم توانستیم این 
مشکالت را حل کنیم و از حاشیه دور بمانیم. سرپرست تیم فوتبال 
سپاهان در مورد وســاطت مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه سپاهان 
تاکید کرد: ســبحانی بهترین کار را کرد و نشــان داد که در امور تیم 
نقش موثری دارد. باالخره یک بزرگ تر و سیاســت گذار همیشه باید 

مشکالت را حل کند و او با عملکردش نشان داد که بی نظیر است.
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بامسئوالن

پیشنهاد سردبیر: 
رییس ستاد دهه فجر استان اصفهان خبر داد:مدیریت واحد در میدان امام)ره( راهگشاست

راهپیمایی 22 بهمن در میدان 
امام)ره(، نماز جمعه در مصلی

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان:

پارکینگ بزرگ کمرزرین سال آینده 
به بهره برداری می رسد

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل آسفالت خیابان ولی عصر 
دهنو و کندروی شهید خرازی

رییس ستاد دهه فجر استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب 
رسانه اظهارداشت: والیت، محور وحدت است و اگر نعمت والیت 
را گرامی بداریم، وحدت حفظ شده و تفرقه ایجاد نخواهد شد که 
به فرموده معصوم)ع(، شکر نعمت، فتنه ها را از انسان دور می کند. 
جعفر عسگری استقالل امروز کشور را ثمره خون شهدا دانست و 
افزود: اگر قدردان این نعمت نباشــیم همچون حکومت منحوس 

پهلوی وابسته خواهیم شد.
رییس ســتاد دهه فجــر اســتان اصفهــان، خودبــاوری را از 
دستاوردهای انقالب اسالمی ذکر کرد و گفت: همواره هرکجا بر 
استعدادهای درونی کشور، تکیه و آن را شکوفا کردیم، توانستیم 

بخش اعظمی از نیازهای خود را تامین کنیم.
عسگری تصریح کرد: دشمن شناســی و بصیرت در جامعه، امروز 
همه اقشار را در برگرفته است و حتی یک دانش آموز دوره ابتدایی 
هم تشــخیص می دهد که دشــمن اصلی، آمریکا و رژیم غاصب 
صهیونیسم است. وی با اشــاره به اینکه مردم حق نعمت انقالب 
را همواره ادا کرده و از ارزش های به دســت آمده حفاظت کردند، 
خاطرنشان کرد: مسئوالن فقط کافی است که در خدمت صادقانه 
به این مردم بکوشــند؛ چراکه مردم به ســبب تعهــد به انقالب، 

مشکالت کنونی را تحمل می کنند.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی اصفهان یادآور شد: 
نمی شود با شعار و فریب و دورویی از مردم رای گرفت؛ بلکه فرصت 
خدمت صادقانه می تواند مردم را جذب کند. وی با اشاره به اینکه 
برگزاری مراسم 22 بهمن امسال در آســتانه انتخابات می تواند 
دستاورد دیگری برای انقالب باشــد، تاکید کرد: این روز تجدید 
عهد با اسالم اســت و مردم به صحنه می آیند تا بگویند گوش به 

فرمان رهبر انقالب هستند.
عســگری، حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را حامل 2 پیام 
اساسی دانســت و گفت: پیام مردم به دوستان خارج از کشور این 
است که می توان در برابر سختی ها ایستاد و عزت و استقالل را نیز 
حفظ کرد. وی ادامه داد: پیام حضور مردم به دشــمنان خارجی 
نیز این است که گزینه های روی میز و زیر میز شما برای ما فرقی 
ندارد و ما تا آخر ایستاده ایم که این پیام الگویی برای دیگر ادیان 

نیز شده است.
رییس ستاد دهه فجر اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه اگرچه 
اسم رییس جمهور آمریکا عوض شــده، ولی ماهیتش همچنان 
اســتکباری اســت، اذعان کرد: نمایش قدرت مردمــی نظام در 
22بهمن تجلی می کند و موجب وحدت و همدلی بیشــتر مردم 
خواهد شــد. وی با بیان برنامه های روز 22 بهمن در میدان امام، 
افزود: راهپیمایی از مســیرهای هشت گانه ســاعت 9 صبح آغاز 
می شود و ســاعت 9:30 با در نظر گرفتن ایام فاطمیه، مراسم در 

میدان امام)ره( ادامه می یابد.
عســگری عنوان داشــت: محمدباقر قالیباف شــهردار تهران، 
ســخنران این مراســم خواهد بود و پیش بینی های گسترده ای 
از جملــه تشــکیل 100 غرفه عرضــه محصــوالت فرهنگی و 
ایســتگاه های صلواتی صورت گرفته تا هر چــه بهتر راهپیمایی 
امسال برگزار شود. وی اضافه کرد: اگر در پاسخ به شبهات جوانان 
کوتاهی کنیم، دیگر فرصتی برای تبیین نخواهیم داشــت و چه 

فضایی از راهپیمایی 22 بهمن مناسب تر خواهد بود؟!
رییس ستاد دهه فجر استان اصفهان از اصحاب رسانه خواست در 
دهه فجر دیدگاه اقتصادی خود را برای فروش بیشتر کنار بگذارند 
و برای رضای خدا و برگزاری حماسی راهپیمایی 22بهمن اهتمام 
به خرج دهند. وی همچنیــن از برگزاری نماز جمعه این هفته در 
مصالی امام خمینی)ره( گالیه کرد و گفت: اگرچه در نهایت تابع 
تصمیم هستیم ولی یکی از ایرادات برگزاری نماز جمعه این هفته 
در مصلی، انشعاب نیروهای امنیتی و خدماتی و رسانه هاست که 
موجب می شود حضور مردم در نماز جمعه نیز دچار ضعف شود؛ 
در صورتی که 22 بهمن می تواند یکی از جلوه های زیبای حضور 

مردم در نماز جمعه را به تصویر بکشد.

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان، از بهره برداری پارکینگ بزرگ 
کمرزرین با دو طبقه زیرسطحی و دو طبقه تجاری در سال 96 خبر 
داد. حســین کارگر اظهارکرد: 800 سال پیش در دوره سلجوقیان 
وقتی اصفهان برای دومین بار به عنوان پایتخت ایران برگزیده شد، 
میدان اصلی شهر با مســاحت 57 هزار مترمربع با اسامی مختلفی 
ازجمله میدان قدیم، میدان عتیق و سبزه میدان ساخته شد و اکنون 
در این زمان احیای این میدان قدیمی شهر، یکی از پروژه های ملی 
شهر اصفهان به شمار می رود. وی تصریح کرد: پروژه احیای میدان 
امام علی)ع( اَبَر پروژه ای بود که باوجود محدودیت های تاریخی با 

تالش مجدانه مدیریت شهری اصفهان به بهره برداری رسید.
مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان ادامه داد: در حال حاضر اطراف 
میدان امام علی)ع(7400 متر فضای تجــاری، پروژه های معروف 
به A8 ، A9، A10 ، A11 و A6 ساخته شده و به صورت معوض در 
اختیار شهروندان قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد: در مجاورت 
این پروژه ها، پارکینگ بزرگ کمرزرین در دو طبقه زیرسطحی و 
دو طبقه تجاری در حال ساخت است و سال آینده به بهره برداری 
می رسد. کارگر اضافه کرد: این پارکینگ قرار است به پروژه قیصریه 

و ولی عصر متصل شود.

مدیر منطقه 2 شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: آســفالت یکی از 
مهم ترین ارکانی اســت که عالوه بر تردد روان خودروها، در زیبایی 

چهره شهر نیز موثر است.
 حسین جعفری فشارکی افزود: در این راستا آسفالت معابر منطقه2 
در دســتور کار قرار دارد و تاکنون آســفالت خیابان های ولی عصر 
دهنو و کندروی شهید خرازی تکمیل شده اســت. وی اضافه کرد: 
همچنین زیرسازی و آسفالت معابر منطقه با اعتبار 3میلیارد و 600 

میلیون تومان برای تردد روان شهروندان تکمیل شده است.
مدیر منطقه 2 شــهرداری اصفهان در ادامه عنوان کرد: آســفالت 
کندروی شهید خرازی و خیابان امام خمینی)ره( جنب پل شهیدان 

امینی تا مقابل شهرک امیر کبیر در آینده نزدیک انجام می شود.

