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)سهامی خاص(

روز گذشته سالن اجتماعات استانداری، میزبان نشست 
خبری دفتر امــور بانوان و خانواده اســتانداری اصفهان 
بود. سهیال اثنی عشران که مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری است، در جمع خبرنگاران با اشــاره به راه اندازی سامانه اطالعات 
بانوان شاخص اســتان، تصریح کرد: این ســامانه که از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار اســت و برای اولین بار در کشــور در اصفهان راه اندازی شده، در 
تاریخ 9 اســفندماه و با حضور معاونت امور بانوان ریاست جمهوری رونمایی 

می شود.
آن طور که مدیــرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری در ادامه ســخنانش 
می گوید، ســامانه اطالعات بانوان شاخص استان، شــامل سه قسمت بانک 
اطالعاتی زنان شاخص اســتان، آمار مربوط به حوزه زنان و مراکز مربوط به 

حوزه زنان است.
اثنی عشــران در ادامه با اشــاره به طرح تــوان افزایی و ارتقــای تاب آوری 
اجتماعی زنان و خانــواده تصریح کرد: این طرح کــه ازجمله طرح های ملی 
است، در سال گذشته به صورت پایلوت در چندین استان اجرا شد و در حال 
حاضر به صورت هم زمان در سراسر کشــور در حال اجراست. میزان اعتباری 
که به اجرای این طرح در اصفهان اختصاص یافتــه، مبلغ 80 میلیون تومان 
است که از سوی دفتر معاونت امور بانوان ریاست جمهوری تامین شده است. 

مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری، در بخش دیگری از سخنانش، با 
اشاره به اهداف طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده، 
می گوید: این طرح در راســتای تحقق اهداف مندرج در مــاده 230 قانون 
برنامه پنجم توســعه اســت. عالوه بر این، ارتقای آگاهی و ســطح سالمت 
جســمانی، روانی، اجتماعی زنــان و خانواده، افزایش تــاب آوری اجتماعی 
خانواده ها در مقابل آسیب های اجتماعی و تعارضات خانوادگی و زناشویی، 

ازجمله اهداف این طرح است.
اثنی عشــران در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به طــرح حمایت از 
توان افزایی زنان مدیر و مســئول اســتان اصفهان اظهار کرد: این طرح، یک 
طرح ملی اســت و اعتبارات مربوط به آن نیز از ســوی معاونــت امور بانوان 

ریاست جمهوری تامین می شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری اصفهــان، در تبیین طرح حمایت 
از توان افزایی زنان مدیر و مســئول اســتان اصفهان افزود: طرح مذکور نیز 

در راســتای تحقق اهداف مندرج در ماده 230 قانون برنامه پنجم توســعه 
در سراسر کشــور اجرا می شــود. هدف از اجرای این طرح نیز ارتقای دانش 
و مهارت های مدیریتی در زنان مدیر و مســئول در اســتان، بهبود وضعیت 
عملکرد زنان مدیر و مســئول، فراهم کردن زمینه های رشــد و شــکوفایی 
اســتعدادها و توانمندی هــای آنها، ایجــاد هماهنگی هر چه بیشــتر بین 
دســت اندرکاران امور زنان و خانواده و همچنین ایجاد زمینه های الزم برای 
استفاده از ظرفیت دستگاه های دولتی و... در توســعه امور بانوان و خانواده، 

هم افزایی و تجمیع منابع و امکانات و انتقال تجربیات است.
اثنی عشــران در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکــه دفتر امور بانوان 
ریاســت جمهوری تاکنون مبلغ 25 میلیون تومان را به دو سمن اختصاص 
داده، افزود: از این مبلغ، 15 میلیون تومان به یکی از ســمن ها برای اجرای 
طرح مشاوره و درمان کودکان آســیب دیده و در معرض آسیب حاشیه شهر 
اصفهان و 10 میلیون تومان دیگر نیز برای اجرای طرح توانمندسازی والدین 
مناطق حاشــیه ای شــهر اصفهان، جهت تربیت فرزندانی تاب آور در برابر 

اعتیاد و آسیب های اجتماعی، به سمن دیگری تعلق گرفته است.
طبق گفته وی، از ســوی دفتر امــور بانوان ریاســت جمهــوری نیز مبلغ 
63میلیــون و 352 هزار تومــان به 4 دســتگاه آموزش و پــرورش، جهاد 
کشــاورزی، اداره کل اســتاندارد و بهزیســتی اختصاص داده شده است. از 
میزان مبلغ 13میلیون تومان برای اجرای طرح توانمندسازی دختران مقیم 
خانه سالمت، مبلغ 3 میلیون تومان به اداره کل استاندارد برای اجرای طرح 
ارتقای مهارت های شغلی زنان متناســب با نیازهای جامعه، مبلغ 7 میلیون 
تومان به جهاد کشــاورزی برای اجرای طرح آمــوزش و ترویج کارآفرینی و 
توسعه کســب و کار و باالخره مبلغ 24 میلیون و 767 هزار و ششصد تومان،  
به منظور اجرای طرح بهبود وضعیت بهداشــتی دختران  ســاکن در مناطق 
محروم، آســیب شناســی روانی و اجتماعی دختران پایه دوم متوســطه و 
دانش افزایی زنان سرپرســت خانوار که جزو فرهنگیان هستند، به آموزش و 

پرورش تعلق گرفته است. 
وی با اشــاره به اینکه دفتر امور بانوان ریاســت جمهوری مبلغ 100میلیون 
تومان نیــز به باغ های بانوان اختصاص داده اســت، گفت: بــه طور کلی این 
معاونت در سال جاری مبلغ 421 میلیون تومان به حوزه زنان و درقالب طرح 

و پروژه های مختلف اختصاص یافته است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خبرداد:
معاون امور بانوان ریاست جمهوری به اصفهان می آید
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طبق قانون شــهرداری ها فعالیت وانت بارهای دوره گرد در محلــه ها مصداق بارز 
سدمعبر اســت از این رو جمع آوری آنها در دســتور کار مدیریت پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری قرار دارد. در شــهر اصفهان سال هاســت که میوه و برخی از اقالم 
خوراکی و یا کاالهای دیگر توســط وانت بارها در نقاط مختلف شهر اعم از کوچه و 
خیابان به فروش می رسد. آلودگی صوتی مهم ترین مشکلی است که این وانت بارها 
در شهر برای شــهروندان ایجاد کرده و می طلبد که  نسبت به ساماندهی آنها اقدام 
شود. وانت بارها از صبح زود تا شــب در خیابان های مختلف شهر دیده می شوند و 
مواد غذایی و خوراکی مختلفی در این وانت بارها به فروش می رسد. برخی از اقالمی 
که در این وانت بارها عرضه می شــود کیفیت دارند و قیمت مناسب و برخی از اقالم 

بدون کیفیت هستند اما آنچه که مهم است قیمت پایین این وانت بارها...

در  اصفهــان  اســتاندار 
شورای  جلسه   یازدهمین 
هماهنگی مبــارزه با مواد 
مخدر استان، اظهار کرد: 
بر اساس گزارش ارائه شده 
کشــفیات مواد مخدر از 
ابتدای سال جاری تاکنون 

36 هــزار و 470 کیلوگرم بوده اســت 
که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 

کاهش چهار درصدی داشته است.
رســول زرگرپور با اشــاره به اینکه در 

ارتباط با مبــارزه با مواد 
مخدر دو طــرح به موازات 
هم در حال انجام اســت، 
گفت: شــورای هماهنگی 
مبــارزه بــا مــواد مخدر 
طرح ها و برنامه های خود 
را با قوت پیــش می برد و 
اجرای پایلوت طرح کرامت در شهرستان 
فالورجان نباید باعث شود در کار شورای 
هماهنگی مبارزه با مــواد مخدر خللی 

ایجاد شود و باید...

سد معبر!
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مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان:

اجرای توسعه های فوالد مبارکه 
گام رو به جلو در صنعت فوالد

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری:

ستاد انتخابات در چهارمحال و 
بختیاری تشکیل شد

7

رییس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان:

حدود 35 درصد اراضی شرق 
اصفهان زیرکشت غله رفت

3

سناسفر از آلودگی های صوتی 
جلوگیری می کند

15

کاسبی وانت بارها با بلندگوهای اعصاب خردکن؛
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استاد دانشــگاه اصفهان گفت: هاشمی رفســنجانی قبل از 
انقالب و برای پیروزی آن هزینه زیادی کرد و بعد از پیروزی 
انقالب هم نقش انکارناپذیری در قوام نظام اسالمی داشت. 
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین مجتبی سپاهی 
 روز گذشته در مراسم بزرگداشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
که در تاالر شریعتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار 
شــد، اظهار کرد: عده ای برای رســیدن به مقام و منصب از 
هیــچ کاری فروگذار نمی کنند؛ حتی مقــام معظم رهبری 
هم بارها گفته اند که بنده اگر چیزی باشــد خودم شــفاف 
می گویم و عده ای نباید از زبان ایشان نقل کنند. وی افزود: 
هاشمی هزینه های زیادی برای ماندگاری انقالب پرداخت 
کرده اســت و نســل جوان باید این موضوع را بداند. برخی 
از افــراد که تریبون داشــتند به گونه ای وانمــود می کنند 
که هاشــمی ســهمی در انقالب ندارد؛ در حالی که او نقش 
بســیار پررنگی در این زمینه داشته اســت. قبل از انقالب و 
برای پیروزی آن، حتی هزینــه انقالبیون را هم پرداخت می 
کرد و بعد از پیروزی انقالب هم نقش انکارناپذیری داشــت. 
مدیر گروه معارف اســالمي دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه 
هاشمی در زمان جنگ و اتمام جنگ و همچنین برای حفظ 
رهبری پس از امام راحل)ره( نقش بســیار مهمی داشــت، 
گفت: این در حالی است که اگر کسی به جای هاشمی بود و 
هوای نفس داشــت و به موقعیت و جایگاه ایشان می رسید، 
می توانســت از مقامش سوءاســتفاده کند؛ او نه تنها چنین 
نکرد بلکه مرد دوران سازندگی این کشور شد. سپاهی اظهار 
کرد: امیرکبیر فکر بلندی داشت و به همین خاطر در تاریخ 
ماندگار شــد؛ امام راحل)ره( نیز به علت فکر بلند در تاریخ 
ماندگار شــدند. وی با تاکید بر این موضوع که هیچکس در 
تاریخ انقالب، خود را به اندازه هاشــمی وقــف مردم نکرد، 
گفت: او متفکر و مجتهد بود و همواره هزینه می داد، او خود 
را فدایی مردم می دانست. هاشمی در مجلس خبرگان انجام 

وظیفه کرد و باالترین رای ممکن را به خود اختصاص داد.

مدیر گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان:

هیچکس به اندازه هاشمی
خود را وقف مردم نکرد

خبر آخر

استاندار خبر داد:

اجرای طرح پایلوت »کرامت«
در اصفهان
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»شرم دست تهی پدرها« را ازیاد نبریم؛

بر همانیم که بودیم...

اســحاق جهانگیــری صبح دیــروز در مراســم اختتامیه 
نخستین جایزه ایثار و رسانه که در تاالر وحدت برگزار شد 
ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه )س(، از انجمن 
روزنامه نگاران دفاع مقدس، خانه فرهنــگ و ایثار و وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی به خاطر برگزاری این مراسم 

قدردانی کرد. جهانگیری در این مراســم با تاکید براینکه 
سیاســت گذاری موثر و کارآمد در حــوزه فرهنگ باید به 
کاهش تصدی گری دولــت و افزایش نقش نهادهای مدنی 
تخصصی و صنفی منجر شود، گفت: سیاست گذاری موثر 

باید به گونه ای باشد که شاهد جلب مشارکت نخبگان در...

جهانگیری: 
به ساخت تجهیزات دفاعی

ادامه می دهیم
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پیشنهاد سردبیر:
احمدی نژاد می خواست افرادی را از نظام بیرون کند

عکس روز

از سوی رییس جمهور صورت گرفت؛

ابالغ قانون موافقت نامه گمرکی
بین ایران و آذربایجان

 تعدادی از دهیاران کشور 
مقابل مجلس تجمع کردند

تحلیل حمید ابوطالبی از سفر 
رییس جمهور به کویت و عمان

پرونده حقوق های نجومی در دیوان 
محاسبات بسته نشده است

وزارت خارجه آزادی ملوانان ایرانی 
در سومالی را تکذیب کرد

جمعی از مردم شــهر اهواز در اعتراض به مشــکالت پی در پی و 
بحث انتقال آب کارون در خیابان ها راهپیمایی و مقابل استانداری 
خوزســتان تجمع کردند.شــرکت کنندگان خواستار رسیدگی 
دولت به اوضاع وخیم این اســتان شــدند.بی توجهی مسئوالن 
کشوری به بودجه خوزستان، عدم سود بردن استان از عواید نفت، 
قطع برق و آب و هجوم هر روزه گرد و خاک به استان از گالیه ها و 

شعارهای اعتراض آمیز مردم بود.

حجت االسالم و المســلمین حســن روحانی قانون موافقت نامه 
کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسالمی 
ایران و دولت جمهــوری آذربایجان را برای اجرا بــه وزارت امور 

اقتصادی و دارایی ابالغ کرد.
ایــن قانــون در جلســه علنــی روز چهارشــنبه ســوم آذرماه 
1395مجلس شــورای اســالمی تصویب و در تاریخ یکم دی ماه 

1395به تایید شورای نگهبان رسیده است.

تعدادی از دهیاران کشــور در اعتراض به وضعیت شــغلی خود 
مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند.

به گــزارش ایرنا، ایــن تجمــع کننــدگان خواســتار توجه به 
دهیاری های کشور و امنیت شغلی دهیاران شدند.

این دهیاران خواســتار تغییر وضعیت شغلی خود، حل مشکالت 
بیمه ای و اصالح قوانین مربوط به دهیاری ها در کشور هستند.

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در یادداشتی کوتاه به تحلیل 
دســتاوردهای ســفر پیش روی رییس جمهور به عمان و کویت 

پرداخت. 
در یادداشت توئیتری حمید ابوطالبی آمده است: ابتکار منطقه ای 
دکتر روحانی و پذیرش دعوت ســران عمان وکویــت، می تواند 
نشانه ای باشد بر ضرورت دوستی، اخوت اســالمی و بازگشت به 
روابط صمیمانه منطقه ای؛ هشداری باشد بر لزوم پایان اختالفات 
مذهبی، درگیری های فرقه ای، خشونت های تروریستی،کشتار 
بی گناهان،آوارگــی بی پناهان و تنش هــای روزافزون منطقه ای  
و آغازی باشــد بر حتمیت خاتمه ویرانی بالد اســالمی، تخریب 
اقتصادمنطقــه ای، از بیــن رفتــن ســرمایه ها و نابــودی رفاه 

کشورهای منطقه.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی صبح چهارشنبه)امروز( 
و به دعوت رســمی ســلطان قابوس، پادشــاه عمان به مسقط، 

پایتخت این کشور سفر می کند.

به گزارش میزان، مستشــاردیوان محاســبات اعالم کرد: پرونده 
بررسی حقوق های نجومی در دیوان محاسبات هنوز بسته نشده 
است.اسماعیل جلیلی مستشــار دیوان محاسبات در گفت وگو با 
خبرنگارگروه سیاســی خبرگزاری میزان درباره سرنوشت پرونده 
حقوق های نجومی دردیوان محاسبات اظهار کرد: روند رسیدگی 
به پرونده حقوق های نجومی هنوز در دیوان محاســبات به اتمام 

نرسیده است.
وی درپاسخ به این ســوال که آمار دقیق نجومی بگیران چه تعداد 
اســت؟ تصریح کرد: رییس دیوان محاسبات تا آخر سال گزارشی 
را پیرامون پرونده حقوق های نجومی به مجلس ارائه خواهد داد.               

سخنگوی وزارت خارجه از آزادی ملوانان ایرانی که به اشتباه وارد 
آب های تانزانیا شده و دستگیر شده بودند خبرداد. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بهرام قاسمی در مورد اخبار منتشر 
شــده مبنی بر اینکه ملوانان ایرانــی که در بنــد دزدان دریایی 
سومالی بودند، آزاد شده اند، با رد این خبر گفت: این خبر صحیح 
نیســت و ملوانان ایرانی که اشــتباها وارد آب های تانزانیا شــده 

بودند، آزاد شده اند.
اخیرا چنــد ملوان ایرانــی اشــتباها وارد آب های تانزانیا شــده 
بودند که توســط این مسئوالن کشور دستگیر شــدند و اکنون با 
پیگیری های انجام شــده آزاد شــده اند. این ملوانان اهل کنارک 

بودند و احتماال سه شنبه به کشور بازخواهند گشت.
در شــبکه های اجتماعی خبری به نقل از نماینده زاهدان منتشر 
شــده که ملوانان ایرانی در بنــد دزدان دریایی در ســومالی آزاد 

شده اند که این خبر توسط وزارت خارجه رد شد.

اخبار

نیروهای مسلحدیدگاهپارلمانسیاست خارجه

کافه سیاست

حجت االســالم احمد ســالک نایب رییس کمیسیون 
فرهنگی مجلس در گفت و گو با میزان درباره شــرایط 
ایرانیان برای حضور در مراســم حج تمتــع اظهار کرد: 
هیئتی از ایران قرار اســت که 5 اســفند برای رایزنی با 
مقامات عربستان به این کشــور سفر کند که امیدواریم 

اقدامات الزم در جریان این سفر صورت گیرد.
وی افزود: البتــه ما هنوز اطالع دقیقــی از این موضوع 
نداریم که حضور هیئت ایرانی بــرای مذاکره با مقامات 

عربستان پیرامون مراسم حج فراهم شده است یا خیر.
ســالک با بیان اینکه هیئــت ایرانی بــرای حضور در 
عربستان آماده است، تاکید کرد: درحال حاضر قضاوت 
درباره اینکه سرنوشــت مذاکرات حج به کجا می رسد 
امکان پذیر نیســت و ما نمی دانیم نتیجه این نشست با 

عربستان سعودی چه خواهد بود.
وی گفت: بدون شــک ایرانیان درشــرایطی در مراسم 
حج  حضور پیدا خواهند کرد که عزت و اقتدار آنها  مورد 
پذیرش قرار گیرد و اگر عربســتان شــرایط ایران را در 
مذاکرات 5 اسفند بپذیرد می توان درباره حضور درحج 

تمتع تصمیم گیری کرد.

انتخاب: ســلیمی نمین، فعال سیاســی اصولگرا، در 
شــبکه افق با اشــاره به حوادث 88 گفت: آیا تحریک 
صــورت نگرفت؟ کســانی کــه ابهامــات )مربوط به 
انتخابات( به آنها منتقل شــد، کاری برای تحریکشان 
صــورت نگرفــت؟ کاری که آقــای مرتضــوی کرد 
واقعا متعلق بــه نظام بود؟ باالخره مــا باید یک زمانی 
رابطه اینهــا را با نظام روشــن کنیم، اینهــا آدم های 
فرصت طلبی هســتند. وی افــزود: کاری کــه آقای 
احمدی نژاد در مراســم رحلت حضرت امــام)ره( در 
هنگام سخنرانی سیدحسن آقای خمینی انجام دادند 
و نگذاشتند ایشان ســخنرانی کند کار زشتی بود. در 
این هنگام، مجری صداوســیما به ســرعت ســخنان 
ســلیمی نمین را قطع کرد. وی اضافه کــرد: رهبری 
چندین بار به آقــای احمدی نژاد تذکــر دادند که به 
جلســه مجمع بروند، اما آقای احمدی نژاد می گفتند 
رییس مجمع باید تغییر کند تــا من بروم. خب آیا این 
تدبیر رهبری را تضعیف می کــرد یا حرکتی در مقابل 
رهبری بود؟ رهبری می خواســت افراد را داخل نظام 

برگرداند، این می خواست از نظام بیرون کند.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد:

مذاکرات 5 اسفند تعیین کننده 
حضور ایرانیان در مراسم حج

فعال سیاسی اصولگرا:

احمدی نژاد می خواست 
افرادی را از نظام بیرون کند

رییس مجلس شورای اسالمی:

 استیضاح وزیر راه در کمیسیون 
عمران درحال بررسی است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

  از انرژی هسته ای 
در صنایع دریایی بهره ببریم

نادر قاضی پور در جلســه علنی دیروز مجلس در اخطار 
قانون اساســی گفت: چرا درخواست اســتیضاح وزیر راه 
وشهرســازی را اعالم وصول نمــی کنید؟علی الریجانی 
رییس مجلس نیز در پاسخ گفت: کمیسیون عمران هنوز 
نتیجه بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی را به هیئت 
رییسه مجلس ارسال نکرده است. قاضی پور در پاسخ به 
وی اظهار داشت: رییس کمیسیون عمران اعالم کرده که 
نامه کمیسیون مبنی بر عدم اقناع استیضاح کنندگان از 
پاسخ های وزیر راه را به هیئت رییسه مجلس ارسال کرده 
است. وزیر راه روز یکشــنبه در کمیسیون عمران حضور 
یافت و به سواالت نمایندگان استیضاح کننده پاسخ داد 
اما به گفته سخنگوی این کمیسیون تعدادی از نمایندگان 
ازپاسخ های وی قانع نشــدند. براساس آیین نامه داخلی 
مجلس درخواست استیضاح نمایندگان از یک وزیر باید 
حداقل 10 امضا داشــته باشــد و پس از ارائه آن، هیئت 
رییسه درخواست را برای بررسی به کمیسیون مربوطه با 
حضور نمایندگان درخواست کننده ارجاع می دهد تا در 

جلسه ای با حضور آنان و وزیر مربوطه بررسی شود.

در حاشیه نخســتین همایش پیشــرانه های دریایی، 
موتور بنزینی بــرون نصب دریایی توس که به دســت 
متخصصــان زبده و کارآمد ســازمان صنایــع دریایی 
وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است با حضور وزیر 
دفاع رونمایی شــد. وزیر دفاع در آیین رونمایی از این 
موتور دریایی طی سخنانی، با اشــاره به اینکه سیستم 
رانش از اصلــی ترین بخش های موجود در شــناورها 
بوده و اهمیت زیادی در بهره وری آن دارد گفت: وزارت 
دفاع با راهبرد توانمند ســازی نیروی دریایی ارتش و 
ســپاه و فراهم کردن زمینه بهره وری بیشــتر از دریا 
که می تواند زمینه ســاز توســعه ملی باشد، طراحی و 
ساخت موتور و بومی سازی پیشــرانه های دریایی را از 
اولویت های خود قرار داد که بحمدا... به دستاورد های 
بســیار ارزشــمندی دســت یافته و موتور برون نصب 
دریایی توس یکی از این دســتاوردها به شمار می رود. 
سردار حسین دهقان  اضافه کرد: در حوزه پیشران های 
دریایــی مخصوصا برای شــناورهای ســنگین یا زیر 

دریایی باید از انرژی هسته ای استفاده کنیم.

تجمع و راهپیمایی مردم اهواز در 
اعتراض به قطع آب ، برق و ریزگردها

بین الملل

 ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت همانند سایر اقدامات موثر 
نظیر ترویج فرهنگ جامعه سالم، حفاظت از محیط زیست، 
فرهنگ مطالعــه، فرهنگ دین و اخــالق، اقتصاد مقاومتی، 
ســبک زندگی و نظایــر آن زمانی موفق خواهد بــود که در 
سنجش و داوری امور، بیش از آنکه دولت نقش داشته باشد، 

نهادهای مدنی و صاحب نظران ذی ربط نقش آفرینی کنند 
 و دولت به عنوان حامی و پشــتیبان حضور داشته باشد و نه 

به عنوان متصدی و مجری.
 اگر بخواهیم جامعه از نظر اخالق و نظام ترجیحات ارزشی 
به موضوع فداکاری و ایثار بپــردازد و از آن فاصله نگیرد، همه 

شــهروندان و تک تک آحاد جامعه باید در تحوالت پرشتاب 
فرهنگ و مشکالت مادی و معیشتی موضوع فداکاری و ایثار 
را اقدامی به نفع جامعه تلقی کنند که در این زمینه هم دولت و 

هم رسانه ها مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
 روزنامه نگاران و فعاالن رسانه ای خود در خط مقدم فداکاری 
و از خود گذشــتگی بوده انــد. نقش خبرنگاران، عکاســان، 
تصویربرداران و نویســندگان که به دنبال ثبت ایثار ملت در 
دوران دفاع مقدس و انقالب اسالمی بوده اند نقش اثر گذاری 
بوده و توانســته اند خاطرات آن دوران را به نسل های آینده 

منتقل کنند و ما باید قدردان زحمات آنها باشیم.
 مطبوعات و نشریات در دوران دفاع مقدس و موشک باران 
شهرها توسط رژیم بعث عراق حتی یک روز کار خود را تعطیل 
نکردند و خانواده رسانه توانست به نحو مطلوبی از دین، ملک 

و ملت دفاع کند.
 در دوران دفاع مقدس، برخی مواقع پایتخت و ســایر نقاط 
کشور زیر باران موشک و ســالح های مدرنی که قدرت های 
بزرگ در اختیار دشــمن می گذاشــتند، قرار می گرفت.در 
آن دوران اگر امکانی فراهم می شــد تا ایــران بتواند تعدادی 
 موشــک تهیه و به ســمت دشــمن شــلیک کند، گاهی تا 
مدت ها موشک باران دشــمن متوقف می شــد و امروز که 
ملت ایران چنین تجربه ای را پشت سر گذاشته است، وقتی 
که می خواهد برای دفاع از خود و پیشگیری از تجاوز دشمن 
اقدام به ساخت موشک و تجهیزات دفاعی کند، همان کسانی 
که دشــمنان ملت ایران را به موشک و سایر تجهیزات مجهز 

می کردند، ایران را به خاطر ساخت موشک تحریم می کنند.
کار امروز رسانه های مســتقل، متعهد، آگاه و فداکار از کار 
دیروز آنها کم اهمیت تر نیست و رســانه های اخالق مدار و 
ملتزم به قانون در دفاع از سرنوشت کشــور و حقوق اساسی 
ملت همچنان پیشــگامان راه اســتقالل، آزادی و جمهوری 

اسالمی ایران هستند.
 رســانه ها، شــبکه های اجتماعی و روزنامه نگارانی که در 
مبارزه با فســاد، مقابله با ویژه خواری،دفــاع از قانون، ترویج 
فرهنگ عقالنیت، انســجام و آشــتی ملی قدم بر می دارند 

مصداق تام و تمام ایثار و فداکاری هستند. 
 آیا هیچ انســان عاقلی حاضر اســت که خود را از داشــتن 
تجهیزات دفاعی و سالح در مقابل دشمنان محروم کند؟ قطعا 
ملت ایران با تجربه ای که از دوران جنــگ دارد برای دفاع از 

کشور خود به ساخت تجهیزات دفاعی ادامه خواهد داد.

آیا هیچ انسان 
عاقلی حاضر 

است که خود را از 
داشتن تجهیزات 
دفاعی و سالح در 

مقابل دشمنان 
محروم کند؟

اسحاق جهانگیری صبح دیروز در مراسم اختتامیه نخستین جایزه ایثار و رسانه که در تاالر وحدت برگزار شد ضمن تسلیت 
ایام شــهادت حضرت فاطمه )س(، از انجمن روزنامه نگاران دفاع مقدس، خانه فرهنگ و ایثار و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به خاطر برگزاری این مراسم قدردانی کرد. جهانگیری در این مراسم با تاکید براینکه سیاست گذاری موثر و کارآمد 
در حوزه فرهنگ باید به کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش نهادهای مدنی تخصصی و صنفی منجر شــود، گفت: 
سیاست گذاری موثر باید به گونه ای باشد که شاهد جلب مشارکت نخبگان در حوزه تحول فرهنگی و اصالح فرآیندهای 

فرهنگی باشیم. در ادامه گزیده ای از سخنان معاون اول رییس جمهور را می خوانید؛

مرکل دیدار خود با نتانیاهو را 
لغو کرد

آخرین وضعیت جسمی 
شیخ زکزاکی

به نقــل از اســپوتنیک، »آنگال مــرکل«، صدراعظم 
آلمان، نشســت مشــترک خود با بنیامین نتانیاهو و 
مقامات اســراییلی را به بهانه انتخابات آتی این کشور 
لغو کرد. قرار بود این نشســت در ماه مه برگزار شود؛ 
اما گفته می شود علت اصلی لغو این نشست، تصویب 
قانون گسترش شهرک سازی های رژیم صهیونیستی 

در کرانه باختری است.
مشــاور امنیت ملی آلمان چند روز پــس از تصویب 
قانون جنجالی گسترش شهرک ســازی ها در کرانه 
باختری در کنســت )پارلمان رژیم صهیونیستی(، در 
پیامی لغو نشســت مشــترک آنگال مرکل با مقامات 
اســراییلی را به بهانه انتخابات پیــش رو اعالم کرد. 
این درحالی اســت که انتخابات آلمــان 4 ماه و نیم 
پس از تاریخ مقرر برای این نشســت برگزار می شود.

ســخنگوی وزیر امور خارجه آلمان پــس از تصویب 
قانون گسترش شهرک سازی ها، آن را محکوم کرد و 
گفت: »بسیاری از کسانی که در آلمان به پای اسراییل 
مانده اند و خــود را در قبال آن متعهد مــی دانند، با 
چنین حرکتی به شــدت متاثر و ناراحت شدند.« وی 
در ادامه افزود: »اساســا اعتماد ما به تعهد تل آویو در 
 قبال حــل منازعات فلســطین و اســراییل متزلزل 

شده است.«

پــس از پیگیری های صــورت گرفته باالخره شــیخ 
زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه تحت معاینه پزشکی قرار 
گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیگیری های 
صورت گرفته باالخره شــیخ زکزاکی، رهبر شــیعیان 
نیجریه تحت معاینه پزشکی قرار گرفت. بر اساس این 
گزارش، پزشــکان پس از معاینه چشم شیخ زکزاکی 
اعالم کردند که با توجه به عدم انجام اقدامات درمانی، 
چشــم دیگر شــیخ هم در حال نابینایی کامل است.

پیش از این، چشم چپ شــیخ زکزاکی بر اثر حمالت 
ارتش نیجریه نابینا شده بود و چشــم راست وی نیز با 
 توجه به عدم انجام اقدامات درمانی در آستانه نابینایی

 قرار داد. 
گفتنی است، با وجود صدور حکم آزادی شیخ زکزاکی 
توسط دادگاه نیجریه، دولت و ارتش این کشور از آزادی 

وی خودداری می کنند.

جهانگیری: 

بهساختتجهیزاتدفاعیادامهمیدهیم

 باید نفوذ ایران را 
مهار کرد

یووال اشتاینیتز وزیر انرژی رژیم صهیونیستی اظهار داشت: زمان مقابله با 
ایران فرا رســیده و باید ضمن نظارت نزدیک بر این کشور، مانع نفوذ آن در 
منطقه شد.  اشتاینیتز با اشاره به دیدار »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی با »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا در واشنگتن تاکید کرد 
این دیدار با هدف مقابله با تهدید ایران و فشــار آوردن بر این کشــور انجام 
خواهد شــد. وی طی مصاحبه با شبکه 2 رژیم صهیونیســتی به اقداماتی 
که علیه ایران باید انجام شــود اشــاره کرده و گفت: امکان دارد که ایران را 
از فاصله ای نزدیک تر مورد نظارت و بازرســی قرار داده و همچنین نفوذ آن 
در خاورمیانه را مهار کرد.  وزیر انرژی رژیم صهیونیستی درباره گمانه زنی ها 
حول گفت وگوی نتانیاهو و ترامپ درخصوص تاســیس دولت فلسطینی 
مســتقل نیز بیان کرد: »ما قبال در کرانه باختری ساخت وساز داشتیم و به 
این کار نیز ادامه خواهیم داد...هیچ طرف فلسطینی در توافق صلح، همکاری 

نمی کند و این را سران اروپایی نیز می دانند.«

منصور حقیقت پور مشاور رییس مجلس شورای اسالمی ، با بیان اینکه 
باید بحث انتقال آب از اســتان خوزستان به ســایر مناطق کشور و بقیه 
استان ها، مجددا بررسی و بازنگری شــود اظهار کرد: اگر خطای علمی و 
محاســباتی در جابه جایی آب صورت گرفته باید شرایط به قبل از خطا 

برگردد.
وی با بیان اینکه بعید است تعمدی در قطعی آب و برق استان خوزستان 
در هفته های گذشته وجود داشته باشد گفت: وضعیت محیطی و جوی 
این شــرایط را به وجود آورده و هجوم ریزگردها و طوفان شــن، موجب 

نارسایی شدید برق در این استان شده بود.
مشاور رییس مجلس شورای اسالمی در پایان گفت: رییس جمهور باید 
دفتر آقای چیت چیان وزیر محترم نیرو را از تهران به خوزســتان منتقل 
کنند؛ آقای وزیر بروند در اهواز بنشــینند و از آنجا مشــکل را تا برطرف 

شدن کامل پیگیری کنند.

دفترکار وزیر نیرو را
به خوزستان منتقل کنید

»یوکیا آمانو« در یک مصاحبه گفته است که دونالد ترامپ 
و دولت جدید آمریکا هنوز تماسی با او و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی درباره توافق هسته ای ایران نگرفته اند.
به گزارش انتخاب، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
مصاحبه با خبرگزاری آمریکایی تاکید کــرده که هنوز دولت 
دونالد ترامپ درباره برجام، تماســی با او و ســازمانش نگرفته 

است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به دبی رفته، 
در گفت وگو با شبکه خبری »اســکای نیوز« عربی گفت: ایران 
بر اســاس برجام تعهداتی بر عهده دارد که باید طبق آن عمل 
کند. »یوکیا آمانو« با بیان اینکه »با ایران توافقی فراگیر را اجرا 
می کنیم« گفت: »ما عملیات بازرسی را داریم انجام می دهیم و 
بررسی می کنیم که ]آیا[ ایران به توافق هسته ای پایبند است 

]یا خیر[.« وی با خبرگزاری آمریکایی »آسوشــیتدپرس« هم 
مصاحبه کرده و به سوالی درباره مواضع دولت دونالد ترامپ در 
قبال توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 پاسخ داده است. آمانو 
گفته که دولت دونالد ترامپ هنوز درباره انتقاداتش در خصوص 
برجام، با او و آژانس بین المللی انرژی اتمی تماسی برقرار نکرده 
اســت. او ضمن تاکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
همیشه با آمریکا »در تماس همیشــگی« بوده، افزود: »انتظار 
دارم که به زودی تماســی مســتقیم با دولت جدید)آمریکا( 

داشته باشم.«

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

دولت ترامپ هنوز تماسی با من و آژانس درباره برجام نگرفته است
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پیشنهاد سردبیر:
بر همانیم که بودیم...

کافه اقتصادیادداشت

 آن گونــه کــه ایــن خبرگــزاری هــا خبــر داده انــد
) ایمنا، تســنیم و ...( هیئت اجرایی کارخانــه پلی اکریل 
اصفهان در اطالعیه ای به پرســنل خود اعالم کرد که برای 
بیمه بیکاری اقدام کنند. به نوشته »ایمنا«؛ »هیئت اجرایی 
کارخانه پلی اکریل روز 24 بهمن ماه در اطالعیه ای خطاب 
به پرسنل خود با تاکید بر اینکه تا ســه ماه دیگر خبری از 

تولید نیســت، به کارگران خود اعالم کرد که اگر شب عید 
بیمه بیکاری می خواهید، زودتر خداحافظی کنید.«

برهمین اســاس؛ خبرگــزاری » تســنیم« از اصفهان نیز 
نوشت:»براساس نامه روز گذشــته هیئت اجرایی کارخانه 
پلی اکریل، کارگران این کارخانه باید هرچه زودتر نســبت 
به معرفی خود برای اســتفاده از بیمه بیکاری اقدام کنند.« 

تسنیم در ادامه به این موضوع هم اشاره کرده بود که چندی 
پیش با پیگیــری نماینده مــردم مبارکــه در مجلس 20 
میلیارد تومان به این شرکت تزریق شــد که به این وسیله 
حقوق یک مــاه و نیم کارگران این کارخانه پرداخت شــد. 
اکنون حدود 7 ماه اســت که کارگران این کارخانه حقوقی 

دریافت نکرده اند.
روز گذشته همچنین ، زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه 
در گفت وگو با تســنیم دربــاره آخرین وضعیت شــرکت 
پلی اکریل و وعــده 20 میلیاردتومانی دولت برای تزریق به 
این شــرکت گفته بود: نه من و نه هیچ یک از نمایندگان از 
20 میلیارد دوم که قرار بود به پلی اکریل تزریق شود خبری 
نداریم، موضوعی که می دانیم این اســت که پلی اکریل به 

یک اقدام جهادی و فوری نیاز دارد.
 اوضــاع اظهرمن الشــمس کارخانــه قدیمی و باســابقه 
پلی اکریل اصفهان که متاســفانه ســه ســالی می شود با 
مشکالت عدیده ای روبه رو شــده، نیازی به توضیح و بیان 
 واضحات ندارد. خبرگزاری »تسنیم« در همین باره نوشت:

» با وجود حجــم عظیم فعالیت شــرکت پلی اکریل ایران، 
اما این کارخانه در ســال های اخیر به دلیل برخی مشکالت 
از جمله واردات محصوالت مشــابه از خارج و تاثیر حضور 
پشــت پرده دالل ها، دچار بحران مالی شــده و تشدید این 
وضعیت، پلی اکریل را تحت مــاده 141 قانون تجارت قرار 

داد.« 
با این حال زرگرپور، اســتاندار اصفهان چندی پیش تاکید 
کرده بود که برای مدیریت استان در بخش اقتصادی، آغاز 
به کار مجدد پلی اکریل و رفع مشــکالت این مجموعه در 
اولویت اول قرار دارد بخصوص که در سال اقتصاد مقاومتی 
قرار داریم و پلــی اکریل از مصادیق بــارز اقتصاد مقاومتی 
اســت. مشــاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مســئول 
هیئت حمایت از صنایــع نیز در آن زمان اعــالم کرد که با 
توجه به پیشــنهاد اســتاندار اصفهان و در چارچوب قانون 
»حمایت صنعتــی و جلوگیری از تعطیلــی کارخانه های 
کشور«کارخانه پلی اکریل شــرایطی را پیدا کرد که بتواند 

توسط ۵ تن از منتخبین دولت اداره شود.
وعده های راه اندازی مجدد و کمک میلیاردی دولت تاکنون 
درحد همان وعده باقی مانده و در ایــن میان ، »کارگران« 
هســتند که نمی دانند صدای اعتراض خــود را به گوش 

کدام مقام مســئول برســانند و چه »عینک«ی بزنند که 
حقوق های نگرفته و بیکاری و شــرمندگی مقابل همسر و 
فرزندان و وعده های همچنان »وعــده مانده« را برعکس 
نشــان دهد! روزنامه »زاینده رود« همچنان معتقد اســت 
که به تعبیر شــاعر؛ خطر اصلی در خانه است. خطر »زخم 
شالق بر کارگرها« و »شــرم دست تهی پدر«هاست . خطر 
»نجومی بگیران« هســتند و نه رســانه هایــی که تالش 
می کنند منعکس کننده درد مردم باشــند. درنهایت اینکه 
امیدواریم مشکالت کارخانه پلی اکریل حل شود و کارگران 
بی پناه بتوانند باردیگر ســر کار خــود برگردند. امیدواریم 
دولت تدبیر و امید، تدبیری برای بازگشــت امید به دل این 
کارگران بیندیشــد. امیدواریم نمایندگانی که با وعده حل 
مشکالت استان رأی جمع کردند و به »بهارستان« رفتند، 
»خزان« اصفهان را جدی بگیرند و تنها به شعار اکتفا نکنند 
و به جای غرق شــدن در دغدغه های سیاسی، کمی هم به 
فکر »مردم« باشــند. امیدواریم شایعات، شــایعه باشند و 
مسئوالن اســتان ، اختالفات را کنار گذاشته و »همدلی« و 
»همراهی« برای »خدمت به مردم« را در دســتور کارخود 
قراردهند. امید داریم درســالی که به فرمایش رهبر معظم 
انقالب، ســال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نام گرفته، 
مسئوالن با یک »مدیریت جهادی« و »انقالبی« در جهت 
رفع دغدغه های معظم لــه گام بردارنــد. رهبرانقالب در 
ســخنان خود، بارها و بارها بر این موضوع تاکید کرده اند. 
سال 9۵ کم کم به پایان می رســد و به نظر می رسد برخی 
مســئوالن، دغدغه های مهم تری دارند! ما امــا هنوز امید 
داریم. ما به جای آن دسته از مســئوالنی که یادشان رفته 
معمار کبیر انقالب می فرمود:»مردم ولی نعمت ما هستند« 
 به خود یادآوری مــی کنیم که باید به فکــر »کارگران« و

»کشــاورزان« و »مســتضعفان« و »اقشــار کــم درآمد 
 و آســیب پذیر« بود. هرروز با خــود تکرار مــی کنیم که 
» خطر، آه جانسوز بی خانمان هاست. خطر،  بی عمل های 
در حرف مانده و کوله برهای در برف مانده اســت« .شــاید 
روزی روزگاری، یادمان بیاید قــرار بود »مردم« ولی نعمت 
باشند و مسئوالن »خدمتگزار«. مخاطب این نوشته، تمام 
مســئوالنی هســتند که در نظام جمهوری اسالمی، میز و 
منصب دارند و قسم خورده اند خدمت کنند. »شرم دست 

تهی پدرها« را از یاد نبریم... .

 ما به جای آن دسته از 
مسئوالنی که یادشان 

رفته معمار کبیر انقالب 
می فرمود:»مردم ولی 

نعمت ما هستند« 
به خود یادآوری 

می کنیم که باید به فکر 
 »کارگران« و

»کشاورزان« و 
»مستضعفان« و 

»اقشار کم درآمد و 
آسیب پذیر«  بود

»شرم دست تهی پدرها« را ازیاد نبریم؛

بر همانیم که بودیم...

روز گذشته، مطلبی با عنوان »خطر، زخم شالق بر کارگرهاست« در صفحه یک روزنامه به چاپ رسید  که در قسمتی از متن مربوط به این عنوان، به مشکالت کارخانه پلی اکریل اشاره شده و با استناد به سمیه پارسادوست
خبر برخی خبرگزاری های محلی مبنی بر ابالغ نامه مسئوالن هیئت اجرایی این کارخانه به کارگران، مطالبی مطرح شد.

 رییس کانون عالــی انجمن های صنفی 
کارگران می گوید: نبود نمایندگان 

کارگری در جلســات دستمزد 
شــورای عالی کار از شــرکت 
کردن آنها بدتر اســت و نباید 
کاری کنیم که طــرف مقابل 
توپ را به زمیــن گروه کارگری 

بیندازد. غالمرضا عباسی افزایش 
10 درصدی دستمزد کارمندان را مورد 

اشاره قرار داد و گفت: هم اکنون بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها تابع 
قانون تامین اجتماعی هستند ولی نیروی کار آنها به شکل کارمندی 
تعریف شده و هیچ گونه مزایا یا اضافه کاری هم ندارند. در حالی که 
کارمندان بسیاری از دستگاه ها و سازمان های تابعه دولت از مزایای 
رفاهی و انگیزشی برخوردارند. دستمزد منصفانه مطالبه و خواسته 
جامعه کارگری اســت و کارگران انتظار دارند در بحث دســتمزد، 

دولت التفات بیشتری داشته باشد. 

درپی کاهــش مشــوق های مالیاتی برای 
و  کوچــک  خودروهــای  خریــد 

تعطیالت ســال نــوی چینی، 
فروش خودرو در این کشــور در 
ماه ژانویه بــا کندترین آهنگ 
طی یک سال گذشته رشد کرد.

ســندیکای خودروسازان چین 
اعالم کــرد در مــاه ژانویه فروش 

خودرو در چین 2/ 0 درصد رشد کرده 
و به ۵2/ 2 میلیون دستگاه رسیده است که کندترین رشد از فوریه 
سال 2016 تاکنون به شمار می رود. این درشرایطی است که فروش 
خودرو در ماه دسامبر ۵/ 9 درصد و در ماه نوامبر 6/ 16 درصد رشد 
کرده بود.چن شیهوآ، سخنگوی سندیکای خودروسازان، می گوید 
تعطیالت سال نوی چینی و تغییر سیاست گذاری ها درمورد مالیات 

بر خرید خودرو بر فروش ماهانه تاثیر منفی داشته است. 

نمک دانه درشت از شرکت مهرداد طعام 
پارسیان بــا نام تجــاری گل دانه، 

نمک آسو، نمک بــا نام تجاری 
گوهر زرین، نمــک کریستاله 
نمک  ریزدانــه،  مجدد  تبلور 
شرکت تولیدی و بسته بندی 
نمک تصفیه بــا نــام تجــاری 

بهتاش و نمــک نانوایی شرکت 
طبیعت مشرق بــه دلیل جعل پروانه 

بهداشتی غیر مجاز هســتند. نمک تصفیه شده یددار خوراکی با 
نام تجــاری سوهر، نمک تصفیه شده یددار با نام تجاری ساحل، 
نمک تولید کننده دیبا با نــام تجــاری مالو و نمک با نام تجاری 
شفای دریاچه ارومیه به دلیل نداشــتن مجوز های الزم به عنوان 

محصوالت غیرمجاز معرفی شده اند.

خلفی سرپرســت مرکــز روابــط عمومی 
و اطــالع رســانی وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت در واکنش به 
انتشــار خبری به نقــل از وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت مبنی 
بر بازنشســتگی تا ســال آینده 
گفــت: مهنــدس نعمــت زاده 

 در برابــر اصــرار و ابــراز تمایــل 
دســت اندرکاران برگــزاری چهارمین 

همایش خودرو به آنهــا تاکید کرد که برگزاری ایــن همایش در هر 
صورت حتی در صورت بازنشستگی ایشــان باید ادامه یابد.وی افزود: 
وزیر صنعت، معدن و تجارت همواره تاکید دارد در راه خدمت به مردم 

نباید خسته و نومید شد و تداوم مسئولیت ها با بزرگان نظام است.

این هفته قیمت پژو 206 تیپ ۵ معــادل 100 هزار تومان و پژو 
V8 206 معادل 200 هــزار تومان کاهش یافته اســت. قیمت 
باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نســبت به نرخ  این 

محصوالت در هفته گذشته نداشته است.

نباید هیچ تفاوتی در دستمزد بین 
کارمندان و کارگران باشد

تاثیرمالیات برفروش خودروهای چینی

نمک های غیر بهداشتی معرفی شدند

واکنش رسمی به خبر بازنشستگی 
نعمت زاده

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی

رییس انجمن خبرگان کشــاورزی اصفهان گفت: با توجــه به اینکه در 
 کشــت پاییزه امســال حدود 20 روز آب زاینده رود تحویل کشاورزان 

داده شد، تنها حدود 3۵ درصد اراضی شرق اصفهان زیر کشت غله رفت.
اســفندیار امینی با اشــاره به اینکه آب زاینده رود کمی زودتر از موعد 
22 روزه بسته شد، اظهار داشت: بنابر توافق صورت گرفته، قرار بود سد 
زاینده رود ساعت 6 بامداد سوم بهمن ماه باز و بعد از 22 روز در تاریخ 2۵ 
بهمن ماه دوباره بسته شود. وی افزود: با توجه به اینکه زاینده رود خشک 
بود حدود 18 روز به طور مفید آب به دســت کشــاورزان شرق اصفهان 
برای کشــت پاییزه رســید. وی با بیان اینکه میزان آب رها شده از سد 
زاینده رود در تاریخ یاد شده ۵8 مترمکعب بر ثانیه برای مصارف شرب، 
صنعت و کشاورزی شرق اصفهان بود، اضافه کرد: از این میزان حدود 30 

تا 32 مترمکعب بر ثانیه آب در سد آبشار به کشاورزان داده شد.

نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بخشــودگی 
جرایم دیرکرد وام های تا 100 میلیون کشــاورزان الزامی اســت، گفت: 
کاهش تعرفه واردات محصوالت کشــاورزی در کنار بدهی های سنگین 

کشاورزان به بانک ها انگیزه تولیدکشاورز را به شدت کاهش داده است.
سیدناصرموســوی الرگانی دربــاره کاهش تعرفــه واردات محصوالت 
کشاورزی، اظهار داشــت: کاهش تعرفه واردات محصوالت کشاورزی به 
قیمت نابودی کشاورز تمام می شــود و به طور حتم کشاورز رغبتی برای 
کشت نخواهد داشــت. وی تصریح کرد: کاهش تعرفه واردات محصوالت 
کشاورزی برای برخی افراد ســودهای کالن ایجاد می کند. وی ادامه داد: 
کاهش تعرفه واردات محصوالت کشــاورزی در کنار بدهی های سنگین 
کشــاورزان به بانک ها و بدون مشــتری ماندن محصوالت موجب شــد 

کشاورزان بیش از پیش متضرر شوند.

رییس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان:

حدود 35 درصد اراضی شرق 
اصفهان زیرکشت غله رفت

بازار

قیمت بازارنام خودرو
24 میلیون و 7۵0 هزار تومانتیبا

SE111 21 میلیون تومانپراید
20 میلیون و 800 هزار تومانپراید 131
30 میلیون و 200 هزار تومانپژو 40۵

EF7 30 میلیون و 900 هزار تومانسمند
36 میلیون و ۵00 هزار تومانپژو پارس سال
37 میلیون و 700 هزار تومانپژو 206 تیپ ۵
32 میلیون و 700 هزار تومانپژو 206 تیپ 2
V8 206 37 میلیون و 800  هزار تومانپژو

33 میلیون و 200 هزار تومانرانا
44 میلیون و 300 هزار توماندنا

S110 31 میلیون تومانام وی ام
۵۵ میلیون تومانام وی ام ۵۵0

j5 ۵۵ میلیون تومانجک
64 میلیون تومانجک j5 اتومات

41 میلیون تومانپارس تندر
48 میلیون و 300 هزار تومانتندر 90 اتومات
E2 90 39 میلیون و 700 هزار تومانتندر

مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان گفت: اجرا و بهره برداری طرح های توسعه 
فوالد مبارکه گامی رو به جلو در پیشرفت صنعت فوالد کشور است.

رســول موســی رضایی در بازدید از طرح های توســعه ای فــوالد مبارکه با 
 تاکید بر اینکه برق منطقه ای همواره پشــتیبان فوالد مبارکه بوده و هســت، 
تصریح کرد: اینکه فوالد مبارکه در حال اجرای طرح های توســعه خود است، 
باعث خوشــبختی اســت چراکه با اجرا و به بهره برداری رسیدن این طرح ها 

صنعت فوالد کشور گام دیگری به جلو خواهد رفت.
وی در خصوص همکاری ســازمان برق منطقه ای برای اجــرای این طرح ها 
گفت: فوالد مبارکه به منظور تامین برق موردنیــاز این طرح ها 160 مگاوات 
انشــعاب خریداری کرده که طی جلســاتی که با مدیران مربوطه این شرکت 
برگزار شد، مقرر شــد که به منظور توسعه انشــعابات و خطوط انتقال برق به 
این شرکت، خط انتقال بین پست نیروگاه چهلستون و تیران به فوالد مبارکه 
متصل و ورود و خروج شــود که به همین منظور قراردادی برای اجرای خط با 

فوالد مبارکه منعقد شده است.
مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان در خصوص روند اجرای پروژه های تکمیلی 
و زیرســاختی گفت: خوشــبختانه در بازدیدی که از روند اجرای این طرح ها 
در فوالدمبارکه داشتیم، مشاهده کردیم مســیر اجرای خط مورد نظر در این 
شرکت بسیار روان و با سرعت خوبی در حال اجراست. ضمن اینکه پست 400 
کیلو ولت که به عنوان کلید خانه این پروژه اســت، توســط پیمانکار مربوطه 

نصب شده است.  
وی ادامه داد: به طور کلی پیش بینی می شــود خط و پست به طور هم زمان تا 
اوایل پیک مصرف در سال آینده به اتمام برسد و پست واحد GIS که در تعهد 

خود شرکت فوالد مبارکه است و پست 400 این واحد نیز متصل شود.
موســی رضایی تصریح کرد: تامین برق پایــدار برای فــوالد مبارکه یکی از 
تعهدات برق منطقه ای اســت و اساســا این طرح نیز که به همین منظور در 
نظر گرفته شــده، شــرایطی را فراهم می کند که فوالد مبارکه با دو ورودی و 
خروجی یا به عبارت دیگر با چهار مسیر به پایداری باالیی در بخش تامین برق 

مورد نیاز خود برسد.
وی با قدردانی از همکاری شــرکت فوالد مبارکه با مدیریــت برق منطقه ای 
اصفهان، تاکید کرد: خوشــبختانه فوالد مبارکه در هنــگام پیک مصرف برق 
همکاری خوبی با برق منطقه ای داشــته و دارد و با وجود اینکه این شــرکت 
از کوره های قوس الکتریکی اســتفاده می کند، با نصب تجهیزات مناسب در 
بخش فیلترینگ و SVC شــرایطی فراهم کرده که کوچک ترین خللی در برق 

شبکه و منطقه ایجاد نشود.

مطابق اعالم مسئول فروش سایپا، پنج هزار و ۵00 دستگاه ساندرو استپ وی 
در کمتر از یک ساعت به فروش رسیده است.

فروش ساندرو استپ وی از روز یکشنبه9۵/11/24 ساعت 11 صبح آغاز شد و 
در عرض کمتر از یک ساعت، پنج هزار و ۵00 دستگاه خودرو به فروش رسید. 
آن طور که مدیر فروش ســایپا اعالم کرده براساس گزارش های دریافتی360 
هزار کاربر برای خرید این خودرو به پایگاه فروش اینترنتی سایپا مراجعه کردند 
و در مجموع پنج هزار و ۵00 دســتگاه خودرو، در کمتر از یک ساعت فروخته 
شده است. وی اضافه کرد: در ثبت نام این خودرو 2۵0 میلیون ریال بابت پیش 
پرداخت دریافت شده و مابقی نیز در زمان تحویل  که فروردین یا اردیبهشت 
ماه است مطابق قیمت روز از مشتریان دریافت خواهدشــد.تقی زاده با اشاره 
به اینکه اســتقبال مردم از این خودرو را به شرکت رنو گزارش کرده ایم، افزود: 
در این گزارش خواســتار افزایش ظرفیت تولید این خودرو شده ایم تا بتوانیم 
نیاز بازار را پاســخ دهیم. در صورت موافقت رنو با این درخواست، می توانیم تا 
قبل از سال جدید نیز یک ثبت نام دیگر برای این 
خودرو داشته باشیم.در حال حاضر سایت 
اینترنتی فروش ساندرو استپ وی 
از دســترس خارج شــده و 
کاربران نمی توانند وارد 
سایت شده و اقدام به 

خرید کنند.

مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان تاکید کرد:

اجرای توسعه های فوالد مبارکه گام رو به 
جلو در صنعت فوالد

هجوم 360 هزار کاربر
برای خرید خودروی استپ وی!

خودرو

موفقیت کشوری 
نظام پیشنهادهای 
شرکت پاالیش 
نفت اصفهان

نظام پیشــنهادهای شــرکت پاالیــش نفت 
اصفهان در ســیزدهمین همایش و هفتمین 
جشــنواره ملی نظــام پیشــنهادها موفق به 

دریافت تندیس برنزین شد.
بنابر گزارش روابــط عمومی، در بخش مثاالت 
جشــنواره نیز دو مقاله از شرکت پاالیش نفت 

اصفهان مورد پذیرش قرار گرفت.
مقاله اعضای نظام مشــارکت شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با عنــوان ارائه یــک مدل برای 
محاســبه پاداش پیشــنهادهای دارای صرفه 

اقتصادی توســط فرشته مشــهدی دبیر نظام 
پیشنهادها تشریح گردید.

همچنین مقاله عبــدا... کیان ارثــی کارمند  
آزمایشگاه این شرکت نیز با عنوان ارائه برنامه 
برای سنجش و ارزیابی پیشنهادهای دریافتی 
از ســوی کارکنان در نظام پیشــنهادها برای 
چاپ در کتاب مقاالت علمی جشــنواره انتخا 

ب شد.
گفتنی اســت با توجه بــه اهمیــت و جایگاه 
ویــژه نظــام پیشــنهادها در بهبــود ارتقای 

عملکرد ســازمان ها، سازمان جهاد دانشگاهی 
با همــکاری دانشــگاه هــا  و مراکــز علمی- 
تحقیقاتی، سازمان ها و دســتگاه های اجرایی 
دولتی و خصوصی کشور، سیزدهمین همایش 
و هفتمین جشــنواره ملی نظام پیشنهادها را 
با شعار نظام پیشــنهادها، عرصه اقدام و عمل 
در تحقق اقتصاد مقاومتــی، در تاریخ های 3 
و 4 بهمن ماه 139۵ در ســالن همایش های 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار نمود. 
در ایــن جشــنواره 24 ســازمان خصوصی و 

دولتی حضور یافته بودند که پس از ارزیابی بر 
 ،)EFQM اساس مدل بومی )بر گرفته از مدل

11 شرکت موفق به دریافت تندیس شدند.
موفقیت نظام پیشــنهادهای  شرکت پاالیش 
نفت اصفهــان را به کلیه همــکاران و مدیران 
شــرکت تبریــک گفتــه و از درگاه خداونــد 
 منان برای ایشــان روندی رو به رشد مسئلت 

داریم. 
  محمد صادق حاجیان
 رییس روابط عمومی

روابط عمومی کارخانه پلی اکریل، در پاســخ به  زاینده رود
مطلب منتشرشده در صفحه 1 روزنامه زاینده رود 
مــورخ 95/11/26 توضیحی را در قالب جوابیه ارســال کرده که پیرو 
درخواست مســئوالن محترم روابط عمومی این شرکت، جوابیه عینا 

منتشر می شود. 

مدیر مسئول محترم روزنامه زاینده رود اصفهان
باسالم و احترام

     همان گونه که مســتحضر هســتید روزنامه زاینده رود در روز سه شنبه مورخ 

9۵/11/26 توسط سرکار خانم سمیه پارسادوست خبری را با عنوان پلی اکریل 
رسما تعطیل شــد و هیئت اجرایی پلی اکریل آب پاکی را روی دست کارگران 

ریخته و اعالم نموده برای بیمه بیکاری اقدام نمایند به چاپ رسانده است.
به اطالع می رســاند کارخانه پلــی اکریل برای تامین مــواد اصلی کارخانجات 
اکریلیک که خارج از کشــور تهیه می گردد در بهترین شرایط حدود 3 ماه زمان 

نیاز دارد که به کارخانه و مرحله تولید برسد.
لذا طی هماهنگی های به عمل آمده با مسئوالن مربوطه و طبق مصوبه شورای 
محترم تامین اســتان برای رفاه حال کارگران عزیز، با توجه به نزدیک شدن ایام 
نوروز، داوطلبانه جهت اســتفاده از بیمه بیکاری مراجعــه و اقدامات الزم انجام 

گردد تا مورخ 9۵/12/12 بیمه آنها برقرار و پس از تامین مواد و راه اندازی مجددا 
دعوت شده و شروع به کار نمایند. 

خواهشمند است وفق قوانین موضوع کشــور)ماده 23 فصل ششم جرایم قانون 
مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن( برای جلوگیری از هر گونه تبعات سریعا جوابیه 

صحیح را مطابق موارد مذکور چاپ و اطالع رسانی فرمایید.

      با تشکر
   محسن کمالی
رییس روابط عمومی و امور بین الملل

فوالدمبارکه

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

نابودی کشاورزان با کاهش 
تعرفه واردات
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تحقیقات جدید نشان می دهد کاهش فشار خون سیستولیک به 
کمتر از حد متداول، منجر به کاهش خطــر ابتال به عارضه بزرگ 

شدن ماهیچه  های بطن چپ قلب می شود.
هایپرتروفی بطن چپ، بزرگ شــدن ماهیچه  های بطن چپ قلب 
است که در نتیجه افزایش فشــار خون یا تنگی دریچه آئورت رخ 
می  دهد و این رخداد، با افزایش خطر ابتال به نارسایی های قلبی، 

سکته قلبی و حتی مرگ ناگهانی در ارتباط است.
پزشــکان می توانند بازگشــت حالت هایپرتروفی بطن چپ را با 
کاهش مداوم فشار خون سیستولیک به دست آورند. در واقع این 
روش، شــیوه درمانی رایج و شناخته شده ای نیســت و به اعتقاد 
پژوهشگران در صورتی که اســتراتژی کاهش فشار خون، فراتر از 
سطح توصیه شده به کار رود، برای کاهش خطر مرگ قلبی مفید 

خواهد بود.
»السید ســلیمان« از محققان این تیم پژوهشی، در رابطه با فواید 
کاهش فشار خون کمتر از حد اســتانداردهای معمول برای عضله 
قلب می گوید: »طبق شــواهد این تحقیقات، ایجاد فشــار خون 
سیســتولیک کمتر از ۱۲۰ در افراد مبتال به فشــار خــون باال و 
دیابت، باعث کاهش هایپرتروفی بطن چپ )که همان بزرگ شدن 

ماهیچه  های بطن چپ قلب است( می شود.«
او در ادامه توضیحاتش اضافه کرد که فشــار خون سیســتولیک 
کمتر از ۱۲۰ نســبت به فشار خون سیســتولیک ۱۴۰، خطرات 

عروقی قلبی را تا یک سوم کاهش می دهد.

میوه های خشــک و میوه های تــازه دارای فوایــد مختلفی برای 
بدن هســتند؛ اما از نظر میزان ویتامین و امالح، کمی با همدیگر 
تفاوت دارند. هر دوی آنها، آنتی اکســیدان و فیبر مناسبی را برای 
بدن فراهم می ســازند؛ اما درصد کمی از ویتامین هــا در فرآیند 
خشک ســازی میوه ها از بین می رود. اگر می خواهید میوه خشک 
و میوه تازه را با هم مقایســه کنیــد، حتما به هــر وعده مصرفی 

استاندارد توجه داشته باشید. 
هر وعــده مصرفــی از میوه خشــک، برابر اســت بــا یک چهارم 
فنجان و هر وعــده مصرفــی از میوه تــازه برابر با یــک فنجان. 
میوه هــای خشــک و میوه هــای تــازه، هــر دو در گــروه مواد 
 غذایی ســالم و مغــذی قرار می گیرند. براســاس دســتورالعمل

The Academy of Nutrition and Dietetics، مواد 
غذایی مغذی، دارای مقدار زیادی از ویتامین ها، امالح و ترکیبات 
سالم دیگر هستند؛ درحالی که کالری نسبتا کمی دارند. به همین 
دلیل اســت که مواد غذایی مغذی باید بخش اصلی رژیم غذایی را 
تشکیل دهند. به طور کلی و در مقایسه با میوه های خشک، میزان 

بیشتری از امالح در میوه های تازه وجود دارد. 
براساس گزارش وزارت کشــاورزی آمریکا، یک فنجان سیب تازه 
حاوی ۸میلی گرم کلســیم، ۶ میلی گرم منیزیــم و ۱۴ میلی گرم 
فسفر اســت. با این حال، یک چهارم فنجان ســیب خشک، تقریبا 
۳میلی گرم کلسیم، ۳ میلی گرم منیزیم و ۸ میلی گرم فسفر برای 
بدن فراهم می کند. باالتر بودن غلظت امالح در میوه های تازه، آنها 
را به انتخاب مغذی تری نسبت به میوه های خشک تبدیل می کند.

 تاثیر کاهش بیش از حد فشار خون 
بر سالمت قلب

این ماده در میوه های تازه، از میوه های 
خشک بیشتر است

دانستنیها

خواصخوراکیها

تحقیقات نشان می دهد؛

 نیکوتین، موجب 
بروز مشکالت 

شنوایی در نوزادان 
می شود

 محققان دانشگاه فری آلمان دریافتند نوزادانی که قبل و بعد از تولد 
درمعرض نیکوتین قرار می گیرند، ممکن اســت درمعرض ریسک 
باالی ابتال به مشکالت شنوایی باشــند؛ چراکه ساقه مغز شنیداری 
آنها به شکل غیرعادی رشد کرده اســت.یافته ها نشان داد ساقه مغز 
شنیداری )منطقه ای از مغز که نقش اصلی در تحلیل الگوهای صوتی 
دارد(، ممکن است در کودکانی که مادر باردارشان قبل و بعد از زایمان 
در معرض نیکوتین بوده، رشد غیرعادی داشته باشد. کودکان مبتال 
به عملکرد معیوب ساقه مغز شــنیداری، دارای مشکالت یادگیری و 

مشــکالت زبانی خواهند بود. اورســال کوچ، سرپرست تیم تحقیق، 
در این باره می گوید: »اگر مادران در طول بارداری ســیگار بکشند و 
کودکشان در مدرسه با مشکالت یادگیری روبه رو باشد، باید از لحاظ 
معایب پردازش شــنیداری در معرض تســت قرار گیرنــد.« در این 
مطالعه، محققان نــوزاد موش ها را قبل از تولد و از طریق شــیر مادر 
در معرض نیکوتین قرار دادند تا به سن سه هفتگی رسیدند. این سن 
در موش ها تقریبا معادل با سن یک کودک ابتدایی است. محققان با 
تحلیل مغز نوزادان موش ها، دریافتند که نورون های دریافت کننده 

ورودی از حلزون گوش، در انتقال سیگنال ها به سایر نورون های ساقه 
مغز شــنیداری در موش قرار گرفته در معــرض نیکوتین، کارآمدی 
کمتری داشت. همچنین این ســیگنال ها با دقت و وضوح کمتری 
انتقال داده می شوند و همین امر موجب بد بودن کدگذاری الگوهای 
صوتی می شــود. این وضعیت، بخشــی از علل اصلی دشواری های 
پردازش شنیداری در کودک مادران سیگاری اســت. کوچ در ادامه 
می افزاید: »هنوز نمی دانیم چه تعداد از بخش های دیگر سیســتم 

شنوایی، تحت تاثیر قرارگیری در معرض نیکوتین خواهند بود.

امروزه مردم بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای 
آسیایی و اروپایی، از اسفناج نه تنها برای عطر و طعم دلنشین 
آن، بلکه به خاطر خواص غذایی و درمانی اش، در وعده های 
غذایی به ویژه غــذای فرزندان خود اســتفاده می کنند. از 
دیدگاه طب سنتی چین، اسفناج، گیاهی است که طبیعتی 
خنک و ملین دارد؛ بنابراین مصرف آن، در افرادی که دچار 
اختالل در عملکرد دستگاه گوارش بوده یا با کندی حرکت 
روده ها مواجهند، بســیار ضروری اســت، زیرا این سبزی 
مغذی می تواند بهترین دارو برای درمان یبوست به ویژه در 
افراد میانسال و کهنسال باشــد. عالوه بر این اسفناج توسط 
درمانگران طب سنتی چین به عنوان یک غذای دارویی در 
درمان بیماران مبتال به دیابت و افرادی که دچار خستگی، 

ضعف و سرگیجه هستند، تجویز می شود.
مرهم بیماری های گوارشی

اســفناج یکی از بهترین غذاهای دارویی برای افرادی است 
که دچار کم خونی هســتند. درمانگران چینی اســفناج را 
بهترین مرهم برای بیمارانی می دانند که کم خونی آنها ناشی 
از خونریزی های گوارشی است. به عنوان مثال افراد مبتال به 
هموروئید یا بواسیر یا افرادی که مبتال به خونریزی معده یا 
زخم های معده هستند، می توانند اسفناج را در سبدغذایی 
خود قرار دهند. مصرف این ســبزی به تنهایــی یا در کنار 

موادغذایی دیگر می تواند تاثیر زیادی در خون سازی و جبران 
کم خونی ناشی از خونریزی های گوارشی داشته باشد.

چگونه خواص اسفناج را حفظ کنیم؟
برای حفــظ خواص و مــواد مفیدی که در اســفناج وجود 
دارد، هرگز آن را آب پز نکنید. قرار دادن این ســبزی هنگام 
شست وشو درون آب یا پختن آن به وســیله آب، موجب از 
بین رفتن خواص مفید و ویتامین های آن می شود. بهترین 
راه حل آن است که اسفناج را تفت دهید. می توانید برای این 

کار از مقدار بسیار اندکی روغن استفاده کنید.     

اگر شــما هم دوســت دارید فعالیت بدنی مناســب خود 
راداشته باشید اما نمی دانید چه ورزشی را انتخاب کنید، 

با ما همراه باشید.
گلف

هدف: کاهش استرس
میزان مصرف کالری: 238 کالری در ساعت

یکی از دالیلی که اکثر فوتبالیســت ها آخــر هفته خود را 
در زمین های گلف می گذرانند، کاهش اســترس است. از 
آنجا که ایــن ورزش احتیاج به تمرکــز باالیی دارد، نوعی 
مدیتیشن محسوب می شود. شــما باید تنها به هدف تان 
بیندیشید و طبق آن عمل کنید. به عالوه، این ورزش برای 
افرادی که از مشکالت ســالمتی رنج می برند نیز مناسب 

است.
کوه نوردی

هدف: افزایش توانایی
میزان مصرف کالری: 680 کالری در ساعت

کوه نوردی مانند ژیمناســتیک اســت؛ با ایــن تفاوت که 
ریسک پذیری آن بیشتر اســت. این ورزش توانایی بدن را 
باال برده و بازوها و مچ دستان را قوی می کند. بنابراین اگر 
به فکر ســاخت عضالتی بزرگ )که به چشم دیگران آید( 

نیستید، این ورزش را به شما پیشنهاد می دهیم.

اسکی
هدف: تحرک

میزان مصرف کالری: 408 کالری در ساعت
ورزش در مکان هایی چون برف، بدن شما را وادار می کند 
تا خود را با محیطی که اکســیژن کمــی دارد، وفق دهد و 
درنتیجه ســلول های قرمــز خون بیشــتری تولید کند؛ 
درنتیجه زمانی که به ارتفاعی برابر با سطح دریا باز گردید، 
بهتر می توانید از بدنتان کار بکشید یا به بیانی، مدت زمان 

بیشتری انرژی خواهید داشت.

فواید اسفناج را بیشتر بشناسید

سویا منبع غنی پروتئین گیاهی است، اما بسیاری از افراد درمورد 
نحوه تاثیر محصوالت سویا بر هورمون های بدن ازجمله استروژن 
یا نحوه تداخل آن با ســایر مواد نظیر داروها آگاهــی ندارند. در 
مطالعه جدید، محققان مرکز پزشــکی دانشــگاه جرج تاون، به 
بررســی تاثیرات مثبت و منفی احتمالی مصرف سویا بر درمان 
متداول سرطان ســینه پرداختند. محققان در این تحقیق بر یک 
ماده سویا موسوم به »جنســتئین« و تاثیر آن بر سرطان سینه، 
بخصــوص در مورد افــراد درمان شــده با داروی تاموکســیفن 
پرداختنــد. در این مطالعــه، تیم تحقیق به بررســی مدل های 
پیشرفته سرطان سینه در موش ها پرداخت. آنها مشاهده کردند 
که با مصرف سویا، تاثیر داروی تاموکسیفن، بیشتر و احتمال عود 
مجدد سرطان سینه کمتر شد. همچنین نتایج مطالعه نشان داد 
مصرف بلندمدت و مداوم جنستئین قبل از ابتال به سرطان سینه، 

موجب بهبود ایمنی کلی بدن در مقابل سرطان می شود.

به گفته محققان اگر نمی توانید وزن خود را کم کنید، ممکن است 
به دلیل کمبود پروتئین در رژیم غذایی تان باشد. مطالعه جدید 
محققان نشــان می دهد بین وزن ناســالم و کمبود پروتئین در 
رژیم غذایی افراد ارتباط وجود دارد. طبق یافته های این مطالعه، 
دسترسی محدود به پروتئین رژیمی موجب می شود زنان کالری 

بیشتری مصرف کرده و در نهایت چاق شوند.
یافته های این مطالعه براساس فرضیه اهرم پروتئین است. طبق 
این فرضیه، درصورتی که فرد میــزان پروتئین کافی نیاز بدنش 
را مصرف نکند، اشــتهای درونی مصرف پروتئین، موجب حفظ 

تمایل فرد به خوردن می شود.
طبق توصیه کارشناســان، میانگین پروتئیــن موردنیاز هر فرد 
به ازای هر ۱ گیلوگرم ۰/۸تا ۱ گرم اســت. گوشت، بهترین منبع 
دریافت پروتئین در رژیم غذایی است؛ گوشــت مرغ و بوقلمون 

منبع عالی پروتئین کم چرب هستند.

 نحوه تاثیر سویا 
بر درمان سرطان سینه

 کمبود پروتئین 
موجب اضافه وزن می شود

این ورزش ها چقدرکالری می سوزانند؟ )3(

ورزشدرمانی

تازه های پزشکییادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

کمبود پروتئین موجب اضافه وزن می شود

براســاس مطالعه ای که در موسســه ملی علوم به چاپ رســید، 
محققان ادعا کردند که مردان، از تلومرهای کوتاه تری نســبت به 
زنان برخوردارند. به اعتقاد تیم تحقیقاتی انگلیســی که با بررسی 
DNA و کروموزوم هــای ۳۳۳ مــرد و زن ۵۴ تا ۷۶ ســاله، طول 
تلومرهای افراد را اندازه گرفتند، تلومرهای کوتاه متعلق به مردان 
است. پس از انجام یک سری آزمایشــات و بررسی سوابق پزشکی 
افراد، مشخص شد که اســترس، یکی از عوامل تاثیرگذار بر اندازه 
تلومر است و مردان بیش از زنان درمعرض کارهای استرس زا قرار 
دارند. استرس، با افزایش ضربان قلب و هورمون هیجان در مردان، 
به DNA آنها آســیب وارد می کند. بررســی ها نشان می دهد که 
دوره ریکاوری و بازگشــت، برای مردان طوالنی تر از زنان است؛ به 
این معنا که زمان بیشتری طول می کشد تا مردان از استرس خارج 
شوند. نتایج به دست آمده نشــان می دهد مردانی که از تلومرهای 
کوتاه تر برخوردار بودند، در مقایســه با دیگر مــردان، ۵۵ درصد 
عصبی تر بــوده و ۱۰ درصد نگاه بدبینانه تری به زندگی داشــتند. 
عالوه بر استرس روانی، آسیب هایی که بر اثر بیماری های مختلف 
به سلول ها وارد می شــود، در کوتاه شــدن تلومرها نقش بسزایی 
دارد. برای مثال، تقالی بیمار هنگام درد کشــیدن، شــوک های 
عصبی و یا قرار گرفتن در معرض برخی سموم از جمله دود سیگار، 
به ســلول ها آســیب جدی وارد می کند. به اعتقاد اندرو استپتو، 
رییس موسسه علم امراض مسری و مراقبت های پزشکی دانشگاه 
لندن، سالمت سلولی، سالمت DNA و سالمت روان، سه فاکتور 
به هم وابسته هستند که در طول عمر نقش دارند. تحقیقات ثابت 
کرده اند که تغییر در ســبک زندگی مانند رژیم غذایی ســالم تر و 
ورزش بیشتر، می تواند به بازگشت ســالمت سلول ها کمک کند 
و حتی باعث افزایش طول تلومرها شــود. همچنین مصرف مواد 
دارای آنتی اکســیدان باال مانند ســبزیجات و کنترل استرس به 
کمک یوگا و مدیتیشن، به کند شدن روند آسیب پذیری سلول ها 

کمک می کند.

براســاس آخرین مطالعاتی که در مجله آمریکایی انسان شناسی 
فیزیکی به چاپ رســیده اســت، بینی مردان در مقایســه با زنان 
۱۰درصد بزرگ تر است. آمار نشان می دهد که انسان های امروزی، 
نســبت به اجداد خود از ماهیچه های باریک کمتــری برخوردار 
هســتند و درنتیجه به اکســیژن کمتری احتیاج دارند. اما سوال 
اینجاســت که تا چه حد، میزان نیاز به اکســیژن در شکل گیری 
بینی موثر است؟ برای یافتن پاسخ این سوال، دکتر ناتان هولتون 
به کمک گروهش، سایز و روند رشد بینی ۳۸ مرد و زن را به مدت 
۲۰ سال و از سن ۳ ســالگی  مورد بررسی قرار داد. درواقع در پایان 
تحقیق، افراد در سنین ۲۰ سالگی به سر می بردند. نتایج نشان داد 
که مردان و زنان تا ســن بلوغ دارای نسبت بینی یکسانی هستند؛ 
اما همین کــه دوران بلوغ آغاز می شــود، بینی مردان به شــکل 
نامناسبی شروع به رشــد می کند و دلیل اصلی آن نیاز بیشتر بدن 
به اکســیژن، کالری دریافتی و مصرف انرژی در این سنین است؛ 
همچنین به واسطه وجود بیشــتر ماهیچه های باریک در مردان، 

بدن آنها به اکسیژن بیشتری نیاز دارد.

چرا مردان کمتر عمر می کنند؟

 بینی مردان، ۱0 درصد بزرگ تر از 
بینی زنان است 

دانستنیها

زیبایی

اصوال رنگ کردن کاری مجاز اســت؛ امــا هنگامی که 
باردار هســتید باعث کاهش میزان ایمنی می شــود.

مطالعات نشــان می دهد مقــداری از رنــگ، جذب 
حفره های پوست می شود. 

بدن شما می تواند با مواد سمی کنار بیاید؛ اما این مواد 
تنفس جنین و رشد او را درمعرض خطر قرار می دهد. 
برخی از رنگ های دائمی دارای آمونیاک هســتند که 

ماده ای سمی است.
رنگ ها بخار می شــوند و احتمال استنشاق آنها وجود 

دارد.
کارشناسان معقدند رنگ های نیمه دائم برای استفاده 
در دوران بارداری بهتر بوده و کاهش اســتفاده از رنگ 

برای کاهش احتمال خطر بهترین روش است.   
بهتر اســت به فرمول نوشته شــده روی دستورالعمل 
دقــت کــرده و آن را عینــا  اجــرا کنیــد. بیشــتر 
تولیدکننده هــا تغییراتــی در ترکیــب رنــگ ایجاد 
می کنند. افــزودن ترکیبات جدید باعث بهتر شــدن 
رنگ می شــود اما ضرر آن برای خانم هــای باردار کم 

نمی شود.
مطالعات جدید نشــان می دهد قطران زغال ســنگ 
موجود در رنگ ابرو، بر بدن تاثیر منفی می گذارد. این 
ماده سرطان زاست و بر رشــد جنین تاثیر می گذارد. 
البته استفاده از قطران زغال سنگ در رنگ ها محدود 

شده و تولیدکننده ها از مواد مجاز استفاده می کنند.
روش های جایگزین برای رنگ کردن ابرو

در دوران بارداری
اگر اصرار دارید ابروهای خود را رنگ کنید، بهتر است 
از روش های جایگزین استفاده کنید. این روش ها نیز 
مانند رنگ کردن موثر هستند و عوارض جانبی ندارند. 
همچنین مــی توانید ابروها را در زمان مناســب رنگ 

کنید.
تا سه ماهه دوم بارداری صبر کنید

اگر می خواهید ابروها را رنگ کنید، بهتر است این کار 
را در ســه ماهه دوم بارداری انجام دهید. سه ماهه اول 
بارداری بسیار حساس است و جنین در رحم به سرعت 
رشد می کند و طی آن، اندام های اصلی، ماهیچه ها و 

موها درحال رشد هستند.
اگرچه هیچ مدرکی مبنی بــر ورود مواد رنگ به داخل 
بدن وجود ندارد اما عوارض جانبی آن دیده می شــود. 
برای جلوگیــری از این مشــکالت، ســعی کنید در 

سه ماهه اول بارداری ابروها را رنگ نکنید.

 رنگ کردن ابرو 
در دوران بارداری 

خواصخوراکیها

بدن ما به گونه ای طراحی شده است که طی فرآیندهای 
مختلف به درستی عمل کند؛ با این وجود، حتی بدن نیز 
به استراحت نیاز دارد. بر همین اســاس است که انسان 
به خواب نیاز دارد، زیرا خواب به ارائه عملکرد درســت ما 
هنگامی که بیدار هستیم کمک می کند. به عنوان مثال، 
ما نیازمند خواب هســتیم زیرا به بهبــود و ترمیم قلب و 
رگ های خونی کمک می کنــد. در مقابل، کمبود خواب 
می تواند به مشــکالتی مانند بیماری قلبی، سکته مغزی، 

دیابت و فشار خون باال منجر شود.
خوابیدن، فعالیتی لذت بخش و آرامش دهنده محسوب 
می شود که هم برای سالمت جسمی و هم سالمت روانی 
فوق العاده مفید اســت. پس از یک روز کاری شــلوغ، ما 
برای احیای انرژی خود به چند ساعت خواب شبانه خوب 
نیازمندیم. طی مدت زمانی که خواب هستیم، هم بدن و 
هم اندام بســیار مهم ما یعنی مغز، فرآیندهای مهمی را 

تجربه می کنند که برای عملکرد انسان حیاتی هستند.
کمبود خواب مــی تواند به واقع موجب بروز مشــکالت 

متعددی شــود. به عنوان مثال، افراد در طول روز قادر به 
حفظ تمرکز خود نیستند و در انجام فعالیت های روزانه 
به آهســتگی عمل می کنند. بدترین قســمت ماجرا این 
اســت که اگر کمبود خواب حالت مزمن پیــدا کند، هم 
سالمت کوتاه مدت و هم بلندمدت انســان با پیامدهای 

جدی مواجه خواهد شد.
پژوهش های بسیاری طی ســالیان گذشته در این زمینه 
صورت گرفته و مشخص شده اســت که چه اتفاقاتی در 
زمان محرومیت از خواب برای افراد رخ می دهند. افرادی 
که از کمبود خواب رنج می برند بــا موضوعات خطرناک 
سالمتی و حتی مواردی مواجه هستندکه زندگی آنها را 
درمعرض تهدید قرار می دهد. در ادامــه با برخی از این 

شرایط خطرناک بیشتر آشنا می شویم:
آلزایمر

نتایج مطالعه ای که در ســال ۲۰۱۳ انجام شــد، نشان 
داد کمبود خواب می تواند موجب ابتال به آلزایمر شــود. 
همچنین، کمبــود خواب مــی تواند به پیشــرفت این 

بیماری نیز منجر شود.
سرطان پروستات

مطالعه ای که روی مردان ایسلندی انجام شد، نشان داد 
آنهایی که از بــی خوابی رنج می برند، ۶۰درصد بیشــتر 
احتمال دارد به سرطان پروســتات مبتال شوند. بدترین 
قســمت موضوع این اســت که مردانی که کمبود خواب 
داشــتند، با خطر بیشــتری برای پیشــرفت بیماری به 

مراحل پایانی مواجه بودند.
بیماری قلبی عروقی

مطالعه ای که طی یک بازه زمانی ۱۴ ســاله انجام شــد، 
رابطه ای قــوی بین کمبود خواب و بیمــاری های قلبی 
عروقی را نشان داد. پژوهشگران کشف کردند مردانی که 
با کمبود خواب مواجه بودند، افزون بر تجربه حمله قلبی، 

با اختالالت خواب نیز دست به گریبان بودند.
چاقی و دیابت

نتایج چندیــن پژوهش نشــان داده که کمبــود خواب 
می تواند موجب جمع شدن اسیدهای چرب در خون شود 
که این شرایط، مانع تنظیم درست قند خون توسط بدن 
می شــود که در نتیجه، ابتال به چاقی و دیابت را به همراه 

دارد.
افکار خودکشی 

مطالعه ای که در ســال ۲۰۱۴ انجام شــد، پیوندی قوی 
بین کمبود خواب و ارتکاب به خودکشــی را نشــان داد. 
بنابر آمار و ارقام، افرادی که از بــی خوابی رنج می برند، 
۱/۴برابر بیشــتر احتمال دارد که بــه زندگی خود پایان 

دهند.
روش هایی برای بهبود خواب

یک برنامه خواب منظم را دنبــال کنید؛ به این معنی که 
در تمام روزهای هفتــه )حتی روزهای آخــر هفته( در 

ساعتی مشخص به خواب رفته و بیدار شوید.
اگر زیر اســترس و فشــار زیاد قرار دارید، یــک فعالیت 
آرامبخش مانند مطالعه کتاب پیش از خواب را به منظور 

کسب آرامش در برنامه خود جای دهید.
همان گونه که می دانید، فعالیت جسمانی برای سالمت 
کلی بدن انســان مهم اســت و موضوع خواب نیز از آن 
مستثنی نیســت. برای تجربه خواب خوب باید بدن را به 

حرکت درآورید و مقداری عرق بریزید.
برای اینکه بدون مشــکل بــه خواب برویــد، دمای اتاق 
نباید زیاد باال باشد؛ بلکه محیط خواب باید فاقد نورهای 

مزاحم بوده و سر و صدا نیز به آن راه نیابد.
اگر بالش و تشک مورد اســتفاده شما امکان خواب خوب 
را فراهم نمی کند، با فردی متخصص در فروشــگاه هایی 
که محصوالت خــواب عرضه می کنند مشــورت کنید تا 

گزینه هایی مناسب را خریداری کنید.

پس از یک روز کاری شلوغ، برای احیای انرژی خود به چند ساعت خواب شبانه خوب نیازمندیم. طی مدت زمانی 
که خواب هســتیم، هم بدن و هم اندام بســیار مهم ما یعنی مغز، فرآیندهای مهمی را تجربه می کنند که برای 

عملکرد انسان حیاتی هستند.

کمبود خواب 
می تواند موجب 

جمع شدن 
اسیدهای چرب 
در خون شود که 
این شرایط، مانع 

تنظیم درست 
قند خون توسط 
بدن می شود که 
درنتیجه، ابتال به 
چاقی و دیابت را 

به همراه دارد

بیماریهاییکهباکمبودخوابپیوندخوردهاند
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پیشنهاد سردبیر: 
چطور کیفیت صدای دستگاه اندرویدی خود را افزایش دهیم؟

کافه اپهوش سنج

 همه ما روزانه با اســناد و مدارکی ســر و کار داریم که شــاید نیاز 
 به ذخیره داشــته باشــند؛ ذخیره در فرمتی خوانا و غیر قابل تغییر 
تا در صورت لــزوم روی کاغذ هم بتوان چاپ شــان کرد. مرســوم 
 است که این کار را با اسکنر انجام می دهند و خروجی ها را با فرمت 
پی دی اف به ســمت چاپگر می فرســتند. اما با اپلیکیشــنی که 
امروز معرفی می کنیم دیگر نیازی به این کار نیســت. اپلیکیشــن 
 Tiny Scanner همــه ایــن کارهــا را در کســری از ثانیــه 
برای تــان انجام می دهد. اســناد و مــدارک را بــا دوربین موبایل 
اســکن می کند و در قالــب یک پــی دی اف مرتــب و کم حجم 
 تحویل تان می دهد. کار با این اپلیکیشــن بســیار ســاده اســت 
و خیلی وقت تان را برای کارهای بیهوده نمی گیرد. کافیست مدرک 
یا ســند ) که می تواند جزوه، کتاب، چک، کارت ویزیت و چیزهای 
 Tiny دیگر باشد( را روی ســطح صافی بگذارید و از طریق دوربین

Scanner آن ها را اسکن کنید. 

 اپلیکیشن به طور خودکار گوشه های کاغذ را تشخیص داده و آن را 
برای تان برش می زند و حاال می توانید با انواع افکت کیفیت تصویر 
اسکن شــده را باال ببرید. افکت های رنگی و ســیاه و سفید در کنار 
تنظیمات کنتراســت به شــما کمک می کنند که خروجی دقیقا 

مطابق سلیقه شما و برای چاپ مناسب باشد. 
نکته خوب دیگر این که چندین فایل اسکن شده را می توانید در یک 
فایل پی دی اف بگنجانید. پیش از ساخت هر پی دی اف هم امکان 

تنظیم ابعاد کاغذ و حتی حجم نهایی فایل را هم دارید.
Tiny Scanner ضمنــا این امــکان را برای تــان فراهم کرده 
 که فایل های اســکن شــده را در فضاهای ابری بارگذاری کنید یا 
از طریق وای فای به یک پرینتر برای چاپ بفرســتید. خروجی ها از 
کیفیت مطلوبی برخوردارند و خوشبختانه اثری از واترمارک در گوشه 
آن ها مشــاهده نخواهید کرد. البته بعضی قابلیت های اپلیکیشن 
با پرداخت هزینه و ارتقا به نســخه Pro آغاز می شــوند، و این در 
حالیست که رقیبان Tiny Scanner بعضی از این قابلیت ها را به 
رایگان در اختیار کاربران خود قرار داده اند. با این حال نسخه رایگان 
Tiny Scanner هم احتماال بتواند پاسخگوهای نیازهای موقت 
و ضروری شما باشد.  این اپلیکیشن اسکنر خوب را می توانید همین 
حاال برای iOS و اندروید از اینجا goo.gl/sV03Jo دانلود کنید.

معرفی اپ Tiny Scanner؛

 اسکن کننده مدارک در قالب 
فایل های پی دی اف

باتری های مایع با طول عمر 
بیش از یک دهه ساخته شد

باتری های امروزی شــاید از نظــر ظرفیت محدود 
نباشــند، اما طول عمر آنها چندان مطلوب نیست. 
 یک مجموعــه لیتیــوم - یونی به ســادگی پس از 
دو - ســه سال اســتفاده ســنگین از کار می افتد، 
موضوعی که اگرچه بــرای موبایل هــا آزاردهنده 
اســت، اما در سیســتم های ذخیره ســازی انرژی 
که باید سال ها بدون مشــکل عمل کنند، بحرانی 

خواهد بود. 
تیمی از محققین دانشــگاه هاروارد به روشی دست 
 پیدا کرده اند که نیاز به تعویض زودهنگام باتری ها

 را برطرف می ســازد. آنهــا نوعی باتــری جریانی 
 ) flow battery ( ســاخته انــد که مــی تواند 
بیش از یک دهــه دوام بیاورد. این نــوع باتری ها، 
انرژی را در محلــول های ویژه ذخیــره می کنند. 
این پژوهشــگران مولکول هــای الکترولیت باتری 
 یعنـــی فروســـــن ) ferrocene ( و وایولوژن 
 ) viologen ( را بــه گونـــــه ای دســـتکاری 
کرده اند که پایدارتر باشــند، ضمــن اینکه قابلیت 
انحالل بیشتری را در آب به دســت آورده و به این 
راحتی ها تجزیه نشوند. زمانی که این مولکول ها را 
در آب خنثی ) بدون خاصیت اسیدی یا بازی ( حل 
 کنیم، محلول حاصل در هر1000 ســیکل ) شارژ 
و دشارژ ( تنها یک درصد از ظرفیت خود را از دست 
می دهد، یعنی حتی با گذشــت ســال ها نیز افت 

عملکرد خاصی را در آنها شاهد نخواهیم بود. 
از ســوی دیگر اســتفاده از آب، خبــر خوبی برای 
دوستداران محیط زیست و وضعیت جیب کاربران 
به شــمار می رود. محلول الکترولیــت این باتری 
برخالف موارد مشــابه خاصیــت خورندگی ندارد 
و ســمی نیســت و در صورت نشــت باتری مشکل 

خاصی به وجود نمی آید.
 عالوه بــر ایمنی بــاال، ایــن ترکیب در مقایســه 
با پلیمرهای معمــول باتری هــای جریانی قیمت 
بســیار ارزان تری دارد و در درازمــدت نیز هزینه 
تعمیــر و نگهداری بــه مراتب کمتــری را به کاربر 
تحمیل مــی کند. گفتنیســت هنوز هیــچ برنامه 
مشــخصی برای ارایه این محصول در قالب تجاری 
وجود ندارد، اما آینده خوبی بــرای آن پیش بینی 
 می شــود. انــرژی حاصــل از منابــع تجدیدپذیر 
هر روز ارزان تر از قبل به دســت می آیند و استفاده 
 از باتری هــای ارزان، ایمــن و بادوام، مــی تواند 

در ذخیره سازی این انرژی پاک به ما کمک کند.

کمپانی آمازون اعالم کرده است که به دلیل احتمال جریمه شدن 
توسط نهادهای نظارتی آمریکایی بابت نقض تحریم های مصوب این 
کشور علیه ایران، ارتباطش را با ایران قطع خواهد کرد. روز جمعه، 
کمپانی آمازون اعالم کرد که بعد از انجام بررسی هایی متوجه شده 
 که ممکن اســت بعضی تحریم های مصوب ایاالت متحده آمریکا 
ضد ایران را نقض کرده باشد و به همین دلیل نیز ممکن است توسط 

نهاد های حکومتی آمریکا متحمل پرداخت جریمه شود. 
این شرکت اعالم کرده که بین سال های 2012 تا 2016 کاالهایی 
 را به افــراد و نهادهای ایرانی خــارج از ایران که تحریــم بوده اند، 
فروخته اســت. آمازون گفته که این معامالت را بــه دفتر وزارت 
خزانه داری آمریکا و وزارت بازرگانی و صنعت گزارش داده اســت. 
 آمازون همچنین اعالم کرده که در انجام بررســی ها حاضر است 

با نهادهای ذی ربط همکاری کند. 
در ســال 2012، باراک اوباما قانونی به نــام ITRA امضا کرد که 

هدفش محدود کردن فعالیت های تجاری با ایران بود. 
براســاس این قانون، شــرکت های آمریکایی که با ایران ارتباطات 
تجاری برقرار کنند متحمل جریمه خواهند شد. اما در ژانویه سال 
2016، بعضی تحریم های اقتصادی وابســته به برنامه هســته ای 
ایران برداشته شد.  به گفته آمازون، این کمپانی هنوز در حال انجام 
 بررسی  و طراحی فرآیندی هایی اســت که بتواند معامالت مرتبط 

با افراد و نهادهای تحت پوشش قانون ITRA را مشخص کند.

شرکت ال جی قصد دارد در گوشــی پرچمدار تازه اش موسوم 
به جی 6 از فناوری جدیدی برای پخش صوت استفاده کند که 

کیفیت اصوات پخش شده را ارتقا می بخشد.
 به گــزارش ورج، با اســتفاده از ایــن فناوری کنتــرل کاربران 
 بر صــدای خروجی از گوشــی چپ یا راســت نیز بهتر شــده 

و جزییات بیشتری در دسترس قرار می گیرد.
 منابع خبری می گویند این گوشــی دارای سیســتم چهارگانه 

دی ای سی برای ارایه خروجی صداست. 
این سیستم 32 بیتی که نمونه اولیه اش پیش از این در گوشی 
وی20 هم عرضه شــده بود هم کیفیت صوت خروجی را بهبود 

می بخشد و هم باعث می شود توازن صدا ارتقا پیدا کند.
ال جی همراه با این گوشــی یک جک هدفون آنالوگ هم عرضه 
می کند که پیش از این توســط اپل همراه با گوشی هایی مانند 
آیفون 7 عرضه می شــد. این احتمال وجود دارد که گوشی یاد 
شده قادر به پخش صوت موســیقی و فیلم به طور بی سیم هم 

باشد، اما هنوز در این زمینه اطالعات دقیقی در دست نیست.
ال جی می گوید رونمایی از گوشــی جی 6 همزمان با برگزاری 

کنگره جهانی موبایل رخ می دهد. 
این کنگره 26 فوریه در شهر بارسلون اسپانیا برگزار می شود.

تیم کوک در مصاحبــه ای با روزنامــه ایندیپندنــت گفته که 
واقعیت افــزوده یــک تکنولوژی بنیــادی و انقالبــی همانند 

اسمارت  فون ها است. تیم کوک می گوید:
مــا به ایــن تکنولــوژی هماننــد یک ایــده بــزرگ همچون 

اسمارت  فون نگاه می کنیم. اسمارت فون برای همه است. 
آیفون برای شخص خاص یا بازار خاصی نیست؛ برای همه است. 

من فکر می کنم که واقعیت افزوده ایده ای بزرگ خواهد بود. 
من هیجان زده هستم چون کارهای بزرگی می تواند انجام دهد 

که زندگی مردم را بهبود دهد. سرگرم کننده نیز خواهد بود.
تیم کــوک واقعیت افــزوده را هماننــد یک تکنولــوژی مانند 

چیپست می بیند و نه یک محصول. 
 تیم کوک معتقد اســت که پتانســیل واقعیت افزوده بیشــتر 
از واقعیت مجازی است چون به افراد اجازه می دهد که در حالی 

که در دنیای واقعی هستند با تکنولوژی در ارتباط باشند.
این صحبت هــای تیم کوک را نمی تــوان صحبت های تصادفی 

مدیرعامل اپل دانست. 
 اپــل و تیم کوک در گذشــته به صــورت رمزگونــه از پروژه ها 

و محصوالت آینده اپل اطالعاتی به بیرون درز داده اند. 
این صحبت ها به معنای آن اســت که اپل در حــال کار بر روی 

تکنولوژی های مرتبط با واقعیت مجازی است.
بر اساس آگهی های استخدام اپل، می توان حدس زد که صدها 
نفر در حــال کار بر روی کاربردهای واقعیــت مجازی و واقعیت 

افزوده در این شرکت هستند. 
 هنوز معلوم نیســت که اپل در حال توســعه چه ســخت  افزار 
 یا نرم افزاری است. به نظر می رســد که اپل ابتدا قدم هایی آرام 

در حوزه واقعیت مجازی داشته باشد. 
البته نمی توان این احتمال را از نظر دور داشــت که اپل ممکن 

است به فکر توسعه هدست خود یا عینک هوشمند خود باشد.

ال جی در پرچمــداران خود تاکید زیادی بــر روی فناوری های 
صوتی داشته و سعی کرده از این طریق طرفداران بیشتری برای 

خود دست و پا کند. 
 Quad DAC با فناوری 32 بیتی V20 به عنوان مثال، ال جی
عرضه شد. حال به نظر می رسد که ال جی قصد دارد این سنت را 
ادامه دهد و در ال جی G6 از نســخه بهبودپیدا کرده تکنولوژی 

Quad DAC استفاده کند.
فناوری جدیــد 32 بیتــی Quad DAC می تواند کانال های 
 راســت و چپ را به صورت جداگانه کنترل کنــد که این منجر 

به صدای متعادل تری می شود. 
ویژگی مهم نســل جدید Quad DAC این است که تجمیع 
 مدارها بیشــتر بوده و این باعث می شــود که اطالعات کمتری 

هدر رفته و سطح اعوجاج به شدت کاهش پیدا کند.
فناوری Quad DAC ال جی همان طور که از نام آن پیداست، 
چهار DAC را بر روی یک چیپ قرار می دهد که در نتیجه اندازه 
چیپ به یک چهارم کاهش پیدا کرده و نویز استاتیک۵0 درصد 
کم می شود. ال جی V20 اولین گوشــی بود که از این فناوری 
استفاده می کرد، پس احتماال باید شاهد کیفیت صدای بهتری 

در ال جی G6 باشیم.
 انتظار مــی رود که ال جــی G6 در کنگــره جهانــی موبایل 

در بارسلونا اسپانیا رونمایی شود.

آمازون ارتباطات تجاری اش را 
با ایران قطع می کند 

ارتقای فناوری پخش صوت 
در گوشی تازه ال جی

پتانسیل  واقعیت  افزوده
 از واقعیت مجازی بیشتر است!

عرضه ال جی G6 با نسخه بهبود 
   Quad DAC پیدا کرده تکنولوژی

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2078
 صد تــا جعبه داریــم که توی هــر کــدوم از جعبه ها 
 a صد دونه حبه قند موجود هست که وزن هر حبه قند
گرم هست. اگه یکی از جعبه ها شامل حبه های دارای 
a-1 گرم باشد، چه طور میشه که با یک بار وزن کردن، 

جعبه ای که دارای وزن سبک تر هست رو پیدا کرد؟
جواب معمای  2077 

پاســخ معمــای جالــب زنــان جهانگــرد: جمــع 
 تعــداد وســایلی کــه همــه زنــان دارند می شــود

317=837 – 77 + 62 + 9۵،  3 بخش از وســائل برای 
هریک از زنان است و 4 بخش از وســائل تنها برای 17 
 نفر از زنــان. در حقیقت عددی از زنان کــه می توانند 

همه وسائل را با خود داشته باشند 17 است.
کســانی که به معمــای 2077 پاســخ صحیح 

داده اند:   - آقای مسعود کاوند  از اصفهان.
لطفا جواب معماهای طرح شــده را به همراه نام 

و شهر محل زندگی خود به نشانی:
rezaei.zayanderoud@gmail.com

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

بررسی تنظیمات گوشی
 امکان بهینه  ســازی کیفیــت صدا دســتگاه هــای اندرویدی 
 از طریــق منــوی تنظیمات فراهــم آمده اســت. بــا این حال 
به خاطر داشــته باشــید که تمامی رابط های کاربری اندرویدی 
چنیــن قابلیتــی را ارایه نمــی دهنــد. در صورتی که گوشــی 
 اندرویــدی شــما از چنیــن قابلیتــی بهــره ببرد، دسترســی 
 به آن بســیار آســان اســت. بــرای گوشــی های سامســونگ 
 با رابط کاربــری TouchWiz، نیاز اســت تا دســتگاه صوتی 
مورد اســتفاده خود را به گوشــی متصل کنید. سپس به قسمت 
Sound منوی تنظیمات مراجعه کنید. در این قســمت گزینه 
 Audio settings را لمــس کنیــد. حال تنظیمــات مربوط 

به بهبود کیفیت صدا قابل مشاهده خواهد بود.
گوشی های شیائومی با رابط کاربری MIUI نیز دارای یک گزینه 
 تقویت کننده صدا برای هدفون ها هستند. رابط کاربری اکسپریا 
از تنظیمات ClearAudio اســتفاده کــرده و دارای اکوالیزر 
اســت که دسترســی به آن از طریق منوی تنظیمات امکان پذیر 
 خواهد بود. همچنین در رابط کاربری Sense می توانید قابلیت

BoomSound را فعال کنید. متاسفانه بهینه سازی تنظیمات 

صوتی در رابط های کاربری Oxygen، Optimus یا اندروید 
استوک امکان پذیر نیست.

دانلود یک اپلیکیشن جدید پخش کننده آهنگ
در صــورت تمایل می توانید یک اپلیکیشــن جانبی موســیقی 
که قابلیت های کنتــرل بیشــتری را ارایه می دهــد جایگزین 
اپلیکیشــن موســیقی پیش فرض دســتگاه خود کنیــد. بدین 
 Poweramp منظــور اســتفاده از اپلیکیشــن هایی نظیــر
 یــا Equalizer+ توصیــه می شــود. هــر دو اپلیکیشــن 
 قابلیــت هــای بســیاری را ارایــه مــی دهنــد. اپلیکیشــن

 Poweramp 10 و اپلیکیشــــــــن Equalizer+ 5
بانــد EQ را ارایه مــی دهند. الزم به ذکر اســت کــه به منظور 
 دسترســی به قابلیت های پیشــرفته  تــر به پرداخــت هزینه 

و استفاده از نسخه غیر رایگان این اپلیکیشن ها نیاز خواهید داشت.
EQ دانلود

در اکثر گوشــی های هوشــمند به غیر از گوشــی های ســونی 
و وان پــالس 2، کنتــرل هــای صوتــی پیش فــرض چنــدان 
 جامع نیســتند. برخــی از آن ها تنظیمــات پایــه EQ را ارایه 
می دهند که تنها امکان اســتفاده از آن در اپلیکیشن پیش فرض 

موسیقی دســتگاه فراهم آمده اســت. بدین ترتیب کاربر کنترل 
چندانی بر روی تنظیمات صوتی اپلیکیشن پخش کننده آهنگ 
ندارد. الزم به ذکر اســت که زمانی که ســخت افزار به درســتی 
 کار نکند نمی توان از دســتگاه انتظار زیادی داشــت با این وجود 
با انجام برخی از تنظیمات ساده می توان کیفیت صدا را تا حد بسیار 
چشم گیری افزایش داد. بنابراین به Play Store مراجعه و یک 
 EQ مناسب برای گوشــی خود دانلود کنید. بدین منظور دانلود 
 Music Volume EQ اپلیکیشــــن هـــــای نظیـــــــر 

و Bass Booster توصیه می شود.
محل قرار گیری بلندگو خود را بشناسید

 اولیــن قدم بــه منظور بهبــود کیفیــت صدا شناســایی محل 
 قــرار گیــری بلندگــو بــر روی دســتگاه اســت. بســیاری 
از گوشــی ها دارای دو خروجی صدا هســتند با ایــن حال تنها 
یکــی از این دو خروجــی، صدا تولیــد می کنــد. در صورتی که 
خروجی بلندگو مســدود شــده باشــد، کیفیت صــدا ضعیف 
 خواهد بــود یا اصــال شــنیده نخواهد شــد. بنابرایــن توصیه 
می شــود تا محل قرار گیری بلندگو گوشــی خود را شناســایی 
کنید. پس از شناســایی محل قــرار گیری بلندگــو تصمیمات 
 هوشــمندانه تری در رابطــه بــا قــرار دادن گوشــی خــود 
در موقعیــت های مناســب بــه منظــور گرفتن صــدای بهتر 
خواهید گرفت. همچنین به خاطر داشــته باشــید که هنگامی 
که گوشــی در دســت شــما قــرار دارد خروجی های صــدا را 
 مســدود نکنید. ایــن اتفــاق در اکثر مواقــع در هنــگام بازی 
با گوشی رخ می دهد. در نهایت نیز به منظور گرفتن صدای بهتر، 

بلندگو گوشی را به سمت خود قرار دهید.
بررسی مســدود شــدن بلندگو، توســط قاب 

محافظ گوشی
 در صورتــی که گوشــی شــما داری یک قــاب محافظ باشــد، 

بر روی کیفیت صدای بلندگو تاثیر گذار خواهد بود. 
همچنین ممکن اســت برخی از قاب ها، بلندگو گوشــی شما را 
مسدود کنند. بنابراین قبل از خرید قاب گوشی حتما آن را بررسی 

کنید.
از هدفون استفاده کنید

در واقع بلندگوهای اکثر گوشــی های هوشمند به قدر کافی قوی 
نیستند بنابراین نمی توان از آن ها انتظار زیادی داشت. در چنین 

شرایطی توصیه می شود تا از هدفون های مناسب استفاده کنید.
صدای بلندگو گوشی خود را تقویت کنید

 در صورتــی که گوشــی شــما روت شــده باشــد، مــی توانید 
از بسیاری از اپلیکیشــن های کاربردی به منظور افزایش صدای 

دستگاه اندرویدی بیش از حد تعیین شده استفاده کنید. 
در نهایت نیز توصیه می شــود تا در رابطه با امواج صوتی اطالعات 
 بیشــتری کســب کنید. به عنوان مثال، با گذاشــتن گوشــی 
 در یک جعبه ای که رو به روی یک لیوان یا کاســه خالی قرار دارد، 

صدای بسیار بلندتری از بلندگو گوشی شنیده خواهد شد.

به طور قطع برخی از گوشی های هوشــمند از کیفیت صدا مناسب و یک بلندگو با کیفیت برخوردار نیستند. 
 محل قرارگیری بلندگو از جمله مهم ترین دالیل این موضوع به حســاب می آید. در این مقاله قصد داریم تا 

به معرفی نکات و ترفندهای بهبود کیفیت و افزایش صدا در دستگاه های اندرویدی بپردازیم.

در اکثر 
گوشی های 

هوشمند 
به غیر از 

گوشی های سونی 
 و وان پالس 2،

کنترل های 
صوتی پیش فرض 

چندان 
جامع نیستند

چطور کیفیت صدای دستگاه اندرویدی خود را افزایش دهیم؟

روز آمد

دو هنرمنــد آمریکایی با اســتفاده از 32 هزار نی پالســتیکی یک دوربین 
عکاســی ســاخته اند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، 
مایکل فارل و کلیف هایز با پروژه دوربین ساخته شده از نی های پالستیکی 
 نشان دادند برای ســاخت دســتگاه های ســمعی و بصری کارآمد نیازی 

به بخش های الکترونیکی گرانقیمت نیست.
آنها به وسیله 32 هزار نی پالســتیکی که درون یک جعبه پالستیکی قرار 

داده شده بود عکسبرداری هنری انجام دادند. 
 البته این دوربین از ســال 2007 درحال ســاخت اســت. فــارل و هاینز 
از دوربین های قدیمی تک سوراخی برای ســاخت این نمونه الهام گرفتند. 
این درحالی است که دوربین های قدیمی تک سوراخی از یک نقطه عکسی 
کامل می گرفتند، اما دوربین جدید  از چنــد  نقطه عکس را ثبت می کند.  
به گفته هاینــز نور از هر یک از نی ها رد شــده و روی ماده ای حســاس بر 
 کاغذ عکاسی تابانده می شود. به این ترتیب طی فرآیندی آنالوگ عکس ها 

ثبت می شوند.

دانشمندان ایستگاه فضایی بین المللی کشف کرده اند جلبک می تواند 16 ماه 
در فضای خارج ایســتگاه بین المللی فضایی زنده بماند. به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از فیوچریســم، این نمونه ها اکنون به زمین فرستاده می شوند تا 
وجود هرگونه تغییراتی ژنتیکی در این گونه بررسی شود. دانشمندان ایستگاه 
فضایی بین المللی) ISS ( در این اواخر آزمایشــی انجام دادند که براســاس 
آن جلبک توانســت به مدت 16 ماه در خال فضا زنده بماند. جالب آنکه با وجود 
 تغییرات دمایی شدید، اشعه های مافوق بنفش، اشعه های کهکشانی و سرعت 

خارق العاده زمان جلبک کامال زنده به ایستگاه بازگردانده شد.
 این آزمایش بخشی از پروژه  زیست شناســی و مریخ بوده است. پس از ارسال 
این نمونه ها به زمین، آزمایش های متعــددی برای تعیین میزان تاثیرگذاری 
تغییرات ناگهانی دما و اشعه ها روی جلبک ها انجام خواهد شد. این اطالعات 
 به ماموریت های آتی انسان در مریخ، حفظ امنیت انسان و موادغذایی گیاهی 
در فضا کمک می کند.  درکنار این موارد جلبک های آزمایش شــده احتماال 

درباره حیات در خارج از زمین نیز اطالعاتی فراهم می کنند.  

ساخت دوربین عکاسی 
از نی های پالستیکی

جلبک ها می توانند ۱۶ ماه در فضا
 زنده بمانند

بزرگ ترین کشتی هوایی جهان مجددا
به پرواز در می آید

بزرگ ترین کشــتی هوایی جهان که در دومین پرواز آزمایشــی خود 
فرودی ناموفق را تجربه کرد، تعمیر شده و برای پرواز مجدد آماده است.

 در ماه آگوست بود که کشتی هوایی مورد اشــاره در پروازی آزمایشی 
با مشکل مواجه شد و به آرامی با زمین برخورد کرد؛ به تبع این تصادم، 

دماغه هواپیما و بسیاری از پنل های بدنه آن از بین رفتند.
 اما خوشــبختانه تمام اعضای خدمه توانســتند بدون آسیب و پیش 
از سقوط خارج شوند. HVA در بیانیه خود گفته که دلیل اصلی سقوط 
 کشــتی هوایی، کامال شناســایی شــده، اما توضیحی درباره آن ارایه 
 نکرده اســت. همچنین در گزارش ها آمده که در اســرع وقت، نسبت 
به پرواز آزمایشی مجدد Airlander 10 اقدام خواهد شد. در نهایت 
گفتنی اســت که Airlander 10 در ابتدا برای ارتش ایاالت متحده 
 توســعه پیدا کرد تا از آن برای نظارت بر خاک افغانستان استفاده شود.

 با این همه، کشتی هوایی مورد نظر هنوز نتوانسته برای پرواز آمده شود 
و فعال در انگلستان نگهداری می شود.
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پیشنهاد سر دبیر: 
جشنواره فجر امسال؛ بدترین جشنواره در 35 دوره اخیر

ویژه

برنامه نمایشــی »زنگ عروســک ها« تا پایان ســال جاری در 
مدارس ابتدایی اصفهان با هدف ترویج فرهنگ شــهروندی اجرا 
می شود. دبیر کمیته فرهنگ شهروندی، با بیان اینکه این برنامه 
با مشــارکت اداره آموزش معاونت حمل ونقــل و ترافیک انجام 
شده است، گفت: در اجرای این برنامه، با به کارگیری قالب هایی 
همچون نمایش های عروســکی، مســابقه، برنامــه موزیکال با 
تن پوش های عروسکی و...، موضوع های ترافیکی، محیط زیست، 
تفکیک زباله و ایمنی به دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش داده 
می شود. سعید امامی اجرای این برنامه را در دو مرحله عنوان کرد 
و اظهار داشت: در مرحله اول که از مدارس ابتدایی دولتی ناحیه 
چهار اصفهان شروع شده است، در 350 مدرسه از مدارس مقطع 
ابتدایی تا پایان ســال جاری، برنامه نمایشی »زنگ عروسک ها« 
اجرا خواهد شــد. وی افزود: مرحله دوم این طرح در سال آینده 
اجرا می شــود که امید اســت با توجه به اینکه دانــش آموزان 
تاثیرپذیرترین افراد جامعه به شــمار می آیند، این برنامه ها تاثیر 

بسزایی در ارتقای فرهنگ شهروندی داشته باشد.

آنونس فیلم سینمایی »هاری« که قرار اســت نوروز 96 روی پرده 
نقره ای ســینماها برود، رونمایی شــد. پوســتر فیلم »هاری« به 
کارگردانی امیراحمد انصــاری و تهیه کنندگی مهدی مددکار که 
طراحی آن را شــیوا نصیرپور انجام داده، در آستانه اکران رونمایی 
شد. علیرضا کمالی، هنگامه قاضیانی، میالد کی مرام، مینا ساداتی 
و جمشید هاشــم پور از نقش آفرینان این فیلم هستند. در خالصه 
داســتان فیلم چنین آمده اســت: »من خطر کردم که همه چی 
درست شه یا هیچی... هر کاری می کنم واســه خاطر بچمونه که 
تو کوچه هایی که من بزرگ شدم، بزرگ نشــه... .« »هاری« فیلم 
برگزیده سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، فیلم برگزیده چهلمین 
جشنواره جهانی فیلم مونترال در سال 2016 و همچنین بهترین 

فیلم اولین جشنواره فیلم استانبول در سال 2016 بوده است.

نوزدهمین جشــنواره بین المللی قصه گویی، صبح امروز در مرکز 
آفرینش های فرهنگی هنــری کانون پرورش فکــری کودکان و 

نوجوانان آغاز می شود.
آیین گشایش این دوره از جشنواره ساعت 8:30 صبح با سخنرانی 
رضا قمرزاده معاون فرهنگی و دبیر جشنواره در سالن شهید بهنام 

محمدی این مجموعه آغاز می شود.
قرار اســت در این روز از مجموع 68 قصه گــوی ایرانی و خارجی 
شرکت کننده، 11 نوجوان، پنج مربی کانون، یک مادربزرگ، یک 
پدربزرگ و دو قصه گوی بخش رضوی به روی صحنه بروند و آثار 
متنوعی را برای داوران و مخاطبان نقل کنند. همچنین با اعزام 12 
قصه گو به چهار نقطه از شــهر تهران، جشن قصه گویی در سراسر 
تهران آغاز می شــود. در این میان، اعضای مراکز شماره  10 و 40 
کانون و کودکان شیرخوارگاه شبیر، می توانند از شنیدن قصه های 

کهن و معاصر ایرانی بهره ببرند.
قرار اســت در کنار دو قصه گوی ایرانی، هنرمندی از کوبا نیز در 
مدرســه  اتباع افغان حاضر شــود. گفتنی اســت »الویا انس پرز 
ناپولس« یکی از 11 قصه گوی خارجــی راه یافته به رقابت بخش 
بین الملل جشــنواره اســت. عالقه مندان به مباحث تخصصی، 
مربیان و دانشجویان نیز در نخســتین روز از برگزاری جشنواره، 
می توانند از نظرات دکتر اکرم قاســم پور از ایران و دکتر نوربرت 
کوبر آلمانی با موضوع »قصه، قصه گویی و نمایش« طی نشستی 
بهره مند شوند. در بعدازظهر همین روز و در دیگر فعالیت جنبی 
این جشــنواره، کارگاهی با عنوان »خالقیــت در بازگویی قصه 
و افســانه های محلی« نیز در سالن کنفرانس شــماره یک مرکز 
آفرینش های فرهنگی هنری کانون برگزار می شــود. هدایت این 
کارگاه را دکتر »مورتی بنانتا« از کشــور اندونزی برعهده خواهد 
داشت. گفتنی است که شرکت کنندگان در این جشنواره، آثاری 
با مضامین آموزشی، سبک زندگی ایرانی اسالمی و داستان های 
رضوی را برای مخاطبان نقل خواهند کرد و مخاطبان عمومی نیز 

به صورت رایگان می توانند این اجراها را از نزدیک ببینند.

فیلم سینمایی »مهتاب«، ســاخته وحید پاکزاد، در سالن سوره 
اصفهان اکران شد.

»مهتاب« اولین ســاخته بلند وحید پاکزاد است که کارگردانی 
چندین فیلم کوتاه و نیمه بلند و تله فیلــم را در کارنامه دارد. این 
فیلم که در ســال 1393 به صورت ســکانس پالن ساخته شده، 
روایت گر زندگی زنی به نام مهتاب اســت که مجبــور به اجرای 
دســتورهایی اســت که او را مرحله به مرحلــه از روند طبیعی 
زندگی اش دور می کند. »مهتاب« در اصفهان فیلم برداری شــده 
و عوامل آن بجز مدیر فیلم برداری و صدابردار، همه اهل اصفهان 
هســتند. نقش های اصلی فیلم را دو خواهر و برادر بازی می کنند 
که در واقعیت نیز همین نسبت را با هم دارند. به گفته کارگردان، 
آنها در طول فیلم هفت کیلومتر راه را طی می کنند و در این مسیر 

با 123 نفر روبه رو می شوند.
عوامل این فیلم عبارتنــد از: کارگردان، طرح اولیــه فیلم نامه و 
تهیه کننده: وحید پاکزاد، نویســنده فیلم نامه: زهره جوکار، علی 
سید معلمی، مدیر فیلم برداری: امیر معقولی، مدیر تولید: خسرو 
دهقان، صدابردار: فرامرز مختاری مبارکه، طراحی و ترکیب صدا: 
مهرداد جلوخانی، دســتیار اول کارگــردان و مدیر برنامه ریزی: 

مجتبی موسوی زاده، بازیگران: مهتاب و ماهان دهقان.

اجرای برنامه نمایشی »زنگ 
عروسک ها« در مدارس اصفهان

آنونس »هاری« منتشر شد

برگزاری نوزدهمین جشنواره
بین المللی قصه گویی

»مهتاب« به سوره آمد

جهانگیر کوثری به بررسی اکران »فراری« و آخرین وضعیت ساخت 
»فصل سرد« پرداخت.

جهانگیر کوثری تهیه کننده ســینما، درخصــوص آخرین وضعیت 
ســاخت فیلم ســینمایی »فصل ســرد« گفت: اگر توانستیم امکان 
حضور شهاب حســینی را برای بازی در این فیلم فراهم کنیم، آن را 

خواهیم ساخت؛ در غیر این صورت از ساختش صرف نظر می کنیم.
 ایــن تهیه کننده دربــاره تغییــرات احتمالی در بخــش فنی فیلم 
»فراری« عنوان کرد: هیچ تغییری روی تدویــن و دیگر بخش های 

فیلم صورت نمی گیرد و فیلم با همین نسخه اکران خواهد شد.
 وی افزود: این فیلم که آن را برای دریافت پروانه نمایش ارائه دادیم، 
توسط شورای پروانه نمایش دیده شده و اصالحیه ای نخواهد داشت.

 کوثری با اشــاره به زمان اکران »فراری« در نــوروز عنوان کرد: به 
دنبال اکران نوروزی این فیلم هســتیم و »هدایت فیلم« مسئولیت 

پخش آن را عهده دار شده است.

نمایش »دکتر اســتوکمان دشــمن مردم« بعد از 12 سال در تاالر 
چهارسو تئاتر شهر به روی صحنه می رود. علی پویان کارگردان تئاتر 
و نمایش»دکتر استوکمان دشمن مردم«، ضمن اشاره به نمایشنامه 
این اثر، اظهار داشــت: قصه از فضای آلوده در حمام شکل می گیرد  
که از فاضالب های شهر به آنجا رسیده اســت و این آلودگی به همه 
جای شهر می رسد و مردم را بیمار می کند؛ اما شهردار آن شهر، زیر 
بار مســئولیت نمی رود. وی ادامه داد: درواقع قصه به اینجا  می رسد 
که آلودگی آب حمام خیلی فراتر می رود و موجب آلودگی مردم شهر 
می شود و فساد، جامعه را هم فرا می گیرد؛ البته فساد و آلودگی شهر 
بر اثر دروغ، تهمت و افترا به وجــود می آید. پویان درخصوص انگیزه 
خود برای اجرای این تئاتر، گفت: دوازده ســال بود که می خواستم 
این کار را اجرا کنم، اما فرصتش پیــش نمی آمد؛ به هرحال به نظرم 
هنرمند باید دغدغه ها و مشکالت روز جامعه اش را خالقانه و با زبان 

هنر بیان کند.

»فصل سرد« فقط با شهاب 
حسینی کلید می خورد

 اجرای یک نمایش 
بعد از دوازده سال

سینما

منصــور ســهراب پــور تهیه کننــده ســینما، درخصوص 
جدیدترین فعالیت سینمایی خود گفت: قصد ساخت فیلمی 
با نام»ماداگاســکار« را داریم که فیلم نامه آن آماده دریافت 
پروانه ساخت اســت؛ اما کارگردانی آن هنوز مشخص نشده 
که در حال مذاکره هســتیم و هفته آینده مشــخص خواهد 
شد. وی بااشاره به موضوع و زمان نمایش این اثر عنوان کرد: 
موضوع این فیلم، کمدیک و مفرح اســت و کال جشنواره ای 
نیست و در اولین فرصت مناسب پس از ساخت، آن را اکران 
خواهیم کرد. ســهراب پور در ادامه افــزود: برنامه اکران این 
فیلم برای ایران،آفریقا و کشورهای خاورمیانه طراحی شده 
اســت که کاری پر زحمت و دشوار اما شــیرین و دلچسب 
خواهد بود و مــورد توجه مخاطب قرار خواهــد گرفت. این 
تهیه کننده درباره لوکیشــن ها و مدت زمــان فیلم برداری 
»ماداگاســکار« عنوان کرد: کل لوکیشــن های این اثر که 
به صورت مشــترک با کشور آفریقا ســاخته می شود، در این 
کشــور خواهد بود و حدود دو ماه برای فیلم برداری در نظر 

گرفته ایم.
ســهراب پور درخصوص بازیگــران »ماداگاســکار« اظهار 
داشت: از بهترین کمدین های ایرانی و همچنین از بازیگران 
آفریقایی در این فیلــم که به قلم بابک کایدان اســت، بهره 

خواهیم بــرد. تهیه کننــده »نــاردون« با اشــاره به هدف 
خود از مشــترک ســازی در ســینما عنوان کرد: اول اینکه 
مشترک ســازی جزو اولویت های سازمان ســینمایی است؛ 
از ســویی فکر می کنم تجربه حدود 2دهه من در این زمینه 
به کار می آید تا بتوان موفق بود و ادامه داد. البته بر اســاس 
چارچوب اهداف فرهنگی کشــور و اعتمادی که به ما شده، 

پیش می رویم و از آن به نحو احسن استفاده خواهیم کرد.
سهراب پور با اشاره به هدف فیلم سازی خود بیان کرد: هدف 
و اولویت من از ســاخت فیلم های ســینمایی، جلب رضایت 
مخاطب است؛ فعال ترجیح می دهم فیلم هایی مردم پسند با 
هدف جلب رضایت مخاطب تولید کنم و حضور در جشنواره 
در اولویت کاری من نیست؛ از سویی ساخت آثار طنز در این 

شرایط، حال مردم و شرایط روحی آنها را بهبود می بخشد.

ارکستر »آریابانگ« با رهبری امین سالمی، نخستین 
کنسرت خود را اواخر اسفند در ســالن اریکه ایرانیان 
روی صحنه می برد. این ارکستر که از بهمن سال گذشته 
تشکیل شــد و از همان زمان فعالیت خود را آغاز کرده 
است، قصد دارد نخستین اجرای خود را 20 اسفند سال 

جاری روی صحنه ببرد. 
امین ســالمی، رهبر ارکســتر »آریابانگ« اســت که 
سرپرستی آن را شــایان اموری برعهده دارد. سازبندِی 
ارکستر »آریابانگ«، از ســازهای موسیقی کالسیک، 
سازهای بادی و سازهای موســیقی پاپ تشکیل شده 
است. این ارکســتر در کنســرت پیش رو قطعه هایی 
از موســیقی التین، جاز، راک، پاپ، موســیقی فیلم و 

موسیقی کالسیک را اجرا می کند.
کنســرت ارکســتر »آریابانگ« )آئولوس( روز جمعه 
20اسفند 1395 در سالن اریکه ایرانیان و در دو سانس 
اجرا می شود. سانس نخست این کنسرت از ساعت 18 و 

سانس دوم از ساعت 21 آغاز می شود. 
عالقه مندان برای تهیه بلیت های این کنسرت می توانند 

به سایت  www.iranconcert.com مراجعه کنند.

 رمان »زیگورات« نوشته اکرم پدرام نیا با ناشری تازه پا 
به بازار کتاب گذاشــت. این رمان پیش از این و در سال 

1390 از سوی نشر قطره منتشر شده بود.
داستان این رمان را شخصیتی با عنوان مانی زرشناس، 
باستان شناس دانشگاه کلمبیا )نیویورک( روایت می کند 
که به همراه یکی از پژوهش هایش، مخاطب  را به چهار 
هزار ســال پیش می برد و اندوه و رنج، شــور و شادی، 
عشق و تپش نخســتین مردم متمدن باستان، ساکنان 
تپه ســیلک و هم زمان مردم جهان امــروز را برای او به 
تصویر می کشد؛ بر همین اســاس منتقدان، این رمان 
را  قصه از خودبیگانگی و تنهایی انسان عنوان کرده اند. 
اکــرم پدرام نیا در مقــام مولف و مترجم، در دانشــگاه 
تهران در رشته ادبیات انگلیســی و پس از آن در رشته 
پزشــکی تحصیل کرده و در خارج از ایران نیز در رشته 
ایمونولوژی به تحصیل ادامه داده است. وی در ایران و در 
مقام مترجم، آثاری چون »از دولت های فرومانده نوام« 
چامسکی،  »گیلگمش« اثر جون لندن و »لطیف است 

شب«، اثر اسکات فیتزجرالد را منتشر کرده است.
نشر نفیر، چاپ تازه این رمان را با قیمت 21 هزار تومان 

منتشر کرده است.

اجرای موسیقی التین، جاز، »ماداگاسکار« جلوی دوربین می رود
راک و پاپ در اریکه ایرانیان

»زیگورات« دوباره به 
کتاب فروشی ها بازگشت

موسیقی خبر

مهدی هاشمی 
در سریال »در 
جست وجوی 
آرامش«

ســریال »در جســت  وجوی آرامــش« بــه 
کارگردانی سعید ســلطانی و تهیه کنندگی 
علی آشتیانی پور، برای شبکه پنج سیما کلید 

خورد.
 آشــتیانی پور تهیه کننده این سریال درباره 
جزئیات تولید »در جســت و جوی آرامش« 
گفت: تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی 
از آذر ماه شروع شده و تا آخر اردیبهشت ماه 

سال آینده به پایان می رسد. 

عوامــل گــروه تولیــد، اکنــون مشــغول 
تصویربرداری از ســکانس داخلــی در خانه 

دکتر امینی هستند.
وی ادامه داد: این مجموعــه تلویزیونی یک 
اثر خانوادگی 40 قســمتی اســت که ضمن 
روایت قصــه اصلی، روابط عاطفی و انســانی 
بین خانواده و دوستان را به نمایش می گذارد 
و خالصه داستان آن درباره شخصیتی به نام 
دکتر بهروز امینی اســت که از دانشمندان و 

پژوهشــگران حوزه داروسازی در ایران است. 
او، هم خانــواده ای مثال زدنــی دارد و هم در 
حرفه اش موفق بوده و بعد از 20 ســال تالش 
مداوم توانســته در راســتای تولیدات ملی و 
دانش بنیــان، دارویی برای درمان ســرطان 

تولید کند که مشابه خارجی ندارد. 
بعد از تولید دارو، جامعه پزشکی برای بهروز 
امینی جشنی برپا می کند و نام او و شرکتش 
در سراسر جوامع پزشکی جهان می پیچد؛ اما 

یک اتفاق همه معادالت دکتر امینی را به هم 
می ریــزد و آبرویش را درمعــرض خطر قرار 

می دهد...!
 این تهیــه کننده افزود: جمعــی از بازیگران 
پیشکســوت ازجمله مهدی هاشمی، فرشته 
ســرابندی، داریوش فرهنگ، پژمان بازغی، 
محمد متوســالنی، حدیث میرامینی، کمند 
 امیرســلیمانی، زهرا ســعیدی و... بازیگران

این مجموعه تلویزیونی هستند.

اخبار

ویژه نوروز

طبیعت  در  اثر  این  از  ششم  قسمت  فیلم برداری 
چهارمحال و بختیاری به پایان رسید. جواد قارایی 
ساخت  وضعیت  آخرین  درخصوص  مستندساز 
»ایرانگرد 3« گفت: فیلم برداری قسمت ششم این اثر 
در طبیعت چهار محال و بختیاری به پایان رسید و طی 
ده روز آینده جهت ادامه فیلم برداری به استان هرمزگان 
خواهیم رفت. وی ادامه داد: فیلم برداری این قسمت 
به علت فصل زمستان، سرد بودن هوا )منفی بیست و 
پنج درجه( و سرشار از برف بودن منطقه که در برخی 
مواقع به چهار متر می رسید، بسیار مشکل بود؛ تا جایی 
که پنج روز برای رسیدن به هدف وقت گذاشتیم. وی 
تمام  قسمت  فیلم برداری شش  االن  تا  کرد:  اضافه 
شده که البته آماده پخش نیست و حامد جم در حال 
تدوین قسمت های اول و دوم است. این مستندساز 
درباره زمان پخش »ایرانگرد« و وضعیت جسمانی اش 
اظهار داشت: این مستند برای نوروز 97 آماده می شود 
و وضعیت جسمانی خودم خوب شده است. قارایی 
خاطرنشان کرد: با مشکالت مالی هم مواجه هستیم 
و یاری می جوییم؛ چرا که 9ماه طول درمان و جراحی 
پا و 9ماه خانه نشینی و همچنین چند حادثه در طول 

تولید، تاکنون هزینه های تولید را افزایش داده است.

تولید  پیش  آغاز  با  هم زمان  نوروز،  درآستانه 
»قندپهلو« جلسه اتاق فکر این برنامه با حضور حسین 

ساری مدیر شبکه آموزش برگزار شد.
پهلو«  »قند  کارگردان  و  تهیه کننده  قمیشی  امیر 
 96 نوروز  قندپهلوی  شد  بنا  جلسه  این  در  گفت: 
وی  شود.  تولید  دقیقه ای   60 برنامه   16 درقالب 
ادامه داد: تولید این برنامه از 10 تا 15 روز دیگر، 
آغاز و قسمت های آن مقابل دوربین ضبط خواهد 
شد. این تهیه کننده یادآور شد: »قند پهلو« در گروه 
مهارت های تخصصی و عمومی شبکه آموزش تولید 
می شود و همچنان رضا رفیع، سردبیری و اجرا و ناصر 
فیض و شهرام شکیبا، داوری آن را برعهده خواهند 
داشت. به گفته قمیشی، در این دوره از برنامه در 
مواردی عالوه بر داوران اصلی، داوران میهمان نیز 
به بررسی و قضاوت آثار شرکت کنندگان پرداخته و 
همچنین دکور و آیتم ها با طرح و چینش جدید روی 

آنتن می رود.

»ایرانگرد 3« برای نوروز 97 
تهیه می شود

تولید 16 قسمت »قند پهلو« 
ویژه نوروز 96

به گــزارش فارس، برگزاری جشــنواره فیلم فجر در ســالیان 
گذشته و بخصوص امسال، با حواشی بســیاری همراه بود که 
موجب شــد نه تنها اهل قلم بلکه کارشناســان، سینماگران، 
بازیگران و بســیاری از افراد دیگر مرتبط و غیرمرتبط با رسانه 

درباره آن به اظهار نظر بپردازند.
جشنواره ای که هر چه از آن می گذرد، بیشتر به فستیوال های 
فیلم جهان بخصــوص از نوع اروپایــی و آمریکایی اش نزدیک 
می شــود تا جایی که برخــی از المان ها و ظواهــرش را از این 
فستیوال ها گرفته است. در سال های اخیر این شبیه سازی در 
بین بازیگران و اهالی سینما بیشتر و بیشتر شده تا جایی که در 
نوع لباس پوشیدن، راه رفتن و عکس گرفتن این افراد نیز این 
امر به وضوح قابل مشاهده است. این شباهت ها به فیلم نامه های 
آثار نیز رسوخ کرده و هر سال بیشــتر از یک یا دو فیلم ارزشی 
در بین فیلم های جشنواره فجر ســاخته نمی شود و در بعضی 
موارد مشــاهده می کنیم که برخی فیلم ها نیز یا اجازه راهیابی 
پیدا نمی کنند یا در ورود به جشنواره با دست انداز هایی مواجه 
می شوند که این امر در جشنواره سی و چهارم شدت بیشتری 

داشت.
جشنواره به اصطالح فجر

جواد جلوانی اظهــار کرد: از جشــنواره فیلم فجــر به عنوان 
مهم ترین جشنواره سینمایی ایران یاد می کنند؛ یادمان باشد 
که نام این جشــنواره برگرفته از فجر پیروزی انقالب اسالمی 
ایران در بهمن ماه سال 1357 است )هرچند عده ای می خواهند 
این نام را کتمان یا حتی تعویض کنند(. باید دید فیلم های تولید 
شده در ســینمای ایران و روند داوری و اکران این جشنواره در 
مهر و موم های اخیر، چه ارتباطی با گفتمان انقالب اســالمی 

ایران برقرار کرده است.
وی افزود: »حماســه بیســت و دوم بهمن و پیــروزی انقالب 
اســالمی، پایان تحقیر ملت ایران بود«؛ این کالم رهبر معظم 
انقالب اســت و اشــاره به تحقیر ملت ایران در طول تاریخ به 
خاطر حیله ها و منافع اســتبداد و استعمار در عقب نگه داشته 
شدن ملت ایران دارد؛ حال ســوال این است که سینمای ایران 
و جشــنواره فیلم فجر چقدر در راســتای این استعمارزدایی 
و استکبارســتیزی و تقویت روحیــه عزت و امیــد ملی گام 
برداشته است، یا برعکس در فیلم نامه های خود به سیاه نمایی 

یا برداشــت های آزاد و شــخصی و یــا پروژه هنر بــرای هنر 
پرداخته اند.

کارشناس ارشد رسانه خاطرنشان کرد: کارگردان و هنرمند ما 
باید بداند که در حال تاریخ نگاری برای آیندگان اســت؛ امروزه 
از اصطالح »تاریخ نگاری نوین« استفاده می کنند و می گویند 
ما دیگر به دنبال تاریخ و هویت یک کشور در کتاب های تاریخ 
رســمی نمی گردیم بلکه با مراجعه به محصوالت فرهنگی آن 
جامعه اعم از فیلم و رمان و غیره، به وضعیت تاریخی آن جامعه 

پی می بریم.
وی تصریح کرد: ســینماگران ما در ایــن تاریخ نگاری چقدر 
صداقت داشــته و چقدر عزت و پیشــرفت ایران اسالمی را در 
روایات خود گنجانده اند؟ حماســه ای کــه مدافعین حرم رقم 
می زنند کجای این تاریخ نگاری اســت؟ استقامت و در صحنه 
بودن ملت غیور ایران کجای این هنر جای دارد؟ پیشرفت های 
علمی و دستاوردهای اقتصاد مقاومتی چه شد؟ یا اینکه حتی 
به نقد درون گفتمانی و به تصویر کشاندن دلسوزانه مشکالت و 

مطالبات مردمی هم نپرداخته اند.
ماجرای اصلی چیز دیگری است

جلوانی عنوان کرد: عده ای از منتقدین، ســی و پنجمی دوره 
جشنواره فیلم فجر را بدترین دوره جشنواره در 35 دوره اخیر 
از نظر کیفیت فیلــم توصیف می کننــد و در برنامه هفت هم 

دیدیم که نوع انتخاب هیئت داوران را سیاســی می دانند؛ این 
عده، از فیلم »ماجرای نیمروز« محمدحسین مهدویان هم به 
عنوان »خیرالموجودین« نام می برند و معتقدند نمی توان نگاه 

کارگردان را در این فیلم صددرصد جامع و ارزشی دانست.
وی اذعان داشت: می توان به اســتقبال کم مردم و خالی بودن 
سینماها و تبعیض در اختصاص دادن سالن های سینما یا کنار 
گذاشتن برخی از فیلم های ارزشی از بخش مسابقه نام برد؛ اما 

ماجرای اصلی چیز دیگری است.
کاستی های فجر در عمار

مردمی بودن جشــنواره عمار با در نظــر گرفتن صحبت مقام 
معظــم رهبری مبنــی بر حرکت هــای خودجــوش مردمی 
بخصوص در حــوزه فرهنگ، نکته مثبتی در این اقدام اســت 
که باعث می شود از سیاسی بازی و دولتی شدن این جشنواره 

برخالف آنچه بر ســر جشنواره 
فجر آمد، جلوگیری کند.

بخش هــای  از  یکــی 
جشــنواره عمار با عنــوان نقد 
درون گفتمانی کــه از مباحث 
مهم حال حاضر انقالب اسالمی 
است و نیاز اساسی آن به شمار 
می رود، یکی از پیشرو های این 
عرصــه در تاریــخ معاصر بوده 
اســت؛ چراکه پس از گذشت 
ســی و هشت ســال از انقالب 
اســالمی، اگر زمان نقد ازطرف 
انقالبیون نگذشــته باشد، االن 
وقــت پرداختن به آن اســت و 
ایــن موضــوع، راه را در حوزه 
رسانه و سینمای جشنواره عمار 
به خوبی پیش می برد. شاید این 
انتقاد بر نقــد درون گفتمانی 

عمار مطرح شود که انقالبیون که نقدی بر انقالب به ثمر نشانده 
خود نمی زنند؛ اما خالف این موضوع را در فیلم ها و مستند های 
جشنواره عمار شاهد هستیم که در سال های اخیر اجازه اکران 
نگرفته و یا از اکران آنها جلوگیری شــده اســت؛ مثل مستند 
»داد« که توسط دادگســتری اصفهان از پخش آن جلوگیری 

شد.
حال با قوت گرفتن جشــنواره عمار، برخی از کارشناسان، این 
جشــنواره را رقیبی برای جشــنواره فجر می دانند تا روزی در 
مقابل هم  قرار بگیرند و رقابتی را رقم بزنند تا برای سینمای تک 
بعدی که فقط فجر شــاخص آن به حساب می آید، شاهد رشد 

بخصوص در قالب فیلم های ارزشی باشیم.

کارشناسان ارشد رسانه معتقدند:

جشنواره فجر امسال؛ بدترین جشنواره در 35 دوره اخیر
کارشناس ارشد رسانه گفت: باید دانست جشنواره فیلم 
فجر همه چیز نیست و می توان به دنبال جایگزین ها یا 
رقبای جدی برای این جشنواره گشت؛ این اتفاق شاید 
بعد از سال 1388 با بروز و ظهور جشنواره مردمی فیلم 
عمار به وقوع پیوست و شاهد طلوعی دوباره برای رسانه 

این کشور بودیم.

از جشنواره فیلم فجر 
به عنوان مهم ترین 
جشنواره سینمایی 
ایران یاد می کنند؛ 

یادمان باشد که نام این 
جشنواره برگرفته از 
فجر پیروزی انقالب 

اسالمی ایران در 
بهمن ماه سال 1357 

است
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پیشنهاد سردبیر:
افزایش آمار فوت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در چهارمحال

اخبار

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۴ روستای 
چهارمحــال و بختیاری از آب ســالم و بهداشــتی 

بهره مند می شوند.
قاسم سلیمانی دشــتکی در گفت وگو با مهر با اشاره 
به اینکه ۲۴ روســتای چهارمحال وبختیاری از آب 
سالم و بهداشــتی بهره مند می شوند، اظهار داشت: 
این روســتاها با اجرای ۹ پروژه آب رسانی در استان 
 چهارمحــال و بختیاری از آب ســالم و بهداشــتی

 بهره مند می شوند.
وی عنوان کــرد: برای اجرای این پروژه ها در ســال 
جاری بیش از هفت میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومان 

هزینه شده است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه 
شــبکه های آب رسانی به روســتاهای چهارمحال و 

بختیاری از اولویت های اصلی دولت است.
وی با اشاره به اینکه بهره مندی مردم روستاها از آب 
سالم و بهداشتی حق مردم است، عنوان کرد: دولت 

به دنبال حل مشکالت مردم در این بخش است.

سرپرســت معاونت سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری چهارمحــال و بختیاری گفت:ســتاد 

انتخابات ۱۳۹۶ در این استان تشکیل و فعال شد.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از پایگاه خبری 
اســتانداری چهارمحال و بختیاری، گــودرز امیری 
در نخســتین نشســت ســتاد انتخابات ۱۳۹۶ در 
چهارمحــال و بختیــاری تاکید کرد: این ســتاد به 
منظور برگزاری مطلوب انتخابات ریاست جمهوری 
و شوراهای اسالمی شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت 

سال آینده تشکیل و فعال شده است.
وی افزود: تــا چند روز دیگر کمیتــه های مربوط به 
ســتاد انتخابات ۱۳۹۶ در چهارمحــال و بختیاری 

فعالیت خود را آغاز می کنند.
امیری تصریح کرد: امیدواریم مردم ۲۹ اردیبهشــت 
سال آینده با حضور گســترده و مشارکت جدی در 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر 

و روستا حماسه دیگری را در کشور رقم بزنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۲۴ روستا از آب بهداشتی 
بهره مند می شوند

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری:

ستاد انتخابات در چهارمحال 
و بختیاری تشکیل شد

با مسئوالن

فرانک کبیری دهکردی رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
شهرستان شــهرکرد گفت: از ۲ ســال پیش تاکنون شهرکرد به 
عنوان یکی از گزینه های شــهرهای کتاب ایران مطرح و ســال 
گذشته نیز این شهر یکی از سه گزینه نهایی پایتخت کتاب ایران 
بود. کبیری افزود: اکنون شهرکرد در بین بیش از یکصد شهر نامزد 
پایتخت کتاب ایران به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های اصلی 
پایتخت کتاب مطرح اســت. به گفته وی، پایتخت جهانی کتاب 
عنوانی است که هر سال از سوی سازمان جهانی یونسکو به شهری 
که بیشترین تالش را در راســتای تقویت جایگاه کتاب و ترویج 
کتابخوانی انجام می دهد، اطالق می شــود. کبیری گفت: طرح 
پایتخت کتاب براساس مستندات ارائه شده پیرامون توسعه کتاب 
و کتابخوانی، برگزاری نشســت های کتابخوانی، تعداد مؤلفان، 
تعداد کتاب های چاپ شــده در یک ســال و دسترسی مردم به 

کتاب و کتابخانه تعیین می شود.
هم اکنون بیش از 5۰ کتابخانه عمومی در چهارمحال و بختیاری 
با بیش از ۲۳هزار عضو وجود دارد و نشســت های کتابخوانی هر 

هفته در این استان برگزار می شود.

تابناک: مدیرکل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری از 
افزایش آمار متوفیان ناشی از ســوء مصرف مواد مخدر در استان 
خبر داد. منصور فیروزبخت اظهار کرد: طی ۱۰ماهه سال جاری  
آمار اجساد معاینه شده ناشی از ســوء مصرف مواد مخدر  که در 
اداره کل پزشــکی قانونی اســتان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار 
گرفته اند، ۳۶ مورد بوده که از این تعداد ۳۲ مورد مرد و ۴ مورد زن 
بوده است. وی خاطر نشان کرد: متاسفانه این آمار نسبت به  مدت 
مشابه سال گذشــته۲8/۶ درصد افزایش داشته است. مدیرکل 
پزشــکی قانونی چهارمحال و بختیاری از رشــد۱۶/۱۰درصدی 
فوتی های ناشی از حوادث رانندگی در چهارمحال و بختیاری طی 
۱۰ ماهه امســال خبر داد و گفت: ۱۹5 نفر در تصادفات رانندگی 
اســتان چهارمحال و بختیاری طی مدت مذکور جــان خود را از 
دست دادند که از این تعداد ۱۴۳ نفر مرد و 5۲ نفر زن بوده است. 
وی در ادامه اظهار کرد: سال گذشــته طی مدت مذکور نیز ۱۲8 
مورد مرد و ۴۰ مورد زن فوت شده ناشی از تصادفات به اداره ارجاع 
داده شــده بود. فیروزبخت تعداد پرونده های وارده به پزشــکی 
قانونی در ۱۰ ماهه ســال جاری را ۴5 هزار و ۲۹۳ مورد گزارش 
کرد و گفت:  از این تعداد ۴۳ هــزار و ