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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه علنی شورای شهر، پس از قدردانی از 
حضور باشــکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن، با اشاره به برپایی جشن های انقالب 
در دل محالت اصفهان، اظهارکرد: برگزاری این جشــن هــا به دلیل حضور پررنگ 
مردم روند خوب و مطلوبی داشت و جشــن های دهه فجر شهرداری، شور و نشاط را 
به محالت هدیه کرد. رضا امینی افزود: به همین منظور از معاونت فرهنگی شهرداری 
اصفهان تشــکر می کنم؛ اما باید توجه داشت که وجه مردمی این جشن ها کمرنگ 
نشود. رییس شورای شهر اصفهان افزود: دســتگاه های مختلف نیز باید با حضور و 

تبلیغات خود، رونق بخش این جشن ها باشند. رییس شورای...

نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شــورای اسالمی، 
درخصوص نشســت اخیر 
خود با مســئوالن متروی 
اصفهان، اظهــار کرد: در 
این نشســت بحث بر سر 
این بود که احــداث مترو 

با هزینه های شــهرداری و کمک دولت 
نهایی شــود. بحث احداث مترو در چند 
شــهر ایران به طور هم زمان آغاز شد و 
اگر به تاریخچه متــرو برگردیم، اولین 

مطالعات  کــه  شــهری 
مترو را انجام داد اصفهان 
بود، اما بــه مرور زمان این 
بحث عملی نشد و حدود 
17سال پیش شورای شهر 
اصفهان تصمیــم گرفت 
مترو را با همکاری دولت 
احداث کند. حیدرعلی عابــدی افزود: 
هم زمان با اصفهان چند شهر دیگر مانند 
مشــهد احداث مترو را شروع کردند که 

پیشرفت مشهد بسیار خوب...

تداوم برگزاری
»مراسم های مردم محور«
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رییس امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان:

فیلم سه بعدی
به سینما ساحل می آید

مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:

خسارت 600میلیارد ریالی 
آنفلوآنزای پرندگان در اصفهان
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مدیرکل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری:

پوشش دیجیتال در چهارمحال و 
بختیاری به ۸۵ درصد رسید
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

تمام بزرگراه های استان 
به آزادراه تبدیل خواهدشد

15

رییس شورای اسالمی شهر خواستار شد:

ادامه در صفحه 15

هفته بیســت و یکم لیگ برتر، جام خلیج فارس ؛ عصر دیروز با 
یک دیدار پیگیری شــد که در این بازی سبز پوشان اصفهانی با 
نتیجه غیر قابل باور بازی را  به سرخ پوشان تبریزی  واگذار کرد 
تا روز های بد  فوتبال اصفهان بعد از شکست دیگر تیم اصفهانی 

تکمیل شود.
در ادامه رقابت های لیگ برتر دو تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز 
و ذوب آهن اصفهان از ســاعت 1۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز 
به مصاف هم رفتند که در پایان شــاگردان امیر قلعه نویی موفق 
شــدند با نتیجه 4 بر یک ذوب آهن را شکست دهند و اختالف 

خود را با پرسپولیس به ۶ امتیاز کاهش دهند.
تراکتورســازی که در بازی فینال گونه لیگ برابر پرســپولیس 
 با سه گل مغلوب شــده بود در این بازی با ریکاوری روحی عالی

 امیر قلعــه نویــی کار را طوفانی آغــاز کرد و پــس از خلق دو 
 موقعیت خــوب در همان ابتــدای بازی در دقیقــه 7 با پنالتی 

محمد ایران پوریان پیش افتاد. 
بازی برتر تراکتورسازی در ادامه در یک ضد حمله و با گل ادینیو 
تکمیل شد و آنها اختالف را به دو گل رساندند. ذوب آهن که برای 
جبران پیش کشیده بود با ضربه ایســتگاهی رجب زاده به بازی 
برگشت اما ذوبی ها قدر ندانستند و این محمد ابراهیمی بود که 

روی یک شوت از راه دور دوباره اختالف را به دو گل رساند.
نیمه دوم را ذوب آهن همانند انتظار هجومی آغاز کرد و صاحب 
چند موقعیت خوب نیز شد اما بدشانســی ذوبی ها در باز کردن 
دروازه تراکتورســازی اختــالف را همان دو گل نگه داشــت. 
ذوب آهن که بیشتر از روی ارســال های متنوع از سمت راست 
برنامه گلزنی داشــت در ضربات آخر بی دقت بــود تا در دقایق 
پایانی بازی روی یک ضد حمله ذوب آهــن گل چهارم را هم از 
کاپیتان تراکتورســازی دریافت کند. تراکتورســازی با قربانی 
کردن ذوب آهن و ثبت سومین برد فصل برابر این تیم به کورس 
قهرمانی لیگ برتر بازگشــت وبا این پیروزی 41 امتیازی شد و 
فاصله خود را با پرسپولیس در صدر جدول به ۶ امتیاز کاهش داد.

 شاگردان مجتبی حسینی نیز ۳۳ امتیازی شدند و در رده چهارم 
باقی ماندند و نتوانستند به رتبه سوم صعود کنند.

سه گانه شکست ذوب آهن از تراکتورسازی؛
روزهای بد فوتبال اصفهان تکمیل شد

خبر آخر

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

اعتبار الزم برای خرید واگن های متروی 
اصفهان تامین می شود

رییس اتحادیه پوشاک اصفهان:

تولیدکنندگان پوشاک
شناسنامه دار می شوند

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( در یادواره 
شهید جانباز عباسعلی باباخانی در حسینیه مرکزی نطنز 
گفت: انقالب اسالمی و دفاع مقدس، رویدادهایی است که 
از ذهن جوانان دیروز و امــروز و فرزندان آنها پاک نخواهد 
شــد دلیل ماندگاری این وقایع نیز حضور مردم در صحنه 

اســت. فرمانده قرارگاه پدافند هوایــی خاتم االنبیاء)ص( 
افزود: حضور مردم در صحنه به دلیل خواســت آنها برای 
ابدی کردن پیمانشــان با رهبر و امام)ره( است که مظهر 
حماسه شــهدا در انقالب و 8 ســال دفاع مقدس بود. وی 

ادامه داد: رهبر معظم انقالب در مراسمی...

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص(مطرح کرد:
 آسمان ایران؛ امن ترین 

آسمان دنیا
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پیشنهاد سردبیر:
از هیچ فرد یا گروهی در انتخابات ۹۶ حمایت نخواهم کرد

عکس روز

در حضور رییس جمهور ایران و نخست وزیر سوئد؛

پنج سند همکاری
میان ایران و سوئد امضا شد

احمدی نژاد طی اطالعیه ای تاکید کرد:

 از هیچ فرد یا گروهی 
در انتخابات ۹۶ حمایت نخواهم کرد

فریدون اسفندماه دکتر می شود

پنج ســند همکاری در زمینه های فناوری، علــوم تحقیقات، امور 
جاده ای، ارتباطــات و فناوری اطالعات و امور زنــان و خانواده میان 
جمهوری اسالمی ایران و ســوئد در حضور رییس جمهور اسالمی 
ایران و نخست وزیر سوئد امضا شد. استفان لوفون نخست وزیر سوئد، 
صبح شنبه پس از استقبال رسمی توسط رییس جمهوری ایران، وارد 

مذاکره دو جانبه و چند جانبه با ایران  شد.
پس از این دیدارها، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه های نوآوری و 
فناوری از طرف ایران، سورنا ستاری معاون فناوری رییس جمهوری 
و از طرف ســوئد، خانم آن لیند وزیر اتحادیه اروپا و تجارت سوئد به 

امضا رسید.
همچنین یادداشت تفاهم همکاری در زمینه آموزش عالی و تحقیقات 
به امضای محمد فرهادی وزیر علوم و تحقیقات و خانم آن لیند وزیر 

اتحادیه اروپا و تجارت سوئد رسید.
یادداشــت تفاهم همکاری در زمینه امور جاده ای که از طرف ایران 
عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی و یادداشت تفاهم دیگری در 
زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات که از سوی ایران محمود واعظی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و از طرف سوئد خانم آن لیند وزیر 

اتحادیه اروپا و تجارت سوئد امضا شد.
پنجمین یادداشت تفاهم همکاری در زمینه امور زنان و خانواده بود که 
به امضای شهیندخت موالوری معاون رییس جمهوری و آن لیند وزیر 

اتحادیه اروپا و تجارت سوئد رسید.

پایگاه اطالع رســانی دفتر محمود احمدی نژاد طــی اطالعیه ای 
هرگونه حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات 96 را تکذیب کرد. 

متن کامل این اطالعیه به شرح زیر است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و 
اعوانه و المستشهدین بین یدیه

ملت شــریف و بزرگوار ایران ، ســالم و درود خداوند بر شما و همه 
صالحان ، آزادی خواهان و عدالت طلبان و با تبریک ایام ا... دهه فجر

در رد برخی شــایعات مبنی بر حمایت اینجانب از کاندیدای خاص 
در انتخابات ســال آینده، و پیرو نامه مــورخ 95/7/6 اینجانب به 

حضور مقام معظم رهبری ، متواضعانه به استحضار می رساند:
1- اینجانب عضو هیچ جناح و حزب و گروهی نیستم و خود را تنها 
قطره ای از اقیانوس زالل ملت ایران و خادم آنان می شــمارم و این 

امر را یک افتخار ابدی می دانم.
2- از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهــی حمایت نکرده و نخواهم 

کرد. این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب است.
3- ممکن اســت برخی افراد یا جریانات و جناح ها به خاطر منافع 
گروهی ، اخبار و شــایعاتی تحت عنوان حمایت از شخص خاصی 
به نقل از اینجانب منتشــر کنند. صریحا اعالم می کنم که این نوع 
شــایعات و اخبار حتی اگر از زبان نزدیکان اینجانب باشد ، خالف 

واقع است و قویا تکذیب می شود.
 بــا آرزوی طول عمر مقام معظــم رهبری ، از خداونــد منان دوام 
 ســعادت ، عزت و موفقیــت ملت ایــران را تحــت عنایات خاص

 امام عصر)عج( مسالت دارم.
محمود احمدی نژاد - 95/11/23

جهان نیوز: اواخر اســفند امســال قرار است حســین فریدون از 
پایان نامه دکتری خود که به صورت سفارشی در پردیس دانشگاه 

شهید بهشتی خوانده است، دفاع کند.
در همین زمینه تعدادی از دانشجویان تصمیم گرفتند در جلسه 
پایان نامه او حضور پیدا کرده و از او درباره چگونگی این پایان نامه 

و تحصیالت او سوال کنند.
گفتنی است؛ حســین فریدون در ســال 93 یعنی یک سال پس 
از روی کارآمدن دولت برادر خود، طی نامه ای از ســوی سازمان 
سنجش آموزش کشــور به دانشــگاه شهید بهشــتی معرفی و 
درخواست می شــود که وی به عنوان دانشــجوی دکترای روابط 

بین الملل در این دانشگاه مهم کشور به تحصیل بپردازد.

اخبار

سیاست خارجهخبرپارلمانانتخابات

کافه سیاست

احمد علیرضا بیگی عضو کمیســیون شــوراها و امور 
داخلی کشور در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه 
از زمــان 45 روزه ای که قوه مقننه به دولــت برای ارائه 
 الیحه »قانون جامع انتخابات« ارائــه کرده بود، حدود

 2 ماه می گــذرد، گفت: گویا دولــت اراده ای برای ارائه 
الیحه جامع قانون انتخابات به مجلس ندارد.

وی با تاکید بر اینکه طرحی از ســوی نمایندگان تهیه  
شده تا با بررســی آن در کمیسیون شــوراها به صحن 
علنی پارلمان ارائه شــود، ادامه داد: در جلســه امروز 
کمیســیون شــوراها درباره اینکه طرح تدوین  شده از 
ســوی نمایندگان در دســتور کار مجلس قرار گیرد یا 
همچنان در انتظار ارائه الیحه از ســوی دولت باشــیم، 

تعیین تکلیف می شود.
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس تصریح 
کرد: با توجه به اینکه از این هفته بررسی الیحه بودجه 
سال 96 کل کشور در دستور کار مجلس قرار می گیرد، 
قطعا فرصت بررسی طرح یا الیحه جامع قانون انتخابات 
تا پایان ســال میســر نیســت و در انتخابات سال 96 

نمی توان این قوانین را اعمال کرد.

عباســعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان پیش 
از ظهر دیروز در نشست خبری با رســانه ها، در پاسخ به 
سوال خبرنگار مهر درباره سرانجام موضوع تفسیر »رجل 
سیاسی و مدیر و مدبر« از سوی شورای نگهبان با گذشت 
بیش از 3 ماه از فراخوان این شورا از صاحب نظران، اظهار 
داشت: شورای نگهبان تاکنون درگیر بررسی برنامه ششم 
توســعه بوده، اما همزمان کار کارشناسی در پژوهشکده 

شورای نگهبان ادامه دارد.
 وی افــزود: جمع بندی کار کارشناســی پژوهشــکده 
شورای نگهبان، این هفته در دستور کار صحن شورا قرار 
می گیرد تا رهنمودهای الزم از سوی اعضا ارائه شده و به 
زودی این مسئله جمع بندی شــود و تالش ما این است 
که تا انتخابات ریاست جمهوری این دوره، کار تفسیر این 

عبارت نهایی شود.
 ســخنگوی شــورای نگهبان تصریــح کرد: ایــن اقدام 
بر اســاس وظیفه ای اســت که در سیاســت های کلی 
انتخابات برعهده شــورای نگهبان گذاشــته شده و این 
نیازمند مصوبه ای اســت که در صحن شورا پس از بحث 

و بررسی گذرانده خواهد شد.

عضو کمیسیون شوراها در مجلس:

 »قانون جامع انتخابات« 
به انتخابات ۹۶ نمی رسد

کدخدایی در نشست خبری اعالم کرد:

بررسی» رجل سیاسی«
دردستور کار شورای نگهبان

سیدحسین نقوی حسینی خبر داد:

بررسی روابط ایران و عربستان 
در کمیسیون امنیت ملی

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

پرواز جنگنده های روس
 از آسمان ایران ادامه دارد

سیدحســین نقوی حســینی ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی مجلس با اشاره به دستورکار جلسات این هفته 
کمیسیون متبوع خود، گفت: در جلسه امروز کمیسیون 
امنیت ملی در مــورد تحقیق و تفحــص از کمک های 
توسعه ای ایران به سایر کشورها و میزان اثربخشی آن در 
سیاســت خارجی بحث و تبادل نظر می شود. وی با بیان 
اینکه در این جلسه انصاری معاون حقوقی رییس جمهور 
حضور می یابد، ادامه داد: از مسئوالن ذی ربط در ارتباط با 
موضوع تحقیق و تفحص دعوت شده است تا در این جلسه 
حضور یابند. نقوی حسینی با اعالم اینکه در جلسه امروز  
کارگروه روابط خارجی کمیسیون به بررسی روابط ایران 
و عربســتان می پردازد، افزود: در این جلسه از مسئوالن 
ذی ربط دعوت به عمل آمده تا در این جلسه حضور یابند. 
وی با اعالم اینکه یکی از محورهای جلسه کارگروه روابط 
خارجی کمیسیون، بررسی آخرین وضعیت اعزام حجاج 
به سرزمین وحی است، اظهار داشت: در چند روز گذشته 
نشستی نیز با مسئوالن حج و زیارت برگزار شد و گزارشی 

نیز تهیه و به کمیسیون ارائه  شده است.

امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
در گفت وگو با فــارس، در خصوص خبر اســتفاده اخیر 
جنگنده های بمب افکن روس از فضای ایران و حضور مجدد 
در همدان که اخیرا در رسانه های غربی مطرح شده، گفت: 
اینکه آنها )روس ها( از فضای ایران استفاده کنند، ادامه دارد 
زیرا ما یک همکاری کامال راهبردی با روســیه داریم.  وی 
افزود: لذا هر نوع همکاری که در خصوص سوریه الزم باشد 
با روسیه داریم و ممکن است در این راستا هواپیماهایی از 
فضای ایران عبور کنند که در این خصوص مجوز الزم صادر 
می شود. وی تصریح کرد: جنگنده های روس در موارد اخیر 
تنها از آسمان ایران استفاده کردند و عملیات سوخت گیری 
نداشته اند. شــمخانی تاکید کرد: عبور هواپیماهای روس 
منوط به رابطه، همکاری و تصمیم گیری از قبل اســت و 

اینطور نیست که این کار بدون هماهنگی صورت گیرد.
چند روز پیش خبری در رســانه های غربی مطرح شد که 
اعالم کرده بود: شش فروند بمب افکن راهبردی »توپولف 
22 ام« از آســمان ایران و پایگاه همدان برای عملیات در 

دیرالزور سوریه استفاده کرده اند.

در مجموعه تاریخی - فرهنگی سعدآباد انجام شد؛

استقبال رسمی روحانی
از نخست وزیر سوئد 

 حجت االســالم حســن روحانی دیــروز  در مجموعــه تاریخی 
فرهنگی سعدآباد از اســتفان لوفون نخســت وزیر سوئد به طور 
رســمی اســتقبال کرد. به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، در مراسم استقبال رسمی، پس از نواخته شدن سرود 
ملی جمهوری اسالمی ایران و ســوئد، مقامات ارشد دو کشور از 
یگان تشریفات سان دیده و سپس هیئت های عالی رتبه همراه را 

به یکدیگر معرفی کردند.
رییس جمهوری اســالمی ایران و نخســت وزیر ســوئد پس از 
 پایان مراســم اســتقبال رســمی، وارد محل مذاکرات دوجانبه

 شدند.
 جســت وجوی راه های تقویت همکاری مشــترک در حوزه های 
مختلف و ایجاد تحرک در روابط ایران و سوئد از جمله محورهای 

مذاکرات هیئت های عالی رتبه دو کشور بود.

بین الملل

حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران 
روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با نخست وزیر 
سوئد، به شرایط مناســب برای گســترش و تعمیق روابط 
جمهوری اســالمی ایران با اتحادیه اروپا و به ویژه ســوئد در 
فضای پسابرجام و توافق هســته ای ایران با 1+5 اشاره کرد و 
گفت: مواضع ســوئد در دوران تحریم ها و مســائل هسته ای 
نسبت به کشــورمان همواره از میانه روی و اعتدال برخوردار 
بوده است.روحانی با اشاره به اینکه اراده دو کشور بر این است 

که ســطح همکاری های خود را به ویژه در حوزه اقتصادی به 
پیش از تحریم ها باز گردانند، ادامــه داد: به دنبال بهره گیری 
از ظرفیت های اقتصادی به ویــژه صندوق تضمین صادرات و 
روابط بانکی نزدیک تر هســتیم. رییس  جمهــور تاکید کرد: 
معتقدیم اتحادیه اروپا باید در شرایط بعد از برجام از شرکت ها 
و بانک های اروپایی حمایت کامل کند تا از این فضا برای منافع 
مشترک، حداکثر استفاده شود.روحانی با اشاره به مذاکرات دو 
کشور درباره مسیر ترانزیتی ایران و برقراری ارتباط جاده ای و 

ریلی اروپای شمالی و اروپای شرقی به اقیانوس هند، ادامه داد: 
گسترش روابط دانشگاهی، علمی، فن آوری جدید و ارتباطی 
به نفع دو کشور است. رییس  جمهور بحث و گفت وگو درباره 
مسائل منطقه ای به ویژه اوضاع افغانســتان، سوریه، عراق و 
یمن را از دیگر محورهای مذاکرات دوجانبه برشمرد و اظهار 
داشت: ادامه آتش بس در ســوریه، جنگ و مبارزه با داعش و 
جبهه النصره و مذاکرات معارضین با دولت این کشــور برای 
جمهوری اسالمی ایران و سوئد بسیار اهمیت دارد تا ثبات و 
امنیت به سوریه بازگردد.روحانی با اشاره به مذاکرات دو کشور 
درباره مسئله فلسطین و راه های کاهش تنش در این منطقه، 
ادامه داد: همچنین وضعیت مردم یمن و نیاز فوری مردم این 
کشــور به دارو و غذا، ضرورت آتش بس و مذاکرات یمنی نیز 
مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.  رییس  جمهور خاطرنشان 
کرد: اولین سفر رسمی نخســت وزیر سوئد و هیئت بلندپایه 
به ایران به معنــای اراده جدی دو طرف برای توســعه روابط 
همه جانبه است.  استفان لوفون نخست وزیر سوئد نیز در این 
کنفرانس خبری با ابراز خشنودی از سفرش به تهران، گفت: 
نخست وزیر پیشین ســوئد در دهه 80 میالدی چندین سفر 
برای میانجیگری در جنگ میان ایران و عراق به تهران انجام 
داده بود، اما این اولین سفر رسمی و دوجانبه یک نخست وزیر 
سوئد به ایران است و خوشــحالم که این افتخار نصیبم  شد. 
نخست وزیر سوئد افزود:  با یک هیئت بزرگ از تجار شناخته 
شده و مسئوالن ارشد ســازمان ها و آژانس های دولتی سوئد 
حضور یافتم و ســطح این هیئت اهمیت برقراری و توســعه 

روابط با تهران را برای سوئد نشان می دهد. 
لوفون اظهارداشت: ما در این نشست درباره مسائل منطقه ای، 
حقوق بشر، سوریه و رابطه ایران با بازیگران مهم دیگر منطقه 
مثل عربســتان ســعودی و همچنین درباره تجارت و روابط 
نزدیک تر و بهتر بین شرکت های دو کشور صبحت کردیم و در 
ادامه این سفر نیز چند وزیر و نمایندگان شرکت های بزرگ از 

سوئد به ایران سفر خواهند کرد.

ادامه آتش بس در 
سوریه، جنگ و 
مبارزه با داعش 
و جبهه النصره 

و مذاکرات 
معارضین با دولت 

این کشور برای 
جمهوری اسالمی 

ایران و سوئد 
بسیار اهمیت 

دارد

رییس  جمهور گفت: توسعه روابط ایران با سوئد به عنوان کشوری پیشرفته اروپایی، عضو اتحادیه اروپا و عضو غیر دائم 
شورای امنیت، حائز اهمیت است.

لغو سخنرانی دونالد ترامپ
 در پارلمان انگلیس

تظاهرات گسترده طرفداران 
مقتدی صدر در بغداد

در پی افزایــش اعتراضات علیه دونالــد ترامپ، دولت 
انگلیس به منظور جلوگیری از هرگونه تنش احتمالی، 
برنامه ســخنرانی رییس جمهور آمریــکا در پارلمان 

انگلیس را به هنگام سفر وی به لندن لغو کرد.
انتظار می رود، رییس جمهور آمریکا در ســفری چهار 
روزه در اواخر تابستان یا اوایل پاییز به انگلیس سفر کند.

به گزارش نامه  نیوز به نقل از روزنامه گاردین، براساس 
اعالم مقامات انگلیسی به احتمال زیاد این سفر در اواخر 
ماه اوت یا ماه ســپتامبر انجام می گیرد. این زمانبندی 
در حال حاضر یکــی از موضوعات مورد گفت وگو میان 
دفتر نخست وزیری انگلیس و کاخ سفید است. بسیاری 
از سیاستمداران انگلیسی چون جرمی کوربین، رهبر 
حزب کارگر گفته اند که این بازدید و سفر باید لغو شود 
تا زمانی که ترامپ دستور اجرایی اش را درباره لغو سفر 
شهروندان از هفت کشور مسلمان باطل کند. در جریان 
اعتراضات به دستور لغو ســفر شهروندان هفت کشور ، 
 حدود 40 هزار تن در لندن دســت به راهپیمایی زده و 
8 / 1 میلیــون تن هم طوماری را علیه این ســفر امضا 

کردند.

هزاران تن از طرفداران مقتدی صدر صبح دیروز )شنبه( 
از مناطق مختلف عراق خود را به میــدان التحریر بغداد 
رسانده و دست به تظاهرات زدند. بنا بر اعالم شبکه روداوو، 
هزاران نفر نیز از استان های جنوبی عراق با اتوبوس ها به 
بغداد آمده اند و طبق اعالم  قبلی قرار است تجمع اصلی در 
ساعت هشت عصر امروز)شنبه(، آغاز شود. این تظاهرات 
از سه روز گذشته آغاز شده، به گونه ای که روز چهارشنبه 
هفته گذشته، پارلمان عراق به علت بیم از ورود معترضان 
به منطقه سبز و صحن پارلمان تخلیه شــد. همزمان با 
بغداد، شهرهای مختلف استان بصره نیز شاهد تظاهرات 
طرفداران مقتدی صدر بود. معترضان خواســتار اصالح 
قوانین کمیســاریای عالی انتخابات هستند. آنها عقیده 
دارند که اعضای این کمیســاریا را احزاب حاکم انتخاب 
می کنند و این اعضا نمی توانند بی طرف باشند. در مقابل 
نیز کمیســاریای عالی انتخابات، این اتهامات را رد کرده 
است. در جریان تظاهرات طرفداران مقتدی صدر در ماه 
آوریل ســال 2016، آنها با شکستن در های منطقه سبز 

بغداد وارد صحن پارلمان و دفتر نخست وزیری شدند.

روحانی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر سوئد:

ایران به دنبال روابط بانکی نزدیک تر با سوئد است

الجبیر  وزیر خارجه عربستان:

 خواهان بهبود روابط با ایران 
هستیم

به گزارش »رای الیوم«، »عادل الجبیر« وزیر خارجه عربستان در گفت و گو با 
شبکه تلویزیونی »تی آر تی« ترکیه،گفت: »عربستان خواستار بهبود روابط با 
ایران است مشروط بر اینکه این کشــور به حمایت از تروریسم پایان دهد.« 
این وزیر سعودی همچنین نسبت به نقش دولت جدید آمریکا در این زمینه 
ابراز خوش بینی کرد. وزیر خارجه عربستان تاکید کرد که ریاض همچنین 
خواستار افزایش سطح رابطه استراتژیک، تاریخی و قوی خود با آنکاراست 
و حدود 200 مسئول سعودی و ترک نشستی را جهت رایزنی درباره اجرای 
پروژه های امنیتی، نظامی و غیره برگــزار کرده اند.الجبیر درباره مذاکرات 
آستانه برای حل بحران سوریه، اظهار داشت: »هدف از مذاکرات فنی آستانه 
اجرای آتش بس و ورود کمک ها به کشور ســوریه است، این همان چیزی 
است که ما می خواهیم.« وی افزود: طرح دوره انتقالی )به عنوان مرحله  ای 
از مراحل حل بحران در سوریه( یعنی این که در آن، برای کسی که مسئول 

قتل 500 هزار شهروند سوری است، مشروعیتی وجود ندارد.«

مایک پنس معاون اول ترامپ رییس جمهوری آمریکا، در مصاحبه  ای 
با این شبکه مدعی شــد: ایران نباید اراده رییس جمهور جدید آمریکا 
را محک بزند. این کشور باید درباره اقدامات خصمانه خود تجدیدنظر 
کند. وب ســایت خبری »ای بی سی نیوز« نوشــت: پنس در پاسخ به 
ســوالی در خصوص اینکه کدام اقدامات ایران باعــث تحریک ترامپ 
می شود مدعی شد: برنامه موشکی و دفاعی ایران از جمله این اقدامات 
است. او همچنین در مورد اینکه آمریکا نسبت به اقدامات تحریک آمیز 
ایران چه واکنشی نشان خواهد داد نیز خاطر نشان کرد: همان طور که 
رییس جمهور هم اذعان داشــته همه گزینه هــا از جمله اقدام نظامی 

روی میز است.
معاون اول دولت ترامپ در ادامه گفت: دولت ترامپ معتقد است برجام 
یک توافق بد اســت و هم اکنون در حال بررســی اقدام مقتضی علیه 

برجام است؛ اما در نهایت تصمیم با رییس جمهور است.

خط و نشان آمریکا برای ایران؛

 ترامپ 
را محک نزنید!

امیر خلبان حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در مراسمی که به مناسبت روز نیروی هوایی در هتل 
نهاجا و با حضور فرماندهان و مسئولین این نیرو و وابستگان نظامی 
کشورهای خارجی برگزار شد، گفت: تحوالت سیاسی اخیر ایاالت 
متحده نگرانی های جهانی را در خصوص سرعت گرفتن خشونت و 
نژادپرستی سازمان یافته از خاستگاه عمده ناامنی های جهان یعنی 

آمریکا را  افزایش داده است.
وی افزود: کارنامه دولت گذشــته ایاالت متحده نیز روشــن تر از 
دولت فعلی آن نیست و ســوابق بدعهدی های ایاالت متحده در 
اجرای برجــام و اعمال تحریم های جدید به بهانه دســتاوردهای 
موشکی، پرهیز رییس جمهور سابق این کشور از وتوی طرح تمدید 
قانون تحریم ایران )ISA( و مــوارد متعدد دیگر از جمله مصادیق 

عهد شکنی و دشمنی آمریکاست که پشــت ژست مردم فریبانه 
دموکراسی و ابرقدرتی جهان نمایان شــده است. فرمانده نیروی 
هوایی ارتش با حساس برشمردن منطقه غرب آسیا و وجود منافع 
بسیار زیاد کشورها در این نقطه راهبردی گفت :در این راستا نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران تالش می کند تا روابط نظامی 
شایسته ای با ارتش کشورهای دوست و برادر برقرار کرده و سهمی 
موثر در مسیر توسعه صلح و امنیت منطقه ای و جهانی ایفا کند، که 
در این راستا آماده  برگزاری رزمایش های مرکب و انعقاد تفاهم نامه 

با کشورهای منطقه و سایر کشورها هستیم.

امیر خلبان حسن شاه صفی:
آماده برگزاری رزمایش های مرکب با سایر کشورها هستیم
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پیشنهاد سردبیر:
تولیدکنندگان پوشاک، شناسنامه دار می شوند

يادداشت

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
با توجه به شرایط ویژه اســتان، بانک کشاورزی می تواند 
چشم انداز روشنی برای کشاورزان استان اصفهان ترسیم 

کند.
حمیدرضا قلمکاری اظهار داشــت: بانک کشــاورزی به 
عنوان بانک تخصصی این بخش و کمیســیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، می تواند 
با همکاری ســایر نقش آفرینان این بخــش، ماموریت و 
چشم انداز روشنی برای کشاورزی استان اصفهان ترسیم 
کند. وی بیان داشت: کشاورزی اســتان اصفهان به ایجاد 
یک همسویی  استراتژیک و  چشــم انداز  مشترک و روشن 

نیازدارد.
رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی اصفهان ادامه 
داد: تا پایان ســال ۹۵، ۱۵۵هزار میلیــارد  تومان  از منابع 
 بخش  خصوصی   فریز شــده که این آمار، نشــان دهنده 
غیرفعال بودن سیســتم بانکی و رکــود حاکم بر بخش 
خصوصی  بوده است. وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی در 
زمینه تسهیالت و سپرده ها، یکی از راهکارهای برون رفت 
از بن بست کنونی است که قبل از آن باید اقدامات اساسی 
در زمینه ســالم سازی نظام بانکی کشــور صورت پذیرد. 
قلمکاری اعــالم کرد: در چنین حالتی کاهش نرخ ســود 
به معنای قراردادن منابع فراهم شده بانکی به نرخ ارزان در 
اختیار رانت خواران و سفته بازهاست. وی افزود: سیستم 
بانک نمی تواند و نباید واسطه ای بین صاحبان سپرده ها و 
رانت بران باشد، وظیفه اصلی سیستم بانک، ایجاد کردن 
پلی بین سپرده گذاران و بخش های مولد است که دراین 
حالت می توان از مزایای پــول ارزان صحبت کرد. رییس 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، افزایش سقف 
اعتبارات بانکــی را از دیگر راهکارهای خروج از بن بســت 
کنونی سیستم بانکی برشمرد و گفت: این  سیاست  زمانی  
در  پیش  گرفته می شــود که بخش های  خاصی از  اقتصاد 
 مد نظر  باشــد و اســتفاده  از  ابزارهایی  همانند  نرخ  ســود 
 بانکی،  بی  اثر  بوده یا  اصوال مد نظر نباشــد. وی اضافه کرد: 
این  سیاست  می تواند  در  کنترل  تورم  تاحدی  موثر  باشد اما 
 این  روش  به هنگام  رکود، کارایی  خود را  از دست  می دهد؛ 
بنابراین باید  ابتدا  رکود اقتصادی رفع  شده  باشد؛ زیرا سقف  
اعتبارات،  باید متناسب  با  نرخ  تورم  دوره  قبل  از رکود  افزایش  
داده  شــود. قلمکاری عنوان کرد: خالصه  ترازنامه  سیستم 
 بانکی  در  زمینه ارتباط  با دولت،  نشــان  می دهد  که  تقریبا 
 تمامی  منابع  فریز شده  بانکی  در رابطه  با  بخش  خصوصی، 

 توسط  دولت  جذب  شده و به  مصرف  رسیده  است.

ريیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:

بانک کشاورزی، چشم انداز روشنی 
برای کشاورزان ترسیم کند

خبر

اخبار

مشــاور بازرگاني خارجي ســنگ اصفهــان گفت: ایــران به عنــوان چهارمین 
تولیدکننده ســنگ، تنها حدود 2۵0 میلیون دالر صادرات دارد و ترکیه در حالی 
که حتی در رده هشــتم تولید نیست، میزان تجارت ســنگ آن معادل 3میلیارد 
دالر است. غالمرضا ســپهروند درخصوص وضعیت صنعت سنگ کشور، با بیان 
اینکه در ایران این صنعت را تنهــا در بخش معدن و فرآوری مــی بینیم، اظهار 
داشت: این درحالی است که بخش های بازرگانی، مهندسین مشاور، پیمانکاران، 
تولیدکنندگان تجهیــزات و... در صادرات تاثیرگذار هســتند. به گفته وی، تنها 
۵درصد از حجم تولید سنگ کشــور، صادر و ۹۵درصد دیگر در این مجموعه ها 

مدیریت می شود. 
وی با اشــاره به اینکه گردش مالی صنعت ســنگ در دنیا 80میلیارد دالر است، 
گفت: باوجود اینکه ایران چهارمین تولیدکننده ســنگ اســت، در رده ۱2 تا ۱6 

صادرکننده سنگ قرار دارد. 
مشاور بازرگاني خارجي سنگ اصفهان، با انتقاد بر اینکه بخشی از تولید سنگ ما 
براساس نیاز داخل و دولت است، گفت: این درحالی است که بازاریابی خارجی و 
صادراتی اهمیت دارد و برخالف بســیاری از کاالها در حوزه صنعت سنگ، یک 

شاهراه تجاری وجود دارد. 
سپهروند با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد تجارت سنگ دنیا توسط پنج کشور 
چین، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و آمریکا انجام می شود، افزود: اخیرا کشورهای برزیل، 
هند و ســنگاپور نیز به این حوزه ورود پیدا کرده اند؛ اما هنوز قدرت خود را نشان 

نداده اند.

رییس اتحادیه خشک شــویی و لباس شــویی تهــران گفت: امســال افزایش 
قیمتی در نرخ ها نداشته ایم؛ اما بســته به درجه واحد صنفی یا خدمات اضافه، 
قیمت ها متفــاوت خواهد بود. ابوالفضــل رجب زاده اظهار کــرد: در واحدهای 
غیرمجاز خشک شویی و لباس شویی، ممکن است پتوهای مشتریان با پتوهای 
بیمارســتان ها یا پتوی کســانی که در خانه بیمار دارند با هم شســته شود که 
بهداشتی نیست؛ در صورتی که در واحدهای مجاز در هر بار شست وشو، یک یا دو 
پتو شسته می شود. وی، با اشاره به بازار خشک شویی  و لباس شویی ها برای شب 
عید و احتمال افزایش قیمت آنها، گفت: امسال هیچ افزایش قیمتی نداشته ایم 
و واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه، براساس درجه بندی هر واحد، قیمت 
متفاوتی دریافت می کنند. رجب زاده درباره  واحدهای غیرمجاز خشک شــویی 
و لباس شویی گفت: به ایام نوروز که نزدیک می شــویم، ممکن است واحدهای 
غیرمجاز اقدام به تبلیغات و پخش کــردن تراکت و پیامک های تبلیغاتی کنند، 
در صورتی که اجازه این کار را ندارند. رییس اتحادیه خشک شویی و لباس شویی 
تهران در همین باره ادامه داد: گاهی این واحدها حتی قیمتی پایین تر از قیمت 
مصوب اتحادیه و عرف اعالم می کنند؛ در حالی که براســاس تبصره 2 ماده ۱7 
نظام صنفی، این کار خالف قانون است و از 2 تا ۱0 میلیون ریال جریمه خواهد 
داشت. همچنین انتشار آگهی برای واحدهای بدون پروانه براساس تبصره 3 ماده 
۱7 شامل ۱0 تا 2۵0میلیون ریال جریمه خواهد شــد. رجب زاده افزود: پس از 
رسیدن گزارش به اتحادیه، پیگیری و دستور پلمب آن مدت زمانی طول خواهد 

کشید؛ در نتیجه عید تمام می شود و پس از عید نیز آنها بار خود را بسته اند.

سهم صادرات سنگ ايران، تنها 250میلیون 
دالر است

ريیس اتحاديه خشک شويی و لباس شويی تهران:

نرخ خدمات خشک شويی گران نمی شود 

اتحادیه خشک شوییخبرصنعت سنگ

مديرکل برنامه ريزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن:

بلیت  قطار در نوروز گران نمی شود
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مســافری راه آهن، با بیان اینکه با 
ثبات قیمت  ها در نوروز، اجازه نداده ایم که کیفیت خدمات شرکت ها کاهش 
یابد و حتی خدمات در برخی از شرکت ها افزایش می یابد، گفت: قیمت بلیت 
قطار در نوروز گران نمی شــود. علی کاظمی منش با اشــاره به اینکه نوروز 
امســال قطار نخجوان دو روز در هفته به صورت رفت و برگشــت و با قیمت 
بلیت ۱30هزار تومان  سیر می کند، اظهار داشت: البته در روزهای کم تقاضا 
که تعداد مسافر کمتر است، تخفیف هم اعمال می شــود. در دوره پرتقاضا 
شــرکت های ریلی تا ســقف مجاز اجازه افزایش قیمت دارند و در روزهای 
کم  تقاضا هم تا 30 درصد در کاهش قیمت های بلیت تخفیف اعمال کرده اند. 
کاظمی منش  گفت: در ســاعات اولیه پیش  فروش بلیت قطارهای نوروزی، 
بلیت برخی از مسیرهای پرتردد مانند مشــهد،   اصفهان و اهواز در روزهای 
اوج سفر تمام شد. وی   بیان کرد: یکپارچگی فروش بلیت قطار برای راه آهن 

جمهوری اسالمی ایران هم مناسب است.
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن اظهار داشت: برای 
ایام نوروز در همه ادارات کل و نواحی، گروه هــای نظارت بر خدمات ناوگان 
مســافری فعال هســتند و در مبدأ بر عملیات و خدمات شرکت ها نظارت 
دارند و چک لیست هایی را از خدمات شرکت های ریلی به مسافران تکمیل 
 می کنند. این چک لیست ها در سامانه یکپارچه ثبت می شود و شرکت های 
ریلی هم قادر به مشاهده آن هستند و پس از ثبت این پیشنهادها و شکایات، 

شرکت های ریلی باید پاسخگو باشند.

مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:

خسارت 600میلیارد 
ريالی آنفلوآنزای 
پرندگان در اصفهان

مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان، خسارت 
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به واحدهای 
مرغداری این خطه را افزون بر 600 میلیارد ریال 
تخمین زد. شــهرام موحدی  با بیان اینکه تاکنون 
شهرستان های مختلفی درگیر این بیماری شدند، 
افزود: باز شــدن رودخانه زاینده  رود باعث جذب 
پرندگان بسیاری شامل وحشــی و آزاد پرواز شده 
است و روســتاهای در جوار رودخانه زاینده رود از 
مبدأ تا مقصد، به شــدت تحت تاثیر این پرندگان 
قرار گرفته و آلوده شده اند. وی افزود: این بیماری 

در اصفهان، نجف آباد، خمینی شــهر، فالورجان، 
لنجان، بوئین و میاندشت ، چادگان و فریدن شیوع 
یافتــه و کانون های اصلی آن شــهرهای فریدن و 
داران و روســتاهای نماگرد و موغان اســت. وی 
مبارزه با این بیماری ویروســی را سخت ارزیابی 
کرد و گفت: ساختار بهداشتی مرغداری های ایران 
ناقص است و پرورش دهندگان غیرمجاز بسیاری 
هم بدون هیچ گونــه مجوزی از دامپزشــکی در 
حال فعالیت هســتند. موحدی با بیان اینکه اداره 
دامپزشکی در نظر دارد با اقدامات کنترلی خود، از 

انتشار آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سایر نقاط 
اصفهان جلوگیــری کند، گفت: بعــد از گزارش 
تلف شدن ۵0قطعه کبوتر در خانه ای در روستای 
رارای پیربکران و تایید ابتــالی آنها به آنفلوآنزا، به 
مدت 20روز، کوچه ای که خانــه در آن قرار دارد، 
قرنطینه شده اســت. وی افزود: به دلیل پراکنده 
بودن خانه ها در روســتا، به قرنطینه کامل روستا 
نیازی نیســت. موحدی با بیان اینکه از همه مردم 
به ویــژه تولیدکنندگان مــرغ، پرورش دهندگان 
بوقلمون، شترمرغ، کبک و بلدرچین، انتظار داریم 

که در درجه اول همه شــرایط زیستی مزرعه خود 
را به باالترین حد ممکن رسانده و اجازه ورود هیچ 
شــخصی را به آن مزرعه ندهند؛ مگر اینکه دوش 
بگیرد و لباس های اولیه خــود را از تن خارج کند. 
وی با بیــان اینکه رفت  و آمدها بــه مزرعه باید به 
حداقل ممکن برسد و هیچ پرنده آزاد پروازی اعم 
از گنجشک و کالغ نباید به انبار طیور مزرعه وارد 
شود، افزود: در زمان کنترل نباید هیچ خودرویی به 
مزرعه ورود و خروج داشته باشد؛ مگر اینکه هنگام 

ورود و خروج، به صورت کامل ضدعفونی شود.

چیت چیان گفت: در شورای عالی آب، سهم استان مبدأ و مقصد برای 
ارسال آب به زاینده رود مشخص شــده و اختالفی در این زمینه وجود 
ندارد. حمید چیت چیان، وزیر نیرو، درباره برخــی از انتقادات مبنی بر 
روان شــدن مقطعی آب زاینده رود و اینکه برنامه بلندمدت وزرت نیرو 
برای جاری بودن این رودخانه چیست، اظهار داشت: احیای زاینده رود 
وابســته به میزان بارندگی اســت؛ اگر بارندگی کافی باشــد می توانیم 
به صورت کامل در طول ســال جریان آب را داشته باشیم. وی افزود: اگر 
دچار خشکسالی شویم، مجبوریم آب را  در فصول غیرکشاورزی ذخیره 
کنیم تا بتوانیم در تمام فصول، هم آب شــرب را تهیه کرده و هم برای 
بخش کشــاورزی آب ارســال کنیم. چیت چیان تصریح کرد: ما کامال 
موضوع را بررسی کردیم و در شورای عالی آب، سهم استان مبدأ و مقصد 

مشخص شده و اختالفی در این زمینه وجود ندارد.

رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به تمهیدات اصناف برای بازار شب عید، 
گفت: در هر اســتان براساس نیاز، نمایشــگاه و فروش فوق العاده برگزار 
می شود. علی فاضلی درخصوص تامین مایحتاج شب عید، اظهار داشت: 
اصناف جلسات مختلفی برگزار کرده اند تا تمامی مایحتاج مردم برای شب 
عید تامین شود. وی با اشــاره به برگزاری نمایشگاه ها با نزدیک شدن به 
شب عید، گفت: اصناف از طریق برگزاری نمایشگاه های مختلف و فروش 
فوق العاده، شرایط خرید مناسب را برای مردم فراهم می کنند. رییس اتاق 
اصناف ایران با اعالم اینکه به تمام اســتان ها اعالم شده که براساس نیاز، 
نمایشگاه برگزار شود، افزود: استان ها می توانند با برآورد نیاز هر شهر، به 

برگزاری نمایشگاه و فروش های فوق العاده اقدام کنند.
فاضلی اظهار داشت: تسهیالت مناســب این کار را فرمانداران، سازمان 

صنعت و معدن و تجارت هر استان در اختیار اتاق اصناف قرار می دهند.

وزير نیرو:

برای ارسال آب به زاينده رود 
مخالفتی وجود ندارد

ريیس اتاق اصناف ايران:

 تمهیدات اصناف
برای بازار شب عید

ابراهیم خطابخش بــا بیان اینکه در حــال حاضر قیمت 
پوشاک افزایشی نداشــته اســت، اظهار کرد: هم اکنون 
واحدهای صنفی، فروش فوق العاده پوشــاک زمستانه را 
آغاز کرده انــد و از 2۵ بهمن به بعد پوشــاک عید به بازار 
می آید. از آن زمان می توان در مورد تغییر قیمت ها صحبت 
کرد؛ البته اگر قیمت ها افزایشی داشته باشد، این افزایش 
قابل توجه نخواهد بود. وی افزود: میــزان افزایش قیمت 
به میزان عرضــه و تقاضا بســتگی دارد و در حال حاضر با 
توجه به اینکه بازار قوی نیست و شاهد رکود بازار هستیم، 
نمی توان میزان دقیق آن را مشــخص کرد. در سال های 
گذشــته نیز افزایش قیمت بین ۱0تا20درصد بوده است. 
رییس اتحادیه پوشــاک اصفهان درخصوص اینکه گفته 
می شود پوشــاک در صدر کاالهای قاچاق استان اصفهان 
قرار دارد، اظهار کرد: در ســال جاری قاچاق پوشــاک در 
مقایســه با ســال گذشــته حدود 60تا70درصد کاهش 
داشته است؛ زیرا از خرداد ماه سال ۹۵ اقدام به جمع آوری 
کاالهای قاچاق شــد. کاالهای قاچاقی نیــز که همچنان 
در بازار موجود اســت، در واقع کاالهایی اســت که برخی 
از مسافران می آورند یا در گمرک با داشتن برگ سبز وارد 

می کنند. 
برخورد با برچسب زدن به پوشاک داخلی

خطابخش با بیان اینکه به دلیل باال بودن هزینه ها، قیمت 

پوشــاک تولید داخلی بیشــتر است، خاطرنشــان کرد: 
کاالهای داخلی اگر مورد حمایت قرار بگیرد بســیاری از 
مشکالت حل می شــود؛ باتوجه به اینکه توانایی رقابت با 
کاالهای خارجــی را نیز دارد. به عنــوان مثال در اصفهان 
تولیدی هایی فعالیت دارند که پوشــاک بســیار مرغوب 
تولید می کنند. وی در خصوص اینکه به برخی از پوشاک 
تولید داخــل در گمرک مــارک خارجی زده می شــود، 
تصریح کرد: اتحادیه پوشــاک با زدن برچســب خارجی 
بر پوشاک داخلی برخورد کرده اســت. البته پوشاکی که 
قبال برچسب خورده اند ممکن است در بازار وجود داشته 
باشند. تولیدکنندگان موظف به داشتن شناسنامه و برند 
مخصوص به خود شــده اند. این روند همچنان ادامه دارد 
و به زودی بیشــتر تولیدکنندگان شناســنامه دار شده و 
مارک خاص خود را خواهند داشــت؛ حتی در حال حاضر 
نیز برخی از برندهای مطرح کــه تولیداتی با کیفیت عالی 

دارند، در اصفهان فعالیت می کنند.
پوشــاک داخلی از نظر تبلیغات، مظلوم واقع 

شده است
رییس اتحادیه پوشاک اصفهان با اشاره به کیفیت تولیدات 
داخلی خاطرنشان کرد: انتظار می رود حمایت بیشتری از 
تولید داخلی انجام شود تا هم تولیدکنندگان تشویق شوند 
و هم هزینه هــا کاهش پیدا کند. در زمینه پوشــاک، نیاز 

به تبلیغات گسترده تری احساس می شود، ولی متاسفانه 
پوشــاک تولید داخل از نظر تبلیغات، مظلوم واقع شــده؛ 
هرچند تولید پوشاک داخلی در سال جاری نسبت به سال 
گذشــته حدود 20تا30درصد افزایش داشته است. وی با 
بیان اینکه پوشــاک وارداتی در بازار به میزان قابل توجهی 
کاهش یافته اســت، افزود: بر اســاس بازرسی های انجام 
شــده می توان گفت که حدود 70 تا 80 درصد از واردات 
پوشاک کاسته شده و پوشاک وارداتی موجود در بازار نیز 

مربوط به گذشته یا سفارشی است.
خطابخش با اشــاره به اینکه بیشــترین پوشاک وارداتی، 
تولید کشــورهای ترکیه و چین است، گفت: کیفیت نازل 
کاالهای چینی باعث پایین بودن کیفیت پوشاک می شود 
و حتی می توان گفت یکبار مصرف اســت، ولی پوشــاک 
ایرانی با قیمت باالتر، کیفیت بهتری دارد که متاســفانه 
تبلیغ، فرهنگ سازی و حمایت از تولید داخلی قابل توجه 
نیست. وی با بیان اینکه بسیاری از کارگاه های تولیدی به 
دلیل باال بودن هزینه های تولیــد و عدم حمایت تعطیل 
شــده اند، خاطرنشــان کرد: تعــدادی از تولیدکنندگان 
به صورت غیر قانونی فعالیت دارند که پاســخگو نبوده و به 
شیوه و قیمت دلخواه خود پوشاک را تولید و به بازار عرضه 
می کنند و کیفیت تولیدات آنها نیز پایین اســت که البته 

اتحادیه در حال شناسایی این کارگاه هاست.
تولیدکنندگان داخلی، توانايی رقابت با پوشاک 

خارجی را دارند 
وی اضافه کــرد: همچنیــن اتحادیه پوشــاک اصفهان، 
شناســایی کارگاه های قانونی را که به دلیل مشــکالت 
تولید تعطیل شــده اند، در دســتور کار قرار داده اســت 
تا به آنها تســهیالتی برای راه اندازی مجدد ارائه شــود. 
تولیدکنندگان داخلی از نظر کیفیــت کار و هنر، توانایی 
رقابت با پوشــاک خارجی را داشــته و فقــط به حمایت 
احتیاج دارند. خطابخش بــا بیان اینکــه اتحادیه، اقدام 
به بازرســی واحدهای صنفــی می کند، گفت: با شــروع 
زمان توزیع پوشــاک ســال جدید، اکیپ های بازرســی 
اتحادیه، به بازرســی عملکرد واحدهای صنفی در زمینه 
قیمــت و برچســب آن روی کاالها اقــدام خواهند کرد. 
همچنین از همشــهریان تقاضا داریم که از فروشگاه های 
قانونمند و دارای پروانه کسب، پوشــاک مورد نیاز خود را 
خریداری کنند تا اگر دچار مشــکل شدند، اتحادیه بتواند 
پاسخگوی آنها باشد. همشهریان می توانند همه روزه بجز 
پنجشنبه ها، برای طرح مشــکالتی که در زمینه پوشاک 

دارند، به اتحادیه مراجعه کنند.

به زودی بیشتر 
تولیدکنندگان 

شناسنامه دار شده و مارک 
خاص خود را خواهند 

داشت؛ حتی در حال حاضر 
نیز برخی از برندهای 
مطرح که تولیداتی با 

کیفیت عالی دارند، در 
اصفهان فعالیت می کنند

ريیس اتحاديه پوشاک اصفهان:

تولیدکنندگانپوشاک،شناسنامهدارمیشوند

ريیس اتحاديه پوشاک اصفهان با بیان اينکه تولیدکنندگان موظف به داشتن شناسنامه و برند مخصوص به 
خود شده اند، گفت: به زودی تولیدکنندگان شناسنامه دار شده و مارک خاص خود را خواهند داشت.

رییس اتحادیه شیشــه و آیینه فروشــان اصفهان گفت: 8 کارگاه 
شیشه  دوجداره به دلیل عدم استانداردســازی در اصفهان پلمب 
شدند و کارگران آنها باید تا ۴ ماه آینده دســتگاه های مورد نیاز را 

تهیه کنند.
احمد بلوچیان زاده با بیان اینکه تعدادی از شیشه های دو جداره را 
که در اصفهان نصب می شوند، می توان غیر استاندارد دانست، اظهار 
داشت: باید گفت شیشه های دوجداره شرایط استاندارد را دارد اما 
مهر استاندارد ندارد. وی با بیان اینکه استانداردسازی شیشه های 
دو جداره شامل مراحلی اســت، افزود: قرار دادن شیشه در دمای 
منفی ۱۵ درجه سانتی گراد و مثبت ۵0 درجه، باید توسط متخصص 
آن انجام شود؛ همچنین از نظر چســب و رطوبت زدگی شیشه ها، 

اقدامات الزم باید صورت گیرد.
رییس اتحادیه شیشــه و آیینه اصفهان با بیان اینکه فرآیند تولید 
شیشه دوجداره بسیار پیچیده اســت، تصریح کرد: در حال حاضر 
آزمایش های مورد نیاز روی تعدادی از شیشه های دو جداره ای که 
اکنون تولید می شوند، انجام نمی شود که این اقدام به دلیل زمان بر 

بودن عملیات استاندارد سازی است.
وی ادامه داد: حدود 7 الی 8 کارگاه شیشــه های دوجداره به دلیل 
عدم استانداردسازی پلمب شدند و این کارگران تعهد دادند که تا 
۴ماه آینده مراحل کالسی را گذرانده و دســتگاه های مورد نیاز را 
تهیه کنند. بلوچیان زاده با بیان اینکه تعــدادی از دو جداره کاران 
به صورت زیر زمینی در منازل و کارگاه های خود مشــغول به کار 
هستند، گفت: از این رو بازرسان اتحادیه و اصناف، برای رسیدگی 
و ایجاد نظم در این حوزه، اخطارهای الزم را به متخلفان می دهند. 
وی به مشکالت موجود در اتحادیه شیشه و آیینه، اشاره و بیان کرد: 
یکی از معضالت در این حوزه، آلومینیوم سازان هستند که متاسفانه 
شیشه های دوجداره را نصب می کنند و مشخص نیست کارشان از 
کیفیت کافی برخوردار اســت یا خیر و نگران کننده تر از آن، اینکه 

هیچ مسئولیتی را در قبال این موضوع قبول نمی کنند.

گمرک، وارد کردن انواع برنج خارجی را تا مرداد ۹6 آزاد اعالم کرد.
گمرک ایران طی ابالغیه ای اعالم کرد: بر اســاس بخشــنامه های 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توســعه تجارت، واردات برنج تا 
مردادماه سال آینده آزاد شده است. سال گذشته مدت ممنوعیت 
واردات برنج ۴ ماه بود؛ این  درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی 
برای ســال جاری، مدت زمان ممنوعیت برنج را بیش از ۵ ماه قرار 
داده است.  بر اســاس ابالغیه اخیر هیئت دولت، در ابتدای بهمن 
ماه نرخ حقوق ورودی انواع برنج ســفید و قهوه ای، از  32درصد به 

۵درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، بازنگری 
قانون بیمه بیکاری را خواستار شــد و بر ضرورت ایجاد صندوق 
مســتقل بیمه بیکاری تاکید کرد. کریم یاوری اظهار کرد: قانون 
بیمه بیکاری باوجود آنکه قانونی جامع و شــفاف است، نقایصی 
دارد که از این جهت بایــد مورد بازنگری جدی قــرار گیرد. وی 
 گفت: قانون بیمه بیکاری با ۱۴مــاده، از کوچک ترین قوانین به 
شــمار می رود که شــفافیت باالیی دارد؛ ولی همه قوانین نوشته 
شده به دست بشر ممکن است دچار نواقص و کاستی هایی باشد 

که در مورد قانون بیمه بیکاری هم صدق می کند.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر این قانــون برای انجام پاره ای 
اصالحات به مجلس ارسال شده و پس از سه دهه از اجرای قانون، 
مجریان و ذی نفعــان آن اعم از کارگــران و کارفرمایان، بهترین 
پیشنهاددهندگان برای اصالح هرچه بهتر و کارآمدتر کردن آن 
هستند. به گفته یاوری، در ایام دفاع مقدس و بمباران بنگاه های 
اقتصادی که منجر به بیکار شــدن کارگران می شد،  قانون بیمه 
بیکاری از آنها حمایت کرده و در ایامی کــه کارگران بدون میل 
و اراده خود از کار بیکار می شــدند، آنها را مورد پشــتیبانی قرار 
داده است. وی خاطرنشان کرد: در قانون فعلی 3درصد حق بیمه 
بیکاری تماما توســط کارفرما، تامین و پرداخت می شــود. امید 
است در اصالحات مورد نظر به ســمت حمایت قوی تر و موثرتر 
رفته و همه ذی نفعان در افزایش درصد سهم بیمه بیکاری همانند 
سایر کشورهای جهان مشــارکت کنند تا عالوه بر 3درصدی که 
کارفرمایان پرداخت می کنند، دولت نیز سهمی را عهده دار شود 
و کارگران نیز برای ایام مبادای خود، سهم اندکی در این صندوق 

داشته باشند.

هفتاد و دومین مرحله یارانه نقدی به مبلغ ۴۵ هزار و ۵00 تومان از 
نیمه شب سه شنبه، از سوی سرپرستان خانوار قابل برداشت خواهد 
بود. یارانه بهمن ماه، نیمه شب سه شنبه 26 بهمن ماه از سوی دولت 

واریز می شود.

شست و شوی فرش  یکی از اقداماتی است که خانواده ها با نزدیکی 
به ایام نوروز در صدد انجام آن هســتند که در این میان نیز یافتن 
مرکزی معتبر برای شست وشو، یکی از دغدغه های مهم محسوب 
می شود. شست وشوی فرش ها معموال در روز های نزدیک به نوروز 
به دغدغه ای برای خانم های خانه دار تبدیل می شود. شست و شوی 
فرش ها یکی از زمان بر ترین کارهایی اســت کــه برای خانه تکانی 
می توان انجام داد و باید حتما برای انجام آن از قبل برنامه ریزی کنید 
تا با نزدیک تر شدن به روز های پایانی سال، دچار مشکل نشوید. با 
این وجود خانواده ها باید فرش های خود را برای شست وشو به مراکز 
مجاز بسپارند تا دچار مشکل نشوند و به عالوه مجبور نباشند مبلغی 
مازاد بر هزینه آن بپردازند. حمید محمدی همچنین درباره آخرین 
تعرفه شست وشوی فرش گفت: نرخ شست وشــوی هر مترمربع 
فرش ماشینی ۴000 تومان، فرش دســتباف 6۹00 تا ۱۱هزار و 
200تومان است که در فرش های دستباف با توجه به نوع، قیمت، 
کیفیت و یا مــوارد دیگر، این تعرفه متغیر اســت که نرخ خدمات 
اضافی مثل لکه برداری، با توافق طرفین قیمت گذاری می شود. وی 
خاطرنشان کرد: هزینه ایاب و ذهاب برای جابه جایی فرش ها به هر 
نقطه شهر تهران و به هر تعداد، ۱۴هزار تومان است که نرخ ثابت و 

مصوب اتحادیه محسوب می شود.

ريیس اتحاديه شیشه و آيینه اصفهان:

 ۸ کارگاه شیشه دوجداره 
در اصفهان پلمب شد

جزئیات تصمیم جديد برای 
واردکنندگان

قانون بیمه بیکاری بازنگری شود

واريز يارانه نقدی
سه شنبه 26 بهمن

 شست و شوی فرش 
به چه مقدار آب نیاز دارد؟ 
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مطالعه اخیر محققان نشان می دهد باالرفتن از پله ها سالمت قلب را 
تقویت می کند. دکتر مارتین گیباال، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
مک مستر کانادا، به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه ورزشکاران 

می توانند بیشترین بهره را از تمرین های  ورزشی ببرند.
هفته ای ۳۰ دقیقه باالرفتن از پله ها می تواند به اندازه دوچرخه سواری 
برای مدت زمان مشابه برای سالمت قلب مفید باشد. این مطالعه شامل 
۳۱ زن سالم، اما بی تحرک بود که تنها ۱۰ دقیقه در روز به مدت ۳ بار 
در هفته و در طول شش هفته ورزش باالرفتن از پله ها را انجام دادند. در 
اولین تست، شرکت کنندگان در جلســات ۲۰ ثانیه ای از پله ها بدون 
وقفه باال رفتند. سپس نتایج آن با شرکت کنندگانی که در مدت مشابه 

رکاب زده بودند مقایسه شد.
در تست دوم، افراد شــرکت کننده در فواصل ۶۰ ثانیه ای پله ها را باال 
و پایین می رفتند.محققان دریافتند در هر دو تست باالرفتن از پله ها، 
آمادگی قلبی عروقــی در مدت ۶ هفته به اندازه مدت مشــابه تمرین 

دوچرخه سواری بهبود یافته بود.

یک متخصص تغذیه، راهکارهای غذایی جهت تقویت اعصاب را تشریح 
کرد و گفت: اســتفاده از مکمل امگا ۳ و روغن دانه کتان در این زمینه 
بسیار موثر است. سیدعلی کشــاورز در ارتباط با راهکارهای تغذیه ای 
تقویت اعصاب اظهار داشــت: مصرف مکمل های حاوی امگا ۳ در این 
زمینه می تواند بسیار موثر واقع شــود؛ چرا که اکثر ما ایرانی ها مصرف 
ماهی را به میزان کم داشته و حتی همان مقدار هم ممکن است حاوی 
اندکی امگا ۳ باشــد. وی افزود: روغن دانه کتان نیز حاوی امگا ۳ بوده و 
برای تقویت اعصاب، مصرف آن توصیه می شود؛ البته باید توجه داشت 
که تنها یک کپسول امگا ۳ برای مصرف روزانه کافی نیست و می توان در 
هر وعده ۳ کپسول امگا۳ را استفاده کرد، به شرطی که فرد مشکل فشار 
خون نداشته باشد.  متخصص تغذیه با بیان اینکه مصرف روزانه 4 گرم 
امگا۳ هیچ مشکلی برای افراد ایجاد نمی کند، گفت: با این حساب، روزانه 
می توان ۱4 کپسول امگا۳ استفاده کرد. همچنین بیمارانی که داروهایی 
مثل والفارین و مشابه والفارین استفاده می کنند باید مراقب این موضوع 

بوده و بدون مشورت پزشک، از کپسول امگا۳ استفاده نکنند. 
کشــاورز عنوان کرد: امگا۳ هیچ عارضــه ای ندارد و یکــی از بهترین 
آرام بخش ها برای افراد به شــمار می رود، پــس از آن نیز ویتامین هایی 
همچون ویتامین های گروه های B، ویتامین C و E همچنین روی جهت 
تقویت اعصاب توصیه می شــود. وی اضافه کرد: مصرف لبنیات به ویژه 
شیر به میزان الزم در شــبانه روز عالوه بر اینکه به تنظیم خواب کمک 
می کند، سبب تقویت اعصاب می شود. سبزی های سبز تیره و پررنگ نیز 

به خاطر دارا بودن منیزیم در این زمینه موثر است.

محققان دریافتند که قــرار گرفتن طوالنی مــدت در دمای زیاد باعث 
افزایش  دمای پوســت و کاهش جریان خون به مغز و پاها می شــود و 

می تواند توانایی ورزشی ورزشکاران در طوالنی  مدت را کاهش دهد.
بررسی های محققان نشان داده است که بعد از ۱۳ دقیقه قرار گرفتن در 
دمای زیاد، دمای پوست ورزشکاران باال می رود و در نتیجه جریان خون 
کمتر می شود.به گزارش science daily بعد از 5۲ دقیقه قرار داشتن 
در دمای هوای باال، دمای باالتنه کامال بــاال می رود. در صورتی که تنها 
دمای پوست باال برود بدن می تواند خود را با شرایط تطبیق دهد، با این 
حال همچنان از توانایی هوازی بدن کاسته می شود.کم شدن فشار خون 

باعث می شود که بعد از مدتی مغز و پاها به خوبی کار نکنند.

تاثیر مثبت پله نوردی برسالمت قلب

تاثیر مصرف امگا3 بر تقویت اعصاب

چه چیزی فشار خون ورزشکاران
را کاهش می دهد؟

دانستنیها

خواصخوراکیها

یافته  جدید تحقیقاتی:

تاثیر کاهش مصرف 
»زینک«  بر سالمت 

سلول ها

 مصرف 4 میلی گرم زینک )روی( اضافــی در روز می تواند تاثیر 
عمیق و مثبتی بر سالمت سلول ها داشته باشد.محققان دانشگاه 
کالیفرنیا دریافتند که افزودن زینک به رژیم غذایی، تاثیر مثبت 
و شدیدی بر سالمت ســلول ها داشــته و به مقابله با عفونت ها 
و بیماری ها کمک مــی کند.تیم تحقیق برای اولین بار نشــان 
داد افزایش نســبی زینک به رژیم غذایی موجب کاهش فشــار 
اکسایشی شده و به DNA آسیب می رساند.دکتر جنت کینگ، 
سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »بســیار شگفت 

آور اســت که افزودن اندکی زینک به رژیم غذایی می تواند تاثیر 
شــگرفی بر نحوه متابولیسم بدن داشته باشــد.«زینک در همه 
جای بدن ما وجود دارد و موجب تسهیل بسیاری از فعالیت های 
ضروری در حفظ زندگی می شــود. نقش مهمی در حفظ رشــد 
مطلوب دوره کودکی دارد و سالمت سیســتم ایمنی را تضمین 
می کنــد. زینــک همچنین بــه محدودکردن التهاب و فشــار 
اکسایشی در بدن کمک می کند؛ اینها از عوامل مرتبط با شروع 

بیماری های مزمن قلبی-عروقی و سرطان هاست.

مردم سراســر دنیا برنج سفید تصفیه شــده یا آرد گندم یا ذرت 
تصفیه شــده مصرف می کنند کــه تنها انرژی بــدن را تامین 
می کنند؛ امــا فاقد ریزمغــذی های ضروری بــدن نظیر زینک 
هستند.زینک بخش اصلی حدود ۳۰۰۰ پروتئین متفاوت است 
و بر نحوه عملکرد پروتئین ها در تنظیم ســلول های بدن تاثیر 
می گذارد. در یک مطالعــه تصادفی کنترل شــده ۶ هفته ای، 
دانشمندان تاثیر زینک را بر متابولیسم انسانی از طریق شمارش 

رشته های گسسته DNA اندازه گیری کردند.

نوشــیدنی و چای های مفید بســیاری وجــود دارد که 
می توانیم در کنار چای سیاه رایج مصرف کنیم و از فواید 
آن بهره ببریم.چای ترش یکی از این نوشیدنی های خوش 

طعم و در عین حال مفید است.
مصرف چای ترش به کاهش فشــار خون باال و کلسترول 
بد، هضــم و جذب بهتــر، تقویت سیســتم ایمنی بدن و 
التیام عفونت ها کمک شــایانی مــی کند.همچنین، این 
چای بی نظیر انواع بیماری هــای کبدی را برطرف کرده و 
خطر ابتال به سرطان را کاهش می دهد. در ضمن، سرعت 
سوخت و ساز بدن را افزایش داده و باعث کاهش تدریجی 
وزن می شود. چای ترش سرشار از ویتامین C، انواع مواد 
معدنی و آنتی اکســیدان بوده  و در درمان اضطراب موثر 
است. مصرف این چای در کل جهان مرسوم شده و حتی 
به عنوان یک دارو استفاده می شــود.رنگ این چای قرمز 
اســت و همانطور که از اسمش پیداســت، ترش مزه می 
باشد. در واقع، طعمی شــبیه طعم قره قاط دارد. در اینجا 

به برخی از خواص آن اشاره می کنیم:
1- کنترل کننده فشار خون

بر اســاس مطالعات صورت گرفته در انجمن قلب ایاالت 
متحده آمریکا، مصرف چای ترش باعث کاهش فشار خون 
در بزرگســاالن می شــود. این تحقیقات همچنین نشان 

می دهد که مصرف این چای بــه کارکرد بهتر قلب کمک 
کرده و از خطر ابتالی افراد به بیماری های قلبی-عروقی، 

می کاهد.
در ضمن، طبق تحقیقات انجام شــده در دانشگاه تافتس 
بوستون، ترکیبات آنتی اکســیدان موجود در چای ترش 
باعث می شود که فشار خون تا ۱۰ میلی متر جیوه کاهش 
یابد؛ بنابراین برای مشاهده تاثیر این چای بر فشار خون، 
باید روزانه ســه فنجان چــای ترش به مــدت یک هفته 

مصرف کرد.

ماهی و تقویت چشم
ماهی حاوی امگا ۳ )اســیدهای چرب مفید( است که برای 
چشم های کودکان بسیار مفید به شــمار می رود. اسیدهای 
چرب امگا ۳، باعث افزایش توانایی و قدرت مغز می شوند و به 
صورت مستقیم عضالت چشم را تقویت می کنند و بینایی را 
بهبود می بخشند. بهتر است که از ماهی سالمون، تن و قزل آال 
در برنامه غذایی کودکتان دســت کم هفته ای دو بار استفاده 
کنید. اگر کودکتان به هیچ  وجه  ماهی نمی خورد، می توانید 

به  او قرص امگا ۳ بدهید که نتیجه مشابهی دارد.
آجیل ها و تقویت چشم

بادام، گردو، پســته، فندق و... همگی حاوی اسیدهای چرب 
امگا۳ هستند؛ البته نه به اندازه ماهی اما نسبت به سایر مواد 
غذایی، امگا ۳ بیشــتری دارند.عالوه بر آن، آجیل ها حاوی 
ویتامین E نیز هستند. ویتامین E و امگا ۳ هر دو باعث تقویت 
بینایی می شوند و از خشکی چشم و سایر بیماری های چشم 
در آینده جلوگیری می کنند. می توانیــد انواع آجیل  را با هم 

ترکیب کنید و هر روز یک مشت به کودکتان بدهید.
زرده تخم مرغ و تقویت چشم

زرده تخم مرغ حاوی لوتئین است؛ البته برای آنکه خواص آن 
حفظ شــود، زرده تخم مرغ را نباید زیاد بپزید. بهتر است که 
از تخم مرغ های ارگانیک استفاده کنید.تخم مرغ های ارگانیک 

)رســمی( حاوی مواد مغذی بیشتری هســتند. اگر بتوانید 
مقداری روغن مثل روغن زیتون، روغن نارگیل و یا حتی کره 

به زرده تخم مرغ اضافه کنید، میزان جذب آن باالتر می رود.
پرتقال و تقویت چشم

زرده تخم مــرغ و پرتقال هر دو حاوی لوتئیــن و زیگزانتین 
هســتند که باعث تقویت چشم می شــوند. آب پرتقال و یا 
گریپ فروت ویتامین C  باالیی دارند که سیستم دفاعی را نیز 
تقویت کرده و خطر به وجود آمــدن آب مروارید را به حداقل 

می رسانند.

خواص چای ترش)1( 

دانشــمندان اولین نشــانگر خون برای تعیین ســریع و آسان 
زیرگروه بیماری ام اس را کشف کردند. 

 )MS( اگرچه هیچ درمانی برای بیماری مولتیپل اســکلروزیس
وجود ندارد، اما درمان های در نظرگرفته شده برای این بیماری 
در جلوگیری از حمــالت جدید و بهبود عملکــرد بیمار بعد از 
حمله موثر اســت.با این حــال، درمان هــا و آزمایش های این 
بیماری بسیار گران و زمان بر است.در حال حاضر، بعد از تحقیق 
و بررسی ۱۲ ســاله، محققان نشــانه ای را با یک آزمایش خون 
ساده برای تشخیص سریع زیرگروه بیماری ام اس کشف کردند.

محققان اظهار کردند: زمانی که در فرد بیماری MS تشــخیص 
داده شود، باید زیرگروه این بیماری تعیین و داروهای الزم برای 
این گروه در نظر گرفته شــود. این آزمایش نوع ام اس را با دقت 
۸5 تا ۹۰ درصد تعیین و به پزشکان برای درمان سریع تر کمک 

می کند.

 درمان ابوال با آنتی بادی های به دســت آمده از اســب گزینه 
 مناســب و مقرون بــه صرفــه ای در مقابلــه با عفونــت ابوال 

است.
»الکســاندر کرومیخ« سرپرســت تیــم تحقیق از دانشــگاه 
 کوئینزلنــد اســترالیا، در ایــن باره مــی گوید: »ایــن درمان 
مقرون به صرفه در کشــورهای کم درآمد آفریقا قابل استفاده 
است. این اولین بار است که آنتی بادی اسبی در مقابله با عفونت 

ابوال خوب عمل کرده است.«
درمان با آنتی بادی های اســبی روی میمــون هایی که از ۲4 
 ســاعت قبل آلوده به دوز کشــنده ویروس ابوال شــده بودند، 

تا 5 روز بعد مثمرثمر نشان داده شد.
طبق یافته های این مطالعه، این درمان موجب توقف قابل توجه 
ویروس ها شــده و از حیوانات در مقابل مــرگ و میر حفاظت 

می کند.

سریع ترین روش 
تشخیص ام اس

شیوه جدید درمان ابوال 
با آنتی بادی های اسبی

تغذیه برای تقویت بینایی کودکان)2(

سالمتکودک

تازه های پزشکییادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

تاثیر مصرف امگا3 بر تقویت اعصاب

 طبق نتایج یک تحقیق جدید، اندازه گیری یک پروتئین خاص خون 
به پزشکان در تشخیص آسان بیماری پارکینسون از سایر اختالالت 
مشــابه کمک می کند. بیماری پارکینســون یک اختالل حرکتی 
است که ریشه اصلی آن نامعلوم اســت؛ اما با پیشرفت روند بیماری، 
مغز سلول های تولیدکننده دوپامین را از دســت می دهد. دوپامین 
ماده شــیمیایی تنظیم کننده حرکت اســت. از این رو افراد مبتال به 
پارکینسون دچار عالئمی نظیر رعشه و لرزش، سفتی اندام، مشکالت 

هماهنگی و تعادل اعضا می شوند که به مرور زمان تشدید می شود.
درحال حاضر آزمایش خون، اســکن مغز یا ســایر اندازه گیری های 
عینی برای تشــخیص این بیماری وجود ندارد و در کل این بیماری 
با آزمایش کلینیکی تشــخیص داده می شــود. در مطالعه جدید بر 
پروتئین خون موســوم به) neurofilament )NfL تمرکز شــده 
است. این پروتئین بخشی از ســلول های عصبی است که به هنگام 
مرگ سلولی آزاد می شود.تحقیقات نشان داده که افراد مبتال به سایر 
مشکالت حرکتی شبیه پارکینسون دارای میزان باالی NfL در مایع 
نخاعی شان هستند؛ اما تنها راه تشخیص آن تست دردناک کشیدن 
مایع نخاعی و آزمایش آن است. در شیوه جدید محققان توانستند با 
انجام تست     ultrasensitive میزان NfL خون را اندازه گیری کنند. 
در این مطالعه بالغ بر 5۰۰ نفر از سوئد و انگلستان مورد آزمایش قرار 

گرفتند.محققان میزان درستی این تست را ۷۰ درصد اعالم کردند.

 چای ســبز عالوه بر کاهش وزن، دارای تاثیــرات قدرتمند دیگری 
هم می باشــد. طبــق نتایج یــک مطالعــه جدید، ترکیــب یافت 
شــده در چای ســبز دارای خاصیــت زندگی بخش بــه مبتالیان 
اختالالت مغز اســتخوان است. محققان دانشــگاه واشنگتن آمریکا 
 به همــراه همــکاران آلمانی شــان دریافتنــد ترکیب موســوم به

 -gallate )EGCG( ۳ epigallocatechine- ، پلــی فنول یافت 
شده در برگ های چای ســبز، خاصیت ویژه ای برای بیماران مبتال 
به مولتیپل میلوم و آمیلوئیدوز، که مشــکالت پزشکی گاها ُکشنده 
در ارتباط با اختالالت مغز استخوان اســت، دارد. دکتر ژان بیسکه، 
سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »این بیماران در معرض 
شرایط کشنده ای موسوم به آمیلوئید قرار دارند که بخش های از آنتی 
بادی بدن شان تغییرشکل داده و در اعضای گوناگون از جمله قلب و 

کلیه ها انباشت می شوند.«
محققان با آزمایش ترکیب چای سبز روی ۹ بیمار مبتال به اختالالت 
مغز اســتخوان دریافتند EGCG موجب تغییر در زنجیره ســبک 
آمیلوئید شد و بدین ترتیب از تکثیر و تجمع خطرناک نوع تغییرشکل 
یافته آن پیشگیری می کند. بدین ترتیب حالت سمی ایجاد نمی شود 

و آمیلوئید ساختار الیافی را تشکیل نمی دهد.

یافته جدید پزشکی:

تشخیص پارکینسون با آزمایش خون

یافته جدید تحقیقاتی:

خواص چای سبز 
برای اختالالت مغز استخوان

1 عدم تعادل را جدی بگیریــد و در صورت لزوم از 
دیگران کمک   بخواهید

اگر از قبل دچار آرتروز گردن، نشانگان تونل کارپال یا مشکالت 
مشابهی در ناحیه دست شده اید، باید احتیاط کنید. بهتر است 
از فرد دیگری برای انجام کارهای خانــه و خانه تکانی کمک 
بگیرید. در صورتی که دچار ضعف عضالنی هســتید یا نمی 
توانید به خوبی تعادل خود را حفظ کنیــد به هیچ وجه روی 

چهارپایه یا نردبان نایستید.
2  در خانه تکانی مراقب کشیدگی تاندون باشید   

در خانه تکانی، تاندون ها در ناحیه شــانه بیشتر آسیب 
می بینند که به دلیل کشیدگی بیش از حد دست ها به باالی 
سر است. مثل زمانی که فرد دســت ها را به طرف باال می برد 
تا شیشــه یا کابینت ها و… را تمیز کند یا به مدت طوالنی در 
حال نصب پرده است.کشیدگی تاندون ها معموال با درد شدید 
همراه است. برای جلوگیری از کشیدگی بیش از حد دست با 
گذاشتن چهارپایه زیر پا راحت تر می توانید کارهای باالی سر 

را انجام دهید.
3  روش صحیح بلند کردن اجسام را یاد بگیرید

هنگام حمل اشیای ســنگین در خانه تکانی نیز ممکن 

است به تاندون ها آسیب وارد شــود. هنگام حمل اشیا، شیء 
را با دو دست بلند کنید. اســتفاده از یک دست، فشار وارده به 
تاندون ها، عضالت و مفاصل را بیشتر می کند. دست ها نباید 
حالت کشیده داشته باشد. سعی کنید جسم را به بدن نزدیک 
تر کنید. همچنین بهتر است از عضالت ناحیه لگن به عنوان 

تکیه گاه استفاده کنید.
4  نشانه های تونل کارپال را بشناسید

یکی از مشکالت شــایع در خانم ها، تنگی کانال دست 
است. این مشــکل به مرور زمان ایجاد می شــود. خانم ها در 
خانه تکانی کارهایی ماند شست وشو، دوزندگی، بافندگی و...

که مستلزم خم و راست کردن دست است را نباید زیاد انجام 
دهند. اعمال تکراری باعث آســیب عصبی می شود که از مچ 
دست عبور می کند. عالمت آن نیز گزگز، بی حسی و درد در 

ناحیه دست و ۳  انگشت کناری است.
خانم هایی که چنین مشکلی را از قبل دارند از چالندن لباس، 
ســبزی خرد کردن و...قبل از عید یا هر روزی از ســال باید 
بپرهیزند و به محض اینکه احســاس درد، بی حسی و خواب 
رفتگی کردند به پزشــک خود مراجعه کنند.این بیماری در 
مراحل اولیه با بســتن مچ بند یا تزریق های داخل مچ دست 

تا حدودی بهبود می یابد ولی در موارد شدید به جراحی نیاز 
دارد.

5  آرتروزتان را تشدید نکنید
آرتروزهای دست، یک شبه و با کار کردن ایجاد نمی شوند 
و بیشــتر در افرادی که ســن باالیی دارند،به وجود می آید. 
مبتالیان به آرتــروز هم باید از انجام کارهــای ظریف و ریز با 
دست به مدت طوالنی که باعث آسیب به مفاصل مچ و... می 

شود، خودداری کنند.
6  گردن خود را برای مدت طوالنی ثابت نگه ندارید

موضوع بعــدی، دردهای گردن اســت. دردهای گردن 
معموال به اطراف گسترش پیدا می کند؛ یعنی فرد در بازوها، 
ساعد و نوک انگشتان هم ممکن است درد داشته باشد. دردها 
گاهی تیرکشنده هســتند. در این مواقع باید به بیرون زدگی 
دیسک هم شک کرد؛ البته تشــخیص بر عهده پزشک است. 
برای پیشــگیری از درد گردن هم وضعیت قرارگیری گردن 
بسیار مهم اســت. بســیاری از افراد برای انجام کاری، مدت 
طوالنی سر را در وضعیت پایین قرار می دهند؛ مثال هنگام پاک 
کردن حبوبات یا شست وشــوی ظرف و لباس و جارو کردن. 
در این حالت گردن زیاد به ســمت پایین خم می شود و فشار 
روی عضالت گردن و دیســک های بین مهره ای را بیشتر می 
کند. بهتر است هنگام خانه تکانی سر را راست و به سمت جلو 

بگیرید.
7 از عضالت گردن برای نگه داشتن اشیا استفاده 

نکنید
گرفتن سر به یک سمت نیز باعث درد ناحیه کتف و گردن می 
شود. بسیاری از خانم ها هنگام کار گوشی بی سیم را بین گوش 
و صورتشان قرار می دهند و برای جلوگیری از افتادن گوشی، 
ســر را به یک ســو خم می کنند. انقباض عضــالت به مدت 

طوالنی در این وضعیت باعث دردناک شدن گردن می شود.
8  استراحت یادتان نرود

بین فعالیت های روزمره و خانه تکانــی باید زمانی را به 
اســتراحت اختصاص داد. انجام حرکات کششــی ساده در 
ناحیه گردن یا حرکات کششی در دست ها و بازو بسیار مفید 

هستند. بهتر است بعد از کار چند دقیقه ای دراز بکشید.
9  درد  را با گرمادرمانی تسکین دهید

بروز درد در اندام هایی مانند دســت و گردن بعد از کار 
طبیعی است  ولی اگر درد شــدید و یا احساس خواب رفتگی 
در عضو وجود داشته باشد، نیاز به بررسی های بیشتری است. 
برای دردهای ساده، استفاده از کمپرس گرم، حمام آب گرم، 
تشک برقی و... بسیار مفید هستند؛ البته اگر در اثر افتادن دچار 
کوفتگی در قسمتی از دست یا گردن شــده اید بهتر است تا 
یکی- دو روز اول سرمادرمانی کنید. یعنی کیسه یخ را روزی ۳ 

بار و هر بار ۱۰ دقیقه روی محل آسیب قرار دهید.

دانستنیها

زیبایی

لب های ما در مقابــل چروکیدگی نیــاز به محافظت 
دارند. متاسفانه بیشــتر افراد فکر می کنند که به همه 
چیز توجه کرده اند،در حالی که ممکن است به سادگی 

از یک قسمت بدن غافل شوند!
وقتی دربــاره مراقبت های ضدپیری پوســت صحبت 
می کنیم، بایــد برنامه همه جانبه و کل نگری داشــته 
باشیم. متاسفانه بیشــتر افراد فکر می کنند که به همه 
چیز توجــه کرده اند، در حالی که یک قســمت مهم از 
بدن را فراموش می کنند مثل لب ها. به نوعی می توان 
گفت که مراقبــت و محافظت از لب و پوســت آن، از 
مهم ترین مراقبت هاست. اولین نکته ای که باید به آن 
توجه کنید، مرطوب کردن لب هاســت چون برخالف 

قسمت های دیگر بدن، غدد چربی ندارند. 
به همین دلیل اســت که لب ها خصوصــا در مواقعی 
که در معــرض شــرایط آب وهوایی رطوبــت زدا مثل 
آب وهوای ســرد یا در معرض آب داغ قــرار می گیرند، 
خیلی ســریع تر خشــک می شــوند؛ بنابراین حفظ 
رطوبت لب ها بــرای زیبایی آنها ضــرورت دارد. وقتی 
که می خواهید بالم لب بخرید، سراغ محصوالتی بروید 
 که حاوی عناصری مثل ویتامیــن E، روغن انار و موم

 باشد. 
عالوه بر این، اگر واقعــا می خواهید که لب های زیبایی 
داشــته باشــید، باید از عناصری کــه تحریک کننده 
هســتند واقعا دوری کنید. عناصری مثل پارابن، عطر، 
الکل، فنول، منتول و اسید سالیسیلیک برای شما مضر 

هستند. 
همه برنامه های مراقبت ضدپیری پوســت، یک بخش 
مهم دارند که همان محافظت از پوســت در مقابل نور 
خورشید است. این قســمت مهم از مراقبت ضدپیری 
 UV برای لب هــا نیز حائز اهمیت اســت. اشــعه های
همان طور که به پوست آسیب می رسانند، به لب ها نیز 

صدمه می زنند.
 در واقع، همین اشــعه ها هستند که ســطح کالژن را 
خیلی ســریع تر کاهش می دهنــد و رطوبت طبیعی 
پوســت و لب هــا را از بیــن می برند. از طــرف دیگر، 
 پوســت نازکی کــه روی لب هــا وجــود دارد، حاوی 
 مالنین نیســت. اهمیــت ایــن رنگدانــه از آنجایی

مقابــل  در  پوســت  از  کــه  می گیــرد  نشــأت    
نور خورشــد محافظت می کنــد؛ بنابرایــن حتما از 
 SPF مرطوب کننده هایی برای لب اســتفاده کنید که

ضدآب داشته باشند.

چگونه  از لب های خود در مقابل 
چروکیدگی محافظت کنیم؟

خانه تکانی بی خطر با راهکارهای طبی موثر

بیشترین فشار هنگام خانه تکانی به ناحیه دست، شــانه و گردن وارد می شود چون هنگام کارکردن بیشترین 
فعالیت مربوط به این نواحی اســت؛ بنابراین برای جلوگیری از آســیب به این نواحی بهتر اســت به بایدها و 

نبایدهایی که برای خانه تکانی در ادامه ذکر می شود، توجه کنید.

بین فعالیت های 
روزمره و خانه 

تکانی باید زمانی 
را به استراحت 
اختصاص داد. 
انجام حرکات 

کششی ساده در 
ناحیه گردن یا 

حرکات کششی 
در دست ها و 

بازو بسیار مفید 
هستند

خواصخوراکیها
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پیشنهاد سردبیر: 
5 دسته اپلیکیشن که باید همین حاال آنها را پاک کنید

کافه اپهوش سنج

کوک کردن ســاز هــم از جمله کارهایی اســت کــه موبایل 
ها در آن تبحر دارند. این موضوع را پس از تســت اپلیکیشــن 
Pitch که بــرای iOS منتشــر شــده، متوجه می شــوید. 
 اپلیکیشــن مســتقل Pitch را یــک هنرجــوی موســیقی 
 توســعه داده که با آن مــی توانید انواع ســاز را کــوک کنید؛ 
از گیتار گرفته تا ویولن، ویولنســل، فلوت، کالرینت، ترومپت 
و به طور کلی هر ســازی که بتــوان آن را از طریــق یک تیونر 
کوک کرد. این اپلیکیشــن برای تشــخیص نت هــا از طریق 
 میکروفــون ســه درجــه حساســیت دارد: پایین، متوســط 
 و باال که بسته به خلوت یا شــلوغ بودن اطراف تان قادرید بین 
آن ها جــا به جا شــوید. البته بــه لطف میکروفــون قدرتمند 
آیفــون و آیپد حتــی در حالت متوســط هم عملکرد بســیار 
 خوبی از اپلیکیشــن شــاهد هســتید. پــس از تعیین ســاز 
 و فرکانس کــوک اســتاندارد در تنظیمات اپلیکیشــن، حاال 

می توانید نت ها را بــا آن چک کنید. مثال بــرای کوک کردن 
 گیتار وقتی خواهان کوک اســتاندارد ) می، ال، ر، ســل، سی، 
می ( هســتید می توانید تک تک ســیم ها را از بــاال به پایین 
بنوازید تا وقتی به نت درســت رسیدید، اپلیکیشن با سبز شدن 
 صفحه این موضوع را به اطالع تان برساند. البته تک تک نت ها

را به طور جداگانه هم می توانید بشــنوید. اپلیکیشــن منویی 
جداگانه را به آکوردهای مختلف اختصاص داده تا با شــنیدن 
صدای آن ها بتوانید گوشتان را برای تشخیص نت های مختلف 
تقویت کنید. این خصوصیت باعث شده که Pitch به جز کوک 
 کردن ســاز برای عالقه مندان به خوانندگی هم بتواند کاربرد 
 Pitch داشــته باشــد. امــا یکــی از قابلیت هــای جالــب 
نگه داشــتن آمار کوک کردن های شماســت. هر بــار که این 
 کار را انجام مــی دهید، اپلیکیشــن در دیتابیــس خود ثبت 
 می کند که چقــدر زمان بــرای کوک کردن صــرف کرده اید 
و ساز شما چند ســاعت در روز کوک درستی داشته. جالب این 
که اپلیکیشن آمار سیم هایی از ساز که کوک کردن شان بیشتر 

از بقیه زمان گرفته را هم به شما نشان می دهد. 
 goo.gl/Y4vEfwشــما می توانید برای گرفتن این اپ به

مراجعه کنید.

معرفی اپلیکیشن Pitch؛

 تیونری دقیق و حساس 
برای کوک کردن انواع ساز

آیا ممکن است روزی زمین 
توسط خورشید بسوزد؟

خورشــید مرتب شــراره هایی را روانه  فضــا می کند. 
 زبانه هایی هزاران کیلومتری از مواد داغ خورشیدی که 
 از ســطح این ســتاره فوران می کند و ســیلی از ذرات 

پر انرژی زیر اتمی را به سوی زمین می فرستد.
همین ذرات پر انرژی هســتند که باعث به وجود آمدن 
پدیده های زیبایی مثل شفق قطبی و البته گاهی اوقات 

اختالل در شبکه های مخابراتی مدرن ما می شوند. 
به جز این اختالالت، شــراره ها خطر دیگــری برای ما 
ندارند. اکنون پژوهشــگران می گویند که ممکن است 
خورشید شراره یی هزاران بار قوی تر را روانه  فضا کند و 
 گرمای آن باعث ذوب شدن سیاره  ما بشود. البته احتمال 

به وجود آمدن چنین شراره هایی فوق العاده کم است.
 جالب این جاست که بعضی ســتاره های دیگر، چنین 
» ابر شراره هایی « ) Superflares ( تولید می کنند. 
مثال بعضی از ستاره ها شراره هایی تا۱۰۰ هزار بار قوی تر 

از شراره های خورشید را فوران می کنند. 
دانشمندان برای اینکه بفهمند آیا شراره های قدرتمند 
 این ســتاره ها با همان فرآیند تولید شراره در خورشید 
به وجود می آیند یا خیر،۱۰۰ هزار ستاره را با تلسکوپی 

بزرگ در چین زیر نظر قرار دادند.
آن طور که پژوهشگران در مجله  نیچر گزارش داده اند، 
» ابر شراره ها « هم با فرآیندی مشابه به وجود می آیند. 
ولی معموال در ستاره هایی که میدان مغناطیسی خیلی 
قدرتمندتری نسبت به خورشید دارند، تولید می شوند. 
با این حــال در پژوهــش آن ها۱۰ درصد ســتاره های 
 تولید کننده  ابر شراره ها هم میدان  مغناطیسی مشابه 

یا ضعیف تر از خورشید داشتند.
پژوهشگران بر اساس شواهد به دست آمده از حلقه های 
تنه  درختان می گویند که احتماال بین ســال های ۷۷۵ 
تا ۹۹۳ بعد از میالد مســیح، زمین چند » ابر شــراره  « 
کوچک را تجربه کرده است. دانشمندان فکر می کنند 
که ما می توانیــم هر هزار ســال انتظار یکــی از آن ها 
 را داشته باشــیم. البته انتظار ابر شــراره های کوچک 

و نه ابر شراره هایی که زمین را ذوب کنند.