شهرداری

نماینــده مــردم اصفهــان در گفت وگو بــا فــارس، در رابطه با 
دســتاوردهای انقالب اسالمی اظهار کرد: دســتاوردهای انقالب 
اســالمی را می توان در همه ابعاد مشــاهده کرد اما جدا شــدن 
از وابســتگی کامل به آمریکا را می توان اصلی ترین دســتاورد این 
انقالب دانســت. حمیدرضا فوالدگر در ادامه افزود: ایران در حال 
حاضر در رده مستقل ترین کشــورهای دنیا از نظر سیاسی است و 
بر عکس زمان قبل انقالب، سیاســت های آن از جای دیگر دیکته 
نمی شوند. عضو فراکسیون والیت مجلس شورای اسالمی، افزایش 
توان دفاعی و خودکفایی در صنایع دفاعی را یادآور شــد و اذعان 
داشــت: در حال حاضر 90 درصد از نیازهای صنایع دفاعی کشور 

از داخل تامین می شــود. به گفته فوالدگر، در حوزه اقتصاد اگرچه 
پیشــرفت هایی صورت گرفته اما هنوز با اهداف ابتدای انقالب که 
تحقق توســعه، رفاه و عدالت اجتماعی بود، فاصلــه داریم و باید 

تالش بیشتری در این امر صورت گیرد.
وی مبارزه با فســاد، فقر و تبعیض را یکی از مهم ترین راهبردهای 
انقالب اســالمی دانســت و تصریح کرد: در این زمینه تالش های 
زیادی صورت گرفته و دســتاوردهای زیادی نیز محقق شــده که 
یکی از آنها تامین زیرســاخت هایی نظیر آب، برق، گاز، راه و تلفن 

در تمامی مناطق روستایی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس، در این رابطــه افزود: این قبیل 
اقدامات، موجــب کاهش روند مهاجرت از روســتاها به شــهرها 
شــد و در حال حاضر نیز اگر مهاجرتی صــورت می گیرد، به دلیل 
کمبود امکانات نیســت؛ بلکه به نتیجه نرســیدن سیاســت های 

اشتغال موجب این مهاجرت شده است. فوالدگر در این بین، نقش 
ســاختارهای جدید انقالبی را بســیار پررنگ ارزیابی کرد و اظهار 
داشــت: نهادهایی نظیر جهاد ســازندگی، بنیاد مســکن و بسیج 
ســازندگی، از جمله نهادهای انقالبی بودند که با تمرکز بر مناطق 
محروم توانســتند عملکرد مناســبی از خود برجای بگذارند اما با 
تغییراتی که در طول زمان رخ داد، نقش این نهادها کمرنگ شــد. 
وی در ادامه با تاکید بر لزوم احیای نقش ایــن نهادها گفت: یکی 
از مصداق های اقتصاد مقاومتی، احیای نگاه جهادی به مشــکالت 

اقتصادی و ترویج کار جهادی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلــس همچنین افزود: هدف از مطرح 
شــدن مفاهیمی همچون اقتصــاد مقاومتی و جهــاد اقتصادی، 
تالش برای مقاوم ســازی اقتصاد در برابر نوسانات جهانی و تقویت 

بنیان های اقتصاد است و به معنای بسته تر کردن اقتصاد نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خواستار شد:

لزوم احیای نهادهای انقالبی برای جهاد اقتصادی

یک عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به چارت 
سازمان شهرداری اصفهان گفت: این چارت، هم دارای 
حسن ها و هم نیازمند بررسی و رایزنی است؛ اما درکل، 

مثبت بوده و موجب بهبود شهرداری می شود.
عدنان زادهوش درخصوص چارت جدید شــهرداري 
اصفهان که از سوي وزارت کشور ابالغ شده است، اظهار 
کرد: این چارت نیازمند بررسی، رایزنی و تعامل است تا 
شرایط برای ایجاد یک شهرداری مطلوب فراهم شود؛ 

البته چارت ابالغی اشکاالتی دارد که باید رفع شود.
وی با اشــاره به اینکه این چارت نویــدی برای برخی 
از افراد در شــهرداری اصفهان است که ســال ها پا در 
هوا بوده اند، افزود: این موضوع باعث می شــود که افراد 
زحمت کش در شهرداری تثبیت شوند و از لحاظ روانی 

