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دیدار تیم های اســتقالل و پرسپولیس از 
هفته بیست و یکم لیگ برتر روز گذشته و 
از ساعت 15:08 در ورزشگاه آزادی آغاز شد. در دقایق ابتدایی، 
این بازیکنان پرسپولیس بودند که سوار بر بازی شده و در دقیقه 
5 بازی، موفق شدند به گل برسند. فرشاد احمدزاده روی دروازه 
استقالل سانتر کرد که توپ به سروش رفیعی رسید و او توانست 
به زیبایی گل اول پرســپولیس را  به ثمر برساند. درحالی که تا 
دقیقه 10 بازی توپ همچنان در اختیار بازیکنان پرسپولیس بود 
و بازیکنان استقالل حتی صاحب توپ هم نشده  بودند، در ادامه 
اتفاقات دیگری افتاد. بازی پربرخورد و فیزیکی دنبال می شد تا 
اینکه در دقیقه 18 توپ به فرشید اسماعیلی رسید و شوت از راه 
دور وارد دروازه پرسپولیس شد تا استقاللی ها با این گل،بازی را 
به تساوی بکشانند. تنها دو دقیقه بعد، فرشید اسماعیلی توپ را 
روی دروازه پرسپولیس سانتر کرد و توپ به علی قربانی رسید 
و او با یک ضربه ســر دیدنی گل دوم استقالل را به ثمر رساند. با 
این حال نیمه اول بازهم به نفع استقالل گل داشت. دقیقه 44 
کاوه رضایی موفق شد سومین گل آبی پوشان را به ثمر برساند 
تا در عین ناباوری، نیمه اول دربــی 84 با نتیجه 3بریک به نفع 
شاگردان منصوریان به اتمام برسد. نیمه دوم در حالی آغازشد که 
سرخپوشان سعی در جبران گل های خورده داشتند. دقیقه57 
مهدی طارمی برای چندمین بار در این بازی، یک فرصت ایده آل 
گلزنی را از دست داد. حمالت پرتعداد شاگردان برانکو در نیمه 
دوم نتیجه ای دربرنداشت تا در دقایق پایانی بازی که پرتاب اوت 
بلند روی دروازه به سیدجالل حســینی رسید و او با یک ضربه 
سر، گل دوم پرسپولیس را به ثمررساند. بعد از این گل، رحمتی 
با ســیدجالل، درگیر و با دریافت کارت زرد دوم اخراج شــد. 
درنهایت، صدرنشین لیگ برتر، حساس ترین و حیثیتی ترین 
دیدار این فصل خود را با شکســت 3 بر دو پشــت سرگذاشت. 
امیدهای استقالل برای برگشتن به جمع مدعیان افزایش پیدا 
کرد. درنهایت پرسپولیســی ها تلخ ترین شــب زندگی خود را 
تجربه کرده و استقاللی ها از خوشحالی سربه آسمان ساییدند؛ 

اما حداقل اینکه دربی مساوی نشد!

استقالل 3-پرسپولیس 2
ولنتاین آبی!

خبر آخر

مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان اظهار کرد: 
پرونده قاچاق 46 تن برنج خارجی بــه ارزش 2 میلیارد و 
39 میلیون و 474 و 938 ریال که توسط ماموران پلیس 
آگاهی اصفهان کشــف شد، جهت رســیدگی، به شعبه 
نهم ویژه رســیدگی به قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی 

اصفهان ارسال شــد. غالمرضا صالحی افزود: این محموله 
در دو دستگاه کامیون کشنده و تحت پوشش حمل مواد 
شــیمیایی پلی پروپیلن کشف شــد. مدیر کل تعزیرات 
حکومتی اســتان اصفهان ادامــه داد: شــعبه نهم ویژه 

رسیدگی به قاچاق کاال و ارز اصفهان...

توسط تعزیرات حکومتی صورت گرفت؛
محکومیت 2 میلیارد ریالی

قاچاقچیان برنج خارجی در اصفهان
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صد و هشتمین نشست خبری حجت االسالم محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه 
قضا، روز گذشته برگزارشد. اژه ای در این نشست پاسخگوی سواالت خبرنگاران 

بود که در ادامه گزیده ای از سخنان وی را می خوانید:
مرخصی بیش از ۵ روز مهدی هاشمی استثنا نیست

حجت االســالم و المســلمین محســنی  اژه ای در مورد تمدید مرخصی مهدی 
هاشــمی که تا 25 بهمن صورت گرفت و اینکه بر اساس ماده 520 آیین کیفری، 
محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط از امتیــازات مختصری برخوردار 
شوند، با توجه به اینکه این شائبه وجود دارد که مرخصی مهدی هاشمی به خاطر 
این بوده که فرزند هاشمی است، گفت: استثنا نیست که فقط مهدی هاشمی بیش 
از 5 روز استفاده کرده باشد؛ بلکه به تشخیص دادستانی بوده و می تواند آن را تمدید 
کند.  دادستان می تواند این تصمیم را بگیرد که به تشخیص قاضی بستگی دارد و  

به تشخیص دادستان مشابهاتی نیز بیش از 5 روز در این زمینه وجود داشته است.
تشکیل پرونده حادثه پالسکو در دادستانی تهران

اژه ای درخصوص حادثه پالسکو و پرونده ای که بعد از آن ایجاد شد و اینکه در کدام 
مرجع قضایی قرار دارد و آیا مسئوالن برای این پرونده احضار شده اند، اظهار داشت: 
پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و حتما طبق نظر دادستان و مدعی العموم 
است. وی عنوان کرد: دو نفر در این خصوص بازداشت هستند که اتهام متوجه آنها 
بوده است و درخصوص سایر علل که سبب شده این حادثه گسترش یابد و منجر 
به فرو ریختن شود، هیئتی مرکب از کارشناسان تشکیل شده است تا ابعاد آن را 

بررسی کنند. 
وی افزود: از لحاظ فنی و درخصوص آتش گرفتن ساختمان و توسعه و همچنین 
فرو ریختن آن و اینکه چه تجهیزاتی مهیا بوده و اقدامات بعدی که منجر به ضایعه 
کمتر شود، این هیئت باید گزارش بدهد که هنوز گزارشی ارائه نشده و بعد معلوم 

می شود که دادستان با چه کسانی باید برخورد کند.
اختالف نیست

خبرنگاری درخصــوص علت اختالف بین دادســتان بــا دادگاه، در مورد تعداد 
متهمین پرونده بانک سرمایه گفت:  این اختالف نیست و ممکن است پرونده به 
دادگاه برود و دادگاه نظر بازپرس را نپذیرد. گاهی بازپرس حکم بازداشت می نویسد 
اما پرونده به دادگاه می رود و دادگاه، آن قرار را موجه تشخیص نمی دهد؛ یا اینکه 
در مواردی، قرار وثیقه ها سنگین بوده و گاهی هم ممکن است قرار منع تعقیب از 
سوی بازپرس صادر شود اما دادگاه نپذیرد؛ این یک مسئله متعارف است و اختالفی 

از این حیث وجود ندارد.

هنوز کسی در پرونده امالک شهرداری بازداشت نشده است
حجت االسالم و المسلمین محسنی  اژه ای در صد و هشتمین نشست خبری خود 
در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در مورد پرونده شهرداری که 
گفته شــده آپارتمان های متعدد یا ویال به افراد داده یا با ثمن  اندک فروخته شده 
و به گفته دادستان تهران عده ای احضار شدند و عده ای نیز تحت تعقیب هستند؛ 
اکنون سرنوشت این پرونده به کجا رســیده و آیا پرونده بازداشتی داشته است یا 
خیر، گفت: در خصوص این پرونده تاکنون کسی بازداشت نشده است اما بیش از 
184 نفر از نوع تعقیب اظهار شده اند که احضار آنها به معنای اتهام نیست. در این 
پرونده چند وجه وجود دارد که باید به آن رسیدگی شــود؛ باید ثابت شود که آیا 

جرمی صورت گرفته  است یا خیر.
وی افزود: مثال در پرونده شهرداری کسانی حضور داشتند که عضو تعاونی بودند و 
از طریق تعاونی به آنها زمین یا ملکی داده شده یا افرادی بودند که شرایط خاصی 
داشتند و شــهرداری جزو اختیاراتش بوده که به این افراد زمین و یا امتیازاتی را 
اختصاص دهد یا ممکن است که این افراد شــرایطش را نداشته اند. همه اینها از 
مواردی اســت که باید تطبیق داده و بررسی شــود. هم اکنون مسائلی همچون 
اینکه ملک کارشناسی شده است یا تخریب چقدر بوده، در حال بررسی است. در 
پرونده های اینچنینی گاهی گیرنده مجرم نیست؛ بلکه دهنده مجرم است، مانند 
بحث  فیش های حقوقی که فرد دهنده می داند این عمل فراتر از اختیاراتش است؛ 
اما ممکن است گیرنده خبر نداشته باشد. بنابراین همه این موضوعات پرونده در 
حال بررسی است. تاکنون توضیحات شهرداری شنیده شده و بعد تفکیک صورت 

می گیرد که کدام یک جرم یا تخلف است.
اژه ای گفت : پرونده بابک زنجانی در حال اجراســت. این پرونده چند شکل دارد و 
جلسات متعددی با محکوم علیه و افراد دیگر در جهت شناسایی اموال و چگونگی 
وصول طلب شرکت نفت مطرح بوده است. وی گفت: در پرونده بانک زنجانی سه 
موضوع وجود دارد که نیاز به حضور متهم است: اول شناسایی اموال که روند پرونده 
برای وکیل یا خود محکوم علیه ارسال می شود و به اعتراضات آنها نیز توجه خواهد 
شد؛ همچنین این پرونده در حال بررسی است که آیا وجوه نقدی در خارج از کشور 
وجود دارد یا خیر که هنوز این موضوع به یقین مشخص نشده که وجوه نقدی در 
خارج وجود داشته باشد. اخیرا وزارت اطالعات در این پرونده ورود بیشتری  پیدا 

کرده و نسبت به متهم جدید کار بیشتری در حال انجام است.
اژه ای گفــت: در پرونده بابک زنجانــی حکم دو متهم، نقــض و متهم جدید نیز 

شناسایی شد.

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:
بازداشت دو نفر در حادثه پالسکو
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دریچه های سد زاینده رود بسته شد؛

رودخانه باز بسته!
3

زاینده رود
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پیشنهاد سردبیر:
منظور از »آشتی ملی«، آزادی سران فتنه است

عکس روز

روحانی به الجزایر سفر می کند

جبهه پیروان از جبهه مردمی 
نیروهای انقالب اسالمی حمایت کرد

ترامپ و العبادی درباره ایران 
گفت وگو کردند

دولت باید اختالف بین وزرایش را 
حل کند

 رؤسای ستادهای انتخاباتی 
جبهه رفاه و عدالت انتخاب شدند

نمایندگان استان خوزستان در بیانیه ای خواستارشدند؛

تشکیل جلسه هیئت دولت در استان

ســفیر جمهوری اســالمی ایران در الجزایر اعالم کــرد که رییس 
جمهوری ایران در آینده نزدیک به این کشور سفر خواهد کرد. به نقل 
از فارس، رضا عامری، سفیر جمهوری اسالمی ایران در الجزایر اعالم 
کرد که رییس جمهوری ایران در آینده نزدیک به این کشــور سفر 
خواهد کرد. عامری که در مراسم بزرگداشت سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی در الجزایر سخنرانی می کرد، بیان داشت: ما هم اکنون تالش 
داریم مقدمات و برنامه سفر آقای روحانی به الجزایر را در آینده نزدیک 
فراهم کنیم. وی روابط بین دو کشــور را پــس از انتخاب عبدالعزیز 

بوتلیفه به عنوان رییس جمهور الجزایر بسیار خوب توصیف کرد.

در ادامه حمایت احزاب،گروه ها و تشــکل های انقالبی از »جبهه 
مردمــی نیروهای انقالب اســالمی«، جبهه پیــروان خط امام و 
رهبری با انتشــار اعالمیه ای حمایــت بی قید و شــرط خود از 
جبهــه مردمی نیروهای انقالب اســالمی را اعالم کــرد. پیش از 
این محمدرضا باهنر رییــس جبهه پیروان خط امــام و رهبری 
در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم از حمایت »جبهه پیروان« از 
»جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی« خبر داده بود. هم اکنون 

18 گروه و تشکل سیاسی عضو این جبهه هستند.

میزان: ســفارت آمریکا در بغداد طی بیانیه ای مدعی شده است که 
رییس جمهور آمریکا و نخســت وزیر عراق درباره تهدید ایران برای 
تمامی منطقه گفت و گو کردند. سفارت آمریکا در بغداد اعالم کرد که 
دونالد ترامپ در گفت و گوی تلفنی با حیدر العبادی حمایت واشنگتن 
از ملت عراق را در نبرد مشترک ضد داعش ابراز داشته است. بر اساس 
این بیانیه ترامپ در گفت و گو با العبادی ضمن تبریک به وی به خاطر 
پیشــروی های اخیر ارتش عراق در موصل تاکید کرد که آمریکا به 
ارتش عراق کمک خواهد کرد. در این بیانیه همچنین ادعا شده است 
که رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر عراق درباره تهدید ایران برای 
تمامی منطقه گفت و گو کردند. ســفارت آمریکا افــزود که ترامپ و 
العبادی در این گفت و گوی تلفنی برشراکت طوالنی مدت آمریکا و 

عراق بر اساس توافقنامه راهبردی میان دو کشور تاکید کرده اند.

نایب رییس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده سیرجان مبنی بر عدم 
پرداخت حقوق پزشکان و پرستاران گفت: دولت باید اختالف بین 
وزرایش را حل کند. به گزارش مهر، در پایان جلســه علنی دیروز 
مجلس، حسن پور نماینده مردم ســیرجان از عدم پرداخت حقوق 
پزشکان و پرستاران که تحت نظام بیمه ســالمت قرار دارند انتقاد 
کرد. علی مطهری نایب رییس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده 
داشت در پاسخ به این تذکر گفت: این مشکل را دولت باید حل کند، 

دولت باید اختالف بین وزرای بهداشت و رفاه را حل کند.

اعضای شورای مرکزی جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت طی جلسه ای، 
فریدون قدیــری ابیانه دبیرکل انجمن اســالمی فارغ التحصیالن 
ایتالیا را به عنوان رییس ســتاد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری و محمد جــواد نوری دبیرکل جمعیــت جوانان انقالب 
اسالمی را به عنوان رییس ستاد انتخابات پنجمین دوره شوراهای 
اسالمی شــهر و روســتای این جبهه انتخاب کردند. در این جلسه 
عالوه بر انتخاب مسئوالن ستادهای انتخاباتی ، ساختار تشکیالتی 
جبهه و نحوه شکل گیری دفتر جبهه در اســتان ها و تعیین زمان 

استقرار ستادهای انتخاباتی در تهران و سایر استان ها بررسی شد.

نمایندگان استان خوزستان و بیش از 50 نفر از نمایندگان در بیانیه ای 
خواستار تشکیل جلســه هیئت دولت در این اســتان و رسیدگی به 
وضعیت ریزگردها شــدند. در این بیانیه آمده است: بیش از یک دهه 
است که ریزگردها زندگی مردم در 23 استان کشــور به ویژه استان 
خوزستان را مختل کرده  است. در روزهای اخیر شاهد بودیم که کلیه 
خدمات از جمله آب، بــرق و تلفن همراه برای ســاعت های طوالنی 
قطع بود و همه مردم اســتان خوزستان را به ســتوه آورد. نمایندگان 
استان خوزســتان تصریح کردند: پدیده ریزگرد پیامد سیاست های 
غیرکارشناسی انتقال آب از سرشاخه ها و ساخت سدهای فراوان روی 
رودخانه های استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری است. حوادث 
و اتفاقات استان خوزستان کلیه پروازها و تولید نفت را تا میزان زیادی 
تحت تاثیر خود قرار داد. در این بیانیه تاکید شــده است: ثروت ملی و 
امنیت کشور از طریق نابسامانی های پیش آمده در خوزستان به شدت 
تحت تاثیر قرار گرفته است؛ لذا نمایندگان استان خوزستان و بیش از 
50 نفر از نمایندگان، خواستار جلسه فوری و اضطراری هیئت دولت 
در استان خوزســتان هستند تا بعد از 13 ســال، اقدام اساسی در این 
خصوص صورت گیرد و صرفا به عذرخواهی و تصویب اعتبارات صوری 

اکتفا نکرده و مردم استان خوزستان را به شکل ویژه ای دریابیم.

اخبار

دیدگاهاحزابارتشپارلمان

کافه سیاست

به گزارش مهر، در جلســه علنی دیروز مجلس شورای 
اســالمی، علیرضا ســلیمی نماینده مردم محالت در 
تذکری گفــت: طبق اصــل 53 قانون اساســی کلیه 
دریافتی های دولت باید به حساب خزانه داری کل کشور 

واریز شود.
عضو کمیســیون برنامه مجلس ادامــه داد: با افزایش 
قیمــت ارز و مابه التفــاوت قیمت ارز دولتــی به آزاد، 
درآمدهایی برای دولت ایجاد شــد که هیچ گزارشی از 

نحوه هزینه کرد آن به مجلس ارائه نشده است.
عضو فراکســیون والیت مجلس در تذکر دیگری گفت: 
طبق گزارشات، ۶ تا 8 میلیارد دالر از دارایی های بلوکه 
شــده ایران در عمان به دولت داده شــده و هزینه شده 
اســت؛ اما نمایندگان در خصوص نحوه هزینه کرد این 

بودجه در خالء اطالعاتی قرار دارند.
در ادامه علی مطهری نایب رییس مجلس که ریاســت 
جلسه را برعهده داشت، گفت: در دو موضوع اول یعنی 
اختالف نرخ ارز و 8 میلیارد دالر کمیسیون اقتصاد باید 
رییس کل بانک مرکــزی و وزیر اقتصاد را بــرای ارائه 

توضیحات احضار کنند.

بهرام پارســایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه 
شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس اظهار کرد: در 
ابتدای این جلســه، دکتر عارف به بیان نکاتی درباره 
مسائل روز کشور پرداخت و پس از آن نیز درباره بحث 
بودجه و نحوه موضع گیری فراکسیون امید در جریان 
بررســی الیحه بودجه سال ۹۶ کل کشــور در صحن 

صحبت و گفت وگو کردیم.
ســخنگوی فراکسیون امید مجلس شــورای اسالمی 
با بیان اینکــه موضوع »آشــتی ملی« به طــور کلی 
مورد توجه فراکســیون و اعضا قرار دارد، در تشــریح 
صحبت های رییس فراکسیون امید در نشست شورای 
مرکزی این فراکســیون، گفت: دکتر عــارف در این 
جلسه از کمیته های مختلف فراکسیون به ویژه کمیته 
سیاسی درخواســت کردند که فعالیت خود را بیشتر 
کنند و مطالبه هــای مردم را بیش از ایــن مورد توجه 
قرار دهند.پارســایی در پایان تصریــح کرد: همچنین 
مقرر شــد کمیته های مربوطه فعالیت خود را در مورد 
بحث »آشــتی ملی« و دیگر موضوعات سیاسی کشور 

افزایش دهند.

نماینده مردم محالت:

تکلیف ۸ میلیارد دالر پول بلوکه 
آزاد شده،  مشخص نیست

سخنگوی فراکسیون امید خبر داد:

 طرح »آشتی ملی« 
در دستور کار فراکسیون امید

فرمانده نیروی دریایی ارتش :

کار  ساخت جدیدترین پایگاه 
دریایی نداجا پایان یافت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام :

از وحدت تمامی نیروهای 
انقالب حمایت می کنم

فرمانده نیروی دریایی ارتش از پایان یافتن مراحل ساخت 
پایگاه دریایی پسابندر خبر داد.

دریادار حبیب ا... ســیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران در گفت وگو با تسنیم، درباره 
ساخت مناطق و پایگاه های جدید نیروی دریایی ارتش 
گفت: از زمانی که قرار شــد ما در منطقه سواحل مکران 
استقرار پیدا کنیم ساخت دو منطقه و سه پایگاه دریایی 

جدید در دستور کار نیروی دریایی ارتش قرارگرفت.
وی افزود: بر همین اســاس کار ســاخت مناطق دریایی 
والیت جاسک و نبوت در کنارک و پایگاه دریایی پسابندر 
به اتمام رسیده و در حال ساخت بقیه این پرو ژه ها هستیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره ساخت ناوهای جدید 
این نیرو نیز اظهار داشــت: در این رابطه، پروژه ســاخت 
ناوهای نداجا براساس برنامه ریزی در کارخانجات نداجا 

در حال انجام است.
به گزارش تسنیم، امیر سیاری در نشست خبری آذرماه 
امسال از احداث دو منطقه و سه پایگاه دریایی جدید در 

سواحل مکران خبرداده بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از وحدت تمامی 
نیروهای انقالب حمایت می کنم؛ چرا که کشورمان امروز 
نیاز به وحدت نیروهای انقالب دارد. محسن رضایی دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه احزاب، پیرامــون حمایت خــود از جبهه مردمی 
نیروهای انقالب اظهار داشــت: از وحدت تمامی نیروهای 
انقالب حمایت می کنم. وی در ادامه افزود: از جبهه مردمی 
نیروهای انقالب، ایســتادگی و پایداری حمایت می کنم؛ 
چرا که کشــورمان امروز نیاز به وحدت نیروهای انقالب 

دارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نیروهای 
فراجناحی باید تشکیل شوند تا بتوانند بار مسئولیت های 
کشور را برعهده بگیرند، خاطر نشان کرد: با هر نوع تفرقه 

در کشور مخالف بوده و هستم.
محســن رضایی در رابطه پیگیری سرنوشت 4 دیپلمات 
ربوده شــده گفت: پیگیری مسئوالن کشــور نسبت به 
گذشته چند برابر شده است و نشــانه هایی وجود دارد که 

امیدواریم به نتیجه برسد.

عکس منتخب یک رسانه خارجی 
از راهپیمایی 22 بهمن

بین الملل

اهم اظهــارات رییس جمهــور در ایــن مراســم را در ادامه 
می خوانید:

  امام)ره( به عنوان راهبر این انقــالب و به عنوان یک فقیه و 
فیلسوف و متکلم و صاحب نظر اخالقی و مرجع تقلید چگونه 
توانست این انقالب را به پیروزی و موفقیت برساند؟ در ابعاد 
مختلف این مسئله می توان سخن گفت؛ اما می خواهم به یک 
نکته مهم اشاره کنم. اگر مردم شناسی دقیق امام)ره( نبود و 
اگر ایشان قضاوتی که نسبت به جامعه شناسی و روانشناسی 
اجتماعــی ایران داشــت، دقیق نبــود انقالب بــه پیروزی 

نمی رسید.
  امام)ره( نسبت به وحدت و انسجام و قدرت و مردم، اندیشه 
و نظری داشت که شــاید در آغاز تعداد انگشــت شماری از 
صاحب نظران و فرهیختگان با او همراه بودند؛ همه می گفتند 
مگر مردمی با دست خالی برابر یک قدرت بزرگ منطقه ای و با 
پشتیبانی تقریبا همه قدرت های جهانی می توانند بدون سالح 
و امکانات و حتی بدون تشــکیالت منظم حزبی پیروز شوند. 

مگر می شــود مردم را از طریق مساجد ،حســینه ، اعالمیه، 
نوار،کتاب و سخنرانی به خیابان ها کشاند و این مردم بتوانند 

برابر قدرت استبدادی تا دندان مسلح، پیروز شوند.
  امام)ره( بر مبنای ایمان و اعتقاد به خداوند که همه قدرت ها 
آنجاســت و با این توکل به صحنه آمد، حتی در روزهایی که 
خیلی تنها بود؛ اما در عین حال ایشان به مردم و قدرت مردم 

باور داشتند و این نکته مهمی است.
  آیا از لحاظ علوم اجتماعی و روانشناسی این مسئله را تحلیل 
کرده ایم؟ چه چیزی باعث شد که یک ملت بزرگ بتواند برابر 
همه قدرت ها پیروز شود. می خواهم بار سنگین دانشمندان 
علوم اسالمی و انسانی را تذکر دهم. آنها هستند که باید انقالب 

را بازخوانی  و ابعاد مختلف آن را تبیین و تفسیر کنند.
  در جامعه ما ده ها مشکل بزرگ وجود دارد. از شما می پرسم 
برای این مشکالت بزرگ؛ علوم فنی، تجربی و پایه می توانند 
راه درمان باشند یا بیشترین بار مســئولیت بر دوش عالمان 
علوم انســانی و اسالمی است؟ مشــکل اقتصاد جامعه را چه 

کســانی حل می کنند و شــرایط اقتصادی جامعه را تبیین 
می کنند؟مگر امروز یکی از مشکالت بزرگ ما اقتصاد نیست؟ 
مگر مشکل ما رشــد و رونق اقتصادی نیست؟ خروج از رکود 
نیســت؟ علم مدیریت بر دوش کدام رشته هاست؟ مگر این 
علوم انسانی نیســت که شیوه سیاســت گذاری، چارچوب 

سیاست گذاری و مدیریت جامعه را بر دوش دارد؟
  اگر مشــکل ســالمت در جامعه داریم، تحول سالمت را 
خواهانیم، آغاز این مســئله از فرهنگ ســالمت است و این 
فرهنگ ســالمت بر دوش پزشکی نیست. پزشــکی درد را 
می شناســد و درمان می کند ولی این فرهنگ بر دوش همه 
اســت. وجدان کاری را چه کســانی باید به وجود آورند؟ بار 

سنگینی بر دوش عالمان علوم انسانی است.
  اگر مشکل آب داریم ، باید حل کنیم و منابع آبی را درست 
مدیریت کرده و شیوه درســت آبیاری را بیاموزیم و از ذخایر 
آبی درست استفاده بکنیم و از منابع آبی برای رفاه مردم بهره 
ببریم، این اقدامات بــدون فرهنگ صحیح برای مصرف آب و 
مدیریت آن عملی نیست و نمی شود مشکل آب را حل کرد. 
حتی اگر تحول در الگوی کشت را خواهان باشیم آیا می توان 
بدون ایجاد فرهنگ الزم در کشــاورزان تغییر الگوی کشت و 

مصرف را ایجاد کنیم؟
  کمتر موضوعی اســت که برای حل معضالت و مشکالت 
علوم انسانی بار مســئله را بر دوش نداشته باشد. من در اینجا 
به یک نکته مهم باید اشاره کنم. باید به شما بگویم از سرمایه 
اجتماعی باالتر ما ســرمایه ای داریم؟ اگر در جامعه مردم به 
یکدیگر و به حکومت اعتماد نداشته باشــند و رابطه درست 
بین مردم و مردم، مردم و حکومت و حکومت و مردم نباشــد 
و سرمایه اجتماعی نباشد، ســنگ روی سنگ بند می شود؟ 
مردم احساس آرامش و امنیت می کنند؟ اگر شما صبح سر کار 
می روید به همان اندازه اعتماد به سرمایه اجتماعی دارید که 
می دانید قانون در خواب شما عوض نشده و حاکمیت جامعه 
شما متکی به علم و مشورت است و شبانگاه تصمیم غیرعقلی 

نمی گیرد.
  اگر پشت چراغ قرمز می نشــینید، می دانید که چراغ قرمز 
شــب تا صبح معنایش عوض نشده اســت و معنایش هنوز 
ایستادن است. اســاس زندگی ما بر مبنای سرمایه اجتماعی 
است که اگر آسیب ببیند چه کسی مســئول است؟ اگر این 
مسئله بخواهد تقویت شود بار سنگین مسئولیتش بر دوش 

کیست؟ 
  یکی از افتخارات این انقالب همین اســت. امــام)ره( به ما 
گفتند پدران ما نمی توانند راجع به آینده ما تصمیم بگیرند. ما 
دو سال یک بار پای صندوق می رویم و برای خودمان تصمیم 
می گیریم. مگر می شــود پای صندوق انتخابات بدون اخالق 
و رعایت قواعد بازی رفت؟ شــما اندیشمندان علوم انسانی و 
اسالمی این را باید تدوین کنید. گاهی فکر می کنیم در دنیای 
ارتباطات و صنعتی امروز همه چیز در اختیار علوم و فن آوری و 
سخت افزار است. در حالی که همواره بار سنگین بر دوش علوم 
انسانی اســت. هم انقالب را بازخوانی کنیم و هم برای اصالح 

جامعه تالش کنیم.

مگر می شود 
مردم را از طریق 

مساجد، حسینه، 
اعالمیه، نوار، 

کتاب و سخنرانی 
به خیابان ها 
کشاند و این 

مردم بتوانند برابر 
قدرت استبدادی 

تا دندان مسلح، 
پیروز شوند

 مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی  روز گذشــته با حضور رییس جمهور برگزار شد. حجت االسالم
 و المسلمین حسن روحانی در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی و تجلیل از 33 برگزیده این جشنواره 
گفت: ثروتی باالتر از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی وجود ندارد و اگر فرهیختگان قادر به انتقال افکار صحیح نباشند، 

جامعه قانع نمی شود.

تصمیم جنجالی آمریکا 
در گرجستان

نظر رییس جمهور لبنان 
درباره سالح »حزب ا...«

 واکنش مقتدی صدر
 به حوادث بغداد

وزارت دفاع آمریکا قصد دارد یک پایگاه نظامی مشابه با 
آنچه سال ها پیش در آلمان )واقع در منطقه خوخانفل( 
احداث کرده بود، در گرجستان دایر کند. پایگاه نظامی 
آمریــکا در آلمان برای آموزش هــای نظامی نیروهای 
آمریکایی در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد و نیروهای 
ناتو نیز پیش از اعزام به افغانستان در این پایگاه دوره های 
ویژه آموزشی را ســپری می کنند. پیش بینی می شود 
پایگاه جدید نظامی آمریکا در گرجســتان نیز همین 
کارآیی را داشــته باشــد و به یک مرکز آموزشی برای 

نیروهای ناتو تبدیل شود.

 میشل عون رییس جمهور لبنان با دفاع تمام قد و قاطع 
از سالح حزب ا... تاکید کرد: سالح حزب ا... با مشروعیت 
دولت لبنــان تناقض ندارد و این ســالح بخش اصلی و 
اساسی دفاع از لبنان اســت. عون در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونی )CBC ( مصر که تلویزیون ملی لبنان هم آن 
را پخش کرد، گفت: تا زمانی که خاک لبنان در اشــغال 
اسراییل اســت و ارتش لبنان توان کافی برای جنگ با 
اسراییل را ندارد، ما ضرورت وجود سالح مقاومت را برای 
تکمیل سالح ارتش احساس می کنیم. این مصاحبه در 

آستانه سفر ژنرال عون به مصر انجام شد.

مقتدا صــدر رهبر جریان صــدر روز شــنبه از هر فرد 
انتقامجو که متوسل به خشــونت و اقدامات خرابکارانه 
می شــود، اعالم بیزاری کرد.  به گزارش السومریه نیوز، 
مقتدا صدر در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی 
توییتر ضمن اعالم ایــن مطلب افزود: اگــر هر یک از 
هواداران من متوسل به خشــونت شود و عقب نشینی 
نکند و یا درصدد اقدام خرابکارانــه برآید و امنیت را در 
بغداد و یا عراق برهم بزند، مــن از او بیزاری می جویم. 
مقتدا صدر اظهار داشــت: این اقدام وی مشمئزکننده 
اســت و طرح اصالحات را به گور خواهد سپرد. شایان 
ذکر اســت حیدر العبادی نخســت وزیر دستور انجام 
تحقیق کامل در خصوص حــوادث  بغداد را صادر کرد.  
از سوی دیگر علی التمیمی استاندار بغداد اعالم کرد که 
در این تظاهرات چهار تظاهرکننده کشــته و 320 نفر 

دیگر نیز زخمی شدند.

روحانی: 

باید انقالب را بازخوانی کنیم 

عباس عراقچی معــاون وزیرامورخارجه درباره 
تهدیدات ترامپ علیه ایــران اظهارکرد: به نظرم 
پاسخ تهدیدات ترامپ به روشنی و قاطع از سوی 
ملت ومقامات ایران داده شــده است. وی افزود: 
هیچ کس نمی تواند مردم ایــران را تهدید کند و 
اقدامی در این راســتا انجام دهد. عراقچی تاکید 
کرد: ما متکی به اقتدار مردمی خود هســتیم و 
ثابت کردیم از هیچ تهدیدی در برابر هیچ جریان 
و کشــوری کوتاه نخواهیم آمد. وی تاکید کرد: 
بهتر اســت آقای ترامپ  در مشورت هایی که به 
وی داده می شود تجدید نظر جدی را اتخاذ کند و 

نسبت به حرف هایش هوشیار باشد.

حجت االســالم روح ا... حســینیان نماینده 
سابق مجلس با اشاره به ادعای اصالح طلبان 
مبنی بر آشــتی ملی اظهار داشــت: منظور 
اصالح طلبان از طرح چنین مســئله ای، این 
است که می خواهند بگویند، سران فتنه را آزاد 
کنید. نماینده سابق مجلس افزود: آنهایی که 
خودشان اختالف درست کردند، اگر واقعا پیرو 
ادعای خود بــوده و آن را قبول دارند، به مردم 
بپیوندند. خود همین موضوع، وحدت ملی را 
ایجاد می کند. موضوع آشتی ملی اخیرا توسط 
برخی چهره های اصالح طلب مطرح شده که 

البته پس از سال 88 نیز سابقه داشته  است.

به کارگیــری افراد دوتابعیتی و مشــکوک 
به جاسوســی در کمیته اقتصادی برجام، 
»طیب نیا« وزیر امور اقتصادی و دارایی را با 
اعالم وصول سوال ملی 3 نفر از وکالی ملت 
به صحن علنی مجلس کشــاند. غالمرضا 
کاتب عضو هیئت رییسه مجلس در نشست 
علنی دیروز مجلس مــوارد اعالم وصولی را 
قرائت کرد. بر این اساس، سوال ملی 3 تن از 
نمایندگان مجلس از علی طیب نیا وزیر امور 
اقتصادی و دارایی درباره علت به کارگیری 
افراد دوتابعیتی و مشکوک به جاسوسی در 

کمیته اقتصادی برجام اعالم وصول شد.

دوتابعیتی ها، وزیر اقتصاد را به مجلس کشاندندمنظور از »آشتی ملی«، آزادی سران فتنه استبهتر است ترامپ در صحبت هایش تجدیدنظر کند
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پیشنهاد سردبیر:
رودخانه بازبسته!

درشهريادداشت

نمایشگاه بزرگ دستاوردهای انقالب اسالمی و پنجمین نمایشگاه 
توانمندی ها و دســتاوردهای ســازمان های مردم نهاد اســتان 
اصفهان، با حضور۱۱۰ ســازمان دولتی و مــردم نهاد کلید خورد. 
در این نمایشگاه ، سازمان و دســتگاه دولتی در 25۰۰  مترمربع 
فضای نمایشگاهی گرد هم آمده تا ضمن اطالع رسانی در خصوص 
بخشــی از اقداماتی که برای خدمــت به مردم انجــام داده اند از 
نزدیک با مردم سخن گفته و دغدغه و مشــکالت آنها را پیگیری 
کنند. شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان  با ارائه دستاوردهای 
انقالب اسالمی در حوزه تاسیسات آب و فاضالب شهری در دولت 

دبیر وامید حضوری پررنگ در این نمایشگاه داشت.
شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان  برخی از اقدامات خود را 
دردولت تدبیر و امید به نمایش عموم گذاشــت که در این راســتا 
می توان به افتتاح تصفیه خانــه آب گلپایگان باظرفیت 33۰ لیتر 
در ثانیه، افتتاح  فاز اضطراری تصفیه خانه آب خوانســاربا ظرفیت 
۱89 لیتر در ثانیه ،آب رســانی به شــهرگزباظرفیت 56۰ لیتر در 
ثانیه ،آب رســانی به محور غرب ومرکز اصفهان )شهیدفهمیده(به 
طول ۱۱ کیلومتر،مدیریت هوشمند تامین،انتقال و توزیع شبکه، 
افتتــاح پرتال ملی مدیریــت مصرف آب،تاســیس خانه فرهنگ 
آب-آموزش مدیریت مصرف،توسعه و بازســازی شبکه فاضالب 
شــهری با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی  بــه مبلغ اولیه 

۱2۰۰ میلیارد ریال، باز سازی شــبکه فاضالب اصفهان  در قالب 
قــرارداد فایناس خارجی با مبلــغ ۱77۰ میلیارد ریــال، قرارداد 
بیع متقابل با شــهرداری ها به مبلغ ۱53۰ میلیارد ریال به منظور 
اجرای تاسیســات فاضالب شــهری در5 شهر اســتان، بهسازی 
ارتقای فرآینــد تصفیه در تصفیــه خانه های فاضالب شــمال و 
جنوب اصفهان،2۰26 کیلومتر لوله گذاری آب و فاضالب، افتتاح 
و بهره برداری ســه باب تصفیه خانه فاضالب شهرهای نجف آباد، 
هرند، ســده لنجان و ورنامخواســت و راه اندازی سامانه خدمات 
غیرحضوری مشــترکین ۱522 اشــاره کرد. همچنیــن در این 
نمایشگاه  شرکت  آبفای  استان اصفهان دســتاوردهای علمی  و 
پژوهشــی را  که به منظور ارتقا و توســعه خدمات این شرکت در 
دســتور کار قرار گرفت  ارائه نمود   از جمله طرح هایی که در این 
نمایشگاه به نمایش گذاشته شــد طراحی و بهبود عملکرد فرآیند 

بیواسکرابر با استفاده از نانو تکنولوژی برای تصفیه بیوگازاست.
پژوهشگران: ســید حمید اســماعیلی فرج-دکتر محسن نصر 

اصفهانی                  
 دانشــگاه و مرکز پژوهشــی مجری طرح: دانشــکده مهندسی 

شیمی- دانشگاه صنعتی اصفهان                                               
سال شروع: ۱392                            
خاتمه: مهر ماه ۱395

بنابر اعالم شــرکت آب منطقــه ای اصفهان دریچه های ســد 
زاینده رود که برای تحویل آب به کشــاورزان شــرق اصفهان باز 
شــده بود، تا ظهر دیروز به طور کامل بسته شد. معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا اظهار داشت: براساس تصمیم قبلی که قرار بود آب در مدت 
22 روز در اختیار کشاورزان شــرق اصفهان باشد، از روز گذشته 
خروجی سد کاهش یافت. به گفته علی بصیرپور، آب تا اواخر هفته 
در شهر اصفهان جریان خواهد داشت و بعد از آن رودخانه دوباره 
خشک می شود. وی در پاسخ به این سوال که نوبت بعدی باز شدن 
زاینده رود برای ادامه کشت کشاورزان اصفهان چه زمانی خواهد 
بود، بیان داشت: این بستگی به میزان بارش ها در سرشاخه های 
زاینده رود و شــهر اصفهان دارد. معاون حفاظــت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: به طور قطع قبل از سال 96 
زاینده رود باز نمی شــود و تصمیمات جدید برای بازگشایی این 

رودخانه در فروردین ماه است.

رییس مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهان گفــت: مجلس 
وام زیر ۱۰۰ میلیــون تومانــی را مصوب کرد که ســود آن را 
 دولت داده و جریمه را بانک ببخشــد تا مشــکالت کشاورزان 

برطرف شود.
حجت االسالم سید ناصر موســوی الرگانی در جمع خبرنگاران 
درباره پیگیری های نمایندگان مجلس برای کاهش مشــکالت 
کشــاورزان اصفهانی اظهار داشــت: بیش از یک چهــارم نیاز 
کشــور به محصوالت کشــاورزی در اصفهان تامین می شده  اما 
در سال های گذشــته به دلیل خشکســالی، کشــاورزان ما با 
سختی های زیادی روبه رو شــدند. وی افزود: کشــاورزان این 
استان که زمانی زکات و خمس می دادند اکنون با مشکل روبه رو 
شده و تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی قرار گرفته اند، 
گاهی کشاورزان ما با سختی کشــت می کنند اما محصول آنها 
خریدار ندارد و دولت نیز برنامه ریزی الزم را در این زمینه انجام 

نداده است.
رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با بیــان اینکه برخی 
از کشت های کشاورزان اصفهان امســال اصال خریدار نداشت، 
گفت: حتی بــرای جمع آوری کشــت آنها از زمیــن نیز صرفه 
اقتصادی وجود نداشــت، در همین باره نمایندگان جلسه ای را 
با وزیر جهاد کشاورزی درباره مشکالت کشاورزان داشتند که به 
دنبال آن وزیر قول داد  با جدیت صادرات محصوالت کشاورزی 

پیگیری شود. 
موســوی الرگانی خاطرنشــان کرد: در ســال زراعی گذشته 
باوجود خشکسالی و کم آبی، مقدار قابل توجهی از ۱۱ میلیون 
تن گندمی را کــه دولت خریداری کرد، اســتان اصفهان تامین 
کرد، باید گفت اگر توجه بیشــتری صورت گیرد شاید یک سوم 

محصوالت کشور را کشاورزان ما بتوانند تامین کنند.

دريچه های سد زاينده رود بسته شد؛

رودخانه بازبسته!