 تحلیلگر مشــهور مینگ چــی کــو » Ming-Chi Kuo « در یادداشــت 
تازه ای که برای وبســایت » MacRumors « ارســال کرده، اعالم کرده 
است که شــرکت اپل در حال توسعه قابلیت شارژ بی ســیم برای سه آیفونی 
 است که در ســال جاری میالدی روانه بازار می شــوند. کو در یادداشت خود 
اشــاره ای به تکنولوژی مورد اســتفاده اپل در این زمینه نکرده، اما بیشــتر 
احتمال آن می رود که شرکت کالیفرنیایی از تکنولوژی مشابه شارژ بی سیم 

در اپل واچ برای موبایل های تازه خود استفاده کند. 
البته برخی منابع دیگر همچون خبرگزاری بلومبرگ باور دارند که تیم کوک 
و همکارانش به دنبال توســعه یک فناوری اختصاصی با بردی بســیار بیشتر 
نسبت به اســتانداردهای شارژ بی سیم فعلی هســتند. حتی پیش تر شنیده 
 uBeam شده بود که این شرکت به دنبال استخدام متخصصین استارت آپ
 برای رســیدن به این هدف است. نشــانه دیگر این تالش ها را باید در قرارداد

 ۱۰ میلیون دالری اپل با شــرکت Enorgous جســتجو کــرد که آن هم 
در زمینه توسعه فناوری شارژ بی سیم با برد بلند فعالیت می کند.

 به نظر می رسد نوکیا ســعی دارد اولین گوشی از ســری N را پس از سال ها 
با نام N95 در MWC 2017 معرفی کند. N95 گوشی محبوبی است که 
خاطرات بســیاری را با نوکیا در زمان قدیم برای افراد زیادی رقم زده اســت؛ 
یک گوشــی کشــویی که با دکمه های فیزیکی و دوربین انقالبــی، در زمان 
خودش سر و صدای بسیاری به پا کرد. در روزهای گذشته شایعاتی در رابطه 
با احتمال معرفی گوشی جدیدی از ســری N توسط نوکیا به گوش می رسید 
و با شــایعات جدید، این احتمال قوت گرفته است. بنا بر جدیدترین شایعات، 
 این گوشی از ســری ان، ان ۹۵ نام خواهد گرفت. به نظر می رسد این گوشی 
 در کنگره  جهانی موبایل بارسلونا معرفی خواهد شــد و مجهز به پردازنده ای 
از ســری۶۰۰ اســنپدراگون  کوالکام خواهد بود. به نظر می رسد نوکیا روی 

فروش۵۰ میلیون دستگاه از سری N حساب کرده است. 
استفاده از نام سری ان برای گوشی های جدید نوکیا، به نظر منطقی می رسد؛ 
چرا که این سری در گذشته محبوبیت بسیاری داشت و استفاده  دوباره از نام 

آن می تواند تمامی طرفداران گوشی های موبایل را هیجان زده کند.

شــرکت های متعددی از جمله مایکروســافت، اپل و ال جی از ســال ها قبل 
موبایلی با نمایشگر تاشــونده را در پتنت های جداگانه ای به ثبت رسانده اند، 
ولی هیچ کدام تا امروز محصولی با این ویژگی روانه بازار نکرده اند. از آن طرف اما 

سامسونگ بیش از دو سال است که با جدیت روی این پروژه کار می کند. 
تالش هایی که به نظر می رســد باالخره در اواخر سال جاری میالدی به نتیجه 
خواهد رسید. بر اســاس اخبار رســیده از یکی از کمپانی های زنجیره تامین 
 قطعات اولیه محصوالت سامســونگ واقع در کشــور تایوان،  شــرکت کره ای 
در سه ماهه چهارم ســال ۲۰۱۷ عرضه محدود نخستین موبایل هوشمند دنیا 
با نمایشــگر انعطاف پذیر را آغاز خواهد کرد. این در حالی است که برخی منابع 
 نســبتا قابل اعتماد از احتمال نمایش یک نســخه اولیه از موبایل مورد بحث 
در کنگره جهانی موبایل در شهر بارســلون سخن گفته اند. برخی از تحلیلگران 
باور دارند که شــرکت کره ای نمی تواند تا پیش از آغاز نیمه دوم ســال ۲۰۱۸ 

دست به تولید انبوه و عرضه جهانی محصول مورد بحث بزند.

احتمال بهره مندی آیفون ها 
از شارژ بی سیم قوت گرفت

اولین گوشی جدید از سری N نوکیا 
چه نام خواهد داشت؟

نخستین موبایل تاشوی دنیا 
توسط سامسونگ عرضه می شود

با توجه به انتشــار تیزری کــه گفته می شــود از کمپانی بلک 
 بری به دســت آمده، زمان رونمایی از Mercury مشــخص 
شده اســت. در واقع، در این تیزر مســتقیما نامی از بلک بری 
مرکوری برده نشــده اســت. در حالی که همه، حتی بلک بری، 
این گوشــی را با نام مرکوری خطاب می کنند، ولی این در اصل 
نام رمزی این گوشی اســت. نام واقعی این گوشی باید در هنگام 

رونمایی رسمی از این گوشی عنوان شود.
و اما رونمایی از ایــن محصول در چه تاریخی انجام می شــود؟ 
در این تیزر دیده می شــود که آخرین اســمارت فون بلک بری 
که در این کمپانی طراحی می شــود روز ۲۵ فوریه، ۷ اســفند، 
معرفی خواهد شــد. زمان برگزاری رویداد رونمایی نیز ساعت 
۷ بعدازظهر به وقت بارسلون خواهد بود. مشخصاتی که تا کنون 
در خصوص این گوشی افشا شــده عبارتند از: یک نمایشگر 4/۵ 
اینچی با نســبت 4:۳ بدنه به نمایشــگر، پردازنده اسنپدراگون 
هشــت هســته ای ۶۲۵ و پردازنده گرافیکی آدرنو ۵۰۶، ســه 
 گیگ رم، باتری۳4۰۰ میلی آمپر ســاعتی، دوربین پشتی ۱۸ 
و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی با بهره مندی از سنسورهایی که 

در پیکسل و پیکسل XL گوگل به کار رفته است. 
یک کیبورد فیزیکی QWERTY نیز در زیر نمایشگر قرار دارد 
که اسکنر اثرانگشت نیز خیلی هوشمندانه در space bar آن 
تعبیه شده است. یک پورت Type-C نیز در دسترس کاربران 
 خواهد بــود. در خصوص قیمت و زمان عرضه این گوشــی باید 

تا روز ۷ اسفند منتظر بمانیم.

) HMD Global ( زمانی که شــرکت فنالندی اچ ام دی گلوبال 
 بخش تلفن های هوشــمند نوکیــا را از مایکروســافت خرید، 

همه در انتظار آینده ای روشن برای این شرکت بودند. 
عالوه بر نام تجاری، این شرکت تمامی کارخانه هایی که مسئول 

تولید گوشی های نوکیا بودند را نیز خریداری کرد. 
ولی با توجه به اطالعات جدیدی که توســط یکی از منابع روسی 
منتشر شده، هنوز هم رد پای مایکروسافت در گوشی های جدید 
نوکیا دیده می شود! گوشی نوکیاNokia 150 ( ۱۵۰ ( اواخر ماه 
 دسامبر آماده شــده بود، اما به جای نام شرکت اچ ام دی، عبارت

» Microsoft Mobile ( Vietnam ) LLC « همراه با آدرس 
کارخانه در مدارک مربوطه ذکر شده است. 

در واقــع هنوز نام ایــن کارخانه ) و شــاید دیگــر کارخانه های 
خریداری شده ( تغییر نکرده است. تصویر مربوط به شارژ گوشی 
نوکیا۱۵۰ نیز بی توجهی ســازندگان را نشــان می دهد چراکه 
لوگوی مایکروســافت همچنان روی آن قرار دارد، در حالی  که 
این گوشی در یکی از کارخانه  های شرکت چینی فاکسکان تولید 

شده است! 
اگرچــه برخی از رســانه ها چنیــن تصاویــر و اشــتباهاتی را 
 ناشــی از بی توجهی مدیــران می داننــد، اما می توان نســبت 
به دخالت مایکروسافت در تولید محصوالت آینده نوکیا نیز شک 

کرد.

امسال هم طبق معمول سال های گذشــته و در اواخر ماه فوریه، 
شهر بارسلون میزبان کنگره جهانی موبایل خواهد بود. 

یکی از شــرکت هایی که هر ســاله در این رویداد محصوالتی را 
رونمایی می کند، شرکت سامسونگ است. 

این شرکت امسال هم قصد معرفی دو تبلت جدید را دارد.
شــرکت سامســونگ اعالم کرد که قصد دارد تا در روز ۲۶ فوریه 
کنفرانســی خبری برگزار کند، اما طبق اعالم این شرکت، در این 

رویداد خبری از گلکسی S8 نخواهد بود. 
بر اساس شــایعات، کره ای ها قصد دارند در حاشیه کنگره جهانی 
 موبایل در بارســلون که در ماه جاری میالدی برگزار می شــود، 

از دو تبلت گلگسی تب S3 و گلکسی تب پرو S2 رونمایی کند.
در حالی کــه برند گلکســی از شــرکت سامســونگ، مختص 
 دســتگاه های اندرویدی این شرکت است، نســخه اول گلکسی 
تب پرو S به سیســتم عامل ویندوز۱۰ مجهز بــود و به احتمال 
بســیار، نســخه دوم این تبلت هم ویندوز۱۰ را اجرا خواهد کرد.

طبق گزارش جدیدی که منتشر شده است، این تبلت که مراحل 
گرفتن تاییده FCC را می گذراند، دارای مشخصات زیر است:

 Super AMOLED صفحه نمایــش ۱۲ اینچــی از نــوع - 
.QHD با رزولوشن

 .Core I5-7200U پردازنده -
.SSD رم 4 گیگابایتی و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت از نوع -

- باتری۵۰۷۰ میلی آمپر ساعتی.
- دوربین ۱۳ مگاپیکسلی در پشت دستگاه.

.LTE و پشتیبانی از ارتباطات USB C دو درگاه -
گفته می شــود سامســونگ قصد دارد ایــن تبلــت را در چهار 
 مدل مختلــف عرضه کنــد و کاربــر می تواند بــه انتخاب خود 

از بین مدل های LTE و وای فای یکی را انتخاب کند.

Google Pixel امروز آپدیتی را گرفت که طی بررســی های انجام 
شده، مشکل صدای این دیوایس که پیش تر تصور می شد سخت افزاری 
است، با یک به روزرسانی نرم افزاری حل شــد. گوگل به تازگی آپدیت 
ماه فوریه را برای پیکســل و پیکســل ایکس ال عرضه کرده است. این 
به روزرســانی، مشــکل صدای این دیوایس ها که پیش تر به آن اشاره 
کرده بودیــم را برطرف می کند. در اخبار قبلی، پیش بینی می شــد که 

ایراد صدای موجود در دو محصول جدید گوگل، سخت افزاری است. 
اما بــا ارایــه ایــن آپدیــت، خیــال کاربــران دیوایس های اشــاره 
 Pixel XL شــده راحت شــد. مشــکل صــدای تلفــن هوشــمند
 کــه در اختیار ماســت، بــا انجام ایــن آپدیــت کامال برطرف شــد 
و تســت هایی که بــا اپلیکیشــن Perfect Piano روی آن صورت 
گرفت، گواه این امر است. شایان ذکر است که دامنه بلندی صدا در این 

دستگاه هیچ گونه تغییری نکرده است. 
در حال حاضر مشخص نیســت که این مشکل چگونه برطرف شده، اما 
جای خوشحالیست که گوگل، به قول خود برای برطرف کردن این ایراد 
آزار دهنده عمل کرده است. اگر شــما نیز از گوگل پیکسل یا پیکسل 
 ایکس ال استفاده می کنید، پیشــنهاد می کنیم که این آپدیت را نصب 

و تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.

 بلک بری مرکوری
 7 اسفند رونمایی می شود

رد پای مایکروسافت 
در گوشی های جدید نوکیا

 S2 مشخصات گلکسی تب پرو 
فاش شد

آپدیت جدید برای گوگل پیکسل 
مشکل صدا را برطرف می کند

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2075
من امروز چهار نفر از دوستان مدرسه قدیمی ام را دیدم. 
در صبح ابتدا پاتریکا را دیدم و بعد با ریچی برخورد کردم، 
سپس در بعد از ظهر کریستابل را دیدم بعد از آن در غروب 

با چه کسی رو به رو شدم ؟ دورا ، استال ، تلما یا سالی؟
جواب معمای  2074 

او ســود کرده اســت؛ زیرا فرض کنیــم ، این جعبه۲۰ 
کیلوگرمی بــود و آن را کیلویی4۰ تومــان خریده بود. 
 حاصلضرب۲۰ در4۰ برابــر۸۰۰ تومان ) قیمت خرید ( 
می شــود. نصف آن، یعنی۱۰ کیلوگرم را کیلویی به۸۰ 
تومان فروخت و۸۰۰ تومان ) قیمت خرید ( را به دســت 

آورد. بقیه را به هر قیمتی بفروشد، نفع کرده است. 
با اعداد دیگر هم به همین نتیجه می رسیم.

کســانی که بــه معمــای۲۰۷۰ پاســخ صحیح 
داده اند:   - آقای وحید امیری  از خمینی شهر.

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

rezaei.zayanderoud@gmail.com
بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

اکثر گوشی های اندرویدی پس از مدتی با پر شدن حافظه، 
کم شدن سرعت و مصرف بیشــتر باتری مواجه می شوند. 
البته این مشکل همیشه به ضعیف  بودن گوشی برنمی گردد 
بلکه نصب اپ هــای متعددی که عملکرد درســتی ندارند 
نیز می توانــد منجر بــه پیش آمــدن چنین مشــکالتی 
 شــوند. بســیاری از کاربران در اولین قدم به سراغ اپ های 
به اصالح بهنیه ساز می روند تا با کمک آنها بتوانند وضعیت 
گوشی خود را سر و ســامان دهند بی خبر از آنکه اکثر این 
اپلیکیشن ها کار مفیدی انجام نمی دهند و فقط بار گوشی 

را بیشتر می کنند. 
پس اگر این ۵ نوع اپلیکشــن را روی دســتگاه خود نصب 

دارید، بهتر است همین حاال آنها را پاک کنید.
اپ هایی که مدعی آزاد کردن حافظه رم هستند

وقتی از اپلیکیشــنی خارج می شــوید به این معنی نیست 

 که آن اپ در پشــت صحنه بــه کار خود ادامــه نمی دهد. 
اپ های در حال اجرا در پشــت صحنه حافظه رم را اشغال 

می کنند و در نهایت موجب کند شدن گوشی می شوند. 
روش کار اپ هایی که مدعی آزاد کردن رم گوشــی هستند 
این طور اســت که خودکار اپ های در حال اجرا در پشــت 

صحنه را متوقف می کند.
 توجه داشته باشــید پس از متوقف شــدن اپلیکیشن های 
در حال اجرا بسیاری از آنها دوباره اجرا می شوند که نتیجه 
آن مصرف رم و باتری است. این باز و بسته شدن های پیاپی 
به ناپایداری سیستم منجر می شــود که نه تنها برای شما 

سودی ندارد بلکه مضر هم است.
اپ های پاکسازی کننده سیستم

نمی توان گفت اپ هایــی که با هدف پاکســازی و افزایش 
عملکرد سیســتم روی گوشــی نصــب می شــوند کامال 

بی تاثیرند، اما وقتی خود اندروید چنین کاری برای شــما 
انجام می دهد نیازی به نصب آنها ندارید. 

برای پــاک کردن کش بــه Settings برویــد و در بخش 
Storage گزینــه Cached data را لمــس کنیــد تا 

فایل های کش شده اضافه را از روی گوشی شما پاک کند.
همچنین ایــن امکان وجــود دارد تــا با رفتــن به بخش 
 Apps در تنظیمات گوشــی به صورت موردی فایل کش 
هر اپلیکیشــن را جداگانه پاک کنید و نیازی به پاک کردن 

کش تمام اپ ها نداشته باشید.
آنتی ویروس ها

هر آنچه بــه عنوان یک آنتــی ویروس برای گوشــی خود 
نیــاز دارید توســط خود سیســتم عامــل و پلی اســتور 
انجام می شــود. به این معنــی که گــوگل تمامی اپ های 
 موجود روی گوگل پلــی را کامال چک می کنــد و ویژگی

Android Device Manager اندرویــد نیز از گوشــی 
شما در برابر دزدها محافظت می کند.

واقعیت این اســت اکثر اپ هایی که با عنوان آنتی ویروس 
عرضه می شوند آنچنان که انتظار دارید کارا نیستند. 

اگر همیشــه اپ های خود را از گوگل پلی یــا مارکت های 
معتبر دانلود می کنید نیاز به آنتی  ویرویس نخواهد داشت 
ولی اگر عادت به نصب اپ های کرک شده دارید بهتر است 

اپی مثل Lookout را روی گوشی داشته باشید.
اپ های کم کردن مصرف باتری

مثل اپ های آزادسازی رم، اپ های کم کردن مصرف باتری 
نیز به درد نخور هســتند. این اپ ها بــه کاربر وعده معجزه 
می دهند و می گویند مصرف باتری دستگاه را کم می کنند؛ 

چیزی که شاید هیچ گاه تاثیرش را مشاهده نکنید. 
برای کم شدن مصرف باتری نیازی به نصب اپ ندارید بلکه 
می توانید با تغییر در نوع استفاده ) مثل کمتر بازی کردن، 
بســتن اینترنت گوشــی و پاک کردن اپ هایی که مصرف 
باتری غیر عادی دارند ( طول عمر شــارژ گوشــی را بیشتر 

کنید.
اپ های از پیش نصب شده

کمتر کارخانه  سازنده گوشی اندرویدی وجود دارد که روی 
محصوالت خود مجموعه ای از اپ های به درد نخور را نصب 
نکند. این اپ های اجباری عالوه بر اینکه حافظه گوشــی را 
اشغال می کنند، از شارژ باتری می کاهند ضمن اینکه کاربر 

اجازه پاک کردن آنها را ندارد.
در صورتی که گوشــی شــما روت باشــید قــادر خواهید 
 بــود، اپ های از پیــش نصب شــده را کامال پــاک کنید، 
در غیراین صــورت می توانید بــا Disable کردن جلوی 

فعالیت و مصرف منابع سیستم را بگیرید. 
بهترین کار این است گوشی بخرید که کمتر تعداد اپ های 

از پیش نصب شده را داشته باشد.

بسیاری از ما اپ هایی روی گوشی داریم که کامال به درد نخور هســتند، اما شاید به این فکر نکنید بعضی از 
اپ هایی که با هدف بهتر کردن کارایی گوشی هم نصب می کنید خیلی کارا نیستند.

توجه 
داشته باشید 

پس از 
متوقف شدن 

 اپلیکیشن های 
در حال اجرا 

بسیاری از آنها 
دوباره 

اجرا می شوند
 که نتیجه آن 

مصرف 
رم و باتری است

5 دسته اپلیکیشن که باید همین حاال آنها را پاک کنید
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پیشنهاد سر دبیر: 
فیلم سه بعدی به سینما ساحل می آید

سینما

احسان کرمی، مجری تلویزیون که اجرای پایانی جشنواره فیلم 
فجر را برعهده داشت، در اینستاگرامش عکس جالبی از فاطمه 

معتمد آریا منتشر کرد.
احسان کرمی نوشت: جشــنواره ســی و پنجم تمام شد و این 
تصویر برای من خاطــره انگیزترین یــادگار از اجرای اختتامیه 
اســت زمانی که خانم معتمد آریای بزرگ و هنرمند با این سالم 

نظامی مرا نواختند. سرتان سبز بانو

با پایان یافتن جشــنواره فیلم فجر، دور جدیــد اکران فیلم های 
سینمایی به روال گذشته در سینماها آغاز شد.

فیلم سینمایی انیمیشن مبارک به کارگردانی محمدرضا نجفی 
امامی با بازی الناز شاکردوست و امین رهبری در گروه سینمایی 

آزادی اکران می شود.
این فیلــم داســتان پیرمــرد نقالــی را روایت می کنــد که با 
عروسک هایی که در اقتباس از شخصیت های شاهنامه فردوسی 
ساخته شــده اند، به کســب و کار مشغول اســت. پیرمرد بخش 
فراوانی از زندگی اش را در جهان اسطوره ها گذرانده و نگران روزی 
است که شخصیت های سیاه افسانه ای، دنیا را به سوی تاریکی و 
تباهی بکشانند. نگرانی او، عروسک هایش را وادار می کند که وارد 
عمل شوند و برای کمک رســاندن به پیرمرد نقال، با نوه جوان او 
همراه می شوند و داستان پرفراز و نشیب و ماجراجویانه ای را آغاز 

می کنند.
فیلم سینمایی »ماحی« به کارگردانی داود خیام و تهیه کنندگی 
جواد نــوروز بیگــی در گروه آزاد اکــران می شــود. در این فیلم 
بازیگرانــی همچون آناهیتــا نعمتی، مهران احمــدی، همایون 
ارشادی، احسان امانی، ســپیده اعالیی، هدی نوری زاده و مریم 

داودی حضور دارند.
فیلم سینمایی بچه های جســور به کارگردانی حجت ا... سیفی با 
بازی رضا ایرانمنش، لیال بوشــهری، مهــرداد فالحتگر، محمد 
بزرگمهر، محمد نوری، رویا حمزه لویی و مریم یوســف نیز اکران 

خود را آغاز کرده است.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: دانیال و خواهرش در یک 
جست وجوی ذهنی وارد یک شهر قدیمی زیرزمینی می شوند که 
آدم هایش به طلسم افسونگر گرفتار شــده اند. آدم هایی که یا به 

شکل حیوان درآمده اند یا به مردان کوتوله تبدیل شده اند.
فیلم ســینمایی خانه ای در خیابان چهل و یکم بــه کارگردانی 
حمیدرضا قربانی با بازی مهناز افشار، علی مصفا، سهیال رضوی، 
سارا بهرامی، آرش مجیدی، علیرضا کمالی، مانی رحمانی، مانیا 
علیجانی، علیرضــا نیکدل، بهناز نادری، بهزاد داوری، جمشــید 
صفری، مجید رحمتی، بابک جعفریه، سارا نجفی و علی  سخن گو 
نیز دور جدید اکران خود را بعد از پایان جشــنواره فیلم فجر آغاز 

کرده است.
فیلم ســینمایی فصل باران های موسمی نیز به کارگردانی مجید 
برزگر با بازی نویــد الیقی مقدم، مرضیه خوشــی تراش، محمد 
حسینی عالیی و الناز حبیبی دور جدید اکران خود را در گروه هنر 

و تجربه آغاز کرده است.

فیلم ســینمایی »ســاعت پنج عصر« در حال حاضر در آخرین 
مراحل فنی قرار دارد.

 فیلم سینمایی »ساعت پنج عصر« به کارگردانی مهران مدیری 
در حال حاضر توســط امیر ادیب پرور مراحــل پایانی مونتاژ را 
پشت ســر می گذراند. هم زمان با تدوین، هم اکنون صداگذاری 
نیز توسط محمود خرسند در حال انجام است. ضمن اینکه فیلم 
مدیری موســیقی نخواهد داشــت و بعد از پایان صداگذاری و 

تدوین، فیلم آماده نمایش خواهد بود.
 همچنین یک ســکانس از این فیلم باقی مانده اســت. در این 
سکانس که در هفته جاری مقابل دوربین می رود فقط سیامک 
انصاری حضور دارد و بازی ســایر بازیگران در پــروژه به پایان 

رسیده است.
 سیامک انصاری، آزاده صمدی، نگین معتضدی، امیر جعفری، 
همراه با مهران مدیــری و چندین هنرور، بازیگــران این فیلم 

سینمایی هستند.
 »ساعت پنج عصر« مضمونی اجتماعی با رگه هایی کمدی دارد 
و از ســاعت هفت صبح تا پنج بعدازظهر یک فــرد را در تهران 
روایت می کند که این مدت زمان آخرین فرصت اوست که باید 

کاری را انجام دهد.
 »ســاعت پنج عصر« اولین تجربه ســینمایی ایــن کارگردان 
محسوب می شــود که پیش از این ســاخت چندین مجموعه 

تلویزیونی موفق و پربیننده را در کارنامه خود داشته است.
مدیری ادامه ضبط »دورهمی« را با پایان تولید کامل »ســاعت 

پنج عصر« آغاز خواهد کرد.

سالم نظامی فاطمه معتمد آریا 

دور جدید اکران فیلم های 
سینمایی آغاز شد

چقدر تا رسیدن ساعت پنج عصر 
مانده است؟

الهه حصاری بازیگر »ســوفی و دیوانه« درباره جعفــری می گوید: او 
بازیگری توانمند است و ما همکاری خوبی در پروژه سینمایی »سوفی 
و دیوانه« داشــتیم. حصاری درباره همکاری با مهدی کرم پور در این 
فیلم نیز گفت: مهدی کرم پور بســیار جدی، بااخالق و حرفه ای است 
و کار را نیز با جدیت کامل جلو می برد.  وی در ادامه از هم بازی شــدن 
با امیر جعفــری  چنین گفت: این دومین تجربه همــکاری من با امیر 
جعفری پس از »قاعده تصادف« بود. جعفری بازیگری توانمند و بسیار 
عالی اســت که همکاری خوبی در این پروژه  با او داشــتیم. حصاری 
درباره تمایلش به بازی در تلویزیون و یا سینما بیان کرد: قطعا اولویتم 
سینماست؛ اما زمانی که ســریالی با فیلم نامه و نقش خوب پیشنهاد 
شود قبول خواهم کرد. وی افزود: کوتاهی نقش مهم نیست نکته قابل 
اهمیت، متفاوت بودن نقش اســت و اینکه مخاطب دوســت داشته 
باشــد. حصاری در خصوص جدیدترین فعالیت خود خاطرنشان کرد: 

تئاتری را در اردیبهشت سال آینده روی صحنه خواهیم برد.

حدیثه تهرانی امســال در یک فیلم دفاع مقدســی ســخت بازی 
کرده است. حدیثه تهرانی بازیگر فیلم دفاع مقدسی »دریاچه ماهی« 
گفت: سوژه لطیف و شاعرانه، در عین جنگی بودن این فیلم و دو پهلو 
بودن نقشــم که ویژگی های مثبت و منفی داشت، باعث همکاری ام 
شد و این تفاوت نقش و موضوع را دوست داشتم. وی درباره کیفیت 
فیلم »دریاچه ماهی« اظهار داشت: البته باید دقت کرد یک فیلم نامه 
قبل از تبدیل شــدن به فیلم، جذاب تر و بهتر اســت و زمانی که به 
تصویر در می آیــد، نواقصی به همراه دارد. اما در کل کار را دوســت 
داشــتم. وی ادامه داد: این فیلم به عنوان کار اول مریم دوستی قابل 
قبول و دفاع است، چون خود پروســه تولید کار دفاع مقدسی بسیار 
سخت است اما اگر کارگردانی این کار به عهده شخصی مانند ابراهیم 
حاتمی کیا بود، جای نقد و بررسی بیشــتری داشت. در کل به جای 
انتقاد شدید و ترساندن باید جوانان را تشــویق کرد. امیدوارم مریم 

دوستی حمایت شود تا قدم های بعدی را محکم تر بردارد.

کوتاهی نقش برایم مهم 
نیست

»دریاچه ماهی« به عنوان 
کار اول قابل دفاع است

حوزه هنری

رییس امور ســینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان گفت: در 
 برنامه ریزی ها، ســینما فلســطین و ســاحل برای فیلم های 
سه  بعدی در نظر گرفته شده اســت و بالفاصله پس از پردیس 
چهارباغ با شروع بازسازی سینما ساحل 4 سالن سینما ساحل، 
فلسطین و سپاهان قابلیت پخش فیلم ســه بعدی را خواهند 
داشت. مصطفی حسینی، با اشــاره به اتمام کار پروژه پردیس 
سینمایی چهارباغ اظهار کرد: پردیس سینمایی چهارباغ آماده 
 شــده و کار تجهیز آن نیز رو به اتمام اســت و طبق برنامه ما، تا 
پایان بهمن ماه افتتاح می شــود. وی افزود: دلیل اضافه شدن 
کلمه »پردیس« قبل از نام این سینما نمایش هم زمان 4 فیلم 
در این مجموعه، اضافه شدن بعضی امکانات جانبی و همچنین 
فرمت تجهیزات پخش فیلم است که نسبت به سینماهای دیگر 
متفاوت است. رییس امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان 
تصریح کرد: با افتتاح این مجموعه دیگر نیازی نیست تماشاگران 
با سینما تماس بگیرند و از برنامه نمایش فیلم ها مطلع شوند چرا 
که هر زمان که به سینما مراجعه کنند مطمئنا فیلمی مناسب 
با سلیقه شــان روی پرده سینما هست. حســینی گفت: نباید 
این موضوع را از خاطر برد که فیلم ســه بعدی در کشور تولید 

نمی شود و تجهیزات و هزینه های بســیار باالی آن باعث شده 
فیلمی در این قالب در کشور ساخته نشود؛ هزینه برای پخش 
فیلم سه بعدی زمانی منطقی است که فیلم آن نیز وجود داشته 
باشــد به همین دلیل برای پردیس ســینمایی چهارباغ امکان 

پخش فیلم سه بعدی در نظر گرفته نشده است. 
وی در رابطه با پخش فیلم ســه بعدی در اصفهان عنوان کرد: 
تا زمانی که در کشور تولید فیلم ســه بعدی نداشته باشیم در 
سینماهای ســه بعدی اصفهان به پخش فیلم های سه بعدی 
خارجــی می پردازیــم. رییس امور ســینمایی حــوزه هنری 
استان اصفهان بیان کرد: ســالیانه  فقط حدود 40  تا 50 فیلم 
در اصفهان اکران می شــود و دلیل آن نبود سالن سینماست و 
زمانی که سالن های بزرگ ما در اکران فیلم ها پر نمی شود بهتر 
بود تا پردیس سینمایی چهارباغ را با تعداد سالن بیشتر و تعداد 

صندلی کمتری طراحی کنیم.
 حسینی تاکید کرد: برای افتتاحیه پردیس سینمایی چهارباغ 
چهار فیلم اکــران نــوروزی را در نظر داریم کــه از فیلم های 

جشنواره فیلم فجر امسال خواهد بود.
امیدواریم با کمک مســئوالن، ســینما ســاحل را نیز در سال 
آینده بازســازی کنیم، برنامه بعدی ما پس از ســینما ساحل، 
سینما ایران و اندیشه اســت؛ در صورتی که بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، سینماها را واگذار کند اولویت بعدی ما این دو سینما 
 خواهد بود تا با بازسازی آنها کمبود سالن سینمایی در اصفهان

 رفع شود.

مجموعــه تلویزیونی خودخواســته بــرای پخش از 
شبکه یک سیما به مرحله نگارش رسید.

سریال خودخواسته که در ژانر طنز اجتماعی خواهد 
بود، به قلــم امیرعلی نبویان و علی دادرس نگاشــته 

می شود.
تهیه کننده این مجموعه ســعید مرادی است که در 
30 قســمت 45 دقیقه ای در گروه فیلم و ســریال 

شبکه یک ساخته خواهد شد.
در خالصه طرح سریال خودخواسته آمده است: بابک 
جوانی است که همیشــه بدآورده و سه سال پس از 
عقد با مریم به این نتیجه رســیده که شانســی برای 
موفقیــت و بناکردن حتی یک زندگی متوســط هم 
ندارد. او و مریم به طــور تصادفی نشــانی گنجی را 
پیدا می کنند. بابک معتقد اســت که آن گنج آخرین 

شانس زندگی شان خواهد بود و... .
در کارنامه سعید مرادی، سریال های دیگری از جمله 
دربند اروند، نیلی تر از مهتاب و ششــمین نفر و تله 
فیلم های سکوت دریا، سفر، تپه بادبادک ها، خونه پا، 
به دام افتاده، تکلیف و چتر عاشقی مشاهده می شود.

کتاب »سه قصه« اثر ایرج طهماسب به تازگی توسط 
نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. 

این کتــاب دویســت و نودمیــن عنــوان مجموعه 
 »داستان فارســی« است که توســط این ناشر چاپ

 می شود.
داستان های این کتاب طی دوران فعالیت های هنری 
طهماســب به عنوان کارگردان و بازیگر نوشته شده 
اند و خودش در معرفی آنها می گوید: این داســتان ها 
تعدادی از داستان هایی اســت که طی کار هنری ام 
نوشته ام؛ به سال های دور و نزدیک باز می گردد و هر 

یک شیوه نگارش خاصی دارد. 
همه آنها را دوســت دارم و وقتی آدم چیزی را دوست 
دارد، دلش می خواهد آن را با دیگران تقســیم کند؛ 
بنابراین تصمیم گرفتم بعد از ســالیان ســال آنها را 

چاپ کنم. 
این نوشته ها برای دوســتانی که تنها یک چهره این 

جانب را شناخته اند جالب تر است.
این کتاب با ۹۶ صفحه، شمارگان هزار و 500 نسخه 

و قیمت ۷5 هزار ریال منتشر شده است.

رییس امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان:

فیلم سه بعدی
به سینما ساحل می آید

نگارش سریال خودخواسته 
برای شبکه یک

»سه قصه« از ایرج طهماسب 
کتاب شد

تلویزیون تازه های نشر

»ماجرای نیمروز« 
جزو پنج فیلم 
پرفروش سال آینده 
است

سید محمود رضوی، تهیه کننده فیلم سینمایی 
»ماجــرای نیمروز« گفــت: بعد از »ســیانور« 
احســاس کردم که فضا برای کارهای تاریخی 
مخصوصا تاریخ معاصر مهیا شده یعنی استقبال 
مخاطبان از فیلم های»ســیانور« و »ایســتاده 
در غبار« مرا مجاب کرد که می تــوان این فضا 
را ادامه داد. وی در ادامه عنــوان کرد: تداوم این 
فضا هم به این معنی بود کــه تاریخ معاصر پر از 
موضوعات ملتهبی اســت که هر کــدام از آنها 

می تواند یک فیلم سینمایی و یک سریال باشد. تا 
 به حال هم به علل مختلف همه ما از این کار دور 
بوده ایم و یکی از علت های آن انگ هایی است 
که زده می شود اما 2 فیلم قبلی، فیلم هایی بودند 
که تاریخ معاصر و یا شــخصیت هایی را روایت 
کرده بودند که شعاری نبود و عنوان حاکمیتی 
به آن تعلق نمــی گرفت. البته ایــن عنوان هم 
بد نیســت، مخاطب کمی با گارد به ســراغ آن 
می رود. رضــوی ادامــه داد: پیش بینی من این 

اســت که فیلم»ماجرای نیمروز« جزو 5 فیلم 
پرفروش ســال آینده باشد و این یعنی مخاطب 
آن را می بیند. وی افزود: ما هم در فیلم »ماجرای 
روز« به ســراغ یکی از ملتهب تریــن اتفاقات 
تاریخ معاصر رفتیــم و به نظرم ســخت ترین 
بخش کار قبــل از تولید بود، زمانــی که ما باید 
نهادهای مختلف را مجاب می کردیم که اجازه 
بدهند ما این مقطع را کار کنیم. این تهیه کننده 
اظهارداشت:نســل جدید، نسل بسیار باهوشی 

اســت که از نوع روایت ها روی برمی گرداند و از 
اصل ماجرا زده نمی شود. این، نوع روایت و زبان 
است که همه را دچار مســئله می کند و ما فکر 
کردیم که زبان روایت داستانمان زبانی باشد که 

همه نسل ها با آن ارتباط برقرار کنند.
وی تصریح کرد: فیلم »ماجــرای نیمروز« یک 
رفرنس تاریخی اســت که البته روایت ماست و 
آیندگان می توانند به عنوان یک منبع تاریخی به 

آن مراجعه کنند.

جشنواره

کارگردان فیلم سینمایی »ماه گرفتگی«، جشنواره فیلم 
فجر را متعلق به همه مردم دانست و تصریح کرد، کمبود 
فیلم های کمدی و طنز در سی و پنجمین جشنواره فیلم 

فجر مشهود بود.
سید مسعود اطیابی گفت: در جشنواره فیلم فجر باید 
ترکیبی از همه نوع فیلم را دید، ولی امسال فیلم کمدی کم 
بود و قبل از فیلم »ماه گرفتگی« یک فیلم تلخ به نمایش 
درآمد در حالی که می توانستیم به گونه ای برنامه ریزی 
کنیم که یک فیلم شاد پس از یک فیلم تلخ به نمایش 
درآید و در مجموع کشور را نیز باید این گونه اداره کرد، 
چون ضمیر ناخودآگاه مردم به دنبال شادی است. وی با 
طرح این سوال که »چرا فکر می کنیم یک فیلم کمدی، 
فیلمی ارزشی نیست« اظهار داشت: یک فیلم ضدارزشی 
زمانی معنا پیدا می کند که یک موضوع ضد ارزشی را تبلیغ 
کند ولی فیلمی که سالم و سرگرم کننده باشد، یا برای 
کودکان ساخته شود، یا حرف و پیامی درباره بحران های 
روز اجتماعی و سیاسی داشته باشد و حتی بعضی از 
رفتارهای نامعقول مسئوالن را پیش بینی کند و یا برای 
مقابله با دشمنان هشدار دهنده باشد، همه این فیلم ها 
ارزشی محسوب می شوند. کارگردان فیلم سینمایی 
»ریسمانی نزدیک تر از رگ« گفت: در دوران دفاع مقدس 
و در اوج موشک باران رژیم صدام، شاهد بودم که تلویزیون 
برنامه های شاد می گذاشت که هیچ ربطی به دفاع مقدس 
نداشت ولی برای خانواده ها مسابقه می گذاشت و مرحوم 
نوذری به اجرای برنامه می پرداخت که به نظرم این فیلم 
نیز کاری در راستای دفاع مقدس بود تا مردم را سرپا 
نگه دارد. اطیابی همچنین گفت: یکی از راه هایی که می 
توان مردم را در مقابل دشمن حفظ کرد، همین فیلم ها 
و کتاب های متنوع و ایجاد فضاهای فرهنگی و تفریحی 
خوب است که همه اینها الزمه یک زندگی خوب است. 
اطیابی گفت: وقتی به ناخودآگاه ضمیر مردم مراجعه 
می کنیم که چه فیلمی  را دوست دارند، برخی خواستار 
فیلم های آموزنده هستند، جوانان به دنبال فیلم شاد و 
هیجانی، افراد میانسال در پی فیلمی که بتوانند با خانواده 
به تماشای آن بپردازند و دانشجویان و استادان دانشگاه ها 
نیز از دغدغه های خود می گویند. وی افزود: بنابراین باید 
همه مردم را راضی کرد نه اینکه فکر کنیم سینمای ارزشی 
فقط سینمای دفاع مقدس است در حالی که همان گونه 
که فیلم خودم را دوست دارم و آن را ارزشمند می دانم 
فیلم »خوب، بد، جلف« را اگر بدآموزی نداشته باشد 

دوست دارم.

کارگردان فیلم سینمایی »ماه گرفتگی«:

کمبود فیلم کمدی در جشنواره 
فجر امسال مشهود بود

به گزارش ایســنا، یونان، کشــوری در جنوب شرقی اروپا 
و جنوب شــبه جزیره بالکان است که از شــمال با آلبانی، 
مقدونیه و بلغارستان و از شرق با ترکیه دارای مرز مشترک 
زمینی اســت. ســرزمین اصلی یونان در جنوب و شرق به 
وســیله دریای اژه احاطه شــده و از غرب به دریای یونان 
نزدیک اســت.»یونان« نام فارسی این کشــور است و این 
نام از ایونیــا منطقه یونانی نشــین آســیای صغیر گرفته 
شده اســت. کشــور یونان با تنها 11 میلیون نفر جمعیت، 
در زمینــه تئاتر و هنرهای نمایشــی ید طوالیــی دارد و 
هنرمندان بزرگــی در این کشــور تربیت شــده اند. این 
کشور که در گذشته با اجراهای موســیقی و نمایش های 
گالدیاتوری به شهرت رســیده بود، اکنون در حوزه تئاتر، 
حرف های بســیاری برای گفتــن دارد و تئاتر باســتانی 
اپیــداروس از جملــه معروف ترین تئاترهای این کشــور 
است. یونان در محل پیوند سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا واقع 
شده است و میراث دار یونان باســتان، امپراتوری بیزانس 
و نزدیک چهار سده ســلطه ترکان عثمانی است. به گفته 

اونگلوس، پدر تئاتر یونان، در فصل زمستان بیش از 1500 
نمایش در قالب فستیوال های مختلف در این کشور برگزار 
می شود و نزدیک به 200 سالن نمایش، در این زمینه فعال 
هستند. تجربیات قابل توجه این کشور در هنر تئاتر باعث 
شــده که مســئوالن هنری نصف جهان به فکر بیفتند و از 
اهالی تئاتر این کشــور برای حضور در این شهر و استفاده 
از تجربیات آنها دعــوت کنند. همایش و جشــنواره ملی 
»هلنیک« یکی از برنامه هایی اســت که با حمایت بخش 
دولتی برپا می شود و مسئوالن سازمان فرهنگی تفریحی 
اصفهان در حاشیه سفر دبیر و برخی اعضای این جشنواره 
به کشــور، آنها را به شــهر اصفهــان دعوت کردنــد تا از 

تجربیاتشان استفاده کنند.
رویاهایی برای تدریس هنرهای نمایشی یونان

نشست تخصصی هنرمندان تئاتر اصفهان با دبیرجشنواره 
تئاتر هلنیک یونان، بهمن ماه جاري با حضور پرشــور این 
هنرمندان اصفهانی در تــاالر هنر اصفهان، برگزار شــد. 
در این برنامــه که به همت دفاتر تخصصی ســینما و تئاتر 

ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان برپا شد، 
هنرمندان تئاتر اصفهان با اونگلوس دبیر جشــنواره ملی 
هلنیک یونان به بحث و بررســی در خصــوص هنر تئاتر 
پرداختند. پس از آن، کاتوداکی، دســتیار دبیر جشنواره 
تئاتر هلنیک یونان، برای هنرمندان اصفهانی به سخنرانی 
پرداخت. وی در این نشســت پیرامون مدرســه تابستانی 
جشــنواره هلنیک گفت: یکی از اهداف حضور ما در اینجا، 
رویاهایی بود که در تدریس هنرهای نمایشی و بخصوص 
درام داشــتیم و این آموزش، با بازگویی فرهنگ باستانی 

انجام می شود.
به دنبال 150 استعداد هســتیم که با عشق به 

تئاتر کار کنند
وی با بیــان اینکــه در کنار 
فســتیوال به دنبــال 150 
استعداد هستیم که با عشق 
به ســینما و تئاتر کار کنند، 
تصریح کرد: این فستیوال 4 
تا 11 جــوالی 201۷ برگزار 
می شــود و برای برگزاری آن 
از 2۷ اســتاد جهانی دعوت 
شــده کــه در این مدرســه 
تابستانی حضور پیدا کرده و 
به هنرآموزان آموزش دهند. 
دســتیار دبیر جشنواره تئاتر 
هلنیــک یونان اظهــار کرد: 
افراد مشــهور هم برای اجرا 
و هــم داوری در هلنیــک 
شــرکت می کننــد. 4 حوزه 
فعالیت اصلــی این همایش، 
نمایــش  اجــرا،  آمــوزش 

احساس نویسندگان، تئاتر با ماســک و نمایش سنت ها و 
فرهنگ های مختلف در کشور خود است.

می خواهیم دانشجوی تئاتر باکیفیت بسازیم
 وی درباره وضعیت برنامه های آموزشــی این فســتیوال

 ادامه داد: بخشی از فعالیت های آموزشی در فضای باز قرار 
دارد و در جنگلــی با کمپ ها و یا چادرها برگزار می شــود 
چون اعتقاد بر این اســت که صدای پرنــدگان و طبیعت 

باعث زنده شدن حس شاعری می شود.
اشتراکات قابل توجه ایران و یونان

کاتوداکــی افزود: ایــن دوره 15 روزه با آزمــون عملی به 
پایان می رســد و باید بگویم با برگزاری آن، انتظار نداریم 
که استاد تئاتر تربیت کنیم بلکه اگر یک دانشجوی خوب 
هم بسازیم برای ما افتخار است. وی درباره اشتراکات ایران 
با یونان خاطرنشان کرد: در اسطوره شناسی ایران و یونان 
نقاط مشــترک زیادی وجود دارد و امیدواریم با برگزاری 
نشست هایی از این دست و برنامه های صورت گرفته، این 

نقاط مشترک بیش از پیش به هم پیوند بخورند.