بهبود پیدا کرده و به صورت رسمی و قانونی فعال باشند.
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: البته 
این تثبیت شــدن بدان معنا نیســت که هرکسی هر 
تخلفی دوست داشت انجام دهد بلکه پشتوانه اي براي 
آنهایی است که در شــهرداری، به درستی و بدون کم و 

کاست کار می کنند.
زادهوش تصریح کــرد: اتفاق دیگری کــه پس از این 
چارت رخ خواهد داد، اعمال روال مناسب کارمندی در 
شهرداری اصفهان است که از اعمال نظرهای شخصی 
جلوگیری می کند و بحث پارتی بــازی در آن تا حدود 
زیادی کاهش می یابد. وی به برخی از مشــکالت این 
چارت اشاره کرد و گفت: روند تسویه افراد و همچنین 
معاونت های فرهنگی مناطق مختلف شهرداری که یکی 
از بازوهای قدرتمند شهرداری محسوب می شوند، باید 
در این چارت مورد بازنگری قرار گیرد و برای بهبود آنها 

رایزنی های زیادی انجام شود.
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه تا 
معادالت بهبود این چارت اجرایی نشود، ابالغ نمی شود، 
افزود: هم به شــخص آقای شــهردار و هم در تذکرات 
صحن شورای شهر اعالم کرده ام که باید در این چارت، 
منافع شــهرداری و کارکنان حتما لحاظ شود و ابالغ 
چنین چارتی با عجله و در پایان ســال، اصال به صالح 

نیست. 
زادهوش، این گونــه اجرای چارت جدید شــهرداری 
اصفهان را مثبت دانست و خاطرنشان کرد: این چارت به 
جذب نیرو که در مجموعه شهرداری روالی غیرمعمول 
دارد، سر و سامان می دهد و همین موضوع می تواند به 

بهبود شرایط شهرداری منجر شود.

زادهوش:

چارت جدید، پارتی بازی در 
شهرداری را کاهش می دهد

شورا

میدان نقش جهان اصفهان کــه همانند زنجیری، چهار اثر 
تاریخی بی نظیر مسجد شیخ لطف ا...، مســجد امام)ره(، 
ســردر بازار قیصریه و کاخ عالی قاپو را به هــم پیوند داده 
اســت، در تاریخ 8 بهمن 1313 در فهرست آثار ملی ایران 
ثبت شد و در اردیبهشــت 1358 جزو نخستین آثار ایرانی 
بود که به  عنوان میراث جهانی یونســکو نیز به ثبت جهانی 
رسید. اما این میدان شــکوهمند که از مدت ها قبل عالوه 
بر شــکوه معماری و تزئینات، به عنوان محلی برای تولید و 
عرضه صنایع دستی فاخر و اصیل اصفهان شناخته می شد، 
مدت هاســت که با ماجرای عرضه اجناس خارجی و تغییر 
کاربری غرفه ها به گزفروشــی، بستنی فروشی و بانک ها، 
حال و روز چندان خوشــی ندارد. این درحالی اســت که 
استان اصفهان با داشــتن بیش از یک سوم صنایع دستی 
جهان، به عنوان شــهر جهانی صنایع دســتی در فهرست 
جهانی یونسکو به ثبت رسیده و در شبکه شهرهای خالق 
جهان با محوریت صنایع دســتی عضویت دارد؛ همچنین 
با میزبانــی از  هجدهمین اجالس شــورای جهانی صنایع 
دســتی، بار دیگر اثبات کرد که اصفهان واقعا نیمه جهان 

است و بس!