ريیس مجمع نمايندگان اصفهان مطرح کرد:

جريمه وام کشاورزان را بانک 
می بخشد

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه با فشارهای 
وارده، در ســال 96 نیز افزایش مالیات استان اصفهان حدود 
4 درصد است، گفت: در ســال 92 سوددهی بنگاه ها 64 هزار 
میلیارد تومان بوده که این رقم در ســال 94 به دلیل افزایش 

فشارهای مالیاتی به 4 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
مصطفی روناسی شامگاه شنبه در همایش »تحلیل اقتصادی 
ایران و جهان در ســال 96« با اشــاره به اینکه هم اکنون در 
اســتان اصفهان بنگاه های اقتصادی زیادی تعطیل شده اند، 
اظهار داشــت: بنگاه هایی هم که در حال فعالیت هستند، در 
آینده با خطر ورشکستگی یا سقوط مواجه می شوند همچنین 
تعدادی از بنگاه هایی هم که زیر ظرفیــت در حال کار کردن 
هســتند آینده  خوبی را نمی توان برایشــان متصور بود، البته 
تعدادی هم شــرایط مطلوبی دارند کــه امیدواریم وضعیت 

اقتصادی شان بهتر شود.
وی با تاکید بر اثرات منفی نوسانات نرخ ارز و تورم بر بنگاه های 
اقتصادی کشــور، بیان داشت: متاســفانه دولت یازدهم نیز 
همانند دولت های دیگر تســعیر نرخ ارز را اجرا نکرده است. 
رییس کمیســیون سیاســت گذاری و پایش اتــاق بازرگانی 
اصفهان با این ســوال که چرا دولت یازدهم طی ســه ســال 
گذشته جســارت تک نرخی کردن قیمت ارز را نداشته است، 
گفت: باید ثابت شــود چه کســانی از متفاوت بودن نرخ ارز 

ذی نفع هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت اقتصادی در استان اصفهان 

به دلیل صنعتی بودن فاجعه  بارتر است، اظهار داشت: افزایش 
مالیات در استان اصفهان طی سه ســال گذشته با یک شیب 
تند افزایشی مواجه بوده است و از سوی دیگر نیز شاهد کاهش 

سهم پرداختی مالیات اصناف در این سال ها بوده ایم.
روناسی با اشاره به اینکه قبال بخش عمده ای از مالیات استان 
اصفهان را صنایع بزرگ استان پرداخت می کردند که با توجه 
به کاهش ســوددهی، پرداخت مالیات این بخش هم کاهش 
داشته است تاکید کرد: در سال 92 سوددهی بنگاه ها 64 هزار 
میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 94 به 4 هزار میلیارد 
تومان رســیده اســت. وی با تاکید بر اینکه باید پرسید چه 
چیزی بر رشد حدود 2 برابری پرداخت مالیات استان اصفهان 
در سه سال گذشته تاثیرگذار بوده اســت، گفت: در حقیقت 
همین واحدها و بنگاه های اقتصادی که تعطیل یا کارگرهای 
خود را اخراج کرده اند این امر را به وجود آورده اند. نایب رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه عمده فشارهای مالیاتی 
در سه سال گذشــته بر بنگاه های اقتصادی کوچک، متوسط 
و عمال تولیدی بــوده و آنها را فلج کرده اســت، تاکید کرد: با 
فشارهای وارده، در سال 96 نیز افزایش مالیات استان اصفهان 
حدود 4 درصد است. وی در ادامه با اشــاره به اینکه ایران دو 
بازار تاریخی عمان و سوریه را برای صادرات دارد، تاکید کرد: 
بنگاه های تولیدی کشــور باید صادرات را از این دو کشــور و 
کشورهای همســایه آغاز کنند و در صورت موفقیت به سراغ 

دیگر بازارها بروند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تشکیل اتحادیه صادراتی 
نســاجی اســتان می تواند گامی موثر در احیای این صنعت 
و بالندگی آن در اســتان و کشــور باشد. ســید عبدالوهاب 
سهل آبادی در جمع فعاالن صنعت نســاجی، اظهار داشت: 
اتحادیه ها و تشــکل های صادراتی با ارائــه برنامه می توانند 
اتاق بازرگانی و سازمان های دولتی را برای تدوین برنامه های 
توسعه صادرات یاری کنند. وی با اشاره به تاریخچه نساجی 
در استان اصفهان و پیشــرو بودن این صنعت، بیان داشت: 
تشــکیل اتحادیه صادراتی نساجی اســتان می تواند گامی 
موثر در احیای این صنعت و بالندگی آن در اســتان و کشور 
باشد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان از آمادگی این اتاق برای 
حمایت، تقویت و توسعه تشکل های صادراتی استان خبر داد 
و گفت: برای توسعه صادرات استان و تقویت تولید واحدهای 

تولیدی از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
وی از اتاق بازرگانی ایران خواســت که کشورهای جهان را 
براساس توانمندی و پتانسیل استان ها بین اتاق های بازرگانی 
تقسیم بندی کند و گفت: باید هر اتاق بازرگانی موظف باشد 
با کشــور مخاطب خود روابط اقتصادی و ســرمایه گذاری 
تنظیم کند و زمینه توسعه روابط اقتصادی و سرمایه گذاری 
را فراهم سازند. سهل آبادی مطالعه بازار را یکی از حلقه های 
گمشــده تجارت ایران برشــمرد و گفت: حضور هیئت های 
تجاری ایران در کشــورهای هدف می توانــد زمینه افزایش 
مراودات تجاری را فراهم کند. وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی 

اصفهان آماده حمایت از برگزاری نمایشگاه هوای تخصصی 
یا پاویون نمایشگاهی برای تشکل های صادراتی استان است 
و این مهم نیاز به ارائه برنامه از ســوی این تشــکل ها به اتاق 

بازرگانی دارد.
رییس اتــاق بازرگانی اصفهان خاطرنشــان کــرد: بخش 
خصوصی باید از وابســتگی به بخش دولتی خود را رها کند 
و بر توان خود متمرکز شود زیرا دولت با مشکالت متعددی 

روبه روست.
وی به ســفر اخیر هیئت تجــاری اتاق بازرگانــی اصفهان 
به عمان و لبنان اشــاره کرد و گفت: این دو کشور پتانسیل 
بســیاری برای واردات کاالهای ایرانی دارند و بایستی از این 
فرصت استفاده کرد. سهل آبادی با اشــاره به حضور متعدد 
و گســترده بازرگانان و تولیدکنندگان ایران در عراق، گفت: 
رقابت بازرگانان ایرانی ســبب کاهش قیمت کاالهای ایرانی 
در بازار عراق شده اســت. وی از آمادگی اتاق بازرگانی برای 
راه اندازی دفاتر در کشورهای هدف صادراتی خبر داد و گفت: 
این دفاتر می توانند هم افزایی بین شرکت های استان را برای 
حضور بلندمدت در بازار کشورهای هدف فراهم کنند. رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان خواستار تمرکز شرکت های استان بر 
سوریه شد و گفت: سوریه بحران زده امروز به سازندگی نیاز 
دارد و همان گونه که استان اصفهان بیشترین شهدای حرم را 
به خود اختصاص داده است، در اجرای پروژه های سازندگی 

این کشور هم باید نقش مهمی ایفا کند. 

 در سال 92 
سوددهی 

بنگاه ها 64 هزار 
میلیارد تومان 

بوده که اين رقم 
در سال 94 به 
دلیل افزايش 

فشارهای مالیاتی 
به 4 هزار میلیارد 

تومان کاهش 
يافته است

بخش خصوصی 
بايد از وابستگی 
به بخش دولتی 
خود را رها کند 
و بر توان خود 

متمرکز شود زيرا 
دولت با مشکالت 

متعددی 
روبه روست

نايب ريیس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

رشد 4 درصدی مالیات اصفهان 
در سال 96

ريیس اتاق بازرگانی اصفهان:

اتحادیه صادراتی نساجی استان اصفهان 
تشکیل می شود

حضور آبفا درنمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی  و نمایشگاه توانمندی هاو دستاوردهای
 سازمان های مردم نهاد استان اصفهان

 اختراع پمپ انتقال فاضالب آسانسوری

 مخترع: سید علیرضا رجايی   
محل استفاده : تصفیه خانه هاي فاضالب

نحوه کارکرد دستگاه :

اهداف طرح تحقیقاتی:

مخزن يا اتاقک اصلی دستگاه مانند اتاقک آسانسور در مسیر 
عمودی در حوضچه فاضالب غوطه ور می شود وفاضالب از دريچه 
کف اتاقک وارد شده وتا سطح حوضچه باال می آيد هنگامی که 
کلید باالبر اتاقک  موتور باالبر را روشن می کند دريچه کف بسته 
می شود و اتاقل به سمت باال حرکت می کند در حین حرکت به 
سمت باال بالشتک هوا که در زمان پايین رفتن اتاقک  از هوا پر 
شده به وسیله شــیلنگ های رابط بین بالشتک و اتاقک هوای 
آن در اتاقک دمیده می شــود،پس از رسیدن اتاقک به ارتفاع 
مورد نظر)ســطح زمین ويا سطح حوضچه اشغالگیری ( دريچه 
خروجی که پهلوی اتاقک تعبیه شــده باز می شود وفاضالب 
تخلیه می گردد. بررسي و ارائه راهکارهاي اجرايي کاهش حجم 

لجن مازاد بیولوژيکی در تصفیه خانه  های فاضالب
)مطالعه  موردي: تصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان( 

پژوهشگران: دکتر محمد مهدي امین- دکتر علی فاتحی زاده

مهم ترين اهداف اين رساله معرفي يک روش کارآمد و نوين براي تصفیه 
بیوگاز اســت که باعث افزايش میزان جذب نسبت به روش هاي فیزيکي 
مرسوم شــود و در عین حال عدم افت کیفیت بیوگاز در مقايسه با ساير 
روش هاي بیولوژيکي مانند بیوفیلتراســیون را فراهم می سازد. به عالوه 

اينکه جاذب معرفي شده به راحتي قابل بازيابي باشد.

اين مطالعه با حمايت مالی شــرکت آب و فاضالب اصفهان و با همکاری پژوهشـــکده آب و فاضـــالب دانشــگاه 
 صنعتي اصفهان و مرکز تحقیقات محیط زيســت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با الگوبرداری از فرآيند لجن فعال 
دو مرحله ای )A/B(موجود در شهر اصفهان در محل تصفیه خانه شمال اصفهان انجام گرفت.  4 دستگاه پايلوت به طور 

موازی برای فرآيند های مورد مطالعه ساخته و هرکدام به طور جداگانه بهره برداری شد.

روش تحقیق:

»
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بنا بــه گفتــه  دانشــمندان، شــواهد جدیــد نشــان می دهد که 
نوشــیدن قهوه ممکن اســت از دیابت جلوگیری کنــد و احتمال 
می دهند ترکیبی که منجر بــه این خصوصیت می شــود، کافئین 
 اســت. نتایج یافته هــای دانشــمندان در ایــن زمینــه در مجله 
»Agricultural and Food Chemistry« چاپ شــده اســت. 
»فومیهیکو هوریــو« و همکارانش اذعان دارنــد که نتایج تحقیقات 
انجام شده، نشان داده است که نوشــیدن مستمر قهوه، خطر ابتال به 
دیابت نوع ۲ را کاهش می دهد. این بیماری، میلیون ها نفر را در آمریکا 
مبتال کرده و در کل جهان نیز در حال شیوع است. به هر حال مقداری 
از این شــواهد مربوط به مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی است که 
نمی توان آنها را روی انسان انجام داد. دانشمندان برای مطالعه دیابت، 
به تعدادی موش آزمایشــگاهی، آب و قهوه خوراندند. مصرف قهوه از 
افزایش قند خون شــدید جلوگیری کرده و همچنین حساســیت 
درمقابل انسولین را در موش ها بهبود بخشیده است؛ همچنین خطر 
ابتال به دیابت را کاهش داده است؛  در نتیجه  کاهش خطر دیابت، قهوه 
باعث تغییرات مفید در کبد چرب و ادیپوسیدوکین التهابی نیز شده 
است. مطالعات آزمایشگاهی اضافی نشــان داده است که موثرترین 

ترکیب ضددیابت در قهوه، همان کافئین است.

ساختار مغز ممکن است توضیح دهد که چرا در پسران پنج برابر بیشتر 
احتمال ابتال به اوتیسم وجود دارد. پزشــکان دریافتند دخترانی که 
ساختار مغزی شــبیه به مردان دارند، نسبت به زنان با ساختار مغزی 
زنانه، بیشتر درمعرض ابتال به اوتیســم قرار دارند. نتایج این بررسی 
توضیح می دهد که چرا پسران دو تا پنج برابر بیشتر به اوتیسم مبتال 
می شوند. اختالالت طیف اوتیسم )ASD(، اختالالت عصبی است که 
منجر به اختالل در تعامالت اجتماعی و همچنین اختالل در ارتباطات 
کالمی و غیرکالمی می شود. بیماری اوتیسم به طور قابل توجهی در 
پسران بیش از دختران مشاهده می شود. نتایج مطالعات اخیر بر اساس 
بررسی انجام گرفته در دانشگاه گوته آلمان، نشان داد که رشد مغزی 
در ابتال به اوتیسم نقش دارد. کریستین اکردر اظهار کرد: با این فرض 
که مغز مردان در ابتال به اوتیسم آسیب پذیرتر است، پس احتمال دارد 
زنانی که به اوتیسم مبتال می شوند، مغزی شبیه به مردان داشته باشند.

این واضح اســت که مغز زنان و مردان متفاوت نیست، اما جنبه های 
عصبی در مردان، شایع تر از زنان بوده و یک مورد از آن تفاوت ها، نازکی 

قشر مغز است.

محمد علی یوسف نیا رییس انجمن جراحان قلب ایران، با بیان اینکه 
گرفتگی رگ های تغذیه کننده قلب از شایع ترین بیماری های قلبی 
در کشور است، اظهار داشت: گرفتگی عروق کرونر در تمام کشورهای 
دنیا از جمله ایران، جزو شــایع ترین بیماری های قلبی اســت؛ اما در 
تمام کشــورها این بیماری در افراد باالی 70 سال دیده می شود که 
متاسفانه در کشــور ما ابتالی افراد جوان بیش از حد استاندارد است. 
 این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره عوامل خطر 
بروز این بیماری افزود: اســترس، چاقی، دیابــت، افزایش قند خون، 
کاهش تحرک، ســبک زندگی غلط و پیروی از الگوی غذایی ناسالم، 
از مهم ترین عوامــل ابتالی افراد به گرفتگی عروق کرونر اســت.  وی 
درباره تاثیر دیابت در ابتال به گرفتگی عــروق کرونر تصریح کرد: این 
بدان معنا نیست که هر کس به دیابت مبتال باشد، دچار گرفتگی عروق 
کرونر می شود؛ اما افراد مبتال به دیابت باید به خاطر داشته باشند که 
حتما تحت نظر پزشک متخصص دیابت باشــند؛ زیرا دیابت یکی از 
فاکتورهای ابتال به گرفتگی عروق کرونر است.  دبیر برد هیئت علمی 
دانشــگاه علوم پزشــکی ایران، در بخش دیگری از سخنانش درباره 
عالئم ابتال به گرفتگی عروق کرونر گفت: در برخی مواقع این بیماری 
می تواند بدون عالمت باشــد؛ اما گاهی با عالئمی نظیر افزایش فشار 

خون، درد در قفسه سینه، تنگی نفس و غیره بروز می یابد.

خوردن قهوه، از ابتال به دیابت 
جلوگیری می کند

چرا اوتیسم در پسران بیشتر است؟

گرفتگی  عروق کرونر؛ شایع ترین 
بیماری قلبی در ایران

دانستنیها

خواصخوراکیها

دبیر هفته سالمت مردان عنوان کرد:

ناباروری مردان؛ 
موضوع پنهان جامعه

دبیر هفته ســالمت مردان گفت: گرایش مردان به رفتارهای نامناسب 
بهداشتی، بی توجهی به جست وجوی خدمات پزشکی مورد نیاز و نیز 
عدم اشتغال به فعالیت های ورزشی و شرایط کاری خطرناک، زمینه ساز 
بروز وضعیت نامناسبی موسوم به »بحران خاموش سالمت« در حوزه 
سالمت مردان شده است. دکتر ســیدجلیل حسینی گفت: پرداختن 
به موضوع »ســالمت مردان« از آن جهت حائز اهمیت است که از یک 
ســو غفلت از این موضوع، درد و رنج چشــمگیر و هزینه های گزاف و 
اجتناب ناپذیری را به وجود می آورد و از ســوی دیگر این مفهوم، عالوه 

بر اثرگذاری بر کیفیت زندگی مردان، تاثیر شــگرفی بر اطرافیان آنها 
نیز خواهد گذاشت؛ به عنوان مثال باعث افزایش سن امید به زندگی در 
زنان خواهد شد؛ چرا که آنها همواره در طول حیات خود شاهد بیماری 
و درگذشت پدران، برادران، پســران و همسران شان بوده اند. حسینی 
ادامه داد: از این رو نخستین هفته اسفند در سال جاری، مصادف با هفته 
سالمت مردان، گام استواری اســت که به همت جامعه پزشکی پس از 
گذشت ۱0 سال از برگزاری این مناسبت مهم )که اولین بار به پیشنهاد 
انجمن اورولوژی ایران و حمایت معاونت ســالمت وزارت بهداشت، در 

اولین پنجشنبه اسفند ۱۳۸۵ با نام »روز ملی سالمت مردان« نامگذاری 
شد(، برای ارتقای سالمت جامعه پیموده می شــود. وی افزود: انجمن 
اورولوژی ایران هر سال موضوعی از موضوعات مرتبط با سالمت مردان 
را به عنوان محور خبر رسانی و خدمات عمومی توسط اعضا و بخش های 
داوطلب خود انتخاب می کند که امسال به موضوع »ناباروری مردان« 
اختصاص یافته است. حســینی تاکید کرد: در اولین پنجشنبه اسفند 
۹۵ متخصصین اورولوژی در سراسر کشور برای ارائه خدمات مشاوره و 

معاینه، پذیرای گروه های مختلف مردان جامعه خواهند بود.

نوشــیدنی و چای های مفید بســیاری وجــود دارد که 
می توانیم در کنار چای سیاه رایج مصرف کنیم و از فواید 
آن بهــره ببریم. چای تــرش یکی از این نوشــیدنی های 
خوش طعم و در عین حال مفید اســت که مصرف آن در 
کل جهان مرسوم شده و حتی به عنوان یک دارو استفاده 
می شــود. رنگ این چای، قرمز بــوده و همان طور که از 
اسمش پیداست، ترش مزه اســت. در واقع، طعمی شبیه 
طعم قره قات دارد. در اینجا به برخی از خواص آن اشــاره 

می کنیم:
2. کاهش دهنده کلسترول بد خون

آنتی اکســیدان هــای موجــود در چای تــرش، میزان 
کلســترول بد یعنی LDL در بدن را کم کرده و در نتیجه 
باعث محافظت از بدن در مقابل بیماری های قلبی عروقی 
می شوند. ترکیبات هیپولیپیدمی و هیپوگلیسمی موجود 
در چای ترش برای کســانی که مبتال به دیابت هســتند 

بسیار سودمند است.
3. درمان کننده بیماری های کبدی

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، آنتی اکسیدان موجود 
در چای ترش، بــه بهبــود بیماری هــای کبدی کمک 
می کند. در واقع این ترکیبات، ســلول های رادیکال آزاد 
را از بدن خارج کرده و بافت ها و سلول های سالم را تمیز 

می کنند؛ بنابراین، عمر مفید اعضای بدن افزایش یافته و 
در مقابل بیماری ها مقاوم خواهند شد.

4. ضد سرطانی کارآمد
چای ترش دارای پروتوکاتکویک اسید است که یک آنتی 
اکســیدان بوده و می تواند با تومورهای ســرطانی مقابله 
کند. بر اساس مطالعات انجام شده، آنتی اکسیدان موجود 
در چای ترش، روند رشد سلول های سرطانی را با اجرای 
فرآیند خزان یاخته ای )مرگ برنامه ریزی شــده سلولی(

کاهش می دهد.

ورزش یکی از واجبات زندگی اســت؛ اما چه ورزشی برای ما 
مفید است یا هدف ما از ورزش کردن چیست؟ کاهش وزن، 
عضله ســازی یا باال بردن توانایی بدن؟ اگر شما هم دوست 
دارید فعالیت بدنی مناسب خود را داشته باشید اما نمی دانید 

چه ورزشی را انتخاب کنید،  با ما همراه باشید.
فوتبال

هدف:  چربی سوزی
میزان مصرف کالری:  6۱۲ کالری در هر ساعت

شما هم باید این واقعیت را بدانید که عضله سازی یا ساخت 
شکمی شش تکه، به سادگی به دست نمی آید. به عنوان مثال 
شما با ۲0 دقیقه دویدن روی تردمیل شکم تکه ای نخواهید 
داشــت، بلکه برای از بین بردن چربی، باید شــدت حرکات 
ورزشــی تان را باال ببرید. به عنوان مثال ۲0 ثانیه با سرعت 

بدوید و ۱0 ثانیه استراحت کنید؛ درست مانند بازی فوتبال.
فوتبال، به کمک تارهای عضالنی تند و کند انقباض، چربی ها 
را می ســوزاند و ماهیچه را جایگزینش می کنــد. در واقع، 
با دویدن های تند و آهسته که شــامل تمرین های هوازی و 

غیرهوازی است، کالری زیادی سوزانده می شود.
شنا

هدف:  بهبود توانایی جسمانی
میزان مصرف کالری:  476 کالری در هر ساعت

دل کندن از باشــگاه های ورزشی کار ســاده ای نیست؛ اما 
استخر و شنا هم لذت خاص خود را دارد.

شنا کردن، از این جهت که فشاری به بدن نمی آورد، خوب و 
مفید است؛ بخصوس برای افرادی که بدن شان آسیب دیده 
است و نمی خواهند فشار بیشتری به آن وارد کنند. شما هم 
اگر قسمتی از بدن تان آسیب دیده، بهتر است شنا را انتخاب 
کنید. از آنجا که در ایــن ورزش ۹0 درصد وزن بدن از طریق 
آب کم می شود، فشــاری را متحمل نمی شوید؛ اما اندام تان 

تناسب الزم را به دست خواهد آورد.

خواص چای ترش )2(

 محققان توصیه می کنند قبل از خوردن برنج، یک شــب آن را 
در آب خیس کنید تــا احتمال افزایش ریســک بیماری قلبی، 

دیابت و سرطان کاهش یابد.
به گفته محققان، مواد شــیمیایی ناشــی از ســموم صنعتی و 
کودهای شــیمیایی موجــود در خاک، موجــب آلودگی برنج 

می شوند.
در این تحقیق، تیم مطالعه به سرپرستی اندی مهارگ سه شیوه 

پخت برنج را مورد آزمایش قرار دادند:
در روش اول، از دو قســمت آب بــه همراه یک قســمت برنج 
استفاده شــد و آب در طول پخت کامال بخار شــد. در دومین 
روش، پنج قسمت آب با یک قســمت برنج استفاده شد که آب 
اضافی بیرون ریخته و میزان آرسنیک موجود تقریبا نصف شد. 
در روش سوم، برنج به مدت یک شب در آب خیسانده شد که در 

این حالت میزان ماده سمی تا ۸0 درصد کاهش یافت.

 مایکل گوران، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه کالیفرنیای 
جنوبــی در این باره می گویــد: »قرارگیــری در معرض میزان 
باالی آلودگی در دوران کودکی، موجب افزایش ریســک چاقی 
و همچنیــن ابتال به دیابت نوع۲ می شــود.« در ایــن مطالعه، 
محققان ۳۱4 کودک چاق یا دارای اضافه وزن اسپانیولی ساکن 
در منطقه لس آنجلس را مورد بررســی قرار دادند. کودکان در 
آغاز مطالعه بین ۸ تا ۱۵ ســال ســن داشــته و مبتال به دیابت 
نبودند. محققان دریافتند به مرور زمان و تا ســن ۱۸ ســالگی، 
کودکانی که در مناطق دارای آلودگــی باال زندگی کرده بودند، 
ســلول های لوزالمعده تولیدکننده انسولین شــان موســوم به 
ســلول های بتا، ۱۳درصد از حالت عــادی کارآمدی کمتری 
داشت. انســولین، هورمونی اســت که به حفظ سطح مناسب 
قندخون کمک می کنــد و درصورت توقف عملکرد مناســب 

سلول های بتا، ریسک ابتال به دیابت نوع۲ افزایش می یابد.

  کاهش  ریسک سرطان 
با مصرف برنج خیس کرده 

 آلودگی هوا، ریسک ابتال 
به دیابت را افزایش می دهد

این ورزش  ها چقدر کالری می سوزانند؟)1(

ورزشدرمانی

سیاوش 
پاک سرشت

تازه های پزشکییادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

مصرف روزانه آسپرین،از سقط مکرر جنین پیشگیری می کند

 به گفته تیم تحقیق موسســه ملی ســالمت کودک و رشد انسان در 
آمریکا، گاهی اوقات به نظر می رســد مصرف روزانه آسپرین به حفظ 
جنین زنان دارای میزان بــاالی التهاب که قبال دچار ســقط جنین 
شده اند، کمک کند. این محققان اذعان داشته اند که این شیوه در حال 
حاضر درحال آزمایش و بررسی روی زنانی است که در گذشته سقط 
جنین داشته اند. تیم تحقیق به سرپرستی لیندزی جاردا، بالغ بر ۱۲00 
زن ۱۸ تا 40 سال را که سابقه سقط جنین داشتند مورد بررسی قرار 
داد. محققان میزان پروتئین واکنشی CRP) C ( را  در خون زنان مورد 
آزمایش قرار دادند. وجود این ماده در خون، نشانه التهاب گسترده در 
بدن است که تصور می شود آســپرین با آن مقابله می کند. سپس به 
زنان به طورتصادفی روزانه دوز پایین آسپرین )۸۱ میلی گرم( یا دارونما 
داده شد.یافته ها نشــان داد در گروه زنان دارای CRP باال، نرخ تولد 
نوزاد زنده در بین زنانی که دارونما مصرف کرده بودند 44 درصد بود، 
درحالی که در بین زنانی که روزانه آســپرین دریافت کرده بودند، این 
نرخ زنده زایی ۵۹ درصد بود.همچنین به نظر می رسد آسپرین موجب 
کاهش سطح CRP در گروه زنان دارای CRP باال در هفته های ۸، ۲0 
و ۳6 بارداری شد. به گفته جاردا، درحالی که این نتایج امیدبخش است 

اما تحقیقات بیشتری برای تایید این یافته ها نیاز است.

 مصرف روغن ماهی که غنی از اســیدهای چرب امگا۳ است، ممکن 
است برای بیماران مبتال به بیماری های التهابی نظیر آسم مفید باشد.

یافته های محققان دانشــگاه روچســتر نیویورک نشــان می دهد 
محصوالت حاوی اســیدچرب امگا۳ می تواند منجر به کاهش تولید 
IgE شود؛ IgE نوعی آنتی بادی است که موجب بروز واکنش های 
آلرژیک و عالئم آسم در افراد مبتال به نمونه های خفیف آسم می شود. 
اســیدهای چرب امگا۳ بعد از هضم، تبدیل به واســطه های خاصی 
می شوند که بدون توقف عملکرد سیســتم ایمنی، التهاب را متوقف 
می کنند. مطالعات قبلی نشــان داده بودند که برخی از اســیدهای 
چرب موجــود در روغن ماهی، موجب تنظیم عملکرد ســلول های 
B می شــوند. در مطالعه جدید، تیم تحقیق نمونه خون ۱7 بیمار را 
جمع آوری کرده و ســلول های ایمنی B آنهــا را در البراتوار تفکیک 
کرد تا تاثیر محصــوالت خالص امگا۳ بر IgE و ســایر مولکول های 
تشدیدکننده این بیماری را بررسی کنند. نتایج نشان داد تمامی افراد 
تا حدودی به اسیدهای چرب امگا۳ واکنش نشان دادند و کاهش در 

میزان آنتی بادی IgE مشاهده شد.

مصرف روزانه آسپرین، از سقط مکرر 
جنین پیشگیری می کند

محققان توصیه می کنند:

مصرف روغن ماهی 
به مقابله با آسم کمک می کند

دانستنیها

زیبایی

با صورت آرایش کرده نخوابید؛ این توصیه ای است که 
بارها و بارها شــنیده ایم. با این وجــود، همچنان افراد 
بسیاری هســتند که این کار را انجام می دهند. اما به 
خواب رفتن در شرایطی که آرایش صورت خود را پاک 
نکرده اید، چه میزان آســیب می تواند در پی داشــته 

باشد؟
برخی از فرآیندهای ترمیم و بازسازی بدن، شب هنگام 
انجام می شــود و بدون تردید خوشایند نیست که طی 
این جریان با الیه ای از مواد آرایشــی مواجه شود. پس 
اگر به دنبال بهره مندی از پوســتی روشــن و شاداب 
هستید، بهتر اســت پیش از خواب آرایش صورت خود 

را پاک کنید.
به گفته بروک جکسون، متخصص پوست، مدت زمانی 
که در خواب سپری می کنید، این فرصت را برای بدن 
فراهم می کند که پس از اســترس روزانه، به ترمیم و 
بازســازی خود بپردازد. هنگامی که خواب هســتید، 
هورمون رشــد، تمامی اندام های بدن ازجمله پوست 
را برای بازســازی تحریک می کند. هورمون رشــد به 
روشــی ادواری در طول روز ترشح می شــود، اما اوج 
ترشح آن یک ســاعت پس از آغاز چرخه خواب است. 
طی این زمان، هورمون رشــد برای بازسازی و ترمیم 
آسیب های پوســتی که از مواجهه با خورشید، آلودگی 

و رادیکال های آزاد ناشی شده اند، وارد عمل می شود.
هنگامی که با آرایش به خواب مــی روید، هورمون ها 
تحت تاثیــر قرار نمی گیرنــد، بلکه در آنچــه بدن در 
تالش برای انجام آن اســت، اختالل ایجاد می شــود. 
طی تغییر و تبدیل سلول اپیدرمی، سلول های جدید 
پوست به سمت سطح هل داده می شوند و سلول های 
قدیمی روی سطح پوست شــروع به ریزش می کنند 
)در حقیقت، حدود ۵0 میلیون ســلول پوستی روزانه 
به طور طبیعی فــرو می ریزنــد(. آرایش مــی تواند 
سلول های مرده را به دام اندازد و با جلوگیری از ریزش 
آنها چهره ای خسته به فرد ببخشــد. نخستین نشانه 
افزایش ســن چین و چروک ها نیســتند، بلکه از بین 
رفتن درخشندگی پوست است. هنگامی که سلول های 
سطحی پوســت، به موقع الیه برداری نشوند و از بین 
نروند، بازتاب نور از پوست به خوبی صورت نمی گیرد. 
افزون بر ایجــاد اختــالل در فرآیند تغییــر و تبدیل 
ســلولی، به خواب رفتن با آرایش می تواند چربی های 
زیر پوســت را نیز به دام اندازد و در نهایــت به پدیدار 

شدن جوش ها منجر شود.

چرا نباید با آرایش 
به خواب رفت؟

خواصخوراکیها

در روزگار قدیم تنوع غذایی به انــدازه امروز نبود و مردم 
بیش از چند مدل غذا را نمی شناختند؛ در سطح جامعه 
خانواده های ثروتمند از تنوع غذایی بیشــتری برخوردار 
بودند و اعضــای خانواده حــق انتخاب بیشــتری برای 
انتخاب خوراک خود داشتند. در طرف مقابل خانواده های 
فقیر معموال از غذاهای یکســان اســتفاده می کردند و 
اعضای خانواده مجبور بودند برای ســیر نگه داشتن خود 
هر آنچه را در سفره مهیا بود میل نمایند. به قول معروف 
هر آنچه نرم تر از سنگ بود میهمان شکم هایشان می شد.  
غذاهای دیروز اگرچــه متنوع نبودند امــا ارزش غذایی 
بیشتری نسبت به غذاهای امروزی داشتند. با گذر زمان 
تنوع غذایی بیشــتر شــد و ذائقه هــای متنوعی در بین 
مردم شــکل گرفت؛ خانواده ها به نوع و طعم غذا اهمیت 
بیشتری دادند و پایشــان به انواع رســتوران ها باز شد. 

امروزه دیگر خبر از قحطی  غذا و مــواد غذایی بین مردم 
نیست و اکثر قشــرهای جامعه می توانند از تنوع غذایی 

سود ببرند.
در سطح شــهر انواع مغازه های توزیع مواد خوراکی مثل 
میوه فروشی ها و رستوران ها و ســوپرمارکت ها فعالیت 
می کنند که عموم شهروندان با توجه به شرایط مالی خود 
می توانند از آنها اســتفاده کنند؛ البته همچون گذشــته 
مواد غذایی چون گوشــت و مــرغ و دیگــر ارزاق پربها 
هچنان در سفره عده ای نایاب است. کودکان و نوجوانان 
بیشــترین ســهم را در تنوع غذایی بین اعضای خانواده 

دارند.
عدم تمایــل به مصرف برخــی از مواد غذایــی و مصرف 
بی رویه برخــی دیگر از غذاهــا می تواند آثــار منفی در 
رشد جســمی و روحی  نوجوانان پدید آورد. بررسی های 

انجام شده بین دانش آموزان ۱۲ تا ۱۵ سال  نشان می دهد 
که اکثر نوجوانان از مواد غذایی پــر ارزش چون ماهی و 
سبزیجاتی چون اسفناج بیزار هســتند و اکثرا تمایل به 
خوردن انواع فست فودها و پیتزا و الزانیا دارند. همچنین 
عدم تمایل بــه مصرف صبحانــه و اســتفاده از کیک و 
بیســکویت به جای این وعده غذایی مهم، بین نوجوانان 

رواج چشمگیری دارد.
گوشــت از دیگر مواد غذایی مهمی اســت کــه برخی از 
نوجوانــان از خــوردن آن روی گردان هســتند.  دالیل 
مختلفــی در عدم تمایــل نوجوانان به این مــواد غذایی 
پرارزش وجود دارد. شــکل و ظاهر برخی از مواد غذایی و 
طعم  خاص آنها می تواند عامل مهمی در گریز کودکان از 

مصرف آن خوراکی ها باشد. 
بوی ماهی یا پیاز و یا طعم نســبتا تلخ اســفناج و موادی 
از ایــن قبیل باعث می شــود تا عموم افــراد و بخصوص 
نوجوان ها از مصرف این مواد غذایی گریزان شوند. برخی 
از مواد غذایی به هر شکل و حالتی طعم خوبی دارند؛ مثال 
ســیب زمینی و فرآورده های آن همــواره از طعم خوبی 
برخوردارند؛ به حــدی که حتی اگرســیب زمینی را در 
روغن اتومبیل هم ســرخ نموده و تبدیل به چیپس کنیم 
بین نوجوانان رواج دارد. یک خاطره خوب از مصرف مواد 

غذایی می تواند شوق مصرف دوباره آن را دوچندان کند.
ما معموال انواع تنقالت خود را در هنگام تماشــای فیلم 
یا گردش تفریحــی و به طور کلی در لحظات شــاد خود 
مصرف می کنیم و در زمان های خستگی و بی حوصلگی 
روی بــه مصرف غذاهــای خاص مــی آوریــم. این امر 
بخصوص بین قشــر نوجوان می تواند عامــل مهمی در 

مصرف یا عدم مصرف یک مواد غذایی باشد.
مادر یک خانوده مهم ترین شخصی است که نوع خوراک 
روزانه را انتخاب می کند؛ به همین خاطر نقش مهمی در 
نوع ذائقه غذایی کودکان دارند. امروزه آشــپزی و نحوه 
پخت غذا یک هنر اســت و این هنر مادر است که بتواند 
غذایی را طبخ کند که باب میل همــه بوده و واقعا ارزش 

غذایی داشته باشد.
تزئین غذاها و طعــم دار کردن برخــی از خوراکی های 
دارای طعم خاص، می تواند میل به خــوردن را در افراد 
زیاد کنــد. در انتخاب غــذای روزانه نظر ســایر افراد و 
بخصوص کودکان را جویا شــوید و اجازه دهید تا غذای 
یک روز به انتخاب کودکان و نوجوانان باشد. از نوجوانان 
خود بخواهید تا علــت عدم تمایل به مصــرف یک مواد 

غذایی را شرح دهند و سعی کنید آنها را رفع کنید. 
از فرزند خــود بخواهید تا درباره فوایــد یک ماده غذایی 

مهم تحقیق کند. 
به یاد داشته باشــید یک میز غذای تزئین شده به همراه 
یک غذای خوش ظاهر می تواند حســابی اشتهای افراد 
را باز کند. از اصرار بیــش از حد در پخت غذا به یک روش 
خودداری کرده و ســعی کنیــد از روش های نوین پخت 

استفاده کنید.

اگر بخواهیم سه نیاز اساســی انسان را نام ببریم، بدون شــک یکی از آنها نیاز به غذا و مواد 
خوراکی است. اســتفاده از مواد غذایی یکی از مهم ترین لذت های بشر به حساب می آید که 
در طول تاریخ دســتخوش تغییر شده است؛ از خام خواری دوران غارنشــینی گرفته تا دوران رواج کشاورزی و 

استفاده از گیاهان.

 بررسی های 
انجام شده بین 

دانش آموزان 12 
تا 15 سال  نشان 
می دهد که اکثر 
نوجوانان از مواد 
غذایی پر ارزش 

چون ماهی و 
سبزیجاتی چون 

اسفناج بیزار 
هستند و اکثرا 

تمایل به خوردن 
انواع فست فودها 

و پیتزا و الزانیا 
دارند

وقتی مواد غذایی متنوع می شوند؛

سفره های رنگارنگ
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پیشنهاد سردبیر: 
وجود کیت جاسوسی در گوشی های سامسونگ حقیقت دارد؟

کافه اپهوش سنج

زمانی کــه به یکی از زبــان های زنده دنیا صحبــت می کنید، 
اولین چیزی که نظــر مخاطب تان را به خــود جلب می کند، 
تلفظ صحیح کلمات اســت. به عبارتی دیگــر در کنار رعایت 
 قواعــد گرامری، اســتفاده از تلفظ صحیح کلماتــی که به کار 
 می برید نیز اهمیت فراوانی دارد. با پیشرفت تکنولوژی و ظهور 
شــبکه های اجتماعی خالق و نوآوری چون تلگــرام، ربات ها 
 نیز هر روز شــکل و رنــگ تازه ای بــه خود می گیرنــد. امروز 
 و در یکی دیگر از سری معرفی ربات های تلگرام قصد داریم ربات

 PronunciationBot@ را بــرای تــان معرفــی کنیم؛ 
 به کمک ربات فوق مــی توانید متن را به گفتــار تبدیل کنید 
و به تلفظ صحیح آن دسترسی داشــته باشید. برای دسترسی 
 @PronunciationBot به این ربات کافی است از آیدی
استفاده کرده یا روی این لینک کلیک کنید. با باز شدن صفحه 
ربات روی start/ کلیک کنید. با انجام این کار ربات اطالعات 

مورد نیاز را در اختیار شــما می گذارد. در وهله اول بهترین کار 
برای کاربران ایرانی تغییر زبان ربات اســت. با استفاده از دستور 
language/ قادر هســتید زبان این ربات را به گویش مورد 
 /prononuce عالقه خود تغییر دهید. همچنین از دستور
برای تبدیل متن به گفتار و گرفتن تلفظ صحیح آن اســتفاده 
 می شــود. با ضربــه زدن روی این گزینه متن یــا کلمه ای که 
 می خواهید را برای ربات ارسال کنید. ربات تبدیل متن به گفتار 
 در کســری از ثانیه متن ارســالی را به گفتــار تبدیل می کند 
 و متقابــال بــرای تــان مــی فرســتد. ربــات قدرتمنــد

PronunciationBot قادر اســت متن هایــی که به 84 
زبان زنده دنیا نوشته می شــوند را به گفتار تبدیل کرده و تلفظ 
 صحیح آن ها را برای تان ارسال کند. عالوه بر این در صورت نیاز 
می توانید نماد آوایی پیام تان را در الفبای آوانگاری بین المللی 
 /ipa نیز مشــاهده کنید. این کار به راحتی و با انتخاب دستور
انجام می پذیرد. کافیست برای گرفتن نماد آوایی، متن یا کلمه 
دلخواه خود را برای ربات مذکور ارســال کنیــد. در صورتی که 
 PronunciationBot انتقاد یا پیشنهادی نسبت به ربات
دارید از گزینه feedback/ استفاده و نظرات خود را به یکی از 

سه زبان انگلیسی، هلندی یا اسپرانتو برای سازنده آن بفرستید.

معرفی PronunciationBot؛

 رباتی برای آشنایی با تلفظ صحیح 
کلمات در زبان های مختلف 

ابرنواخترهایی که با چشم 
غیرمسلح مشاهده شده اند

30 ســال پیش ستاره شناســان یک انفجار ستاره ای 
نزدیک را مشــاهده کردند، اما این نخستین بار نبود که 
چنین رویدادی در آسمان شب دیده شده بود. انسان ها 
از نزدیک به دو هزار ســال قبل گزارش هایی در زمینه 
 رصد ابرنواخترهای محلی را ثبت کرده اند. اسناد چینی 
 در ســال 185 بعــد از میــالد از ظاهــر شــدن یک 
 » ســتاره میهمان « خبر داده اند که طی چند ماه محو 
شده است. در ســال 1572 نیز ستاره شناســی به نام 
 تایکو براهه و محققان دیگر، انفجار یک ستاره ناشناخته 
در صورت فلکی ذات الکرسی و ناپدید شدن تدریجی آن 
را مشاهده کرده بودند.30 ســال پیش نیز جهان شاهد 
انفجار مشابهی از نور یک کهکشــان کوچک در اطراف 
کهکشــان راه شــیری بود. در همه این موارد، بشریت 
شاهد یک ابرنواختر در کهکشــان راه شیری یا نزدیکی 
 آن بوده اســت. در اینجا نقشه ای از شــش ابرنواختر که 
به طور مستقیم توســط چشم انســان در طول تاریخ 
بشریت مشاهده شده اند و یک انفجار که مورد توجه قرار 
نگرفته بود، ارایه شده است. برخی از آن ها ابرنواخترهای 
نوع A1 هستند که شــامل انفجار بقایای هسته ستاره 
پس از انتشار گازهای آن به فضاست. سایر این انفجارها 
زمانی رخ داده اند که ستاره حداقل هشت برابر بزرگ تر 

از خورشید بوده است.
1- ابرنواختر ذات الکرسی آ در فاصله 11 هزار سال نوری 

از زمین که در حدود سال1680 رصد شد.
2- ابرنواختر تیکو در فاصله9000 سال نوری از زمین که 

ابتدا در سال 1572 دیده شد.
 3- ابرنواختر خرچنــگ در فاصله6500 ســال نوری 

از زمین اولین بار در سال 1054 رصد شد.
4- ابرنواختر کپلر در فاصله20 هزار سال نوری در سال 

1604 مشاهده شد.
 5- ابرنواختر SN 1006  در فاصله7200 ســال نوری 

از زمین که در سال 1006 در آسمان دیده شد.
 6- ابرنواختــر SN 185 در فاصله9100 ســال نوری 

از زمین که در 185 بعد از میالد مشاهده شد.
7- ابرنواختــرSN1987A در فاصله 166 هزار ســال 

نوری که در سال 1987 رصد شد.

ChargeWrite یک خودکار معمولی نیست و با مجهز بودن به حافظه داخلی 
16 گیگابایتی و یک شــارژر پاوربانک می تواند نقش قلم استایلوس، تمیزکننده 
نمایشــگر، پاوربانک و حافظه ذخیره ســازی جانبی را برای کاربران ایفا کند. این 
 Shaun Teblum قلم که محصول همکاری مشترک دو کارآفرین به نام های
و Rob Gold اســت با هدف حل دو مشکل اساسی طراحی شــده است: تمام 
نشدن شارژ گوشی وسط روز و داشتن خودکار زمانی که به آن نیاز دارید. احتماال 
با پرداخت مبلغ بسیار بیشتر نسبت به یک خودکار معمولی، کاربران هیچ گاه این 
خودکار هوشمند را گم نمی کنند و همواره آنها به همراه دارند. اما تفاوت این خودکار 
 شارژر با سایر دستگاه های شارژر چیســت؟ اول اینکه ChargeWrite نیازی 
به کابل ندارد، تمامی آداپتورهای مورد نیاز برای شــارژ خود خودکار و همچنین 
گوشی هوشمند به صورت داخلی طراحی شده اند. کاربران می توانند این خودکار را 
به پورت الیتنینگ آیفون یا پورت Micro USB دستگاه خود از جمله گوشی های 
اندرویدی متصل کنند. این خودکار همچنین می تواند تا یک ماه شــارژ نگه دارد. 