یوناني ها به دنبال
استعدادهاي تئاتر اصفهان

اینکه هنرمندان یونانی امروز با تکیه بر اســتعدادهای بومی ایران زمین، راهی این کشور شده و با هنرمندان 
کشور ما وارد بحث و تبادل نظر می شوند، نشان می دهد که ایران در حوزه تئاتر، راه های نرفته بسیاری دارد که 

توجه به آن، زمینه ارتقا و توسعه این هنر را در کشور فراهم می کند.

نشست تخصصی 
هنرمندان 

تئاتر اصفهان با 
دبیرجشنواره 

تئاتر هلنیک یونان 
بهمن ماه جاري با 

حضور پرشور این 
هنرمندان  اصفهانی 
در تاالر هنر اصفهان 

برگزار شد

اینستاگردی
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پیشنهاد سردبیر:
وجود 25 پروژه نیمه تمام کشاورزی در چهارمحال

اخبار

حجت االســام والمســلمین محمدعلی نکونام در 
خطبه هــای نماز جمعه با اشــاره به حضور پرشــور 
مردم در راهپیمایی اظهار داشت: امروز همه مردم و 
مسئوالن در سراسر کشور با حضور در راهپیمایی در 

جهاد بزرگی شرکت کردند.
وی با بیــان اینکه تنها باید به خدا تــوکل کنیم و به 
دشــمن دل نبندیم، گفــت: تنها یــک گفتمان در 
کشور حاکم اســت، البته نظر دیگران نیز ارزشمند 
اســت اما تنها باید گفتمان والیت در جامعه جاری و 
حاکم شود.خطیب جمعه شهرکرد با اشاره به مفهوم 
گفتمان نرمش قهرمانانه تصریح کــرد: برخی از این 
واژه سوء استفاده می کنند، گفتمان نرمش قهرمانانه 
به این معناست که با دشمن گفت و گو کنیم و عزت 
خود را به رخ آنها بکشــیم اما حتی یک ســر سوزن 

کوتاه نیاییم.
نکونام با اشــاره به اهمیت گفتمان اقتصاد مقاومتی 
ادامه داد: اقتصاد مقاومتی از مسائل مهم کشور است 
که باید به آن عمل شود و نباید تنها در حد شعار باقی 
بماند. وی افزود: مسئوالن عزیزی که تاش می کنند 
اگر تاش آنها بر اقتصاد مقاومتی متمرکز شــده بود 
اکنون رشــد اقتصادی بیش از این بود، باید به درون 
توجه شــود نه اینکه به بیــرون دل ببندیم و نامش 
را تعامــل بگذاریم. خطیب جمعه شــهرکرد با بیان 
اینکه امروز 38 ســال از عمر انقاب می گذرد، گفت: 
بر مبنای تقوا و رضوان الهی انقاب اســامی شکل 
گرفت در طول این مــدت با انــواع فتنه ها، تحریم، 
تهدید و فریب کاری ها مواجه بودیم و امروز با شرکت 
در راهپیمایی به دنیــا فهماندیم که اجازه نمی دهیم 

به نظام آسیب وارد شود.
نماینده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیاری با 
تســلیت شــهادت حضرت فاطمه)س( بیــان کرد: 
حضــرت فاطمه)س( ســبک زندگــی دارد که این 

سبک زندگی باید در زندگی ما نیز حاکم شود.

خطیب جمعه شهرکرد مطرح کرد:

جهاد بزرگ مردم با حضور 
در راهپیمایی 22 بهمن

خبر

تفاهم نامه همکاری برای توسعه صنایع دســتی و گردشگری در 
استان چهارمحال و بختیاری امضا شد. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری چهارمحال و بختیــاری از امضای 
تفاهم نامه همکاری با شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک 
اســتان به منظور اســتفاده از ظرفیت های موجود برای توسعه و 
حمایت از استقرار خوشه های صنایع دستی و ایجاد مجتمع های 
اقامتی و پذیرایی در شهرک های صنعتی خبر داد. بهمن عسگری 
گفت: تجهیز کارگاه ها و برگزاری دوره های آموزشی رایگان صنایع 
دستی با مشارکت شرکت شهرک های صنعتی از مفاد این تفاهم 
نامه می باشــد. همچنین شرکت شــهرک های صنعتی و صنایع 
کوچک اســتان ضمن همــکاری در حوزه های صنایع دســتی و 
گردشگری، آمادگی خود را برای ایجاد کارگاه های صنایع دستی 
و همچنین مجتمع هــای پذیرایی و اقامتی در محدوده شــهرک 
های صنعتی دارای قابلیت با قرار دادن زمین با شرایط و تسهیات 

مناسب در اختیار متقاضیان اعام کرده است.

به نقل از روابط عمومی دانشــگاه شهرکرد، شــایان شامحمدی 
رییس دانشگاه شهرکرد، اظهار کرد: در سال جاری تعداد هشت 

نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد ارتقای درجه یافتند.
وی از اســامی و رتبه علمی این اعضا خبــر داد و گفت: جهانگیر 
صفیری از دانشکده ادبیات و علوم انسانی در رشته زبان و ادبیات 
فارسی از رتبه دانشیاری به استادی، امین بیغم صادق از دانشکده 
دامپزشکی از دانشــیاری به اســتادی و غامرضا رضایی زاده نیز 
از دانشــکده علوم ریاضی با رشــته ریاضی محض از دانشیاری 
به اســتادی ارتقای درجه پیدا کردند. رییس دانشــگاه شهرکرد 
بیان کرد: حمید شایان پور از دانشکده علوم ریاضی از استادیاری 
به دانشــیاری و مجتبی عمادی بایگی از دانشــکده علوم پایه از 
استادیاری به دانشیاری و محمود محمدرضاپورطبری از دانشکده 
فنی و مهندســی در رشته مهندســی عمران و شــجاع قربانی 
دشتکی از دانشکده کشاورزی در رشته علوم و مهندسی خاک از 

دانشیاری به استادی ارتقا یافتند.

ورزشــکار ســه گانه اســتان چهارمحال و بختیاری، به اردوی 
کنفدراســیون آســیا اعزام می شود. مســیح عالی پور ورزشکار 
اســتان چهارمحال و بختیاری به اولین دوره اردوی استعدادیابی 

کنفدراسیون سه گانه آسیا َ)ASTC( اعزام می شود. 
این اردو به منظور ایجاد ارتباط بهتر میان ورزشــکاران نوجوان 
کشورهای مستعد قاره آســیا، از فردا تا اول اسفند ماه امسال به 

میزبانی شهر کواالالمپور در کشور مالزی برگزار خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاري در پیامي از حضور حماسي مردم 
استان در یوم ا...۲۲ بهمن تشکر و قدرداني کرد.

متن کامل پیام قاسم سلیماني دشتکي به شرح ذیل است:
برگزاري پرشور و حماســه آفرین راهپیمایي ۲۲ بهمن هم زمان 
با سراسر کشــور در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاري صداي 
مردم این اســتان را از آســمان بام ایران به گوش مردم کشور و 

جهان رساند.
۲۲ بهمن آغازگر دوران عزت و ســربلندي ملت همیشــه آزاده، 
سرافراز و ســربلند ایران اسامي است و همه ســاله با برگزاري 
راهپیمایي در این روز بزرگ مردم همیشــه در صحنه کشــور 

عزیزمان انزجار خود را از استکبار جهاني فریاد مي زنند.
حضور حماسي و دشــمن شــکن مردم چهارمحال و بختیاري 
هم زمان با مردم آزاده ایران اسامي در راهپیمایي ۲۲ بهمن لرزه 
بر اندام اســتکبار جهاني و یاوه گویان شرق و غرب انداخت. ملت 
ایران هیچ گاه در برابر ظلم و ستم ســر تعظیم فرود نمي آورند و 
براي حفظ عزت، اقتدار و حقانیت خود در برابر تمامي زورگویان 
و ســتمگران دنیا به ســرکردگي آمریکا، انگلیس و اســرائیل 

ایستادگي خواهند کرد.
ضمن قدرداني از حضور گســترده، حداکثري، آگاهانه و پرشور 
مردم نجیب، فهیم و همیشــه در صحنه چهارمحال و بختیاري 
در راهپیمایي ۲۲ بهمن، تداوم بیش از پیش، عزت و ســربلندي 

مردم ایران اسامي و استان را از درگاه ایزد یکتا آرزومندم.

مدیرکل تعاون روســتایی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون ۵۰ هزار و۴۲۱ تن جو و گندم تضمینی در استان 
خریداری شد. جان محمد الهیاری با اشاره به خرید تضمینی جو 
و گندم در استان اظهارداشــت: از ابتدای امسال تاکنون 39 هزار 
و 889 تن گندم و ۱۰ هزار و ۵3۲ تن جوی تضمینی در اســتان 
خریداری شده است. وی با اشــاره به اجرای طرح های کشاورزی 
حفاظتی و مشــارکتی افزود: امســال این طرح در 3۰۰ هکتار از 
اراضی استان اجرا شــد، همچنین طرح مبارزه تلفیقی آفات در 
۱۲۰ هکتار اجرا شده است. مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره به توزیع محصوالت کشــاورزی در اســتان 
بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰۰ کیلوگرم سموم شیمیایی، 
۱۲۵۵ تن کود شیمیایی، ریزمغذی، آلی و زیستی در استان توزیع 
شده است، توزیع نهاده های دامی مانند ســبوس، خوراک دام و 
ذرت نیز در استان ۴ هزار تن برآورد شــده است. الهیاری با اشاره 
به بهره برداری از 6۰ غرفه موقت و 7۵ غرفــه دائمی برای توزیع 
میوه خاطرنشان کرد: 99 تن سیب و پرتقال در این غرفه ها توزیع 
شد و 7 هزار و ۲۰7 تن محصوالت کشاورزی مانند سیب زمینی و 
گوجه به صورت توافقی خریداری شــد. وی با اشاره به خریداری 
شیر از دامداران گفت: از ابتدای امســال تاکنون ۲۱ هزار و ۵۴۰ 
تن شیر حمایتی از دامداران خریداری شده است. مدیرکل تعاون 
روستایی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تولید ۴۵۰ تن بذر 
گواهی شده در طبقات مادری شرکت های تعاونی تولید و زراعی، 
تولید ۴۰۰ تن محصول سالم در شرکت های تعاونی تولید، تمدید 
۲۱6 و صدور ۲۵۲ فقره پروانه فعالیــت نظام صنفی و تولید یک 
میلیون و 966 هزار کیلوگرم خوراک دام توسط کارخانه خوراک 
دام در سورشجان از مهم ترین عملکردهای تعاون روستایی در ۱۰ 

ماهه گذشته به شمار می رود.

تفاهم نامه همکاری برای توسعه 
صنایع دستی و گردشگری

ارتقای رتبه اعضای هیئت علمی 
دانشگاه شهرکرد

ورزشکار چهارمحالی عازم اردوی 
کنفدراسیون آسیا می شود

پیام تشکر استاندار چهارمحال از 
حضور مردم در راهپیمایي 22 بهمن

خریداری بیش از 5۰ هزار تن جو و 
گندم تضمینی در چهارمحال

ذبیح ا... غریب رییس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
در خصوص اقدامات صورت گرفته این نهاد از ابتدای سال 
جاری تا کنون، اظهار کرد: در ســال جــاری حمایت های 
خوبی از ســوی دولت در بخش صنعت و کشاورزی انجام 
شــده اســت که ۱7۵ طرح از طرح های اقتصاد مقاومتی 
اســتان، تســهیاتی بیش از 6۲ میلیارد تومــان دریافت 
کرده اند که در بخش مکانیزاســیون 8۰ میلیــارد تومان 
تسهیات پرداخت شده و ۴۲۰ ادوات دنباله دار و 9 کمباین 
برای این بخش خریداری شده اســت. وی گفت: در سال 
جاری 8۱ میلیارد تومان تسهیات به افراد متقاضی ایجاد 
شــغل در بخش کشاورزی اعطا شــده که متقاضیان برای 

دریافت تسهیات به بانک های عامل معرفی شده اند. غریب 
ادامه داد: پرورش ماهی در قفــس از پروژه های اصلی این 
سازمان است که کارون ۴ منبع غنی برای آبزی پروری به 
شــمار می رود و در حال حاضر 3۰ قفــس در کارون چهار 
نصب شده اســت که آماده بهره برداری هستند. وی گفت: 
بیش از ۲۰۰ واحد صنایع تبدیلی در استان وجود دارد که 

در سال جاری ۱7 واحد در این بخش افتتاح شده است.
غریب با اشــاره به وجــود ۲۵ پــروژه نیمه تمــام بخش 
کشاورزی در اســتان، تصریح کرد: میزان تسهیات مورد 
نیاز برای تکمیل این تعداد پروژه 6۰ میلیارد تومان اســت 
که با افتتاح پروژه ها ۱۵۰ هزار تــن به ظرفیت نگهداری و 

بسته بندی محصوالت کشاورزی افزوده خواهد شد.
غریب گفت: از برنامه های ســال جاری این سازمان تلقیح 
مصنوعی دام بوده اســت که منجر به دوقلوزایی دام شده و 
حدود یک ســوم عملیات به نژادی کشــور در چهارمحال 
و بختیاری اجرا شده اســت. وی ادامه داد: امسال با وجود 
خشکسالی پیش بینی می شود هجوم سن به مزارع استان 
وجود داشته باشد که ۲3 هزار هکتار از اراضی استان تحت 
مبارزه با آفات قرار گرفته و نســبت به ســال گذشته 76 
درصد افزایش یافته اســت. غریب ادامه داد: طی چند روز 
گذشته تفاهم نامه ای با دانشــگاه علوم پزشکی در راستای 
تولید محصوالت ســالم منعقد شده اســت و خوشبختانه 
میزان مصرف ســموم به دلیل شــرایط موجود در استان، 
نسبت به دنیا بسیار پایین اســت. وی ادامه داد: میوه های 
تازه خوری مانند خیار و گوجه در گلخانه ها تولید می شود 
که از مزایای گلخانه نبود آفات است و محصوالت تولیدی 
تحت کنترل هستند. غریب با اشــاره به طرح توسعه باغ ها 
در اراضی شــیب دار، تصریح کرد: در سال گذشته و جاری 
با همکاری اداره کل منابع طبیعی در ســه هــزار هکتار از 
اراضی  اســتان گیاهان دارویی مختلف کشت شده و شش 
هزار هکتار واگذاری اراضی به منظور اجرای توســعه باغ ها 

شناسایی شده است.
 وی گفت: در اجرای ســامانه نوین آبیــاری، چهارمحال و 
بختیاری رتبه دوم کشــوری و از لحاظ میزان اراضی تحت 
سامانه نوین آبیاری رتبه اول کشوری را کسب کرده است. 
غریب با اشاره به اینکه تعهد استان در سامانه نوین آبیاری 
پنج هزار و ۵۰۰ هکتار بوده است، ادامه داد: در حال حاضر 
ســه هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی استان به ســامانه نوین 
آبیاری با اعتباری بالغ بــر۱7/۵ میلیارد تومان  از اعتبارات 
ملی  مجهز شده و پیش بینی شــده تا پایان سال جاری دو 
هزار و ۴۰۰ هکتار دیگر از اراضی به ســامانه نوین آبیاری 

مجهز شوند.

مدیرکل صدا و ســیمای چهارمحال و بختیاری گفت: پوشش 
دیجیتــال در چهارمحــال و بختیاری با افتتاح ۲۰ ایســتگاه 
دیجیتال به 8۵ درصد رسید. مهرداد عظیمی در مراسم افتتاح 
۲۰ ایستگاه دیجیتال با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور، 
با بیان اینکه میانگین دیجیتال در کشــور 8۰ درصد اســت، 
اظهار داشت: میانگین پوشــش دیجیتال استانی با افتتاح ۲۰ 

ایســتگاه دیجیتال از 73 درصد به 8۵ درصد رسید. وی افزود: 
امســال پروژه هایی در صدا و سیمای اســتانی افتتاح شده که 
برخی از آنها از جمله پخش HD، برای نخســتین بار است که 
در سطح استان ها و حتی کشوربه کار می رود. مدیرکل صدا و 
سیمای چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حوزه آنالوگ تنها 
۴ شبکه در کل اســتان فعال بود که با توجه به فضای رسانه ای 

حاکم بر دنیا و ذائقه مخاطب که رســانه ای با کیفیت خوب و 
با استانداردهای دنیا را مطالبه می کند، پروژه دیجیتال سازی 
فرستنده ها و ایستگاه ها آغاز شد. عظیمی خاطرنشان کرد: ۲۰ 
ایستگاه دیگر نیز در حال آماده سازی است که به زودی با افتتاح 
آنها، پوشش دیجیتال در اســتان به باالی 93 درصد افزایش 
می یابــد. وی تصریح کرد: بحث دیجیتال یــک پروژه عمرانی 
نیســت و بیشــتر ماهیت فرهنگی دارد و با افتتاح شبکه های 
دیجیتال در استان 3۵ شــبکه رادیویی و تلویزیونی با کیفیت 

بسیار عالی و یکسان در اختیار مخاطب قرار می گیرد.

 در سال جاری 
حمایت های خوبی 

از سوی دولت در 
بخش صنعت و 

کشاورزی انجام شده 
است که 175 طرح 
از طرح های اقتصاد 

مقاومتی استان، 
تسهیالتی بیش از 
62 میلیارد تومان 

دریافت کرده اند

رییس جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به وجود 25 پروژه نیمه تمام بخش کشاورزی در 
استان گفت: میزان تســهیالت مورد نیاز برای تکمیل این تعداد پروژه 6۰ میلیارد تومان است که با افتتاح 

پروژه ها 15۰ هزار تن به ظرفیت نگهداری و بسته بندی محصوالت کشاورزی افزوده خواهد شد.

رییس جهادکشاورزی استان خبر داد:

وجود 25 پروژه نیمه تمام کشاورزی در چهارمحال

مردم چهارمحال و بختیاری در شــب اول ایام فاطمیه در سراســر استان 
با حضور در امامزادگان، حسینیه ها، مســاجد و تکایا در مراسم عزاداری 

حضرت زهرا)س( شرکت کردند.
این مراســم که با همکاری ســازمان تبلیغــات اســامی و هیئت های 
 مذهبــی برگــزار شــد بــا ســخنرانی پیرامــون ابعــاد شــخصیتی

 حضــرت زهــرا)س( و روضه خوانــی همــراه بــود. در شــهرکرد 
 هم زمان مراســم بزرگداشــت مدافع حرم شــهید قاســمی و عزاداری 
حضرت زهرا)س( با حضور نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس 
خبرگان رهبری، آحاد مردم و مسئوالن برگزار شد. مراسم عزاداری ویژه 
ایام فاطمیه در مســجد ابوالفضل شــهر اردل به همت هیئت فاطمیون 
و سازمان تبلیغات اســامی و با سخنرانی حجت االســام و المسلمین 

مسعودی برگزار شد و  این مراسم تا ده شب ادامه خواهد داشت.

عبدالمحمد نجاتی مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری اظهارکرد: 
برخی طیور بومی روســتای گرمدره در شهرستان ســامان و روستای 
حیدری در شهرســتان بن به بیماری فوق حاد پرندگان مبتا شده اند. 
وی ادامه داد: با معدوم ســازی طیور بومی و ضدعفونی امکان نگهداری 
این پرندگان، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان کنترل شــده و تاکنون هیچ 
مرغداری صنعتی در اســتان درگیر این بیماری نشــده است. نجاتی از 
آمادگی کامل ماموران و کارشناسان این اداره کل برای برخورد با هرگونه 
مشاهداتی از بیماری فوق حاد پرندگان خبر داد و افزود: به غیر از روستای 
گرمدره در شهرستان سامان و روستای حیدری در شهرستان بن تاکنون 
هیچ موردی از این بیماری در استان مشاهده نشــده است. وی از همه 
مردم خواست تا هرگونه تلفات طیور خانگی و پرندگان را در کوتاه ترین 

زمان به شبکه های دامپزشکی در سطح شهرستان  و استان اطاع دهند.

چهارمحال و بختیاری 
سوگوار در ایام فاطمیه

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
به چهارمحال رسید

مدیرکل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری:

پوشش دیجیتال در چهارمحال و بختیاری به ۸5 درصد رسید

شهرستان

فرمانده انتظامي اســتان چهارمحال و بختیاري از توقیف 
انواع کاالي قاچاق به ارزش ۱7 میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال 

در محور یاسوج- لردگان خبر داد.
 سردار غامعباس غامزاده در تشــریح جزئیات این خبر، 
اظهار کرد: در پي کســب خبري مبني بر ســوء استفاده 
قاچاقچیان از محورهاي مواصاتي استان برای حمل کاالي 
قاچاق ماموران با اجرای طرح ایســت و بازرســي در محور 
یاســوج- لردگان، محل »پل قرح« به سه دستگاه کامیون 

کشنده مشکوک شده و دستور توقف دادند.
این مقام انتظامي خاطرنشان کرد: پس از هماهنگي با مقام 
قضائي، ماموران در بازرسي از این خودروها هشت دستگاه 
ژنراتور برق بزرگ،8۰ دستگاه موتور برق و یک هزار و۵۰۰ 
قلم لوازم آرایشي فاقد مدارک گمرکي به ارزش ۱7 میلیارد 
و 6۰۰ میلیون ریال کشــف و ســه نفر را نیز در این رابطه 

دستگیر کردند.
فرمانده انتظامي چهارمحال و بختیاري در پایان با اشاره به 
معرفي متهمان به مراجع قضائي گفت: قاچاق کاال ضربات 
جبران ناپذیري به بدنه اقتصادي کشــور وارد مي کند که 
نیروي انتظامي با این مفســدان اقتصادي برخورد قاطع و 

قانوني کرده و اجازه جوالن به آنها را نخواهد داد.

صبح دیروز ۲۵ پروژه عمرانی شــهرک های صنعتی استان 
به بهره برداری رســید که برای تکمیل و بهره برداری از این 
تعداد پروژه اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و 69۴ میلیون تومان 
هزینه شده است. تهیه مصالح و اجرای فیبر نوری زیرسازی و 
احداث جوی و جدول، اصاح مسیل های خاکی اجرای خط 
انتقال فاضاب شهرک صنعتی ســامان ۱، اجرای ایستگاه 
حفاظت کاتدیک شهرک صنعتی فرادنبه، تجهیز و تکمیل 
تصفیه خانه شــهرکرد و بروجن، تهیه مصالح و ترمیم نوار 
حفاری شهرک صنعتی ســامان ۲ و تهیه مصالح و اجرای 
شبکه توزیع گاز شهرکرد صنعتی ســامان ۱ و بن از جمله 
این پروژه هاست. تهیه مصالح و اجرای شبکه فشار متوسط 
و روشنایی شهرک صنعتی ســامان، تهیه مصالح و احداث 
دیوار محوطه، کانال دفع آب های ســطحی و زیرســازی و 
آسفالت شهرک صنعتی لردگان، احداث و تجهیز ایستگاه 
و خرید خودروی آتش نشانی شهرک صنعتی سفیددشت، 
الیروبی و حفاری و تجهیز چاه شهرک های صنعتی استان 
از دیگر پروژه ها بود. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان در این مراسم اظهار داشت: پروژه ایستگاه آتش نشانی 
شهرک صنعتی سفید دشت از ۲ سال گذشته آغاز شد که با 

اعتبار 8۰۰ میلیون تومان تکمیل و بهره برداری شده است.

توقیف بیش از 17 میلیارد کاالي 
قاچاق در محور یاسوج - لردگان

بهره برداری از 25 پروژه عمرانی 
شهرک های صنعتی استان 

آثار  های  مؤلفــــه 
توســــعه شــهری 
نظــام  می توانــــد 
زیستی شهر ها را به 
شیــوه های گوناگون 
مختل کنــد. فضای 
مناســب در  ســبز 
شهرها یکی از عوامل 
موثــر در کاهش این 
اثرات هســتند و به 
ویژه در ارتباط با گرد 
و غبار و آلودگی های 
فضای سبز شبه جنگلی ریه های تنفســی شهرها به شمار 
می روند. مهم ترین تاثیر فضاهای ســبز در شــهر ها تعدیل 
دما، افزایش رطوبت نســبی، لطافت هوا و جذب گرد و غبار 
است. به طور کلی وجود فضاهای سبز و تاثیر آنها در شهر ها 
اجتناب ناپذیر است چنانکه بدون آن ممکن نیست شهر ها 

پایدار باقی بمانند.
آثار فضای سبز بر بیوکلیمای شــهری به دو گروه کلی 
تقسیم می شــود.  الف- اثراتی که صرفا ناشی از وجود گیاه 
است مانند غبار گیری و پاالیش هوا   ب- اثراتی که ناشی از  
فعالیت هــای حیاتی  گیاه اســت  و محیــط از حاصل  این 

فعالیت ها منتفع می شود.
به طور کلی مــی توان گفت ایجاد فضای ســبز یکی از 
راه هایی است که به شــکل موثر آلودگی های محیط زیست 
اعم از آلودگی های گازی، ذره ای ، صوتی، تشعشعی، بوهای 
نامطبوع و دیگر آالینده های موجــود در هوا و آب و خاک را 
کنترل کرده و محیط سالم تری برای انسان فراهم می کند. 
همچنین اگر تعداد فضاهای سبز زیاد باشد از سرعت تشکیل 
کاهک آلودگی روی شهر کاسته خواهد شد. این امر یکی از 
کاربردهای مهم فضای سبز شهری است. برگ های فراوانی 
که در تاج درختان و درختچه ها وجــود دارد بهترین محل 
برای رسوب غبار هواست.فضاهای ســبز همچنین توانایی 

ضدعفونی کردن محیط اطراف خــود را دارند. درختان در 
کاهش میزان رســوب و جذب میزان ســرب هوای ناشی از 
گروه ماشین ها اهمیت بسیاری دارند.آرامشی که انسان در 
سایه یک درخت احســاس می کند به عملکرد اجتماعی - 
روانی فضای ســبز اشــاره دارد. درختانی مانند گردو، کاج، 
بلوط، فندق، بیــد، اوکالیپتوس و زبان گنجشــک از خود 
ماده ای به نام فیتونســید در فضا رها می کنند که این مواد 
روی انســان اثر فرح بخــش دارد به گونه ای کــه این ماده 
می تواند تعادل بین دو نیم کره مغز را به خوبی برقرار سازد و 
حالت طبیعی و آرامش بخشی را به انسان ارزانی کند. اثرات 

زیست محیطی فضای سبز در شهرها از نگاه آمار و ارقام:
پس از هر بارندگی یک هکتار درختکاری قادر است 68 

تن گردو غبار هوا را جذب کند.
یک هکتار درخــت و درختچه می توانــد در طول ۱۲ 
ساعت 9۰۰ کیلوگرم دی اکســید کربن هوا را جذب و 6۰۰ 

کیلوگرم اکسیژن تولید نماید.
یک درخت راش 8۰ الی ۱۰۰ ســاله با ارتفاع ۲۵ متر و 
قطر تاج ۱۵ متر قادر است ۱/7 کیلوگرم اکسیژن در ساعت 
معادل اکسیژن مصرفی ســالیانه ۱۰ نفر را تولید کند و اگر 
درخت مذکور قطع شــود ۲7۰۰ درخت جوان کار آن یک 

درخت را انجام می دهند.
درخت راش در منطقــه باز 7۵ الــی ۱۰۰ گالن آب به 
صورت بخار وارد فضا می کند و یک باغ میوه رسیده در یک 

روز 6۰۰ تن آب تبخیر می کند.
یک هکتار جنگل پهن برگ 6 تا ۱۰ تن اکسیژن و یک 
هکتار جنگل سوزنی برگ 9 تا ۱۵ تن اکسیژن در سال تولید 

می کند.
در پایان اینکــه با برنامه ریزی هدفمند و درســت و با توجه 
به خشکســالی های اخیر و کاهش شدید بارندگی و نزوالت 
آسمانی در منطقه بلداجی می توانیم فضای سبزی را که در 
حاشیه شــهر بلداجی به طول ۴ کیلومتر تبدیل به خاکستر 
شد مجددا احیا نمود تا آیندگان نیز از فضای سبزی مطلوب 

و متنوع و قابل قبول بهره مند باشند.

اثرات زیست محیطی توسعه فضای سبز در شهر ها

علیرضا رحمانی بلداجی

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2075 | February 12, 2017  |  16 Pagespedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



8
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2075 |   یکشنبه  24  بهمن 1395|   14   جمادی االول 1438

ابالغ وقت رسیدگی
11/468 در خصوص پرونده کالسه 888/95 خواهان حسین رستمی بروجنی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 120/000/000 ریــال وجه یک فقره چک به 
طرفیت  محمد حســین ســرخوش تقدیم نموده و وقت رســیدگی برای مورخ 
96/1/29 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است.  لذا با عنایت به مجهول المکان  
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

 م الف: 35921 شــعبه 15 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان  )133 کلمه، 2 کادر(

مزایده
11/232 اجرای احکام شــعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی به کالســه 920402 ح/ 1 له آقای جالل 
خدادادیان علیه آقــای میالد طاهری مبنی بر مزایده 27 حبه از 36 حبه از ســه 
دانگ از شــش دانگ ســرقفلی مغازه به نشــانی خیابان هزار جریب- مقابل 
خوابگاه- کوی بهار- بازارچه مسجدالرسول- مرغ و ماهی بهار بابت وصول 
قســمتی از محکوم به 1- میزان 1/313/312/229  ریال ) یک میلیارد و سیصد 
و سیزده میلیون و سیصد و دوازه هزار و دویست و بیست ونه ریال( 2- مبلغ 
45/000/000 ریال ) چهل و پنج میلیون ریال( نیم عشــر دولتی جمعًا به میزان 
1/358/312/229 ریال ) یک میلیارد و سیصد و پنجاه و هشت میلیون و سیصد 
و دوازده هزار و دویست و بیســت و نه ریال( با وصف کارشناسی ذیل الذکر 
که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده اســت روز دوشنبه مورخ 95/12/9 
ســاعت 8/30 الی 9 صبح در محل این اجرا واقع در ) اصفهان- خیابان شــهید 
نیکبخت- 200 متر پایین تر ســاختمان مرکزی دادگستری- ساختمان اجرای 
احکام- جنب بیمه پارســیان- طبقه چهارم( برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز 
قبل ازجلســه مزایده به نشــانی مربوطه قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با 
تودیع 10 درصد قیمت کارشناســی به حساب ســپرده دادگستری به شماره 
2171290210008 نزد بانک ملی دادگســتری اصفهان و ارائه فیش واریزی 
به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده ازمبلغ کارشناسی شروع و 
پیشــنهاد د هنده باالترین قیمت برنده مز ایده خواهد بود . نظریه کارشناسی: 
با توجه به مشــاهدات محلی مغازه دارای یک طبقه که در قسمت تحتانی دارای 
بالکن می باشد. کف سرامیک، بدنه ها کاشی، سقف با سقف کاذب PVC پشتانده 
شده و درب ورودی شیشه ای که با درب کرکره ای فلزی ورقی در زمان تعطیل 
پوشیده می شود. دارای اشترکات آب، برق، گاز و تلفن بوده و بر اساس اندازه 
گیری در محل ساخت مفید حدود سی متر مربع و مساحت بالکن حدود 15 متر 
مربع می باشد. با توجه به بررســی های به عمل آمده و با در نظر گرفتن کلیه 
عوامل موثر در قیمت گذاری از جمله موقعیــت مغازه، موقوفه بودن آن، قیمت 
روز سرقفلی مغازه مذکور برای حالت تخلیه و بالمعارض بون سه میلیارد و 
ششــصد میلیون ریال و به عبارتی سیصد و شــصت میلیون تومان ) ارزش 
ششدانگ سرقفلی( اعالم می گردد. م الف: 34698 اجرای احکام شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان  )392 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/414 شــماره صــادره : 1395/43/332076 نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 3345 فرعی از 25/518 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان 
به نام محمد نادری درباغشاهی فرزند غالمعلی مفروز و در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 

روز پنجشنبه مورخ 95/12/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/11/24 م الف: 35907 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان)153 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/415 شــماره صــادره : 1395/43/331846 نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یک قطعه ملک ساده پالک شــماره 25/3163 ) که قباًل 649/1 فرعی 
بوده و در اجرای استاندارد ســازی به پالک 3163 فرعی تبدیل گردیده( واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام حسین جوانی 
و خدیجه جوانی فرزندان محمد و غیره در جریان  ثبت اســت و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه 
مورخ 95/12/19 ســاعت 9 صبح در محل شــروع 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 اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/11/24 م الف: 35905 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)166 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/422 شــماره صــادره : 1395/43/332411 نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ ساختمان پالک شماره 32/1161 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام اسد 
جهانگیری فرزند عباس مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 
95/12/19 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/11/24 م الف: 36067 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)149 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/497 شــماره صــادره : 1395/43/333416 نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره 32/1162 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام منوچهر یوسفی، ش.ش 804 فرزند نصرت 
اله  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/12/18 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1395/11/24 م 
الف: 36274 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)145 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
11/464 شــماره ابالغنامــه: 9510100351113177 شــماره پرونــده: 
9509980351100777 شــماره بایگانی شــعبه: 950843  خواهان حیدرقلی 
ایمانی فرزند مرتضی  دادخواســتی به طرفیت  خواندگان مهدی جابری فرزند 
حسین و مهری سلیمان زاده فرزند رمضان و ساناز صادقی زاده فرزند محمد 
علی و ســپیده صادقی زاده فرزند محمــد علی و قمری پیــرزاده فرزند علی و 

پروین صادقی زاده فرزند خداداد و پری مرادزاده فرزند میرزاآقا و مســعود 
صادقی زاده فرزند خداداد و علی صادقی زاده فرزند خداداد و محسن صادقی 
زاده  فرزند خداداد و پروانه صادقی زاده فرزند خــداداد و زهرا صادقی زاده 
فرزند خداداد و ســکینه فروی حســینی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 356  ارجاع و به کالسه 
9509980351100777 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/1/30 ساعت 10 
صبح تعیین شده اســت. 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 کثیراالنتشار 
آگهی می شــود تا خواندگان  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:36034 شعبه 

11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)234 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/465 شــماره ابالغنامــه: 9510100351113194 شــماره پرونــده: 
9509980351100797 شماره بایگانی شــعبه: 950863  خواهان بانک ملت  
دادخواســتی به طرفیت  خواندگان احمد صرافان چهارسوقی فرزند محسن و 
عزت الهی دوست فرزند علی اصغر و شرکت یکتا نگین ایرانیان و محمد صرافان 
چهارســوقی و شــرکت ارم نگین البرزان به خواســته مطالبه وجه و مطالبه 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و تامین خواســته  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع و 
به کالسه 9509980351100797 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/1/29 
ساعت 10 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و 
درخواســت خواهان و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  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:36035 شعبه 

11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/466 شــماره ابالغنامــه: 9510100350612105 شــماره پرونــده: 
9509980350600785 شــماره بایگانی شــعبه: 950948  خواهان اکبر علی 
حوری  و اصغر علی حوری و بدری علی حوری و زهره علی حوری و راضیه 
علی حوری و فخری علی حوری و مرضیه علی حوری  دادخواستی به طرفیت  
خواندگان عفت الزمان شــهدادیان نائینی و عزت الزمان شــهدادیان نائینی به 
خواســته تجویز انتقال منافع به غیــر  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 220  ارجاع و به کالسه 
9509980350600785 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/1/29 ساعت 10 
تعیین شده 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 دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شود تا خواندگان  پس از نشــر 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف:36003 شعبه 6 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)198 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
11/467 در خصــوص پرونــده کالســه 1160/95 خواهان ســهراب زنگنه 
دادخواســتی مبنی بر الزام به طرفیت یزدان افرآسیاب تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 96/1/29 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 35939 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/469 در خصــوص پرونــده کالســه 951135 خواهــان صمــد رحیمی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه طلب به طرفیت روزبه راســخ- مهدی میرباقری 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 96/1/28  ساعت 9 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار 
راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35915 شعبه 
12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )116 کلمه، 1 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/470 در خصــوص پرونــده کالســه 950965 خواهــان ســمیه زارعین 
دادخواستی مبنی بر مطالبه ســفته به طرفیت مصطفی شــفیعی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 96/1/28  ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:35948 شعبه 12 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/471 شــماره ابالغنامــه: 9510100350210274 شــماره پرونــده: 
9509980350200831 شــماره بایگانی شــعبه: 950985  خواهان سید علی 
عاملی با وکالت سید صالح عاملی و سید کاظم مرتضوی  دادخواستی به طرفیت  
خوانده غالمعلی رضائی فرزند جعفر به خواسته مطالبه وجه  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304  ارجاع و به 
کالسه 950985 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  96/1/27 ساعت 11 تعیین 
شده 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 کثیراالنتشار 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 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:36026 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)174 کلمه، 2 کادر(

 ابالغ وقت اجرای قرار تحریر ترکه
11/472 بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست مجید چوپانی  با وکالت 
پرهام عالی به طرفیت حمیدرضا چوپانی- خیرالنســاء ایروانی- زهرا- زهره 
– فاطمه چوپانی قرار تحریر ترکه مرحوم صادق چوپانی طی شماره 1123-

95/11/16 در شــورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت 
5/30 عصر  مورخ 96/1/28 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونی  
آنها، بســتانکاران ومدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی 
دارند دعوت می شــود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان 
اصفهان به آدرس خ ســجاد خ حاج رحیم ارباب حاضر شــوند. عدم حضور 
مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود. م الف:35938 شــعبه 15 مجتمع شماره 

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

11/473 در خصوص پرونده کالســه 951429 خواهان غالمعلی میرزایی با 
وکالت خانم مهری نمازیان و آقای حسین محمدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت محمد احمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/1/23  
ساعت 11 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35916 شعبه 11 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/474 در خصوص پرونده کالســه 950949 خواهان خداخواســت زیالبی 
سندگانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد مشهدی رنانی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/1/23  ساعت 10 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال  
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:35950 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

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

11/475 در خصوص پرونده کالســه 1078/95 خواهان مســعود عباســی 
دادخواستی مبنی بر استرداد به طرفیت 1- محمد لطیف شمسی ارمندی 2 – علی 
شیرانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/1/21  ساعت 17 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:35918 شــعبه 27 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

11/476 شماره: 950183 به موجب رای شــماره 955 تاریخ 95/5/30 حوزه 
9 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- عفت رفیع زاده 2- یداله محقق کرونی 3- توران کشــانی 4- داود شیرعلی 
5- سعید صادقی 6- علیرضا چنگانیان  همگی به نشانی مجهول المکان محکومند 
به حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 130/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/630/000 بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )95/2/5( لغایت زمان اجرای 
حکم طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق 
محکوم له موسسه مالی و اعتباری عســگریه به مدیریت سید امین جوادی با 
وکالت یاسر شیروانی زاده به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی روبروی 

سه راه مفید ســاختمان مالی و اعتباری عسگریه صادر گردید و نیم عشر  حق 
االجرا. 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 یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
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:35993 شعبه 9 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )232 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/477 شماره: 950164 به موجب رای شماره 841 تاریخ 95/5/11 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
الهیان به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون 
ریال اصل خواسته و دو میلیون و چهارصد و سی هزار ریال هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/1/31 لغایت تاریخ وصول با احتســاب نیم عشــر اجرایــی ) 2483799-

2483798-2483783( در حق محکوم له رضا کاکائی با و کالت آقای رحمان 
جنت دســتجردی به نشانی اصفهان هشت بهشــت غربی حد فاصل بزرگمهر 
گلزار ساختمان وکال طبقه دوم دفتر آقای حمیدیا. 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 ترتیبــی 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 ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:35994 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/478 شماره: 294/95 به موجب رای شــماره 661 تاریخ 95/7/13 حوزه 
42 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه 1- محســن قاعدی فرزند علی شــغل آزاد 2- وحید قاسمی گشنیزجانی 
فرزند غریب شغل  آزاد هر دو به نشــانی مجهول المکان  محکومند به خوانده 
 ردیف  دوم ) وحید قاســمی گشــنیز جانی ( با حضور در یکی از دفاتر اسناد

 رسمی و انتقال اتومبیل شماره 526 ن 92 ایران 13 در حق خواهان حامد باتوانی 
فرزند احمد شغل آزاد به نشانی اصفهان خ زینبیه خ مفتح کوچه جماران بن بست 
مهر درب دوم سمت راســت 09382334311 و خوانده ردیف اول به پرداخت 
مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار ریال ) 1/050/000 ریال( هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی تا اجرای کامل حکم در حق خواهان و نیم عشر در حق صندوق دولت. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم 
 به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجــرای مفاد اجرائیه

 نداند، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا 
 تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:35990 شعبه 42 مجتمع 
 شــماره یــک شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان )225 کلمــه،

 3 کادر(
اخطار اجرایی

11/479 شماره: 94-1072 به موجب رای شــماره 95-350 تاریخ 95/4/20 
حوزه 41 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مجتبی صادقی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت وجه سفته و مبلغ یک میلیون و ششصد و سی و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
94/12/4 تا زمان اجرای حکم به انضمام نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له 
شهرام روغنی فرزند محمد علی شغل آزاد به نشانی اصفهان خ میرداماد کوی 
35 پالک 132.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همیــن 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 معرفــی کند که اجرای حکم و 

استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
 مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامــع دارایی خود را به

 قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:35951 
شعبه 41 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )187 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/481 شماره: 95-992 به موجب رای شماره 1423 تاریخ 95/8/25 حوزه 32 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی 
خلیلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 71/500/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/992/500 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 040189-94/12/3 لغایت اجرای حکم با احتســاب نیم عشــر 
دولتی در حق محکوم له حسن شیریان با وکالت آسیه غالمی به نشانی اصفهان 
دروازه شیراز مجتمع حافظیه دوم واحد 6،  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی 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 ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:35954 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/482 شماره: 95-998 به موجب رای شماره 1415 تاریخ 95/8/25 حوزه 
32 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه داود مشکی اصل به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
70/000/000 ریال بابت اصل خواســته ) به خواســته 5 فقره چک به شماره 
های 397970-95/4/31 به مبلــغ 10/000/000 و 397972-94/12/5 به مبلغ 
20/000/000 و 397968-94/12/30 بــه مبلــغ 10/000/000 و 397967-

94/10/30 به مبلغ 10/000/000 و 397973-95/4/5 به مبلغ 20/000/000 و 
پرداخت مبلغ 2/725/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف 
95/4/31 و 94/12/5 و 94/12/30 و 94/10/30 و 95/4/5 تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان ولی اله قادری زفره ئی به نشانی اصفهان زینبیه خیابان شهید 
دستغیب کوی نوید 33 منزل دوم سمت چپ با وکالت حسین محمدیان به نشانی 
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 
واحد 18 با احتســاب پرداخت نیم عشــر دولتی. 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 ترتیبــی 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 ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:35964 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )250 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

11/483 شماره: 859/95  به موجب رای شــماره 1312 تاریخ 95/8/5 حوزه 
6 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
منصور صادقی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 45/925/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/098/120 ریال بابت هزینه 
دادرسی و 240/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خســارت تاخیر در تادیه ازتاریخ سررســید چک )95/3/10( لغایت 
زمان اجرای حکم طبق شــاخص بانک مرکزی در حق محکوم له ســید محمد 
 مرتضوی فرزند مسیح با وکالت حســین محمدیان و مهری نمازیان به نشانی

 اصفهــان خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی ســاختمان بانــک تجــارت 
)ارغــوان( طبقــه 3 واحــد 18 و نیــم عشــر دولتــی.  مــاده 34 قانــون 
اجرای احــکام: همین کــه اجرائیه بــه محکوم علیه ابالغ شــد، محکــوم علیه 

 مکلف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنــرا به موقــع اجرا بگــذارد یــا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
 محکــوم به از آن میســر باشــد و در صورتــی که خــود را قادر بــه اجرای

  مفــاد اجرائیه ندانــد، باید ظــرف مهلت مزبور صــورت جامــع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:35966 
شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )205 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

11/484 شماره: 950663 به موجب رای شماره 1355 تاریخ 95/8/24 حوزه 
5 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علیرضــا اورنگی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
85/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 94/8/10-397730 
و پرداخت 3/025/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر 94/8/10 به 
انضمام نیم عشــر دولتی در حق محکوم له ســید محمد مرتضوی به نشانی 
اصفهان خ مقداد کوچه باغ کالنتر مادی فدن مجتمع شقایق پالک 220 با وکالت 
حسین محمدیان و مهری نمازیان به نشــانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18.  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 ترتیبــی 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 ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:35968 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )209 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/485 شماره: 27/95 به موجب رای شماره 551 تاریخ 95/8/18 حوزه 53 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه رزمین نادرپور به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت  مبلغ 
74/269/000 ریال بابت اصل خواســته و حــق الوکاله وکیل طبــق تعرفه و 
1/150/035 بابت هزینه دادرســی و 160/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/28 لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران به عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان عماد رجایی فرزند امین 
اله به نشــانی اصفهان کوی امیریه خیابان پنجم فرعی ســوم پــالک 1 و نیم 
عشــر اجرای احکام.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
 بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای

 حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد 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:35969 
شعبه 53 مجتمع شــماره سه شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )205 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/443 در خصــوص پرونده کالســه 951425 خواهان علــی فتاحی دولت  
آبادی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی عباسی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/1/20  ســاعت 10 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف:35947 شعبه 14 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
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عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: قدرت صهیونیسم و لیبرالیسم 
جهانی، نازک تر از تار عنکبوت است.  آيت ا...سیدهاشم بطحايی  در 
گفت و گو با ايمنا در گلپايگان اظهار کــرد: انقالب يک هديه الهی 
بود که امام خمینی)ره( با تمســک به خداوند بر طاغوت غلبه کرد 
و توانست با پشتیبانی ملت اين هديه را در قرعه الهی به دست آورد. 
وی گفت: ملت ايران در دوران طاغوت از فرهنگ ديکته شده غرب 
و استعمارگران انگلیس در کشور رنج می بردند، اما در جهاد با نفس 
و کینه خود توانست رژيم متحد غرب را در هم شکند و به پیروزی و 
استقالل برسد. عضو خبرگان رهبری افزود: صهیونیسم و آمريکای 
جهان خوار حق ملت ايران را به تاراج برده و در اوج بدبختی انداخته 
بودند تا جايی که در کمترين امکانات به آنها وابســته بودند و هیچ 
استقاللی از خودشان نداشتند. وی بیان داشت: در زمان ستم شاهی 
ذهن مردم را با ترساندن از ساواک و اينکه سخنی علیه آمريکا و رژيم 
شاه به میان آورده نشود خاموش کرده بودند و در يک جمله به تمام 
معنا دانش و بینش ملت را گرفته بودند. بطحايی گفت: ملت ايران 
در يک فضای اجتماعی کامال محدود با غلبه استعمار بر اين کشور 
زندگی می کردند؛ اما امام خمینی)ره( با شجاعت، سخاوت و غیرت 
خود در مقابل رژيم طاغوت تا جايی ايســتاد که به دنبال آن علیه 
استعمار انگلیس و آمريکا برخاست و سرانجام با مشقت فراوان کشور 
را از چنگال آنان گرفت. وی با اشاره به سخنان ترامپ ريیس جمهور 
آمريکا، اظهار داشت: اين فرد تا حدی نادان است که ورود 7 کشور را 
به آمريکا ممنوع اعالم کرده در صورتی که برای موقعیت اقتصادی و 
گردشگری آمريکا نیز اين ممنوعیت ضرر دارد چون سرمايه گذاران 
و دانشمندان مقیم کشور آمريکا هستند. بطحايی بیان  کرد: قدرت 
صهیونیسم و لیبرالیســم جهانی نازک تر از تار عنکبوت است و بر 
همین اساس ملت ها آگاه هستند و از سخنان تهديد آمیز استکبار 
جهان خوار هرگز نمی هراسند. وی تاکید کرد: انقالب کردن آسان؛ 
اما حفظ آن سخت است. بنابراين بر اســاس منويات مقام معظم 
رهبری حرکت کنید تا آسیبی به کشــور نرسد چون اين انقالب با 
تحمل رنج و ســختی امام خمینی)ره( و نثار خون هزاران شهید به 
دست آمده است. عضو خبرگان رهبری افزود: اسالم دين مبارزه با 
ظلم و ستم است و به همین دلیل صهیونیست ها ضد اسالم هستند 
و در عصر حاضر از هر ترفندی برای خراب کردن چهره اسالم مانند 
تشــکیل گروهک تکفیری داعش و اختالف بین شــیعه و سنی 

استفاده می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری:

قدرت صهیونیسم و لیبرالیسم 
جهانی، نازک تر از تار عنکبوت است

خبر

فرمانده قرارگاه پدافند هوايی خاتم االنبیاء)ص( در يادواره 
شهید جانباز عباسعلی باباخانی در حسینیه مرکزی نطنز 
گفت: انقالب اسالمی و دفاع مقدس، رويدادهايی است که 
از ذهن جوانان ديروز و امــروز و فرزندان آنها پاک نخواهد 
شــد دلیل ماندگاری اين وقايع نیز حضور مردم در صحنه 
اســت. فرمانده قرارگاه پدافند هوايــی خاتم االنبیاء)ص( 
افزود: حضور مردم در صحنه به دلیل خواســت آنها برای 
ابدی کردن پیمانشــان با رهبر و امام)ره( است که مظهر 

حماسه شهدا در انقالب و 8 سال دفاع مقدس بود.
وی ادامــه داد: رهبر معظم انقالب در مراســمی فرمودند 
برخی کشــورها تکلیف خود را با خود مشخص کردند آنها 
ســريال هايی تولید کرده و نام آنها را افسانه می گذارند، اما 
جوانان و نوجوانان ما می دانند که شــهدا افســانه نیستند 
بلکه پهلوانان ما هســتند، آنهايی که با شیطان روی زمین 
دســت دادند ناموس آنها روی زمین در همین دنیا تاراج 
شــد، اما اين پهلوانان ما ســبب شــدند که از ناموس ما 

حفاظت شود.
امیر اسماعیلی اظهار داشت: ناموس ما مرزهای جمهوری 
اسالمی ايران اســت، کوچک ترين عنصری که در ذهن ما 
وجود دارد همین مرزهاســت، اگر قرار بــود فقط از مرزها 
دفاع کنیم چرا نطنز، مشــهد و غیره نیز شــهید دادند در 
حالی که جنگ تحمیلی در خوزســتان به وقوع پیوســته 
بــود. وی ادامه داد: صنعــت هوانوردی در ايــران بیش از 
80 ســال عمر دارد؛ اما ســازمان بین المللــی هوانوردی 
در کانادا می گويد که از سال 93 آســمان ايران امن ترين 
آسمان است، جالب اســت بدانیم کانادا کشوری است که 
بعد از پذيرش برجام نخســتین عداوت خود را اعالم کرد، 
اما اکنون اين آمار از ســوی همین کشور اعالم می شود که 

نشان دهنده قدرت مردم ماست.
فرمانده قــرارگاه پدافند هوايــی خاتم االنبیاء)ص( با بیان 
اينکه ايران امن ترين آسمان غرب آســیا را دارد گفت: در 
سال ۱39۴، ۴۴0 هزار هواپیما يعنی ۶0 میلیون خارجی 

از امن ترين آسمان غرب آسیا عبور کردند.
وی با بیان اينکه در 3700 نقطه کشــور از بانه تا خارک و 
جزاير تمام ايرانی، ســربازان اين ملت و تجهیزات قرارگاه 
مستقر هســتند، گفت: بر اساس فرمايشــات رهبر معظم 
انقالب دشــمن بايد بفهمد اگر تهاجم کند ضربه محکمی 
خواهد خورد آنهايی که ادب سیاسی ندارند اين را بدانند.