اما انتظار می رود که میدان نقش جهان همچون گذشته، 
عالوه بر نمایش شــکوه معماری خود، نمایشــگاه فاخری 
برای تولید و عرضه صنایع دســتی اصیــل و باکیفیت این 

استان باشد.
بر این اســاس با سرپرســت معانت صنایع دستی استان، 
مدیر ســازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
اســتان و همچنین رییس اتحادیه صنف صنایع دســتی 
اســتان اصفهان گفت وگویی صورت گرفته است که به آن 

می پردازیم:
میدان امام)ره( باید محل عرضه صنایع دستی 

اصفهان باشد
سرپرست معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان در گفت وگو با 
ایمنا اظهار داشــت: باید میدان امام)ره( را به معنای واقعی 
کلمه در برنامه ها و اهداف مان به گونه ای طراحی کنیم که 
اگر ســوغاتی در این میدان عرضه می شود، صرفا سوغات 

سنتی اصفهان باشد. 
اگر صنایع دســتی عرضه می شــود، صنایع دستی ایرانی، 
صنایع دستی اصفهان و البته صنایع دستی باکیفیت باشد. 

میدان امام)ره( جایــگاه و پایگاهی دارد کــه همگان این 
انتظار را از این میدان دارند.

جعفر جعفرصالحی افزود: افرادی کــه از اقصی نقاط دنیا 
به اصفهان می آیند، یکی از انگیزه هایشــان این است که 
میدان امام)ره( را ببینند و ما باید ســعی کنیم در کنار آن، 
بازدیدکنندگان بتوانند فروشــگاه ها و بزرگ نمایشــگاه 
جهانی در بحث صنایع دســتی را به صورت ورک شــاِپ 
کارهای تخصصــی اصفهان در میدان امــام)ره( مالحظه 
کنند و آثار باکیفیتش را ببیننــد. این آثار باکیفیتی که در 
ایران و به ویژه اصفهان تولید می شود، باعث شده است که 
ما افتخارات جهانی بزرگی کسب کنیم و در تعدد رشته ها 
به عنوان شهر جهانی یا شهر خالق صنایع دستی مطرح و 
انتخاب شویم و باالترین تعداد مهر اصالت یونسکو را در دنیا 
داشته باشیم؛ همه اینها نتیجه فعالیت های باکیفیتی است 

که هنرمندان انجام می دهند.
وی خاطرنشان ساخت: خوشبختانه در کارگروهی که شکل 
گرفته و در آن هیئت امنایی که شخص استاندار محترم به 
عنوان رییس هیئت امنا هســتند و در آن پایگاه جهانی که 
در میدان امام)ره( داریم، همه طرح ها و پروژه ها به سمتی 

می رود که ما اصالحات را انجام بدهیم.
وی گفت: حــدود 80 درصد میــدان امــام)ره( به لحاظ 
تعاریفی که برای اصل کار داریم، مشکل خاصی ندارد ولی 
درباره آن 20 درصد هم برنامه هایی وجود دارد و ان شاءا... 
با حالتی که آسیبی متوجه کسی نشود، باید همه از لحاظ 
روانی و درونی به آن باور برســند که میدان امام)ره( دارای 
قاعده های جهانی اســت و باید به لحــاظ میراث فرهنگی 

توجه خاصی به آن صورت گیرد.
تعدد مسئولیت ها در میدان امام مشکل زاست

سرپرست معاونت صنایع دســتی سازمان میراث فرهنگی 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان، ضمن تصریح اینکه 
معموال در گروه نظارت بازار که در هیئــت امنا وجود دارد 
یکســری مقررات داخلی با دخالت مســئولین ارگان های 
مختلف وضع می شــود، ادامه داد: یکــی از ایرادهایی که 
می توان گرفت، تعدد مسئولیت ها در میدان امام)ره( است، 
چراکه عده ای با اصناف طرف هســتند، عــده ای با اوقاف، 
عده ای با شــهرداری و عده ای هم با میراث فرهنگی؛ ولی 
به دلیل اینکه پایگاه، جهانی اســت اگر صفــر تا صد، کل 
میدان امــام)ره( در همه برهه ها و زوایایــی که به آن نگاه 
می کنیم، به میــراث فرهنگی واگذار شــود، آن مدیریت 
واحد می داند چگونــه عمل کند و چه نســخه ای بپیچد 
 که نه کســی آســیب ببیند و نه شــأنیت میدان امام)ره(

دچار خدشه شود.