قیمت تعیین شده برای ChargeWrite در حال حاضر 29 دالر است.

به نقل از ســاینس دیلی، بدون زنبورها، بخش اعظم مــواد غذایی که مصرف 
می کنیم، تولید نخواهند شد. بنابراین کاهش جهانی تعداد زنبورها یک زنگ 

خطر برای حیات انسان است.
درهمین راستا گروهی از محققان ژاپنی روشــی برای کمک به  گرده افشانی 
پیدا کرده اند. آنها پهپاد کوچکی  ساخته اند که با نوعی ژل چسبنده و موهای 

حیوانات پوشیده شده و گرده ها را جمع آوری می کند.
 محققان برای آزمایش ژل، قطراتــی از آن را روی پشــت مورچه ها ریختند 

و اجازه داده اند آنها در جعبه ای حاوی گل های الله جمع شوند. 
مورچه هایی که قطرات ژل روی بدن شــان وجود داشت گرده های بیشتری 

در مقایسه با مورچه های عادی جمع آوری کرده بودند.
در گام بعدی آنها از یک پهپاد کوچک و ارزان  اســتفاده کردند. در این مرحله 
محققان ترکیبــی از موی حیوانــات و ژل مخصــوص را روی پهپاد ریختند. 
 ســپس آن را میان گل ها به پــرواز در آوردند و توانســتند گــرده گل ها را 

جمع آوری کنند. در نهایت آنها توانستند یک  گرده افشان مصنوعی  بسازند.

یک شرکت ژاپنی دســتگاه جدیدی ســاخته که درصورتی که بدن فرد بوی 
نامطبوعی بدهد، به او اعالم می کند. به گزارش مهر بــه نقل از نیواطلس، این 
دستگاه که  KunKun یا » پیف پیف « نام دارد درحقیقت یک حسگر کوچک 
 است که برخی بوها را تشخیص می دهد. دیاســتیل، آمونیا، اسید ایزووالریک 
و دو ماده نوننال شــیمیایی ) که اصوال به بوی روغن خوراکی مانده، بوی عرق 
بدن شــباهت دارد ( و همین طــور Kareishuu، بویی که ژاپنــی ها به افراد 
 ســالمند نســبت می دهند و Midoru shishuu، بویی که ژاپنی ها به افراد 
میانســال خصوصا مردها نســبت می دهند، از جمله بوهایی هســتند که این 
 دســتگاه ردیابی می کند. کاربر، این دســتگاه را نزدیک قســمتی از بدن نگه 
می دارد که تصور می کند بوی نامطبوعی دارد و پس از مدت کوتاهی نتیجه را 
می گیرد. این دستگاه اجزای تشــکیل دهنده بو و همچنین شدت آن را در یک 
برنامه موبایلی نمایش می دهد. هیروشی آکیاما  در مرکز نوآوری تجاری کونیکا 

مینولتا  این دستگاه را ساخته است.

پهپادهای گرده افشان به کمک زنبورها می آیندخودکاری که گوشی شما را شارژ می کند با گجت » پیف پیف « خوشبو بمانید

نرم افزار تلگرام با سیســتم عامل اندروید ویردو سازگار شده، این 
 بدین معنی اســت که کاربران از این پس می توانند این نســخه 
از تلگرام را بر روی ســاعت هوشــمند خود نصب کنند. طراحان 
اندروید هدالینز به فاصله کوتاهی بعد از اعالم پشتیبانی اندروید 
ویر دو از برنامه های متفاوت نرم افزاری، ورژنی از آن را ارایه دادند 
که با ســاعت های هوشمند نیز سازگار اســت. کاربران می توانند 
با مراجعه به فروشــگاه گوگل پلــی و بدون پرداخــت هیچ گونه 
هزینه ای، این برنامه را دانلود و نصب کنند. دسترســی به سوابق 
گفت و گوها و پاسخ سریع به پیام های ارسال شده به صورت متنی 
 و صوتی در این نســخه از تلگرام نیز امکان پذیر اســت. همچنین 
در این ورژن از تلگرام می توان از انواع شکلک و برچسب برای پاسخ 
 دادن اســتفاده کرد و کاربران قادر خواهند بود به طور مســتقیم 
و با استفاده از ساعت هوشمند خود، گروه هایی را برای گفت و گو 
ایجاد کنند. همه  کاربرانی که سیســتم عامل اندروید ویر دو را بر 
روی ساعت های هوشمند خود دارند، می توانند این نسخه از برنامه 
تلگرام را نصب کنند. در این نسخه از تلگرام کاربران قادر خواهند 
بود از بعضی تم ها یا پوسته ها نیز برای جذاب تر شدن چهره برنامه 
اســتفاده کنند، هر چند که تعداد آن ها محدود است. باید منتظر 

ماند و دید چقدر از این نسخه تلگرام استقبال خواهد شد.

با پیشــرفت فناوری های ارتباطی و همه گیرشــدن پدیــده اینترنت 
اشــیا تعداد ابزار متصل به شــبکه های ارتباطی از 8/4 میلیارد وسیله 
در ســال 2017 به 20/4 میلیارد وسیله در ســال2020 افزایش پیدا 
می کنــد. به گزارش مهــر به نقــل از آی تی پی، یافته های موسســه 
تحقیقاتــی گارتنر نشــان می دهــد که چیــن، آمریکای شــمالی و 
 اروپای غربــی به مهــد اســتفاده از اینترنت اشــیا مبدل می شــود 
 و 67 درصــد از محصوالت مبتنــی بر اینترنــت اشــیا در این بخش 
از جهان نصب شــده و مورد اســتفاده قــرار می گیرد. بــزرگ ترین 
بخش از این ابــزار مربوط به محصــوالت مصرفی شــهروندان عادی 
اســت که 5/2 میلیارد وســیله را در ســال 2017 به خــود اختصاص 
 می دهــد. 3/1 میلیــارد ابــزار مبتنی بر اینترنت اشــیا هــم مربوط 
به صاحبان مشــاغل خواهــد بود. بــه گفته پیتــر میدلتــون مدیر 
 امــور تحقیقاتــی گارتنــر، اســتفاده از خدمــات اینترنــت اشــیا 
هوشــمند،  هــای  تلویزیــون  خــودکار،  هــای  سیســتم   در 
ســت تاپ باکس هــا، ابزار انــدازه گیــری، خودروها، لــوازم خانگی، 
دوربین هــای امنیتی و... رشــد پرشــتابی خواهد داشــت. در حوزه 
 کســب و کارهــای تخصصــی نیــز تولیــد حســگرهای مختلــف 
اندازه گیــری و پردازش اطالعــات، موقعیت یابی، ابــزار کمکی انجام 
مراقبت های درمانی و... با اســتفاده از محصــوالت مبتنی بر اینترنت 
اشــیا شــتاب فراوانی خواهــد گرفــت. از ســال 2018 محصوالت 
مبتنی بر اینترنت اشــیا برای ســاخت ســاختمان های هوشمند نیز 
 به طور گســترده مورد اســتفاده قرار می گیرند. همچنین پیش بینی 
می شود با گذشت زمان هزینه استفاده از چنین ابزاری کاهش پیدا کند 
و در نتیجه استفاده از آنها بیشتر و بیشتر خواهد شد. صرف هزینه در این 

حوزه در سال 2017 در حدود 273 میلیارد دالر پیش بینی شده است.

 کمپانی گوگل در ایمیلی به تمامی توســعه دهنــدگان عنوان کرد که 
در صورت عدم رعایت قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی کاربران، 
اپلیکیشن های آن ها به طور کامل از فروشــگاه اپلیکیشن این شرکت 

موسوم به پلی استور حذف خواهند شد. 
ایــن خانــه تکانی بــزرگ قرار اســت از مــاه آینــده میــالدی آغاز 
 شــود و شــامل اپلیکیشــن هایی خواهد شــد که قوانین سیاســت 
داده هــای کاربــران ) USER DATA POLICY ( را نقــض کننــد. 
به گفتــه گــوگل، برخی اپلیکیشــن هــا در هنــگام نصــب، اجازه 
 دسترســی به دوربیــن، گالــری، مخاطبیــن، میکروفــون و غیره را 
از کاربر درخواســت می کنند که اگر سیاســت های حریــم کاربری 
 معتبــری بــرای حفاظــت از ایــن اطالعــات در نظر گرفته نشــود، 

می تواند مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد تلقی شود. 
از ایــن رو، گــوگل در ایمیــل خود بــه ســازندگان اپلیکیشــن ها 
در سراســر جهان از آن ها خواســته اســت تــا لینکی را بــه صفحه 
 حریم خصوصــی معتبــر در پلی اســتور و خــود اپلیکیشــن ایجاد 

و امکان دسترسی کاربران به این اطالعات را فراهم کنند. 
 توســعه دهندگان تــا 15 ماه مــارس ) 25 اســفند ( فرصــت دارند 
 تا اپلیکیشــن های خود را مطابــق با آن چه که گــوگل در ایمیل خود 
به آن ها اشاره کرده است، بروزرسانی کنند در غیر این صورت اپلیکیشن 
آن ها از پلی استور حذف خواهد شــد. البته گوگل، راه جایگزینی را نیز 
برای آن دسته از توسعه دهندگانی که تمایلی به ایجاد چنین تغییراتی 
ندارنــد، ارایه کرده اســت. بدین صورت که می بایســت درخواســت 
دسترســی به برخی بخش هــا و محتواهای موجود در دســتگاه های 
هوشمند کاربران را حذف کنند. گفته می شــود که این تصمیم گوگل 
منجر به حذف هزاران اپلیکیشن از پلی استور خواهد شد چرا که توسعه 
دهندگان زیادی نه تنها دانش کافی در خصــوص اعمال این تغییرات 
ندارند، بلکه حذف اپلیکیشــن آن ها اهمیتی برای شان نخواهد داشت. 
این اپلیکیشــن ها که در اصطالح به » اپلیکیشــن هــای زامبی « نیز 
شهرت دارند، تعدادشان در پلی استور کم نیست و همین مسئله سبب 
 شلوغی بیش از حد این فروشگاه اپلیکیشن برای کاربران شده است که 
 با سیاســت جدید گوگل، می توانیم شــاهد یک خانــه تکانی بزرگ 

در پلی استور باشیم.

 به گزارش مهر به نقل از ایندپندنت، گزارشی از وزارت دادگستری 
انگلیس  درباره آزمایش سیستمی رایانه ای برای تعیین مجازات 
غیر زندانی برای جرایمــی مانند پرداخت نکــردن کرایه تراموا، 
کرایه قطارهاست. در این گزارش آمده است: تحت این پیشنهاد، 
متهمی که به گناه خود اعتراف و شیوه رسیدگی آنالین را انتخاب 
می کند، می تواند مجازاتی از پیش تعیین شده ) مانند پرداخت 
هرگونه جریمــه و هزینه های مربوطه ( را انتخــاب کند و پس از 
 محکوم شدن به ســرعت مبلغ جریمه را بپردازد.  البته مجرمان 
به وسیله یک الگوریتم رایانه ای محکوم نمی شوند. درتوضیح این 
 بخش آمده اســت: این فرآیند فقط در مواردی به کار می رود که 
 به طور کلی نیازمند حداقــل دخالت قضات اســت و بدون نیاز 

به جلسه دادگاه و از طریق یک فرآیند  پیگیری می شود.  
به گفته وزارت دادگســتری، متهم باید اطالعات شخصی خود را 
وارد سیســتم کند. همچنین در این گزارش تاکید شده انتخاب 
فرایند آنالین کامال اختیاری اســت و متهم می تواند در صورت 

تمایل آن را از طریق فرآیند دادگاهی پیگیری کند.

امکان نصب تلگرام 
روی ساعت های هوشمند

تا سال ۲۰۲۰؛ بیش از ۲۰ میلیارد ابزار 
به اینترنت وصل می شوند

میلیون ها  اپلیکیشن در آستانه حذف 
از پلی استور گوگل

رایانه های انگلیس قاضی می شوند

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  ۲۰76
فردی در دام دزدان دریایی اسیر شده است. 

او می خواهد که فرار کند و برای فرار دو راه در پیش 
دارد که یکی راه نابودی و دیگری راه نجات اوســت. 
در ســر هر کدام از راه ها یک فرد ایستاده است که یا 

دروغگو است یا راستگو. 
آن فرد چگونه می توانــد راه فرار که منجر به نجاتش 
شود را تشــخیص دهد؟ ) او می تواند فقط یک سوال 
و از یک نفر بپرسد؛ فرد راســتگو یا دروغگو مشخص 

نیست؛ راه بازگشتی وجود ندارد. (
جواب معمای  ۲۰75 

پاســخ: Stella: هر نام شروع می شــود با دو حرف 
میانی از اسم قبل.

کســانی که به معمای 2075 پاســخ صحیح 
داده اند:   - آقای وحید امیری  از خمینی شهر.

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

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

چند روز پیش  که این ویدیو در  گروه های تلگرام  انتشار 
پیدا کرد، بعضی از کاربران که حتی خــود را  اهل دنیای 
 فنــاوری می دانند، فریــب خورده و مطالب گفته شــده 
در ویدیو را باور کردند. ماجرای این ویدیو از این قرار است 
که شخصی برچسب روی بعضی از گوشی های گلکسی را 
برمی دارد و با برداشــتن کیت زیر آن مدعی است که این 
 ابزاری جاسوسی برای ارســال اطالعات کاربران بوده که 

در بعضی از گوشی ها نصب شده است. 

این شــخص در این ویدئــو حتی نمی تواند نام گلکســی 
 را بــه درســتی تلفــظ کنــد. این مســئله به ســرعت 
در شــبکه های مجازی گســترش پیدا کرد تا جایی که 
بعضی از کاربران اقدام به برداشــتن این کیت از گوشــی 
 خود کرده یــا حتی بــه مراکــز ارایه دهنــده خدمات 
گوشــی های هوشــمند مراجعه کرده و مبلغی پول برای 

بازکردن کیت جاسوسی گوشی خود پرداخت کرده اند. 
با این اقدامــات این کاربــران تنها در حــال نابود کردن 

 کیت NFC گوشــی بودند. این کیت به اصطالح جاسوی 
 در حقیقت کیت NFC دســتگاه تلفن همراه اســت که 
در باتــری گوشــی تعبیــه شــده، ایــن کیــت صرفا 
ویژگــی  ایــن  دارای  کــه  باتــری گوشــی هایی  در 
 مجهــز باشــند، وجــود دارد. NFC  مخفــف کلمــه

Near Field Communication بوده وهمان طور 
 کــه از اســم آن می تــوان متوجــه شــد، مجموعه ای 
از استانداردهای مخابرات بی ســیم در فاصله های بسته 
و کوتاه است. گوشــی های هوشــمند و  گجت هایی که 
قابلیت NFC را دارند به ســادگی می توانند اطالعات را 
 RFID (Radio( بین خود جابه جا کنند. ان اف ســی و
 Frequency Identification بعضــی وقت هــا 

به جای یکدیگر به کار برده می شوند. 
 RFID نســخه جدید تری نســب به NFC اما در واقع
است. امواج RFID برد بیشتری دارند به طور مثال هنگام 
عبور از عوارضی اتوبان با استفاده از این تکنولوژی شماره 
دستگاه پردازنده خودکار عوارض شما خوانده خواهد شد.

اما برد ارتباطی NFC حدود10 ســانتیمتر اســت. این 
مســئله ان اف ســی را برای کاربرد های حساسی از قبیل 
اســتفاده از کارت اعتباری یا ورود به اماکن امنیتی بسیار 
کارآمد می کند، NFC امکان برقــراری ارتباط دو طرفه 
را نیز دارد، اما RFID یــک تکنولوژی خواندن صرفا یک 
 طرفه اســت. انتقال عکس و کانکت ها بین دو دســتگاه 

رایج ترین کارایی NFC است. 
متاســفانه بعضی از هموطنــان ما فریب این شــایعات 
 را خورده و اقــدام به انهــدام کیت NFC گوشــی خود 
 کــرده اند. اگــر ایــن کاربران یک جســتجوی ســاده 
در اینترنت کرده بودند یا حتی نوشته روی باتری گوشی 
را خوانده بودند، اقدام به آســیب رســاندن به گوشــی 
نمی کردند. از آنجا که فاصله هــا در دنیای امروز به کمک 
 وسایل ارتباط جمعی بسیار کم شــده، یک خبر یا شایعه 

به سرعت نور در کل جهان منتشر خواهد شد. 
 در چنین دنیای ارتباطاتی باید حســاب شــده عمل کرد 

تا دست مایه اخبار و شایعات بی پایه و اساس نشویم.

شخصی با ارایه ویدیویی که در آن برچسب روی باتری گوشی گلکسی را داشته ادعا کرد که کیت زیر آن یک 
ابزار جاسوسی برای ارسال اطالعات کاربران بوده که سامســونگ آن را روی بعضی از گوشی های خود نصب 

کرده است.

به طور مثال 
هنگام عبور 

از عوارضی اتوبان 
با استفاده 

از این تکنولوژی 
شماره دستگاه 

پردازنده خودکار 
عوارض شما 

خوانده 
خواهد شد

وجود کیت جاسوسی در گوشی های سامسونگ حقیقت دارد؟

بیش از 1/5 میلیــون صفحه وب که متعلــق به 39 هزار 
وب ســایت مختلف اســت، توســط چند هکر در دو روز 
گذشته دستکاری شــده و محتوای نمایش داده شده آنها 
 تغییر کرده اســت. به گزارش دیجیتــال زورنال، هکرها 
با شناســایی آســیب پذیــری خطرناکی در سیســتم 
 مدیریت محتوای مشــهور وردپرس توانسته اند محتوای 

میلیون ها صفحه وب را دســتکاری کرده و تغییر دهند.
اولین بار شرکت امنیتی ســکوری موفق به شناسایی این 
 حمالت در ماه ژانویه شــد. وردپرس با عرضه یک نسخه 
به روزشده از برنامه مدیریت محتوای خود مشکل مذکور 
 را برطرف کرده اســت. امــا همه وصله یاد شــده را نصب 
 نکــرده انــد و ایــن امــر بــه هکرهــا کمک مــی کند 
تا به سواســتفاده های خود ادامه دهند. گفته می شــود 
 این فعالیت هکری توســط چهار گــروه متفاوت صورت 
گرفته اســت. گروه اول 66 هزار صفحه وب را دستکاری 

 کــرده و w4l3XzY3 و تعــدادی عکــس ومطلــب را 
به عناوین صفحات یاد شــده افزوده اند و سپس از مالکان 
ســایت های یاد شــده باجگیری کرده اند. این حمله در 
 مورد وب ســایت هایی موفق بوده که پالگین هایی مانند

Insert PHP و Exec-PHP را مــورد اســتفاده قرار 
داده اند. هکرها از ضعف پالگین های یاد شده سو استفاده 
کرده و کدهای مخرب خود را به ســایت های هدف اضافه 
کرده اند. جالب اینکه در دو روز گذشــته حدود800 هزار 

حمله به همین شیوه به وردپرس صورت گرفته است.

هکرها 1/5 میلیون صفحه وب را 
دستکاری کردند
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پیشنهاد سر دبیر: 
اکران اولین فیلم یک تیم اصفهانی در گروه سینمایی هنر و تجربه

اکران

اکران اولیــن فیلم ســینمایی یک گــروه اصفهانــی در گروه 
سینمایی هنر و تجربه، در سینماهای 6 استان کشورآغاز شد.

گروه ســینماهای »هنر و تجربه« عبارت اســت از نمایش آن 
دســته از فیلم  های بــا ارزش در میان فیلم  هــای غیرتجاری 
که اکرانشــان می تواند جایگاه شایســته و درخور ســازندگان 
آنهــا را در جامعه ســینمایی روشــن کند و به ارتقــای دانش 
 ســینمایی تماشــاگران و ارتقای کیفیت هنری سینمای ایران

 بینجامد.
 فیلم ســینمایی » مهتــاب « به نویســندگی زهــره جوکار ، 
تهیه کنندگــی و کارگردانی وحید پاکزاد و بــه مدت 85 دقیقه 
و بدون کات به صورت پالن سکانس درســال 93 ساخته شده 
اســت  که پس از طی مرحله صداگذاری در گروه سینمایی هنر 

وتجربه پذیرفته شد ودر نوبت اکران قرار گرفت.
تمام عوامل ایــن فیلم به غیــر از امیر معقولــی )فیلم بردار( و 

مهرداد جلوخانی طراحی صدا و صداگذار از اصفهان هستند.
در این فیلم ســینمایی 121 هنرمند اصفهانــی نقش آفرینی 
می کنند و مهتــاب دهقان، ماهان دهقان، علــی قیومی، بهزاد 
 محســنی، مرتضی ریحانی، الهــه خوشــکام و ماندانا حمیدی

 اصلی ترین بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.
این فیلم در دور اول اکران در سینما فرهنگ، پردیس کوروش، 
پردیس چارسو، موزه سینما وخانه هنرمندان تهران و همچنین 
در سینما سوره اصفهان، پردیس پرشین کرج، پردیس گلستان 
شــیراز و ســینمای هنر و تجربه بابل و پردیس هویزه مشهد به 

نمایش در می آید.
فیلم سینمایی مهتاب در اکران دوم در اســتان های دیگر یزد، 

گلستان، کردستان و قم به روی پرده سینما خواهد رفت.
این فیلم شــخصی به نام مهتاب را به تصویر می کشد که مجبور 
به انجام فرامینی اســت که در پــی آن او را هر لحظــه از روند 

طبیعی زندگی اش دور می کند.

»ســاعت پنج عصر« بــه کارگردانی و تهیــه کنندگی »مهران 
مدیری« به جمع گزینه های اکران نوروزی پیوست.

فیلمیران پخــش این فیلــم را برعهــده گرفته و قصــد دارد 
 فیلم مهــران مدیــری را در اکــران نــوروز 96 رونمایی کند. 

سرمایه گذاری این فیلم بر عهده اول مارکت است.
گفتنی است؛ اولین ساخته بلند سینمایی »مهران مدیری«، در 
شرایطی آخرین مراحل تدوین را سپری می کند که گروه تالش 
داشتند فیلم را به جشنواره برســانند؛ اما طوالنی شدن مراحل 
فنی باعث شد این فیلم به جشنواره سی و پنجم فیلم فجر نرسد. 
فیلم سینمایی »ســاعت پنج عصر« با بازی سیامک انصاری در 
نقش اصلی جلــوی دوربین محمود کالری رفــت. در این فیلم 
رســول نجفیان، امیر جعفری، آزاده صمدی نیز به ایفای نقش 

می  پردازند.

دو نفر از کاریکاتوریست های عضو خانه کاریکاتور حوزه هنری 
اســتان اصفهان موفق به کســب رتبه های برتر در نخســتین 

جشنواره بین المللی گاز شدند.
حامد بذرافکن مقام اول جشنواره کارتون گاز استان البرز و علی 

اسدی جایزه ویژه این جشنواره را از آن خود کردند.
اولین جشنواره بین المللی کارتون گاز با محوریت مصرف بهینه 
و ایمن گاز در استان البرز برگزار شد و آخرین مهلت ارسال آثار 

به جشنواره کارتون گاز اواخر دی ماه 95 بود.
این جشنواره که به صورت بین المللی برگزار می شد داورانی از 

کشورهای ایران، قبرس، ترکیه و لوکزامبورگ داشت.

ویژه برنامه »باغ کودک داروگ« به مدت 8 هفته پنجشنبه های 
هرهفته از ســوی خانــه کودک ســازمان فرهنگــی تفریحی 

شهرداری اصفهان برگزار می شود.
به گــزارش ایمنــا، کارگروه تخصصــی طبیعــت و ملل خانه 
کــودک ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهان 
به منظور جذب تســهیل گــر در ویــژه برنامه »بــاغ کودک 
داروگ« بــه عنــوان حامــی کاوش و تجربــه کــودک بــه 
 برگــزاری کارگاه های تئــوری و عملــی در این راســتا اقدام 

کرده است.
خانه کودک ســازمان فرهنگــی تفریحی شــهرداری اصفهان 
در راســتای افزایــش خالقیــت کــودکان و آمــوزش موثر 
آنها بــه برگزاری برنامــه »باغ کــودک داروگ« اقــدام کرده 
که ایــن برنامه بــه عنــوان طرح »درخــت زندگــی« حامی 
کاوش و تجربــه کــودک اســت که از ســوی خانــه کودک 
 ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگزار

 می شود.
کارگاه تئوری ایــن دوره به مــدت دو روز 20 و 21 بهمن ماه با 
حضور الهام فخرایــی مدرس و پژوهشــگر و محمــد تاجران 
جهانگرد و دوچرخه ســوار ایرانی و موســس انجمــن »ما به 

درختان نیازمندیم« در کتابخانه مرکزی برگزار شد.

سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در 
اصفهان از 9 الی 15 تیرماه 96 برگزار می گردد.

بر اســاس توافق نامه بین ســازمان امور ســینمایی و سمعی و 
بصری، شــهرداری اصفهان و بنیاد ســینمایی فارابی سی امین 
جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در شــهر 

تاریخی اصفهان از 9 تا 15 تیرماه 1396 برگزار می گردد.
آخرین مهلت دریافت آثار این جشــنواره 10 اردیبهشت سال 

آینده اعالم شده است.

اکران اولین فیلم یک تیم اصفهانی 
در گروه سینمایی هنر و تجربه

فیلم مهران مدیری
نوروز اکران می شود

در جشنواره بین المللی گاز؛

درخشش کاریکاتوریست های 
اصفهانی 

اجرای طرح »درخت زندگی«
 در خانه کودک

اعالم زمان برگزاری جشنواره فیلم  
کودکان و نوجوانان در اصفهان 

جدیدترین اثر بلند سینمایی سید مسعود اطیابی، هنوز برای دریافت 
پروانه نمایش اقــدام نکرده اســت. فیلم ســینمایی »ماه گرفتگی« 
جدیدترین اثر بلند سینمایی سید مسعود اطیابی در مقام کارگردانی 
است که در سی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر برای مخاطبان عام و 
خاص نمایش داده شد. طبق پیگیری ها، این فیلم هنوز برای دریافت 
پروانه نمایش اقــدام نکرده و دلیل آن نمایش فیلــم برای فرماندهان 
 ارشــد ســپاه قبل از ارائه به وزارت ارشــاد اســت.  احتماال صاحبان

 »ماه گرفتگی« پس از نمایش ویژه خــود برای دریافت پروانه نمایش 
و اکران نوروزی اقدام می کنند. تدوین مجدد این فیلم نیز در دســتور 
کار قرار دارد و مدت زمان فیلم کمتر خواهد شــد.گفتنی  اســت؛ در 
فیلم »ماه گرفتگی« که قصه ای را در بســتر روزهای پر التهاب ســال 
88  روایت می کند، کامبیز دیرباز و سارا خوئینی ها به عنوان بازیگران 
اصلی ایفای نقش می کنند و شــهرام عبدلی و ارســالن قاســمی نیز 

حضور دارند. 

بهمن کامیار از آخرین وضعیت اکران »سد معبر« و »مرداد« و دلیل 
خنثی بودن اکثر فیلم های امسال جشنواره فیلم فجر گفت.

بهمن کامیار تهیه کننده سینما در خصوص آخرین وضعیت دریافت 
پروانه نمایــش و اکران فیلم هــای »مرداد« و »ســد معبر« گفت: 
نســخه های این دو فیلم را که تدوین آنها قبال نهایی شده به شورای 
پروانه نمایش ارائه دادیم و منتظر جواب ماندیم، از ســویی به دنبال 

اکران نوروزی »سد معبر« هستیم. 
 وی درباره هجمه  وارده به فیلم های حاضر در جشنواره فیلم فجر به 
خاطر خنثی بودن آثار، اظهار داشــت: رویکرد شورای پروانه ساخت 
در مورد موضوعات تا حدی محافظه کارانه شده که روی کیفیت آثار 
تاثیر می گذارد. البته در بحث رفع نیاز و احتــرام به عقاید و نظرات 
مخاطب گام های خوبی برداشته شده اســت اما نویسندگان در این 
ســال ها به دلیل نگرانی از دریافت نکردن پروانه ســاخت به سمت 

موضوعاتی رفتند که ادامه کار برایشان آسان تر باشد.

نمایش »ماه گرفتگی« برای 
فرماندهان ارشد سپاه

حامد بهداد میهمان نوروز 
سینمایی می شود؟

کودک و نوجوان

نشست خبری نوزدهمین جشــنواره بین المللی قصه گویی با 
حضور علیرضا حاجیان زاده مدیر عامل کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان برگزار شد.
نشست رســانه ای تشــریح برنامه های نوزدهمین جشنواره 
بین المللی قصه گویی در ســالن کنفرانس مرکز آفرینش های 
فرهنگی هنری کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 

برگزار شد.
 در این نشســت علیرضا حاجیــان زاده مدیر عامــل کانون 
اظهارداشت: در آستانه نوزدهمین جشنواره در این مجموعه 
هســتیم و مقدمتا باید عرض کنم که ما معتقد هستیم، هنر 
قصه گویی یک هنر مردمی اســت و این مردمی بودن به چند 
دلیل اســت. اول اینکه مخاطبان قصه گویی به تعداد کودکان 
و نوجوانان کشــور هســتند و  جمــع کثیــری عالقه مند به 
شــنیدن قصه هســتند. دومین علت مردمی بــودن آن این 
اســت که صاحبان این هنر مــادران، مربیان، کتابــداران و 
بسیاری از اقشار مختلف جامعه هستند که توانایی قصه گویی 
داشــته و هنرمندان این هنر بســیاری از مردم هستند. دلیل 
 بعدی نیــز محتوای قصه ها هســتند که معمــوال برگرفته از

تاریخ و تمدن بشریت است. 
 وی افزود: قصه گویی روشــی بــرای آموزش غیرمســتقیم 

مفاهیم دینی، تربیتی و ... است. با نگاهی به قرآن در می یابیم 
که خداوند نیز در قالــب قصه بســیاری از آموزه ها و بهترین 
محتواهــا را به بندگان خــود منتقل کرده اســت. همچنین 
 قصه مکمــل و تقویــت کننده خوبــی برای دانــش آموزان

کشور است. 
حاجیــان زاده در ادامه ابراز داشــت: جشــنواره قصه گویی 
در ایــن دوره در چند بخــش قصه گویی ملــی و بین المللی، 
مقاله نویســی به صورت ســمینار، داستان نویســی رضوی و 
برنامه های جنبی اجرا خواهد شــد. شــرکت کنندگان نیز 
در چند گروه قصه گویان آزاد، پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها، 
نوجوانان و اعضای نوجوان کانون، مربیان مراکز فراگیر کانون، 
 قصه گویان جشــنواره رضوی و مربیان کانون بــا یکدیگر به

رقابت می پردازند. 
حاجیان زاده ادامه داد: در مجمــوع 4305 قصه به دبیرخانه 
ارســال شــده اســت. همچنین 747 قصه گوی آزاد، 446 
شــرکت کننــده از پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا، 1736 
شرکت کننده نوجوان، 179 شــرکت کننده در بخش رضوی، 
17 مربــی از مراکز فراگیــر و 72 قصه گــوی خارجی از 38 
 کشور جهان شرکت داشــتند که 13 نفر از میان قصه گویان

خارجی انتخاب شده اند.

ســریال »پرســتاران« با کارگردانی مشترک علیرضا 
 افخمی و شهرام شــاه حسینی از شــبکه یک پخش

 می شود.
ســریال »پرســتاران« با کارگردانی مشترک علیرضا 
افخمی و شهرام شاه حسینی قرار بود از  23 بهمن پخش 
شود اما با یک روز تعویق از دیشب روی آنتن شبکه یک 
رفت.تاکنون چهار قســمت کامل به تلویزیون تحویل 
داده شده اســت و طی روزهای آتی قسمت های بعدی 
این سریال که هم زمان با پخش تولید می شود به شبکه 
می رسد. صحنه هایی که این روزها درحال تولید است 
در منطقه پونک تهران و در منزل یکی از شخصیت ها با 
نام خانم ساجدی که نقش وی را فاطمه گودرزی بازی 
می کند ضبط و تصویربرداری می شود. گودرزی نقش 
سرپرستار بیمارستان نورافشار را بازی می کند و قصه 
در این سکانس ها با حضور خانواده این شخصیت ادامه 
می یابد. مرتضی کاظمی نیز از دیگر شــخصیت هایی 
اســت که وی را همراهی مــی کند. این ســکانس ها 
 به قســمت 29 ســریال تعلق دارند و توســط شهرام 

شاه حسینی کارگردانی می شود.

کتاب »تفریحــگاه خانوادگی« نوشــته یکتا کوپان 
ازسوی نشر ماهی منتشر شد.

 تفریحگاه خانوادگی داستان مشــکالت خانواده ای 
اســت که در جامعه  امروز ترکیه زندگــی می کنند. 
راوی داســتان، مزیّن، دختر بزرگ خانواده اســت؛ 
دختری غمگیــن و عصیانگــر که از پدر هوســباز و 
خواهر کوچکش، چیدم، بیزار است. او پدرش را مایه  
دردمندی مادر می داند و خواهرش را مسبب مرگ او. 
مزیّن با وجود نفرت از پدر و خواهرش ســعی می کند 
آینده اش را به گونه ای دیگر رقم بزند. او ســالیان سال 
با نفرت از خواهرش زندگــی می کند تا اینکه بیماری 

پدر فرصتی می شود برای بازیابی پیوند دو خواهر.
هر زنی می تواند ردی از خویــش را در قهرمان رمان 
تفریحگاه خانوادگی پیدا کند. کوپان، نویســنده  این 
کتاب، خاطرات گذشــته  مزیّن و زندگی کنونی او را 

توصیف می کند و ... .
این کتاب خواندنی توسط فرهاد سخا ترجمه شده و 
ازسوی نشر ماهی با قیمت 11 هزار تومان روانه بازار 

کتاب شده است.

مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:

پخش سریال»پرستاران« هنر قصه گویی یک هنر مردمی است
از شبکه یک

»تفریحگاه خانوادگی« نوشته 
یکتا کوپان

تلویزیون تازه های نشر

آثار جشنواره فیلم 
عمار در آرژانتین 
اکران می شود

آثار جشــنواره مردمی فیلم عمــار از جمله 
»قالده های طال« و »یتیم خانــه ایران« در 

آرژانتین به نمایش در خواهد آمد.
هفتــه فیلم ســینمای مســتقل ایــران در 
آرژانتین از 5 تا 7 اسفند ماه )23 تا 25 فوریه( 
به همت دبیرخانه بین الملل جشنواره مردمی 
فیلم و با همکاری انســتیتو ملی ســینمای 
 - INCAA - )آرژانتین )آی ان ســی ای ای
در بوینس آیرس پایتخــت آرژانتین برگزار 

می شــود. فیلم های بلند »قالده های طال« 
و »یتیم خانه ایران« به کارگردانی »ابوالقاسم 
طالبــی« و فیلم »تنهــای تنهــای تنها« به 
کارگردانی »احســان عبدی پــور« از جمله 
فیلم هایی اســت که در هفته فیلم سینمای 
مســتقل ایران در آرژانتین و در ســالن های 
ســینمایی »گامونــت« و »تیپوگرافیکو«ی 
آرژانتین اکران خواهد شــد. فیلم های کوتاه 
»علمک«، »چراغ های روشــن«، »سلیمان 

و مورچه« و »بازار محبت« و مســتند »ایران 
عالی اســت« از فیلم های برگزیده جشنواره 
عمار است که در طول این سه روز به نمایش 
در خواهد آمد و توسط کارشناسان مورد نقد و 
بررسی قرار می گیرد.برگزاری این هفته فیلم 
در مهم ترین رســانه های آرژانتینی از جمله 
روزنامه الناسیون، پایگاه »ال تیپوگرافیکو«، 
»ویسیون دلســینه« و »اولترا سینه« منتشر 

شده است.

ســی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر با 
کمترین تعداد فیلم و اکران در دو سینما، 
ضعیف ترین جشنواره فجر در اصفهان را پشت سر گذاشت.  
اصفهان با پادرمیانی استاندار، میزبان 16 فیلم از جشنواره 
فجر شــد. در حالی که این جشــنواره می توانســت بسیار 
قوی تر و با تعداد فیلم های بیشــتری در پایتخت فرهنگ 
و هنر کشور، شهری که همیشــه میزبان اتفاقات فرهنگی و 
هنری زیادی بوده ظاهر شود اما این روزها به دلیل نداشتن 

امکانات کافی از قافله هنر و فرهنگ عقب مانده است.
به راســتی اصفهان کــه روزگاری مهد  تئاتر و ســینمای 
حرفه ای کشــور بوده اســت، این روزها از فقر امکانات که 
در رأس آن نداشتن ســالن های تخصصی است، به شدت 
رنج می برد. اینکه تنها جشــنواره بزرگ این کشــور تنها 
با 20 فیلم در اصفهان برنامه ریزی می شــود و سپس 20 
فیلم به اکران 6 فیلم و با پادرمیانی اســتاندار، به اکران16 
فیلم می رســد، تنها یک دلیل دارد و آن هم فقدان ســالن 
های اختصاصی نمایش فیلم است. شــاید وقت آن رسیده 
که بپذیریم، بازســازی ســینماهای فرســوده اصفهان که 
در چهارباغ به صف شــده اند، پاســخ گوی نیاز این شهر دو 
میلیونی نیســت و وضعیت اکران فیلم های جشنواره فجر، 
زنگ خطر مرگ هنر در پایتخت فرهنــگ و هنر را به صدا 
در آورده اســت. همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که 
اصفهان امسال میزبانی جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان 
را  به همین دلیل از دست داد و نبود امکانات مناسب باعث 
شد تا جشنواره ای که با نام اصفهان گره خورده بود، از این 

شهر سفر کند.
70 درصــد پیشــرفت در مرکــز همایش ها و 

سینماهای اصفهان سیتی سنتر
به گــزارش روابــط عمومی اصفهان ســیتی 
ســنتر، مجموعــه مرکــز همایــش هــا و 
ســینماهای اصفهان سیتی ســنتر بیش از 
70 درصد پیشرفت داشته است و فاز اول این 
طرح که همان سالن اصلی است تا پایان سال 

به بهره برداری خواهد رسید.
به گفتــه طراح مجموعه ســالن 

و  ســینمایی  هــای 
اصفهــان  همایــش 
ســیتی ســنتر، این 
سالن با ظرفیت بیش 

از هزار نفری خود مجهز به بهتریــن تجهیزات دنیا خواهد 
بود که برای اولین بار در خاورمیانه مورد اســتفاده قرار می 
گیرند. 6 سالن دیگر نیز وجود دارد که به ترتیب با ظرفیت 
های 370، 230، 200، 90، 70 و 60 نفــر به مرور تا نیمه 
اول ســال 96 به بهره برداری خواهند رســید. در واقع به 
گونه ای برنامه ریزی شــده کــه بتوانیم در ایــن مجموعه 
میزبان جشنواره های مختلف داخلی و بین المللی از جمله 

جشنواره فیلم کودک باشیم.
وفا جعفرزاده دلیل ایجاد طراحی سالن هایی با ظرفیت های 
کمتر را پوشــش تمامــی اکران های شــهر ماننــد هنر و 
تجربه، کــودک و نوجوان و... بیان می کند و از فقر اســتان 
در زمینه سالن های ســینمایی می گوید. وی معتقد است: 
این مجموعه با ظرفیت حــدود 2 هزار صندلی در پایان می 
تواند 32 درصد به فضای سینمایی استان اصفهان بیفزاید 
و امیدوار است دیگر دســت اندرکاران نیز بتوانند پس از آن 

مجموعه های دیگری را نیز به ظرفیت استان اضافه کنند.
اصفهان سیتی ســنتر، فرهنگ و هنر شهر را 

متحول می کند
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان 
 معتقد اســت: اصفهان با اضافه شدن 6 ســینمای اصفهان

 سیتی سنتر از نظر امکانات ســینمایی و فرهنگی متحول 
می شود و آینده روشنی پیش رو دارد.

حبیب رضــا ارزانی می گویــد: اصفهان با اضافه شــدن 6 
سینمای اصفهان سیتی سنتر به ظرفیت سینمایی شهر، به 

دومین کالن شهر کشور با باالترین تعداد سینما بعد از 
تهران تبدیل می شود.

به گفتــه ایــن مقــام مســئول، نمونه 
در  کشــوری  پردیس هــای 

تهــران 

نشان داده است که مجموعه هایی مثل مجموعه سینمایی 
سیتی سنتر می تواند در جذب مخاطب فرهنگی تاثیرگذار 
باشد، ضمن اینکه ظرفیت های  اصفهان سیتی سنتر بسیار 

باالتر از پردیس های ساخته شده در کشور است.
ارزانی می افزاید: مجموعه ســالن های سینمایی اصفهان 
ســیتی ســنتر می تواند تمــام کمبودهــای فرهنگی در 
حوزه های تئاتــر، عروســک گردانی و دیگر رشــته های 
 نمایشــی را جبران کنــد و قطعا به تقویت فرهنگ شــهر

کمک می کند.
بسته فرهنگی در مجموعه سینماهای اصفهان 

سیتی سنتر
به گفته طراح مجموعه ســالن های ســینمایی و همایش 
اصفهان سیتی ســنتر، در این مجموعه عالوه بر سالن های 
موجود دو اســتودیوی تخصصی صدابــرداری و دوبالژ و 

اســتودیوی تخصصــی تصویر بــرداری به صورت 
مجازی با پرده ســبز نیز طراحی شده است. 

همچنیــن یک مــوزه ســینما و یک 
گالری 2 هزار متری که در زمان 

برگزاری جشــنواره های 
مختلف می تواند به 

بازدیدکننــدگان 
خدمــات ارائــه کنــد در 
مجموعه ســالن های ســینمایی 

اصفهان سیتی سنتر موجود است.
جعفرزاده می گوید: برای راه اندازی موزه ســینما از 
تمامی کسانی که در عرصه سینما فعال بوده اند و تجهیزات 
تصویر برداری قدیمی را دارند، دعوت شــد که در صورت 
یل  تما

تجهیزات خود را برای نگهداری به این موزه بســپارند زیرا 
برای بســیاری از مردم تماشــای تجهیزاتــی مانند اولین 
ویدئوپروژکتورها، دوربین های فیلم برداری و عکاســی که 
وارد ایران شــده اند لذت بخش است. خوشبختانه استقبال 

خوبی نیز از این موضوع شده است.
به گفته وی، تمامی تجهیزات نــور و تصویر مورد نیاز برای  
راه انــدازی این مجموعه وارد شــده و از این نظر مشــکل 
خاصی وجود ندارد. در واقع تنها دلیــل مهمی که تا کنون 
باعث تأخیر در بهره برداری از این مجموعه شــده اســت، 
ســاخت مجموعه ای فرهنگی با رعایت تمامی استانداردها 
بوده اســت. از تهیه سیســتم های مطبوع تهویه گرفته تا 

خریداری پارچه های نسوز برای صندلی ها و ... .
جعفرزاده می افزاید: برای دسترســی 

آســان به فضای مجموعه 
سینماها 6 

نسور  آسا
از  اختصاصــی 
پارکینــگ در نظر گرفته 
شــده و هم اکنون از نظر معماری، 
متریــال و برنامه ریزی در ایــن مجموعه 
مشــکلی وجود ندارد. وی خاطرنشان می کند: در 
نشستی که به تازگی با ســازمان آتش نشانی شهر اصفهان 
داشــتیم، توانســتیم 99 درصد تاییدیه ضمنی برای کل 
مجموعه سینماها و ســالن همایش را دریافت کنیم. طراح 
مجموعه ســالن های ســینمایی و همایش اصفهان سیتی 
ســنتر، تنها هدف از راه انــدازی این مجموعــه را اقدامی 
فرهنگی در راســتای رفاه هم اســتانی ها بیــان می کند و 
می گوید: اختصاص 12 هزار متــر زیربنا به چنین مجموعه 
ای در یک شــاپینگ مــال به هیچ 
عنــوان توجیــه اقتصــادی نخواهد 
داشت و تنها نشــان دهنده این است 
کــه مدیریــت مجموعه بــه دنبال 

آرامش و رفاه مردم شهر است.