امیر اســماعیلی با اشــاره به موضوع اقتصــاد و فرهنگ 
خاطرنشــان کرد: جنگ اقتصادی و فرهنگــی نه خاکريز 
دارد و نه جنايتکار جنگی، اما ويرانی و تلفات بسیاری دارد.  

مسعود منتظری بیان داشت: ســازه فلزی اين مجموعه 
نیز در شــهرک صنعتــی شــماره 2 نجف آبــاد مراحل 
ســاخت خود را می گذرانــد که به محــض تکمیل روی 
فونداســیون و زيرساخت های ايجاد شــده نصب خواهد 
شــد. وی اضافه کرد: بــا توجه بــه نیاز موجــود جهت 

تجمیــع زيرمجموعه هــای مختلــف سیســتم حمل و 
نقل و به دنبال تخصیص بخشــی از بودجــه های الزم از 
محــل اعتبــارات عمرانی دفتــر مقام معظــم رهبری، 
ســاخت، تکمیــل و تجهیــز ســاختمان حمــل و نقل 
شــهرداری در محل ترمینال مســافربری شــروع شده 

که در صورت مســاعد بودن شــرايط آب و هوايی، شاهد 
بهره بــرداری از آن تا پايان ســال جــاری خواهیم بود.

منتظری ادامه داد: در اين مجموعــه ايجاد اولین گالری 
شــهر و فضايی ويژه دوربیــن های کنتــرل ترافیک هم 
پیش بینی شــده که بهره بــرداری از آنهــا بخش قابل 
 توجهی از کمبودهای شــهر در اين خصــوص را برطرف 
خواهد کرد. شــهردار نجف آبــاد گفت: بــا برنامه ريزی 
صورت گرفته و صــرف اعتبــاری بالغ بر يــک میلیارد 
تومان، تعداد نقاط تحت پوشــش دوربیــن های کنترل 
ترافیک شــهر تا اواسط اســفندماه ســال جاری به 22 
نقطه افزايش پیدا خواهــد کرد که اين امــر به برقراری 
هر چه بهتــر نظم، امنیت، روانی ترافیک، ســهولت تردد 
خودروهــای آتش نشــانی و اورژانس به عنــوان يکی از 
زيرساخت های شــهرهای توســعه يافته کمک خواهد 
نمود. وی خاطرنشــان کرد: طی يک ســال گذشــته ۴ 
نقطه پر تردد نجف آباد به اين زيرســاخت تجهیز شــده 
بودند و يکی از طبقات ســاختمان سازمان مشارکت های 
مردمی شــهرداری نیز به مرکز کنترل ترافیک اختصاص 
پیدا کرده اســت. منتظری در پايان تصريــح کرد: اولین 
فاز پارک 55 هکتاری کوهســار نجف آباد تا پايان ســال 
جاری بــا پیش بینی زيرســاخت های متعــدد و متنوع 
مــورد بهره برداری قــرار خواهد گرفت کــه اين موضوع 
نقش مهمی در افزايش ســرانه فضای ســبز و دسترسی 
شــهروندان به محیطی مناســب جهت تفريح در شمال 
شهر نجف آباد خواهد داشت. وی اذعان کرد: اتصال شبکه 
آبیاری فضای ســبز اين مجموعه به خط انتقال پســاب 
تصفیه خانه فاضالب و بهره گیری از جديدترين تکنولوژی 
های موجود در عرصه آبیاری تحت فشــار در کنار کاشت 
گونه های مقاوم به خشکسالی، شرايط خاص کوهستانی 
و انواع بیماری ها و آفــات از ديگر ويژگــی های در نظر 

گرفته شده برای اين پارک محسوب می شوند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص(مطرح کرد :

 آسمان ایران؛ امن ترین 
آسمان دنیا

با مسئوالن

پیشنهاد سردبیر: 
آسمان ایران، امن ترین آسمان دنیا

اولین فاز پارک 
55 هکتاری 

کوهسار 
نجف آباد تا 
پایان سال 

جاری با 
پیش بینی 

زیرساخت های 
متعدد و 

متنوع مورد 
بهره برداری قرار 

خواهد گرفت

شهردار نجف آباد خبر داد:

 پیشرفت 45 درصدی پروژه کشتارگاه صنعتی غرب استان

ريیس هیئت امنای امامزاده محمــد)ع( پرمه چناررود اظهار 
کرد: يکی از راه های توســعه بخش چناررود و روســتای پرمه 
جذب گردشگر در شهرستان اســت که با توجه به آب و هوای 
بســیار خوب و هوای پاک اين روســتا می تواند گردشــگری 
مذهبی را بــه  عنوان مقصد اصلی گردشــگران در اســتان و 
کشور تبديل کند. اردشــیر فرخوند افزود: اگر با کمک خیرين 
زيرســاخت های امامزاده محمد)ع( پرمه تقويت شود می توان 
زمینه حضور گردشــگران مذهبی را در اين بخش فراهم کرد 

چرا که گردشگر در مسافرت عالوه بر استراحت و تفريح احتیاج 
به آرامش روحی و روانی دارد که وجود امامزاده پرمه در مکانی 
بسیار با صفا می تواند آرامش بخش روحی زائر و گردشگر باشد. 
ريیس هیئت امنای امامزاده محمد)ع( پرمه چناررود تصريح 
کرد: امامزاده محمد)ع( در روســتای پرمه در غرب شهرستان 
چادگان قرار دارد که مسافت اين روستا با مرکز شهرستان ۴0 
کیلومتر است و در ايام سوگواری کلیه عزاداران اين بخش که 
شامل ۱2 روستا هستند به اين امامزاده آمده و به سوگواری و 

عزاداری می پردازنــد. وی بیان کرد: روســتای پرمه در فصل 
بهار و تابستان پذيرای مسافران و گردشگران از نقاط مختلف 
شهرستان و استان های کشور اســت که با حضور خود در اين 
 مکان مقدس عالوه بر زيارت از آب و هوای بســیار مطلوب آن 

استفاده می کنند. 
فرخوند به کمبودهای اين امامزاده اشــاره کرد و اظهار داشت: 
انتظــار داريم دولت بــه  ويژه ســازمان اوقاف و امــور خیريه 
شهرستان و خیرين با سرمايه گذاری بتوانند روند توسعه اين 
آستان مقدس را سرعت ببخشند تا مسافران و گردشگران برای 

اسکان با مشکل روبه رو نشوند.

توسعه صحن امامزاده محمد چناررود موجب رونق گردشگری می شود

ابالغ رای
11/486 کالســه پرونده: 370/95 شــماره دادنامــه:970-95/10/20 مرجع 
رسیدگی: شعبه 34 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جمال فردوسیان  به 
نشانی اصفهان خوراسگان خ سلمان پ 110، خوانده: توحید توفیقی به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای جمال فردوسیان 
به طرفیت آقای توحید توفیقی  به خواســته مطالبه مبلــغ 73/000/000 ریال 
وجه چک  به شــماره 194/19804413  به انضمام مطلق خسارات قانونی- با 
توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مســتندات در ید خواهان و  صدور 
گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ 
قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 
قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ هفتاد و ســه میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و 
نهصد و پانزده هزار ریال  بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف 94/9/28 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35959 شعبه 34 شورای حل 

اختالف اصفهان )274 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

دادنامــه:  شــماره   ،5 ش   950778 پرونــده:  کالســه   11 /487
9509976793501788-95/10/25 مرجع رســیدگی: شــعبه 5 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: بانک قرض الحسنه رســالت به مدیرعاملی محمد 
حسین حسین زاده به نشــانی اصفهان خ چهارباغ خواجو جنب خ منوچهری 
نبش بن بســت حکیم نظامی ساختمان قرض الحســنه )طبقه سوم( با وکالت 
1- حسین محمدیان 2- افسانه غالبی به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
ســاختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18-، خوانده: عزیزا... مشفقی 
به نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعــوی  بانک قرض 
الحسنه رسالت به مدیرعاملی محمد حســین حسین زاده با وکالت 1- حسین 
محمدیان 2- افسانه غالبی به طرفیت آقای عزیزا... مشفقی به خواسته مطالبه 
مبلغ 9/300/000 ریال وجه چک به شــماره  1514/836630/17-95/4/9 به 
عهده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواســت 
تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 9/300/000 
ریال بابت اصــل خواســته و 1/257/500 ریال بابت هزینه دادرســی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )95/4/9(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35963 شعبه 5 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 334 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

11/488 کالسه پرونده: 950831 شماره دادنامه: 9501997-95/11/10 مرجع 

رسیدگی: شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید شریفی به 
نشانی تهران خیابان مصطفی خمینی پاســاژ قدیر پالک 53 با وکالت حسین 
محمدیان- مهری نمازیان به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان 
بانک تجارت )ارغوان( ط ســوم واحد 18، خوانده: احسان یونسی  به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه دو فقره چک، گردشــکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست سعید شریفی با 
وکالت آقای حســین محمدیان و مهری نمازیان به طرفیت احسان یونسی به 
خواســته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شــماره های 
9468/765593-95/4/5 و 9468/765594-95/4/15 عهده بانک اقتصاد نوین 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مال 
حظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به اســتناد 
مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 
249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون 
ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 2/610/000 ریال به عنوان خسارت 
دادرسی و هزینه نشر  آگهی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ های 
فوق  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل وا خواهی در این شــعبه خواهد بود. م الف:35967 شعبه 12 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 304 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/489 کالســه پرونده: 950511 شــماره دادنامه:1549-95/9/22 مرجع 
رسیدگی: شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جعفر ابراهیمی به 
نشانی اصفهان شهرک صنعتی امیرکبیر بلوک 15 پالک 32، خوانده: مرتضی 
محمدی موســوی  به نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی  جعفر ابراهیمــی به طرفیت مرتضی محمدی موســوی به خواســته 
مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه چک به شــماره 95/3/15-685318/53  
به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
 ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و

 این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکــم بر محکومیــت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/417/500 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )95/3/15(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:35975 شعبه 5 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 279 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/490 کالســه پرونده: 828/95 شــماره دادنامــه:905-95/10/23 مرجع 
رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آزاده بابائی فرزند 
جعفر به نشــانی خورزوق خیابان انقالب اســالمی کوچه ذوالفقار پالک 24، 
خوانده: بهنام مغزی نجــف آبادی فرزند علیرضا به نشــانی مجهول المکان، 

خواســته: مطالبه مبلغ 9/000/000 ریال بابت چک به شــماره 57-686249 
/خ مورخ 95/7/30 عهده بانک ســپه مطالبه مطلق خسارات دادرسی و مطالبه 
خســارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت صدور حکم و اخذ محکوم 
به،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آزاده بابائی فرزند جعفر به طرفیت آقای بهنام مغزی نجف 
آبادی فرزند علیرضا  به خواسته مطالبه مبلغ 9/000/000 ریال وجه چک  به 
شماره 686249/خ 57  به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به محتویات 
پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ نشــر آگهی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 9/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/070/000 ریال  بابت هزینه 
دادرسی و هزینه های نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک 95/7/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید.  رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35976 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف اصفهان )321 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/491 کالسه پرونده 950786 شــماره دادنامه: 9509976793501989-
95/11/17  تاریخ رسیدگی: 95/11/17 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مهدی زین العابدین رنانی به نشانی اصفهان رهنان 
خ شریف شرقی کوچه گلزار با وکالت علی شیرزاده به نشانی اصفهان نبش سه 
راه سیمین ط سوم داروخانه سالمت، خوانده: محمد ستوده به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: رای اصالحی، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: دادنامه اصالحی: با توجه به اینکه در دادنامه شــماره 1568 مورخ 
95/9/30 محکومیت بابت اصل خواســته مبلغ یکصد و بیست و چهار هزار و 
هفتصد هزار ریال قید گردیده به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی 
مبلغ محکومیت بابت اصل خواسته به یکصد و بیست و چهار میلیون و هفتصد 
هزار ریال اصالح می گردد و به تبــع دادنامه 1568 محکومیت غیابی صادر و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از   
آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد و تسلیم 
رای اصلی بدون رای اصالحی ممنوع می باشد. م الف:35977 شعبه 5 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/492 کالسه پرونده: 950792 شــماره دادنامه: 9509976796301904-
95/10/8 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
تعاونی اعتبار ثامــن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و 
مسعود مهردادی به  نشانی میدان بزرگمهر ابتدای خ بزرگمهر کوچه  آبشار 
سرپرستی تعاونی ثامن االئمه به وکالت جواد قاسمی به نشانی میدان بزرگمهر 
 ابتدای خ بزرگمهر کوچه آبشار سرپرســتی تعاونی ثامن االئمه، خواندگان:

 1- مهدی عــرب لودریچه 2- جواد رحیمی دوتوئی 3- کاظم قادری هر ســه 
به نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی 
با وکالت آ قای جواد قاســمی  به طرفیت آقایان مهدی عرب لودریچه و جواد 
رحیمی دوتوئی و کاظم قادری به خواســته مطالبه مبلــغ 45/000/000 ریال 

قسمتی از وجه چک به شماره 937146-95/2/11 به عهده بانک ملی به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خواندگان به نحــو تضامنی به پرداخت مبلغ 45/000/000 
ریال بابــت اصل خواســته و مبلــغ 120/0000 ریــال هزینه نشــر آگهی و 
2/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/2/11(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشــد. م الف:35978 شــعبه 33 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 357 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

11/493 کالسه پرونده: 950911  شــماره دادنامه: 9509976794101987-
95/11/9 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
محسن پودینه به نشــانی خیابان باغ فردوســی پ 49 با وکالت آقای حسین 
محمدیان و خانم مهری نمازیان به نشــانی اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی 
خ شیخ مفید ســاختمان عقیق طبقه اول واحد یک، خوانده: علی زارع به نشانی 
مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح  آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: دعوی محسن پودینه با وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان 
به طرفیت علی زارع مویدی  به خواسته مطالبه مبلغ 125/000/000 ریال وجه 
حواله شماره های 668393 و 989596 عهده موسســه مالی و اعتباری مهر 
اقتصاد  به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی موسسه اعتباری مهر 
اقتصاد که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و  اینکه خوانده در جلســه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که 
اعالم برائت ذمه اش را اقتضا نماید ابراز نداشــته بر شــورا ثابت است لذا به 
اســتناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 125/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/220/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 95/7/25 
)تاریخ مطالبه( تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در 
این مرجع خواهد بود. م الف:35965 شــعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )280 کلمه، 3 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

11/541 شــماره صــادره : 1395/43/332415 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب کارگاه پالک شماره 32/1149  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبــت غرب اصفهان به نام 
محمد صمدی ورنوسفادرانی فرزند رجبعلی  مفروز و در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز پنجشنبه مورخ 95/12/19 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/11/24 م الف: 36513 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)151 کلمه، 2 کادر(

شهردار نجف آباد گفت: به دنبال گذشــت چندین دهه از فعالیت کشــتارگاه فعلی نجف آباد که به دلیل 
فرسودگی بیش از حد با مشکالت متعددی مواجه شــده بود، برنامه ریزی جهت تامین بودجه و آغاز مراحل 
 ساخت کشــتارگاه جدید در این دوره شــروع شــد که در حال حاضر با کمک اعتبارات تخصیصی دفتر 

مقام معظم رهبری و بودجه های شهری، پروژه در اولین فاز خود بیش از 45درصد پیشرفت داشته است.
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پرداخت تسهیالت اشتغال 
به مددجویان کمیته امداد

مجمع خیرین ازدواج در تمام 
استان ها تشکیل می شود

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران گفت: تسهیالت 
اشتغال تا ســقف 300 میلیون ریال از محل منابع امداد و اعتبارات 
قرض الحســنه بانک های عامل به مددجویان پرداخت می شود. امیر 
عذیری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران اظهار 
داشــت: طی 9 ماهه ســال 95، یک هزار و 423 فرصت شغلی برای 
مددجویان تحت پوشش در اســتان تهران ایجاد شده و بیش از 235 
میلیارد ریال تسهیالت اشتغال به منظور ایجاد این فرصت های شغلی 
در اختیار مددجویان قرار گرفته اســت. وی افــزود: در همین مدت 
زمان، 441 فرصت شغلی با تســهیالت پرداختی از منابع امدادی و 
982 فرصت نیز با تسهیالت اعطایی از محل اعتبارات قرض الحسنه 
بانک های عامل برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اســتان 
تهران ایجاد شــده است. عذیری تصریح کرد: تســهیالت اشتغال تا 
سقف 300 میلیون ریال از محل منابع امداد و اعتبارات قرض الحسنه 
بانک های عامل به مددجویان دارای مهارت و توانایی پرداخت شــده 
که این تسهیالت بدون نیاز به سپرده گذاری و با بازپرداخت طوالنی 
مدت به مددجویان تحت پوشــش ارائه می  شــود.معاون اشتغال و 
خودکفایی کمیته امداد استان تهران در پایان گفت: از ابتدای سال 95 
تاکنون، بیش از 22 میلیارد ریال تسهیالت برای ایجاد شغل و منبع 
درآمدی پایدار به فارغ التحصیالن دانشگاهی مددجو در استان اعطا 
شده، همچنین 144 فرصت شغلی برای افراد تحت حمایت این نهاد 
ایجاد شده که تعداد بسیاری از این فارغ التحصیالن مشاغلی مرتبط با 

مدارک دانشگاهی خود ایجاد کرده اند.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانــواده وزارت ورزش و جوانان گفت: 
تالش می کنیم تا قبل از پایان ســال جاری مجمع خیرین ازدواج را 
در تمام استان ها تشکیل دهیم. ناصر صبحی در مورد مجمع خیرین 
ازدواج گفت: تا هفته گذشته راه اندازی مجمع خیرین ازدواج برای 4 

استان نهایی شده بود و حدود 12 استان نیز در مرحله ثبت هستند.
وی ادامه داد: در بقیه اســتان ها در حال شناســایی خیرین ازدواج 
هستیم و تالش می کنیم تا قبل از پایان ســال جاری تمام استان ها 
نهایی شوند و در همه استان ها مجمع خیرین ازدواج تشکیل شود اما 
اینکه تا چه حد موفق باشــیم به ظرفیت ها و امکانات استانی ارتباط 
دارد. مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانــواده وزارت ورزش و جوانان با 
اشاره به نقش موثر مجمع خیرین ازدواج در تشکیل خانواده جوانان 
گفت: در تمام اســتان ها پیش از آنکه ســازمان یا نهادی بخواهد در 
راستای تســهیل ازدواج جوانان گامی بردارد همین مجامع خیرین 
بسیاری از امور را انجام می دهند و مشــکالتی را  که بر سرراه ازدواج 
جوانان است رفع می کنند. امیدواریم به زودی مجمع خیرین ازدواج 

در تمام استان ها تشکیل شود.

پیشنهاد  سردبیر:
افزایش محدودیت برای نوگواهینامه ها از ابتدای سال 96

با مسئوالن

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آســیب های اجتماعی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: تمام دانش آموزان پایه های ششــم 
و نهم تا پایان ســال جــاری تحت پوشــش برنامه آموزش 

پیشگیری از اعتیاد قرار می گیرند.
نادر منصور کیایی مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های 
اجتماعی وزارت آموزش و پرورش در پاســخ به این پرسش 
که »آیا پیشــگیری از اعتیاد را در بیــن دانش آموزان دنبال 
می کنید؟«، اظهار داشت: دفتر مراقبت در برابر آسیب های 
اجتماعــی در زمینه پیشــگیری از آســیب های اجتماعی 
و رفتارهــای پرخطر، از جملــه در زمینه اعتیاد، در ســال 
تحصیلی جــاری برنامه هــای گســترده ای را در قالب های 

آموزشی، فرهنگی و مراقبتی در دست انجام دارد.

وی افزود: در زمینه آموزش پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای 
پرخطر به دانش آموزان  بر اساس برنامه ریزی ها، 40 درصد 

از مدارس کشور تحت پوشش قرار می گیرند.
کیایی در خصوص میزان و چگونگی پیشگیری از اعتیاد در 
مدارس خاطرنشان کرد: در سال گذشــته به طور میانگین 
حدود 25 درصد از مدارس کشــور تحت پوشــش آموزش 

پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر بودند.
وی افزود: امیدوار هســتیم که از طریق راهنماهای آموزش 
پیشگیری که برای استفاده معلمان و کالس درس تهیه شده 

است، این نرخ پوشش از 40 درصد نیز بیشتر شود.
مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آســیب های اجتماعی وزارت 
آموزش و پرورش با اشــاره بــه تفاهم نامــه وزارت آموزش 
و پــرورش و وزارت کشــور در همین خصــوص، گفت: در 
چارچوب سند تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی، تمامی دانش آموزان پایه های ششم و نهم تا پایان 
سال جاری تحت پوشش برنامه آموزش پیشگیری از اعتیاد 
قرار می گیرند. وی اضافه کرد: یعنــی در واقع در این دو پایه 
مهم، پوشش 100 درصدی خواهیم داشــت؛ عالوه بر این 
کارگاه های آموزشــی برای کارکنان و والدین نیز در سطح 

مدارس کشور در حال برگزاری است.

 معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، گفت: ارتقای هتلینگ 
یکی از 22 برنامه تامین اجتماعی در حوزه درمان است. دکتر 
محمدعلی همتی افزود: براساس آمارها و اطالعات جدید آمار 
بیماران سرطانی هر سال رو به افزایش اســت. وی ادامه داد: 
به دو دلیل افزایش سن جامعه و سالمندی که به عنوان یکی 
از چالش های حوزه ســالمت و به دلیل تشخیص های بهتر و 
آســیب های محیطی در ســال های آینده، افزایش بیماران 
سرطانی را شاهد خواهیم بود. همتی گفت: ساالنه حدود 100 
هزار بیمار سرطانی جدید به آمار این بیماران در کشور افزوده 
می شود و در سال های آینده به 150 هزار نفر در سال خواهد 
رسید و امیدواریم که بتوانیم خدمات حوزه درمان را گسترش 
دهیم. وی افزود: سازمان تامین اجتماعی به جهت اینکه به ریل 

اصلی خدمات خودش بازگشته است باید به ریل گذاری ویژه 
در بخش خدمات هم می رســید که به همین منظور تاکنون 
خدمات خوبی ارائه شده اســت. معاون درمان سازمان تامین 
اجتماعی افزود: سابقه 10 ساله گذشته سازمان نشان می دهد 
که سازمان دچار چالش هایی بوده و برنامه هایی که با تغییر 
مدیریت به فراموشی سپرده شــد، البته هدف اصلی سازمان 
ارائه خدمات 18 گانه اســت که در حوزه درمان فعالیت های 
خوبی صورت گرفت و برنامه راهبــردی در این زمینه داریم.

همتی ادامه داد: در این ســازمان برنامــه عملیاتی را در همه 
حوزه ها تدوین و اجرا کرده و در حوزه درمان 22 برنامه داریم 
که ارتقای هتلینگ یکی از این برنامه هاست که به همین دلیل 
شاهد رضایتمندی بیماران هستیم. وی خاطرنشان کرد: بحث 
دیجیتالی کردن دستگاه رادیولوژی و نظام ارجاع مسیر خوبی 
در حوزه درمان تعیین کرده و امیدواریم ســال آینده ســایر 
برنامه های درمانی را اجرایی کنیم. همتی اضافه کرد: ارتقای 
تجهیزات بیمارستان های تامین اجتماعی از دیگر برنامه های 
سازمان است که با 10 تا 20 ســال قبل قابل قیاس نیست و 
یکی از این تجهیزات رادیوتراپی است که این دستگاه در کشور 
یونیک و با کیفیت است و ما ورژن 201٦ آن را افتتاح می کنیم 

و دارای مزایایی نیز می باشد.

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش:

آموزش پیشگیری از اعتیاد در ۴0 درصد مدارس
معاون درمان تامین اجتماعی عنوان کرد:

تدوین ۲۲ برنامه عملیاتی در حوزه درمان تامین اجتماعی

اخبار کوتاه 

معاون عملیات فرماندهي انتظامي استان خبرداد:

افزایش 96 درصدي دستگیري 
متهمان کاالي قاچاق

معاون عملیات فرماندهي انتظامي اســتان از افزایش 9٦ درصدي 
دستگیري متهمان کاالي قاچاق توســط این یگان خبر داد و گفت: 
در این مدت 29 دستگاه خودروی سبک و سنگین که حامل کاالي 

قاچاق بودند توسط ماموران یگان تکاوري استان توقیف شدند.
سرهنگ علي ملکي آهنگران اظهار داشت: یگان تکاوري فرماندهي 
انتظامي استان یکي از یگان هاي موفق این فرماندهي در سال جاري 
بوده و توانسته است اقدامات خوبي در زمینه کشف مواد مخدر، مبارزه 

با اشرار مسلح و قاچاقچیان کاال انجام دهد.
وي افزود: ایــن یگان براي خدمت در کویــر و مناطق صعب العبور و 
بیابان هاي فرعي استان تشکیل شده و در همین راستا نیز ماموران 
این یگان آموزش هاي خــاص رزمي و عملیاتي را تعلیــم دیده و از 

آمادگي و  توان جسمي  باالیي برخوردار هستند.
رشد  60 درصدی کشفیات مواد مخدر یگان در 10 ماهه 

امسال
این مقام مسئول با بیان اینکه حضور مقتدرانه ماموران یگان تکاوري 
استان باعث ناامن شدن راه هاي فرعي و کویري براي قاچاقچیان شده 
است اظهار داشت: مجموع کشفیات مواد مخدر این یگان در 10 ماهه 
امسال مقدار ٦ تن و 501 کیلو و 882 گرم بوده که ٦0 درصد نسبت 

به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. 
وي از انهدام 20 باند قاچاق مواد مخدر توسط این یگان در سال جاري 
خبر داد و گفت: این یگان در دستگیري قاچاقچیان مواد مخدر نیز با 
افزایش 23 درصدي در 10 ماهه امســال نسبت به مدت مشابه سال 

قبل روبه رو بوده است.
این مقام انتظامي بیان داشــت: در این مدت تعداد 158 دســتگاه 
خودروي سبک و ســنگین نیز به علت حمل مواد مخدر توسط این 

یگان توقیف شدند.
سرهنگ آهنگران، یکي از اقدامات موفق این یگان را برخورد با ورود 
کاالهاي قاچاق عنوان کرد و اظهار داشت: یگان تکاوري استان یکي 
 از یگان هاي موفق در زمینه برخورد با محموله هاي قاچاق بوده است

 به طوري که مجموع کشــفیات این یــگان در زمینه محموله هاي 
قاچاق نسبت به 10 ماهه سال قبل 142 درصد افزایش داشته است.

معاون عملیات فرمانده انتظامي استان با بیان اینکه این کاالها شامل 
لوازم خانگي، لوازم آرایشي و بهداشتي، لوازم یدکي خودرو، بلوریجات 
و لوازم صوتي و تصویري و گوشي تلفن همراه بوده است گفت: ارزش 

محموله هاي قاچاق کشف شده 150 میلیارد ریال است.
این مقام انتظامي از افزایش 9٦ درصدي دستگیري متهمان کاالي 
قاچاق توســط این یگان خبر داد و گفت: در این مدت 29 دســتگاه 
خودروی ســبک و ســنگین که حامل کاالي قاچاق بودند توسط 

ماموران یگان تکاوري استان توقیف شدند.

اخبار 

مرد نقاش کارش شــده نقاشی برای همســرش! باید 100 
تابلو نقاشی کند تا مهریه همسرش را بپردازد. زهرا و مهران 
شش ســال قبل در نمایشــگاه نقاشــی مهران با هم آشنا 
شدند. زهرا ابتدا عاشق نقاشــی ها و بعد مهران شد. او شاعر 
بود و عاشق منظره هایی ســبز. زمانی که تصمیم به ازدواج 
گرفتند نوعروس مهریه عجیبی تعییــن کرد. او صد تابلوی 
نقاشــی از منظره را به عنوان مهریه تعیین کــرد. حاال که 
 کارشان به طالق کشیده شــده، زن جوان مهریه اش را اجرا 

گذاشته است.
مهران در جلسه دادگاه اعالم کرد نمی تواند این تعداد تابلو را 
یکجا به همسرش بدهد. حاال هم با حکم دادگاه باید ماهانه 
یک تابلوی نقاشی بکشد و به عنوان مهریه به همسرش بدهد.

گاهی برخی مهریه ها نه تنها باعث مشــکل، بلکه سبب کار 
خیر می شــود. نوعروس جوانی چندی قبــل مهریه اش را 
نگهداری از ایتام تعیین کرد. نوعــروس با مهریه تکفل پنج 
یتیم به مدت 14 سال پیمان زناشویی بسته است. او درباره 
مهریه خود می گوید: همیشه دوست داشتم مهریه ام چیزی 
باشد که هم دنیای مرا بسازد و هم آخرتم را آباد کند، از این 
رو به نیت 14 معصــوم به مدت 14 ســال و به نیت پنج تن 
تکفل و سرپرستی پنج یتیم را جزو مهریه ام قرار دادم. سکه 
هر تعداد هم که باشد حتی اگر بتوانی آن را به صورت کامل از 

داماد بگیری فقط می تواند یک دلخوشی زودگذر برای این 
دنیا باشد، اما من دوست داشتم مهریه ام ماندگار باشد و دنیا 
و آخرت مرا تامین کند. با تقبل سرپرســتی این ایتام نه تنها 
مهریه ام را از همان ابتدا دریافت کرده ام و همسرم شیرینی 
لذت پرداخت مهریه مرا می چشــد، بلکه بــرای هر دوی ما 
باقیات الصالحاتی ایجاد شــده که باعث خیر هر دوی ماست 
و ما می توانیم بهشت دنیوی و اخروی را در کنار هم بسازیم و 

مسیر کمال و سعادت را با یکدیگر طی کنیم.
آقا داماد نیز درخصوص چگونگی مهریه همسرش گفته است: 
در صحبت هایی که با هم داشــتیم مشخص شد خط مشی 
ما بسیار شبیه هم اســت و از آنجا که از قبل دوست داشتم 
چنین کاری را انجــام دهم این موضوع را بــه عنوان مهریه 
لحاظ کردیم و در صورتی که وسع مالی ما بهتر شود تعداد را 
افزایش خواهیم داد. ازدواج با عروس عاشق حیات وحش هم 
دردسرهای خودش را دارد. پرونده شکایت زنی با مهریه 10 
آهوی وحشی هم یکی از عجیب ترین پرونده هایی بود که دو 

سه سال قبل در دادگاه خانواده به جریان افتاد.
مهناز 2٦ ساله که با یکی از آشنایان خود در شهر مادری اش 
ازدواج کرده بــود، به دلیل عالقه ای که به طبیعت داشــت 
این مهریه را انتخاب کرد. او چند مــاه بعد از ازدواج به خاطر 
شــغل همســرش به تهران آمد اما آن قدر تنهایی و غربت 

آزارش داد که تصمیــم گرفت مهریه اش را اجــرا بگذارد و 
شوهرش را مجبور کند تا زمانی که 10 رأس آهوی وحشی 
را از دشت های شهرستان محل سکونتشان شکار نکرده، به 
تهران برنگردند. این هم از جمله مهریه هایی بود که قابلیت 

اجرا نداشت.
گاهــی مهریه آن قــدر عجیب اســت که پای ســفره عقد 
همه میهمانان را شــوکه می کند. براســاس آنچــه یکی از 
خبرگزاری ها اعالم کرده اســت، عروس و دامــاد در محل 
کار یکدیگر را دیده و به هم دل بســته بودند. هر دو دوست 
داشتند زندگی شان را از دریچه ای دیگر ببینند. برای همین 
تصمیم گرفته بودنــد به گونه ای جدید و نــو زندگی را آغاز 
کنند. اگرچه سال ها پیش پدر دختر جوان از روستا به شهر 
آمده بود و در شــهر زندگی کرده بود، ولــی واقعیت این بود 
که دختر جوان هنوز دلبسته اصالت ها و سادگی ها بود. برای 
همین وقتی وارد شد، همه متعجب شدند. او به رسم روستا 
لباسی محلی پوشیده و با ســادگی تمام آماده عقد ازدواج 
شده بود. زمانی که عروس و داماد کنار سفره عقد نشستند 
اطرافیان شــروع به پایکوبی کردند. در این زمان عاقد از پدر 
عروس درخواست کرد تا میزان مهریه را مشخص کند. پدر 
عروس گفت: خوشحالم که در تمام این سال ها دختری خوب 
تربیت کرده ام و او هرگز با وجود پیشرفتی که داشته حقیقت 
و اصالت خود را از یاد نبرده اســت. بــرای همین می خواهم 
انتخاب میزان مهریه را به عهده خودش بگذارم، زیرا می دانم 
او بهترین انتخاب را خواهد داشت و بهترین شیوه را در پیش 
خواهد گرفت. دختر جوان رو به پدرش کرد و گفت: فردی را 
که برای زندگی ام انتخاب کرده ام، فردی اســت که در طول 
چند ســال همکاری با خودم انتخاب کرده ام و خوشــحال 
هستم که عقاید و افکارمان به هم نزدیک است برای همین 
برای مهریه ام یک موتورســیکلت و دو عدد دوچرخه تقاضا 
می کنم. عــروس در برابــر تعجب همه گفت: من به ســفر 
عالقه زیادی دارم و دوســت دارم در طبیعت گشت و گذار 
داشته باشم، هم من و هم همســرم از دوچرخه سواری لذت 
می بریم و می خواهم با دوچرخه سفر کنیم و سفرهایی را هم 
که با دوچرخه ممکن نیست با موتورسیکلت برویم. حاضران 
با شنیدن این میزان مهریه شــادمانی کردند و خطبه عقد 

خوانده شد.
وقتی همسرت جهانگرد باشد

وقتی همسرت جهانگرد باشد، آن وقت باید سفر به کشورهای 
مختلف را به عنوان مهریه تعیین کنی. چندی قبل انتشــار 
تصویری از یک عقدنامه در شــبکه های اجتماعی با مهریه 

جالب و در نوع خود جدید موجب تعجب کاربران شد.
در این عقدنامه هزینه پنج سفر به قاره های جهان که شامل 
کشورهای برزیل، کانادا، چین، هندوستان، فرانسه، ایتالیا، 
اسپانیا، آلمان، تانزانیا و استرالیا معادل با نرخ روز موسسات 
توریستی معتبر در تهران برای تورهای 15 روزه رایج در این 
موسسات به عنوان مهریه نوشته شده است. حاال اگر عروس 
خانم بخواهد مهریه اش را اجرا بگذارد، داماد باید او را روانه 10 

کشور با هزینه میلیاردی کند!

همیشه عادت کرده ایم که مهریه ســکه طال، ملک یا سفر زیارتی باشــد، اما گاهی بعضی از مهریه ها خبرساز 
می شود. مهریه هایی که بیشتر براساس روحیه عروس خانم ها تعیین می شود و گاه زمانی که کار به پرداخت آن 
می رسد، مرد افسوس می خورد کاش مهریه را سکه تعیین کرده بود. مدتی بود مهریه ها خنده دار و غیرقابل اجرا 
شده بود که با ورود قوه قضائیه این مهریه ها دیگر ثبت نمی شود و خبری از بال مگس و دست و پای داماد به عنوان 

مهریه نیست.

چالش های سمن های جوانان با سازمان ثبت 
شرکت ها

افزایش محدودیت برای نوگواهینامه ها 
از ابتدای سال 96

مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به موانع موجود 
برای فعالیت های سمن ها گفت: سازمان ثبت شرکت ها به ســمن های جوانان، شماره 
شناسه ملی ویژه اشخاص حقوقی را نمی دهد و همین امر موجب شده است که سمن ها 

نتوانند هیچ اقدام مالی انجام دهند چرا که در غیراین صورت متهم به پول شویی می شوند.
رضا حجتی، افزود: بر اســاس قانونی که دهه 80 تصویب شده ولی اکنون به اجرا درآمده 
است، تمام مراودات مالی اشخاص حقوقی باید در سامانه متعلق به سازمان برنامه و بودجه 
ثبت شود. زمانی که سمن های جوانان شناسه ملی نداشته باشند نمی توانند اقدامات مالی 
خود را ثبت کنند، بدین ترتیب اکنون ذی حســاب ها مانع کمک های دولتی به سمن ها 

می شوند. 
وی تصریح کرد: در حال حاضر سازمان های مردم نهاد جوانان به عنوان سمن های رسمی 
و شخصیت های حقوقی پذیرفته نشده اند یعنی ســازمان ثبت شرکت ها سمن ها را به 
رسمیت نمی شناسد. ما در حال پیگیری های الزم برای حل این مشکل هستیم البته در 

صورت تالش دولت، مسئله حل خواهد شد.
مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان توضیح داد: هیئت وزیران 
در سال 84 بر اساس تفاهم نامه  منعقد شده بین وزارت کشور و سازمان ملی جوانان - که 
همه حقوق آن به وزارت ورزش و جوانان منتقل شده است- صدور مجوز برای سازمان های 
مردم نهاد جوانان را به عهده وزارت ورزش و جوانان گذاشــت اما متاسفانه این مصوبه به 

رسمیت شناخته  نمی شود.

اواســط دی ماه امســال بود که رییس پلیس راهنمایــی و رانندگی ناجــا از افزایش 
محدودیت های بیشتر برای رانندگان نوگواهینامه خبر داد؛ محدودیت هایی که احتماال 

از ابتدای سال 9٦ در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
ســردار تقی مهری، درباره اعمال محدودیت های بیشــتر برای رانندگان نوگواهینامه 
گفت: دســتورالعمل این موضوع ابالغ شده و تمام اســتان ها در حال آماده شدن برای 
اجرای آن هستند. رییس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه این دستورالعمل از سوی وزیر 
کشور ابالغ شده است، اظهارکرد:  این محدودیت ها برای دارندگان گواهینامه های پایه 
سوم و گواهینامه های موتورسیکلت و در ســال اول دریافت گواهینامه شان اجرا خواهد 
شــد. به گفته مهری افرادی که گواهینامه را دریافت می کنند تا ســه ماه اجازه ندارند 
به تنهایی و بدون حضور افراد دارای گواهینامه رانندگی در کنارشــان، رانندگی کنند. 
همچنین از ســاعت 12 تا 5 صبح و در جاده های برون شهری نیز اجازه رانندگی ندارند 
و موظف خواهند بود که عالمت »احتیاط راننده مبتدی است« را هم در قسمت جلو و 
هم در قسمت عقب خودروی خود نصب کنند. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 
اضافه کرد:  جزئیات بیشتر از این محدودیت ها و شرایط و مجازات های متخلفان نیز اعالم 
خواهد شــد.وی درباره اینکه پیش از این گفته شــده بود از ابتدای بهمن ماه این قانون 
اجرا خواهد شد، به ایســنا گفت: در حال حاضر اســتان ها و مراکز مربوطه و همچنین 
آموزشگاه های رانندگی در حال آمادگی هستند و آن طور که برنامه ریزی شده است از 

ابتدای سال 9٦ این محدودیت ها برای افراد نو گواهینامه اجرایی خواهد شد.

کشف 70 کیلو گرم مواد افیوني
و دستگیری سوداگر مرگ

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان از کشف مقدار 70 
کیلو گرم حشیش توســط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
اصفهان و دستگیر شدن یک سوداگر مرگ خبر داد. سرهنگ 
جهانگیر کریمي اظهار داشــت: ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اصفهان مطلع شــدند یک قاچاقچي مــواد مخدر قصد 
دارد مقداري مواد افیوني را با اســتفاده از خودروهاي ســبک 
و تیزرو از جنوب کشــور وارد اصفهان کند کــه وارد ماموریت 
شــدند. وي ادامه داد: ماموران پس از هماهنگي با مقام قضائي 
به یکي از ورودي هاي شــهر اصفهان اعزام و سواري پژو 405 

متعلق به سوداگر مرگ را شناسایي و متوقف کردند.
این مقام انتظامي تاکید کرد: در بازرســي به  عمل آمده از این 
خودرو مقــدار 70 کیلو گرم حشــیش که بیــن صندلي هاي 
خودرو و صندوق عقب بود کشــف شد. معاون اجتماعي پلیس 
اصفهان در پایان با اشــاره به دســتگیري یک ســوداگر مرگ 
در این عملیات خاطرنشــان کرد: مبارزه با سوداگران مرگ و 
قاچاقچیان مواد مخدر دراولویت کاري پلیس  اســت و نیروي 
انتظامي هرگز اجازه جوالن و سرکشــي بــه این گونه افراد را 

نخواهد داد.

اطالعیه

سازمان حج و زیارت در خصوص پذیرفته شدگان پیش 
ثبت نام عتبات عالیات توضیحاتی ارائه داد.

متقاضیان که در پیش ثبت نام عتبات عالیات شــرکت 
نموده اند می توانند به ســایت پیش ثبت نام مراجعه و 
با وارد نمودن کد رهگیــری و کد ملی خــود از نتایج 

قرعه کشی مطلع گردند.
پذیرفته شــدگان در قرعه کشــی بر اســاس جدول 
مشــروحه ذیل برای قطعی نمودن ثبت نــام و تعیین 

تاریخ اعزام و کاروان خود اقدام خواهند نمود.
توضیح اینکه ثبت نام در کاروان ها از ســاعت 9 صبح 
روز چهارشــنبه )27 بهمن( آغاز می شــود و پذیرفته 
شدگان بر اساس اولویت های خود می توانند به بخش 
ثبت نام سایت )لینک قطعی کردن ثبت نام( مراجعه و 
یا با حضور در دفاتر مجاز زیارتی تحت پوشش سازمان 

حج و زیارت، کاروان و تاریخ اعزام خود را تعیین نمایند.
ضمنا قرعه کشــی به صورت گروهی انجام شده و برای 

هر گروه یک اولویت تعیین شده است.
اولویت ) 1 و 2 ( از ســاعت 9 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 27 بهمن
اولویت ) 3 و 4( از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 27 بهمن
اولویت ) 5 و ٦( از ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 27 بهمن
اولویت )7( از ساعت 13 ظهر روز چهارشنبه مورخ 

27 بهمن
اولویت )8( از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 27 

بهمن
اولویت )9( از ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 27 

بهمن
اولویت )10( از ساعت 1٦ روز چهارشنبه مورخ 27 

بهمن
اولویت )11 ذخیــره( ســاعت 10:30 صبح روز 

دوشنبه 2 اسفند

پیش ثبت نام عتبات 
قرعه کشی شد

مهریه های عجیب اما واقعی!
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پیشنهاد سردبیر: 
نسخه پزشکی به قدمت چهارهزار سال!

دیدنی ها

گنجینه تاریخ

وقتی قدم به مطب دکترها می گذاری، با نسخه ای نیز باید بیرون بیایی؛ نسخه ای 
که امروزه سفید اســت ولی در روزگاران قدیم آن را بر الواح گلی می نوشتند که 
کهن ترین نمونه آن مربوط به ۴هزار سال قبل است. می دانید در کهن ترین نسخه 
پزشکی دنیا چه چیزی تجویز شده است؟ »درخت گالبی سفید و ریشه گیاه ماه 
را بسایید، در آب جوانه جو حل کنید و به بیمار بدهید تا بنوشد؛ بذر گیاه درودگر 
)صمغ مرکازی آویشن( را بسایید، در آب جوانه جو حل کنید و بگذارید بیمار آن 
را بنوشد.« تالش بشر برای درمان بیماری  و آسیب ها از دوران پیش از باستان و در 
دوران باستان نیز کنار مذهب و گاه به عنوان بخشــی از آن وجود داشته است. در 
یونان باستان پزشکانی چون بقراط، پزشکی را به عنوان دانش و فنی مجزا مطرح 
کردند و بنیانگذاران راهی بودند که بعدها توســط پزشکانی همچون ابن سینا و 
رازی طی شد. در رنسانس با بهره گیری از روش علمی، پزشکی پیشرفت های قابل 
توجهی کرد و از قرن 19 آنچه به عنوان پزشــکی مدرن شناخته می شود، بنیان 

گذاشته شد.

امپراتوری بزرگ و قدرتمند هخامنشــی، در زمان حیات خود منطقه وسیعی از 
جهان را دربر می گرفت و از نظر مردمان آن زمان، بزرگ ترین پادشــاهی جهان 
شناخته می شد. ۴۴درصد از مردم دنیا در سرزمین پهناور ایران زندگی می کردند 
و محدوده این زمین ها، از شــرق تا هند، از شــمال تا دریای آرال و از غرب، عراق 
کنونی، سوریه، لیبی و ترکیه را در بر می گرفت. خشایارشا، یکی از قدرتمندترین 
پادشاهان هخامنشی و پسر داریوش بزرگ بود که در سن 3۴سالگی به سلطنت 
رسید و در همان ابتدای سلطنت خود، شورش های بسیاری را فرونشاند و خدمات 
و دســتاوردهای زیادی را برای امپراتوری و ســرزمین خود فراهــم آورد. کتیبه 
خشایارشا، کتیبه ای سه زبانه است که ابتدا به دستور داریوش بزرگ ساخته شد اما 
در زمان خود او هیچ گاه کار ساخت آن به پایان نرسید و در نهایت خشایارشا فرمان 
تکمیل کتیبه ها را صادر کرد. این کتیبه ها در ارتفاع ۲۰متری از سطح زمین قرار 
دارند و روی آن ۲۷سطر و 3 ستون به چشم می خورد و نوشته ها از چپ به راست و 

به زبان های پارسی باستان، عیالمی و اکدی است.

حتشپسوت نخستین و قدرتمندترین فرعون زن در تاریخ مصر باستان بوده است 
که توانست قانون مذکر بودن فراعنه مصر را در هم بشکند و با حکومت طوالنی و 
۲1 ساله خود، سرزمین پهناور مصر را شکوفا کند. او طی فرمانروایی خود فرمان 
ساخت بناهای بسیاری را صادر و به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم رسیدگی 
کرد. حتشپسوت ابتدا با خوش شانسی توانست چند سالی نایب السلطنه همسر 
فوت شده اش باشد و بعد با اقتدار و سیاست های زیرکانه خود، رای بزرگان دربار 
را از آن خود کرده و در نهایت به عنوان اولین فرعون مصر تاج گذاری کرد. او بسیار 
زود و در سن ۵۰ سالگی از دنیا رفت و در مقبره ای در کنار پدرش به خاک سپرده 
شد. باستان شناسی معروف و انگلیسی به نام هاوارد کارتر در سال 19۲۲میالدی 
توانست مومیایی این فرعون قدرتمند را کشف و این افتخار را از آن خود کند. البته 
پس از کشف مومیایی سال ها طول کشید تا از هویت او پرده بردارند و درنهایت در 
ســال ۲۰۰۷ میالدی و با کمک آزمایش های ژنتیک، این راز برمال شد. مومیایی 

حتشپسوت اطالعات بسیاری از این فرعون قدرتمند به همگان ارائه داد.

در سال 1۸۷۰ میالدی نجار و منبت کاری به نام »فرانتیشــک رینت« از سوی خانواده 
»شوارتزنبرک« مسئولیت یافت تا کلیسا را با اســتخوان های اجساد بیاراید؛ این کلیسا 
یکی از نقاط گردشگری پربازدید در چک است که ساالنه ۲۰۰هزار نفر از آن بازدید می 
کنند. اما داستان کلیسای استخوان چیست؟! داستان کلیسا به اوتاکار دوم پادشاه بوهمیا 
و ســال 1۲۷۸ میالدی بازمی گردد. او دستور داد تا مقداری از خاک جلجثه )جلجلتا( را 
بیاورند؛ جایی که مسیحیان معتقدند مســیح)ع( در آنجا مصلوب شده است. یک راهب 
اعظم به نام هنری، خاک مقدس را بر مقبره راهبان پاشــید و از این رو آنجا به گورستان 
متبرک و مورد توجه مردم اروپا تبدیل شد. این قبرستان در دوران مرگ سیاه )طاعون( 
که باعث مرگ یک سوم مردم اروپا در سال های 13۴۷تا 13۵۲ شد و جنگ های محلی 
بوهمیا در سال های 1۴۲۰تا1۴3۴ توسعه یافت. در آغاز قرن پانزدهم تصمیم گرفتند یک 
کلیسای گوتیک در وسط مقبره بســازند که در طول ساخت، استخوان هایی را که بر اثر 
حفر زمین کشف می شد، نگهداری کرده و درون سرداب و شیروانی کلیسا چیدند . بعد از 

آن فرانتیشک رینت نجار دستور یافت تا از آنها برای تزئین کلیسا استفاده کند.

کلیسای تزئین شده با استخوان و جمجمهاین بانوی قدرتمند، اولین فرعون زن مصر بود کتیبه خشایارشا  در ترکیهنسخه پزشکی به قدمت چهارهزار سال! 

زیباترین و رمانتیــک ترین تونل های جهــان از درخت های 
گلی درست شدند. درختان که بلندترین موجودات زنده روی 
زمین هستند، محیط اطراف را زیبا و هوا را تازه می کنند. وقتی 
شــاخه های آنها خم می شــوند و تونل های طبیعی زیبایی را 
به وجود می آورند، تصور پیاده روی در مســیری که اطرافش را 
درختان احاطه کرده و شاخ و برگ زیبای آنها همه جای مسیر 
را پوشانده است، بسیار رمانتیک و خیال انگیز است. تونل های 
درختی زیــادی در دنیا وجود دارد که قصــد داریم در ادامه به 

توصیف آنها بپردازیم؛ با ما همراه باشید.
تونل عشق؛ اوکراین

تونل عشق منحصربه فردترین و حیرت آورترین قسمت جنگلی 
است که در اوکراین قرار دارد. این تونل قبال بخشی از راه آهن 
بود؛ امــا درنهایت تبدیل به یکی از رمانتیــک ترین نقاط روی 
زمین شد که در آن، درختان درهم تنیده مسیر تونل شکلی را 

به وجود آورده اند که بخصوص در فصل تابستان و بهار زیبایی 
خیره کننده ای دارند و بسیاری از زوج های جوان برای عکس و 

فیلم برداری به این محل می آیند.
تونل ویستریا؛ ژاپن

تونل ویستریا مســیری پر از گل های رنگارنگ است که در باغ 
کاواچی فوجی ژاپن قــرار دارد که گــردش در آن، فوق العاده 

آرامبخش و خیالی اســت. این تونل قســمتی از نمایشگاه باغ 
گیاه شناســی اســت که در باغ های فوجی قرار دارد. در فصل 
شــکوفه ها از آوریل تا می، انواع گل هــا در رنگ های مختلف 
به دور یک تور استوانه ای بافته می شوند و منظره ای رویایی را 

ایجاد می کنند.
مسیر درختان نورا؛ ژوهانسبرگ

ژوهانســبرگ، بزرگ ترین شــهر آفریقای جنوبی اســت که 
بیش از 1۰میلیون درخت دارد. طبق نظر منابع غیر رســمی، 

بزرگ ترین جنــگل مصنوعی دنیا در ژوهانســبرگ قرار دارد. 
حداقل ۴9 گونه مختلف درختان نورا در ژوهانســبرگ وجود 
دارد که بیشتر آنها در آمریکای جنوبی و حوزه کارائیب هستند. 
در طول صد سال گذشته درختان استوایی به آفریقای جنوبی 
وارد می شــدند. در ماه اکتبر که درختان نورا پر ازشکوفه های 
بنفش رنــگ می شــود، تونلی از ایــن درختان زیبــا، هم در 

ژوهانسبرگ و هم در شهر پرتوریا وجود دارد.
تونل درختی جینکو؛ ژاپن

این تونل با درختان جینکو بیلوبا پوشــیده شــده است که در 

فرهنگ ژاپن بسیار مورد احترام هستند؛ چون سالیان درازی 
می توانند عمر کنند. اگر از ژاپن بازدید کنید بیش از ۶۵,۰۰۰ 
نوع درخت جینکــو را در خیابان ها، پارک هــا و باغ های آن 
می بینید. تونل درختی جینکو در باغ بیرونی عبادتگاه میجی 
قرار دارد. گفته می شــود کــه در زمان بمباران هیروشــیما، 
۶ درخت جینکو ســالم ماندند در صورتی کــه بقیه درختان و 
موجودات زنده مردند. آن درختان همچنان زنده هستند و افراد 
زیادی برای دیدن آنها به اینجا می آیند. مردم تعجب می کنند 
که این درختان چگونه هر روز بــا چالش های جدیدی روبه رو 

می شوند اما همچنان زنده هستند.
تونل جدید؛ انگلستان

گفته می شود که در قرن 1۸ درختان این تونل توسط خانواده 
دییر کاشــته شــده که یکی از منحصر به فردترین تونل های 
انگلستان است. پس از اینکه درختان به حد کافی رشد کردند، 
خم شده و مسیر تونل شــکلی را به وجود آوردند. تنه درختان 
پخش شده و شــاخه آنها آنقدر رشــد کرده است که شمردن 

اینکه چند درخت در این تونل وجود دارد، کار سختی است.

برای قدم زدن در این تونل های درختی آماده اید؟

سوال روز

رییس ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری، با بیان اینکه امسال ۶ درصد از درآمدهای 
کشور از محل گردشگری خارجی حاصل شده است، 
گفت: پیش بینی می شــود این میزان در سال 9۶ به 

1۰درصد برسد.
زهرا احمدی پور در بجنورد افزود: دولت طی 3 ســال 
گذشته برای برگرداندن کشــور به مقصد گردشگری 

خارجی و احیای این جایگاه تالش جدی کرده است.
وی با بیان اینکه ایران به طــور طبیعی جذابیت های 
زیادی برای گردشــگران خارجــی دارد تصریح کرد: 
تاکنون فعالیت هــای زیادی درقالــب تبلیغات بازار 
گردشگری برای جذب گردشــگران خارجی به کشور 
انجام شــده وتالش های بین المللی خوبــی نیز برای 
برگرداندن اقــالم تاریخی خارج شــده از کشــور به 

موزه های کشور انجام شده است.
احمدی پــور گفت: دولــت برای تحقق چشــم انداز 
گردشــگری ۲۰میلیون نفری جذب گردشگر در افق 
1۴۰۴با ایجاد فرصت هــای الزم برای کمک به بخش 
خصوصــی، ترغیــب ســرمایه گذاران و حمایت های 
دولتی، تمام تالش خود را بــه کار خواهد گرفت. وی با 
تاکید بر عزم دولت برای تقویت زیرساخت گردشگری 
استان خراسان شمالی افزود: اولین هتل چهار استان 
خراسان شــمالی، ۲1 بهمن به مناســبت دهه فجر 
افتتاح شــد و دومین هتل ۴ســتاره این استان نیز در 

سال 9۷ به بهره برداری می رسد.
رییس ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری در بخشــی دیگر از ســخنانش با اشاره 
به اقدامــات انجام گرفتــه برای تقویــت و حمایت از 
صنایع دســتی کشــور گفت: ایجاد فرصت حضور در 
نمایشگاه های ملی و بین المللی برای عرضه محصوالت 
صنایع دســتی، کســب نوآوری ها، تقویت خالقیت 
هنرمندان و ایجاد بازارچه های محلی و استانی، در این 
راستا انجام شده اســت. احمدی پور گفت: برای رونق 
صنایع دســتی باید آن را از کاالی لوکس بودن خارج 
و به چرخه زندگی مردم وارد کنیم تا با افزایش تولید، 
شاهد رونق اقتصادی این صنعت شویم.  وی از رسانه ها 
خواست تا در ترویج استفاده از صنایع دستی در زندگی 
مردم کمک کنند. وی با بیان اینکه راه اندازی ۲بازارچه 
بین المللی درخارج کشور با رایزنی های انجام شده در 
یک سال و نیم اخیر به ثمر نشسته است، گفت: سومین 

بازارچه بین المللی در آستانه راه اندازی است.

رییس سازمان میراث فرهنگی مطرح کرد:

گردشگری خارجی؛ 6درصد 
درآمد ایران در سال 95

نگاه روز

اگر تور مسافرتی خود را به صورت شــخصی برگزار کرده 
و از خدمات تورهای مســافرتی و آژانس های مسافرتی در 
طول سفر استفاده نمی کنید، شــاید بهتر باشد که با نصب 
برخی از اپلیکیشن های جامع ســفر روی گوشی یا تبلت 
خود، از خدمات گسترده آنها برای سپری کردن تعطیالتی 
بهتر بهره مند شــوید. این اپلیکیشن های متنوع، خدمات 
دسترسی به امکانات و سرویس های مورد نیاز مسافران را 
در طول تور مسافرتی در اختیار آنها گذاشته و برای سپری 
کردن سفری آسان به آنها کمک خواهند کرد. در ادامه به 

معرفی آنها خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید:

کدام اپلیکیشن ها
در طول سفر مورد نیاز شما خواهند بود؟

خانه هرکسی جایی است که در آن احساس راحتی کند. مالزی 
یکی از مکان هایی اســت که جــدای از فرهنــگ، مذهب یا هر 
پس زمینه ای از افراد، همیشــه به آنها خوش آمد می گوید. این 
کشور جایگاه تعدادی از جاذبه های فوق العاده است که در هیچ 

کجای دیگر بجز مالزی پیدا نمی شوند.
آیا ممکن است ســفرمان در مالزی را از جایی بجز کواالالمپور 
شــروع کنیم؟ این شهر بی نظیر اســت و چیزی نیست که شما 
نتوانید در فرهنگ چند ملیتی این کشــور پیدا کنید؛ ترن های 
هوایی در مراکز خریــد، میمون های بامزه ای که روی شــاخه 
درختان از این ســو به آن ســو می رونــد و چیــزی که اصال 

نمی توانید آن را نادیده بگیرید، برج های دو قلوی پتروناس.
شاخص ترین ویژگی این برج ها، داشــتن بلندترین پل آسمانی 
در جهان اســت که دو برج را به هم وصل می کند. این پل برای 
عموم آزاد است و هر روز در ساعت های خاصی می توانند از آن 

بازدید کنند.
این کشور، بهشت غذاهاست

طبق یک قانون کلی، هرآنچه عالی باشــد، ارزشمند نیز خواهد 
بود؛ مثال اگر چیزی عالی باشــد، پس حتما گران است و اگر هم 
ارزان باشد احتماال به آن عالی نمی گوییم؛ مخصوصا وقتی پای 

غذا در میان باشد!
اما در مالزی این طور نیســت. در این کشــور شــما می توانید 
بهترین و خوشــمزه ترین غذاها را با هزینــه خیلی کمی میل 
کنید. چه غذای ماالیی دوســت داشــته باشــید و چه چینی، 
هندی یا تایلنــدی، فود کورت هــای مالزیایی در این کشــور 
بهترین آن را با کمترین هزینــه برایتان آماده می کنند. بهترین 
دکه هــای غذایی که در این کشــور می توانید پیــدا کنید، در 

پنانگ قرار دارند.
خانه فرهنگ های متفاوت

مالزی جایی است که همه در محیطی آرام و پر از احترام و صلح 
در کنار هم زندگی می کنند. وقتی به این کشور وارد می شوید، 
کلیســاها را در کنار مســاجد و مکان های مذهبــی ماالیی ها 
می بینید. در این کشــور می توانید کریســمس را در حالی که 
برای سال نوی چینی آماده می شوید، جشن بگیرید یا برای ماه 

مبارک رمضان آماده شوید.
مالزی کشــوری چند فرهنگی و جایگاه مــردم و فرهنگ های 
مختلفی از سرتاسر دنیاســت؛ جایی اســت که در آن مردم از 
گوشــه و کنار جهان گرد هم آمده اند و خانه هر کسی است که 

دوست داشته باشد آن را خانه خود بداند.

چرا مالزی را »خانه ملت ها« می دانند؟

Uber بــه عنوان یکــی از آژانس های تاکســیرانی، 
انتخاب قابل قبول و مطمئنی برای شــما خواهد بود. 
اگر مایل هستید که در طول سفر از خودرو درخصوص 
حمل و نقل اســتفاده کنید و بــرای بازدید از مناطق 
مختلف شهر، تمایلی به اســتفاده از اتوبوس یا وسائل 
حمل و نقل عمومی ندارید، کرایــه کردن اتومبیل از 
این آژانس مجازی می تواند بهترین انتخاب برای شما 
محسوب شود. شما می توانید با دانلود این اپلیکیشن 
از خدمات گسترده آن در حوزه حمل و نقل برخوردار 
شــوید. از جهت دیگر این اپلیکیشــن مورد استفاده 
حجم عظیمی از گردشــگران تورهای مســافرتی در 

اقصی نقاط دنیاست.

پوشش دهی این اپلیکیشن فوق العاده، به صورتی است 
که در حال حاضر در بیش از ۲۰۰ کشور به صورت فعال 
به گردشگران تورهای مسافرتی خدمات رسانی می کند. 
با تکیه بر این اپلیکیشن می توانید در نقاط تحت پوشش 
آن، اقامتگاه و هتل هایی مقرون بــه صرفه و فوق العاده 
پیدا کنید و بنابر بودجه ای که در نظر دارید، از خدمات و 

سرویس های آن بهره مند شوید. 
بنابر تمایل می توانید از طریق این اپلیکیشــن، خانه یا 
اتاق کرایه کنید و یا سری به هتل های ستاره دار منطقه 

بزنید؛ انتخاب با شماست.

Wi- این اپلیکیشن شــما را از نزدیک ترین سرویس
Fi رایگان مطلع می ســازد؛ به این ترتیب دیگر نگران 
هزینه شارژ اینترنت ســیم کارت خود نخواهید بود و 
با تکیه بر ســرویس های رایگان، می توانید نیازهای 
اینترنتی در طــول تورهای یک روزه  خــود را برطرف 

کنید.

اگر به کشورهای خارجه ســفر می کنید و آنچنان که 
باید و شــاید، به زبان مردم آن ناحیه مسلط نیستید، 
نصب این اپلیکیشــن برای شــما حیاتی خواهد بود؛ 
کافی اســت جمله مد نظر خود را به دســتگاه منتقل 
کنید تا این اپلیکیشن جمله شــما را به زبان انتخابی 
ترجمه کند. نصب این اپلیکیشــن، برای گردشگران 
تورهای مسافرتی خارج از کشــور ضروری به حساب 

می آید.

اپلیکیشن اسکایپ از آن دسته اپلیکیشن های ارتباطی 
ضروری است که می بایست در ســفر بر روی گوشی 
گردشگران تورهای مسافرتی نصب شده باشد. با تکیه 
بر این اپلیکیشــن می توانید با صرف کمترین هزینه، 
با مخاطبین خود تماس های صوتی یا تصویری برقرار 
کنید و در طول تور مسافرتی خود با دیگران در ارتباط 
بمانید. تنها الزمه این جریان، دسترســی به اینترنت 

Wi-Fi خواهد بود.
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پیشنهاد  سردبیر:12
قتل زن تنها برای سرقت 6 النگو مدیرعامل آتش نشانی اصفهان:

خانواده  اصفهانی از میان شعله های 
آتش نجات پیدا کردند

نجات معجزه آسای دو کارگر مقنی 
درون چاه 200 متری

 مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
از نجات یک خانواده چهار نفره از میان شعله های آتش خبر داد.

آتش  پاد بهزاد بزرگــزاد که خود فرماندهی این عملیــات را به عهده 
گرفته بود، اظهار داشت: با اعالم خبر حریق ساختمان چهار طبقه ای 
 در خیابان شــهید باهنر اصفهــان بالفاصله ماموران آتش نشــانی 
به محل حادثه اعزام شــدند. وی افزود: همچنین ســتاد فرماندهی، 
اکیپ ایســتگاه های 2 ،6 و 16، سه دســتگاه نردبان از ایستگاه های 
1 ، 4 و 6 و یک دســتگاه خودرو تنفســی به همراه مدیران و افسران 
 کشیک به محل حادثه اعزام شــدند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
 و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهــان تصریح کــرد: در رینگ دوم 
به عنوان پشتیبان دو دستگاه اطفاییه از ایســتگاه 7 و یک دستگاه 
اطفاییه از ایستگاه 21 به محل آتش ســوزی اعزام شدند. وی با بیان 
اینکه پس از رسیدن اکیپ اعزامی به محل شاهد حریق و دود ناشی 
از حریق در قسمت پارکینگ و طبقات فوقانی منزل مسکونی بودیم، 
 بیان کرد: با توجه به دود و شعله های آتش و وجود مواد قابل اشتعال 
 در محل حادثه بالفاصله اکیــپ اعزامی به دو اکیپ مجزا تقســیم 
 و همزمان اکیپ اول با اســتفاده از دستگاه تنفســی و لباس مقاوم 
در برابر حریق شروع به جســت وجو در دود در تمام طبقات و اکیپ 
دوم نسبت به اطفا حریق اقدام کردند. بزرگزاد گفت: با حضور به موقع 
اکیپ اعزامی مشخص شــد که یک خانواده چهار نفره در طبقه دوم 
میان انبوهی از دود محبوس شده اند که با اقدامی سریع افراد خانواده 
را به پشــت بام منتقل کرده و از طریق ســاختمان مجاور به بیرون 
 انتقال داده شدند. وی با اشاره به اینکه این حریق تنها خسارت مالی 
در برداشته است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه حال مادر و دو فرزند 
 وی مســاعد بوده و پدر خانواده که دچار آســیب دیدگی ســطحی 

شده بود، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
اضافه کرد: با حضور به موقع آتش نشانان در محل و عکس العمل سریع 
آن ها از سرایت حریق به سایر طبقات دیگر و همچنین ساختمان های 
مجاور جلوگیری به عمل آمد که می توانست خسارات جبران ناپذیری 
به همراه داشته باشــد. همچنین در این حادثه یکی از آتش نشانان 
 دچار دود گرفتگی شد که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال 

و خوشبختانه از وضعیت مساعدی برخوردار است. 
علت حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری اصفهان در دست بررسی است.

مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان از نجات معجزه آسای دو کارگر مقنی از درون چاه200 متری 
با سرعت عمل، دانش باالی آتش نشانان و تجهیزات تخصصی و به روز 
آنان خبرداد. محمد شریعتی اظهار کرد: یک مورد حادثه گیر کردن 
دو کارگر مقنی در چاه200 متری واقع در جاده گردنه زینل صحرای 

انقالب به سامانه 125 اطالع داده شد.
وی ادامه داد: در همین راستا، ســتاد فرماندهی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان سریعا اکیپ های تخصصی کار 
در ارتفاع از ســه ایســتگاه به همراه تجهیزات تخصصی و مسئوالن 

متخصص امداد و نجات در ارتفاع را به محل حادثه اعزام کرد.
مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان عنوان کرد: حادثه فوق ریزش دیواره های چاه در هنگام حفر 
 بر روی دو کارگر در عمق120 متــری عمودی و طول10 متری افقی 

رخ داده و منجر به گرفتاری آنها در زیر آوار شده بود.
وی افزود: مدیرعامل ســازمان آتش پاد بزرگزاد از طریق سیســتم 
 ارتباطی بی ســیم کلیه موارد ایمنی را به اکیپ عملیاتی تذکر داده 
و از آنان خواست تمام موارد ایمنی از جمله هوارسانی مناسب داخل 
چاه، ریزش مجدد چاه و همچنین زنده بودن احتمالی افراد محبوس 
شــده را مد نظر داشته باشــند که کمک شــایانی به اکیپ در حین 
عملیات کرد. شــریعتی بیان کرد: اکیپ اعزامی پس از رسیدن ابتدا 
 اقدام به ایمن سازی و پاکســازی محیط و محل حادثه کردند و پس 
از آن بالفاصله تجهیزات تخصصی و امدادرســانی در چاه را عملیاتی 
 و با فرود بــه عمق120متری عملیات آواربرداری شــروع شــد که 
 در حین عملیــات آوار بــرداری متوجه زنده بودن دو کارگر شــدند 
به همین دلیل دقت عملیات را افزایش و پس از آن بالفاصله دو کارگر 
را از چاه زنده خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند. وی در ادامه گفت: 
 در 34 ســال اخیر اولین باری اســت که فردی به طور معجزه آسایی 
در چنین عمقی گرفتار و از چاه زنده و سالم نجات پیدا می کند. مدیر 
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
خاطر نشان کرد: سرعت عمل، دانش باالی آتش نشانان و تجهیزات 

تخصصی و به روز از دالیل موفقیت در این عملیات بوده است.

حوادث ایران

حوادث جهان

چهره مضطرب و نگران دختری جوان در کنار یک مرد مسن، 
 مامور امنیــت پرواز را به شــک انداخت. مامــور امنیتی یکی 
از خطوط هوایی آالســکا ناجی دختری جوان شد. شیال مامور 
امنیت پروازی که ســال های طوالنی در خطــوط هواپیمایی 
سیاتل به سان فرانسیسکو مشغول به خدمت بود در حین یکی 
از پرواز های کاری خود متوجه حضور دو مســافر غیر طبیعی 
در هواپیما می شــود. چهره مضطرب و غیر طبیعی یک دختر 
15 ساله در کنار مردی مسن توجه او را به خود جلب می کند، 
اما تالش وی برای صحبت با مسافر جوان و فهمیدن علت رفتار 
غیر طبیعی وی با مانع تراشی مرد مسن رو به رو و قضیه منتفی 
می شود. در طول مسیر شیال همچنان به دنبال برقراری ارتباط 
با دختر بود تا اینکه در یک لحظه متوجه جدا شــدن او از مرد و 
رفتن به سمت دستشویی داخل هواپیما می شود. نوشتن پیام 
تقاضای کمک دختر جوان روی آینه داخل کابین شک مامور 
تیزبین را تبدیل به یقین و باعث نجات جان دختر گرفتار شد. 
نیروهای امنیتی این مرد مسن را که یکی از اعضای باند قاچاق 
دختران جوان در آمریکا بود دستگیر و تحویل مقامات قضایی 
 دادند. گفتنی اســت؛ قاچاق دختران جوان و اســتفاده از آنها 
در تولید فحشا و فیلم های مستهجن در غرب امری رایج است. 
پلیس آمریکا100 نیروی آموزش دیده را در این خطوط به کار 

گرفته تا به شناسایی و نجات این دختران گرفتار بپردازند.

مرکز مدیریت بالیای اندونزی اعــالم کرد: در پی بارش 
شــدید باران و وقوع رانــش زمین در مرکز این کشــور 

تاکنون 13 تن جان باخته اند.
بنابر اعالم مقامات داخلی اندونزی طــی روزهای اخیر 
مواردی از رانش زمین به دلیل بارش شدید باران در این 
کشور رخ داده که در مجموع 13 کشــته و پنج مجروح 

برجا گذاشته است.
مقامات محلی بالی با بیان اینکه بــارش باران همچنان 
ادامه خواهد داشت، اظهار داشتند: از آنجایی که احتمال 
وقوع موارد بیشتر رانش زمین و جاری شدن سیل وجود 
دارد از مردم تقاضا می شود نکات ایمنی را جدی بگیرند.

 در پی وقوع این حادثه طبیعی نیروهــای امداد و نجات 
از جمله ســربازها، پلیس و آژانس مدیریــت بالیا برای 

کمک به آسیب دیدگان به محل اعزام شده اند.
 همچنیــن در اندونــزی به دلیــل بارش شــدید باران 

موارد متعددی از رانش زمین و سیل رخ می دهد.

چهره مضطرب دختر جوان 
قاچاقچیان را به دام انداخت

رانش زمین در اندونزی
 قربانی گرفت

مرد میهمان که با انگیزه سرقت طالهای زن تنها، او ر ا خفه 
کرده بود، همراه همدستش بازداشت شدند و به جرایم شان 
اعتراف کردند. عصر 15 آذرامسال زنی با پلیس تماس گرفت 
و از غیبت مرموز دوســتش در خانه اش در یکی از محله های 
اندیشه خبر داد. ماموران کالنتری با حضور در آنجا مشاهده 
کردند در آپارتمان زن میانسال قفل است. چند بار او را صدا 
زدند، اما کسی پاســخگو نبود. در این مرحله ماموران سراغ 
همسایه ها رفتند تا شاید آنها اطالعاتی از سرنوشت این زن 
 داشته باشــند که با تحقیق از آنها معلوم شد او شب گذشته 

در خانه بوده و بعد از آن دیگر خبری از وی ندارند. 
 همین شــک پلیس را برانگیخت که حادثه ای برای این زن 
در خانه اش رخ داده است. بنابراین پس از هماهنگی قضایی 
وارد خانه شده و با جسد زن میانســال در اتاق خواب روبه رو 

شدند. وسایل خانه نیز به هم ریخته بود.

با کشف جسد، موضوع مرگ مشکوک وی به پلیس آگاهی    
ویژه غرب استان تهران گزارش شد. 

در این مرحله تیمی از کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی و تیم 
بررسی صحنه جرم در محل جنایت حاضر شدند. 

آنها پس از بررسی های الزم متوجه شدند زن میانسال براثر 
خفگی به قتل رسیده و ساعاتی از مرگ او می گذرد.

با هماهنگی قضایی جســد به پزشــکی قانونی منتقل شد. 
همزمان با تشکیل پرونده قضایی، ماموران زنی را که دوست 
مقتول بــود، برای ادامــه تحقیقات به عنــوان تنها مظنون 
پرونده به پلیس آگاهــی فراخواندند. این زن در تحقیقات به 
 افسر تحقیق گفت: مقتول و من، سال ها با هم دوست بودیم 
و به خانه یکدیگر رفت و آمد داشتیم. امروز که برای سرکشی 
به خانه اش رفته بودم، هر چه زنگ در آپارتمان را زدم کسی 
پاسخگو نبود. نگران شــدم. زمانی که پلیس آمد و واردخانه 

دوستم شدم، دیدم او به قتل رسیده است. 
جز من دو نفر ازدوســتانم هم به خانه او در رفت و آمد بودند.

با اظهارات زن جوان، دو دوســت دیگر مقتول نیز برای ادامه 
تحقیقات به پلیس آگاهی فراخوانده شــدند. با تحقیقات از 
 این افراد معلوم شد آنها ازدو هفته پیش با او در تماس نبودند 
 و در این مدت به خانه اش نرفتــه و زمانی که برای تحقیقات 
 به اداره آگاهی آمدند متوجه مرگ دوســت خود شــده اند. 
در ادامه تحقیقات ماموران با تحقیق از خانواده مقتول متوجه 
 شدند او با کسی اختالفی نداشته، اما شش عدد النگوی وی 
به سرقت رفته است. همین ســرنخ کافی بود که فرضیه به 
قتل رسیدن این زن با انگیزه سرقت طالهایش قوت بگیرد.

جست وجوها ادامه داشــت تا این که با گذشت حدود دو ماه 
از این جنایت ردپای مردی جوان که با مقتول در رفت و آمد 

بود، به دست آمد و او با دستور قضایی بازداشت شد.
مرد جوان با انتقال به اداره جنایــی پلیس آگاهی ویژه غرب 
استان تهران بازجویی شد و سرانجام اعتراف کرد با همدستی 

دوستش این زن را به قتل رسانده اند.
 متهم به افســر تحقیق گفت: من و مقتول مدتــی بود که 
با هم آشنا شده و به خانه اش در رفت و آمد بودم. در این مدت 

اعتماد زن تنها را به خودم جلب کردم. 
در جریان این رفت و آمدها متوجه شــدم او به تازگی شش 
عدد النگوی طال خریده است. همین موضوع وسوسه ام کرد 
طالهایش را سرقت کنم. نقشه دزدی طالها را طراحی کرده 
و آن را با دوســتم در میان گذاشتم. شــب حادثه به عنوان 

میهمان به خانه اش رفتم. دوستم را هم با خود بردم.
وی افزود: در همین موقع دوستم دستمال آغشته به داروی 
بیهوشی را مقابل دهان زن میانســال گرفت تا او را بیهوش 
کرده و طالهایش را سرقت کنیم که زن صاحبخانه مقاومت 
کرد. دوستم هم به ناچار دســتانش را به دور گردن او حلقه 
کردو زن میانســال را خفه کرد. بعد النگوهای طالی مقتول 
را از دستانش بریده و سرقت کردیم. سراسیمه بیرون آمدیم. 
از طریق زنی که از اقوام دوســتم بود، طالها را شش میلیون 
تومان فروختیم. پول به دســت آمده را بین خودمان تقسیم 
کردیم. با اعتراف های مرد آشنا، همدستش که به این جنایت 
دست زده بود شناسایی و بازداشت شــد. وی نیز به قتل زن 

میانسال با انگیزه سرقت طالهایش اعتراف کرد.
متهمان پس از بازسازی صحنه قتل روانه زندان شدند.

قتل زن تنها برای سرقت 6 النگو

بخاری نفتی 
مدرسه ای را به آتش کشید 

سرعت غیر مجاز 
مرگ راننده سمند را رقم زد

بخاری نفتی مدرسه روستای میان گالل خرم آباد را به آتش کشید.   
 مسئوالن مدرســه عصمت ا... چوب تراش روســتای میان گالل 
 خرم آبــاد در تماس بــا آتش نشــانی از وقوع حریق در مدرســه 
خبر دادند. بالفاصله نیروهای آتش نشــانی ایستگاه امام علی ) ع ( 

لرستان خود را به محل حادثه رساندند. 
 آتش نشــانان باحضور خــود در کمتر از شــش دقیقــه به محل 
آتش سوزی، کار اطفای حریق را آغاز کردند. پس از خاموش شدن 
آتش ساختمان مدرسه، مشخص شد بخاری نفتی علت این حریق 
 بوده است.  خوشبختانه با تالش مســئوالن مدرسه دانش آموزان 

در همان دقایق اولیه تخلیه و به هیچ کدام از آنها آسیبی وارد نشد.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان از واژگون شدن 
یک دستگاه سواري سمند و فوت راننده و مجروحیت سرنشین آن خبر 
داد. ســرهنگ جهانگیر کریمي معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
اســتان اصفهان اظهار کرد: ماموران پلیس راه نجف آبــاد از واژگون 
 شدن یک دستگاه سواري سمند در آزاد راه شهید کاظمي شهرستان 
نجف آباد مطلع و بالفاصله به محل اعزام شدند. وي ادامه داد: متاسفانه 
در اثر این حادثه رانندگي راننده سمند فوت و سرنشین آن مجروح شد. 
این مقام انتظامي بیان داشــت: علت وقوع این حادثه رانندگي توسط 
کارشناسان پلیس راه، عدم توجه به جلو توسط راننده اعالم شده است. 
سرهنگ جهانگیر کریمي در پایان از رانندگان خواست؛ باسرعت مجاز 
و مطمئنه و توجه کامل به جلو و اطراف، رانندگي کنند تا شاهد وقوع 

این گونه حوادث ناگوار نباشیم.

اخبار

زنی که از اتهام قتل شــوهرش تبرئه شده اســت، به جرم 
برقراری ارتبــاط پنهانی با مردی غریبه به شــالق و تبعید 
محکوم شد. ماجرای این پرونده از 31 فروردین 91 با اطالع 

پلیس از ناپدید شدن ناگهانی مردی 33 ساله آغاز شد.
او آخرین بار همراه دو نفر از دوســتانش از خانه خارج شده، 
اما دیگر بازنگشته بود. کارآگاهان رسیدگی به فرضیه وقوع 
جنایت را در دستور کار خود قرار دادند. آنها پس از چند روز 
تحقیق، جســد مفقودی را درحالی که آثار ضربه های چاقو 
روی آن مشاهده می شــد، در جاده جمال آباد تهران کشف 

کردند و برای بررسی به پزشکی قانونی فرستادند.
همزمان تیمــی از کارآگاهان به تحقیق از همســر مقتول 
پرداختنــد. او در ابتدا منکر هرگونه ارتباط با قتل شــد، اما 
بررسی پرینت های تلفن همراهش نشــان می داد با مردی 

غریبه ارتباط پنهانی دارد. 
 هر دوی آنها دستگیر شــدند و مورد بازجویی قرار گرفتند، 
اما بــه دلیل نبــود مدرکی مشــخص مبنی بــر گناهکار 
بودن شان، با قرار وثیقه آزاد شدند. چهار سال پس از حادثه، 
پدر و مادر مقتول علیه عروس شــان و مرد غریبه شــکایت 
کردند و خواســتار رســیدگی به اتهام ارتباط پنهانی آنها 
شدند. پرونده به شعبه هشــتم دادگاه کیفری استان تهران 
به ریاست قاضی حســین اصغرزاده و مستشاری حشمت ا... 
توکلی فرستاده شــد و در غیاب مرد غریبه مورد رسیدگی 

قرار گرفت.
در جلســه دادگاه، همســر مقتول گفت: » من و همسرم 

زندگی بدی نداشتیم، اما او بیشتر وقت ها سر کار بود و وقت 
حرف زدن با من را نداشت. خسته شده بودم به همین دلیل 
وقتی حامد، برادر همسایه مان چند بار با من تماس گرفت 
 و ابــراز عالقه کرد، قبول کــردم بعضی وقت ها با او باشــم، 
 اما ارتباط ما دو ماه طول کشــید و فقط به شکل تلفنی بود 

و من اصال به دیدن حامد هم نرفتم. «
 متهم در آخریــن دفاع خود نیــز گفت: » من پیشــمانم 
و توبه کرده ام. بعد از فوت همسرم مجبور شدم دختر شش 
ساله ام را پیش خواهر و مادر مریضم بگذارم تا بتوانم سر کار 
بروم. بعد از حادثه، زندگی ما سخت تر شده و من با خیاطی 

هزینه زندگی مان را تامین می کنم. «
در پایان دادگاه، قضات وارد شــور شــدند و متهم را به 99 

ضربه شالق و یک سال تبعید محکوم کردند. 
حامد نیز به شکل غیابی به شالق و تبعید محکوم شد.

چهار مرد که نیمه شب ســیم های برق سه محله تهران را 
سرقت کرده بودند، دستگیر شدند. 

اعضای این باند با این سرقت ها عالوه بر خاموشی این سه 
منطقه،70 میلیون تومان به اداره برق ضرر زدند.

 از چنــدی پیــش مامــوران پلیــس آگاهــی تهــران 
 با شکایت هایی روبه رو شــدند که نشــان می داد افرادی 
 نیمه شــب با تردد در محله های یافت آبــاد، خلیج فارس 
و شهرک ولیعصر ) عج ( سیم و کابل تیر چراغ های برق را 
سرقت کرده اند. این سرقت ها باعث خسارت مالی به اداره 

برق و خاموشی منطقه شده بود.
 جســت وجو ها برای دســتگیری ســارقان ادامه داشــت 
تا این که ماموران هنگام گشتزنی در بزرگراه ساوهـ  تهران 
به خودرویی ظنین شــدند که در اطــراف تیرهای چراغ 
برق در حرکت بود. ماموران با تعقیب ایــن خودرو، آن را 
متوقف و راننده اش را دســتگیر کردنــد. راننده به پلیس 
آگاهــی منتقل و از صنــدوق عقب خودرویــش،50 متر 
 سیم و کابل کشف شــد. متهم در بازجویی ها اعتراف کرد 
در زمینه سرقت سیم و کابل و روشنایی فعالیت دارد و این 
دزدی ها را به کمک سه همدست فراری اشـ  که از دزدان 
سابقه دار هســتندـ  انجام داده اســت. این افراد با دستور 
قاضی سیدامین میروکیلی، دادیار شعبه چهارم دادسرای 
عمومی و انقــالب ناحیه 34 تهران، تحــت تعقیب پلیس 
قرار گرفتند تــا این که دو نفر از اعضای این باند دســتگیر 
شدند.در تحقیق از این افراد معلوم شد آنها هر دو، سه روز 

هنگام نیمه شب به این محله ها رفته و سیم ها و کابل های 
برق را سرقت می کردند. بعد مس ســیم ها را کنده و آن را 
کیلویی120 هزار تومان می فروختند و پول های به دست 
آمده را میان یکدیگر تقســیم می کردند. جست وجو برای 
دستگیری آخرین عضو این باند ادامه داشت که معلوم شد 

او به اتهام دیگری دستگیر شده و در زندان است.
 تحقیقات از اعضــای این باند حرفه ای نشــان می داد آنها 
در طول یک سال بیش از50 بار سیم و کابل تیرهای چراغ 

برق را سرقت کرده اند.
این درحالی بود که مشخص شد اعضای این باند در مدت 

یک سال 1453 کیلو سیم و کابل برق دزدیده اند. 
 خســارتی که ســارقان به اداره بــرق بابت نصــب دوباره 
این ســیم ها در محله ها وارد کرده اند، بیش از 70 میلیون 

تومان بوده است.

خسارت 70 میلیونی دزدان سیم به اداره برققتل شوهر، رابطه شیطانی زن را فاش کرد

همزمان  با  تشکیل 
پرونده  قضایی، 

ماموران  زنی  را  که 
دوست  مقتول  بود،  

برای  ادامه  تحقیقات  
به  عنوان تنها  
مظنون  پرونده

 به  پلیس  آگاهی
 فرا خواندند

درگیری و جنایت در زمان اجرای رقص محلی چوب بازی 
در تهران، عروسی را به عزا تبدیل کرد.

به گزارش فارس، در ســاعت یک بامداد مورخه 19 بهمن 
ماه امسال وقوع یک نزاع و درگیری دسته جمعی در بلوار 

الغدیر جنوبی به کالنتری 151 یافت آباد اعالم شد.
با حضور مامــوران در محــل و انجام بررســی های اولیه 
مشــخص شــد، نزاع و درگیری مربوط به دعوت شدگان 
در یک مراســم عروسی اســت که در داخل تاالر عروسی 
با یکدیگر درگیر شــده، طی آن یکــی از میهمانان به نام 
کامران.ب ) 24 ســاله ( بر اثر اصابت ضربه چاقو به ناحیه 

سینه به قتل رسیده است.
 بــا تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضوع قتل عمـــد 
و به دســتور بازپرس شعبه هشتم دادســرای ناحیه 27 
تهران، پرونده جهت رســیدگی در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
با حضــور کارآگاهان در محل جنایــت و انجام تحقیقات 
اولیه مشــخص شــد درگیری منجر به جنایت در زمان 

اجرای رقص محلی چوب بازی بیــن مقتول و یکی دیگر 
از دعوت شدگان در مراسم عروســی به نام رمضان آغاز، 
با دخالت اعضای خانواده و بستگان آنها شدت پیدا کرده، 
 چندین نفر از طرفین درگیری نیز با چاقو مجروح شــده 
و نهایتا مقتول به علت اصابت ضربه چاقو به سینه به قتل 

رسیده است.
در تحقیقات ازشــاهدان درگیری مشــخص شد مقتول 
در حالتی غیرطبیعی ) احتماال به علت مصرف مشــربات 
الکلی ( قصد گرفتن چوب دســتی یکی از اعضای خانواده 
رمضان به قصد چوب بازی را داشــته کــه همین موضوع 

انگیزه آغاز درگیری آنها بوده است.
در ادامه رســیدگی به پرونده، رمضان بــه همراه برادرش 
و پس از انجــام اقدامــات درمانــی در اداره دهم پلیس 
 آگاهی تهران بزرگ حاضر شــد، رمضــان در اظهاراتش 
به کارآگاهان عنوان داشــت که در نزاع و درگیری حضور 
داشــته و حتی چند نفر را نیز با چاقو مجــروح کرده، اما 

ارتکاب جنایت توسط او انجام نشده است.

وی در اظهاراتش عنوان داشــت: زمانی که متوجه شدم 
برادرم بر اثر اصابت ضربه چاقو مجروح شــده و خونریزی 
 شــدید پیدا کرده، از داخــل درگیری خارج شــدم تا او  
) برادرم ( را به بیمارســتان برســانم، داخل بیمارستان 
 بودم که متوجه شــدم کامران.ب به قتل رسیده و بنده را 

به عنوان قاتل معرفی کرده اند.
 کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی با بررســی تصاویر 
به دســت آمده از دوربین هــای مداربســته داخل تاالر 
عروسی، موفق به شناسایی جوانی شدند که در یک لحظه 
چاقویی را از زیر لباس خود خارج کرده، به سمت مقتول 
رفته، ضربه ای را به او وارد کرده و پس از آن نیز به سرعت 

از تاالر خارج می شود.
با شناســایی این جــوان به نام رضــا.ص ) 16 ســاله (، 
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که او برادرزاده رمضان است 
که در یک لحظه بــا چاقوی همراهش اقــدام به ارتکاب 
جنایت کرده، اما به واســطه سن کم، کســی در شلوغی 

درگیری متوجه او نبوده است.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ساعت 
06:00 مورخه 21 بهمن ماه سال جاری با حضور در محل 
زندگی رضا.ص در شهرک ولیعصر، وی را دستگیر و جهت 

انجام تحقیقات به اداره دهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ 
منتقل کردند.

رضا در همان تحقیقات اولیه به ارتــکاب جنایت اعتراف 
 کرد و مدعی شــد: مقتول بــا یک چاقو به ســمت پدرم 
حمله ور شــده بود و من نیز به حمایت از پدرم، با چاقویی 
 که همیشــه در زیر لباس خود همراه داشــتم، ضربه ای 

به سینه مقتول زده و به سرعت از تاالر خارج شدم.
رضا.ص در خصــوص انگیزه حمل ســالح ســرد نیز به 
کارآگاهان گفت: خانواده من با خانواده عمویم )رمضان( از 
چندی پیش اختالف شدیدی پیدا کرده و همین موضوع 

باعث شده تا همیشه، چاقو همراه خود داشته باشم.
زمانی که متوجه شــدم که عمویم به عنوان قاتل معرفی 
شــده، تصمیم به ســکوت گرفتم تا او را بــه عنوان قاتل 

دستگیر کنند.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبــارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی تهران بــزرگ، با اعالم این خبر بیان 
کرد: با شناسایی عامل اصلی جنایت و اعتراف صریح متهم 
به ارتکاب جنایت، قرار بازداشــت موقت از سوی بازپرس 
پرونده صادر، متهم جهت انجام تحقیقات در اختیار اداره 

دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

 مرد میانســال که دختر معلول را مــورد آزار و اذیت قرار 
داده بود، با دستور قضات کیفری بازداشت شد.

اواخر ســال 93 زنی میانســال بــا مراجعه بــه کالنتری 
چهاردانگه و طرح شــکایتی عنوان کرد: چند ســال قبل 
 مادرم فــوت کرد. پدرم ســالخورده اســت و آلزایمر دارد 
 و همــراه خواهرم مریــم کــه عقب مانده ذهنی اســت، 

زندگی می کند.
برای مراقبت از پدرم مردی را استخدام کردیم. 

مرد میانســال از ابتدای هفته تا پنجشــنبه به خانه پدرم 
می آمــد و از او مراقبت می کرد. چنــد روز قبل که به خانه 

پدرم رفتم، مریم راز جنایتی سیاه را فاش کرد. 
او در حالی که مضطرب بود، مدعی شد مرد میانسال چند 

بار او را مورد آزار و اذیت قرار داده است.  
پس از این شــکایت، پرونده ای تشــکیل شــد و با دستور 
قضایی، دختر معلول به پزشــکی قانونی معرفی شــد که 

متخصصان پزشکی قانونی، آزار و اذیت او را تایید کردند.

 در ادامه پرستار مرد دستگیر شــد که در تحقیقات منکر 
آزار و اذیت دختر معلول شــد و گفت: من همســر و فرزند 
دارم و پایــان هفته نزد آنها مــی روم. در مدتی که در خانه 
 پیرمرد هســتم، فقط به فکر مراقبت از او بوده و نمی دانم 

چرا مریم این ادعا را مطرح کرده است. 
به این ترتیب وی با قرار وثیقه صد میلیونی آزاد شد. 

متهم در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 
غیرعلنی محاکمه و خودش را بی گناه خواند.

قضات دادگاه پس از تحقیقات از این مرد، او را بازداشــت 
کرده و برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

رقص محلی؛ عروسی را به عزا تبدیل کرد

دختر معلول ذهنی، قربانی مرد شیطان صفت

ویژه
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
لذت ببر، منتظر چه هستی؟

3- مراقبت از سالمتی
مراقب خودتان باشید

مرتب به حمام بروید، مسواک بزنید، نخ دندان بکشید 
و غذاهای خوشمزه سالم بخورید. 
همچنین برای خود وقت بگذارید.

 با رســیدگی به خودتان به ارزشــمندی خود پی برده 
و به این شکل اعتماد به نفس تان باال می رود.

به ظاهر تان برسید
حتما نباید مانند برد پیت باشید تا اعتماد به نفس تان 
باال باشــد بلکه می توانید با حمام کردن، مسواک زدن 
روزانه و پوشیدن لباس های مناسب، شخصیت تان را 

به خود و دیگران نشان دهید.
چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم؟ 

مرتب ورزش کنید
ورزش، برای هر کسی فرق می کند. با توجه به شرایط 
بدنی و ســنی، ورزش مناســب خود را انتخاب کنید. 
مثال برای یک نفر، قدم زدن و بــرای دیگری50 مایل 

دوچرخه سواری ورزش روزانه محسوب می شود. 
از هرجایی که می توانید شروع کنید. 

تحقیقات زیادی نشان داده اند که ورزش، باعث حفظ 
ظاهر فرد می شود. 

با ظاهر خوب اعتماد به نفس تان نیز باال می رود.
خوب بخوابید

7-9 ســاعت خواب خوب شــبانه در ظاهر و سالمتی 
روحی شما اثر بسیار مثبتی می گذارد. 

خواب خوب حتی در مدیریت اســترس نیز به شــما 
کمک می کند.

- تا راز ایــن نکته را پیدا نکنی که بمیر تا زنده شــوی، 
میهمان گمنامی در سرزمین ظلمت بیش نخواهی بود. 
- نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست 

تو؛ بلکه هر انسانی به نوعی معلم توست. 
- به شنیدن عادت کن، خواهی دید که از سخن ابلهان 

نیز، سود پیدا خواهی کرد. 
- گریه کردن ریه ها را باز می کند، چهره را شست و شو 
می دهد، چشــم ها را ورزش می دهد و خشم را کاهش 

می دهد؛ پس به راحتی گریه کن. 
- بهتر است انســان غمگین و محزون باشــد تا اینکه 

آدمی نفهم و خوشبخت باشد.

دانستنی ها

 - یک قبیله به نــام » ســاتیا « در هند بــا مرگ اعضای قبیله جشــن 
می گیرند و وقتی کودکی به دنیا می آید به نشانه اندوه عزاداری می کنند.

 - پیش بینی می شــود که با آغاز ســال۲050 میــالدی جمعیت هند 
به 1/6 میلیارد نفر برسد که در این صورت پر جمعیت ترین کشور جهان 

خواهد بود.
 - زنان خانــه دار هنــدی 11 درصــد کل طــالی جهــان را دارند که 

این مقدار از ذخایر طالی آمریکا، سوئیس و آلمان بیشتر است.
 - کافه ای در فرانســه وجود دارد که در آن قیمت قهوه برای مشــتریان 
بی ادب 7 یورو بوده و اگر چناچه شخصی با احترام با خدمه صحبت کند، 

قیمت قهوه 1/4 یورو خواهد بود. 
- در دهه80 قرن گذشــته، رســتوران هــای زنجیــره ای A&W برای 
 رقابت بــا ســاندویچ جدیــد 1/4 پوندی مــک دونالد، یک ســاندویچ 
بزرگ تر و با قیمتی ارزان تــر ) 1/3 پوند ( به منوی خــود اضافه کردند، 
اما این طرح شکســت خورد، زیرا مردم فکر می کردند وزن ساندویچ 1/4 

پوندی بیشتر از ساندویچ 1/3 پوندی است. 
 - طبــق تحقیقــات افــرادی کــه در نوجوانــی دارای آکنه هســتند 
 در بزرگســالی از افرادی که دارای پوســت ســالم هســتند، جوان تر 

به نظر می آیند. 
- دولت چین می تواند به علت عدم مالقات والدین، حقوق افراد را کاهش 
دهد. همچنین والدین می توانند به دلیل عدم مالقات فرزندشان با ایشان، 

از آن ها شکایت کنند. 
 - قــاره قطب جنــوب، تنهــا قــاره روی کره زمین اســت کــه در آن 

هیچ عنکبوتی زندگی نمی کند. 

موفقیت

قورباغه را قورت بده!

 راه هایی برای باال بردن 
» اعتماد به نفس «

داستان های کوتاه

لذت زندگی 

تلنگری بر روحسود وکو

هایالیت

اعتماد به نفس

این جمالت را به افسرده ها نگویید
روبه رو شدن و تسکین دادن فردی که افســردگی دارد، ساده 
نیست. افسردگی یک نوع بیماری اســت، بنابراین نباید بی فکر 

با آن برخورد کرد. 
شاید شما بخواهید که با حرف ها و نصیحت های تان افسردگی 
طرف مقابل تان را کم کنید، اما ممکن است که این تالش شما 

تاثیری برعکس دهد.
پس قبل از بیــان هر جمله ای برای کاهــش درد مخاطب تان، 
 مطلب زیــر را بخوانیــد و از گفتــن جمله هایی کــه در اینجا 

برای تان آورده ایم، به شدت بپرهیزید.
خوش باش  

 زمانی که شما به فردی که ناراحت و افســرده است می گویید 
 که فراموش کن و خوش بــاش، در واقع ناراحتــی او را نادیده 
 گرفته اید. بــرای افرادی که با افســردگی دســت و پنجه نرم 

می کنند، فراموشی و خوش بودن کار ساده ای نیست. 
شما نیز باید این را به یاد داشته باشید که آنها هم چون دیگران 

دوست دارند که خوش بگذرانند، اما نمی توانند.
 به جای آن بگویید: من واقعا از این که تو ناراحتی، متاســفم. آیا 

می توانم برای تو کاری کنم؟
 فقط تو این گونه فکر می کنی 

 اگر به فردی که درگیر مشکالت خود است آنقدر که افسردگی 
گرفته و توان رهایی از افکار مخرب اش را ندارد بگویید که فقط 
تو این گونه فکــر می کنی، در واقع این حقیقت که افســردگی 
یک مشکل جدی اســت را نادیده گرفته اید. این که او فکر کند 

دیگران درکش نمی کنند، تنها بر درد او اضافه می کند.
 به جای آن بگویید: سعی می کنم درکت کنم.

 زندگی عادالنه نیست
  مطمئنا شــخصی که افســردگی را تجربه می کنــد به خوبی 
 می داند که زندگی عادالنه نیســت، اما یــادآوری این حقیقت 

به او، از دردهایش نمی کاهد. 
بنابراین سعی کنید که شرایط را طوری برای او تغییر دهید که 

این بی عدالتی ها را فراموش کند.
 به جای آن بگویید: من مشــکالت تو را می بینــم و به تو برای 

تالش هایی که می کنی، افتخار می کنم.

یه چیزایی 
اگه بشکنه، با هیچ چسبی، نمیشه درستش کرد، مثل 

دل آدما
یه چیزایی

 اگه بریزه، با هیچ چیزی نمیشــه جمعــش کرد، مثل 
آبرو

یه چیزایی
رو اگه بخوری، با هیچ چیزی نمی تونی بریزیش بیرون، 

مثل مال بچه یتیم
یه چیزایی

رو اونجوری که باید قدرشو نمیدونی، مثل پدر و مادر
یه چیزایی

رو نمیشه تغییر داد، مثل گذشته
یه چیزایی

رو با هیچ پولی نمیشه خرید، مثل محبت
یه چیزایی

رو نباید از دست داد، مثل دوست واقعی
یه چیزایی

رو نمی تونم تحمل کنم مثل آدمای چاپلوس و دروغگو 
یه چیزایی

هزینه نداره، اما خیلی حال میده، مثل خندیدن
یه چیزایی

خیلی گرونه، مثل تاوان 
یه چیزایی

خیلی تخلیه، مثل حقیقت 
یه چیزایی

خیلی سخته، مثل انسان بودن
یه چیزایی

خیلی زشته، مثل خیانت
یه چیزایی

خیلی با ارزشه، مثل عشق
یه چیزایی 

تاوان داره مثل اشتباه 
اما یه کسی هست که

همیشه هوامون رو داره 
و اون خداست.

 در زمان های دور، روســتایی بود که فقــط یک چاه آب 
 آشامیدنی داشــت. یک روز ســگی به داخل چاه افتاد 
و مرد. آب چاه دیگر غیر قابل اســتفاده بود. روستاییان 
نگران شدند و پیش مرد خردمندی رفتند تا چاره کار را 
به آنان بگوید. مرد خردمند به آنان گفت که صد ســطل 
از چاه آب بردارنــد و دور بریزند تــا آب تمیز جای آن را 
 بگیرد.روستاییان صد سطل آب برداشتند، اما فرقی نکرد 
 و آب کثیف و بدبو بــود. دوباره پیــش خردمند رفتند. 
او پیشــنهاد کرد که صد ســطل دیگر هم آب بردارند. 
روســتاییان این کار را انجام دادند، اما باز هم آب کثیف 
 بود. روستاییان بنابر گفته مرد خردمند برای بار سوم هم 

صد ســطل آب از چاه برداشتند، اما مشــکل حل نشد.
 مرد خردمند گفت: » چطور ممکن اســت این همه آب 

از چاه برداشته شود، اما آب هنوز آلوده باشد. 
آیا شما قبل از برداشتن این سیصد سطل آب، الشه سگ 

را از چاه خارج کردید؟ «
روستاییان گفتند: » نه، تو گفتی فقط آب برداریم نه الشه 

سگ را! «
در حل مسائل و مشکالت، ابتدا علت اصلی و ریشه ای را 

کشف کرده و آن را از بین ببرید.
 در تحلیل مســائل، تصویر کلــی از موضوع را ترســیم 

و تجسم کنید و رویکرد و تفکر سیستمی را دنبال کنید.

مردی داشــت گوســفندی را از کامیون پایین 
می آورد تــا آن را بــرای روز عیــد قربانی کند. 
گوســفند از دست مرد جدا شــد و فرار کرد. مرد 
شــروع کرد به دنبــال کردن گوســفند تا اینکه 
گوســفند وارد خانه یتیمان فقیری شــد. عادت 
 مادرشــان این بود که هر روز کنار در می ایستاد 
و منتظــر می ماند تا کســی غذا و صدقــه ای را 
برای شان بگذارد و او هم بردارد. همسایه ها هم به 
آن عادت کرده بودند. هنگامی که گوســفند وارد 

حیاط شــد، مادر یتیمان بیرون آمد و نگاه کرد. 
ناگهان همسایشــان ابو محمد را دید که خسته 
و کوفته کنار در ایســتاده؛ زن گفت ای ابو محمد 
خداوند صدقه ات را قبول کنــد. او خیال کرد که 
مرد گوســفند را به عنوان صدقه بــرای یتیمان 
آورده، مرد هم نتوانســت چیزی بگوید جز اینکه 
 گفت: خدا قبول می کند. ای خواهرم مرا به خاطر 
کــم کاری و کوتاهی در حــق یتیمانت ببخش. 
بعدا مرد رو به قبله کرد و گفــت خدایا ازم قبول 
کن. روز بعد مرد بیرون رفت تا گوســفند دیگری 
را بخرد و قربانی کند. کامیونی پر از گوسفند دید 

که ایستاده، گوسفندی چاق و چنبه تر از گوسفند 
قبلی انتخاب کرد. فروشنده گفت بگیر و قبول کن 
و دیگه با هم منازعه نکنیم. مرد گوســفند را برد 
و سوار ماشین کرد. برگشت تا قیمتش را حساب 
کند، فروشنده گفت این گوســفند مجانی است 
و دلیلش هم این اســت که امســال خداوند بچه 
گوســفندان زیادی به من ارزانی کرد و نذر کردم 
که اگر گوسفندان زیادی داشتم به اولین مشتری 
که به او گوسفند بفروشــم، هدیه باشد. پس این 
نصیب توســت... صدقه را بنگر که چه چیزیست! 

صدقه دهید چونکه کفن بدون جیب است.

در واقع، شــادمانی و لذت بردن از زندگی، اهداف مشترک همه 
 انسان هاســت. با این تفاســیر چرا برخی از افراد از زندگی خود 

لذت نمی برند؟
4- گناه دانستن لذت و شــادی: برخی افراد، رنج کشیدن را 
فضیلت و شــادی را گناه می دانند در واقع برخــالف این که در 
متون دینی بر شادی تاکید شده است، برخی معتقدند برای رشد 
 معنوی باید در غم و اندوه زندگی را سپری کرد و از عوامل شادی، 

دوری کرد.
5- شــرایط ویژه: گروهــی نیز که شــاید تعــداد آن ها کم 

 نباشــد، معتقدند لــذت بــردن از زندگــی نیازمند شــرایط 
 و امکانــات خاصــی اســت و تا ایــن امکانــات فراهم نشــود، 
نمی توان شــاد بــود. بــرای این افراد داشــتن پول، شــهرت، 
شــغل مناســب، زمانی کافی و خانواده مناســب جــز عوامل 
 الزم و ضــروری بــرای شــادی پیــدا کــردن و لــذت بردن 
از زندگی اســت؛ اما غافل از آن که شــاید هیچ گاه این شــرایط 
 با هم مهیا نشــوند و جالب آن کــه در صورت مهیا شــدن هم، 
 این گونه افــراد دالیل و بهانه های بیشــتری برای شــاد بودن 

می خواهند.
 6- نداشــتن هدف: از ســویی، برخی افــراد نمــی توانند 
از زندگــی لــذت ببرند چــون هــدف و برنامــه ای در زندگی 

 خود ندارنــد. این افــراد معتقدنــد بایــد زندگــی را رها کرد 
و بدون هــدف و برنامه بود تــا از زندگی لذت بــرد. در حالی که 
بدون هــدف زندگی کــردن و نداشــتن برنامه خود مــی تواند 
 عامل دوری از شــادی و عدم لــذت از زندگی شــود. به عنوان 
جمع بندی باید گفت احساس رضایت از زندگی یک حس درونی 
اســت که هر چند ممکن اســت تحت تاثیر بعضی واقعیت های 
 بیرونی ) مثال میزان اشتغال، سطح درآمد، شرایط اجتماعی و... (

قرار بگیرد، الزاما وابســته به این متغیرها نیست و ماهیت کامال 
مســتقل و درونی دارد. به عبارتی دیگر فقط خود فرد می تواند 
 حس کند چقــدر از زندگی رضایت دارد ) هــر چند این رضایت 

به نظر دیگران غیر منطقی باشد (.
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گوسفند صدقه ایمشکل چاه آب روستا

لذت ببر، منتظر چه هستی؟

خودتان را به فعالیت ترغیب کنید   
بســیاری روانشناســان در  پژوهش های خود به این نتیجه رسیده اند 
که خوش بینی مهم ترین ویژگی است که با اســتفاده از آن می توانید 

خوشبختی و موفقیت شخصی و شغلی خود را افزایش دهید. 
ظاهرا افراد خوش بین ســه ویژگی رفتاری دارند که هر سه را از طریق 
تمرین و تکرار کسب کرده اند. این سه ویژگی عبارتند از: اول اینکه، افراد 
خوش بین در هر شــرایط و موقعیتی به دنبال نکات مثبت هستند. آنها 
 صرف نظر از اینکه چه مشــکلی پیش می آید، به دنبال چیزهای مثبت 

و سودمند هستند و تعجبی هم ندارد که همیشه آن را پیدا می کنند. 
دوم اینکه، افراد خوش بین در هر شکســت یا مشکلی همیشه به دنبال 

گرفتن درس با ارزشی هستند. 
 آنها معتقدند که » مشــکالت ما را متوقف نمی کنند بلکه به ما آموزش 
می دهند؟ « به نظر آنها در هر شکســت یا مانعی درس عبرتی با ارزش 
 وجود دارد که با اســتفاده از آن می توانند به پیشــرفت بیشتری دست 

پیدا کنند و مصمم هستند که این درس را بیاموزند.
ســوم اینکه، افراد خوش بین همیشــه برای هر مشــکلی به دنبال راه 
 حل هســتند. به هنگام به وجود آمدن مشــکل، به جای ناله و شکایت 
یا مقصر دانســتن دیگران، به دنبال راه حل می گردند و از خودشــان 

سواالتی از این قبیل می پرسند: راه حل چیست؟ 
 اآلن چه کاری می توانیم بکنیم؟ قدم بعدی چیست؟ ضمنا افرادی که 
بر حسب عادت خوش بین و مثبت هستند مدام به هدف های شان فکر 
می کنند و در مورد آن صحبت می کنند. به بیان دیگر، همیشه به جلو 

نظر دارند تا عقب. 

ماجرا از آنجا شروع شد که پذیرفتم خودم نباشم، همان وقت 
که روی صحنه رفتم و نمایش آغاز شد، نمایشی که بازیگرش 
 چنان با نقش یکی می شــد که خودش را بــه کلی فراموش 
می کرد، پیش می آمد که بعد از نمایــش آدرس خانه اش را 
پیدا نکنند یــا وقت تعویض لباس ها در پشــت صحنه لباس 
 بازیگر دیگری را بپوشــد. ساعت هشــت از خانه بیرون زدم، 
 از آن روزهای ســرد که دلــت می خواهد از پتو جدا نشــوی 
و تا ابد همان جا بمانی. از آن خــواب های نرمی که زیر پتوی 
 مخملی گیر می آید. پالتویی را پوشــیده بودم که ســال ها 
و سال ها داشتمش، یادم نمی آمد کجا خریدمش ولی از این 
مطمئنم که همه آدم هایی که مرا کمی می شناختند این پالتو 
 را تنم دیده بودند. لباسی که نزدیک شــش ماه سال تنم بود 
و حتی وقت هایی که گرم تر بود، دستم می گرفتم و در خیابان 
راه می افتادم . شرکتی که سال ها برایش کار می کردم، چهار 
ماه پیش ورشکست شــد و بعد من هم که کارمند دون پایه 
شرکت بودم به خودم آمدم و فهمیدم که بعد از این همه سال 
پس اندازی ندارم که اگر شــغل تازه ای پیــدا نکردم تا مدتی 
خیالم راحت باشد. همین شــد که روز اول بیکاری، ریاضت 
اقتصادی من هم شروع شد. رستوران تعطیل، باشگاه تعطیل، 
قرار گذاشــتن با دوســتان تعطیل، کم کم به خودم که آمدم 
فهمیدم زندگیم کال تعطیل شــد. هر روز صبح راه می افتادم 
توی خیابان ها و به دنبال کار می گشتم. درست بود که هیچ 
مهارت خاصی نداشتم، اما برای سال ها در بایگانی یک شرکت 
کار می کردم و حاضر نبودم هــر کاری را بپذیرم. نظافتچی، 
کارگر ساده، پیک موتوری. اما یک روز به خودم آمدم و دیدم 
 اجاره خانه چند ماه اســت عقب افتاده و همان سیب زمینی 
و تخم مرغی که هر روز می خوردم، هر روز آب می رود. همان 
 روز بود که تصمیم را گرفتــم و آدم تازه ای شــدم. قبال فکر 
می کردم مردم درباره ام چه فکری می کنند، اما بعد به خودم 

گفتم تا اوضاع بدتر از این نشده باید جلویش را بگیرم و همین 
بود که من کارمند با ســابقه بایگانی شرکت ساختمان سازی 
بعد از هشت ســال کار ســخت به عنوان عروسک پوش یک 
رستوران بزرگ استخدام شدم. احمقانه به نظر می رسید، اما 
احساس می کردم این شغل غرورم را حفظ می کند و به همین 
خاطر انتخابش کــرده بودم. هر روز عصر مثل یک مشــتری 
همیشگی وارد رستوران می شدم، پشــت میز می نشستم و 
غذایم را می خوردم. شــاید حتــی از حرص اینکــه گرفتار 
چنین وضعی شده ام شیک تر از همیشه لباس می پوشیدم، 
 کاله می گذاشــتم، ادکلن می زدم و صورتــم را مرتب اصالح 
می کردم. آنقدر که در نگاه اول شــبیه مدیر رستوران به نظر 
می رســیدم. بعد از غذا مثل همه مشــتری ها برای پرداخت 
صورتحســاب جلوی صندوق می رفتم کمی بــا صندوقدار 
حرف می زدم و بعد به ســرعت در آنجا ناپدید می شــدم. به 
همین ترتیب هیچکس متوجه خروجم نمی شد. اما لحظاتی 
 بعد همه خــرس قهوه ای شــاد و رقصانی را مــی دیدند که 
با بچه ها رو به روی رستوران خوش و بش می کند، چند باری 
 حتی در این لباس عروســکی با خونســردی تمام با دوستان 
و اقوامم عکس گرفته بودم.  یک روز عصر در حال غذا خوردن 
در ســالن رســتوران، در افکار خودم غوطه مــی خوردم که 
خانم خوش لباســی به میزم نزدیک شــد، اجازه خواست که 
کنارم بنشیند. خودش ســر صحبت را باز کرد. پیدا بود ظاهر 
آراسته من او را جلب کرده و البته سوالش این بود که چرا این 
رستوران را برای غذا خوردن انتخاب کرده ام. قافیه را نباختم، 
از کیفیت غذای رســتوران گفتم و جذابیت هــای دیگر این 
رســتوران. روز بعد هم آمد و دوباره پیش من نشست. داشتم 
کم کم مطمئن می شدم که چشــمش را گرفته ام. روز سوم 
 هم آمد، آن روز واقعا منتظرش بودم. بیشتر از همیشه ادکلن 

زده بودم و بهترین کت و شلوارم را پوشیده بودم. 
به نظر می رسید اعتمادش را جلب کرده باشم، این بار رازش را 
فاش کرد. پدرش صاحب رستوران بزرگ ارکیده بود که چند 
خیابان پایین تر قرار داشت و مدتی به طور آزمایشی مدیریت 
رستوران را به او سپرده بود تا در صورت موفقیت برای همیشه 
رستوران را به او واگذار کند. از من کمک می خواست تا بتواند 

مشتری های بیشتری جذب 
کند. 

 نمــی دانــم چی شــد که 
از عروســک پوش جلوی در 

رســتوران برایش گفتم، شاید 
چــون از همه رســتوران داری 

همین یک چیــز را بلد بودم. گفتم 
که این عروســک چقدر نظر مردم را 

جلب می کند و چقدر در پر مشــتری 
شدن این رستوران موثر است، انگار یک 

آدم عقده ای برای دیده شــدن تقال کند. 
عقده تمام روزهایی را که در ســرما و گرما در 

آن عروسک خودم را به دیوانگی و بی خیالی زده 
بودم و خالف شخصیتم مثل یک  عروسک خیمه 

شب بازی رقصیده بودم و انعام جمع کرده بودم...

دل نوشته

کاریکاتور

 عروسک پوش 
قسمت اول
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پیشنهاد سردبیر: 
شام مشترک سرخابی ها، بوی تساوی می دهد؟

فضای مجازیک

ســید مهدی رحمتی عکسی را با محمدرضا کســرایی، مسئول 
کمیته بین الملل ســازمان لیگ فوتبال در صفحه شخصی خود 
در اینستاگرام منتشر کرد.کســرایی یکی از مقصران محرومیت 
دو باشگاه استقالل و تراکتورسازی از سوی فیفا محسوب می شود 
و برخی معتقدند قصور او باعث این محرومیت ها شــده اســت. 
کاپیتان تیم فوتبال استقالل در صفحه خود نوشت: »محمدرضا 
کســرایی عزیز ناراحت نباش. من به عنوان نزدیک ترین رفیقت 
و همه اســتقاللی ها به خوبــی می دانیم که شــما تقصیری در 
مشکل اخیر نداشتی. ان شاءا...همیشــه موفق و سربلند باشی. یا 
حق.«گفته می شــود رحمتی با انتشار این متن به مدیران کنونی 
باشــگاه اســتقالل طعنه زده و به نوعی آنها را مقصر محرومیت 
آبی پوشان دانسته است؛ البته برخی دیگر هم اعتقاد دارند منظور 
کاپیتان استقالل، علیرضا اســدی، دبیرکل فدراسیون است که 
او هم جــزو مقصران محرومیت دو باشــگاه بــزرگ لیگ برتری 

محسوب می شود.

فاجعه تکرار شد. باز هم زیر دســت و پا ماندن هواداران فوتبال و 
باز هم کشته شدن جمعی از هواداران. اتفاقی که چند سال پیش 
در تهران رخ داد؛ اما اکنون در ابعاد بسیار گسترده تری در آنگوال 

تکرار شده است.
 در جریان برگزاری یک مسابقه فوتبال در کشور آفریقایی آنگوال 
به دلیل ازدحام جمعیت 17 نفر جــان باختند و احتمال افزایش 
آمار قربانیان وجود دارد. این اتفاق تلخ در بخش شمالی شهری به 

نام »ایژه« اتفاق افتاد.
ازدحام تماشــاگران به حدی بود که در کناره های زمین مسابقه 
جایگاه خالی باقی نمانده بود. به یک باره این افراد قصد کردند تا 
وارد زمین مسابقه شــوند که همین باعث شد چندین نفر کشته 

شوند.
زیر دســت و پا ماندن باعث رقم خوردن این فاجعه شــده است. 
اکثر قربانیان به دلیل خفگی، جان خود را از دست داده اند. شمار 

زیادی هم مصدوم شدند.
در پی این حادثه باشــگاه ها و شــخصیت های فوتبالی از جمله 
رئال  مادریــد و کاپیتــان ایــن تیم ســرخیو راموس، باشــگاه 
منچسترســیتی، باشــگاه ســلتیک و اتحادیه فوتبال انگلیس 
پیام های تســلیتی صادر کردند و در شــبکه توئیتر با بازماندگان 

این حادثه ابراز همدردی کردند.

  برای کسانی که رقابت های سری آ را دنبال می کنند، پی بردن 
به تنفر »راجا ناینگالن« از باشــگاه یوونتوس اصال کار ســختی 
نیست. ناینگالن که ســال ۲۰1۴ به آ.اس.رم پیوست پیش از این 
یک بار گفته بود: کســب یک پیروزی با رم بهتــر از 1۰ پیروزی 
 با یوونتوس است؛اما اوج احســاس این بازیکن به »بانوی پیر« را 
می توان در فیلمی از مکالمه او با یکی از هواداران رم که اخیرا در 

شبکه های اجتماعی منتشر شده است، دید.
او در این فیلم می گوید: می دانی مشــکل من چیســت؟ من از 
روزی که متولد شــدم ضد یووه بوده ام. شوخی نمی کنم. قبل از 
اینکه به کالیاری بروم، صرف نظر از هر چیز دیگری از یووه متنفر 
بودم.دارم به شــما می گویم که من از یوونتوس متنفرم. وقتی در 
کالیاری بودم همه چیزم را می دادم تا یووه را شکست دهم چون 
از یووه متنفــرم. از یووه متنفرم چون آنها همیشــه با یک پنالتی 
می برند.به رم آمدم زیرا می خواســتم قهرمان شوم، می خواستم 
حداقل تالش کنم و قهرمان شوم، نه مثل یووه که همیشه دست 

کمکی )دست های پشت پرده( داشته است.
رم در مرحله نیمه نهایــی »کوپا ایتالیا« بایــد در دو دیدار رفت 
و برگشــت به مصاف التزیو بــرود و در فینال با برنــده تیم های 

اینترمیالن و یوونتوس بازی کند.
این ملی پــوش بلژیکی در این بــاره گفت: اگــر نتوانیم در لیگ 
قهرمان شویم، در کوپای ایتالیا قهرمان می شویم. التزیو را هم در 

هر دو بازی شکست خواهیم داد.

بازیکن رئــال مادرید برای فرار از دســت خبرنگارانی که جویای 
ماجرای ازدواج او هســتند ترفند بســیار عجیبی را به کار گرفته 

است.
 موراتا ستاره تیم رئال مادرید به تازگی نامزد کرده و قصد ازدواج 
دارد. این موضوع باعث جلب شــدن توجه بسیاری از رسانه های 

اسپانیایی به سمت او شده است.
موراتا و نامزدش جمعه شــب از منزل خارج شــده و به ســمت 
رستوران می رفتند که در این حین عکاسان ورزشی کمین کرده 
در محل، شگفت زده شدند.کاپشن موراتا که مخصوص دمای زیر 
صفر و ارتفاعات است باعث شــد ابتدا موراتا شناسایی نشود و اگر 

نامزد او نبود عکاسان هم به اشتباه می افتادند.

کاپیتان به چه کسی طعنه زد؟

فاجعه برای فوتبال جهان؛

  17 تماشاگر در آنگوال 
زیر دست و پا جان دادند

اظهار تنفر »راجا ناینگالن« از یوونتوس:

 یوونتوس همیشه با دست های 
پشت پرده قهرمان می شود

 ترفند عجیب ستاره رئال 
برای فرار از دست خبرنگاران 

اتفاق روز

فوتبال جهان

به نظر می رسید که ذوب آهن در کنار نفت تنها تیم های لیگ 
برتری باشند که خروجی آنها در نقل و انتقاالت نیم فصل صفر 
بود و تیم اصفهانی هم مثل همتای تهرانی در این فاصله هیچ 
بازیکنی را از دســت نداده؛ اما اکنون کاشف به عمل آمده که 
رضا شکاری سه روز مانده به بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت 
زمستانی با حضور در هیئت فوتبال اســتان اصفهان قرارداد 
خود با ذوب آهن را به صورت یکجانبه فســخ کرده است! این 
هافبک 18 ســاله که پیش تر گفته می شــد زیر نظر باشگاه 
سوئیســی بازل قرار دارد ظاهرا درصدد پیوستن به روستوف 
است و تالش می کند تا سومین بازیکن ایرانی تاریخ این باشگاه 

روســی لقب بگیرد. در مقابل، ذوب آهن هم که از این فسخ 
یک طرفه به هیچ وجه راضی نیست به دلیل غیبت ناموجه در 
تمرینات از او به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت 
کرده است. باید دید باشگاه اصفهانی در دعوا با شکاری برنده 

می شود یا بازیکن تیم ملی جوانان لژیونر خواهد شد؟

مهدی اخوان درباره غایبان ســپاهان مقابل پرســپولیس 
عنوان کرد: ما هیچ گونه مصــدوم یا محرومی تا این لحظه 
نداریم. گفته می شــد شــجاع خلیل زاده 3 اخطاره شده 
اما این درســت نیســت چون او با کارت زردی که گرفت، 
۲ اخطاره شد. سرپرست تیم سپاهان درباره دالیل ناکامی 
این تیم تصریح کــرد: فوتبال باال و پاییــن دارد. خیلی از 
تیم های بزرگ و حتی سپاهان در سال های قبلی یک نیم 
فصل خوب بوده و یک نیم فصل هم بد بوده اند. االن زمان 
حمایت از سپاهان است. درســت است که تیم باخت بدی 
داشته؛ اما با شعار دادن چیزی درســت نمی شود. اخوان 

در پایان درباره شناســایی هوادارانی که علیه ویسی شعار 
می دهند، گفت: این مسائل را باید کانون هواداران پیگیری 
کند. این کسانی که فحش می دهند و ناسزا می گویند باید 
شناسایی شوند. هر چقدر هم تیم بد بازی کند، سزاوار این 

همه فحش و ناسزا نیست.

 جدایی جنجالی 
به هوای تحقق رویا

 با فحش دادن
 مشکل سپاهان حل نمی شود

.. بیرانوند در دربی به دنبال رکورد!خطیبی جایگزین ویسی می شود
بیراوند برای رســیدن به رکورد پطروسیان 
باید ۹۰ دقیقه مقابل اســتقالل و 7۵ دقیقه 
مقابل ســپاهان گلی دریافت نکند. علیرضا 
بیرانونــد دروازه بــان موفق سرخپوشــان 
پایتخت توانســته اســت در ۶ بــازی اخیر 
پرسپولیس گلی نخورد. آرمناک پطروسیان 
رکورد 7۰۴ دقیقه بــدون گل را به نام خود 
ثبت کرده اســت. بیرانوند برای رســیدن به 
این رکورد باید ۹۰ دقیقه مقابل اســتقالل و 
7۵ دقیقه مقابل سپاهان گلی دریافت نکند.

فصل گذشته فرناندو دخســوس دروازه بان 
برزیلــی اســتقالل خوزســتان ۶73 دقیقه 
دروازه اش را بســته نگه داشــت تا دومین 

رکورد برتر در این زمینه را ثبت کند.

تیــم فوتبــال ســپاهان با شکســت ســنگین خانگــی مقابل 
ماشین سازی قعرنشین، وارد بحران شــده و هواداران این تیم به 

شدت علیه عبدا... ویسی موضع گرفته اند.
حاال شــایعاتی مبنی بر ایجاد تغییر در کادر فنــی پر افتخارترین 
تیم لیگ برتر به گوش می رســد و جالب اینکه از سرمربی پیشین 

ماشین سازی به عنوان جانشین عبدا... ویسی نام می برند.
گفته می شود نام رسول خطیبی که در دو مقطع بازیکن سپاهان 
بوده به عنوان یکی از گزینه های سرمربیگری این تیم مطرح شده 
و در صورتی که ویسی نتواند زردپوشــان را از بحران خارج کند، 

01خطیبی جانشین او می شود.
قلعه نویی تماس با تونی را تایید کرد

پس از توافق تونی اولیویرا با باشگاه تراکتورســازی برای دریافت مطالبات 
و صرف نظر کردن این مربی پرتغالی از شــکایت خود، صحبت هایی درباره 
تماس امیر قلعه نویی با تونی مطرح شــد. بعد از آن اولیویرا در اینستاگرام 
خود مطلبی منتشرو اعالم کرد نه با رسانه ای مصاحبه و نه با شخصی درباره 
مطالباتش صحبت کرده است. این جمله تماس امیر قلعه نویی با تونی را زیر 
سوال برد؛ اما سرمربی تراکتورسازی رسما این موضوع را تایید کرد. قلعه نویی 
گفت: »متاســفانه در روزهای اول بازگشتم به تراکتورســازی برخی ها در 
استادیوم علیه من برنامه ریزی می کردند؛ اما وقتی خدا نخواهد هیچ اتفاقی 
نمی افتد. برای حل این مشکالت هم در حال حاضر همه دست به کار شدیم 

حتی من شخصا با تونی تماس گرفتم تا از شکایتش صرف نظر کند. 

منهای فوتبال

تیم ملی شمشیربازی کشورمان در آخرین رقابت خود 
در مسابقات جام جهانی ایتالیا توسط مجتبی عابدینی 
به مدال نقره انفرادی و مقام چهارم تیمی دست یافت، 
نتایجی که باعث شــد در رنکینگ انفــرادی و تیمی 
صعود داشته باشــیم. یک نایب قهرمانی  که با انگشت 

شکسته به نام ایران و عابدینی ثبت شد.
شمشــیربازان اســلحه ســابر ایران این روزها در هر 
مسابقه ای که شــرکت می کنند، بدون مدال به کشور 
باز نمی گردند؛ فرقی هم ندارد، آسیایی باشد یا جهانی. 
در المپیک هم که بزرگ ترین رویداد ورزشــی است 
عملکرد مجتبی عابدینی ارزش یکی از سه مدال طال، 
نقره و برنز را داشــت که متاسفانه با ناداوری به حقش 
نرسید؛ اما نکته مهم اینکه با این قهرمانی ها و افتخار 
آفرینی ها تا چه اندازه به آنها توجه شــده است؟ تا چه 
اندازه تالش شده که آنها از لحاظ مادی تامین باشند 
و یک ســالن خوب و مجهز تمرینی در اختیارشــان 
قرار داده شود؟ شمشــیربازی ایران به جایگاهی که 
لیاقتش را داشته رسیده، حتی زودتر از آنچه تصورش 
را می کردیم و حاال نوبت مسئوالنی است که پای کار 
بیایند و حمایت کنند. بعد از المپیک ۲۰1۶ ریو همه 
مردم و ورزش دوســتان معتقد بودند که باید حداقل 
پاداش برنز به عابدینی پرداخت شــود، درخواســتی 
که بعد از روی کار آمدن ســلطانی فر به عنوان وزارت 
ورزش با آن موافقت شد و باید دید چه زمانی پرداخت 

می شود.
باقرزاده رییس فدراسیون تا جایی که توانسته تالش 
خود را بــرای حمایت از این ملی پوشــان و کادرفنی 
انجام داده، اما مســلما کافی نیســت. شمشیربازی 
رشته ای اســت که درآمد  ورزشکاران آن بسیار ناچیز 
بوده و  حتی شــاید درآمد یک ســال قهرمان جهان 
مانند عابدینی از یک ماه یک فوتبالیســت دسته اول 
هم کمتر باشد.مسلما مهم ترین عامل برای موفقیت 
یک ورزشکار انگیزه است، شمشیربازان هم تا اینجای 
کار، بــا تمام کمی و کاســتی هایی که داشــته اند، با 
انگیزه باالیی که داشتند، فراتر از انتظار ظاهر شده  اند، 
اما مشــخص نیســت با کم توجهی هایی که از سوی 
مسئوالن ارشد ورزش کشور به این رشته می شود آیا 

این روند ادامه پیدا کند یا خیر...
امیدواریــم اتفاقاتی که در رشــته های دیگر در مورد 
قهرمانان و مربیان نامی آنها رخ داد، برای شمشیربازی 
تکرار نشــود، چون در این صورت در وهله اول ورزش 

کشور است که ضرر خواهد کرد. 

کم توجهی به شمشیربازان 
موفق ایران در روزهای اوج

در نقطه مقابل، بازیکنان دو تیم قرار دارند که خوب می دانند 
برنده شدن در دربی، کم از قهرمانی ندارد. ضرب المثل فوتبالی 
ایرانی ها درباره این بازی می گویــد: »دربی را ببر، یک فصل 
بباز.« ستاره های سرخابی امســال در شرایط جالب توجهی 
به مصاف هم می روند. فاصله امتیازی دو تیم 13 اســت؛ نه 
اینکه نخستین بار اســت این اتفاق می افتد بلکه در بارهای 
قبل، یکی از دو تیم آشــکارا وضعیت نابه سامانی داشته و هر 
بار هم که فاصله امتیازها زیاد بوده، نتیجه عجیبی رقم خورده 
است. سه بار تا به حال، فاصله امتیاز دو تیم در دربی زیاد بوده؛ 
اســتقالل، دو بار 1۶ و یک بار 1۴ امتیاز از حریف سنتی اش 
بیشتر امتیاز داشته؛ اما در این سه بازی یک بار مساوی کرده 

و دو بار باخته است! این بار، پرسپولیس 13 امتیاز از استقالل 
بیشتر دارد اما تفاوتی بزرگی در این بازی وجود دارد؛ در سه 
باری که اســتقالل امتیازهای زیادی داشــته، پرسپولیس 
فصل بدی را پشت سر می گذاشــته و حتی به نوعی برای بقا 
در لیگ می جنگیده اما این بار که اســتقالل امتیاز کمتری 
دارد، وضعیت چندان بدی ندارد. آبی ها سوم جدول هستند 
و چهار برد روحیه بخش با نتایج عالی پشــت سر گذاشته اند. 
استقالل به ترتیب، صنعت نفت آبادان، پیکان و ماشین سازی 
را با زدن ســه گل شکســت داد و در آخر هم السد قطر را در 
یک دیدار دراماتیک و برابر دیدگان هزاران هوادار شکســت 
داد. آبی های پایتخت در حالی بــه مصاف رقیب می روند که 

انگیزه و روحیه شان بیشتر از هر زمان دیگری در طول فصل 
شانزدهم لیگ برتر است. ســرخ ها اما در روحیه چیزی کم از 
رقیب ندارند. آنها امسال رکوردهای مختلفی را شکسته اند و 
با شش برد پیاپی به استقبال دربی می روند. پرسپولیس با ۹ 
امتیاز اختالف با تیم دوم جدول یعنی تراکتورسازی در صدر 
قرار گرفته و همه این تیم را از حاال قهرمان لیگ می دانند؛ در 
واقع، قرمزهای پایتخت به جز باختن یک دربی و شکســته 
شدن نوار شکست ناپذیری شــان در این بازی، استرس چیز 
دیگری را ندارند و همین مســئله شاید برگ برنده آنها باشد. 
پرسپولیسی ها یک مشــکل بزرگ هم برای دربی دارند و آن 
غیبت کمال کامیابی نیا، تنها هافبک دفاعی این تیم در دربی 
اســت. برانکو گفته جای خالی او را پر می کند و جای نگرانی 

برای هواداران نیست .
استقالل هم دو مشــکل برای دربی دارد؛ وریا غفوری و هرائر 
مگویان مصدوم هستند و به دربی 8۴ نمی رسند. وریا غفوری 
در بازی با الســد، تا قبل از اینکه مصدوم شود یکی از بهترین 
بازی های امسالش را به نمایش گذاشته بود و هواداران تیمش 
را امیدوار کرده بود که در دربی هم بدرخشــد. تمام شواهد و 
قرائن حکایت از این دارد که امروز قرار است یک بازی جذاب 
و تماشایی انجام شود مگر آنکه اتفاق خاصی رخ دهد؛ مانند 
آن چیزی که سال های قبل و به مدت چند فصل رخ می داد 
و خون هیجان و جذابیت را از رگ های دربی بیرون می کشید؛ 
مصلحت اندیشــی و محافظه کاری بی مورد و ترس از هیجان 
اجتماعی. تا مدت ها رســم بود که بازیکنان سرخابی را یک 
یا چند شب قبل از دربی دور یک میز بنشانند و به اصطالح، 
شام مشترک صرف کنند تا دوستی ها به شکل بهتری بینشان 
شکل بگیرد و در دربی اتفاق ناگواری رخ ندهد. نتیجه اش هم 
تساوی های خسته کننده در بازی های بی روح و کسل کننده 
بود. نتیجه مســاوی ذاتا اتفاق بدی نیســت اگر دو تیم بازی 
جذاب و تماشــایی به نمایش بگذارند و توپ مدام در گردش 
باشد و موقعیت های گل زیادی روی دروازه ها خلق شود؛ اما 
بازی بدون جذابیت که در آن، توپ مدام روی هواست، چیزی 

نیست که هیچ هواداری بخواهد. 
به جرأت می توان ادعا کرد که هیچ کدام از هواداران فوتبال فهم 
استقالل و پرســپولیس، دلش نمی خواهد شاهد یک بازی 
خسته کننده باشد بلکه همه دوست دارند بازی زیبا ببینند 
و اگر تیمشان برنده هم نشد، مسئله ای نیست. ضیافت شام 
مشترک باز هم تکرار شد و اسپانسر مشترک دو تیم -که در 
هیچ جای دنیا مشابهش پیدا نمی شود- سرخابی ها را پای یک 
میز نشاند و تمام تالشــش را کرد که »دوستی های قدیمی« 
را بازآفرینی کند. آیا باز هم یک تســاوی بــی روح در انتظار 

هواداران است؟

هفته بیست و یکم لیگ برتر، جام خلیج فارس؛

شاممشترکسرخابیها،بویتساویمیدهد؟

یک بار دیگر، تهران شاهد برگزاری سنتی ترین جدال فوتبالی بین دو تیم قدیمی و مردمی ایران خواهد بود؛ 
شهرآورد هشتاد و چهارم پایتخت، امروز در ورزشگاه بزرگ آزادی برگزار می شود و یک بار دیگر شور و هیجان 
بین هواداران سرخابی ایجاد شده است. کری خوانی و خط و نشان کشیدن برای این بازی، جزو سرگرمی های 
جوانان ایرانی است و به همین دلیل آنها تالش می کنند از این سرگرمی کوتاه ولی جذاب، بهترین بهره را ببرند و 

لحظه ای از پرداختن به آن چشم نمی پوشند.

فدراسیون جهانی فوتبال با نگاهی ویژه، اتفاقات 
فوتبال ایــران و عملکــرد باشــگاه ها در بحث 
بدهی ها به بازیکنان و مربیان خارجی را زیر نظر 

دارد.
جیانی اینفانتینو، رییــس فیفا که خودش وکیل 
است پس از حضور در فدراسیون جهانی فوتبال 
تصمیم گرفت در مــورد پرونده های انضباطی و 
موضوع فساد حساســیت بیشتری نسبت به قبل 
به خرج دهد. از همین رو یکی از حساســیت های 
ویژه روی پرونده هایی بود که در کمیته انضباطی 
فیفا انباشته شده بود و به سرعت به آنها رسیدگی 
شــد. پرونده هایی که باشــگاه های ایرانی هم در 

کمیته انضباطی کم نداشتند. 
در خصــوص چنــد پرونــده از جمله شــکایت 
حمزه یونس از باشــگاه تراکتورســازی و عادل 
شیحی از باشگاه اســتقالل تصمیم گیری شد و 
رأی آن هــم محرومیت این دو باشــگاه از نقل و 

انتقاالت بین المللی بود؛ البته خیلی ها می گویند 
پرسپولیس هم با چنین محرومیتی مواجه شده، 
اما چون این باشــگاه نقل و انتقاالت بین المللی 
نداشــته هنوز این محرومیت مشــخص نشده 
اســت. هرچند پرسپولیســی ها گفته اند چنین 

محرومیتی متوجه آنها نشده و نخواهد شد.
شنیده شــده به دلیل تعدد پرونده های ایران در 
فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال روی باشگاه های 
ایرانی »زوم« کرده و به دقت فعالیت باشگاه های 
ایرانی را زیر نظــر دارد. محرومیت اســتقالل و 
سپس تراکتورسازی نشــان دهنده این موضوع 

است.
با ایــن شــرایط داســتان محرومیت هــا برای 
باشــگاه های ایرانی همچنان ادامــه دارد و این 
زنگ خطر نه تنها آسمان باشــگاه های ایرانی را 
ابری نکرده و باران نباریده اســت، بلکه کوالک 
سنگینی در راه اســت. در صورت عدم رسیدگی 
بــه پرونده هــای ســنگین انضباطــی در فیفا 
باشــگاه های ایرانی عالوه بر محرومیت از نقل و 
انتقاالت با کسر امتیاز، سقوط به دسته پایین تر و 
محکومیت های سنگین مالی مواجه خواهند شد.

در این بین بیشتر باشــگاه های ایرانی از مدیران 

گرفته تا مربیان، همیشــه دنبال راهی برای فرار 
از واقعیت بوده اند. هیچ کس دنبال راه چاره نرفت 
تا مقابل این مشــکالت گرفته شود و مشکالت را 

پیشگیری کند. 
همه دنبال راه فرار هستیم. حتی امیر قلعه نویی 
در اظهار نظر رســمی  و باوجود اینکه باشگاهش 
از دو پنجره نقل و انتقاالت محروم است، می گوید 
برای بازیکنان سرباز تیمش باید راهی پیدا شود، 

چون آنها گناه دارند. 
یعنی بازهــم دنبال راهی برای فــرار یا دور زدن 
قانون هستیم تا در شــرایطی که تراکتورسازی 
از نقل و انتقاالت محروم اســت، بتواند بازیکنانی 
را به این شــکل به خدمــت بگیــرد. مثل تمام 
سندسازی هایی که از سوی مسئوالن فدراسیون 
 AFC فوتبال و ســازمان لیگ در بازرســی های
صورت گرفت تــا اینچنین گریبان باشــگاه ها را 

بگیرد.
با این حال هر چند دیر اما سرانجام کمیته تعیین 
وضعیت بازیکنان از ســوی فدراســیون فوتبال 
تشــکیل و روزبه وثوق احمدی سرپرست آن شد 
و امید می رود با تشــکیل چنین کمیته ای دیگر 
شاهد اتفاقات بد برای باشگاه های ایرانی نباشیم.

حمید استیلی به دعوت فدراسیون فوتبال ژاپن به این کشور سفر کرد و دیداری 
با دبیر فدراسیون فوتبال این کشور داشت. در این جلسه هر دو طرف صحبت های 
خوبی مطرح کردند و دیداری از موزه فدراسیون فوتبال ژاپن داشتند.زننده گل 
قرن، به موزه فدراسیون فوتبال ژاپن رفت و از جام ها و آثار تاریخی  دیدن کرد.چند 
ایجنت رسمی در جلسه  با استیلی از وی رزومه گرفتند. استیلی را در ژاپن محسن 
منافی یکی از قهرمانان جودو همراهی می کند.  سرمربی سابق پرسپولیس در روز 
22 بهمن در سفارت ایران در شهر توکیو در کنار سایر مدعوین سفارت خانه های 
دیگر و افراد مهم ژاپن حضور داشت.استیلی قصد دارد دربی 84 پایتخت را در 

سفات ایران نگاه کند.

قاب   روز خارج از گود

دیدار استیلی با دبیر فدراسیون ژاپن زوم فیفا روی باشگاه های ایرانی؛

  کوالک سنگینی 
در راه است
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پیشنهاد سردبیر: 
تزریق اعتبار، راه حل تکمیل طرح های عمرانی نیست

با مسئوالن

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه علنی شورای 
شهر، پس از قدردانی از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 
بهمن، با اشاره به برپایی جشــن های انقالب در دل محالت 
اصفهان، اظهارکرد: برگزاری این جشــن ها به دلیل حضور 
پررنگ مردم روند خوب و مطلوبی داشــت و جشن های دهه 
فجر شهرداری، شــور و نشــاط را به محالت هدیه کرد. رضا 
امینی افزود: به همین منظور از معاونت فرهنگی شهرداری 

اصفهان تشکر می کنم؛ اما باید توجه داشت که وجه مردمی 
این جشــن ها کمرنگ نشود. رییس شــورای شهر اصفهان 
افزود: دستگاه های مختلف نیز باید با حضور و تبلیغات خود، 
رونق بخش این جشن ها باشند. رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان در ادامه صحبت های خود، با اشــاره به اینکه حضور 
حماســی مردم در راهپیمایــی 22بهمن نشــانگر روحیه 
استکبارســتیزی ملت ایران اســت، گفت: مردم این روحیه 

را مدیون شهدای 8 ســال دفاع مقدس بوده و دشمنان باید 
بدانند که مردم ایران به این مهم پایبند هستند. امینی گفت: 
این راهپیمایی عالوه بر اینکه پاسخی قاطع به یاوه گویی های 
آمریکاست، باعث می شود روحیه مقاومت در کشورهای دیگر 

هم تسری یابد.
مردم ایران موضع خود را در برابر رییس جمهور 

آمریکا نشان دادند
رییس شوراي شــهر اصفهان در قســمتي دیگر از سخنان 
خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعي 
از فرماندهان، افســران، خلبانان و کارکنــان نیروي هوایي 
ارتش جمهوري اســالمي ایــران و قــرارگاه پدافند هوایي 
خاتم االنبیاء)ص(، با اشاره به صحبت هاي اخیر رییس جمهور 
آمریکا اظهار کرد: رییس جمهور جدید آمریکا مي گوید باید از 
اوباما متشکر باشید! متشکر باشیم به خاطر داعش و آتش در 
عراق و سوریه و حمایت علني از فتنه  88؟ وي در ادامه گفت: 
او بود که تحریم هاي فلج کننده براي ملت ایران آورد؛ البته به 
خواسته اش نرسید و هیچ دشمني نمي تواند ملت ایران را فلج 
کند. ]ترامپ[ مي گوید از من بترسید! امیني در ادامه با اشاره 
به سخنان رهبر معظم انقالب اضافه کرد: از این آقایي که آمده 
]ترامپ[ متشکریم! تشکر به خاطر اینکه زحمت ما را کم کرد 
و چهره  واقعي آمریکا را نشان داد. آنچه ما در سي و چندسال 
به آن فساد سیاسي، اقتصادي، اخالقي و اجتماعي در دستگاه 
حاکمه  آمریکا مي گفتیم، این آقا در دوره  انتخابات و بعد از آن، 
این مســئله را علني و عریان کرد. االن هم با این کارهایي که 
مي کند و بچه  پنج ساله را دســتبند مي زند،  حقیقت حقوق 
بشر آمریکایي را نشــان می دهد. البته مردم سراسر ایران در 

22بهمن موضع خود را در برابر این فرد نشان دادند.
پیروزي 19 بهمن 57  از جانب خدا بود

وي با اشاره به حادثه  تعیین کننده  ۱۹بهمن۵۷، بیان کرد: این 
حادثه براي رژیم آن روز غیر قابل انتظار و براي ما انقالبیون، 
رزق »الیحتســب« از جانب خدا بود. رزق الیحتسب باید در 

همه  کارهاي جبهه  مومن رعایت شــود؛ درســت است که 
محاسبات عقلي و مادي الزم اســت؛ اما یک جایي هم براي 

محاسبات فراتر از مادي باز بگذارید.
عملیات غرور آفرین والفجــر 8؛ برگي زرین در 

تاریخ ایران
رییس شوراي اسالمی شــهر اصفهان، در ادامه صحبت هاي 
خود با اشــاره به ســالگرد عملیات غرور آفرین والفجر 8  در 
ســال ۱364، اعالم کرد: این عملیات با آزاد شــدن بیش از 
800کیلومتر مربع از خاک عراق و بیش از پنج هزار کشته و 

زخمی و اسیر دشمن همراه بود.
وي افزود: در این عملیات، فرمانده لشــکر ۵، فرمانده تیپ و 
چندین درجه دار ارتش عراق به هالکت رســیدند و شهر فاو 
که صدام از آن به کلید بصره یاد می کرد، آزاد شد و به تصرف 

رزمندگان اسالم درآمد. 
 برگزاری این 

جشن ها به دلیل 
حضور پررنگ 

مردم روند خوب 
و مطلوبی داشت 
و جشن های دهه 
فجر شهرداری، 

شور و نشاط را به 
محالت هدیه کرد

رییس شورای اسالمی شهر خواستار شد:

تداوم برگزاری »مراسم های مردم محور«

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 66 دوربین آماربردار مکانیزه در 
معابر شهر نصب شده است. همایون یزدان پناه اظهار کرد: ترافیک لحظه اي تقاطع 
ها،  مدیریت بهینه در زمان بندي چراغ هاي راهنمایي،  جلوگیري از ایجاد گره هاي 
ترافیکي و حل آنها در کوتاه ترین زمان ممکن، از جمله موضوعاتی هستند که با داده 
هاي ترافیکي در ارتباط هستند. وی افزود: تجهیزاتي که بتوانند به صورت پیوسته و 
با دقتي قابل قبول به برداشت،  تجمیع و تحلیل داده هاي ترافیکي بپردازند، یکي از 
ارکان مهم مدیریت هوشمند ترافیک کالن شهرهاست. مدیر مرکز کنترل ترافیک 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در همین راستا 66 سامانه دوربین آماربردار مکانیزه در 
معابر و مسیرهای سطح شهر نصب شد. وی ادامه داد: ســامانه آمار بردار مکانیزه به 

صورت شبانه روزی داده هاي ترافیکي را جمع آوري مي کند.

عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیزدر جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، 
با بیان اینکه مردم به انقالب اعتماد کامــل دارند، اظهار کرد: 
مســئوالن باید تالش کنند تا این اعتماد از مردم سلب نشود. 
محمدرضا فالح با بیان اینکه مسئوالن باید خود را وقف مردم و 
انقالب کنند، افزود: این افراد باید از هرگونه دست درازی و سوء 
استفاده از بیت المال باتوجه به موقعیت خود دوری کنند و باید 
بدانند که توسعه کشور بدون حضور فعال مردم در هیچ یک از 
عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی امکان پذیر 
نیست. عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: شــوراهای اسالمی نیز به 

عنوان رکنی از مدیریت کشــور، ضمن مدیریت امور محلی، 
انتقال دهنده موضوعات و مسائلی هســتند که دولت باید بر 
اساس قانون، اقدامات الزم را به انجام برساند. وی با بیان اینکه 
مردم توسط شوراها می توانند مشــکالت خود را به مسئوالن 
اعالم کنند و از اقدامات آنها باخبر شوند، تاکید کرد: با توجه به 
نقش و اهمیت شوراها در ساختار کشور، هنوز شوراها جایگاه 
و منزلت واقعی خود را در زمینه هــای مختلف اعم از فرهنگ 
عمومی و ذهنیت نخبگان جامعه پیدا نکرده و به آن دســت 
نیافته اند. فالح با بیان اینکه نیاز است تا آسیب شناسی و تبادل 
تجربه  شوراهای مطلوب با توجه به گذشت ۱۷ سال از تشکیل 
شــوراها انجام گیرد، گفت: شــوراها بزرگ ترین و موثرترین 

نهاد مردمی هســتند که با توجه به حضورشان در بین مردم، 
مشــکالت آنها را بهتر درک می کنند. وی خاطرنشــان کرد: 
قانون اساسی به عنوان بزرگ ترین ســند جمهوری اسالمی، 
شوراها را به عنوان یکی از ارکان مستقل و تصمیم گیر معرفی 
کردند، اما اختیاراتی که مجلس شورای اسالمی برای شوراها 
به تصویب رســانده، با اصول ۷ گانه قانون اساسی همخوانی 
ندارد. عضو کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان اذعان داشــت: هرچقدر به جلو حرکت 
کرده ایم، جایگاه و منزلت شوراها، ضعیف تر و در واقع از قدرت 
این ســازمان محلی کاسته شــده اســت که نمونه بارز آن را 
می توان در برنامه پنجم و ششم توسعه مشاهده کرد. وی ادامه 
داد: امید اســت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
شوراهای اسالمی را در مقابل خود ندانسته بلکه آنها را در کنار 
خود بدانند و نگذارند این نهاد مردمی روز به روز ضعیف تر و از 

حیث انتفاع خارج شود.  

عضو کمیســیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان اظهارکرد: مجلس 
شورای اسالمی، در رسیدگی به طرح یک فوریتی اصالح 
موادی از قانون تشــکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای 
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، ماده ای را به تصویب 
رساند که براساس آن زمان شروع به کار شوراها را یک ماه 
بعد از برگزاری انتخابات قرار داده است. ابوالفضل قربانی 
افزود: شروع کار شوراهای شــهرها در دوره های آینده به 
صورت ســیال خواهد بود و این در حالی اســت که اوال 
مردم، نمایندگان خود را برای یک دوره 4 ســاله انتخاب 
کرده اند و ثانیا تاریخ استقرار و شروع به کار تمام نهادهایی 
که به واســطه انتخابات تعییــن می شــوند، در قانون 
به صورت صریح مشخص شده اســت. وی عنوان داشت: 
همچنین به استناد این قانون، عمر شوراها به میزان یک 
چهارم کاهش می یابد؛ امــا همان گونه که افزایش مدت 
زمان دوره ســوم صحیح نبود، کاهش زمان خدمت این 
دوره نیز صحیح نیست. قربانی خاطرنشان کرد: از اعضای 
شــورای نگهبان تقاضامندم این مصوبه مجلس شورای 
اسالمی را با دقت نظر بیشــتری مورد بررسی و ارزیابی 
قرار دهند. وی ادامــه داد: ضمن قدردانــی از برگزاری 
جشن های سالگرد پیروزی انقالب اسالمی که بیشتر آنها 
به صورت خودجوش و توسط مردم برگزار شد و با تشکر 
از همه نهادهای برگزارکننده این جشن ها، شاهد مصادره 
این جشن های خودجوش مردمی توسط روابط عمومی 
برخی از مناطق شــهرداری اصفهان بودیم؛ به طوری که 
با ارائه گزارش و ارســال تصویر با امضای روابط عمومی 
منطقه، نارضایتی و شکایت برگزارکنندگان را به همراه 
داشته اســت که از شهرداری خواســتار پیگیری چنین 

اقداماتی هستم.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شــهر اصفهان، در جلسه علنی شورا 
درخصوص بودجه سال ۹6 شــهرداری اصفهان خطاب به شهرداری و اعضای 
شورای شهر اظهارکرد: حداکثر افزایش بودجه براساس حداکثر نرخ تورمی که 

دولت تعیین کرده، در این بودجه پیش بینی نشده است.
 احمدعلی عاملی افزود: با نیم نگاهی به تحقق بودجه های ســنوات گذشــته 
شــهرداری اصفهان، می توان به این نتیجه رســید که تحقق بودجه سال ۹6 
باتوجه به شرایط اقتصادی کشور شاید به 2هزار میلیارد تومان نیز نرسد. رییس 
مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: طرح های عمرانی شهر 
نیازمند بودجه بندی بیشتر برای کامل شدن دارد و با تزریق اعتبارات نمی توان 

همه آنها را تکمیل کرد.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

نصب 66 دوربین آماربردار مکانیزه در معابر شهر
رییس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان:

تزریق اعتبار، راه حل تکمیل طرح های عمرانی نیست

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

اعتبار الزم برای خرید واگن های 
متروی اصفهان تامین می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی، درخصوص 
نشســت اخیر خود با مســئوالن متروی اصفهان، اظهار کرد: در 
این نشســت بحث بر ســر این بود که احداث مترو با هزینه های 
شــهرداری و کمک دولت نهایی شــود. بحث احــداث مترو در 
چند شهر ایران به طور هم زمان آغاز شــد و اگر به تاریخچه مترو 
برگردیم، اولین شــهری که مطالعات متــرو را انجام داد اصفهان 
بود، اما به مرور زمان این بحث عملی نشد و حدود ۱۷ سال پیش 
شــورای شــهر اصفهان تصمیم گرفت مترو را با همکاری دولت 

احداث کند.
حیدرعلی عابدی افزود: هم زمان با اصفهان چند شهر دیگر مانند 
مشــهد احداث مترو را شروع کردند که پیشــرفت مشهد بسیار 
خوب بود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی با 
اشــاره به اینکه برای تســریع در عملیات احداث مترو از سازمان 
برنامه و بودجه درخواست کمک کرده ایم، گفت: فاز اول متروی 
اصفهان تا چهار راه تختی قابل بهره برداری بوده و بقیه خط مترو 
تا صفه آماده شده اســت؛ اما داخل برخی از خطوط مترو نیاز به 
تعمیرات دارد و هنوز کارهای آن انجام نشــده اســت. در اولین 
جلسه ای که با مسئوالن مترو داشــتیم این بحث مطرح شد که 

نمایندگان اصفهان چه کمکی می توانند بکنند.
عابدی با بیان اینکه با قول مساعد نوبخت، معاون رییس جمهور 
قرار شده اســت که اعتبارات الزم برای خرید واگن های متروی 
اصفهان تامین شود، افزود: دولت معتقد است که در بحث خرید 
واگن باید به شــهرداری ها کمــک کند. در مجمــوع امیدواریم 
با تالش هایی که شــهرداری انجام می دهد، در ســال ۹6 تحول 

چشمگیری را در بحث متروی اصفهان داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید چه زمانی کار احداث 
متروی اصفهان به سرانجام می رسد، گفت: احتمال می دهیم که 
تا پایان سال ۹6 متروی اصفهان تا آخرین مسیر یعنی صفه قابل 
بهره برداری شود، اما برخی از ایســتگاه های مترو هنوز تکمیل 
نشده اســت؛ منتها باید به این نکته توجه داشته باشیم که هدف 
اصلی از احداث متروی اصفهان این بود که مترو از شاهین شهر تا 
بهارستان و حتی خط دوم آن از زینبیه تا نجف آباد را در بر بگیرد. 
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه اگر 
در ۱2 سال گذشته بودجه شــهرداری روی بحث مترو متمرکز 
می شد، احداث مترو به پایان رسیده بود، افزود: هم اکنون با وجود 
اینکه خط اول متروی اصفهان به بهره برداری رســیده است، اما 
نسبت به برنامه هنوز عقب هستیم. البته این نکته را باید متذکر 
شــویم که خط یک مترو باید از شاهین شــهر تا بهارستان ادامه 
داشته باشــد. امیدواریم وضع مالی دولت بهتر شود و علت اینکه 
تاکنون متروی اصفهان عملیاتی نشده، بحث کمبود بودجه است. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
شهردار اصفهان اعالم کرده است که پیش بینی کرده ایم با هزینه 
هزار میلیارد تومان در بحث مترو، به احتمال قوی احداث خط اول 

متروی اصفهان به پایان می رسد.

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل عملیات هندسی ایستگاه 
بی.آر.تی منطقه 15 تا پایان هفته آینده

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی احداث پارکینگ 
زیرسطحی اردیبهشت

مدیــر منطقــه ۱۵ شــهرداری اصفهــان گفــت: عملیــات 
 هندســی ایســتگاه بی.آر.تی منطقه ۱۵ تا پایــان هفته آینده

تکمیل می شود.
رضا مختــاری اظهار کرد: عملیات اصالح هندســی ایســتگاه 
اصلی بی.آر.تی در خیابان جــی غربی - میدان امام خمینی)ره( 
به مســاحت 300 مترمربع در دست اجراســت. وی با اشاره به 
اینکه این پروژه تاکنون 8۵درصد پیشرفت داشته است، افزود: 
برای اصالح هندسی ایســتگاه بی.آر.تی در خیابان جی غربی، 
یک میلیارد ریال در نظر گرفته شــده اســت. مدیرمنطقه ۱۵ 
شهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه گفت: با 
توجه به درخواست شهروندان، آســفالت معابر محالت منطقه 
در دســتور کار قرار دارد. مختاری ادامه داد: روکش آســفالت 
محله مروارید به مساحت 8 هزار متر مربع و با اعتبار 2میلیارد و 

۵00میلیون ریال تکمیل شد.

مدیر منطقــه یک شــهرداری اصفهــان اظهار کــرد: احداث 
پارکینــگ زیر ســطحی اردیبهشــت در خیابــان طالقانی به 
مســاحت 3 هزار متر مربع در دســتور کار قــرار گرفت. حمید 
عصارزادگان با اشاره به اینکه این پارکینگ ظرفیت پارک ۱0۵ 
خودرو را دارد، ادامه داد: این پروژه بــا اعتبار 6 میلیارد تومان تا 

سال آینده تکمیل می شود.
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهــان ادامه داد: آزادســازی 
این پــروژه با اعتبار ۱2 میلیارد تومان در دســت انجام اســت.

عصارزادگان با اشــاره به دیگر پروژه های منطقــه اعالم کرد: 
مناسب سازی معابر منطقه برای تردد روان معلوالن و جانبازان 
در دستور کار قرار گرفت. وی گفت: در این راستا مناسب سازی 
معابر خیابان چهارباغ پایین حدفاصل خیابان شــهدا تا چهارراه 

تختی، با اعتبار 400 میلیون ریال تکمیل شد.

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل ساماندهی مراکز فرهنگی 
منطقه تا پایان سال جاری

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان اظهار کرد: برای ارتقای سرانه 
فرهنگی منطقه 6، ساماندهی مراکز فرهنگی منطقه در دستور 
کار قرار گرفت. منصور نجفی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون 
۵0 درصد پیشــرفت داشته اســت، افزود: ســاماندهی مراکز 
فرهنگی منطقه با اعتبار 3 میلیارد و ۵00 میلیون ریال تا پایان 
سال جاری تکمیل می شــود. مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان 
اعالم کرد: ساماندهی فرهنگسراهای پایداری در گلستان شهدا، 
فیــزادان در محله فیزادان و همت در خیابان خلیلی در دســت 
اجراســت. نجفی ادامه داد: ســاماندهی کتابخانه کوی امام در 

خیابان هزار جریب، با اعتبار 400 میلیون ریال نیز تکمیل شد.

شهرداری

مدیرعامل ســازمان زیبا سازی شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: سمپوزیوم ملي مجسمه هاي چوبي که از  
دیروز در پارک ساحلی ناژوان آغاز شد، با شرکت ۱۵ 

هنرمند تا روز جمعه ادامه می یابد.
مهدی بقایی افزود: این ســمپوزیوم، با هدف تبدیل 
درختان خشــک به آثار هنري و تلطیــف فضاهاي 
شــهر اصفهان از طریق فراهم آوردن شــرایط به روز 
و شــکوفایي آفرینــش هاي هنــري، تعمیــم نگاه 
زیباشناســانه در جامعه، تبادل تجربیات، اطالعات و 
مهارت ها در زمینه نمادهاي شهري میان هنرمندان 
 و نیز آشــنایي شــهروندان بــا مراحل اجــراي آثار

برگزار مي شود.
مدیر عامل ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان 
ادامه داد: ۱۱ هنرمند از شــهرهاي اصفهان، ارومیه، 
ســاري، مشــهد، نیشــابور، قزوین و... بــه همراه 
دســتیاران خود از 23 تــا 2۹ بهمن ســال جاري 
با حضور در این ســمپوزیوم به خلــق آثار حجمي با 
استفاده از چوب درختان خشکیده مي پردازند. وی 
اعالم کرد: شــهروندان مي توانند از 23 تا 2۹ بهمن 
سال جاري در این سمپوزیوم مراحل مختلف ساخت 

یک اثر حجمي چوبي را از نزدیک مشاهده کنند.

آغاز فعالیت سمپوزیوم ملي 
مجسمه هاي چوبي در اصفهان

خبرراه و شهرسازیسازمان زیبا سازی 

باید شرایط برای رقابت همسان 
در انتخابات فراهم شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

تمام بزرگراه های استان 
به آزادراه تبدیل خواهدشد

مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان گفت: یکی 
از محورهای توسعه راه های اســتان اصفهان، تبدیل 

بزرگراه ها به آزادراه است.
حجت ا... غالمی اظهار داشــت: از جمله اهداف پیش 
روی مجموعــه راه و شهرســازی در بخش توســعه 
راه های اســتان، تبدیل بزرگراه بــه آزاد راه و اتصال 
شــهرها و مراکز شهرســتان ها با احداث باند دوم به 
مرکز اســتان است. وی بیان داشــت: محور ترانزیت 
بــادرود- اردســتان - ناییــن، ازجملــه محورهای 

بزرگراهی است که به آزاد راه تبدیل خواهد شد.
مدیر کل راه  و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: 
شهرستان های اردستان، چادگان، خور و فریدن نیز 
ازجمله محورهایی اســت که به صــورت دو بانده به 
مرکز استان متصل می شود. وی افتتاح 24 کیلومتر 
از محور اردســتان بــه اصفهــان را در جهت حذف 
تصادفــات رو در رو و جلوگیری از تلفــات جاده ای، 
بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: قطعه سوم 
باند دوم اردســتان به اصفهان با اعتبار ۱۹0میلیارد 
ریــال افتتــاح  شــد. غالمی اعــالم کــرد: تکمیل 
۱۱کیلومتر باقیمانده با توجه به وجود نقاط پرحادثه 
در آن، نیاز به اعتباری بالغ بر 2۱0 میلیارد ریال دارد.

رییس ســتاد انتخابات اســتان اصفهان، در دومین 
نشست ستاد که با حضور اعضا و رییس هیئت نظارت 
بر انتخابات شوراهای اسالمی شــهر و روستا برگزار 
شــد، اظهار کرد: باید شــرایطی فراهم شود که همه 
احزاب و گروه ها در یک رقابت همســان در انتخابات 
شــرکت کنند. ســیدرضا عقدایی گفــت: امیدوارم 
در انتخابــات شــوراها افــرادی با ســالیق مختلف 
حضور داشــته باشــند و انتخاباتی ســالم و پرشور 
را شــاهد باشــیم. معاون سیاســی امنیتی استاندار 
اصفهــان افزود: پیــش بینی می شــود در انتخابات 
جاری، تعداد شــوراهای اسالمی شــهر ۱0۷، تعداد 
شوراهای اسالمی روســتایی ۹34 و تعداد شوراهای 
اسالمی عشایری ۱0۵ تیره عشــایری باشد. عقدایی 
درخصوص تعداد شــعب اخذ رای گفت: پیش بینی 
می شود که در انتخابات جاری احتماال 3۱42 شعبه 
اخذ رای مورد اســتفاده قرار گیرد. ســالک، رییس 
هیئت نظارت بر انتخابات شــوراها نیز در این جلسه، 
بر کاهــش هرگونه اختالف تاکید کــرد و گفت: باید 
انتخاباتی با حضور حداکثری مردم داشته باشیم؛ چرا 
که این حضور پاسخ به دشمنان است و رسالت ما این 

است که حضور مردم را بیشتر کنیم.

کمیته امداد 

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفها ن، از ارائه خدمات 
مشــاوره ای به منظور ارتقای بهداشــت روان ، کاهش 
آســیب های اجتماعــی ، توانمند ســازی و پویایــی 
قشرآســیب پذیر در جامعه خبر داد و گفــت: از ابتدای 
امسال تاکنون ، تعداد 33 هزار و 600 مدد جو ، از خدمات 
مشــاوره فردی و گروهی در بخش های پیشــگیری از 
آسیب های اجتماعی، فضای مجازی، اعتیاد، مهارت های 
زندگی، ســبک فرزندپــروری، شــرایط ازدواج موفق، 
آشــنایی با عوامل موثر ازدواج و تحکیــم بنیاد خانواده 
بهره مند شــدند . حمید رضا شــیران با بیان اینکه زنان 
مددجو بیشــترین تعداد مراجعات به مراکز مشاوره ای 
امداد را دارند ، افزود : در این مدت مراجعات خانوادگی با 
حدود یک هزار و ۵۵0، مراجعــات تحصیلی با یک هزار 
و ۱۷، زنان سرپرست خانوار با یک هزار و 606، همسران 
جوان  با یک هــزار و ۱3۹، دختران در آســتانه ازدواج با 
یک هزار و ۱80 و راهنمایان تحصیلی با یک هزار و82۷ 
جلسه مشاوره، بیشــترین فراوانی آسیب ها و مشکالت 
ثبت شده در مراکز مشاوره ای امداد را داشتند . مدیر کل 
کمیته امداد استان اصفهان، کاهش آسیب های اجتماعی 
از  جمله طالق و سعی در بهبود سالمت روانی مدد جویان 

را از اهداف بر گزاری دوره های مشاوره ای امداد دانست.

 ارائه خد مات مشاوره ای
به مددجویان اصفهانی

قانون کاهش عمر شوراها 
بررسی شود

اختیارات مجلس برای شوراها با اصول 7 گانه قانون اساسی 
همخوانی ندارد
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گوناگون

معروف ترین کوتاه قدان تاریخ

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب روشــنای آینده به طور جامع، وعده های صادق رهبر معظم 
انقاب در مورد آینده  پیش روی ملت و نظام اســامی است که به 

کوشش آقای موسی هلودی در پنج بخش گردآوری شده است.
مردم انقابی ایران اســامی با وجود همه  دشواری ها و نامایماتی 
که بر ســر راه خود می بینند، لحظــه ای در جهاد بــرای تعالی و 

پیشرفت انقاب اسامی خود، کوتاهی نکرده اند. 
دشمن می داند که روشن و درخشــان بودن آینده، شوق مردم را 
برای تاش و مجاهده افزایش می دهد و در مقابل، تیره و تار دیدن 
فرجام انقاب اســامی، انگیزه ها را کاهش می دهد. بر این اساس 
است که یکی از اهداف دشمن در جنگ نرم به همین موضوع تعلق 

گرفته است. 
بخش اول این کتاب به بررســی آرمان ها و اهداف انقاب اسامی 

اختصاص یافته است.

بخش دوم این اثر ظرفیت ها و امکاناتی را معرفی می کند که بر پایه  
آن، دست یابی به آینده ای نورانی و متعالی ممکن خواهد بود.

اگرچه که یکــی از ظرفیت هــای نظام اســامی، نیروهای مومن 
هستند که به برکت ایمان و اســتقامت ایشان، سنت های الهی نیز 
به کمک می آیند و نوید آینده ای درخشان را می دهند، اما به خاطر 
وجود موانعی بیرونی و درونی، این گونه نیســت که آینده  روشــن 
انقاب خودبه خود به وجود آید بلکه در این زمینه مسئولیت هایی 
 را متوجــه کارگــزاران نظام و اقشــار و خــواص و آحــاد مردم 

می کند.
در بخش سوم و چهارم این اثر، به بررســی موانع درونی و بیرونی و 

همچنین مسئولیت ها و وظایف پرداخته شده است.
بخش پنجم کتاب نیز حاوی وعده ها و پیش بینی هایی است که در 

سال های مختلف توسط رهبر معظم انقاب بیان شده است.

سیب زمینی پلو

لبخندک

ارزش پول

مواد الزم: ســیب زمینــی بزرگ 1 
عدد،برنج )خیس شــده( 3 پیمانه،گشنیز 
)ساطوری خرد شده( یک دوم پیمانه،زیره 
سیاه یک چهارم ق چ،زردچوبه 1 ق چ،ادویه 
کاری 1 ق چ،پیاز بزرگ )نگینی خرد شده( 
1 عدد،ســیر )رنده شــده( 2 حبه،زنجبیل 
)رنــده شــده( 2 ق چ،چــوب دارچین 1 
عدد،برگ بو 1 عدد،هل 3 عدد،نمک و فلفل 

به میزان الزم،روغن مایع به میزان الزم
روش پخت: پیاز را به همراه مقداری 

روغن درون قابلمه ای ریخته و تفت دهید تا نرم شده و کمی تغییر رنگ دهد. سپس سیر، 
زنجبیل، چوب دارچین، برگ بو، هل، زیره سیاه، زردچوبه، ادویه کاری، نمک و فلفل سیاه 
را به آن افزوده و تفت دهید. اکنون سیب زمینی )که از قبل پوست کنده و نگینی خرد شده 
است( را به آن افزوده و به تفت دادن ادامه دهید. برنج را به همراه گشنیز به مواد بیفزایید و 

با استفاده از قاشقی آن را مخلوط کرده و کمی تفت دهید.
مقداری آب جوش )به میزانی که از سطح برنج کمی باالتر آید( روی برنج بریزید و بگذارید 
تا جوش آید. سپس مواد را کمی هم بزنید و بگذارید تا آب آن تبخیر شود. بعد همه مواد را 
از گوشه قابلمه به مرکز بیاورید تا به شکل گنبد درآید، سپس به وسیله قاشقی چند حفره 
در سطح برنج ایجاد کنید و با در بســته حدود 30 دقیقه روی حرارت مالیم بگذارید تا دم 

بکشد. پلوی آماده شده را داخل ظرفی کشیده و به دلخواه تزئین کنید.

چند صدسال پیش یک پدر مهربان تصمیم 
گرفت پسر لوسش را بفرستد سر کار اونم چه 
کاری؟ آهنگری پای کوره! مامان پســره که می دید بچه اش طاقت 
آهنگری ندارد، هر روز یواشکی یک سکه »یک پنجاهم بهار آزادی« به 
پسرش می داد و می گفت: »شب که برگشتی این رو بده به بابات بگو 
دستمزدمه!« باباهه هم که فهمیده بود، هر شب سکه رو می گرفت و 
می انداخت توی منقل کباب و دوباره روز از نو و روزی از نو. تا اینکه یک 
روز باالخره پسرک خسته شد و با خودش گفت بذار اصال برم ببینم 
این آهنگری چه جور جایی هســت؟  قرارداد چند ساله می بندند؟ 
بیمه هم می کنند؟ رفت سر کار و شــب با یک سکه »یک هشتادم 
بهار آزادی« برگشت. باباش طبق معمول سکه رو پرت کرد درآتش 
کباب اما این بار پسرک شیرجه زد سمت منقل و با دست خالی سکه 
را بیرون کشید و گفت: »بابا این زحمت یه روز کارمه چرا  انداختیش 
تو آتیش؟«  باباش لبخند مهربانانه ای زد و گفت: »آفرین پســرم! تو 
دیگه قدر پول رو می دونی، از فردا بیا بنگاه معامالت ملکی خودمون 
وایسا کار یاد بگیر!« واقعیت این است که شــاید و فقط شاید یکی از 
دالیل ولخرجی ما  این باشــد که ارزش پول را نمی دانیم. یعنی نمی 
دانیم برای به دست آوردن این چند برگ اسکناسی که توی دستمان 
است چند ساعت کار انجام شده است.  چند نفر آدم غیرقابل تحمل، 
تحمل شده اند و چندبار تاکســی و اتوبوس و مترو عوض شده است. 
کمتر کسی پیدا می شــود که بتواند پولی را  که واقعا برایش زحمت 
کشیده و آن را برای اهداف بزرگ کنار گذاشته است صرف خریدهای 
بی هدف و بی برنامه کند و در واقع در آتش بیندازد. ولخرجی هم مثل 
خیلی عادت های دیگر قابل درمان اســت و برای این کار می شود از 
متخصصان کمک گرفت اما شــاید یکی از راه های درمان خانگی آن 

انجام دادن کارهای کوچک و جمع کردن درآمد آنها باشد.

روشنای آینده

رژیم های الغری بی فایده و حتی خطرناک )4(
رژیم هالیوود: بر کسی پوشیده نیســت که هیچ غذایی جز آبمیوه نخوردن باعث 
می شود فرد گرسنه و ناراضی بماند. اما با این حال بسیاری از این روش استفاده می کنند، 
به امید اینکه بتوانند کاهش وزنی پایدار را تجربه کنند و متاســفانه چنین چیزی اتفاق 
نخواهد افتاد. آبمیوه سرشار از قند است و مسلما وزنی که کم خواهید کرد تنها وزن آب 

بدنتان است که پس از مدتی باز خواهد گشت.
رژیم گریپ فروت: این برنامه غذایی وحشتناک، بســیار ناپایدار است. کالری و 
طعم در این برنامه بســیار کم اســت. بدتر اینکه مصرف بیش از حد این میوه اســیدی 
می تواند منجر به زخم معده شود. به عالوه آب گریپ فروت وقتی با برخی داروها همراه 

می شود تاثیری خطرناک دارد.
رژیم سم زدایی: به عنوان رژیم سم زدایی با آب و آبلیمو نیز شناخته می شود. این 
معجون را حتی نمی توان یک برنامه غذایی نامید چون در واقع چیزی نمی خورید. این 

روش فوق العاده موقتی است و هرنتیجه ای از آن بگیرید خیلی زود باز می گردد.
رژیم سرکه سیب: برنامه سرکه ســیب تنها در این موفق بوده که باعث می شود 
رژیم گیرنده ها دیگر نخواهند چیزی بخورند. بیشتر به این خاطر که بعد از خوردن سرکه 

به صورت مستقیم دوست ندارید چیزی بخورید. 
در این روش چند قاشــق چای خوری ســرکه می خورید که اشــتهای خود را سرکوب 
کنید. فکر نکنید دلیلش این است که سرکه ســیب خاصیت چربی  سوزی دارد ) چنین 
چیزی نیست ( بلکه باعث می شــود میل افراد به خوردن کم شــود. سرکه سیب مفید 
است اما مصرف مستقیم آن به مرور زمان، مســلما معده را اذیت خواهد کرد و اصال راه 

هوشمندانه ای برای کنترل اشتها به حساب نمی آید.

نداشاه نوری

کوتاه قدی و اختالل رشد قدی، یک مورد پزشکی 
به شــمار می آید که در آن غده هیپوفیز در تولید 
هورمون رشد دچار مشکل می شود و در اثر آن، قد 
افراد مبتال اغلب به بیش از 130 سانتی متر افزایش 
نمی یابد. اما در طول تاریخ افراد بســیاری با چنین 
اختاللــی زندگی کرده انــد که در ایــن گزارش با 

مشهورترین آنها آشنا خواهید شد.
ریچبورگ: در زمــان وقوع انقــالب کبیر 
فرانســه، کوتاه قد معروفی به نام ریچبورگ با ۵۸ 
ســانتی متر قد به نفع انقالب فرانســه جاسوسی 
می کرد. او با تقلید نقش یک کودک و همراه زنی که 
نقش مــادر او را داشــت به جمــع آوری اطالعات 
می پرداخت. می گوینــد او حافظه فوق العاده قوی 
داشت و در مدت زمانی کم اطالعات قابل توجهی را 
حفظ می کرد. گفته می شود او در دستگیری لوئی 
شــانزدهم که قصد فرار به خارج از پاریس را داشته 
نقش مهمی ایفا کرده اســت. ریچبورگ در ســال 

1۸۵۸ میالدی و در ۹0 سالگی از دنیا رفت.
استیال رایدلی:  در زمان های گذشته بیشتر 
افرادی که از اختالل رشــد قدی رنج می بردند، در 
سیرک ها به کار گرفته می شدند. معروف ترین آنها 
استیال رایدلی بود که سرانجام در سال 1۸۷0 با یک 
دزد آشنا شد و به ســرقت و جیب بری روی آورد. 
هیچ کسی نمی توانست تشخیص دهد که رایدلی 
چهل سال دارد. او با لباس های بچه گانه می توانست 
خیلی راحت به هر طرف ســرک بکشــد و اشیای 
قیمتی را بدزدد و درون عروســک خود قرار دهد. 
سرانجام او با شاه دزد ماجرا که با او وارد یک رابطه 
عاطفی هم  شده بود درگیر می شود و به خاطر این 
مشاجرات در نهایت او را لو داده و به پلیس تحویل 
می دهند. پلیس از درون عروســک رایدلی مقدار 
قابل توجهی اشیای قیمتی خارج کرد. او به بیست 

سال زندان محکوم شد و در زندان از دنیا رفت.
ماتیو باش-ینجر:  او یک موسیقی دان نابغه 
بود و بــا وجود اینکه دســت هایش کف نداشــت 
می توانســت به خوبی ترومپت بنوازد. او از داشتن 
کف پا هم محروم بود به همین دلیل او را روی میز 

می گذاشتند تا هنرنمایی کند.
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امام صادق )علیه السالم(:
هر كس حقیقت را از طريق قرآن نشناسد، از فتنه ها بركنار

نمی ماند.
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