استان اصفهان 
با داشتن بیش از 
یک سوم صنایع 

دستی جهان، به عنوان 
شهر جهانی صنایع 
دستی در فهرست 

جهانی یونسکو به ثبت 
رسیده و در شبکه 

شهرهای خالق جهان 
با محوریت صنایع 

دستی عضویت دارد

بررسی وضعیت تولید و عرضه صنایع دستی در میدان نقش جهان؛

مدیریت واحد در میدان امام)ره( راهگشاست

میدان نقش جهان اصفهان عالوه بر نمایش شــکوه معماری، محلی برای عرضــه فاخرترین و اصیل ترین 
صنایع دستی اصفهان است؛ اما امروز ساماندهی تولید و عرضه صنایع دستی در این میدان، نیازی ضروری 

است.

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهــان، از افتتاح 
طرح ها و پروژه های گردشــگری میــراث فرهنگی و 

گردشگری استان اصفهان در ایام دهه فجر خبر داد.
فریدون اله یاری اظهار داشت: افتتاح 32 دفتر خدمات 
مسافرتی بند »ب« در شهرستان های اصفهان، مبارکه، 
گز و برخوار، خمینی شــهر، تیران و کرون و کاشــان و 
همچنین افتتاح دو هتل »وینا« و »جــام فیروزه« در 
شهرســتان اصفهان، در دســتور کار برنامه های ایام 
دهه فجر این اداره کل قــرار دارد. وی افزود: همچنین 
6 اقامتگاه ســنتی به نام های میناس، عادل، بام جلفا، 
بهشت جلفا، ستوده و قائلی در شهرستان های اصفهان، 

کاشان و گلپایگان، در این ایام افتتاح خواهند شد.
اله یاری با اشــاره به افتتاح چهار اقامتــگاه بوم گردی 
به نام های صالح، ســتوده، قــادری و نســیم زنده در 
شهرستان های کاشان، برزک، خور و بیابانک و اصفهان، 
از افتتاح هتل آپارتمان زنده رود و میهمان پذیر رحیمی 
در اصفهان نیز خبــر داد. در ایــن 10 روز برنامه های 
متنوعــی همچــون افتتــاح اداره میــراث فرهنگی 
شهرســتان اصفهــان، گردهمایی هم وطنــان ارامنه 
اصفهان در مسجد شیخ لطف ا... به مناسبت دهه فجر 

و ... نیز صورت می پذیرد.

افتتاح 32 دفتر خدمات 
مسافرتی در استان 

خبرسازمان ورزش و جوانانمیراث فرهنگی 

 شش میلیارد تومان 
به پیمانکاران بدهکاریم

 مجمع جوانان، مشاوران
و بازوان مسئوالن هستند

معاون فرهنگی و جوانان مدیــرکل ورزش و جوانان 
اســتان اصفهان، در جلســه تعیین هیئت رییســه 
مجمع جوانان استان اصفهان، به ظرفیت این مجمع 
اشــاره کرد و اظهارداشــت: دولت یازدهم فرصت را 
بــرای حضور بیش از پیــش جوانان فراهم ســاخته 
تا برنامه ها و طــرح های خود را ارائــه دهند و دولت 
نیز از آنهــا حمایت کند. غالمعلــی ابراهیمی افزود: 
تشــکیل در شــورای عالی جوانان به ریاست رییس 
جمهور، دغدغه های جوانان در سطح ملی و نیازهای 
استانی در جلسه ستاد ساماندهی جوانان به ریاست 
استانداران، بررسی و به رفع نیازها کمک می شود که 
جوانان در ستاد و شــوراها دغدغه های خود را اعالم 

می کنند.
ابراهیمی با بیان اینکه مجمع استانی جوانان در کنار 
مســئوالن اســتانی و مجمع ملی در کنار مسئوالن 
کشــوری، در تامین نیازهای جوانان و سازمان های 
مردم نهاد نقش آفرین هســتند، تصریح کرد: مجمع 
جوانان اســتان ها، مشــاوران و بازوان مسئوالن در 

خدمت به جوانان و سازمان های مردم نهاد هستند.
وی ادامــه داد: مجمع جوانان اســتانی، مشــارکت 

جوانان را برای رشد و پیشرفت می طلبد.

مدیرعامل پــروژه مصالی بزرگ اصفهان، با اشــاره به 
اینکه پس از برگزاری نمــاز جمعه در مصالی اصفهان 
دیگر هیچ توجهی به  این پروژه نشــده اســت، اظهار 
داشــت: باید توجه داشــته باشــیم که در حال حاضر 
این پروژه با مشــکالت متعددی روبه روســت. ابراهیم 
پرچمی با بیان اینکه در حال حاضر  طرح نهایی مصالی 
اصفهان آماده شده اســت، تصریح کرد: در این طراحی  
بخش هایی که به لحاظ معماری، شهرسازی و پدافند 
غیرعامل ضروری نبودند، حذف شدند. مدیرعامل پروژه 
مصالی بزرگ اصفهان با اشــاره به اینکه برای تکمیل 
این پروژه به 100 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز داریم، 
ادامه داد: ایــن اعتبار برای ســاخت دیوارهای اصلی، 
نازک کاری داخلی، هواسازی و ساماندهی ورودی های 
مصلی ضروری اســت. وی بــا تاکید بــر  اینکه هنوز 
بدهی های سال گذشــته به پیمانکاران پرداخت نشده 
است، اضافه کرد: مبلغ این بدهی شش میلیارد تومان 
اســت که در حال حاضر اعتباری بــرای پرداخت این 
بدهی ها وجود ندارد. پرچمی هزینه هربار برگزاری نماز 
جمعه و خدمات مهندسی در مصالی بزرگ اصفهان را 
10 میلیون تومان برآورد کرد و ابراز داشت: مستقالت 

مصلی پاسخگوی هزینه های جاری این پروژه نیست.

اوقاف

معاون فرهنگــی و اجتماعی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان اظهار کرد: پیــروزي انقالب 
اســالمي در ایران، تنها یک حادثه داخلي براي تغییر 
یک رژیم سیاسي نبود، بلکه همان گونه که بسیاري از 
دولتمردان آمریکایي، اسراییلي و اروپایي در خاطرات 
خود از آن روزها تعبیر کرده  اند، انقالب از دیدگاه آنان 
زلزله اي ویرانگر براي جهان غرب بود. حجت االســالم 
والمسلمین حســن امیری، در ادامه افزود: پیام اصلي 
انقالب اســالمي، ماهیتي فرهنگــي دارد و مبتني بر 
اندیشــه دیني و ارزش هــاي ناب اســالمی و معنوي 
توسط رهبر کبیر انقالب اســالمی، امام خمینی)ره( 
پایه گذاری شده اســت. معاون فرهنگی و اجتماعی و 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: 
در همین راســتا و به منظور گرامی داشت یاد و خاطره 
شهدای انقالب اســالمی و همچنین زنده نگهداشتن 
رشادت های مردم مومن و والیتمدار استان اصفهان، 
ویژه برنامه هایــی در جوار حرم مطهــر 120 بقعه و 
امامزاده عظیم الشأن استان، هم زمان با سی وهشتمین 
ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی برگزار 
می شود که هدف از اجرای آنها، تبدیل بقاع متبرکه به 

قطب های فرهنگی است.

اجرای ویژه برنامه های دهه 
فجر در 12۰ امامزاده استان
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می شوی...
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با سالم و عرض ادب و احترام خدمت کلیه دست اندرکاران عرصه تعلیم و تربیت در منطقه بلداجی 
ضمن تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران بدین وسیله از زحمات جناب آقای علی نادری مدیریت محترم دبیرستان ابن سینای شهر بلداجی و معاونین محترم این آموزشگاه  
جناب آقایان صمد حاتمی ، عبداهلل حاتمی و همه دبیران  و مربیان  این دبیرستان شاخص در سال تحصیلی 96- 95  کمال تقدیر و تشکر را داریم. موفقیت  و سربلندی این عزیزان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم .

انجمن اولیا و مربیان دبیرستان  ابن سینای شهر بلداجی 
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          امیر علی صفیان                               
 كالس هفتم

)معدل18/50(

   مهدی صفیان نیا  
 كالس هفتم

)معدل18/57( 

مهدی طهماسبی
 كالس هفتم

 )معدل18/07(

  مهدی سلطانی
         كالس هفتم
)معدل18/50(

دانش آموزان برتر
دبيرستان ابن سيناي بلداجي نوبت اول پایه نهم سال تحصيلي95-96

محمدجواد طهماسبی   
كالس نهم 

) معدل 19/79 ( 

حسین نادری
 كالس نهم )معدل 

     ) 19/50

 حسین رحمانی
كالس نهم 

) معدل 19/71(

 محمد صفیان 
   كالس نهم

 )معدل 19/36 (  

 مهرشاد رحیمی                   
كالس نهم

 ) معدل 19/29  (             

بهنام رفیعی 
 كالس نهم 

) معدل 19/71 (

حسین حیات غیبی
كالس نهم 

)معدل19/21(

محمدجواد طهماسبی
 كالس نهم 

)معدل19/21(     

محمدمهدی رفیعی
کالس نهم 

)معدل19/07(

محمد رحمانی
كالس نهم 

)معدل19/21(

حسین رحمانی
کالس نهم  

)معدل19/14(

حسین نادری
كالس نهم 

)معدل19/21(

علی رحمانی
کالس نهم
 )معدل19(

علیرضا   مرادی
کالس نهم

 )معدل19/07(

حسن حاتمی
کالس نهم 
)معدل19 (

دانش آموزان برتر
دبيرستان ابن سيناي بلداجي نوبت اول پایه هشتم سال تحصيلي 95-96

محمد رضا نادری
 كالس هشتم

 ) معدل 19/86 (

حسین رحمانی
كالس هشتم 
) معدل 20  (

محمدجوادکرمیان
کالس هشتم 

)معدل19(

میثم رفیعی
كالس هشتم 
)معدل19/36(

مهدی صفیان
كالس هشتم 
)معدل19/43(

حمید کرمیان
کالس هشتم 
) معدل 19/93(

حسام سلطانی
کالس هشتم 
)معدل19/36(

مهدی خاکسار
کالس هشتم

 )معدل 19/79 (

حمید خاکسار
کالس هشتم 

) معدل 19/71  (

محمدجوادطهماسبی
كالس هشتم 
)معدل19/50(

علیرضا صفی خانی
كالس هشتم 
)معدل 19/71 (

محمدمهدی طهماسبی
كالس هشتم 
)معدل19/57(

علی طهماسبی
كالس هشتم 
)معدل19/71(

میثم خاکسار
کالس هشتم 
)معدل19/07(

سیداحمدرضا حسینی
کالس هشتم 
)معدل19/29(

حسین خاکسار
کالس هشتم 

)معدل19(

کاوه کاویانی
 کالس هفتم

 ) معدل 19/93  (

  محمدرضا رفیعی  
 كالس هفتم

 ) معدل  19/86  (

    محمد ترکیان  
 کالس هفتم

 ) معدل19/86(

    پویا حافظی      
 كالس هفتم

 ) معدل  19/86 (

 علی صفیان
 كالس هفتم

 ) معدل19/79  (

  محسن حاتمی  
 كالس هفتم

 ) معدل19/79  (

  حمید رضا صفیان 
 كالس هفتم

 ) معدل19/43 (

مهدی نادری
 كالس هفتم

 ) معدل19/71 (

   امیر حسین  رحمانی فرد
 كالس هفتم

 ) معدل19/21 (

 مهدی حاتمی
 كالس هفتم

 ) معدل19/57 (

 حمید صفیان
 كالس هفتم

 ) معدل19/21 (

  امیر حسین مقیمی  
 كالس هفتم

 ) معدل19/57 (

    سینا طهماسبی  
 كالس هفتم

 ) معدل19/50 (

    مهدی مردانی  
 كالس هفتم

 ) معدل19/57 (

    مهدی رفیعی  
 كالس هفتم

 ) معدل19/21 (

سیدحسین حسینی 
 كالس هفتم

 ) معدل19/57 (

  شایان حافظی  
 كالس هفتم

 ) معدل19/57 (

محمد آقابگی 
 كالس هفتم

 ) معدل19/43 (

 امیرحسین مردانی
 كالس هفتم

 ) معدل  19/86 (

دانش آموزان برتر
دبيرستان ابن سيناي بلداجي نوبت اول پایه هفتم  سال تحصيلي 95-96
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امام  هادی)علیه السالم(:
از کسی که مکدرش کرده ای صفا مجوی.
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