زاینده رود

اخبار

اصفهانآخرینروزهایکمبودامکاناتفرهنگیوسینماییراپشتسرمیگذارد

روزهای روشن در انتظار فرهنگ و هنر اصفهان؛
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پیشنهاد سردبیر:
تجمع کارگرانی که ۱۴ ماه حقوق نگرفته اند

اخبار

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از توسعه 
بیمارستان آیت ا... کاشانی شــهرکرد خبر داد. گودرز 
امیری در گفت وگو با مهر با اشاره به توسعه بیمارستان 
آیت ا... کاشانی شهرکرد، اظهار داشت: توسعه و تکمیل 
بیمارستان کاشــانی شــهرکرد از اهداف اصلی دولت 
است. وی تصریح کرد: برای طرح توسعه ای بیمارستان 
کاشانی شهرکرد ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد شده 
است. معاون عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
تاکید کرد: اعتبار تکمیل و توســعه این بیمارســتان از 
سوی دولت تامین شــده و این طرح هم اکنون در حال 

تکمیل است.
وی عنوان کرد: توســعه خدمات بهداشــتی در استان 

چهارمحال و بختیاری از اهداف اصلی دولت است.
معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
به دنبال فعالیت های دولت تالش بسیاری برای توسعه 

بیمارستان های این استان انجام شده است.

مهرداد رئیسی معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه یکی از تالش  های این اداره 
کل اعطای تسهیالت به دانشــجویان  و افراد جویای 
کار به منظور ایجاد اشتغال است، اظهارکرد: تاکنون 
تعداد طرح های ارائه شــده از طرف متقاضیان 58۰ 
طرح بوده اســت. وی افزود: از این تعداد 38۱ طرح 
در حوزه اقتصاد مقاومتی و کارگاهی بوده اســت که 
به این تعداد طرح، یک میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان 
اعتبار تســهیالت پرداخت شــده که نسبت به سال 
گذشته 6۰ درصد افزایش یافته است. وی ادامه داد: 
در سال جاری تعهد اشتغال در زمینه صنایع دستی  
در سطح اســتان یک هزار نفر اســت که تاکنون در 
این بخــش اشــتغال  7۰۰ نفر فراهم شده اســت. 
معــاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان خاطرنشان کرد: 
شهرستان های شــهرکرد و بروجن بیشترین تعداد 
اشــتغال را دارند که میزان تســهیالت اعطا شده به 
متقاضیان با توجه به انفرادی و کارگاهی بودن پنج تا 

2۰ میلیون تومان است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری:

بیمارستان آیت ا... کاشانی 
شهرکرد توسعه می یابد

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
خبرداد:

ایجاد 700 شغل در بخش 
صنایع دستی چهارمحال

با مسئوالن

6 هــزار و ۱76 نفر از مردم اســتان چهارمحــال و بختیاری به 
تماشای فیلم های سی و پنجمین جشــنواره بین المللی فیلم 
فجر نشســتند. جواد کارگران مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری گفت: 6 هزار و ۱76 نفر از مردم استان به 
تماشای فیلم های سی و پنجمین جشــنواره بین المللی فیلم 
فجر در ســینما بهمن شهرکرد نشســتند. وی با اشاره به اکران 
۱6 فیلم این جشــنواره به مدت 8 روز در سینما بهمن شهرکرد 
افزود: روزانه 772 نفــر از این فیلم ها دیــدن کردند. کارگران 
ادامه داد: »خــوب، بد، جلف« به عنــوان پرطرفدارترین فیلم و 
»تابســتان داغ« به عنوان کم طرفدارترین فیلم این جشــنواره 
در استان چهارمحال و بختیاری شــناخته شد. وی اضافه کرد: 
در قالب این جشنواره ۱6 فیلم سینمایی »یک روز بخصوص«، 
»ماه گرفتگی«، »کمدی انســانی«، »نگار«، »انــزوا«، »خانه 
دیگری«، »آزاد به قید شــرط«، »خوب، بد، جلف«، »فراری«، 
»صوفی و دیوانــه«، »ویالیی ها«، »بدون تاریــخ بدون امضا«، 
»تقصیر من نیست«، »تابستان داغ«، »آذر« و »شنل« از ۱۴ تا 

2۱ بهمن ماه جاری در سینما بهمن شهرکرد اکران شد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح ملی گیاهان دارویی 
از طرح های کشــت گیاهان دارویی و گل محمدی در اســتان 
چهارمحال و بختیاری دیدن کرد. به نقل از روابط عمومی اداره 
کل جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری، پیمان یوسفی آذر 
مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح ملی گیاهان دارویی 
در سفر به این اســتان، از طرح های کشت گیاهان دارویی و گل 
محمدی در شهرستان های کیار و فارســان دیدن کرد.  مزرعه 
33۰ هکتاری کشت گیاهان دارویی در دستنا و کاشت درختان 
مثمر بادام و انگور در 2۴۰ هکتار از اراضی شــیب دار قلعه تک 
در شهرســتان کیار و مزرعه ۱2 هکتاری کشت گل محمدی در 
چلیچه و کشت زعفران در 6 هکتار از اراضی روستای حاجی آباد 
شهرســتان فارســان از جمله این طرح ها بود.  در این بازدید، 
مسائل و مشــکالت مجریان طرح های کشــت گیاهان دارویی 
و گل محمدی در چهارمحال و بختیاری بررســی و راهکارهای 
کاربردی برای این قبیل طرح های اقتصاد مقاومتی ارائه شــد.  
ذبیح ا... غریــب مدیرکل جهادکشــاورزی به همــراه معاونان 
و مدیران ایــن اداره کل و علی محمدی مقــدم مدیرکل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان هم در این بازدید حضور داشتند.

رییس پارک علم و فناوری چهارمحــال و بختیاری گفت: اولین 
رویداد شــتاب )اســتارتاپ ویکند( در حوزه گیاهان دارویی از 
تاریخ ۱8 لغایت 2۰ اسفندماه در چهارمحال و بختیاری برگزار 
می شود. جلســه مشــترک پارک علم و فناوری چهارمحال و 
بختیاری و دانشگاه آزاد اســالمی واحد شهرکرد با حضور دکتر 
اســماعیل پیرعلی رییس پارک علــم و فنــاوری چهارمحال 
و بختیــاری، دکتر عبدا... قاســمی رییس دانشــگاه آزاد واحد 
شهرکرد و دیگر مدیران ســتادی و اجرایی با موضوع برگزاری 
اولین رویداد شــتاب با موضوع گیاهان دارویی در استان برگزار 
شــد. در ادامه این جلسه دکتر اســماعیل پیرعلی رییس پارک 
علم و فنــاوری چهارمحــال و بختیاری اظهار داشــت: با توجه 
به توان علمی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد شــهرکرد در حوزه 
گیاهان دارویی و ظرفیت بومی اســتان با وجود بیش از ۱3۰۰ 
گونه گیاهی مختلف و همچنین آب و هوای مساعد برای کشت 
و فرآوری گیاهان دارویی، اولین رویداد تخصصی شتاب با هدف 
شناسایی ایده های قابل تجاری سازی در حوزه گیاهان دارویی 
و حمایت از این ایده ها به منظور تکمیــل زنجیره علم تا ثروت 
توسط پارک علم و فناوری اســتان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

شهرکرد برگزار می شود.
وی از برگزاری این رویداد از تاریخ ۱8 لغایت 2۰ اســفندماه در 
سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اســالمی واحد شهرکرد خبر داد 
و افزود: عالقه مندان مــی توانند تا 3۰ بهمــن از طریق آدرس 

www.bpjshk.ir در این رویداد ثبت نام کنند.
 پیرعلی اعطای جوایز ارزنده، اســتقرار در پارک علم و فناوری و 
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد 
را از امتیاز های گروه های برگزیده این رویداد علمی عنوان کرد.

تیم فوتســال دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی شهرکرد 
برای حضور در مرحله نهایی رقابت های فوتســال دانشــجویان 
پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشــور عازم ساری شد. معاون 
دانشــجویی فرهنگی دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکردگفت: 
مرحله راهیابی تیم فوتســال دانشــجویان دانشگاه شهرکرد به 
مرحله نهایی رقابت های فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه های 
علوم پزشکی کشــور تا 29 بهمن ماه در خزر آباد ساری برگزار 
می شود. آقای شــهرانی افزود: در این رقابت ها 32 تیم منتخب 
دانشگاه های علوم پزشکی کشــوربا هم رقابت خواهند کرد. به 
گفته وی تیم فوتسال دانشجویان پســر دانشگاه علوم پزشکی 
شــهرکرد با برتری برتیم های اصفهان، یزد و کاشــان به مرحله 

نهایی راه یافت.

هماهنگ کننده تیــم پیوند اعضا در چهارمحــال و بختیاری از 
اهــدای اعضای بیمار مــرگ مغــزی لردگانی به چهــار بیمار 
نیازمند خبر داد. زهرا ســیاح در گفت وگو با ایرنــا اظهار کرد: 
مهین رستمی ۴۰ ساله ساکن روستای فالرد شهرستان لردگان 
در تاریخ نوزدهــم ماه جاری به دلیل عارضه کیســت مغزی در 
بیمارستان شــهدای لردگان بستری شــد.  وی افزود: با تایید 
مرگ مغزی بیمار توسط پزشکان معالج، بیمار به بخش آی سی 
یوی بیمارســتان آیت ا... کاشانی شــهرکرد منتقل شد.  سیاح 
بیان کرد: کلیه ها،کبد و نســوج این بیمار مــرگ مغزی پس از 
جداســازی برای پیوند به بیماران نیازمند بــه اصفهان و تهران 
منتقل شــد. از ابتدای امســال تاکنون اعضای ۱6بیمار مرگ 

مغزی در چهارمحال وبختیاری به نیازمندان اهدا شده است.

استقبال تماشاگران چهارمحالی از 
فیلم های جشنواره فجر

بازدید مشاور وزیر جهادکشاورزی 
از طرح های کشت گیاهان دارویی

اولین رویداد شتاب در حوزه 
گیاهان دارویی برگزار می شود

راهیابی تیم فوتسال دانشجویان 
دانشگاه شهرکرد به مرحله نهایی

اعضای بیمار مرگ مغزی به چهار 
بیمار زندگی دوباره بخشید

 تعــدادی از کارگران معترض ســد بابا حیدر شهرســتان 
فارسان نسبت به تعویق در پرداخت حقوق خود در مقابل 
استانداری چهارمحال و بختیاری تجمع کردند. این روزها 
سریال اعتراض کارگران نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق 
و مزایا در ماه های آخر سال در گوشه و کنار استان در حال 
تکرار اســت اما دریغ از یک حرکت مثبت از مســئوالن. 
کارگرانی که با صرف هزینه از شهرستان های دوردست به 
مرکز استان در پی چاره جویی مراجعه می کنند و ساعت ها 

در زیر آفتاب به ساختمان های استانداری چشم می دوزند.
۱۴ ماه حقوق کارگران پرداخت نشده است

یکــی از کارگــران در گفت وگو با تســنیم در شــهرکرد 
اظهارداشــت: ســد بابا حیدر تحت نظارت آب منطقه ای 
استان در حال ســاخت اســت. وی افزود: ۱۴ ماه حقوق 
کارگران پرداخت نشــده که تاکنون کارگــران چندین بار 
تجمع کرده اند. این کارگر با اشاره به فعالیت 5۰ کارگر در 
این سد بیان کرد: عیدی و سنوات سال گذشته کارگران نیز 

پرداخت نشده است. وی خاطرنشان کرد: اکنون چند نفر از 
کارگران به نمایندگی به استانداری رفته اند.

آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری 8 میلیارد تومان 
به پیمانکار پروژه بدهی دارد

یکی دیگر از کارگران در گفت وگو با تســنیم اظهار داشت: 
آب منطقه ای چهارمحــال و بختیاری 8 میلیــارد تومان 
به پیمانکار پــروژه بدهی دارد و به همیــن علت پیمانکار 
نمی تواند حقوق کارگران را پرداخت کند. وی افزود: روز ۱2 
بهمن ماه با وجود اینکه تنها 7۰ درصد از اجراییات سد تمام 

شد اما خط انتقال آب به منطقه میزدج کلنگ زنی شد.
این کارگر خاطرنشــان کرد: بهتر نیســت در ابتدا ۱۴ ماه 
حقوق کارگــران )که حقــوق ماهانه هر کــدام کمتر از 2 
میلیون تومان اســت(، پرداخت شــود و پس از آن کلنگ 

جدیدی به زمین زده شود!
بازرس اداره کار به پیمانکار و مجری طرح 2 بار تذکر 

داده است
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
در گفت وگو با تســنیم اظهار داشــت: بازرس اداره کار در 
شهرستان فارسان به پیمانکار و مجری طرح 2 بار تذکر داده 
که به علت عدم توجه به قوه قضائیه نیز شکایت شده است. 
عباس جزایری افزود: کارهای قانونی انجام شــده و به آب 
منطقه ای استان نیز اعالم شــده است. اکنون نیز جلسه ای 
در آب منطقه ای اســتان برای رفع این مشــکل با حضور 
کارگران برگزار شــده است. به گزارش تســنیم، عملیات 
اجرایی ســد بابا حیدر از ســال 87 آغاز شــده که به علت 
کمبود اعتبار تاکنون اجرایی نشــده است. هدف از اجرای 
طرح تامین آب شــرب، صنعت و کشــاورزی شهرستان 

فارسان است.

رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
تامین آب، مشکل اصلی شهرک های صنعتی چهارمحال و 
بختیاری است اما تاکنون هیچ واحد صنعتی به علت کمبود 
آب تعطیل نشده اســت.  نعیم امامی در مراسم افتتاح 25 
پروژه عمرانی در شهرک های صنعتی استان اظهار داشت: 
شــهرک صنعتی شــهرکرد با وجود نیاز به آب اما مشکل 
کمبود آب ندارد و حتی کارخانه تــاراز، بزرگ ترین قطب 
تولید ورق های فــوالدی نیز در حال فعالیت اســت. وی با 
اشــاره به وجود تنها ۱5 واحد مشــکل دار در استان افزود: 
مشــکل فاینانس و ورود کاالی پتروشــیمی لردگان رفع 

شــده و اکنون 5۴ درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد که تا 
تیرماه ســال 97 به بهره برداری می رســد. رییس صنعت، 
معدن و تجــارت چهارمحال و بختیاری با اشــاره به رونق 
فاز 3 شهرک صنعتی شــهرکرد بیان کرد: بجز چند واحد 
که مشکل آنها باید در تهران رفع شود مابقی واحدها روی 
ریل تولید قرار دارند. امامی با بیــان اینکه میانگین تولید 
واحدهای صنعتی استان 35 تا ۴۰ درصد بود، گفت: امروز 
میانگین تولید واحدهای صنعتی اســتان با اقدامات انجام 
شــده به بیش از 6۰ درصد افزایش یافته است. وی با اشاره 
به وضعیت کارخانه برفاب خاطرنشان کرد: کارخانه برفاب 

نیرویی اخراج نکرده بلکه قرارداد این افراد تمام شده بود و 
اکنون با ۱۰۰ نفر از کسانی که قرارداد آنها به پایان رسیده 
بود مجددا قرارداد بســته شده است. رییس صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشــاره به جایگاه نمونه 
صنعت استان در سطح کشــور تصریح کرد: امسال ۱2۰۰ 
پرونده مربوط به ۴۰۰ واحد صنعتی بررســی شده و تنها 
۱۰ واحد مشکل دار باقی مانده اســت. امامی با بیان اینکه 
33۴ میلیارد تومان تسهیالت به 2۰۰ طرح صنعتی و 22۰ 
طرح کشاورزی پرداخت شده است، گفت: امسال در حوزه 
صنعت، معــدن و تجارت برای ۴ هزار و ۱65 نفر اشــتغال 
ایجاد شده است. وی خاطرنشــان کرد: در 3 سال گذشته 
واحدها و طرح های بزرگ اســتان افتتاح شده از همین رو 

باید به دنبال سرمایه گذار جدید باشیم.

بهتر نیست در 
ابتدا ۱۴ ماه حقوق 

کارگران )که حقوق 
ماهانه هر کدام کمتر 

از 2 میلیون تومان 
است(، پرداخت شود 

و پس از آن کلنگ 
 جدیدی به زمین

 زده شود!

کارگران ســد بابا حیدر شهرستان فارسان در مقابل اســتانداری چهارمحال و بختیاری به علت تأخیر در 
پرداخت ۱۴ ماه حقوق تجمع کردند.

بدهی 8 میلیاردی آب منطقه ای به پیمانکار سد بابا حیدر دردسرساز شد؛

تجمع کارگرانی که ۱۴ ماه حقوق نگرفته اند

رییس شبکه دامپزشکی کیار گفت: در پی شیوع آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان، روستای خراجی در شهرستان کیار قرنطینه شد. مجید اعالیی 
اظهار کرد: در پی شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، روستای خراجی 
در شهرستان کیار قرنطینه شد.  وی ادامه داد: در حال حاضر همه امور 
در روستای خراجی تحت کنترل و اقدامات الزم به منظور معدوم سازی 
طیور خانگی و بومی در حال انجام است.  رییس شبکه دامپزشکی کیار 
با بیان اینکه تمامی طیور این روستا جمع آوری شده است، اضافه کرد: 
اقداماتی نظیر ضدعفونی و سم پاشــی نیز در حال انجام است. اعالیی 
افزود: در حال حاضر ماموران و کارشناســان شــبکه دامپزشــکی در 
روستای خراجی مستقر هستند و این روستا به طور کامل قرنطینه شده 
است. وی از مردم خواست هرگونه تلفات غیرمعمول را در اسرع وقت به 

شبکه دامپزشکی شهرستان ها و استان اعالم نمایند.

فرمانده انتظامي چهارمحال و بختیاري از شناســایي یــک باند چهار نفره 
کالهبرداري که اقدام به چاپ و جعل چک پول کرده بود، خبر داد. ســردار 
غالمعباس غالمزاده در تشــریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پي کسب 
خبري مبني بر اینکه افرادي مبادرت به توزیع اســکناس هاي تقلبي بین 
صنوف و دامداران نموده و یا اقدام به خرید کاال مي کنند، موضوع در دستور 
کار ماموران پلیس آگاهي استان قرار گرفت. وی افزود: ماموران پلیس آگاهي 
در عملیات پلیسي موفق شــدند یک باند چهار نفره توزیع اسکناس هاي 
تقلبي را شناسایي و اعضای آن را دستگیر کنند. سردار غالمزاده خاطرنشان 
کرد: دو تن از اعضاي این باند زن بودند که از متهمان دســتگیر شده 88۰ 
میلیون ریال اسکناس هاي تقلبي کشف شد. وی در پایان با اشاره به معرفي 
متهمان به مراجع قضائي به مردم توصیه کرد: هرگونه موارد مشکوک را به 

تلفن یا پیامک فوریت هاي پلیسي گزارش کنند.

روستای خراجی شهرستان 
کیار قرنطینه شد

کشف 88میلیون چك پول 
جعلي در چهارمحال

رییس صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری:

تامین »آب«، مشکل اصلی شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری است

شهرستان

یکي از معتمدین روستاي سرتنگ مسن از توابع شهرستان 
لردگان از آتش ســوزي مشــکوک در خانه بهداشت این 

روستا خبر داد.
یکــی از معتمــدان در محــل حادثــه در گفــت و گو با 
خبرنگار ســالم لردگان با اعالم این خبر گفت: شب شنبه 
23 بهمن  افرادی ناشــناس از طریق شکســتن شیشــه 
هاي پنجره پشــت ســاختمان خانه بهداشــت و درمان 
 روســتاي مســن، اقدام به آتش زدن این مرکز بهداشتي 

کردند.
به گفته یکي از کارکنان شبکه بهداشت شهرستان لردگان، 
با آتش گرفتن این مرکز تعــدادي از پرونده هاي بیماران و 
مقداري از تجهیزات پزشــکي در این آتش ســوزي از بین 

رفتند.
خوشبختانه هنگام بروز حادثه آتش سوزي هیچ فردي در 
ساختمان مرکز بهداشــت و درمان حضور نداشت بنابراین 
حادثه آتش سوزي هیچ خســارت جاني به همراه نداشته 
است و پرونده  آتش ســوزي از طریق پلیس آگاهي در حال 

بررسي است.
 در حال حاضر خبر اولیه این آتش ســوزي به ما رسیده و 
به زودي اخبار تکمیلي در این زمینه اطالع رساني مي شود.

مدیرکل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی 
مشاهده موارد مشکوک تلفات پرندگان در روستای شیخ 
شبان و نتیجه آزمایشــات متعدد مبنی بر شیوع بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، طیــور بومی و خانگی این 

روستا تا شعاع یک کیلومتری معدوم شد. 
عبدالمحمد نجاتی افزود: معدوم ســازی طیور بومی این 
روستا روز شنبه 23 بهمن و در راستای مقابله با گسترش 

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان صورت گرفت.
 وی اضافه کرد: تا کنون عالوه بر روستای شیخ شبان چهار 
کانون دیگر این بیماری در روســتای گرمدره شهرستان 
سامان، روستای حیدری شهرستان بن، روستای خراجی 
شهرستان کیار و منطقه فناوران شهرکرد شناسایی شده 

است.
 نجاتی با اشــاره به معدوم ســازی طیور خانگــی در دو 
روســتای حیدری و گرمدره ادامه داد: معدوم سازی طیور 

بومی روستای خراجی نیز روز گذشته  به پایان رسید. 
مدیرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری افزود: با 
وجود نظارت دقیق بازرســان این اداره کل بر تردد طیور 
از اســتان های همجوار، این بیماری از طریق بــاد، هوا و 

پرندگان مهاجر به استان منتقل شده است. 

آتش سوزي مشکوک در خانه 
بهداشت یکی از روستاهاي لردگان

طیور بومی روستای شیخ شبان 
معدوم شد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ گفت: برخي از 
مدارس شهرستان کوهرنگ فرسوده هستند به طوري که 

قدمت بعضي از آنها 5۰ سال است.
کــوروش اکبــري، مدیر آمــوزش و پرورش شهرســتان 
کوهرنگ در حاشــیه مراســم تقدیر از خیرین در اردوگاه  
امام خمیني )ره( چلگرد و در گفت وگو با خبرنگار کوهرنگ 
خبر گفت: در دو سال گذشــته باحمایت بي بدیل خیرین 
نیکوکار، کلنگ بیش از ۱6 آموزشگاه خیري در شهرستان 
کوهرنگ به زمین زده شــد که نزدیک به ۱3 آموزشــگاه 
افتتاح گردیده وسه آموزشــگاه دیگر نیز در مرحله ساخت 

وتکمیل مي باشند.
اکبري با اشــاره به این مطلب که برخي فضاها قدمت ۴۰ و 
5۰ ساله دارند و ۴6 مدرسه فرسوده داریم افزود: امیدواریم 
در امر مدرســه ســازي  همچون دوسال گذشــته شاهد 
همکاري و کمک هاي خداپســندانه از جانب خیرین عزیز 

باشیم.
امام جمعه شهرســتان 
کوهرنگ نیز بــا تاکید 
بر ضــرورت توجــه به 
تعلیم و تربیــت گفت : 
بعــد از خلقت انســان 
براي  موضوع  مهم ترین 
بنــدگان تعلیم و تربیت 

و علم آموزي است.
حجـــــت االســــالم 
طباطبایــي، امام جمعه 
کوهرنگ هم در جلسه 
خیرین مدرســه ســاز 
افــزود: ضــروري ترین 
مســئله بــراي تعلیم  و 
تربیــت مــکان و ابزار 
و  اســت  امکانــات  و 
مدرسه ســازي صدقــه 

جاریه بوده و قــرآن  مجید برتعاون و مشــارکت نیز تاکید 
نموده است .

بیژن حیدري، مدیر کل نوســازي، توسعه و تجهیز مدارس 
استان نیز در این جشــنواره گفت: خیرین فرهنگ تعالي 
و تعاون و همــکاري را در جامعه ترویــج داده اند و وظیفه 
مدیران مدارس و معلمان اســت که موضــوع نگهداري و 

مراقبت از تجهیزات مدارس را فرهنگ سازي کنند.
حیدري افزود : خیرین کار نیک خود را در جامعه اشــاعه 
مي دهند و ما شــاهدیم که براي انجام این امرخیر هر ساله 

حضور خیرین مدرسه ساز پررنگ تر مي شود.
گفتني اســت ماحصل گل ریزان  این جشــنواره، احداث 
آموزشــگاه خیري دره شــیخ عالي بخش بازفت، واگذاري 
یک باب واحد تجاري در شــهر فوالدشهر در جهت ساخت 
فرهنگ سراي شــهر چلگرد و مبلغ یک میلیارد ریال پول 
نقدي برای ســاخت مدرســه خیري براي دانش آموزان 

کوهرنگي بود.
در این جشــنواره برنامه هایی از جمله اجــراي گروه هاي 
ســرود محلي و ملي، دکلمه خواني و شــعر و نمایش فیلم 
صورت گرفت و در پایان از خیرین نمونه شهرســتان تقدیر 

به عمل آمد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ خبر داد:

برخي مدارس کوهرنگ قدمت 50 ساله دارند

خیرین کار نیك خود 
را در جامعه اشاعه 

مي دهند
 و ما شاهدیم 

که براي انجام این 
امرخیر هر ساله 

حضور خیرین 
مدرسه ساز 

پررنگ تر مي شود
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ابالغ وقت رسیدگی
11 شــماره ابالغنامــه: 9510100350511662 شــماره پرونــده:  /510
9509980350500758 شماره بایگانی شعبه: 950878  خواهان/ شاکی علی رضا 
عباسی با وکالت نبی اله لطفی دادخواستی  به طرفیت  خوانده/ متهم حسین باصیری 
فرزند حاج اقا به خواســته اعســار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه یک اتاق شــماره 105  ارجاع و به کالسه 
9509980350500758 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/02/13 و ساعت 10 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ 
شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:36021 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100350612085 شــماره پرونــده:  /511
9509980350600739 شماره بایگانی شعبه: 950888  خواهان محمد ابراهیم زرقی 
دادخواستی  به طرفیت  خوانده ابراهیم عموهاشمی  به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220  ارجاع و به کالسه 9509980350600739 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  96/02/13 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:36004 

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100350511681 شــماره پرونــده:  /512
9509980350500980 شماره بایگانی شعبه: 951118  خواهان/ شاکی احمد هاشم 
زاده اصفهانی دادخواستی  به طرفیت  خوانده/ متهم  اسماعیل قاسمی- حمیدرضا 
حبیبیان- فاطمه بیگم حبیبیان- علی حبیبیان- محسن حبیبیان  به خواسته اعتراض 
به عملیات اجرایی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که جهت 
 رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
یک اتاق شماره 105  ارجاع و به کالسه 9509980350500980 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  96/02/16 و ساعت 8 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:36024 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100361710151 شــماره پرونــده:  /513
9509980361700892 شــماره بایگانی شــعبه: 951054  خواهان آقای محسن 
شفیعی خوراسگانی دادخواســتی  به طرفیت  خواندگان امید امینی کلبی بکی فرزند 
نبی اله و سجاد کاظمی رزوه فرزند ر حمان  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- 
ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 214  ارجاع و به 
کالسه 951054 ح/28 ثبت گردیده که به تاریخ 1396/2/17 ساعت 8/30  تعیین وقت 
گردیده است لذا به علت مجهول المکان بودن خواندگان فوق  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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان در تاریخ و زمان فوق در جلسه رســیدگی حاضر شده و ظرف یک هفته 
پس از تاریخ نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند. 
 م الف:36011 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان)188 کلمه،

 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
11 شــماره ابالغنامــه: 9510100361710212 شــماره پرونــده:  /514
9509980361700882 شماره بایگانی شــعبه: 951039  خواهان کشور طاهری 
دادخواســتی  به طرفیت  خواندگان داوود اســماعیلی   به خواســته ابطال سند بیع 
نامه مورخه 1390/8/4 موضوع پالک ثبتــی 7424 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و 
ابطال سند وکالت 1366092 مورخه 1390/8/5 و ابطال سند رسمی 6199 مورخه 
1390/8/15 در دفترخانه 1157 تهران و ابطال ســند 212609 مورخه 1391/1/23 
دفترخانه اســناد رســمی 268 تهران و دســتور موقت  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  ارجاع و به کالسه 921497 
ح/28 ثبت گردیده که  در جریان دادرســی قرار داشته و وقت رســیدگی به تاریخ 
1396/2/18 ساعت 9/15 تعیین شده است  لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شــود تا خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ نشــر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نمایند. م الف:36009 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)214 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

پرونــده:  شــماره    9510420351500474 اجراییــه: شــماره   11 /515
9309980351501277 شماره بایگانی شعبه:931370 بموجب درخواست اجراي 
حکم شــماره 9409970351500451 محکوم علیهما 1- علی کاظمی ونهری فرزند 
قاسمعلی 2- خدارحم احمدی ونهری فرزند عبدالرسول هر دو به نشانی شهرستان 
اصفهان سپاهانشــهر خوارزمی 2 ک نصر پ 12 متضامنــًا محکوم اند به پرداخت 
 1- اصل خواسته 122/480/000 ریال 2- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید

) 93/8/26 (، 3- هزینه دادرســی 3/825/000 ریال 4- هزینه نشر آگهی 860/000 
ریال 5- حق الوکاله وکیل 4/139/520 ریال در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به 
مدیریت علیرضا زمانی با وکالت بنت الهدی کیان ارثی فرزند هوشــنگ به نشــانی 
اصفهان چهار راه توحید روبــروی بانک اقتصاد نوین طبقــه دوم بانک ملت واحد 
شماره 7 و حسن شــیروانی فیل آبادی فرزند رحمت اله به نشانی اصفهان خیابان 
نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان دیبا طبقه سوم واحد 6 موسسه حقوقی جم 
و 6- نیم عشر دولتی. رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهــد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست 
 اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود

) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(.  رای دادگاه: بانک مهر اقتصاد 
با وکالت آقای امیر توکلی و خانم بنت الهدی کیان ارثــی به طرفیت 1- علی کاظمی 
ونهری فرزند قاسمعلی 2- خدارحم احمدی ونهری فرزند عبدالرسول دادخواستی به 
خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و دو میلیون 
و چهارصد و هشتاد هزار ریال بخشــی از وجه یک فقره چک به شماره 499541-

93/8/26 از جاری 454287 به عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه تقدیم نموده است. خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی 
شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده اند با عنایت به مراتب فوق 
خواسته ثابت مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک 
و استفساریه آن 249-314 و 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت 
یکصد و بیســت و دو میلیون و چهارصد و هشــتاد هزار ریال بابت اصل خواسته، 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص 
اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه 
نشر آگهی، چهار میلیون و یکصد و سی و نه هزار و پانصد و بیست ریال بابت حق 
الوکاله و سه میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس ازتاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل 
اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 36029 شعبه 

15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )716 کلمه، 7 کادر(
اجرايیه

پرونــده:  شــماره    9510420351500471 اجراییــه: شــماره   11 /516
9209980351500216 شــماره بایگانــی شــعبه:920218 بموجب درخواســت 
اجراي حکم شماره 9209970351501719 محکوم علیهم 1- ایرج میرزایی فرزند 
شعبانعلی به نشــانی مجهول المکان 2- حبیب اله ابراهیمی فرزند اصغر به نشانی 
اصفهان خیابان ســیمین ابتدای کوی یار محمدیان پالک 366 و 3- حسین بکرانی 
فرزند اسداله به نشانی مجهول المکان 4- احمد زاهدی فرزند علی به نشانی خیابان 
سیمین کوی شهید عباس کریمی پالک 29 متضامنًا محکوم اند به پرداخت 1- اصل 
خواسته 193/000/000 ریال 2- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )89/12/23( 
3- هزینه دادرسی 4/015/000 ریال 4- حق الوکاله 5/832/000 ریال 5- هزینه نشر 
آگهی 550/000 ریال در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد – حمید نوری به نشــانی 
اصفهان خیابان توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی موسسه قرض الحسنه مهر 
بسیجیان با وکالت جانان وحدانی فرزند حسن به نشانی چهار راه توحید موسسه 
حقوقی جم 2- حسن شیروانی فیل  آبادی فرزند رحمت اله به نشانی اصفهان خیابان 
نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان دیبا طبقه سوم واحد 6 موسسه حقوقی جم و 
6- نیم عشر دولتی. رای در خصوص محکوم علیهم حبیب اله ابراهیمی و احمد زاهدی 
و ایرج میرزایی غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم، حبس تعزیری درجــه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(.  رای دادگاه: خانم لیال راکی به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت آقایان 
حسین بکرانی فرزند اسداله، حبیب اله ابراهیمی فرزند اصغر، احمد زاهدی فرزند علی 
و ایرج میرزائی فرزند شعبانعلی  دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 193/000/000 
ریال وجه 3 فقره چک به شماره 22242، 392092، 80/12/23 و 80/12/23-822233  
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده است. خواندگان ردیف های 
دوم الی چهارم  علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و 
ایرادی نسبت به مستندات تقدیمی ننموده اند و خوانده ردیف اول آقای حسین بکرانی 
به موجب الیحه شماره 2409-92-92/12/7 اعالم نموده توانایی پرداخت وجه چکها 
را ندارد. با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب درا مور مدنی ماده 20 و تبصره 
الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن 403 قانون تجارت خواندگان را 
متضامنًا به پرداخت 193/000/000 ریال بابت اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی 
محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله پنج میلیون و هشتصد و سی 
و دو هزار ریال  بابــت حق الوکاله و چهار میلیون و پانزده هــزار ریال  بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیفهای 
دوم الی چهارم غیابی ظرف بیســت روز پس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه 
محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 36030 شعبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )745 کلمه، 8 کادر(

اجرايیه
پرونــده:  شــماره    9510420351500475 اجراییــه: شــماره   11 /517
9409980351500880 شماره بایگانی شعبه:940970 بموجب درخواست اجراي 
حکم شماره 950997035150014  محکوم علیهم 1- زینت آیتی به نشانی اصفهان 
خ توحید کوی کلیسای مریم شرقی کوی مهرگان پ 16 و 2- یحیی استکی 3- زهرا 
کیانی هر دو به نشــانی مجهول المکان متضامنا محکوم اند بــه پرداخت 1- اصل 
خواسته 220/000/000 ریال 2- خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
94/9/3 تا زمان وصول که بــر مبنای قــرارداد فیمابین از قــرار روزانه 65/000 
ریال محاسبه خواهد شد 3- هزینه نشــر آگهی850/000  ریال 4- هزینه دادرسی 
7/154/000 ریال در حق محکوم له بانک قوامین به شماره ثبت 397957 به مدیریت 
سید محمد حسینی به نشانی اصفهان خیابان ســجاد حد فاصل چهار راه آپادانا و 
چهارراه سپهساالر بانک قوامین کدپستی 8166794361  و 5- نیم عشر دولتی . رای 
صادره غیابی است . محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم، حبس تعزیری درجــه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(.  رای دادگاه: بانک قوامین به طرفیت آقای یحیی استکی و خانمها زینت  آیتی و 
زهرا کیانی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دویست و بیست میلیون ریال مستند 
به قرارداد اخذ تسهیالت بانکی به شماره 1021904 به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه وفق قرارداد تقدیم نموده است خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه 
در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مســتندات تقدیم ننموده اند. با 
عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ماده 230 قانون مدنی و 403 
قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت دویست و بیست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ) 94/09/03( تا زمان 
وصول که بر مبنای قرارداد منعقده از قرار روزانه 65/000 ریال محاســبه خواهد 
گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی و هفت میلیون و یکصد و 
پنجاه  و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 
سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 36032 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )645 کلمه، 7 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100350511655 شــماره پرونــده:  /509
9509980350500714 شماره بایگانی شعبه: 950828  خواهان/ شاکی عماد قانعیان 
دادخواستی  به طرفیت  خوانده/ متهم ســید مسعود صدر عاملی به خواسته اعسار 
از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
 رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
یک اتاق شماره 105  ارجاع و به کالسه 9509980350500714 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  96/02/13 و ساعت 9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف:36019 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان)174 کلمه،

 2 کادر(

اجرايیه
پرونــده:  شــماره    9510420351500469 اجراییــه: شــماره   11 /518
9009980351501035 شماره بایگانی شعبه:901046 بموجب درخواست اجراي 
حکم شماره 9109970351500113  محکوم علیهما 1- قدرت شفیعی فرزند حسن 
2- اصغر شفیعی قهدریجانی فرزند محمد علی هر دو به نشانی اصفهان شهرک ولی 
عصر خیابان هدایت فرعی 14 منزل شفیعی متضامنًا محکوم اند به 1- اصل خواسته 
به میزان  112/800/000 ریال 2- هزینه دادرسی به مبلغ 2/256/000 ریال 3- حق 
الوکاله وکیل مبلغ 3/907/200 ریال 4- خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 
)90/4/6( لغایت وصول در حق محکوم له موسســه قرض الحسنه مهر بسیجیان – 
مراد علی نیکوپناه به نشانی اصفهان خیابان توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی 
موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت زهره مکوند حسینی صفر به نشانی 
اصفهان 4 راه توحید طبقه 2 بانک ملت واحد 7 و حســن شیروانی فیل آبادی فرزند 
رحمت اله به نشــانی اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان دیبا 
طبقه سوم واحد 6  موسسه حقوقی جم و 5- نیم عشــر دولتی.  محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکــوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(.  رای دادگاه: در 
خصوص دعوی موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت خانم زهره مکوند 
حســینی به طرفیت آقایان قدرت شفیعی و اصغر شــفیعی قهدریجانی به خواسته 
مطالبه مبلغ صدو دوازده هزار و هشــتصد ریال و  خســارات دادرسی به استناد 
چک شماره 355748 مورخ 90/6/4 نظر به اینکه مســتندات ابرازی خواهان داللت 
بر اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه دارد و خواندگان دفاعی 
که برائت ذمه خود یا بی اعتباری مســتندات خواهان را ثابت ســازد ارائه ننموه اند 
دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین 
دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ 
دو میلیون و دویست و پنجاه و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می گردد. ضمنًا دایره اجرا 
خسارت تاخیر تادیه مبلغ خواســته را از تاریخ مطالبه )سررسید چک( لغایت زمان 
اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاسبه و از محکوم علیه 
وصول و به محکوم له ایصال خواهد داشت. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدید 
نظر خواهی است. م الف: 36033 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)661 کلمه، 7 کادر(
اجرايیه

پرونــده:  شــماره    9510426825300449 اجراییــه: شــماره   11 /519
9409986825300909 شماره بایگانی شعبه:941012 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509976825300453 محکوم 
علیه مجتبی علی عباسی به نشانی اصفهان شهرستان برخوار دولت آباد بلوار امام 
کوی شهید نیرو پ 35 محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد و سی میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر از تاریخ 
تقدیم دادخواســت تا زمان وصول اصل دین بر مبنای قرارداد و مبلغ ده میلیون و 
سیصد و چهل و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له بانک قوامین 
به شماره ثبت 397957 به مدیریت سید محمد حســینی به نشانی اصفهان خیابان 
ســجاد حد فاصل چهار راه آپادانا و چهار راه سپهســاالر بانک قوامین کدپســتی 
8166794361 پرداخت مبلغ 16/500/000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم 
علیه می باشد.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 

ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم 
علیه از زندان منــوط به موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.  
م الف: 36017 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )446 کلمه، 5 

کادر(
اجرايیه

پرونــده:  شــماره    9510420361700472 اجراییــه: شــماره   11 /520
9309980361701195 شــماره بایگانــی شــعبه:931214 بموجب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090361703486 و شماره دادنامه مربوطه 
9409970361700212 محکوم علیه رضا خوانســاری نژاد فرزند عبدالحسین به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به اجرای حکم وفق دادنامه ذیل اجراییه ونیز 
پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت در حق محکوم له حسین رضایی 
کوجانی فرزند محمود به نشانی اصفهان خانه اصفهان بنفشه شمالی خیابان شهید 
چمران جنب منبع آب پ 16. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالــی 1394(.  رای دادگاه: دعوی آقای حســین رضایی کوجانی فرزند 
محمود به طرفیت آقای رضا خوانساری نژاد فرزند عبدالحسین به خواسته مطالبه 
مبلغ 142/810/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه که به استناد 
مبایعه نامه عادی مورخ 92/12/7 و صورت وضعیت جرایم و تخلفات خودرومورد 
معامله و فیشــهای واریز وجه بابت اصل بدهی خودرو و جرائم پرداختی ازسوی 
خواهان به شرکت ایران خودرو مطرح گردیده دادگاه با عنایت به دادخواست قدیمی 
خواهان و مستندات ابرازی که داللت بر اشــتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می 
نماید و نظربه اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد 
و دفاعی نسبت به دعوی خواهان به عمل نیاورده بنابراین دعوی خواهان را به نظر 
ثابت دانسته و مســتند به مواد 198 و 522 و 515 قانون  آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 142/810/000 ریال بابت اصل خواســته و 
همچنین مبلغ 5/860/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی مرحله بدوی طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 
)93/8/14( لغایت هنــگام پرداخت در حــق خواهان صادر و اعالم مــی نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
 ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد. 
م الف: 36008 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )595 کلمه، 6 

کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9309970351501568 دادنامــه:  شــماره   11 /521
9309980351500576 شماره بایگانی شعبه: 930594خواهان: بانک مهر اقتصاد- 
حمید نوری با وکالت خانم معصومــه کریمی نورالدین وند به نشــانی فالورجان 
خیابان میثم مجتمع تجاری زاینده رود طبقه اول، خواندگان: 1- آقای محمد حسین 
زاری 2- آقای محمدرضا علیدادی هر دو به نشانی مجهول المکان، 3- آقای حسین 

وکیلی سهر فروزانی به نشانی شهرستان اصفهان خ خیام کوچه پاکروان بن بست 
احسان پ 2، خواسته: مطالبه وجه،تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات پرونده ختم 
دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید. رای 
دادگاه: خانم معصومه کریمی نورالدین وند به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت 
محمد حســین زاری فرزند محمد علی )صادرکننده( ، محمدرضــا علیدادی فرزند 
صفرعلی، حســین وکیلی ســهر فروزانی فرزند ناد علی) ضامنین( دادخواستی به 
خواسته مطالبه مبلغ 113/500/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 4061659-

92/9/16 از جاری 589910305 به عهده بانک کشــاورزی به انضمام خســارات 
دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده است. خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه 
در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مســتندات تقدیم ننموده اند. با 
عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 
2 قانون صدور چک و استفساریه آن 249-314 و 403 قانون تجارت خواندگان را 
متضامنا به پرداخت یکصد و سیزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته، 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص 
اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه 
نشر آگهی ، سه میلیون و نهصد و بیســت و چهار هزار ریال بابت حق الوکاله، سه 
میلیون و ششصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تا ریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در 
دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 36031 شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )344 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970352901995 دادنامــه:  شــماره   11 /522
9509980365600965 شماره بایگانی شعبه: 951205 شاکی: خانم مریم فرهمند 
فرزند قهرمان به نشانی شهرستان اصفهان- خیابان کاوه خیابان استاد فالطوری 
کوچه شکوفه سابق ک 26 جدید بن بست سعدی پالک سوم، متهم: آقای محمد جنت 
مکان اصفهانی فرزند پرویز به نشــانی اصفهان خیابان گلستان خ سعدی بوستان 
سوم سمت چپ، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد جنت مکان فرزند پرویز دائر بر ایراد ضرب و 
جرح عمدی نسبت به خانم مریم فرهمند فرزند قهرمان با توجه به محتویات پرونده 
و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواســت دادسرا و اظهارات شــاکیه پرونده و عدم 
حضور متهم پرونده به استناد مواد 709 و 710 و 714 قانون مجازات اسالمی بخش 
 دیات متهم موصوف را به پرداخت نیم درصد دیه کامل و یک ســه هزارم دیه کامل

 و 7/5 هزارم دیه کامل در حق شــاکیه پرونــده محکوم می نمایــد و رای صادره 
 غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشــد.  
م الف: 36027 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( )199 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970369201204 دادنامــه:  شــماره   11 /523
9409980351000840 شــماره بایگانی شــعبه: 950383  تجدید نظر خواه: آقای 
عباس عســگری فرزند غالمرضا بــا وکالت آقای بابک شــفیعی فرزنــد محمد به 
نشــانی اصفهان- خیابان توحید چهار راه پلیس مجتمع مــاکان 3 طبقه اول واحد 
4، تجدیدنظرخوانده: آقای حســین خرمی فرزند محمد به نشــانی اصفهان- خانه 
اصفهان- خ گلخانه- ک نــدا پ 22 زنگ 9، تجدید نظر خواســته: تجدید نظرخواهی 
نسبت به دادنامه شــماره 2001-95/12/5  شــعبه 10 حقوقی اصفهان، گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای عباس عسگری با وکالت آقای بابک شفیعی 
نسبت به آن قســمت از دادنامه شــماره 2001-94/11/27  صادر شده در پرونده 
کالسه 940944شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان که قرار عدم ا 
ستماع دعوی در خصوص مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای صحیح قرارداد و 
خالف شرایط قرارداد و خسارات تاخیر تادیه صادر شده تجدید نظر خواهی کرده 
اســت دادگاه بدوی در صدور قرار با این اســتدالل که چون در قرارداد خسارات 
ناشی از عدم انجام تعهد مقرر شده خسارات مورد مطالبه مبنی بر احداث بر خالف 
شــرایط قرارداد قابل مطالبه نبوده و رد کرده اســت در حالی که آنچه مورد توافق 
طرفین در قرارداد است پرداخت خسارات ناشــی از تاخیر در انجام تعهد موضوع 
بیع نامه استنادی است و منصرف از خساراتی که بر اثر احداث ناقص ساختمان و 
عدم اســتفاده از مصالح مورد توافق به خریدار وارد شده اســت می باشد لذا قرار 
صادر شده را در این قسمت قابلیت تایید ندانسته به اســتناد ماده 353 قانون آیین 
دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه پرونده جهت رسیدگی در ماهیت اعاده می گردد 
لکن در آن قسمت که در خصوص خسارت تاخیر تادیه قرار عدم استماع صادر شده 
به لحاظ اینکه مطالبه خسارت از خسارت وجاهت ندارد دادگاه به استناد ماده 353 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد تجدید نظر خواهی صادر و دادنامه را تایید می 
کند آقای حسین خرمی فر نیز نســبت به دادنامه مذکور در آن قسمت که محکوم به 
پرداخت خسارات قراردادی ناشــی از تاخیر در انجام تعهد شده تجدید نظرخواهی 
کرده است نظر به اینکه حسب قرارداد استنادی که مورد قبول طرفین می باشد مقرر 
گردیده فروشنده در تاریخ 92/8/1 نسبت به انتقال سند اقدام کند که مشارالیه وظیفه 

داشته نسبت به تهیه مقدمات انتقال ســند از جمله تفکیک و اخذ استعالمات و آماده 
کردن سند در دفترخانه جهت انتقال اقدام کند که تاکنون اقدام نکرده است و دادگاه 
از این جهت مشارالیه را ملزم به پرداخت خسارت وفق قرارداد کرده است و تعیین 
خسارت مذکور بلحاظ عدم تحویل مورد معامله نبوده است که تجدید نظر خواه در 
الیحه اعتراضیه خود تاکید بر آماده بودن ملک ... جهت تحویل کرده اســت و تعیین 
خسارت مذکور به لحاظ عدم انتقال سند بوده که تاکنون انجام نشده است و دلیلی بر 
آماده بودن سند در دفترخانه جهت انتقال ارائه نشده است و با توجه به اینکه دلیلی که 
نقض دادنامه صادر شده را ایجاب کند ارائه نشده است لذا دادگاه به استناد ماده 358 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد تجدید نظر خواهی صادر و دادنامه مذکور را 
تایید می کند رای صادر شده حضوری و قطعی است.  م الف: 35935  شعبه 10 دادگاه 

تجدید نظر استان اصفهان )528 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

11/526 کالسه پرونده 786/94 شــماره دادنامه: 410-95/4/23 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 35 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی رنجبر به نشانی اصفهان 
سجزی میدان بسیج فروشگاه لوازم خانگی احسان به وکالت طیبه هاشمی به نشانی 
اصفهان میدان انقالب مجتمع تجاری انقالب طبقه دوم واحد 29،  خوانده: حمیدرضا 
دهقانی به نشــانی اصفهان خوراســگان خ اهلل اکبر کوی عالمه پــالک 15030028 
،خواسته: مطالبه وجه چک، 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 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواســت علی رنجبر به وکالت طیبه هاشمی به طرفیت حمیدرضا 
دهقانی به خواسته مطالبه مبلغ چهل و سه میلیون و هفتصد هزار ریال وجه دو فقره 
چک به شماره های 982047-753534  عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه 
چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگی 
مورخه 95/4/20 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلســه رسیدگی شورا و نظر به 
اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور 
در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 95/4/20 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و 
مستنداً به ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظــام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده و به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/1/15 و 94/5/31 تا زمان 
اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل و هزینه دادرسی مبلغ دویست و هشــتاد هزار ریال در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل واخواهی 
در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد. م الف:35958 شعبه 35 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف اصفهان )394 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرايی

11/538 شماره: 347/95 به موجب رای شــماره 601/95 تاریخ 95/8/30 حوزه 2 
شورای حل اختالف شهرستان خوانســار که قطعیت یافته است محکوم علیه علی 
اشرف زنگه وند به نشانی کرمانشاه جعفرآباد خ ابوذر کوچه شهید یوسفی محکوم 
است به پرداخت مبلغ هفتاد و ســه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
دو میلیون و صد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له علی اصغر 
رضا علی به نشانی تیرجان روبروی شرکت صنعتی گاوداری ضمنا هزینه عملیات 
اجرایی به عهده محکوم علیه می باشد.  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 استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:439 شعبه 2 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خوانسار )191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت اجرای قرار تحرير ترکه

11/472 شماره پرونده: 1071/95 بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست 
مجید چوپانی  بــا وکالت پرهام عالی بــه طرفیت حمیدرضا چوپانی- خیرالنســاء 
ایروانی- زهرا- زهره – فاطمه چوپانی قرار تحریر ترکه مرحوم صادق چوپانی طی 
شماره 1123-95/11/16 در شورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار 
ساعت 5/30 عصر  مورخ 96/1/28 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی  
آنها، بستانکاران 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 سجاد خ حاج رحیم ارباب حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجرای 

قرار نخواهد بود. 
م الف:35938 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)117 کلمه، 1 کادر(
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20طــرح مخابراتی باهزینــه 57 میلیارد ریال در شهرســتان 
دهاقان به بهره برداری رســید. مهدی عمران پــور رییس اداره 
مخابرات شهرســتان دهاقان، در حاشــیه بهره بــرداری از این 
طرح ها در گفت وگو با خبرنگار ایمنا از شهرستان دهاقان، اظهار 
داشت: توسعه و بهسازی تجهیزات ترانس های دهاقان و یکسو 
کننده های مرکز روســتای قمبوان انجام شــد. وی با اشاره به 
اجرای دکل بی تی اس تلفن همراه روســتای دزج تصریح کرد: 
اجرای بهینه سازی 14 سایت تلفن همراه در روستاها، دانشگاه 
آزاد اسالمی، شهر گلشن و منطقه گردشگری آستانه نیز رسما 

افتتاح شد. 
رییس اداره مخابرات شهرســتان دهاقان باتوجه به راه اندازی 
سامانه 3g و 4g در این شهرستان گفت: مشترکان می توانند از 
خدمات اینترنت پرسرعت همراه اول استفاده کنند. عمران پور، 
از طرح فیبر نوری در این شهرســتان خبرداد و افزود: از ابتدای 
سال جاری تاکنون 3 کیلومتر از این طرح استفاده شده که بهره 
 برداری از آنها صورت گرفت. وی هزینه اجــرای این طرح ها را

 57 میلیارد ریال عنوان کرد.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان تیــران و کرون گفت: 
ورزش روســتایی با احداث خانه هــای ورزش در تیران و کرون 
توســعه می یابد. مجید خلیلی با اشــاره به توســعه ورزش در 
روســتاهای شهرســتان تیران و کرون اظهار داشــت: ورزش 
روســتایی با احداث خانه های ورزش در تیران و کرون توسعه 
می یابد که 4 خانه ورزش روســتایی همزمان با دهه فجر افتتاح 

شد و تعداد این مراکز تا پایان امسال به 10 باب می رسد. 
وی افزود: خانه ورزش روستایی با مشارکت دهیاری ها، هیئت 
ورزش های روســتایی و بومی  محلی و اعتبارات اداره ورز ش و 
جوانان ایجاد می شود که براســاس ظرفیت هر روستا امکانات 

متفاوتی اختصاص می یابد. 
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان تیران و کرون بیان کرد: 
این خانه های ورزشــی به امکانات مورد نیاز ورزش های رزمی، 
ورزش همگانی و امکاناتی از جمله میز تنیس، فوتبال دســتی و 

دارت تجهیز می شوند.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از 500 میلیون ریال برای راه اندازی 
خانه های ورزش روستایی این شهرستان هزینه شده که کمک 
جدی به رشد و توسعه ورزش در روســتاها دارد و در پیشگیری 

از آسیب های اجتماعی و ایجاد شور و نشاط نیز اثر بخش است.
خلیلی با اشاره به توجه به ورزش برای پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و شــور و نشاط اجتماعی خاطرنشــان کرد: در سطح 
شــهرها نیز برنامه های ورزشــی متنوعی توســط هیئت های 
ورزشــی، تشــکل های مردمی و ادارات ونهادهای شهرستان 

صورت می گیرد.

با حضور مسئوالن شهرستان صورت گرفت؛

بهره برداری از 20 طرح مخابراتی 
در دهاقان

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان تیران و کرون  مطرح کرد:

  توسعه ورزش روستایی 
با احداث خانه های ورزش 

اخبار

به مناســبت 14 جمــادی االول ســالروز شــهادت 
حضرت آقا علی عباس و شــاهزاده محمد )ع( مراسم 
گرامیداشت سالروز شهادت این دو بزرگوار شنبه شب 
با حضور زائران و مجاوران در جوار حرم این دو امامزاده 
واجب التعظیم برگزار شــد. در رابطه با نحوه ورود این 
دو بزرگوار از ســالله پیامبر اکرم )ص( به منطقه و نیز 
شهادت آنان چنین روایت شــده است: »پس از قبول 
ولیعهدی اجباری از طرف امام رضا)ع( هشتمین اختر 
تابناک آســمان والیت و امامت در نزد مامون خلیفه 
عباسی، عده ای متشــکل از اصحاب و یاران حضرت 
از جمله حضرت آقا علی عباس و شــاهزاده محمد )ع( 
از مدینه به قصد زیارت امام همام عازم طوس شــدند 
که پس از ورود به ایران خبر شــهادت مظلومانه امام 
هشتم توسط مامون و دســتور این ملعون و جنایتکار 
مبنی بر به شهادت رساندن سادات هاشمی، هر کدام 
از اصحاب و یاران حضرت به ســویی رفتــه تا از گزند 
دشمنان از خدا بی خبر و نابکار در امان باشند .این دو 
بزرگوار که از داغ مرگ برادر خویش ســوگوار بودند، 
پس از طی چندین شهر و روســتا وارد کاشان شده و 
سپس به شهر بادرود )باد قدیم( آمدند. حاکم و مردم 
بادرود که از عاشقان به اهل بیت عصمت و طهارت )ع( 
بوده و به سالله آنان عشق می ورزیدند، قریب به چهل 
شــبانه روز از آن بزرگواران به نحو شایسته پذیرایی و 
مراقبت کردند. این دو بزرگوار پس از چهل شبانه روز 
با نیابت انتقــام خون به ناحق ریخته امــام رضا)ع( به 
اتفاق اصحاب و یاران، راه کویــر را در پیش گرفتند و 

به قصد عزیمت به شهر مشهد مقدس حرکت کردند.
هنوز مســافتی از کویر طی نشــده بود که در جنگی 
نابرابر به دست ســپاهیان مامون ملعون، مظلومانه به 
شهادت رسیدند و پیکر مطهرشــان توسط زنان خالد 
آبادی تشییع و به همت مردان منطقه در همان مکان 

جنگ تدفین شدند.«

حجت االسالم ســیف ا... یعقوبی اظهار کرد: کسی که بتواند 
وحدت ایجاد کرده و دل ها را در مســیری کــه در نهایت به 
رضای الهی منجر می شود همســو کند یک هنر الهی دارد و 
امام خمینی)ره( این هنر را داشتند. امام جمعه شهرضا بیان 
کرد: در هیئات مذهبی هم هر کس اخالق اسالمی را رعایت 
کرده و بدون غــرور و تکبر و تنها برای رضــای خداوند عمل 
 کند و حسن خلق داشته باشــد، مردم گرد او جمع می شوند. 
حجت االســالم یعقوبی ادامه داد: باوجود همه دشمنی ها، 
مردم برای حفظ انقالب ایستادگی کرده و خانواده های شهدا 
فرزندان خود را تقدیم اســالم و انقالب کردند تا اینکه امروز 
انقالب اسالمی همچون امانتی الهی در اختیار ما قرار گرفته 

و باید از آن محافظت کنیم.
ایران قدرتمندترین کشور اسالمی است

وی جمهوری اســالمی ایران را قدرتمندترین کشور منطقه 
برشمرد و افزود: ایران اســالمی به عنوان توانمندترین کشور 
اسالمی در جهان مطرح اســت و به اعتراف بسیاری از سران 
کشــورهای دنیا باید در همه مذاکرات منطقه حضور داشته 

باشد. امام جمعه شهرضا با اشــاره به برخی از اظهارات اخیر 
رییس جمهــور جدید آمریــکا، گفت: ترامپ بــا اینکه اهل 
سیاست نیست اما به مردمی بودن نظام و پشتوانه مستحکم 
مردمی آن اعتراف کرده و همین عامل را باعث پیروزی و اقتدار 

ایران می داند.
تهدیدات ترامپ به دلیل عدم شــناخت صحیح 

مردم ایران است
حجت االســالم یعقوبی در ادامــه این مطلــب اضافه کرد: 
ترامپ عقیده دارد که دیگران باید از او بترســند این در حالی 
 اســت که رهبر معظم انقالب نیز در سخنان اخیرشان پاسخ 
یاوه گویی هــای او را دادنــد و فرمودند که ملت ایــران از تو 
نمی ترسند چون خداوند پشــتیبان آنهاست. وی گفت: ذات 
و سرشت شــیعه با مبارزه علیه ظلم و ســتم آمیخته شده، 
امروزه سران کشــورهای آمریکا و اسراییل و انگلیس با پول و 
سرمایه عربستان و قطر به دنبال مقابله با انقالب هستند، در 
چنین شرایطی ما باید دین، امامت و والیت خودمان را حفظ 
کرده و با اتحاد حول محور والیت فقیه در برابر این دسیسه ها 

ایستادگی کنیم. امام جمعه شهرضا با تاکید بر ضرورت حفظ 
وحدت و انسجام اجتماعی و پرهیز از تفرقه، عنوان کرد: نباید 
اجازه دهیم که پرچم دیانت از مسیر خود منحرف شود، باید 
با روشنگری درباره مبانی دینی، مسائل ر ابرای مردم توضیح 

دهیم.
هیئــات مذهبی با کمــک روحانیــت درباره 

آسیب های فضای مجازی اطالع رسانی کنند
حجت االسالم یعقوبی با اشــاره به تهدیدات دشمن از طریق 
فضای مجازی، اذعان کرد: متاســفانه دنیای استکبار کاری 
کرده است که فضاهای مجازی با جذابیت های بسیار در اختیار 
جوانان باشد، این مسائل برای اخالق و اقتصاد جامعه بد است 
و ما وظیفه داریم درباره آن آطالع رسانی کنیم. وی ادامه داد: 
امروزه نسل جوان مشکالتی دارند که باید برای رفع آنها متحد 

شویم و با تالش جمعی این مشکالت را برطرف کنیم.
امام جمعه شــهرضا در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: 
هیئت های مذهبی باید به یــاری روحانیــت بیایند و برای 
برگزاری جلســات مذهبی همکاری کنند، باید در جلسات 
مذهبی از روحانیت دعوت شود تا ســخنرانان باسواد و اهل 
تحقیق از حوزه برای مردم سخن بگویند و آنان را آگاه کنند. 
حجت االسالم یعقوبی اظهار کرد: برای مقابله با آسیب های 
اجتماعی و تهدیدات فرهنگی دشــمن، هیــچ راهی به جز 

برگزاری جلسات و هدایت آنها نداریم.
نماز جمعه، نهاد والیت است

وی اضافه کرد: هیئات مذهبی و مســئوالن آنها باید در نماز 
جمعه هر هفته حاضر شوند زیرا نماز جمعه پایگاه والیت در 
هر جامعه است که در آن هر هفته مردم هم امور عبادی خود 
را انجام می دهند و هم از اوضاع سیاسی منطقه و جهان و امور 
داخلی کشور و تحلیل آنها باخبر می شوند. امام جمعه شهرضا 
عنوان کرد: مسئوالن هیئات مذهبی باید برنامه ریزی کنند 
که با نظارت اداره تبلیغات اســالمی در مراسم های مختلف 
بسته های فرهنگی و کتاب های مفیدی که خواندن آنها باعث 

افزایش دانش و بصیرت افراد می شود، توزیع شود.
مجالس مذهبی را به گناه آلوده نکنیم

حجت االسالم یعقوبی بیان کرد: امام خمینی)ره( می فرمودند 
اهل سیاست باشــید، ائمه اطهار )ع( هم اهل سیاست بودند 
چون اگر غیــر از این بود و آنها نســبت به امور اطرافشــان و 
جامعه مسلمانان بی تفاوت بودند حکام زمانه هم متعرض آنها 
نمی شدند، اما سیاستمداری با سیاست زدگی و توهین و افترا 
به دیگران فرق دارد. ایام فاطمیه از روز 23 بهمن آغاز می شود 
و 3 روز ادامه خواهد داشــت؛ اما بهتر است برای آنکه حرمت 
این ایام به جا آورده شود، 2 روز قبل و 2 روز بعد از آن نیز حالت 

عزا حفظ شود.

با حضور زائران و مجاوران در جوار حرم برگزار شد؛ 

گرامیداشت سالروز شهادت 
آقاعلی عباس و شاهزاده محمد)ع(

خبر

پیشنهاد سردبیر: 
سیاست زدگی به فعالیت هیئات مذهبی آسیب می زند

نباید اجازه 
دهیم که پرچم 
دیانت از مسیر 

خود منحرف 
شود، باید با 

روشنگری 
درباره مبانی 

دینی، مسائل 
ر ابرای مردم 
توضیح دهیم

امام جمعه شهرضا:

سیاستزدگیبهفعالیتهیئاتمذهبیآسیبمیزند

تحدیدحدوداختصاصی
11/544 شماره صادره : 27489-95/11/23  نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 18/8680 مجزی شــده از پالک 18/3365 در اجرای موضوع قانون 
تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
حجت اله یاری فرزند علی اصغر در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 95/12/22 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: دوشنبه 1395/11/25 

م الف: 36441 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان  )154 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

11/543 شماره صادره : 1395/43/333468 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب مغازه پالک شماره 3357 فرعی از 25/193/1 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ثبت غــرب اصفهان به نام غالمرضا 
اسکندری فرزند حسن مفروز و  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در روز  پنجشــنبه 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 مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/11/25 

م الف: 36503 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان  )152 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

11/542  شماره: 95/25025734-95/11/20 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
مغازه پالک شماره 3703  فرعی از 40/386 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام حســین کیقبادی لمجیری فرزند اسماعیل در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 95/12/18 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشــار: 95/11/25 م الف: 36336 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

11/419 شماره: 95/25026409-95/11/19 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 9627  فرعی از 31  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام امین اله زمانی فرزند اســداله در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
95/12/17 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/11/25 

م الف: 36012 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

11/423 شماره: 95/16904-95/11/19 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک شــماره 9518  فرعی از 18/2515 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام کاظم ســهرابی فرزند رضا در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 
95/12/19 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/11/25 

م الف: 36074 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(

تحدیدحدوداختصاصی
11/421 شماره: 25025744-95/11/19 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک شماره 407  فرعی از 45/136/1 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام علی عیوضی جمالویی فرزند ماشااله در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 
95/12/17 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/11/25 

م الف: 36022 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

11/480 شماره: 95/27130-95/11/19 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک شماره 1134  فرعی از 32 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام حمید محمد خانی فرزند حبیب اله در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملــک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 
95/12/19 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/11/25 

م الف: 36061 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(
فقدانسندمالکیت

11/494 شــماره صــادره: 1395/43/326407 نظر به اینکه خانم بتول حســینی 
فرزند سید حسین  با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 1395/11/3-48254 
دفترخانه 112 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت 56/46 سهم از 3226 پالک 
3869 فرعی از 18 اصلی،  واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که در ذیل ثبت 51503 
صفحه 456 دفتر جلد 415 به شماره چاپی 329073 صادر و تسلیم  گردیده  و اظهار 
داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط 
و مقتضی اســت چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به آن 
دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این 
اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم 
از این اداره می باشد.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 36174 اداره ثبت اسناد و امالک 

غرب استان اصفهان )261 کلمه، 3 کادر(
فقدانسندمالکیت

11/496 شماره صادره: 1395/43/333020 نظر به اینکه مهدی تفنگ ساز فرزند 
عبدا...  با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره: 11029-1395/11/13 دفترخانه 
180 اصفهان، مدعی مفقود شدن ســند مالکیت 1 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ 
پالک شماره 19974 فرعی از 28 اصلی  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل 
ثبت 215251 مورد ثبت در صفحه 206 دفتر 956 امالک تحت شماره چاپی 067708  
صادر و تسلیم  گردیده  و به موجب تقسیم نامه شــماره 1389/12/10-181319 
دفترخانه 71 اصفهان به وی انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در 
اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات خواهد شد.
 م الــف: 36176 اداره ثبت اســناد و امــالک غرب اســتان اصفهــان )225 کلمه،

 3 کادر(

ابالغوقتاجرایقرارتحریرترکه
11/501 شماره پرونده: 1099/95 بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست 
مهری  کبیری به طرفیت اشرف و شهناز ایرج پور قرارتحریر ترکه مرحوم حسن 
ایرج پور طی شــماره 1114-95/11/11 در شورای حل اختالف اصفهان صادر و 
وقت اجرای قرار ســاعت 4 عصر مورخ 96/1/30 تعیین گردیده است لذا از ورثه 
یا نماینده قانونی آنها، بســتانکاران و مدیونین 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 با آدرس حاج رحیم ارباب حاضر شوند. عدم حضور مدعوین 
مانع اجرای قرار نخواهد بود. الزم به ذکر است آدرس اجرای قرار اصفهان خ کاوه 
 میدان 25  آبان کوچه آذرکیش ســمت راست مادی کوی بهمن سمت چپ پالک 14 
می باشد. م الف:35925  شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )134 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

11/500 در خصوص پرونده کالســه 951154 خواهان حسین جعفری با وکالت 
مجید منفرد شهرضا دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت اکبر ناجی زادگان 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 96/1/30  ساعت 
11/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار 
راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35913 شعبه 12 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

11/502 در خصــوص پرونده کالســه 199/95 خواهان موقوفــه مالآقاجان به 
نمایندگی اداره اوقاف اصفهان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقای 
مجتبی حسنی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 96/2/30 
ساعت 17/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 49 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 35928 شعبه 49 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان)124 کلمه، 2 کادر( 
ابالغوقترسیدگی

11/503 در خصوص پرونده کالسه 197/95 خواهان موقوفه محمد قاسم چریان 
به نمایندگی اداره اوقاف دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقای سید 
محمدرضا منیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 96/2/30 
ساعت 17/15 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 49 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 35927 شعبه 49 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان)126 کلمه، 2 کادر( 
ابالغوقترسیدگی

11/504 در خصوص پرونده کالســه 198/95 خواهان موقوفه مسجد مهدیه جی 
به نمایندگی اداره اوقاف اصفهان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت 
آقای مصطفی کمالی مقدم تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 
96/2/30 ساعت 17 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- 
جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 49 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 35926 شعبه 49 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان)127 کلمه، 2 کادر( 
ابالغوقترسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100351213515 شــماره پرونــده:  /505
9509980351201027 شماره بایگانی شــعبه: 951214  خواهان/ شاکی نرگس 
کشــتی آرای  به طرفیت  خوانده/ متهم آقای مجید جعفری فرزند غالم و فضل ا... 
ربیعی فرزند یدا... و محمود نقدی فروشــانی و مجید یوســفی فرزند  علیرضا به 
خواســته جلب ثالث به دادرسی پرونده 950975 به خواســته استرداد الشه چک 
شماره 229573 و 193703  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع 

در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120  ارجاع و به کالسه 9509980351201027 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  96/2/4 و ســاعت 9 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:36015 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)201 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

11/506 در خصوص پرونده کالسه 951175 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت 
خانم سمیه ثمین فر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سمیه زمانی – فرخ زمانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/1/30  ساعت 8/30 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 آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:35937 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)116 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

11/507 در خصوص پرونده کالسه 851/95 خواهان مهدی رمضانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مهرداد نبی پور تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
مورخه 96/2/9 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 35929 شعبه 26 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)116 کلمه، 1 کادر( 
ابالغوقترسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100350612088 شــماره پرونــده:  /508
9509980350600831 شــماره بایگانی شــعبه: 950998  خواهان صندوق مهر 
کارآفرین امید به نمایندگی عبدالصمد شــهبازی دادخواســتی  به طرفیت  خوانده 
اصغر جبار زارع و علیرضا نوائی فر و کوروش رضایی به خواسته مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرســی و مطالبه وجه بابت ...  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 6 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 220  ارجاع و به 
کالســه 9509980350600831 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  96/02/11 و 
ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده کوروش رضائی و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده   کوروش رضائی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:36006 شعبه 6 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)193 کلمه، 2 کادر(
ابالغاجرائیه

11/499 کالسه پرونده: 624/95 ش 1 شورا، محکوم له: آقای محمدرضا خردمند 
فرزند داود ساکن نایین خیابان نواب صفوی کوچه شماره 1 پالک 9، محکوم علیه: 
آ قای سید محمدرضا ســید تبریزی به نشــانی مجهول المکان، موضوع )محکوم 
به(: مطالبه وجه سفته و هزینه دادرســی، به موجب رای غیابی شماره 743 مورخ 
95/09/14 صادره از شــعبه اول شــورای حل اختالف نایین محکوم علیه ســید 
محمدرضا سید تبریزی محکوم اســت به پرداخت مبلغ 10/000/000 وجه سفته 
به شــماره 860511 مورخ 94/07/18 عهده بانک ملی و پرداخت مبلغ 1/070/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلــغ 410/000 ریال هزینه واخواســت و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سفته تا زمان وصول طبق شاخص بانک مرکزی در 
حق محکوم له آ قای محمدرضا خردمند فرزنــد داود و پرداخت 5 درصد محکوم 
 به بابت نیم عشر دولتی در حق دولت. لذا نظر به اینکه محکوم علیه مجهول المکان 
می باشد موارد مندرج در اجرائیه به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های  
عمومی و انقالب در امور مدنی برای یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 
آگهی می گردد تا محکوم علیه پس از رویت و ظرف ده روز نســبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام نماید در غیر این صورت وفق مقررات قانونی و از طریق دایره اجرای 
احکام عملیات اجرائی انجام خواهد شد.  م الف: 375 شعبه اول شورای حل اختالف 

نایین )219 کلمه، 2 کادر(

امام جمعه شهرضا در همایش هیئات مذهبی این شهرســتان که در مسجد موسی بن جعفر شهرضا برگزار 
 شــد، عنوان کرد: ملت ایران به رهبری امام راحل حرکتی را آغاز کرد و در نهایت هم به پیروزی رســید،

 امام خمینی)ره( توانستند همه دل ها را برای رضای خدا و در مسیری واحد منسجم کند.
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فعاليت بيش از هزار و 100 كالس 
چندپايه اي در اصفهان

به بهانه شهادت مامور فداكار ناجای اصفهان؛

به نام امنيت

كارشناس مسئول طرح و برنامه اداره كل آموزش و پرورش استان، از 
وجود بيش از هزار و 100 كالس چندپايه اي در استان خبر داد.

مهدي اميدوار  گفت: بيشــترين آمار كالس هــاي چندپايه اي را در 
شهرستان هايي با تراكم باالي روستاها داريم.

كارشناس مســئول طرح  و برنامه اداره كل آموزش وپرورش استان با 
اشاره به اينكه بيش از هزار و 100كالس چندپايه اي در استان وجود 
دارد گفت: آموزش وپرورش بر اســاس بخشــنامه توسعه سنواتي و 
چارچوب سازماندهي نيروي انساني خود مي تواند نيروهايش را تقسيم 
كند. در اين بخشنامه بخشي مربوط به تشكيل كالس هاي چندپايه اي 
در نظر گرفته شده است. اميدوار در ادامه تصريح كرد: زماني كه تعداد 
دانش آموزان به حدنصاب تشكيل يك پايه نرسيده باشد كالس هاي 
چندپايه اي تشكيل مي شــود. در هر كالس چندپايه اي از 2 تا 6 پايه 
مي تواند وجود داشــته باشــد كه اين امر، به تعداد دانش آموزان يك 
كالس بستگي دارد. اين كارشناس اداره كل آموزش و پرورش استان 
با اشاره به اينكه وظيفه آموزش و پرورش بر اساس قانون، پوشش تمام 
دانش آموزان الزم التعليم اســت گفت: آموزش و پرورش مكلف است 
هرجا حتي يك دانش آموز هم باشد كالس را داير كند؛ اما از آنجا كه 
توان اقتصادي آموزش وپرورش اين امكان را به او نمي دهد، مجبوريم 
كالس هاي چندپايه اي برگزار كنيم تــا بتوانيم تمام دانش آموزان در 

روستاها را پوشش دهيم.

يكی از بزرگ ترين نعمت های يك انسان،  سعيد نريمانی
امنيت جانی و مالی اوست. به بيان ساده تر 
امنيت يكی از اصلی ترين حقوق شهروندی است كه به سختی حاصل 
می شــود و تا زمان از بين رفتن آن، كمتر كســی متوجه ارزش اين 
نعمت بزرگ اســت. تصور كنيد آســوده خاطر در حال قدم زدن در 
خيابان يا پارک هستيد كه فردی با ســالح سرد يا گرم به طرف شما 
هجوم می آورد و قصد زورگيری از شما را دارد. در اين لحظه است كه 
پی می بريد برقراری امنيت چه امر مهمی است! همه ما امنيت خود را 
مديون افراد زيادی هستيم؛ از محيط خانواده  گرفته تا سطح اجتماع و 
كشور. دليل اينكه شب ها آســوده خاطر سر به بستر می گذاريم و يا 
روزها كودكان خود را با خيال راحت روانه مدرسه می كنيم، حضور 
كسانی است كه برای برقراری امنيت در كشور  و شهرمان می كوشند. 
از سرباز دلير مرزهای كشور گرفته تا پرســنل زحمت كش نيروی 
انتظامی، همه و همه در ســخت ترين شرايط، مشغول حفظ امنيت 
كشور و شهر ما هستند و گاه برای حفظ امنيت شهروندان از جان خود 
می گذرند تا با ســودجويانی كه قصد دســت درازی به جان و مال و 
ناموس مردم را دارند، قاطعانه برخورد كنند. شــهر اصفهان به سبب 
جمعيت زياد و هم جواری با اســتان های مختلف، هر از گاهی شاهد 
تخلفاتی است كه امنيت مردم را نشــانه می رود. زورگيری، سرقت 
مسلحانه از بانك ها، طال فروشی ها، كيف قاپی و مواردی از اين قبيل  
گاهی در سطح شهر رخ می دهد و نكته اميدوار كننده، حضور به موقع 
ماموران نيروی انتظامی در صحنه حادثه است. امروزه در اكثر پارک ها 
و فضاهای عمومی و تفريحی شاهد كيوسك های پليس هستيم كه 
اين امر سهم مهمی در جلوگيری از نزاع و درگيری در اين مكان های 
تفريحی  وعمومــی دارد  و امنيت خانواده ها را رقم زده اســت. اكثر 
بانك ها و طالفروشی ها هم تحت نظارت دقيق عوامل نيروی انتظامی 
قرار گرفته اند و همواره شاهد حضور نگهبان در مكان های اقتصادی 
مهم هســتيم. بااين وجود طبق آمار منتشرشــده، حدود 40درصد 
طال فروشــی ها و 15درصد بانك های استان فاقد تجهيزات ايمنی و 
ضدسرقت هستند. رعايت نكردن نكات ايمنی فقط احتمال حادثه را 
افزايش می دهد و بار مسئوليت نيروی انتظامی را سنگين تر می كند. 
بررسی ها مشخص می كند كه طال فروشــی ها و بانك ها دو مركز 
مهمی هستند كه بيشــتر مورد ســرقت قرار می گيرند. سرقت از 
طال فروشی خيابان آيت ا... كاشانی يا سرقت مسلحانه از بانك مسكن 
سپاهان شهر، از مهم ترين حوادث شهر اصفهان در يك سال گذشته 
بوده اند كه طبق گفته فرمانده نيروی انتظامی اصفهان، ماموران در 
مدت سه دقيقه به محل حادثه رسيده و سارقان را دستگير كرده اند. 
در اين بين، عده ای هم لباس شهادت می پوشند تا سايه امنيت از سر 
 ما كم نشــود. امنيت امروزمان را مديون رشــادت هــا و تالش های 

آنها  هستيم.

يادداشت

پيشنهاد  سردبير:
10درصد از اعضای دولت را زنان تشکيل می دهند

با مسئوالن

 معاون مشــاركت های مردمی كميته امــداد گفت: مردم 
خير كشورمان در ۹ ماهه امسال از طريق روش های نوين 

حدود چهار ميليارد تومان صدقه پرداخت كرده اند.
علی محمد ذوالفقاری، با اشاره به اينكه صندوق های صدقه 
كميته امداد يكی از راه های جذب مشــاركت های مردمی 
به شــمار می آيد كه در اماكن مختلف شهری و روستايی 
و ادارات و نهادها نصب و توزيع شده اســت، افزود: تمامی 
صدقات مردمی، برای حل مشــكالت مددجويان در امور 
فرهنگی آموزشی، مســكن، تامين جهيزيه، اشتغال، ايتام 

و محسنين، بهداشت و درمان هزينه می شود.
وی ادامه داد: كمك های جمع آوری شــده مردم برای رفع 
مشــكالت و نيازمندی های محرومان، در ســرفصل های 
مختلف از جملــه تامين مســكن، هزينه هــای درمانی، 
اشــتغال، تحصيل، تامين جهيزيه و كمك بــه امر ازدواج 
 جوانــان نيازمنــد و ســاير امــورات مددجويــان هزينه 

می شود.
معاون توسعه مشــاركت های مردمی كميته امداد بااشاره 
به اينكه ايرانيان در  هفت ماهه امسال بيش از  166ميليارد 
تومان صدقــه پرداخت كــرده اند، مطرح كرد: بر اســاس 
برآوردهای انجام شــده، خيــران از مهر مــاه لغايت پايان 

آذر ماه ســال جاری حدود 50 ميليارد تومان ديگر صدقه 
پرداخت كرده اند كه در مجموع به 215 ميليارد تومان در 

۹ماهه سال جاری افزايش پيدا كرده است.
ذوالفقاری با بيان اينكه از مجموع صدقات جمع آوری شده 
نيكوكاران در ۹ ماهه امســال، استان های تهران، اصفهان، 
خراســان رضوی، مازندران و فارس 42درصــد از تمامی 
صدقات سراسر كشور را به خود اختصاص داده اند، تصريح 
كرد: مردم تهران بــا بيش از ۳0ميليــارد تومان، اصفهان 
با بيش از  1۹ميليارد تومان، خراســان رضــوی با بيش از 
15ميليارد تومان، مازندران با بيــش از 14ميليارد تومان 
و  فارس با بيــش از 12ميليارد تومان، ســهم 42درصدی 
از صدقات جمع آوری شــده در ســطح كشــور را به خود 

اختصاص داده اند.
وی با بيان اينكه امســال هر ايرانی به طور متوسط حدود 
سه هزار تومان صدقه پرداخت كرده است، افزود: بر اساس 
تحليل های انجام شــده، خيران روزانه 11هزار و ماهيانه  
۳1۸هزار تومان برای رفع مشــكالت مددجويان از طريق 
پرداخت صدقه با كميته امداد مشــاركت كرده اند؛ مردم 
خير كشورمان در ۹ ماهه امسال از طريق روش های نوين 

حدود چهار ميليارد تومان صدقه پرداخت كرده اند.

معاون مشــموالن و امــور معافيت های ســازمان وظيفه 
عمومی ناجا اعالم كرد: در راســتای خدمت رســانی بهتر 
به مشموالن و خانواده های آنان، اين ســازمان توانسته با 
به كارگيــری راهكارهايــی، فرآيند رســيدگی و كاهش 
 هزينه های مربــوط به معافيت ها را در سراســر كشــور 

اجرا كند.
ســرهنگ نجف حميــدزاده درخصوص نحوه رســيدگی 
به معافيت پزشــكی در بيمــاری های مشــهود گفت: در 
بيماری هايــی مانند قطع عضــو و معلوليــت، در صورت 
تشــخيص و تاييد بيماری در معاينه اوليــه، پرونده بيمار 
بدون نياز به نظريه پزشــك متخصص، در شورای پزشكی 

وظيفه عمومی بررسی می شود.
وی از حذف مراحل واكسيناســيون و معاينــه اوليه برای 
مشــموالن متقاضی معافيت های كفالــت و موارد خاص 
خبرداد و افزود: مشــموالنی كه از طريــق دفاتر خدمات 
الكترونيك انتظامی )پليس+10( درخواست معافيت های 
كفالت و موارد خاص را ثبت كرده اند، بــدون نياز به انجام 
معاينه اوليه پزشكی و واكسيناســيون، می توانند مراحل 

معافيت از خدمت را انجام دهند.
ســرهنگ حميدزاده ادامه داد: پس از انجام بررســی های 

الزم از ســوی وظيفه عمومی، مشمولی كه شرايط معافيت 
سربازی را نداشته باشد، در صورت دانشجو بودن، معافيت 
تحصيلی وی ادامه می يابد و در غير اين صورت می بايست 
مراحل اعزام بــه خدمت از قبيل واكسيناســيون و معاينه 

اوليه را انجام دهد.
 معــاون مشــموالن و امــور معافيــت هــای ســازمان 
 وظيفــه عمومــی افــزود: بــا هماهنگــی هــای صورت 
گرفتــه در مــواردی ماننــد معرفی خــود مشــمول يا 
 اعضای خانواده وی )پــدر، برادر، خواهر( به بيمارســتان،

نظر يك پزشــك متخصص كفايت كرده و نيازی به انجام 
معاينه مجدد توســط متخصص ديگر نيســت كه اين امر 
منجر به كاهش هزينه های مشموالن و خانواده های آنان 

می شود.
ســرهنگ حميدزاده درخصــوص ديگر اقدامــات مربوط 
به كاهش هزينه های خدمت ســربازی گفت: در مواردی 
كه به معاينات تخصصی خود مشــمول يا خانواده وی نياز 
باشد، اين معاينات در بيمارســتان های دولتی و يا مربوط 
به نيروهای مسلح صورت می گيرد و از ارجاع مشموالن به 
بيمارستان های غير دولتی كه موجب افزايش هزينه برای 

آنان می شود، جلوگيری می شود.

معاون مشاركت های مردمی كميته امداد:

هر ايرانی ماهيانه ۳1۸ تومان صدقه می دهد
معاون سازمان وظيفه عمومی ناجا خبر داد:

كاهش هزينه معافيت های خدمت سربازی

اخبار کوتاه 

با اعالم وزارت آموزش و پرورش؛

ثبت نام آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان آغاز شد

ثبت نــام داوطلبــان آزمــون ورودی پايــه هفتم و دهــم مدارس 
استعدادهای درخشــان، از امروز آغاز می شود و تا روز سه شنبه سوم 

اسفند ماه 1۳۹5 ادامه دارد.
دستورالعمل آزمون ورودی دبيرســتان های استعدادهای درخشان 
)دوره اول و دوم متوســطه( ســال تحصيلی ۹6ـ  ۹7 از طريق مركز 
سنجش آموزش و پرورش، جهت اجرا به آموزش و پرورش استان های 
سراسر كشور ابالغ شــد. بر اساس مفاد اين دســتورالعمل، ثبت نام 
داوطلبان آزمــون ورودی پايه هفتم و دهم مدارس اســتعدادهای 
درخشان، از امروز تا سه شنبه سوم اسفند ماه 1۳۹5 از طريق پايگاه 

اينترنتی ثبت نام به نشانی azmoon.medu.ir انجام می شود.
مطابق اعالم مركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان 
جوان، آزمــون ورودی پايه هفتم دبيرســتان  های اســتعدادهای 
درخشان در ساعت ۹:00 صبح روز پنج شنبه 14ارديبهشت1۳۹6 و 
آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های استعدادهای درخشان، رأس 
ساعت ۹:00  صبح روز جمعه 15 ارديبهشــت ماه 1۳۹6 در سراسر 

كشور به  صورت هم زمان برگزار خواهد شد.
آزمــون ورودی دبيرســتان های اســتعدادهای درخشــان، ويژه 
دانش آموزان مدارس ايرانی خارج از كشــور، در تاريخ های ذكرشده 
فوق و در ساعتی برگزار می شود كه در اطالعيه مركز امور بين الملل 
و مدارس خارج از كشور اعالم خواهد شد. تمام مراحل اعم از ثبت نام، 
صدور كارت ورود به جلســه، اعالم نتيجه آزمون، ثبت اعتراضات و 
پاسخگويی به آنها، به صورت اينترنتی است؛ در نتيجه، همه مراحل 
به شيوه غيرحضوری توسط داوطلبان انجام می شود و مدارس محل 

تحصيل داوطلبان، در اين خصوص مسئوليتی ندارند.
دفترچه راهنمای ثبت نام و شــركت در آزمــون ورودی نيز ازطريق 
پايگاه اينترنتی فوق بــه نشــانی azmoon.medu.ir در اختيار 
داوطلبان قرار خواهد گرفت و مشخصات و ظرفيت پذيرش مدارس 
استعدادهای درخشان سراسر كشــور، هنگام ثبت نام قابل مشاهده 

خواهد بود.

اخبار 

به گزارش ايسنا، شهيندخت موالوردی در نشست مشتركی 
كه با استفان لوفون نخست وزير سوئد و جمعی از كارآفرينان 
در مركز تحقيقــات وزارت خارجه داشــت، گفت: پيگيری 
انتصاب زنان در پست های مديريتی، يكی از ماموريت های 
معاونت امور زنان و خانواده بوده اســت و ايــن امر، يكی از 

وعده های انتخاباتی رييس جمهور بود.
وی با اشاره به آزمون استخدامی سال گذشته، گفت: در اين 
آزمون ۳00 فرصت شغلی برای زنان در نظر گرفته شده بود 
و عالوه بر آن در ايران 11هزار وكيــل زن داريم؛ همچنين 

دبيركل حدود 17 تشكل و حزب سياسی نيز زنان هستند.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانــواده اضافه كرد: در 
برنامه ششم توســعه با همكاری مجلس و شورای نگهبان، 
تالش می كنيم در چارچوب مشــخصی عدالت جنسيتی را 

محقق كنيم.
موالوردی با اشاره به تفاهم نامه ای كه به تازگی ميان ايران و 
سوئد منعقد شد، اظهار كرد: اميدواريم اين تفاهم نامه باعث به 

اشتراک گذاشتن ايده ها و تجربيات در حوزه زنان شود.
وی در بخش ديگری از صحبت های خود با اشاره به وضعيت 
آموزش زنان، اظهار كرد: با اقدامات انجام شــده، در آموزش 
ابتدايی برابری جنسيتی محقق شد و در دانشگاه ها نيز تعداد 
دانشجويان دختر از دانشجويان پسر پيشی گرفت. عالوه بر 
آن زنان در زمينه توليد، توزيع، انتشار دانش و فن آوری نقش 

بســيار زيادی دارند و توجه به توانمندی های آنان در حوزه 
علم و فن آوری اهميت بسياری دارد.

معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با اشــاره به روز 
جهانی زن در علم، گفت: امروز روز جهانی زن در علم نام دارد 

و مشخص است كه علم به زنان احتياج بسياری دارد.
موالوردی افزود: هنگام پيروزی انقالب اسالمی 6۹ درصد از 
دانشجويان كشور را مردان تشكيل می دادند. رهبران سياسی 
ايران تالش زيادی برای گسترش آموزش علم و دانش انجام 
دادند كه از جمله اقدامات آنها می توان به تاســيس نهضت 
سوادآموزی و گســترش مدارس و آموزش عالی اشاره كرد. 
مجموعه اين اقدامــات منجر به دسترســی بخش مهمی 
از جمعيت كشــور به تحصيالت عالــی و در نتيجه افزايش 

تقاضای دختران برای ورود به بازار كار شد.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانــواده اضافه كرد: در 
دهه 70 شاهد گسترش شهرنشينی بوديم كه با تالش زنان 
برای دســتيابی به آموزش عالی همراه شــد. آموزش عالی 
نقش مهمی در توســعه توانمندی های زنان داشته و تعداد 

دانشجويان دختر 14 برابر شده است.
وی افــزود: در ســال 2002 تعــداد دانشــجويان دختر از 
دانشجويان پسر بيشتر شد و اين روند ادامه داشت؛ به گونه ای 
كه در سال 2007، 5۳ درصد از دانشجويان كشور را دختران 
تشــكيل می دادند. در ســال 200۹ با اتخاذ سياست هايی 

به منظور ايجاد تعادل در آموزش عالی، تعداد دانشــجويان 
دختر و پسر برابر شد و در سال 2011 تعداد دانشجويان پسر 
پيشی گرفت. در حال حاضر 47 درصد از دانشجويان كشور 

را  دختران تشكيل می دهند.
موالوردی با اشــاره به ســهم زنان در رشــته های مختلف 
تحصيلی، اظهار كــرد: 5۳درصد از دانشــجويان علوم پايه 
و 60درصد از دانشــجويان كشــاورزی را دختران تشكيل 
می دهنــد. اگرچه ميــزان پذيــرش دختــران در مقطع 
كارشناسی رشد كافی داشته است ولی همچنان در مقاطع 
كارشناسی ارشد و دكترای تخصصی شاهد شكاف جنسيتی 

هستيم.
معاون رييس جمهور در امــور زنان و خانــواده اضافه كرد: 
تركيب جنســيتی اعضای هيئت های علمی دانشــگاه ها، 
نشان دهنده پايداری فاصله جنسيتی است و همه تالش ها 
برای كاهش اين فاصله صورت گرفته؛ امــا در برخی ابعاد با 

چالش های متعددی مواجه بوده ايم.
وی اذعان كرد: در زمينه هايی مانند افزايش سطح آموزش و 
بهداشت زنان موفقيت های زيادی داشته ايم؛ اما هنوز مردان 
در موقعيت های سياسی و اقتصادی با فاصله معناداری نسبت 
به زنان حضور دارنــد. در اين شــرايط اصالحات هنجاری، 
ارزش گــذاری كار خانگی و توزيع عادالنــه منابع، منجر به 
افزايش مشاركت موثر زنان می شود. بنابراين اين موضوعات 
در دستور كار دولت در مجلس قرار گرفته است. موالوردی 
با اشــاره به نرخ حضور زنان در حوزه  اقتصادی گفت: اميد به 
زندگی زنان اكنون به 75 سال رسيده است. با توجه به آنكه 
در دهه 60 تحول چشمگير جمعيتی داشتيم، اين وضعيت 
موجب افزايش بيكاری شد. از ســوی ديگر تحصيالت زنان 
نيز افزايش يافت و آنان نيز متقاضی ورود به بازار كار شدند.  
البته بايد به اين شــرايط، تحريم های ظالمانه را اضافه كرد 
كه منجر به تشديد بيكاری شــد. معاون رييس جمهور در 
امور زنان و خانواده افزود: در حال حاضــر 22 درصد از زنان 
ايرانی در بخش كشاورزی فعال هستند. تجربيات خوبی در 
حوزه كشاورزی و دامپروری داشته ايم؛ به گونه ای كه در حال 
حاضر ۹ هزار زن تسهيلگر در زمينه كشــاورزی و دامداری 
داريم. 25 درصد زنان ايرانی در بخش صنعت مانند پوشاک 
و نساجی فعال هستند و در قالب تعاونی مستقل و حقوق بگير 

بخش خصوصی فعاليت می كنند.
وی اضافه كرد: از 100 هزار تعاونی فعال در كشور، 11درصد 
از آنها تعاونی زنان هســتند. 52 درصد از زنان نيز در بخش 
خدماتی مانند آموزش و بهداشت فعاليت می كنند. در واقع 
گسترش شهرنشينی، تاثير مهمی بر تراكم اشتغال زنان در 

خدمات داشته است.

معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: طبق آمار سازمان ملل حدود 10 درصد از اعضای دولت ايران را 
زنان تشکيل می دهند و ما پيگير انتصاب آنان در پست های مديريتی بوده ايم.

2 اسفند 
ثبت نام مجدد آزمون دستياری

 ۳0 تا ۴0درصد معتادان بهبوديافته 
به جامعه باز می گردند

رييس مركز سنجش آموزش پزشكی وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه ويرايش اطالعات و 
ثبت نام مجدد آزمون دستياری ۹6 از هفته آينده شروع می شود، گفت: متقاضيان شركت 

در آزمون دستياری پزشك خانواده نيز بايد در آزمون فوق ثبت نام كنند.
به گزارش جام جم آنالين، محمدحســين پوركاظمی در گفت و گو با ايسنا با اعالم اين 
مطلب اظهار كرد: بر اساس مصوبه شورای آموزش پزشكی و تخصصی وزارت بهداشت، 
مقرر شد داوطلبان رشته دستيار تخصصی پزشك خانواده نيز بتوانند در چهل و چهارمين 
دوره آزمون پذيرش دســتياری شركت داشته باشــند تا بتوانند عالوه بر رشته پزشكی 

خانواده،  ساير رشته های تخصصی را انتخاب كنند.
وی تصريح كرد: همچنين آن دســته از داوطلبان رشته های علوم پزشكی كه عالقه مند 
به شركت در رشته پزشكی خانواده هستند، می توانند با شركت در آزمون دستياری، از 

امتياز ترجيحی مربوط به اين رشته نيز استفاده كنند. 
پوركاظمی همچنين يادآور شد: مستندات سوابق كاركرد در سيستم سالمت و پزشكی 
خانواده، همچنين مســتندات تاييد معدل دوره پودمانی خانواده، بدون نياز به احتساب 
نمره پايان نامه پزشكان توانمندسازی ويژه، از امتيازات ترجيحی داوطلبان رشته پزشكی 

خانواده به شمار می رود.
رييس مركز سنجش آموزش پزشــكی خاطرنشــان كرد:  ثبت نام و ويرايش اطالعات 
ثبت نام كنندگان چهل و چهارمين دوره پذيرش آزمون دستياری ۹6، از ساعت 10 روز 

دوشنبه دوم اسفند ۹5 مجددا تمديد می شود.

معاون كاهش تقاضای ســتاد مبارزه با مواد مخدر، مواد مخدر را مشكل نخست و اصلی 
170 كشور جهان دانست و گفت: به گفته جامعه شناســان، ولع اعتياد 40 تا60 درصد 
باالتر از ولع گرسنگی است. پرويز افشار در مراســم هم انديشی اجتماعی شدن مبارزه 
با مواد مخدر كه با حضور وزير كشــور و هنرمندان ســينما، ورزشــكاران و نمايندگان 
سازمان های مردم نهاد در مجتمع شقايق برگزار شد، افزود: در حال حاضر 250 ميليون 
نفر در دنيا مصرف كننده مواد مخدر هســتند؛ ضمن اينكه 170 كشور در سال گذشته 
هم اعالم كرده اند كه مشكل اول و اصلی آنها اعتياد به مواد مخدر است. وی خاطرنشان 
كرد: در سال های اخير تالش های زيادی در راستای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر 
صورت گرفته است. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: بعد از پايان جنگ 
۸ ساله تحميلی، مقام معظم رهبری بحث اول نظام را اعتياد و آسيب های اجتماعی بيان 
كردند. معاون كاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به همكاری گروه های 
مرجع جامعه نظير اهالی فرهنگ، هنر، ورزشــكاران، فرهيختگان، خيرين و متنفذين 
اجتماعی نيز گفت: اين اقشار می توانند برای درد مشترک مبارزه با مواد مخدر، كارهای 
مشتركی انجام دهند. افشار با بيان اينكه در بهترين شرايط و بر اساس ميانگين جهانی 
بين ۳0 تا 40 درصد معتادان بهبود يافته به جامعه باز مــی گردند، افزود: اين ميزان در 
كشورمان 15 تا 20 درصد است. وی، اعتياد را اولويت اول كشور و ام الفساد آسيب های 
اجتماعی بيان كرد و افزود: بايد اقدامات مشتركی برای مبارزه با مواد مخدر و اعتياد انجام 

بگيرد و اين اقدامات بايد از خانواده ، جامعه، محل و كشورمان شروع شود.

سهولت دسترسی به قليان 
در فضای مجازی

دبيركل جمعيت مبــارزه با دخانيات گفت: بــا افزايش مراكز 
آنالين ارائــه قليان در فضای مجازی، دسترســی بــه قليان، 
 ساده تر شده و وزارت بهداشــت هم ابزار مقابله با اين شيوه را 

ندارد.
محمدرضا مســجدی دبيــركل جمعيت مبارزه بــا دخانيات 
گفت: ســودجويان، مواد دخانی قاچاق و بــدون كيفيت را در 

شبكه های اجتماعی ازجمله تلگرام، تبليغ و عرضه می كنند.
وی افزود: با افزايش مراكز آنالين ارائه قليان در فضای مجازی، 
دسترسی به قليان، ســاده تر شده؛ وزارت بهداشــت هم ابزار 

مقابله با اين شيوه را ندارد.
مسجدی خاطرنشــان كرد: آمار و ارقام دولتی، نشان از كاهش 
مصرف دخانيات در كشور ندارد و با وجود افزايش 56 درصدی 
توليد ســيگار در كشــور، 10ميليارد نخ ســيگار هم ساليانه 
قاچاقی وارد بازار می شــود كه به دليل كيفيت پايين، مضرات 

بيشتری دارد.
وی تاكيد كرد: وزارت صنعت در قانون بودجه سال ۹6، موظف 
به درج قيمت و برچســب اصالت روی پاكت های سيگار شده 

است.

روان شناسی

والديــن بخصــوص مادرانی كه بعــد از به دنيــا آمدن 
فرزندان شان به ادامه تحصيل می پردازند، در رشد روانی 

و افزايش درک كودكان شان تاثير عميقی می گذارند.
تاثير تحصيالت والدين بر موفقيت فرزندان 

مژده نظر آهاری روان شــناس، در گفت وگو با خبرنگار 
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص تاثير 
باسوادی والدين در افزايش دانايی فرزندان گفت: عوامل 
متعددی بر افكار كودكان و اعضای خانــواده تاثيرگذار 
اســت كه از آن جمله می تــوان به عوامــل اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و غيره اشاره كرد. اين عوامل ارتباط 

مستقيمی با سطح سواد و تحصيالت خانواده دارد.
اين روان شناس ادامه داد: شخص باسواد امكان سالمت 
اقتصادی و تصميم گيری بيشــتری نســبت به خود و 
فرهنگ جامعه دارد. ســواد از ديدگاه اقتصادی، افراد را 
به سوی رشد و اخالق هماهنگ با جامعه هدايت می كند. 
همچنين زمانی كه تحصيالت والدين باال باشد، فرزندان 
با درک بيشتری تربيت شده و اين امر عاملی برای رشد 

هرچه بيشتر آنها می شود.
وی همچنين درباره تاثيــر ادامه تحصيــل والدين در 
موفقيت درسی فرزندان بيان كرد: مادران به دليل اينكه 
مدت زمان طوالنی تری را در منزل سپری می كنند، نقش 
بيشتری در تربيت فرزندان خود دارند. طی تحقيقات به 
عمل آمده مادرانی كه بعد از به دنيا آمدن فرزندان شــان 
به سراغ تحصيل و دانشگاه می روند، فرزندان موفق تری 
را تحويل اجتماع می دهند. اين فرزندان با مشاهده درس 
خواندن والدين، رغبت بيشتری به افزايش ساعات مطالعه 
خود پيدا می كنند. نظرآهاری در پايــان افزود: محيط 
منزل برای فرزندان همچون مدرســه ای اســت كه اگر 
به خوبی پرورش يابند، می توانند بــه راحتی در آينده با 
مشكالت  خود مقابله كنند. دراين ميان والدين می توانند 
با تحصيالت و تجربه های دانشــگاهی خود، كودک را به 

سمت هدفش سوق دهند.

نقش والدين در موفقيت 
تحصيلی فرزندان

معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده:
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پیشنهاد سردبیر: 
آتوسا؛ بانوی قدرت طلب هخامنشیان

دیدنی ها

گنجینه تاریخ

آتوسا یکی از بانوان بانفوذ و شناخته شــده امپراتوری هخامنشی است که دختر 
کوروش بزرگ، همسر داریوش اول و مادر خشایارشــا بوده است. اگر دقت کنید 
می بینید توالــی خانوادگی این بانو، تماما از پادشــاهان قدرتمنــد بوده، دختر 
پادشــاه و سرسلسله هخامنشــی، همســر داریوش اول، پادشــاهی که قدرت 
حکومت هحامنشی را تثبیت کرد و در نهایت مادر خشایارشا، شاهی که خدمات 
و دستاوردهای بسیاری را برای ســرزمین خود رقم زد. از ویژگی های بارزی که 
همگان برای آتوسا بر می شمرند، اقتدار، درایت، قدرت طلبی و نفوذ اوست. جالب 
است بدانید که خشایارشا، پسر ارشد داریوش اول نبود، اما آتوسا توانست با زیرکی 
و با استفاده از نسب خود که به کوروش بر می گشت، خشایارشا را جانشین همسر 
خود کند. در مجموع از قدرت ها و کارهای آتوسا داستان ها و افسانه های بسیاری 
نقل می کنند که یکی از مشــهورترین آنها روایت هرودوت، تاریخ نویس مشهور 
یونانی است.مجسمه پیش رو در واقع ســردیس این بانوی اول دربار هخامنشی 
بوده که از جنس فیروزه پدید آمده اســت. این ســردیس فیروزه ای را در اطراف 
تخت جمشید کشف کرده اند و از تاریخ کشف آن اطالع دقیقی در دست نیست. 

سردیس فیروزه ای آتوسا  در موزه ملی ایران یا موزه ایران باستان قرار دارد.

۱۷۰۰ سال پیش، ادیان مختلفی در سرتاســر دنیا به چشم می خورد و خدایان 
مورد پرستش بسیار بیشتر از خدای یگانه و دیگر خدایانی است که ما می شناسیم. 
در کشــورهای عربی و پیش از ظهور اسالم نیز اغلب به چند خدایی و بت پرستی 
مشــغول بودند. در معابد آن زمان تندیس ها و بت های بسیاری وجود داشت که 
هر یک مربوط به یکی از روزهای ســال می شدند. دست برنزی پیش رو هدیه ای 
است که به یکی از هزاران خدای آن زمان عرب ها به نام تألب ریام اختصاص یافته 
بود. تألب ریام در لغت به معنای قدرتمند در ریام است و ریام خود تپه ای شهری در 
تمدن سبا و سرزمین یمن بود. در واقع یمنی ها اعتقاد داشتند که تألب از آن تپه 
محافظت می کند. خوب است بدانید که یمن در قرن سوم میالدی منطقه ای مرفه 
و به نوعی مرکز تجارت بین المللی محسوب می شد که کاالهای بسیار مطلوبی را 
برای بازارهای مدیترانه، خاورمیانه و هند صادر می کرد. در این زمان این یمن بود 
که عطر، عود و کندر کل امپراتوری روم را تامین می کرد.این دست برنزی متعلق 
به فردی به نام وهاب تألب بوده که به دست واقعی شباهت دارد. جزئیات و ظرافت 
تندیس دست راست به قدری قابل توجه اســت که این احتمال وجود دارد برای 

ساخت آن، دست وهاب تألب را به عنوان الگو مورد استفاده قرار داده اند. 

حفاری های باستان شناســان در تپه حسنلو در اســتان آذربایجان غربی منجر 
به کشف اشیای بسیاری شــد که اغلب آنها قطعاتی از جنس عاج بودند. احتمال 
می رود از این قطعات برای تزئین مبلمان چوبی باســتانی و یا وســایل با ارزش 
کوچکی مانند جعبه ها اســتفاده می کردند. در زمان های بسیار دور، در منطقه 
حسنلو ارگی باستانی وجود داشته که در حول و حوش ۸۰۰ سال پیش از میالد 
مورد هجوم و حملــه قرار گرفت و نابود شــد. احتمال می رود این ارگ توســط 
نیروهای ارتش پادشاهی قدرتمند اورارتو که در ارمنستان فعلی ساکن بوده اند، از 
بین رفته است. در آن آتش سوزی که موجب نابودی ارگ شد، وسایل بسیاری خرد 
و شکسته شــدند و در نتیجه قطعات عاجی ارگ همگی در اثر دمای باالی آتش، 
شمایلی ســیاه رنگ پیدا کردند.  در عکس پیش رو قطعه ای از یک جعبه آرایش 
و یا جعبه قطب نما قرار دارد که روی آن تصویری از ابوالهول به نمایش گذاشــته 
شده اســت که صورتی بدون ریش دارد. بر باالی سر ابوالهول کالهی نوک تیز به 
چشم می خورد که بند آن در پشت گوش گره خورده است. هم اکنون تنها بخش 
کوچکی از لبه پایینی بال دارای روکشی از طالست، در حالی که در اصل کل جعبه 

به روکشی از طال آراسته بوده است. 

مهری از جنس عقیق متعلق به داریوش هخامنشــی در موزه بریتیش لندن به 
نمایش گذاشته شده که داریوش را در حال شکار شیر نشان می دهد. نقش روی 
این مهر داریوش را سوار بر ارابه ای دو چرخ در حال تیراندازی با کمان به سمت شیر 
نشان می دهد. شیر در برابر شاه روی دو پای خود ایستاده و شیری دیگر که توسط 
شاه شکار شده بر زیر چرخ های ارابه به تصویر درآمده، شاه در پشت سر ارابه ران 
ایستاده  و باالی سرش نقش اهورامزدا پیشتیبان پادشاهان ایران و در پشت وی و 
پشت شیر دو نخل حکاکی شده، نوشته ای بر آن وجود دارد که نام شاه و عنوان او 
»داریوش، شاه بزرگ« با خط عیالمی، بابلی و پارسی باستان حک شده است. بنا 
بر نوشته  »ماری کخ«  محقق و هخامنشی شناس، نخل نماد حاصلخیزی در دوره 
هخامنشیان است و تمام نیازهای زندگی را برآورده می سازد و همه اجزای نخل 
قابل استفاده می باشد: از میوه  آن سرکه، شراب و... از برگش انواع وسایل خانگی 
چون سبدو...، از هسته اش نانی مقوی، حتی هسته خس شده خرما را برای غذای 
گاوهای نر و گوســفند اســتفاده می کردند و جالب تر آنکه از هسته  خرما، ذوب 
کنندگان مس، به عنوان سوخت بهره می بردند. داریوش از شاهان هخامنشی بود 

که پس از کشتن گئومات مغ بر تخت نشست. 

مهر استوانه ای داریوش هخامنشیجعبه آرایش سه هزار سالهدست برنزی تمدن سباآتوسا؛ بانوی قدرت طلب هخامنشیان

یک عکس خوب می تواند به اندازه هزاران کلمه ارزش داشته باشد. 
این جمله را مجله نشــنال جئوگرافیک با نشر عکس هایی قدیمی 
و آرشــیوی که تعدادی از آنها حتی لوکیشــن و تاریخ هم ندارند، 
ثابت کرده اســت. عکس هایی که از دل تاریخ بیــرون آمده اند تا 
در ما، احساســی را که برای توصیفش به بیش از هزاران کلمه نیاز 
اســت را تنها در چند ثانیه به وجود آورند. عکس هایی که روایتگر 
داستان گفته نشده عکاس و سوژه در همان یک لحظه ثبت هستند. 
باید آنها را دید و برای دقایقی با آنها زندگــی  کرد، نگاهی خیره به 
دوربین، لحظه سقوط درختی غول پیکر، کشف شگفتی طبیعت و 
یا واقعه ای که تاریخ را رقم زده است... بنابراین با ما همراه باشید تا  
در ادامه با هم آلبومی قدیمی و تاریخــی را ورق بزنیم، آلبومی پر از 

جادو و حس، حسی که به اندازه هزاران کلمه ارزش دارد.

تصاویری از آرشیو مجله نشنال جئوگرافیک؛ 

 عکس هایی بیرون آمده از دل تاریخ

از حال رفتن یک سرباز در رژه سپاه ایرلندی 
در لندن  انگلستان

لحظه قطع درخت غول پیکر سکویا 
غرورآفرین و در عین حال شرم آور درکالیفرنیا

 لحظه فرود نور بر تن گوزن سفید 
در جنگل های سوئیس

 معاینه دندان های هاسکی ده ماهه 
در  قطب جنوب

4 روستای بسیار زیبای دنیا را ببینید؛

لذت روستاگردی
تصور شما از روستا و دهکده چیست؟ حتما یاد خانه های کاهگلی ای می افتید که تا یک باران می آید آب  از کوچه ها سرازیر می شود و دیگر نمی توان تا بند آمدن آن از خانه بیرون آمد! شاید کلمه  روستا شما را یاد روستاهای ایران عزیزمان می اندازد 
اما در کشورهای دیگر به شرایط متفاوت آب و هوایی، فرهنگی و اقلیمی ای که با ایران دارند، روستاهای متفاوتی هم  وجود دارد. در اینجا می خواهیم شما را با 4 روستای قدیمی بسیار زیبا آشنا کنیم.اگر در شهر بزرگی زندگی می کنید و آلودگی و دود 

و شلوغی کالفه تان کرده و دوست دارید چند روز پر آرامش را تجربه کنید، سفر به یکی از این دهکده ها ی زیبا را امتحان کنید. هر کدام از این روستاهای زیبا به خاطر ویژگی های منحصربه  فردشان در دنیا شناخته  شده هستند.

شیراکاوا گو، روســتایی تاریخی در مرکز ژاپن و نزدیک به 
قله هاکو و متعلق به قرن نوزدهم است و حدود ۲۰۰۰ نفر 
جمعیت دارد.این روستا یکی از مکان های کشور ژاپن بوده 
که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است؛ اما 
دلیل معروفیت این روستا چیست؟ شیراکاوا گو به خاطر 
خانه هایش مشهور است که به ســبک مینکا )خانه های 
ســنتی ژاپنی( ســاخته شــده اند. مینکاها، خانه هایی با 
سقف های کاهگلی و بســیار محکم اســت که در مقابل 
هر بارشی استقامت کافی دارند. شــیراکاوا گو، روستایی 

کوهستانی است.

این روســتا هم به ثبت میراث جهانی یونســکو رسیده 
اســت و قدمت بناهــای آن به قــرن های ســیزدهم، 

چهاردهم و پانزدهم می رسد. 
در واقع هر آنچــه که از یک دهکده و روســتای تاریخی 

انتظار دارید در باردیو وجود دارد.
 اگر می خواهید یک روســتای قرون وســطایی به تمام 

معنا ببینید، باردیو بهترین جاست.

تالین کنونی که در پایتخت استونی قرار دارد، در واقع در 
گذشته شــهر بزرگ و پر قدمتی بوده اســت. این دهکده 
زیبا، بناهای تاریخی و دیدنی زیادی دارد که از جمله آن، 
یک برج ۶۴ متری اســت که قدمت آن به قرن سیزدهم 
می رسد. جالب اســت بدانید تالین در ســال ۲۰۱۱، به 
عنوان پایتخــت فرهنگی اروپا انتخاب شــد و جاذبه های 
 تاریخی و فرهنگی زیادی برای تماشا دارد. میدان زیبای

 Town Hall بیشتر از ۸ قرن است که محل تجمع اهالی 
شهر اســت. این میدان در فصل تابســتان به مکانی برای 

تفریح و سرگرمی تبدیل می شود. 

این منطقه از روســتاهای کهن اروپاســت که در میراث 
جهانی یونسکو، ثبت شــده است. آلبروبلو شهری کوچک 
در جنوب اســت که قدمت آن به قرن شانزدهم میالدی 
می رســد. به خاطر ســبک خاص معمــاری و خانه های 
منحصربه فردش که ترولو نام دارد، شــهرت دارد. ترولوها 
کلبه های ســنتی آپولیایی از جنس ســنگ هستند که 
سقف های مخروطی شــکل دارند. این خانه های دیدنی 
و متفاوت امروزه به یکی از جاذبه های گردشــگری ایتالیا 

تبدیل شده اند و توسط یونسکو محافظت می شوند.

)Shirakawa-go( شیراکاوا گو
در ژاپن

 )Bardejov( باردیو
در اسلواکی

)Tallinn( تالین
در استونی

)Alberobello( آلبروبلو
 در ایتالیا
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پیشنهاد  سردبیر:12
روباه در صفه! » آرزو « برگشت

دوستداران طبیعت در غرفه دهه فجر 
اداره كل حفاظت محیط زيست

يك روباه مصدوم پــس از تيمار به پارك وحــش صفه اصفهان 
تحويل داده شــد. به گزارش پايگاه اطالع رساني محيط زيست 
اصفهان» پارما « از اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان 
 اصفهان، يــك روباه كه از ناحيه دو دســت مصــدوم و در يكي 
از كارگاه هــاي اداره آب وفاضالب اســتان گرفتار شــده بود، 
توسط انتظامات اداره مذكور به ماموران حفاظت محيط زيست 
شهرستان اصفهان تحويل داده شــد. اين روباه به علت نامساعد 
بودن حال عمومي تيمــار و براي نگهداري، درمــان و مراقبت 

بيشتر به پارك وحش صفه اصفهان تحويل داده شد.

به گزارش » پارما « نمايشــگاه دهه فجر و دستاوردهاي انقالب 
اســالمي و پنجمين نمايشــگاه توانمندي ها و دســتاوردهاي 
سازمان هاي مردم نهاد اســتان اصفهان در محل نمايشگاه هاي 

بين المللي استان اصفهان برگزار شد.
دوستداران وعالقه مندان محيط زيست و طبيعت ازغرفه اداره 
كل حفاظت محيط زيســت اســتان اصفهان در اين نمايشگاه 
بازديد به عمل آوردند و با دســتاوردهاي زيســت محيطي پس 
 از انقالب اسالمي با تاكيد بردســتاوردهاي دولت تدبير و اميد 

در كشور و استان اصفهان آشنا شدند.
بيان وظايف محيط بانان از زبان محيط بان ســخن گو، نمودار 
 مقايســه اي بهبود كيفيت هواي اصفهان و همچنين ترسيمي 
از ســير حكمروايي محيط زيســت در كشــور پس از انقالب 
اســالمي از تصويب اصل۵۰ قانون اساسي تا ابالغ سياست هاي 
زيست محيطي نظام از سوي مقام معظم رهبري در كانون توجه 

مراجعين به غرفه حفاظت محيط زيست استان قرار گرفت.

عکس روز

اخبار

معاون توســعه مديريت، حقوقی و امور مجلس سازمان 
حفاظت محيط زيست كشــور گفت: دولت به تنهايی از 
پس حل مشكالت محيط زيست برنمی آيد بلكه در اين 

رابطه بايد شاهد مشاركت مردم و يك عزم ملی باشيم. 
 به گزارش ايســنا، ســيد محمــد مجابی افــزود: يكی 
از سياســت های مهم دولت يازدهم توجه ويژه به حفظ 

محيط زيست بوده است.
وی اضافه كرد: دولت تدبير و اميــد فعاليت های جدی 
را برای حل مشكالت محيط زيست به انجام رسانده كه 
كاهش آلودگی هوای تهران و تثبيت و بهبود شــرايط 
درياچه اروميه را بايــد از نمونه های بارز آن دانســت.

مجابی در ادامه رسيدن كشــور به توسعه پايدار را بدون 
 توجه به حفاظــت از محيط زيســت غيرممكن خواند 
 و گفت: برای توســعه پايــدار و حفظ محيط زيســت 
 به شكل شايسته بايد فرهنگ ســازی و آموزش مداوم 

به جامعه را شاهد باشيم.
وی همچنيــن تصريح كرد: حفاظت از محيط زيســت 
 نيازمنــد مديريت بهينــه در تمامی بخش هــا به ويژه 
در حــوزه پسماندهاســت. مجابــی اظهــار كــرد: 
ســرمايه گذاری و آگاهــی بخشــی در حفاظــت از 
 محيط زيســت از اهميت قابل توجهی برخوردار اســت 

و هر قدر در اين حوزه هزينه شود، بازهم كافی نيست.

چهارمين كارگاه تســهيل گري رهيافت هاي مشاركتي 
 با رويكــرد تنوع زيســتي در پــارك ملــي و پناهگاه 
حيات وحش قميشــلو برگزار شــد. در اين كارگاه كه 
آخرين مرحله از سري كارگاه هاي فاز يك طرح آموزشي 
و پژوهشي ارتقاي دانش بومي و تغيير نگرش روستاييان 
 بود،۵۰ نفر از شــركت كننــدگان كارگاه هــاي قبلي 
از اهالي دوســتدار محيط زيســت روســتاي ميرآباد، 
مديركل حفاطت محيط زيست استان اصفهان و جمعي 
از مسئوالن مرتبط با حفاظت اين منطقه حضور داشتند.

 ارايه پيشــنهادات از ســوي دهياري و ارايــه راهكارها 
 از ســوي مديــر كل حفاطت محيط زيســت اســتان 

بخش مهمي از اين كارگاه تسهيل گري بود.
در پايان شركت كنندگان به نقاط مشترك تفاهم جهت 

حل معضالت محيط زيستي روستا رسيدند. 

معاون سازمان محیط زيست:

دولت به تنهايی از پس 
حل مشکالت برنمی آيد

اهالي روستاي میرآباد پیشگام 
براي ايجاد تغییر رفتار زيست

16 بهمن ماه بود كه اهالی روستای سجيدان سياهكلرود از 
توابع شهرستان رودسر يك پلنگ در نزديكی روستا مشاهده 
كرده و با مسئوالن تماس گرفتند. اكيپی از كارشناسان اداره 
به همراه نيروهای اداره حفاظت محيط زيســت شهرستان 
رودسر و جمعی از دوســتداران حيات وحش عازم روستای 
مذكور شدند. نيروهای محيط زيست پس از حضور در محل 
با استفاده از اسلحه بيهوشی، اين پلنگ آسيب ديده را بيهوش 
كردند. پلنگ مــاده حتی توان حركــت دادن پاهای خود را 
نداشت و خودش را بر روی زمين می كشــيد. ماموران هم 

پلنگ آسيب ديده را جهت انجام اقدامات تشخيصی و درمانی 
به تهران اعزام كردند. احتمال اوليه اين بود كه اين پلنگ بر 
اثر ضايعه نخاعی فلج شده اســت. عكس های راديوگرافی، 
سی تی اسكن و ســاير اقدامات تشــخيصی انجام شده اين 
 موضوع را تاييد كرد و مشــخص شــد كه چهار مهره كمر 
اين پلنگ بر اثر گرفتار شدن در تله سيمی و تقالی زياد برای 
رهايی از تله شكسته است. تله های سيمی، تله های بسيار 
محكمی هستند كه معموال به وسيله كشاورزان و باغداران 
جهت به دام انداختن خوك وحشی و جلوگيری از ورود آنها به 

مزارع كار گذاشته می شوند كه به غير از خوك موجب گرفتار 
شدن و آسيب جدی به انواع جانوران وحشی می شوند.

اين اتفاق تلخ در رابطه با ســاير حيوانات هــم قبال رخ داده 
است. قطع شدن دست يك پلنگ در استان گلستان و مرگ 
 پلنگی ديگر در منطقه سياهكل الهيجان در اثر گرفتار شدن 
در تله های سيمی طی سال های گذشته، همچنين گرفتار 
 شــدن خرس قهوه ای در الموت، رودبار و هشترود و كياسر 

در تله های سيمی مواردی از اين دست هستند. 
پلنــگ در كلينيك حيات وحش پرديســان تحــت مداوا 
قرارگرفت و دكتر ايمان معماريــان كه مراحل درمان پلنگ 
 رودســر را برعهده داشــت، گفت: متاسفانه آســيب وارده 
به نخاع پلنگ برگشت ناپذير بوده و اميدی به بهبود وضعيت 
 جانور نيست. حيوان در حال حاضر غذا می خورد، اما به دليل 

فلج بودن اندام تحتانی، دفع ندارد.
دكترمعماريان گفت كه تنها راه حــل باقيمانده برای پايان 
دادن به درد و رنج حيوان مرگ آرام با تزريق داروســت، اما 
اين موضوع به تصميم سازمان حفاظت محيط زيست در اين 

رابطه بستگی دارد.
اما در حالی كه دامپزشك كلينيك حيات وحش پرديسان، 
 ضايعه نخاعی پلنگ رودســر را برگشــت ناپذير دانســته 
و معدوم ســازی ) يوتانايز ( اين حيــوان را توصيه كرده بود، 
عمل جراحی اين گربه ســان توسط يك متخصص جراحی 

دامپزشكی با موفقيت به پايان رسيد. 
به اين ترتيب اين گونه ارزشمند حيات وحش ايران كه پيش 
از اين توانسته بود خود را از تله ای كه در آن گرفتار شده بود 
آزاد كند بار ديگر اراده خود را بــرای ادامه حيات به نمايش 
گذاشــت. پلنگ رودسر ســاعتی پس پايان عمل جراحی، 
هوشياری خود را به دســت آورد و اكنون از شرايط عمومی 
رضايت بخشی برخوردار است. پايش وضعيت اين حيوان در 
جهت بررسی واكنش اندام های تحتانی نسبت به محرك ها 
طی ۲۴ ساعت گذشته با عاليم مثبتی همراه بوده  است. اين 
حيوان در واكنش به تماس سوزن، پايش را حركت می دهد و 
ميل به تغذيه دارد. » آرزو « پلنگی است كه تسليم مرگ نشد. 

ويژه

متاسفا نه 
 آسیب  وارده 

به  نخاع  پلنگ 
برگشت  ناپذير  بوده 

و  امیدی  به  بهبود 
وضعیت  جانور 
نیست.  حیوان 

در حال حاضر غذا 
 می خورد، اما به دلیل 

فلج  بودن اندام 
تحتانی،  دفع  ندارد

نخستين بررسی جامعی كه درباره جيرجيرك ها و ملخ های 
اروپا انجام شده نشــان می دهد بيش از يك چهارم گونه های 

اين حشرات در معرض انقراض قرار گرفته اند.
به گزارش ايسنا، اين ارزيابی را بيش از1۵۰ محقق و دانشمند 
محيط زيست در طول دو سال انجام داده اند. به گفته اتحاديه 
 جهانی حفاظــت از طبيعت، اين حشــرات كه بــه گروهی 
از حشــرات به نام » راســت باالن « تعلق دارند بيش از ديگر 
انواعی كه تحت بررسی قرار گرفتند در معرض خطر هستند.

در اروپا حدود1۰۰۰ گونه ملخ و جيرجيــرك وجود دارد. در 
گزارش اين اتحاديه آمده كه » اگر اكنون اقدام نكنيم شنيدن 
صدای جيرجيــرك ديگر در اين قاره اتفــاق نخواهد افتاد. « 
راســت باالن از جمله جيرجيرك، جيرجيرك شاخك دراز و 

ملخ در علفزارها زندگی می كنند و منبع غذايی مهمی برای 
پرندگان و خزندگان هســتند و از بين رفتن آنها تمام زنجيره 
غذايی و زيست بوم ) اكوسيستم ( را تحت تاثير قرار می دهد.

عالوه بر اين، محيط زيست اين حشرات هم به دليل گسترش 
صنعت گردشــگری و كشــاورزی بی رويه در معرض نابودی 
 اســت. برخی گونه ها نيز به خصوص در يونان و جزاير قناری 
 بــه دليل آتش ســوزی، زيســتگاه خــود را از دســت داده 

و جمعيت شان رو به انقراض رفته است.
 » ژان كريســتف وی « معــاون اتحاديه جهانــی حفاظت 
از طبيعت می گويد: برای نجات اين حشرات از خطر انقراض 
بايد از زيســتگاه های آنها بيشــتر مراقبت و محافظت شود. 
 اين كار بايــد با مديريت پايــدار علفزارها و مثال با اســتفاده 

از روش های كشاورزی سنتی انجام شود.
به گزارش بی بی ســی، » اكســل هاچ كرچ « رييس كميته 
حفاظت از بی مهرگان در اين اتحاديه نيز گفت: اگر ملخ و ديگر 
راست باالن مثل جيرجيرك و جيرجيرك شاخك دراز از بين 
بروند، تنوع زيســتی از بين می رود. اين حشرات معيارهای 
خوبی برای ارزيابی تنوع زيستی در زيست بوم های باز هستند.

 دانشــمندان بيش از همه نگران گونه هايی هستند كه فقط 
در محدوده خاصی زندگی می كنند مثل ملخ جلگه » كرائو « 
كه فقط در منطقه كوچكی در جنوب فرانسه به نام جلگه كرائو 

زندگی می كند.
بنابر اين گزارش، اتحاديــه جهانی حفاظت از طبيعت نتيجه 
 بررســی خود را » نگران كننده « خوانده و خواســتار اجرای 
 برنامــه هايش در سراســر اروپا شــده تا اطالعــات مربوط 
به جمعيت اين حشرات به طور مرتب گردآوری و ارزيابی شود.

صدای جیرجیرک ها در اروپا قطع می شود!

پروژه آبرســانی به شــهرك برق و الكترونيك 
خمينی شــهر و كلنگ زنی فاز دوم خط انتقال 
آب خيابان شــهيد فهميده باحضور مديرعامل 
شــركت آبفا اســتان اصفهان، نماينــده مردم 
خمينی شــهر در مجلس شــورای اســالمی، 
فرماندار، شهردار، اعضای شــورای شهر و ديگر 

مسئوالن سازمان ها انجام شد.
در مراســم پروژه آبرســانی به شــهرك برق و 
الكترونيك خمينی شــهر و كلنگ زنی فاز دوم 
خط انتقال آب خيابان شهيد فهميده مديرعامل 
شركت آبفا استان اصفهان گفت: به بركت نظام 
جمهوری اسالمی و دولت تدبير و اميد اقدامات 
قابل توجهی پيرامون توسعه خدمات شركت آب 
و فاضالب در اين شهرستان صورت گرفت كه در 
اين زمينه می توان به اجرای فاز دوم خط انتقال 
خيابان شــهيد فهميده كه به منظــور تقويت 
آبرســانی قســمت های مركزی اين شهرستان 

است، در دستور كار قرار گرفت. همچنين پروژه 
 آبرسانی به شــهرك صنعتی برق و الكترونيك 
با اجرای حدود شــش كيلومتر لولــه گذاری و 
احداث دو ايستگاه پمپاژ و يك مخزن ذخيره آب 

به حجم۵۰۰ مترمكعب به بهره برداری رسيد.
مهندس هاشم امينی گفت: برخالف تنگناهای 
مالی شــركت آبفــا اســتان اصفهــان در دهه 
فجر 16 پروژه با اعتباری بالغ بــر 1۰3 ميليارد 
 تومان به بهره برداری رسيد اين درحاليست كه 
پروژه های آبفا با همكاری و هماهنگی بسياری 

از مسئوالن و مشاركت مردم انجام می گيرد. 
اين درحاليســت كه مســئوالن بايد قدر توفيق 
خدمت به مردم را بداننــد و نهايت تالش خود را 

صرف ارايه خدمات بهتر به مردم كنند.
وی به ارايه خدمات شركت آبفا در عمر سه ساله 
دولت تدبير و اميد پرداخــت و گفت: در طول 

سه ســال فعاليت دولت تدبير و اميد شركت 
آبفا اســتان اصفهان بيش از دو هزار و 1۴ 

كيلومتر لولــه گــذاری آب و فاضالب 
در جای جای اســتان اجــرا كرد 

همچنين بــا احداث چندين 
بــاب تصفيــه خانه های 
آب و فاضـــــــالب 
های  زيرســـاخت 
خدمات  توســعه 
بهتــر بــه مردم 
در دســـتور كار 
قــرار گرفت. اين 
كه  درحاليســـت 
 بعضا ديده می شــود

  برخــی هــا بــا كـــم 
لطفــی و نگاه حاشـــيه ای 

خدمــات دولت هــا را برخــالف وجود 
گيرنــد  مــی  ناديــده  مشــكالت 

در حالــی كــه بايد جــدای خط 
مشــی و جناح در صــدد تقويت 
 نظــام و ارايــه خدمــات بهتــر 

به مردم باشيم.
مديرعامل شــركت آبفا اســتان 
اصفهان با اشــاره به  سال اقتصاد 
مقاومتــی اقــدام و عمــل گفت: 

آبرســانی بــه شــهرك صنعتــی 
 بــرق و الكترونيــك خمينــی شــهر 

در راســتای ســال اقتصاد مقاومتی اقدام 
و عمــل انجام گرفــت چراكه ارايــه خدمات 

زيرساختی به شــهرك های صنعتی كه زمينه 
ساز اشــتغال برای متقاضيان كار است در واقع 
نمودی از اقتصاد مقاومتی است و ما در صدد 
هستيم در اين ســال مردم به واقع شاهد 

ارايه خدمات شركت آبفا باشند.
در ادامه ايــن مراســم نماينده مردم 
خمينی شــهر در مجلس شــورای 
اســالمی گفــت: در ســال های 
اخيــر با تــالش هــای جهادی 
مديرعامل  امينــی  مهنــدس 
اســتان  آبفــــا  شــــركت 
اصفهــان خدمــات بســيار 
 ارزنــده ای در بخــش آب 
و فاضالب در ســطح استان 
انجام گرفت بــه گونه ای كه 
برخالف كمبود منابع شديد 
آبی شهرسـتان خمينی شهر 
در سال های اخيـــر كمترين 
مشــكلی پيرامــون تامين آب 

شرب نداشــتند همچنين حذف ايستگاه پمپاژ 
فاضالب دستگرد كه يكی از مطالبات چند دهه 
اخير مردم اين منطقه بوده اســت در دستور كار 
قرار گرفت و انتظار می رود مشــكل تامين آب 
رحمت آباد هــم در آينده ای نزديــك برطرف 
شــود.در ادامه اين مراســم رضوانــی فرماندار 
خمينی شــهر گفت: با پی گيری های مسئوالن 
و تالش و همكاری مديرعامل شركت آبفا استان 
 و مدير آبفا خمينی شــهر طرح های توسعه آب 
 و فاضــالب در اين شهرســتان به خوبــی اجرا 
می شــود كه نمونه بارز آن حذف ايستگاه پمپاژ 
 دستگرد، اجرای شــبكه فاضالب خمينی شهر 
و با اجــرای خط انتقال شــهيد فهميده فشــار 
 شبكه توزيع آب شهرستان خمينی شهر تقويت 
می شــود. اينها همه در حالی انجــام می گيرد 
كه شــركت آب و فاضالب با تخصيص اعتبارات 
داخلی اين پروژه ها را عملياتی كرده اســت كه 

اين مهم جای تقدير و تشكر دارد.

پروژه نصب فیلترهای شنی تصفیه خانه آب فریدونشهر با حضور نماینده مردم 
این شهرستان در مجلس شورای اســامی، معاون عمرانی استاندار، مدیرکل بحران 

اســتانداری، معاون بهره برداری ومدیرروابط عمومی وآموزش همگانی آبفا استان اصفهان 
انجام شد.

معاون بهره برداری آبفا استان اصفهان با اشاره به افتتاح فیلتر شنی ) تصفیه فیزیکی ( آب فریدونشهر 
گفت:  نصب فیلتر شنی آب فریدونشهر در حالی عملیاتی شد که به دلیل شرایط آب و هوایی این شهرستان 

که در غرب استان قرار دارد و نیز وجود چشمه لنگان دراین منطقه که 
یکی از سرشاخه های زاینده رود اســت اصوال بارش های شدید 

بهاری و پاییــزی موجب افزایش کدورت آب چشــمه لنگان 
شده واین مسئله مشــکاتی در امر آبرسانی در سطح شهر 

فریدونشهروروســتاهای تحت پوشــش این تصفیه خانه 
ایجاد می کرد.

حســن غامی افزود: هنگام بارندگی با ســیابی شدن 
 NTU 40رودخانه چشــمه لنگان کدورت آب حدود تا
افزایش پیدا می کرد که این امر مشــکاتی برای تامین 
آب شــرب منطقه ایجاد مــی کرد که خوشــبختانه با 
تجهیز سیستم تصفیه آب فریدونشــهر به چهار فیلتر 
شــنی کدورت آب به زیر یــک NTU می رســد. بر 
 این اســاس می توان گفت عملیاتی شــدن این پروژه 

از اهمیت بسزایی برخوردار اســت. وی هدف از اجرای 
این پــروژه را تصفیــه فیزیکی آب و ارتقــا کیفی آب 

شرب فریدونشهر برشمرد و عنوان کرد: اجرایی شدن 
این پروژه بــا حذف کــدورت آب و تصفیــه فیزیکی  

ارتقا کیفیت آب شــرب جمعیت شــهر و روســتاهای 
تحت پوشــش این تصفیه خانه را  که بیــش از 15 هزار 

نفر هســتند، به همراه دارد. معاون بهره برداری آبفا استان 
اصفهان گفت: هزینه اجــرای این پروژه بالغ بــر 3/5 میلیارد ریال برآورد 

شده که از محل اعتبارات استانی و جاری تامین شد.

باحضور نماينده مردم
 ومعاون استانداری صورت گرفت:

بهره برداری از پروژه نصب فیلترهای 
شنی تصفیه خانه آب فريدونشهر

وقتی دامپزشک كلینیک حیات وحش پرديســان گفت امیدی به بهبود وضعیت پلنگ  مژگان   علیدوستی
رودسر نیست، خیلی ها ناامید شدند، پلنگ زيبای رودسر، اما خودش انگار نمی خواست 

تسلیم  شود. 

با وجود قطع امید از بهبود پلنگ رودسر؛

 » آرزو « برگشت

باحضور نماينده مجلس و فرماندار خمینی شهر صورت گرفت:

آبرسانی به شهرک برق و الکترونیک و کلنگ زنی فاز دوم خط انتقال آب خیابان شهید فهمیده
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
بی حوصله نباش!

4- هدف گذاری و ریسک پذیری
هدف های کوچک و دست پیدا کردنی برای خود 

بگذارید
 زمانی کــه اهــداف تان دســت پیــدا کردنی نباشــند بعد 
از مدت کوتاهی سرخورده می شــوید و به دنبال آن، اعتماد به 

نفس تان پایین می آید.
اهداف بزرگ را به هدف های کوچک تر تقســیم 

کنید
 فرض کنید می خواهید در مسابقات دو ماراتن شرکت کنید. 
اگر اصال دونده نیســتید، نمی توانید یک روزه 26 مایل بدوید. 
پس هدف تان را یــک مایل در روز قرار دهید ســپس به مرور 

زمان آن را بیشتر کنید.
 اگر میز کار به هــم ریختــه ای دارید، از برداشــتن کتاب ها 
و گذاشتن شان در قفسه کتاب ها شروع کنید. سپس کاغذها 

را روی هم گذاشته تا بعدا به آنها رسیدگی کنید.
کار جدیدی انجام دهید

 کســانی که اعتماد بــه نفس پایینــی دارند، از قــرار گرفتن 
در موقعیت های ناآشــنا و جدید اجتناب می کنند. زمان آن 
رسیده که دیگر به خود شک نکنید و کارهای جدید و متفاوتی 
انجام دهید. اگر نمی توانید دل به دریا بزنید با کســانی همراه 
شــوید که این جرات را دارند. با این کار شما آمادگی بیشتری 

پیدا می کنید در نتیجه اعتماد به نفس تان بیشتر می شود.
با برنامه ریزی میزان پیشــرفت تان را ارزیابی کنید

برخی از خصوصیات مانند قد و رنگ پوست تان را نمی توانید 
 تغییر دهید، اما در مقابل خصوصیاتــی مانند خجالتی بودن، 
بی نظمی و غیره را می توانید. برای ایــن کار باید برنامه ریزی 
 کنیــد. شــاید نهایتا محبــوب تریــن دانش آموز مدرســه 
یا منظم ترین فرد نشوید، اما با رسیدن به آنچه که خواسته اید 

اعتماد به نفس تان باال می رود.

- و گفت اگــر خواهی دنیا را بینی که پــس از تو چون 
خواهد بود، بنگر که پس از مرگ دیگران چون است. 

- پزشکان ماهرانه ترین روش شکنجه را ابداع کرده اند 
که همان زنده ماندن است. 

 - هیــچ چیــز افتضــاح تــر، توهیــن کننــده تــر 
و افسرده کننده تر از ابتذال وجود ندارد. 

- من با تمام توانایی ها و کاســتی ها شــاهکار زندگی 
خودم هستم. 

- از آدم ها پرهیز می کنم، اما نــه به خاطر این که آرام 
زندگی کنم، بلکه به آن خاطر که آرام بمیرم. 

دانستنی ها

- اگر ســعی کنید به صورت ســاختگی بخندید و این کار را به اندازه 
 کافی ادامه دهید مغز شــما دچار اشــتباه می شــود و واقعا شــروع 

به خندیدن خواهد کرد. 
- در نرماندی فرانسه قلعه وجود دارد که محل آن با توجه به جزر و مد 
دریا متفاوت اســت. هنگام مد دریا یک جزیره اســت و در هنگام جزر 

تبدیل به یک دژ بلند بر روی کوه می شود. 
 - یک نقاشــی قدیمی از تصور آینــده، متعلق به قــرن نوزدهم، مردم 
در آن موقع تصور می کردند که در آینده دانش توســط یک ماشــین 
کتاب ها را بــه مغز دانش آموزان منتقل خواهد کــرد. چیزی که هنوز 

ابداع نشده است!
-داریوش برای اولیــن بار در ایــران وزارت راه، وزارت آب، ســازمان 

امالک، سازمان پست و تلگراف ) چاپارخانه ( را بنیان نهاد.
- اولین راه شوسه و زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد.

- فیثاغورث که به دالیل مذهبی از کشــور خود گریختــه بود و به ایران 
 پناه آورده بود توســط داریوش کبیــر دارای یک زندگــی خوب همراه 

با مستمری دائم شد.
- داریوش در هر سال برای ســاخت کاخ به کارگران بیش از نیم میلیون 
طال مزد می داده است که به گفته مورخان گران ترین کاخ دنیا محسوب 
می شــده. این در حالی اســت که در همان زمان در مصــر کارگران به 
بیگاری مشــغول بوده اند، بدون پرداخت مزد که با شــالق همراه بوده 

است.
- آیین زرتشت نخستین انقالب انســان گرایی و آزادی خواهی در تاریخ 
بود. تمام نوشــتارهای تاریخی نشــان می دهد که چه اندازه این انقالب 

جهان را به پیش کشاند و چه اندازه بر فرهنگ جهانی تاثیر گذاشت.

موفقیت

قورباغه را قورت بده!

 راه هایی برای باال بردن 
» اعتماد به نفس «

داستان

ریزه کاری های زندگی 

تلنگری بر روحسود وکو

هایالیت

اعتماد به نفس

این جمالت را به افسرده ها نگویید
دیگران بدتر از اینها را تجربــه کرده اند: حقیقت دارد که 
 دیگران تجربه های بدتری داشــته انــد، اما این حقیقــت را تغییر 
نمی دهد و نمی تواند برای فردی که افسردگی دارد، مرهمی باشد. این 
حرف تنها او را از اتفاقی که افتاده شــرمنده و پشیمان تر می کند.  به 

جای آن بگویید: این اتفاق واقعیت دارد و بهتر است که آن را بپذیری.
  امروز، روز قشنگی است:  شاید از نظر شما امروز، روز زیبایی 

باشد، اما از نگاه فردی که ناراحت است، این گونه نیست. 
با گفتن این جمله در واقــع این حس را به او منتقــل می کنید که 
 ناراحتــی او و در حقیقت خود او را نادیده گرفته اید. در این شــرایط 
او احساس گناه می کند که چرا برخالف شما، افسرده و دلگیر است 

طوری که زیبایی های جهان اطراف به چشمم نمی آید. 
به جای آن بگویید: می توانم در چنین روزی در کنارت باشم؟

از خانه بیشتر بیرون برو:  شــاید بیرون رفتن از خانه هنگام 
ناراحتی برای شما یک راه چاره باشد، اما دلیلی ندارد که دیگران هم 
 مانند شــما رفتار کنند. هــر فردی بــرای آرام کردن خود، شــیوه 
به خصوصی دارد و ممکن است که پیشنهاد شما ذره ای به کار طرف 
مقابل تان نیاید، بنابراین اگر که او خانه را ترجیح می دهد، برای بیرون 

رفتن از خانه اصرار نکنید.  
به جای آن بگویید: دوست داری با هم به پیاده روی برویم؟

 فکر کن که اتفاقی نیافتاده اســت: افسردگی یک بیماری 
جدی است، بنابراین نمی توان به فرد افسرده گفت که چشم هایت را 

ببند و چیز دیگری تصور کن. 
این پیشــنهاد هیچ کمکی به بهبود حال روحی طــرف مقابل تان 

نخواهد کرد. چشم پوشی از دردها تنها فرد را گیج تر می کند.
 پس به جای فرار از آنچه اتفاق افتاده، باید با آن مواجه شد.  

به جای آن بگویید: من چگونه می توانم در این شرایط کمکت کنم؟
 تو شبیه افسرده ها نیستی: افســردگی ممکن است هیچ 
 نشانه ظاهری نداشته باشد، بنابراین اشتباه اســت که از ظاهر افراد 
در مورد حال درونی شان اظهار نظر کنیم. اتفاقا گاهی برعکس، افراد 
 افسرده ســعی می کنند که به خودشان بیشــتر از همیشه برسند 

تا مبادا دیگران به شرایط بد روحی آنها پی ببرند.  
به جای آن بگویید: با من در مورد مشکالت حرف بزن، بگذار من هم 

بفهمم چه اتفاقی افتاده است.

 - عادت هــا می توانند انســان را نابود کنند کافی اســت انســان 
به گرسنگی و رنج بردن عادت کند، به زیر ستم بودن! تا دیگر هرگز 

به رهایی فکر نکند و ترجیح بدهد در بند بماند!
  - اگر می خواهید قوی باشــید، صبر پیشــه کنید، فهیم باشــید

 و عاقل، هرکســی مــی تواند گســتاخ باشــد، اما قــدرت واقعی 
در محبت و ادب نهفته است.

  - هیچ کــس از کنار گل دســت خالــی برنمی گــردد؛ گالبگیر 
 بــه گالب مــی رســد، کنــدودار به عســل، نقــاش بــه نقش، 
 عکاس به عکس، بلبل به آواز... بیا وگل باش و چشمه خیر و خوبی.

- وقتی می خواهید به گنجشــکی غذا بدهید فرار می کند چرا که 
می داند آزادی با ارزش تر از دانه و ارزن است.

 - چشــم های خود را ببندید و به بدترین اتفاقی که می توانســت 
در زندگی تان رخ دهد فکر کنید... چشــم های خود را باز کنید. آن 
اتفاق نیفتاده است. پس خدایی را که کمک تان کرده سپاس کنید...

 - تا به حال به آپارتمان دقت کردی سقف زندگیه یکی، کف زندگی 
دیگریست!

 دنیــا بــه طــور شــگفت آوری شــبیه یــک آپارتمان اســت؛ 
سقف آرزو های یکی، کف آرزو های دیگریست...

 - باالتر از حرمت نــون و نمک، باید حرمت لحظــه هایی که باهم 
بودیم رو نگه داریم و خنده هایی که کنارهم داشتیم.

 - هیچ وقت دیر نیســت برای شــروع دوباره: به طبیعت نگاه کن. 
هیچ چیز ثابت نمی ماند. چرا تو باید بمانی، خردمندانه از تغییرات 
اســتفاده کن. مثل یک قهرمان ورزشــی، نتیجه بــازی باخته را 
 عوض کن. چیزهای مهم را نگه دار. چیزهایی را که مهم نیســتند 

دور بریز. اهدافت را مشخص کن و از نو شروع کن.
- برای طوالنی زیســتن، الزم نیســت به روزهای زندگی ات اضافه 
 کنی، تالشت این باشــد که » زندگی « را به روزهایت اضافه کنی.

- اگر عشقی احساس نمی کنی، تظاهر نکن! 
سعی نکن نمایش بدهی که عاشقی... حتی اگر خشمگینی بگو که 

خشمگین هستی... باش، ولی حقیقی باش...! 
- هیچ وقت تو دایره راحتی خودت نمون. 

هر روز به دنبال یه چالش جدید باش. هــر روزبه دنبال یاد گرفتن 
 یه مهارت تازه بــاش. هر روز بخواه یه کمی بهتر باشــی،کمی بهتر 
از دیروز باشی، کمی صبورتر، کمی بخشــنده تر، کمی مهربون تر. 

زندگی ارزششو داره؛ تو فقط یه بار به دنیا میای.

قوری شاه عباس میراث ارزشمند مادر بزرگ عزیز بود و عزیز مادر بزرگ من. 
خاله می گفت، عزیز بین نوه هایش تبعیض قائل می شــود و من را بیشتر از بقیه 
 دوســت دارد و تحویل می گیرد. من هم هر هفته می رفتم یک شــب پیشــش 
می ماندم و به سبک خودم می خواستم شادش کنم. اما حاال سه هفته می شد که 

ندیده بودمش و همه اش هم به خاطر همین قوری شاه عباسی بود. 
آخرین باری که خانه عزیز بودم، به سرم زد قوری را از کمد بیرون بیاورم. 

می دانستم که عزیز خیلی روی آن حساس است و نمی گذارد کسی به آن دست 
بزند. اما یک کنجکاوی کودکانه کار دستم داد. قوری را بیرون آوردم و چند دقیقه 

 نشســتم به تماشــایش. قوری عزیز یک قوری ســاده نبود واقعا فوق العاده بود، 
کار دست بود و حکم زیر خاکی داشت. 

نمی دانم چی شد که به سرم زد عکســش را بگیرم، داشتم عکس می گرفتم که 
صدای عزیز از اتاق نشیمن به گوشم رسید که کارم داشت. خواستم با عجله قوری 
را سر جایش بگذارم و بروم پیشش که متوجه نشود، اما لوله قوری خورد به در کمد 
و شکست. من هم با ترس طوری که شکستگی قوری در نگاه اول به چشم نیاید، 

آن را گذاشتم توی کمد و درش را بستم. 
 تمام این ســه هفته، احساس یک قاتل فراری را داشــتم. از هر صدای زنگ تلفن 
 می ترســیدم. حتی ســر کالس درس مدام به عزیز و قوری شــاه عباسیش فکر 
 می کردم. احســاس عذاب وجدان داشــت بیچاره ام می کرد. خواب دیدم، عزیز 
می رود سر کمد قوری شکســته را که می بیند، قلبش می گیرد و می میرد. چند 

 بار هم رفتم توی مغازه های عتیقه فروشــی و دنبال یک قوری شبیه قوری عزیز 
گشته بودم، اما نبود که نبود. عزیز همیشه می گفت این قوری تا ندارد. 

تا اینکه بعد از ســه هفته عزیز آمد خانه مان و من رفتم توی اتاقم قایم شدم. مهم 
نیست چند سالت باشد گاهی آدم بچه می شود، همان ترس های بچگی. 

می ترسیدم فهمیده باشد و از رو به رویی با او فرار می کردم. 
اصال گیریم نفهمیده باشد، من روی نگاه کردن در چشم هایش را نداشتم. 

عزیز مثل همه مادربزرگ ها اخم و تخم ها و بی حوصلگی های خودش را داشت 
که خوبی هایش را در ذهنم کمرنگ می کرد. 

نشسته بودم توی اتاق و ناخن می جویدم که صدای در آمد. 
مسعود، مادر با من قهر کردی؟

عزیز بود، سابقه نداشــت عزیز در طول تاریخ منت کسی را کشیده باشد، اما حاال 

آمده بود پشــت در اتاق من. ترجیح می دادم بمیرم و از این مخمصه نجات پیدا 
کنم. خودم را به خواب زدم و زیر پتو قایم شدم. عزیز در را باز کرد و داخل اتاق آمد 

و کنار پای روی تخت نشست. 
مادر بی وفا شدی... 

می خواســتم بزنم زیر گریه، اما جلوی خود را گرفتم و لبم را گاز گرفتم تا صدایم 
در نیاید. 

به خیالت نفهمیدم، همون روز که رفتی دیدم که شکسته، چینیه دیگه می شکنه 
اما می شه بندش زد... اما شیشه عمر آدم اگه بشکنه دیگه بند بر نمی داره... 

مادر پاشو ببینمت، یه وقت دیدی بار بعد باید عکسمو تو قاب روی طاقچه ببینی... 
عزیز این را که گفت دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم، همان طور که سرم زیر 

پتو بود مثل یک پسر بچه زدم زیر گریه. 

 ســر کالس نشســته اید .صدای مبهــم مدرس انــگار که 
از دور دست به گوش می رسد. کالفه شده اید سعی می کنید 
بر بی حوصلگی خــود غلبه کنید. خودکار را بــر می دارید.

شروع می کنید خط خطی کردن کاغذ جلوی دست تان،نیم 
ساعت دیگر، نه یک قرن دیگر مانده تا کالس تمام شود…

بــی حوصلگی هــر از چند گاهی ســراغ همه مــا می آید؛ 
ســرکالس، ســر کار، در خانه و حتی در تفریح. ما بیشــتر 
 اوقات آن را به عوامل خارجی نســبت می دهیم و اکثر افراد 
می گویند چون کاری برای انجام ندارند حوصله شــان سر 
رفته است. اما تحقیقات نشان می دهد که علت بی حوصلگی 
لزومــا کار یکنواخت نیســت. بعضــی ها حتی با داشــتن 
متنوع ترین نوع کارها، از یکنواختی زندگی شــکایت دارند.

گاهی بی حوصلگی به خاطر نداشــتن انگیــزه و گاهی هم 
ناشــی از ســرکوب و عقب راندن تمایالت و عالیق است که 
منجر به بی هدفی می شــود. عده ای صرفا از انجام کارهای 
 تکراری و یکنواخت خســته می شــوند، عده ای  هم حتی 

 در اوقات فراغت شــان احســاس کســالت می کنند چون 
نمــی توانند خودشــان را ســرگرم کنند. وقتــی از دانش 
آموزان می پرسیم پنجشــنبه، جمعه چطور بود بیش از نود 
درصد مواقع جواب این اســت: معمولی مثل همیشه کسل 
 کننده! عده ای حتی ترجیح می دهنــد تعطیلی آخر هفته 

نداشته باشند چون هیچ اتفاق هیجان انگیزی نمی افتد.
هر هفته تکراری تر از هفته قبل می گذرد .

گاهی بی حوصلگی آن قدر زیاد می شــود که همه زندگی 
 را در بر می گیرد؛ فرد یک جور احســاس پوچی می کند که 

به خاطر نداشتن هدف یا بی معنا شدن زندگی است.
ریشه کسالت و بی حوصلگی!

 به طور کلی ریشــه حس کســالت و یکنواختی به دو چیز 
بر می گردد؛ اول محرک های بیرونی یا نیاز به تنوع، هیجان 
و چیزهای تازه این نیاز نشــان می دهد که چرا برخی افراد 
برون گرا بیشتر دچار کسالت می شــوند، چون اغلب برای 
باال نگه داشتن سطح انگیزه شــان، بی وقفه به محرک های 
بیرونی نیاز دارند البته اســتثنا هم وجود دارد و درک عوامل 

درونی.

 در نقطه مقابــل برون گراهــا، افراد درون گرا هســتند که 
 می تواننــد خودشــان را در هر شــرایطی ســرگرم کنند 
 و از اوقات شــان لذت ببرند، معموال بی حوصله نمی شوند. 
به قول یکی از روانشناســان می توانند مانند یک مجســمه 
صامت و ساکت یک جا بنشــینند ولی حوصله شان سر نرود 
چون منشــا شــور و حرارت و زندگی در درون آدم است که 
 اگر افراد فاقد آن باشــند هیچ محرک بیرونی خوشــحالی 
و هیجان ایجــاد نخواهد کرد و این همــان عامل دوم یعنی 
عامل درونــی اســت. درک این نکتــه خیلی مهم اســت 
چون اشــتیاق بیش از حد برای داشــتن تغییر و هیجان در 
 زندگی و پرهیز از یکنواختــی، بعضی از افراد را به ســمت 
 فعالیت هایــی افراطی می کشــاند مثل فــرار از تنها بودن 
و گرایش افراطی به حضور در جمع و زیــاد میهمانی رفتن 
 و به طور کلــی تمایل بیش از حــد گذراندن همــه اوقات 
با دیگران و خــارج از خانه. افــراط در ســرگرمی ها  مثل: 
بازی های کامپیوتری و تماشای تلویزیون و حتی گرایش به 
فعالیت های مخرب مثل کشیدن سیگار، مصرف موادمخدر، 
نوشیدن مشروبات الکلی، قمار و تخریب اموال عمومی است.
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قوری مادر بزرگ

بی حوصله نباش!

خودتان را به فعالیت ترغیب کنید   
 اگر مدام هدف ها و ایده های تان را مجســم کنیــد و در مورد آنها 
 با خودتان گفت و گوهای مثبت داشــته باشــید، تمرکز بیشــتری 
بر هدف های تان خواهید داشــت، انرژی بیشــتری برای انجام کار 
پیدا می کنید. احساس اعتماد به نفس و خالقیت بیشتری خواهید 
 کرد و احســاس می کنید که قدرت و کنترل فردی تان نیز بیشــتر 
شده اســت و در نهایت هر چه فرد خوش بین تری باشید و احساس 
کنید که انگیزه بیشــتری برای انجام کار دارید، بیشــتر مشــتاق 
خواهید بود که کار را شروع کنید و نیز بیشــتر مصمم خواهید بود 

که به کار ادامه بدهید. 
افکارتان را کنترل کنید. به خاطر داشته باشید که اکثر اوقات همان 

می شوید که به آن فکر می کنید. 
فقط به چیزهایی فکر کنید و دربــاره آن با خودتان گفت و گو کنید 

که می خواهید داشته باشید نه چیزهایی که نمی خواهید. 
برای داشتن ذهنی مثبت، مسئولیت کامل اعمال خود و هر آن چه 

را که برای تان اتفاق می افتد، به عهده بگیرید. 
به هیچ دلیل دیگران را مقصر ندانید و از آنها انتقاد نکنید. 

به جای آنکه به دنبال توجیه شکســت های تان باشید، اراده کنید 
 که پیشــرفت کنید. ذهن و انرژی تــان را روی آنچه کــه می تواند 
به پیشــرفت زندگی شــما کمک کند متمرکز کنید و آنگاه از آنچه 

پیش می آید شگفت انگیز خواهید شد. 

کاریکاتوردل نوشته

یک هفته بود که همدیگر را مــی دیدیم و حرف می زدیم، 
فکر می کردم چنیــن دیده شــدنی در آن روزهایی که آه 
نداشتم با ناله سودا کنم موفقیت چشــمگیری به حساب 
می آمد. سنی از من گذشــته بود و فکر اینکه که این دختر 

خودش به من نزدیک شده سر ذوقم می آورد. 
 طوری که دیگــر بین کارکنان رســتوران ایــن قرارهای 
هر روزه  ما موضوع گفت و گو شــده بود. عروســک پوش 
رستوران قو با دختر صاحب رستوران ارکید هر روز مالقات 

می کند، حتما عده ای هم حسادت می کردند. 
همه چیز خوب پیش رفته بود تا آن شــب بارانی، در لباس 
خرسی زیر سقف ســر در رستوران شــکلک در می آوردم 
 که از دور به طرفم آمد. به روی خودم نیاوردم، آشــنا زیاد 
 دیده بودم و آموخته شــده بودم که چطور با خونســردی 

سر و ته قضیه را هم بیاورم. 
 اما بــا خــودم کار داشــت، بــه طرفم آمــد و بــا لبخند 
در چشمهایم که از سوراخ روی چشم های عروسک پیدا بود 
نگاه کرد، حس عجیبی دروم نهیب مــی زد که لو می روم. 
گفت که برای رستورانش به دنبال عروسک پوش می گردد 
و از آنجا که من را مدتی زیر نظر گرفته حاضر است دو برابر 
مبلغ حقوقم به من بدهد تا برای رســتوران ارکید کار کنم. 
همه چیز به طرز عجیبی خوب گذشــت، حرفی نزدم چند 

بار سر تکان دادم، آخر سر شــماره اش را گرفتم و او رفت. 
دیوانه شــدی، کی حاضر بودم بروم در رستوران پدر دختر 
مورد عالقه ام بشــوم خرس قهوه ای یا مرغ نوک حنایی؟ 
پس اصال فکرش را هم نکردم، پیشنهادش وسوه انگیز بود 
اما چطور می شد آن را پذیرفت. از کجا که وقتی می فهمید 
عروســک پوش خوش رقص خرس قهوه ای کسی نیست 
جز مرد متشــخصی که هر روز با او صحبت می کرده، هنوز 

هم نظرش این بود که او را استخدام کند. 
در یک شک عجیب غریب گیر کرده بودم و نمی دانستم تا 
کی می توانم این قرارهای هر روزی را کش بدهم، درســت 

در روز دهم مدیر رستوران مرا به دفترش احضار کرد. 
 منتظــر بــودم چه چیــزی بشــنوم، خبرها به گوشــش 
رســیده بود. از قرارهای هــر روزیم با دختــر رقیبش و از 
پیشــهاد کاری که گرفته بودم، گفت صبر کرده که خودم 
راهم را بکشم و بروم، اما حاال که نرفتم خودش تصمیم دارد 
مرا روانه کند. دوباره بیکاری، دوباره سرگردانی. چند روزی 
در جستجوی کار ماندم و هر عصر به دختری که بدون من 
شام می خورد فکر می کردم و به پیشــنهادش. چند باری 

برای اینکه ببینمش نزدیک رستوران رفتم، اما آنجا نبود. 
خالصه با خــودم به این نقطه رســیدم که چیــزی برای 
از دســت دادن نبود یا شــاید هم دلم برای رقصیدن تنگ 
شده بود یا شاید فکر می کردم که در این هوای سرد لباس 
عروسکی از همیشه بیشــتر می چسبد، امروز مثل همیشه 
به ظاهرم نرســیدم پالتوی قدیمی ام را پوشــیدم، شــاید 

پاهایم مرا به رستوران ارکیده ببرد...

 عروسک پوش 
قسمت دوم
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پیشنهاد سردبیر: 
دل به کدخدامنشی در آسیا نبندید

فضای مجازیک

پســت کنایه آمیز محســن بنگر خطاب به قلعه نویی پس از برد 
قاطعانه تراکتورســازی برابر ذوب آهن در نــوع خود جالب بود و 
قطعا با این کار بنگر، تراکتورســازان جریمه ســنگین تری برای 

مدافع خود در نظر می گیرند.
»دم بچه ها گرم و مبــارک طرفداران فهیم تراکتور، ان شــاءا... 
روزای بهتر تو راهه حق مردم فهیم آذربایجان باالتر از اینهاســت 
و قطعا خدا به ایــن تیم کمک می کنه، ایــن رو هم بگم  مجتبی 
حســینی خیلی مرده چون باخت ســنگین  ذوب آهن را گردن 
بازیکن نینداخت. دمش گرم که مثل مرد پشت بازیکنا و تیمش 

بود نه اینکه پشت بازیکن قایم شه ...«

دوچرخه ســوار کهنه کار کشورمان گفت: با شــرایطی که در بحث 
دوپینگ وجود دارد، به جرأت می گویم که پاک ترین ورزشکار جهان 
هستم. قادر میزبانی با اشــاره به مثبت شدن تست دوپینگ رحیمی 
امامی و صحبت هایی که این دوچرخه سوار در گذشته در مورد حضور 
در المپیک و دوپینگ انجام داده بود، عنوان کرد: او یکی دو ماه پیش 
صحبتی را سربســته علیه من انجام داده بود که ادعای سالم بودن را 
دارم و حاال صحبت من با این دوچرخه سوار این است که شما با این 
وضعیت دوپینگ چطور می خواستید در المپیک رکاب بزنید؟کسی 
که ادعای قهرمانی و حضور در المپیــک دارد باید ظرفیت آن را هم 
داشته باشــد. وی ادامه داد: به جرأت می گویم که نه تنها پاک ترین 
دوچرخه سوار بلکه پاک ترین و ســالم ترین ورزشکار جهان هستم، 
چون به این موضوع اعتقاد دارم و در این سال هایی که ورزش حرفه ای 
انجام دادم به آن رسیده ام. دوچرخه سوار کهنه کار و المپیکی گفت: 
امامی در سال 2011 به خاطر دوپینگ دو ســال محروم شده بود و 
تاوان کارهایش را می دهد. او با صحبت هایی که انجام می دهد با وجهه 
قادر میزبانی هم بازی می کند. حداقل صحبتی نکند که امروز شرمنده 
نباشد. میزبانی با اشاره به ســابقه دوپینگ در دوچرخه سواری ایران 
گفت: به نظرم آن کسانی که االن دوپینگ می کنند، مقصر نیستند، 
بلکه دوچرخه سوارانی که در گذشته دوپینگ را وارد این رشته کردند 

و حاال محروم شده اند، مقصر اصلی هستند.

شــمار گل های مهاجم برزیلی تیم فوتبال بارســلونا، از هموطن 
پرآوازه اش که اوج دوران بازیگری اش را در نوکمپ ســپری کرد، 
باالتر رفت. نیمار با گلی که در پیروزی 6 بر صفر شنبه شب بارسلونا 
در خانه آالوس به ثمر رساند، جای رونالدینیو را در جدول برترین 
گلزنان تاریخ آبی و اناری ها گرفت. نیمار 25 ساله با گلی که به رقیب 
تیمش در فینال جام حذفی اســپانیا زد، تعــداد گل های خود در 
169 بازی اش برای آبی واناری ها را به 95 رســاند و به این ترتیب از 
رونالدینیویی که در 207 بازی  خود در 5 سال حضورش در نوکمپ 
94 گل زده اســت، ســبقت گرفت.نیمار اکنون در جدول برترین 

گلزنان تاریخ باشگاه بارسلونا رده نهم را از آن خود کرده است.

 کنایه سنگین بنگر به قلعه نویی 
پس از برد تراکتور

قادر میزبانی:

به جرأت می گویم که پاک ترین 
ورزشکار جهان هستم!

نیمار از »رونالدینیو« سبقت گرفت

منهای فوتبال

فوتبال جهان

درحاشیه

می گویند طرفداران فوتبال در ایران یا قرمزهستند یا 
آبی. بماند که تراکتوری ها و ســپاهانی ها و طرفداران 
بعضی تیم ها این قاعده را عوض کردند. ولی به هر حال 
درصد زیادی از مردم ایران یا قرمزنــد یا آبی. در این 
بین سوالی پیش می آید که لژیونرها کدام طرفی اند؟ 
قرمز یا آبی؟ در گــزارش زیر تا حــدود زیادی به این 

سوال پاسخ داده می شود.
رضا گوچی)هیرنوین هلند(:گفته می شود او 
پرسپولیسی است البته خودش هیچ گاه این موضوع را 
تایید نکرده اســت. یک بار وقتی در این بــاره از رضا 
سوال شــد، پاســخ داد که هم در اســتقالل و هم در 

پرسپولیس دوستان خوبی دارد. 
اشکان دژاگه )وولفسبورگ آلمان(:درباره او 
هم گفته می شود پرسپولیسی است و به این تیم عالقه 
دارد؛ البته اشکان هیچ گاه در این باره صحبت نکرده 

است.
کریم انصاری فرد )المپیاکوس یونان(: او که 
پرسپولیسی اســت و جای هیچ بحثی نیست. کریم 

پیراهن پرسپولیس را هم به تن کرده است.
مسعود شجاعی )پانینیوس یونان(:او همیشه 
می گوید نه استقاللی اســت و نه پرسپولیسی؛ البته 
شایعاتی هست که می گوید او در بچگی استقاللی بود 

ولی خودش هیچ گاه در این باره صحبت نکرده است.
پژمان منتظری )االهلی قطر(:درباره پژمان هم 
نیازی به توضیح نیست. او استقاللی است و در آخرین 
مصاحبه اش هــم گفته اگر از االهلی قطر جدا شــود، 

جایی جز استقالل ندارد.
مجتبی جباری )االهلی قطر(:جباری هم که 
سال ها پیراهن استقالل را پوشیده است و یک آبی دو 
آتیشه به حســاب می آید. او در بین استقاللی ها هم 

محبوبیت نسبتا زیادی دارد.
علیرضــا حقیقی )لیگ دســته ســوم 
انگلیس(:گلر ســابق تیــم ملی که معلوم نیســت 
ســرانجام در انگلیس بازی می کند یا نه، پرسپولیسی 
است و عاشق این باشگاه. او هم با پیراهن پرسپولیس 
در گذشته بازی کرده است و جزو بازیکنانی است که 

دوست دارد یک روز به این باشگاه بازگردد.
هلند(:علیرضا  )آلکمار  جهانبخش  علیرضا 
هیچ وقت به صورت شفاف نگفته که استقاللی است یا 
پرسپولیســی ولی شــایعات حکایــت از آن دارد که 
طرفدار قرمزهاست. جهانبخش از تیم پگاه گیالن به 

لیگ هلند رفت و ستاره شد.

 لژیونرها  پرسپولیسی هستند
 یا استقاللی؟

مدیرعامل ذوب آهن در رابطه با شکســت ســنگین ذوب 
آهن مقابل تراکتورســازی اظهار داشت: هفته گذشته هم 
گفتم که من نتوانستم کارم را به خوبی انجام دهم و دلیل 
شکست این هفته نیز همین موضوع بود. ما دنبال مسائل 
پیرامون حضورمان در لیگ قهرمانان آسیا هستیم و کمتر 
توانستیم با بازیکنان ارتباط داشته باشیم. بازیکنان ذوب 
آهن نیز وابستگی شــدیدی از نظر عاطفی به این توجهات 

پیدا کرده اند. اینها نشان می دهد که من وظایف مدیریتی 
ام را به خوبی انجام نداده ام. ســعید آذری افزود: البته این 
راهم بگویم که با وجود باخت سنگین چند موقعیت خوب 
داشــتیم که بازیکنان ما نتوانســتند آن را تبدیل به گل 

کنند.
این را هم در نظر بگیریم با تیمی بازی داشتیم که صاحب 
سبک اســت و از مربی با کالســی بهره می برد. بازهم می 

گویم که باخت برابر تراکتور تقصیر من اســت و مسئولیت 
آن را برعهده می گیرم چون در دو هفته اخیر نتوانستیم به 
خوبی از تیم فوتبال حمایــت کنیم.  مدیرعامل ذوب آهن 
درباره اعتراض بازیکنان این تیم بــه داوری تصریح کرد: 
در این زمینه من نظر نمی دهم و کارشناســان داوری باید 
اظهارنظر کنند. باید قبول کنیم که باختیم و این مســائل 
بهانه اســت. داور که جلوی توپ مهاجمان مــا را نگرفته 
بود تا گل نشــود. مطرح کردن بحث هــای داوری نخ نما 
شده و وقتی تیمی با 4 گل شکســت می خورد، دیگر باید 
به صورت شــرافتمندانه باخت را قبول کرده و دنبال رفع 

نواقص خودش برود.
آذری در ادامه بیان داشــت: مــن با وجود شکســت، از 
کادرفنی و بازیکنان تشــکر می کنم. روز بد ذوب آهن بود 
اما بازیکنان هم ایــن را بدانند که فرصت هــا به تدریج از 
دست می رود و باید کمی حواسشــان بیشتر جمع باشد. 

همچنین خودم باید بیشتر روی این مسائل تمرکز کنم.
وی درباره بازی با اســتقالل در هفته 22 لیگ برتر گفت: 
ما این هفته با تیم بزرگ اســتقالل بازی داریم. بعد از آن 
هم دو مسابقه ســنگین در لیگ قهرمانان آسیا در امارات 
و عمان خواهیم داشــت. شــاید این باخت باعث تجدید 
انگیزه بازیکنان شــود. به هر حال بازی کــردن در زمین 
بی طرف،شتری اســت که در خانه 4 تیم ایرانی خوابیده 
و باید به خاطــر میزبانی در عمان حداقــل 450 میلیون 
تومان هزینه کنیم. متاســفانه هیچ کمکی به ما از ســوی 
فدراسیون و سازمان لیگ نشده و من شخصا طی نامه ای 

به تاج اعالم کردم که ما به مطالبات خود احتیاج داریم.
وی ادامــه داد: اگــر بخواهیم بــا این وضعیــت به لیگ 
قهرمانان آســیا برویم، من به شما قول می دهم هیچ کدام 
از نمایندگان ایران امســال توفیقی نخواهند داشت. آنجا 
دیگر ایران نیست که بتوانیم مسائل را با کدخدامنشی حل 
کنیم. متاسفانه دربحث میزبانی هم نفرات دیگری یک کار 

اشتباه انجام دادند و ما باید تاوانش را بدهیم.
آذری در پایان گفــت: اگر هم موفقیتی به دســت بیاید، 
حاصل انگیزه شــخصی و غیرت بازیکنان است. امیدوارم 

که بتوانیم بهتر از این برنامه ریزی کنیم.

هشدار آذری به مسئوالن فدراسیون درباره لیگ قهرمانان

دل به کدخدامنشی در آسیا نبندید

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان 

میزبانی سعودی ها از استقالل خوزستان در قطرجریمه قلعه نویی جواب داد
تیم تراکتورسازی بدون بازیکن محروم مقابل سیاه جامگان به میدان 
می رود.بعد از دیدار پرسپولیس و تراکتورســازی با توجه به کمبود 
نفرات در تیم تبریزی، امیر قلعه نویی به بازیکنانش هشدار داد که هر 
بازیکنی اخطار یا کارت قرمز غیرفنی از داوران دریافت کند با جریمه 
 30 میلیون تومانی مواجه می شــود. در بازی تراکتورســازی مقابل

 ذوب آهن هادی محمدی و لوســیانو ادینیــو کارت زرد گرفتند که 
اخطار هردوی آنها فنی بود . از سوی دیگر تراکتورسازی برای بازی با 

سیاه جامگان در هفته بیست ودوم هیچ بازیکن محرومی ندارد.

حسن هوری، سفیر مبارزه با مواد مخدر شد 
عصر روز شــنبه نشســت صمیمانه ای به 
میزبانی ســتاد مبــارزه با مــواد مخدر در 
مجموعه فرهنگی شقایق تهران برگزار شد 
که در آن تعدادی از نامداران فرهنگ و هنر 
و ورزش به عنوان سفیران اجتماعی مبارزه 

با مواد مخدر انتخاب شدند. 
از جملــه میهمانان حاضر در این مراســم 
حسن هوری دروازه بان سابق صنعت نفت 

آبادان و فوالد خوزستان بود که پس از آغاز 
لیگ شــانزدهم با آبادانی ها در فصل نقل و 
انتقاالت نیم فصل از این تیم جدا شــد. در 
این مراســم که رحمانی فضلی، وزیر کشور 
نیز حضور داشــت حســن هــوری یکی از 
میهمانانی بود که به ســفیر مبارزه با مواد 
مخدر انتخاب و حکــم وی نیز به او تفویض 

شد. 

باشگاه الفتح عربستان، ورزشگاه حمد بن ســحیم شهر دوحه قطر را به 
عنوان محل میزبانی از تیم استقالل خوزســتان در لیگ قهرمانان آسیا 

برگزید. 
بازی برگشت تیم های الفتح و استقالل خوزستان در روز 5 اردیبهشت ماه 
سال 1396 با تصمیم مدیران باشگاه عربستانی در ورزشگاه 15 هزار نفری 
حمد بن سحیم دوحه برگزار خواهد شــد.  دیدار رفت تیم های استقالل 
خوزستان و الفتح عربستان 2 اسفند ماه سال جاری به میزبانی تیم ایرانی 

در زمین بی طرف برگزار می شود.

آ گهی ارزیابی کیفی مناقصه گران 95/195 

م الف: 23348

وزیر ورزش و جوانان در پیامی موفقیت تیم ملی تیراندازی 
با کمان ایران در مســابقات جهانی آمریکا را تبریک گفت. 
مسعود ســلطانی فر در این پیام آورده اســت: بدون تردید 
ورزش، عاملی مهم و اثرگذار در صلح آفرینی، همزیســتی 
مسالمت آمیز اقوام و تداوم دوستی ملت ها و راهی روشن و 
استوار برای ایجاد تفاهم، گسترش همبستگی و تعامل بین 
فرهنگ هاست . درخشش و پیروزی اخیر کمانداران جوان 
ایران عزیز در مســابقات جهانی آمریکا که بــرای اولین بار 
در مسابقات جهانی با کســب یک مدال طال، دو نقره و یک 
برنز، برگ زرینی بر افتخارات ورزش کشور افزودند، نشان از 

تدبیر و دور اندیشی مسئوالن نظام و پیگیری های مجدانه 
دســت اندرکاران وزارت ورزش و جوانان، فدراســیون و در 
نهایت حاصل تالش بی وقفه کادر مربیگری و ورزشــکاران 
عزیز اســت که به دور از تنش های سیاســی ایجاد شده و 

مرزبندی و دیوارکشی ها، پیام آور صلح و دوستی شدند .

رضا عنایتی در مورد نتایج خوب صبای قم بعد از شــروع 
نیم فصل دوم لیگ گفت: در چند بازی اخیر انگیزه بچه ها 
بیشــتر شــد و این موضوع نقش مهمی در موفقیت صبا 

داشت.
 از طرفی بازیکنانی به تیم ما اضافه شــده اند که از لحاظ 
فنی و اخالقی خیلی به صبــا کمک کرده اند. وی در ادامه 
افزود: فرصتی برای جبران امتیازهای از دست رفته وجود 
ندارد و ما باید در بازی های آینده هم خوب امتیاز بگیریم. 
صبا هنوز از منطقه سقوط جدا نشده است و خطر سقوط 
همچنان ما را تهدید می کند. ما بازی های سختی درپیش 

داریم، ولی امیدوارم نتیجه بگیریم. عنایتی درباره اینکه 
آیا در پایان فصل خداحافظی خواهد کرد، گفت: بله، این 
آخرین سالی است که بازی می کنم. هرچند خداحافظی 
از فوتبال بســیار غم انگیز اســت، ولی قطعا خداحافظی 

خواهم کرد. 

 خداحافظی از فوتبال
 غم انگیز است

 تبریک  سلطانی فر
 به کمانداران جوان ایران

شــرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد خدمات بهره برداری و نگهداری از ایســتگاه پمپاژ چشمه 
مروارید- انتقال موقت آب آشامیدنی و چشمه موردل را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات 
زیر به متقاضی واجد صالحیت واگذار نماید. از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند 

دعوت می گردد تا نسبت به تهیه، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی توان انجام کار اقدام نمایند.
مبلغ برآورد: حدود 5/700/000/000 ریال ) پنج میلیارد و هفتصد میلیون ریال( 

محل اجرا: استان چهار محال و بختیاری شهرستان کوهرنگ منطقه بی رگان
مدت اجرا: 12 ماه

واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 15 روز مهلت دارند نسبت به تهیه و 
تکمیل اسناد ارزیابی از سایت ESRW.IR گزینه مناقصه ها، سامانه امور قراردادها اقدام نموده و مدارک 
تکمیلی را به نشــانی اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت آب منطقه ای 
اصفهان- دفتر قراردادها- کدپستی 76473-81646 صندوق پســتی 391، دبیرخانه امور قراردادها 

تحویل دهند.
تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 2528 فاکس: 36611073 

شرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان

دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان گفت: مهر و امضایی که ما در 
فرم رضا شــکاری زدیم بابت این بود که تایید کنیم این بازیکن 
عضو باشــگاه ذوب آهن بوده و مبلغ خروج از استان را پرداخت 
کرده است و ما هیچ قراردادی را فسخ نکردیم؛ سازمان لیگ هم 
هنوز قرارداد شکاری را فسخ نکرده است.  علیرضا جهانشاهی در 
مورد ماجرای فســخ قرارداد یک طرفه رضا شکاری بازیکن 17 
ســاله ذوب آهن در هیئت فوتبال اصفهان اظهار داشت: باشگاه 
ذوب آهن به شکاری فســخ قرارداد نداد و این بازیکن به هیئت 

فوتبال اســتان مراجعه کرد و ما به او گفتیم این فســخ قرارداد 
حتما باید با مهر و امضای باشــگاه ذوب آهن باشد. وی ادامه داد: 
شکاری عنوان کرد باشگاه ذوب آهن قرارداد من را فسخ نمی کند 
و تصمیم دارم به صورت یک طرفه این قرارداد را فســخ کنم. از 
طرف دیگر فسخ قرارداد یک طرفه بازیکنان لیگ برتر به عهده 
سازمان لیگ و شورای حل اختالف این سازمان است و در اختیار 
هیئت فوتبال استان اصفهان نیست. دبیر هیئت فوتبال اصفهان 
گفت: شکاری خودش به تهران رفت و از آنجا فرم مخصوص فسخ 

قرارداد یک طرفه را گرفت و به هیئت فوتبال استان مراجعه کرد و 
گفت باید مبلغ مربوط به خروج از استان را پرداخت کنم تا بتوانم 
این موضوع را از تهران پیگیری کنم. وی ادامه داد: مهر و امضایی 
که ما در آن فرم زدیم بابت این بود کــه تایید کنیم این بازیکن 
عضو باشــگاه ذوب آهن بوده و مبلغ خروج از استان را پرداخت 
کرده اســت و ما هیچ قراردادی را فسخ نکردیم؛ حتی زیر همان 
فرم هم به صورت دســت نویس توضیح دادیم که فسخ قرارداد 
مربوط به شورای حل اختالف ســازمان لیگ است. جهانشاهی 
در همین خصوص افزود: سازمان لیگ هم هنوز قرارداد شکاری 
را فســخ نکرده اســت و این بازیکن باید حتما رضایت باشگاه 
ذوب آهن را بگیرد. من با سازمان لیگ هم تماس گرفتم که این 

سازمان هم گفت ما هنوز قرارداد شکاری را فسخ نکرده ایم.

دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان:

سازمان لیگ، هنوز قرارداد شکاری را فسخ نکرده است

محمد محمودی 
پایه نهم 

دوره اول متوسطه 
معدل: 19/36

مهدی محمودی 
پایه نهم 

دوره اول متوسطه 
معدل:  19/57

باتشکر از آقای نجفعلی عمادی 
مدیر دبیرستان قرآنی مهاد)باقر العلوم »ع«(
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پیشنهاد سردبیر: 
میزبانی 1357 مدرسه از میهمانان فرهنگی در نوروز

درحاشیه

مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان اظهار کرد: پرونده قاچاق 46 تن برنج 
خارجی به ارزش 2 میلیارد و 39 میلیون و 474 و 938 ریال که توسط ماموران پلیس 
آگاهی اصفهان کشف شد، جهت رسیدگی، به شعبه نهم ویژه رسیدگی به قاچاق کاال 

و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان ارسال شد.
غالمرضا صالحی افزود: این محموله در دو دستگاه کامیون کشنده و تحت پوشش 

حمل مواد شیمیایی پلی پروپیلن کشف شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان ادامه داد: شعبه نهم ویژه رسیدگی به 
قاچاق کاال و ارز اصفهان، دو متهم پرونده را عالوه بر محکومیت ضبط کاال و مصادره 
کامیون ها به نفع دولت، به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 39 میلیون و 474 هزار و 938 

ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت نیز محکوم کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان ضمن اعالم این خبر گفت: به 
مناسبت دهه فجر انقالب اسالمي، طرح پایش سالمت 260 نفر از جانبازان 70 درصد 
قطع نخاعي استان اصفهان و همســران آنان، از ابتداي دهه فجر انقالب اسالمي، آغاز 
شده و تا هفته اول اسفند ماه سال جاري ادامه خواهد داشــت. داریوش وکیلي افزود: 
طرح پایش سالمت از 12 بهمن ماه 95 در مرکز تخصصي و فوق تخصصي بیمارستان 
میالد در حال انجام اســت که تاکنون براي حدود 150 جانباز 70 درصد قطع نخاعي 
پایش سالمت صورت گرفته است. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
با بیان اینکه آزمایشات تخصصي مختلف روي جانبازان صورت مي گیرد، تصریح کرد: 
متخصصان پزشکي با اخذ آزمایش خون از جانبازان، معاینات داخلي، اعصاب و روان، 

جراحي، دندان پزشکي، سونوگرافي و... را انجام مي دهند. 

توسط تعزیرات حکومتی صورت گرفت؛

محکومیت 2 میلیارد ریالی قاچاقچیان برنج خارجی در اصفهان
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان خبر  داد:

اجراي طرح پایش سالمت جانبازان قطع نخاعي استان

در راستای انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت شهر دوستدار کودک در ایران؛

 رییس دفتر یونیسف میهمان 
اصفهانی ها شد

دکتر ویل پارکس رییس دفتر یونیسف ایران و معاون امور بین الملل 
وزارت کشــور و هیئت همراه، به منظور دیدار با شــهردار و مدیران 

شهری اصفهان، از روز گذشته وارد این شهر شدند.
 معاون فرهنگی، اجتماعی شــهرداری اصفهان با اعالم این خبر 
اظهارکرد:  طبق برنامه ریزی صورت گرفته، مقرر شــده است که 
شــهر پرآوازه اصفهان به عنوان پایلوت و پایتخت شهر دوستدار 
کودک در ایران انتخاب شــود و طی گام هایی  مشخص در مدت 
معین، شهرداری به شاخص های شهر دوستدار کودک یونیسف 
نزدیک شود. علی قاســم زاده افزود: در این راســتا رییس دفتر 
یونیســف ایران نیز از اصفهان به عنوان شــهر دوستدار کودک 
دیدن خواهد کرد. وی ادامه داد: در این سفر سه نشست تخصصی 
برنامه ریزی شده که یکی از نشســت ها دیدار چند جانبه رییس 
یونیسف، دکتر جمالی نژاد شــهردار اصفهان، نمایندگان وزارت 

کشور و کادر دبیرخانه شهر دوستدار کودک است.
معاون فرهنگی، اجتماعی شــهرداری اصفهــان اضافه کرد: در 
نشست دوم، طرح های شهر دوستدار کودک شهرداری اصفهان 
با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی استان بررسی 
می شود. قاسم زاده اظهارکرد: در نشست سوم نیز جلسه رییس 
دفتر یونیســف ایران و ارزیابی نظرات مدیران و همچنین بررسی 

شاخص های اصلی شهر دوستدار کودک برگزار می شود.
در این سفر انتظارات دو طرف مطرح می شود و طرفین به اجرای 
آن متعهد شده و در نهایت جلســه دوم در سال آتی برنامه ریزی 

خواهد شد.

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان:

 پیاده روسازی خیابان گلستان 
در دست اجراست

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان مطرح کرد:

توزیع عادالنه خدمات در محالت 
منطقه 14

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی پل دوم روگذر 
خیابان بلوار آب

مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: پیاده روســازی 
خیابان گلستان حدفاصل خیابان کاوه تا چهارراه هسا در دست 
اجراست. علی اصغر شاطوری با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون 
10 درصد پیشرفت داشته اســت، افزود: پیاده روسازی خیابان 
گلستان سال آینده تکمیل می شــود. مدیرمنطقه 7 شهرداری 
اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: فضای سبز 
جزو منابع با ارزش شــهر محسوب می شــوند؛ در همین راستا 
برای آبیاری فضای سبز این منطقه احداث 3 مخزن ذخیره آب 

شهرک ولی عصر در دستور کار قرار گرفت.
شــاطوری با بیان اینکه این پروژه تاکنون 30 درصد پیشــرفت 
داشته است، اضافه کرد: احداث 3 مخزن ذخیره آب فضای سبز 

با اعتبار 3 میلیارد تومان در سال آینده تکمیل می شود.

مدیر منطقه 14 شــهرداری اصفهان اظهارکرد: در سال»اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« شــهرداری منطقه 14 اصفهان توانسته با 
اقدامات جهادی در بخش های مختلف به صورت متوازن پروژه هایی 
را مورد بهره برداری قرار دهد و تحولی در ســطح منطقه به وجود 
آورد. علی شمس با اشاره به احداث خیابان عاشق اصفهانی شرقی، 
اظهارکرد: خیابان 45 متری جنب حرم مطهر حضرت زینب)س( 
تا قبل از پایان سال به بهره برداری می رســد.وی با اشاره به دیگر 
پروژه های این منطقه افزود: همچنین زمینــی در انتهای خیابان 
عمان سامانی برای احداث ورزشگاه تملک شــده است و به زودی 

عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
وی با اشــاره به آزادسازی دو ســوم کمکی رینگ چهارم ترافیکی 
اظهارکرد: تا پایان امسال آزادســازی این بخش به اتمام می رسد و 
در ابتدای سال 96 عملیات اجرایی آن آغاز می شود. شمس احداث 
پارک شهید خطیبی را از دیگر اقدامات انجام شده توسط شهرداری 
منطقه 14 اصفهان برشــمرد و گفت: در محله ارزنان زمینی برای 
احداث ورزشــگاه تملک شده و عملیات ســاخت آن به زودی آغاز 
می شود. وی با اشــاره به پروژه هایی که در سال جاری به سرانجام 
رسیده است، گفت: امسال در محله دارک کتابخانه و فرهنگسرای 
انتظار و در محله امام خمینی)ره( بوســتان آزادی افتتاح شد. وی 
تاکید کرد: این پــروژه ها باوجود رکود اقتصادی و شــرایط خاص 

منطقه 14 محقق شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث پل دوم بتنی 
روگذر خیابان بلوار آب در خیابان جی شــرقی در دست اجراست. 
رضا مختاری با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون 20درصد پیشرفت 
داشته است، افزود: پل بتنی دوم روگذر خیابان بلوار آب با اعتباری 
حدود 6 میلیارد ریال تا ســال آینده تکمیل می شود.مدیر منطقه 
15 شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: 
مجموعه اداری و تجاری فجر در خیابان جی غربی- خیابان اباذر به 
مساحت 473 متر مربع، با همکاری بخش خصوصی در دستور کار 
قرار گرفته اســت. مختاری ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه نیز 

تاکنون 50 درصد پیشرفت داشته است.

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان:

مناسب سازی پیاده روهای خیابان های 
منطقه 6 به نیمه رسید

مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: پیاده روســازی 
خیابان سپهســاالر برای تردد روان کم توانان جســمی و اهالی 
منطقه 6 در دســتور کار قرار گرفته است. منصور نجفی با اشاره 
به اینکه پیاده روســازی خیابان سپهســاالر تاکنون 50 درصد 
پیشرفت داشــته اســت، افزود: این پروژه با اعتبار 7 میلیارد و 
500 میلیون ریال تا پایان سال جاری تکمیل می شود. نجفی با 
بیان اینکه پیاده روسازی خیابان قائم در خیابان سجاد در دست 
اجراســت، ادامه داد: این پروژه نیز تاکنون 50 درصد پیشرفت 

داشته و تا پایان سال جاری به پایان می رسد.
وی اضافــه کرد: پیــاده رو ســازی میــدان آزادی بــا اعتبار 

800میلیون ریال تا پایان سال جاری انجام می شود.

شهرداری

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان اظهار کرد: در 
ابتدای سال جاری نوسازی ناوگان تاکسیرانی اصفهان 
کلید خورد. حسین جعفری ادامه داد: در همین راستا 
تا به حال 800 دســتگاه تاکسی، نوسازی شده و 800 
دســتگاه دیگر نیز از چرخه حمل و نقل عمومی شهر 
خارج شده اند. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان 
با اشاره به اینکه تاکســی های پیکان 5 برابر بیشتر از 
بقیه خودروها آلودگی تولید می کننــد، عنوان کرد: 
در مجموع 1600 دستگاه تاکســی پیکان در ناوگان 
تاکســیرانی وجود دارد که تا به حال 1200 دستگاه 
آن از مدار فعالیت، خارج و اسقاط شده اند. وی افزود: 
با توجه به اینکه خارج کردن تاکســی های پیکان در 
اولویت اول ســازمان تاکســیرانی اصفهان قرار دارد، 
امیدواریم بتوانیم تا نیمه اول سال آینده 400دستگاه 
باقیمانده را نوســازی کنیم. جعفری خاطرنشان کرد: 
سمند و پژو خودروهایی هستند که به منظور نوسازی 
تاکســی ها و جایگزینی آنها با خودروهای فرســوده 
درنظر گرفته شــده اند؛ البته تاکســی های فرودگاه 
اصفهان با خودروهای لوکس آریو جایگزین شده اند و 
می توان امیدوار بود که کل ناوگان تاکسیرانی اصفهان 

تا پایان سال آینده به طور کامل نوسازی شود.

نوسازی تاکسی های فرسوده
تا پایان سال 96

آموزش و پرورشخبرحمل و نقل

 میزبانی 1357 مدرسه 
از میهمانان فرهنگی در نوروز

مشارکت خیران در احداث 
مراکز درمانی در استان 

رییس مجمع خیران سالمت استان اصفهان گفت: در 6 
سال گذشته خیران استان اصفهان در احداث 480 مرکز 
بهداشتی و درمانی استان اصفهان مشارکت داشته اند. 
کمال حیدری افزود: برای احداث ایــن مراکز، خیران 
در تامین بیش از هزار و 300 میلیارد ریال مشــارکت 
داشــته اند. وی بیان کرد: خیران سالمت در تکمیل و 
احداث پروژه های بهداشــت و درمان استان اصفهان با 
دولت مشارکت دارند و اکنون که حمایت های دولت از 
پروژه های بهداشت و درمان بی نظیر بوده، ارائه خدمات 
به کلیه مردم استان اصفهان بیشتر شده است. حیدری 
تاکید بر پیشگیری از بیماری را از مهم ترین برنامه های 
مجمع خیران سالمت دانســت و تصریح کرد: با توجه 
به اهمیت پیشگیری، خیران به ســمت احداث مراکز 
بهداشــتی راهنمایی می شــوند تا با کنترل وضعیت 
بهداشتی و درمانی مردم، مانع از ابتالبه بیماری یا وخیم 
شدن اوضاع آنها شــوند. وی خاطرنشان کرد: نگاه همه 
جانبه به جســم و ســرمایه گذاری تنها در این بخش، 
معضلی جدی برای بهداشت روح و سالمت و معنویت 
است که در این راستا نیز خیریه ها با هدف ارائه خدمات 
در راستای روح و جسم در اســتان اصفهان ایجاد شده 

است.

رییــس اداره تعاون و امــور رفاهــی اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: 1357 مدرسه در استان 
اصفهان آماده اســکان میهمانان فرهنگی در تعطیالت 

نوروز است.
آذر کیوان امیرپور اظهار کرد: در اســتان اصفهان 1357 
مدرسه برای اســکان میهمانان فرهنگی در نوروز آماده 
اســت که مجموعا دارای 13640 کالس است و در شهر 
اصفهان نیــز 650 مدرســه دارای 6500 کالس آماده 
اســکان میهمانان نوروزی است. وی با اشــاره به اینکه 
کالس ها در دو نوع الف و ب اســت، گفت: هر مدرســه 
دارای حمام است و در اتاق های نوع »الف« فرش، یخچال 
و تلویزیون قرار دارد، امــا کالس های نوع »ب« تنها فاقد 
تلویزیون است. رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفــت: فرهنگی های 
کشــور می توانند از ایــن کالس ها در تعطیــالت نوروز 
استفاده کنند؛ البته در مواقع خاص مانند بارندگی های 
شــدید و... به تمام مردم کمک خواهد شد و مدارس در 
اختیار ستاد بحران قرار خواهد گرفت؛ اما به طور معمول 
ویژه فرهنگیان است. امیرپور گفت: 30 درصد اتاق ها از 
آغاز اسفندماه به صورت اینترنتی رزرو می شود و اسکان 

در بقیه اتاق ها به صورت حضوری است.

اوقاف

معاون فرهنگــی و اجتماعی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه استان اصفهان اظهار کرد: امسال در پنجمین 
دوره طرح ملــی تربیت حافظان قرآن کریم اســتان 
اصفهان، 31 هزار قرآن آموز در 11 رشــته حفظ یک 
جزء، دو جزء، سه جزء، پنج جزء، ده جزء، بیست جزء، 
حفظ کل قرآن کریم و حفــظ موضوعی قرآن ثبت نام 
کردند که از این تعداد 21 هــزار و 500 نفر در آزمون 
شفاهی این طرح شــرکت کردند که از 30 دی لغایت 
10 بهمن در سراسر استان برگزار شد. حجت االسالم  
حســن امیری توضیح داد: مرحله دوم و آزمون کتبی 
این دوره نیز هم زمان با سراســر کشور، روز پنجشنبه 

28 بهمن ماه برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: امسال استان اصفهان برای اولین 
بار در کشور توانسته است سیستم الکترونیکی را برای 
برگزاری آزمون کتبی این طــرح طراحی کند که این 
سیستم شامل دریافت کارت ورود به جلسه به صورت 
الکترونیکی از طریق مراجعه به سایت اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان، تصحیح برگه های آزمون 
توسط رایانه، اعالم نمرات در ســایت اداره کل اوقاف 
اســتان و همچنین صــدور گواهینامه هــا به صورت 

رایانه ای است.

برگزاری آزمون کتبی طرح ملی 
تربیت حافظان قرآن در اصفهان

مشاور رییس قوه قضائیه و امام جمعه موقت تهران در 
جمع قضات و اعضای شــوراهای حل اختالف استان 
اصفهان اظهار کــرد: عدالت، قلب هــا را نظم داده و 
اجرای آن باعث جلب اعتماد دل ها شده و این وظیفه 
خطیر قوه قضائیه، حرکت در خــط امان زمان بوده و 
باید سعی شود از این فرصت بی نظیر به بهترین شکل 

استفاده شود.
آیت ا... کاظم صدیقی گفت: دســتگاه قضایی در نظام 
مقدس جمهوری اســالمی از بوی عصمــت طاهره 
برخوردار بــوده و صفات خــدا در وجــود قضات آن 
تجلی گر اســت. وی همچنین دارا بودن خلق وخوی 
خوش را از صفات حســنه مومن دانست و تاکید کرد: 
کارکنان در اداره و نهادهــا خدمتگزاران به مردم بوده 
و تکریم و کسب رضایت هر چه بیشتر ایشان از صفات 
انقالبی بودن و جهاد اوســط محسوب می شود؛ ضمن 
اینکه در دســتگاه قضایی این خصلت حســاس تر و 
بیشــتر مورد انتظار اســت؛ چراکه قضات و کارکنان 
قوه قضائیه، ســپاهیان اجرای عدالت اند و مردم چشم 
کرامت به قضات در دســتگاه قضائی دارند. مشــاور 
رییس قوه قضائیه با توصیــه به همگان درخصوص به 
یاد خدا بــودن، اظهار کــرد: در لحظه به لحظه عمر و 
زندگی همواره خدا را حاضر، ناظر و همراه خود بدانیم 
چراکه با یاد خدا آیینه دل ها صاف و شــفاف می گردد 
و در مسیر صحیح زندگی راهگشا خواهد بود. آیت ا... 
صدیقی همچنین به انس بیشــتر با قــرآن، تاکید و 
خاطرنشان کرد: فراموش نشــود که همه در این دنیا 
مســافر و فانی هســتیم و وطن ما جایی دیگر است، 
مبادا بی توشــه و دســت خالی گذر کنیم و در این راه 
با انس بیشــتر با قرآن که تجلی اعظم و نور خداست، 
همراه و هم نفس باشــیم و در فتنه ها و گرفتاری ها و 
آتش نفس به سنگر قرآن پناه ببریم؛ چراکه شفاعت و 

شکایت قرآن در قیامت گریزناپذیر است.

مشاور رییس دستگاه قضا در اصفهان:

قضات و کارکنان قوه قضائیه 
سپاهیان اجرای عدالت اند

دیدگاه

رســول زرگرپور تصریح کرد: این مصوبه، عالوه بر توجه 
به برنامه ریزی و سیاســت گذاری مشــاغل در منطقه و 
شناسایی اســتعدادها و قابلیت های مناطق، حمایت های 
نهادی، اعتباری، آموزشــی و اجرایی در ایجاد اشــتغال 

پایدار را در دستور کار قرار داده است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه از صندوق توســعه ملی 
1/5میلیــارد دالر برای اعطای تســهیالت در نظر گرفته 
شده اســت، تصریح کرد: آیین نامه و کارگروهی برای این 

کار پیش بینی شده است.
وی افــزود: این طرح در ســه محــور تشــویقی ازجمله 
حمایت های تسهیل گری، حمایت های آموزشی و تکمیل 
زنجیره تولید پیش بینی شــده و 42 عنوان تشــویقی در 
ارتباط با مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی، تسهیالتی و... 

در نظر گرفته شده است.
زرگرپور اظهار داشــت: ایــن مصوبــه در مرحله تدوین 

آیین نامه هاســت؛ ولی باتوجه به اهمیت آن برای استان، 
فعالیت های کارگروه آغاز شــده اســت و با قــوت ادامه 
خواهد یافت و بــا توجه به زیرســاخت ها و ظرفیت های 
باالیی که در استان وجود دارد، باید از این بسته حمایتی 
حداکثر استفاده را داشته باشیم که می تواند در ارتباط با 

اشتغال های جدید در سال آینده تاثیرگذار باشد.
وی اضافــه کرد: ایجاد اشــتغال جدیــد و بهره برداری از 
مزیت های مناطق با ایجاد اشــتغال پایــدار، اولویت های 
اصلی در بسته حمایتی محسوب می شود و هدف، بیشتر 

مناطق محروم و حوزه عمل در شهرستان هاست.
اســتاندار اصفهان یادآور شد:  بر اســاس این مصوبه، در 
هریک از استان های کشور یک کارگروه استانی مدیریت 
و راهبری توســعه اشــتغال پایدار تشــکیل می شود که 
اســتاندار )رییس کارگــروه(، رییس ســازمان برنامه و 
بودجه اســتان )نایب رییس(، مدیرکل توسعه روستایی 

اســتان، مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، مدیرکل 
صنعت، معــدن و تجــارت، مدیر کل جهادکشــاورزی، 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، دبیر شــورای هماهنگی 
بانک های استان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان، 
رییس صندوق کارآفرینی امید استان و دونفر صاحب نظر 
به پیشنهاد دبیرکارگروه و با تاکید استاندار، اعضای آن را 
تشکیل می دهند و براساس تصمیم اتخاذ شده، مدیرکل 
ســازمان صنعت، معدن و تجــارت به عنــوان دبیر این 

کارگروه انتخاب شد.
وی خاطر نشــان کرد: این کارگروه به صورت مســتقل و 

ذیل کارگروه اقتصاد مقاومتی استان فعالیت می کند.
زرگرپور با بیان اینکه مجوزهــای الزم برای 1/5میلیارد 
دالر تسهیالت گرفته شــده و مراحل نهایی قانونی خود 
را می گذراند، گفت: این تســهیالت مربوط به طرح های 
صنعتی، کشــاورزی و خدمات اســت و با توجه به اینکه 
طرح هــای خدماتــی و صنایع دســتی و گردشــگری و 
پوشــاک ازجمله طرح های مزیت دار اســتان به شــمار 
 می رود، تســهیالت بیشــتری به این بخش ها اختصاص

خواهد یافت.
وی در ادامه به توزیع شهرستانی اعتبارات مشاغل خانگی 
استان اشاره کرد و افزود: در ســال 94، 17میلیارد تومان 
اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شده بود که بر اساس 
گزارش اعالم شده، 88 درصد اعتبارات جذب شده است 
که ایــن میزان اعتبار برای ســال 95 کاهــش یافته و به 

7میلیارد تومان رسیده است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه برای هر اشتغال 50میلیون 
ریــال تســهیالت پرداخت می شــود، گفت: بر اســاس 
جمعیت فعال، بیکار، محــروم و غیرمحــروم، اعتبارات 
برای هر شهرســتان مشخص می شــود و باید چارچوبی 
تدوین گردد کــه فرمانداران در قالــب آن عمل نمایند و 
 کارگروهی در اســتان تنهــا نظارت بر ایــن فعالیت ها را

بر عهده داشته باشد.
زرگرپور بــا تاکید بر اینکــه باید فرآیند ایجاد مشــاغل 
خانگی، احصــا و فرآیندهای اضافی حذف شــود، افزود: 
با همکاری بانک هــا، باید هرچه زودتر میــزان اعتبارات 
باقی مانده برای اعطای تســهیالت به متقاضیان پرداخت 

گردد.
وی  در ادامه، با اشاره به تسهیالت اعطایی از محل قانون 
تبصره 26 و در راستای اشــتغال زایی مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی، بهزیستی و سازمان دیه، گفت: اعطای 
این تســهیالت به مددجویان با توجه بــه اینکه در محل 
مناسبی پرداخت می شــود، باید راحت تر صورت گیرد و 
محدودیت هــا و موانعی که در این خصــوص وجود دارد، 
اصالح گردد. گفتنی است در این جلسه علل افزایش نرخ 
بیکاری در اســتان اصفهان و آسیب شناسی تحوالت بازار 
 کار و دالیل افزایش نرخ بیکاری در اســتان و مقایسه آن

با سایر استان ها ارائه شد.

با همکاری 
بانک ها، باید 
هرچه زودتر 

میزان اعتبارات 
باقی مانده 

برای اعطای 
 تسهیالت 

به متقاضیان 
پرداخت گردد

استاندار اصفهان مطرح کرد:

تسهیالت 50 میلیون ریالی برای هر شغل

استاندار اصفهان در کارگروه اشتغال استان، با اشاره به بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار، اظهار داشت: 
این بسته حمایتی به منظور ایجاد اشتغال جدید و پایدار تدوین شده است.
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گوناگون

معروف ترین
 کوتاه قدان تاریخ)2(

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »کوثر جاودان« به قلم »حجت االسالم ابوالفضل هادي منش« 
برگزیده ای از ســیره حضرت زهرا)س( با رویکرد به سه عنصر اساسى 

حدیث، سیره و کرامات است.
حضرت زهــرا)س( برترین یادگار رســول خدا)ص( ، کوثر آســمانى 
خداوند و سرچشــمه زالل الهى است که تا قیامت بشــر را مفتخر به 
حضور خود در سرای خاکى ایشان کرده و در قیامت بزرگ ترین شفیعه  
روز جزاست و آنان را که به او و خاندان پاک و فرزندان واالگهرش ایمان 

دارند شربت شفاعت مى چشاند و برات رهایى از عذاب خواهد داد.
رفتار و کردار حضرت زهرا )س( یادآور ســیره رســول خدا)ص( بوده 
و ایشــان بیشــترین پیروی و تبعیت از پیامبر اکرم )ص( را داشــت و 
الگویى کامل برای زنان مسلمان اســت. کتاب حاضر نیز برگزیده ای از 
سیره این بانوی آسمانى با رویکرد به سه عنصر اساسى حدیث، سیره و 

کرامات مى باشد.

برخى از عناوین و موضوعات کتاب پیش رو عبارتند از:
»مرگ آگاهــى«، »تالش گــری«، »الگوی عفاف«، »کوثــر آفتاب«، 
»ازدواج آسمانى«، »همراهى فرشتگان«، »زهد پیامبر گونه«، » راه و 

راهنما شناسى«، »آرامش قلب پدر« و... .
در قسمتى از کتاب حاضر مى خوانیم:

»فاطمه)س( با اینکه جایگاه رفیعى نزد خداوند بزرگ داشت ، خود را 
مطیع همسر مى دانســت و خود را در انجام شایسته وظایف منزل اعم 
از شوهرداری، خانه داری و بچه داری به زحمت مى انداخت چرا که در 
قاموس زهرای اطهر )س(  زن مســلمان با این تالش به پروردگار خود 

تقرب مى جوید... .«
گفتنى اســت کتاب »کوثر جاودان« را انتشــارات بهار دل ها در قطع 
پالتویى، 48 صفحه و شــمارگان 5 هزار نســخه چاپ کرده و به بازار 

کتاب فرستاده است.

 کسادیای مرغ و فلفل؛ پیش غذای مکزیکی

لبخندک

بیماری

مواد الزم:  ســینه مــرغ بدون 
پوســت و اســتخوان نیم کیلو، فلفل 
ســبز2 عدد،فلفــل قرمــز چیلــی1 
عدد،پنیر چدار یا موزارالی رنده شده 
)در صــورت امــکان پنیــر مونتری 
استفاده کنید(1و نیم پیمانه،تورتیال6 
عدد،روغــن زیتــون یــک قاشــق 
غذاخوری،گوجه فرنگی بی دانه و خرد 
شــده نیم پیمانه، گوجــه فرنگی ریز 
برای تزئین به میــزان دلخواه،پیازچه 
خرد شده )قسمت سبز آن( سه قاشق 
غذاخوری،گشــنیز یــا ریحــان تازه 

خردشده یک قاشق غذاخوری
طرز تهیه: مرغ را رشته رشــته خرد و ســرخ کنید تا کامال بپزد.   دانه فلفل ها را 
خارج کنید و آنها را باریک برش دهید. روغــن را در تابه بریزید، فلفل ها، پیازچه و مرغ 

را حدود 10 دقیقه تفت دهید تا زمانی که سبزیجات کمی نرم شوند.
 مقداری از مــواد را روی نیمی از هر کدام از تورتیالها بریزید و روی آنها پنیر بپاشــید. 
تورتیال را از وسط تا کنید و آنها را در سینی فر قرار دهید تا زمانی که کسادیاها طالیی 

و پنیرها آب شوند. این روند حدود 10 دقیقه زمان نیاز دارد.
  برای سرو این غذا باید کسادیا را از وسط نصف و با سس سالسا تزئین کنید.

برای شــما هم پیش آمده که وقتی پای یک 
برنامه پزشکی نشسته اید و دارند درباره عالئم 
یک بیماری حرف می زنند، به فکر فرو رفته و همه آن عیب و علت ها را 
در خودتان پیدا کرده باشید؟ یکی از فامیل های ما همین طور است، 
مدام در خودش دنبال مریضی می گردد. دســت خودش نیســت، 
همیشه نگران بیمار شدن است و از شدت این نگرانی خودش را بیمار 
می کند. تا همین لحظه که من مشــغول مرقوم کردن این خطوط 
هستم دســت کم دوازده نوع بیماری العالج را در خودش شناسایی 
کرده و از همه آنها جان سالم به در برده است. باور کنید اصال شرایط 
خوشایندی نیست. فکرش را بکنید، صبح یک نفر با صدای گرفته و 
بغض آلود به شــما زنگ بزند و بگوید چند روزی است که نمی تواند 
غذایش را درســت قورت بدهد و این یعنی یک جای کار در دستگاه 
گوارشــش لنگ می زند و به احتمال زیاد هفته آینده باید شــیمی 
درمانی بشود. بعد هم تمام روز بنشیند و چندتایی عالمت مرتبط و 
غیرمرتبط با این بیماری را در خودش شناســایی کند و در تمام این 
مدت به حال خودش و جوانــی ناکامش گریه کند. وضعیت عجیبی 
اســت. هرچقدر هم بخواهید به خودتان بقبوالنید که چیزی نیست 
و این هم یکی دیگر از آن بیماری های تخیلی است که همان طور که 
ناگهانی آمده، یکهو و بی خبر هم غیب می شود، باز غصه می خورید 
و نگران می شوید و پیش خودتان می گویید مبادا خدای نکرده این 
بار یک درصد درســت گفته باشــد؟ اگر واقعا مریض باشد چه؟ این 
شرایط وقتی تشدید می شــود که دور و برتان کسی را داشته باشید 
که یک بیماری سخت او را در چشم به هم زدنی از پا انداخته باشد و 
حاال بترسید که این شرایط یک بار دیگر تکرار شود. این نوع وسواس، 

یعنی تالش غیرمنطقی برای پیدا کردن بیماری، 
شــوخی شــوخی آدم را بیمار می کند. به 

هرحال اعصاب اســت دیگر 
تا یک حدی کشــش دارد. 
امانش که بریده شد به قلب 

و معده و کمر آدم می زند.

کوثر جاودان

خطرات بسته بندی شکم در پالستیک!
کاهش وزن و از بین بردن چربی های شکم یکی از دغدغه های بسیاری از مردم جهان 
محسوب می شود و این شــرایط به ظهور محصوالت و روش های بسیاری منجر شده 

است که کاهش وزن و چربی سوزی سریع را وعده می دهند.
از جمله آنها می توان به بســته بندی بدن با سلفون اشــاره کرد، که برای بسته بندی 
مواد غذایی نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد. این کار برای کمک به چربی ســوزی و 
کاهش وزن تبلیغ می شــود. اســتفاده از این روش موجب افزایش تعریق می شود و 

فرض بر این است که به سم زدایی بدن و کاهش وزن کمک می کند.
خطرات تعریق بیش از اندازه

تعریق بیش از اندازه می تواند به کم آبی بدن منجر شود و از آن جایی که عرق خشک 
نمی شــود و روی بدن باقی می ماند، امکان شکل گیری شــرایطی خطرناکی وجود 
دارد، زیرا دمای بدن می تواند به سطوحی ناامن افزایش یابد. همچنین، تعریق شدید 
به ایجاد تغییراتی در شیمی خون منجر می شود، حجم خون را کاهش می دهد و در 
نتیجه اکسیژن کمتری به سلول ها ارسال می شــود. ضعف، سرگیجه، گیجی، کما و 

حتی مرگ می توانند در نتیجه از دست دادن بیش از اندازه مایعات شکل بگیرند.
خطرات استفاده از این روش

خطرات بسته بندی شکم در پالستیک تنها به تعریق بیش از اندازه محدود نمی شود. 
برخی از این محصوالت از پلی وینیل کلراید )PVC( ســاخته شــده اند، که به عنوان 
یکی از خطرناک ترین محصوالت مصرفی توصیف شده است. مواد مضری از این ماده 
متصاعد می شــوند که با آثار منفی بر کبد، طحال، کلیه ها، اســتخوان و وزن بدن در 

ارتباط بوده اند.

نداشاه نوری

کوتاه قدی و اختالل رشــد قدی، یک مورد پزشکی 
به شــمار می آید که در آن غــده هیپوفیز در تولید 
هورمون رشد دچار مشــکل می شود و در اثر آن، قد 
افراد مبتال اغلب به بیش از 1۳0 سانتی متر افزایش 
نمی یابد. اما در طول تاریخ افراد بســیاری با چنین 
اختاللی زندگــی کرده انــد که در این گــزارش با 

مشهورترین آنها آشنا خواهید شد.
برث هولد

 در قرن نوزدهــم مرد کوتاه قدی به نــام برث هولد 
زندگی می کرد. او صورت غیر عــادی و تا حدودی 
ترسناک داشت. برث هولد در خانواده فقیری به دنیا 
آمد و سرانجام به عنوان دلقک به قصر پادشاه لومبارد 
یکی از مناطق شمالی ایتالیا وارد شــد. او به تدریج 
توانســت پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی 
کند و به مرتبه وزیر دربــار ارتقا پیدا کند. می گویند 
چهره ترسناک او نتیجه رسم و رسوم رایج شده در آن 
زمان بوده که به موجب آن نوزادان تازه متولد شده را 
به عمد  دچار اختالالت شــکلی می کردند تا راحت 
بتوانند آنها را  به عنــوان دلقک به قصرها وارد کنند. 
به این ترتیب کودکان را درون جعبه های چوبی و یا 
شیشه ای تنگ موسوم به )تشینج( قرار می دادند تا 
به استخوان های آنها فشار وارد شود. وقتی کودکان 
تغییر شکل یافته بزرگ می شــدند آنها را در بازاری 
به نام )فیــو رم مورینیوم( مــی فروختند. هر چقدر 
تغییرات چهره و بدن اساسی تر بود قیمت هم باالتر 

می رفت.
 کوتاه قدان در مصر باستان

در مصر باستان با افراد دارای اختالل رشد قدی مانند 
آدم هایی با قد معمولی رفتار می شد و حتی به دلیل 
چنین اختاللی احترام بیشتری به آنها می گذاشتند. 
یکی از آنها در زمان خانواده پنجم فراعنه )ســنیت( 
به باالترین مقام قصر دست یافت و پس از مرگ هم 

مقبره او را در کنار هرم خوفو قرار دادند.
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امام صادق )علیه السالم(:
 خردمند، نصفش تحمل و بردبارى است و نصف ديگرش 

ناديده گیرى.
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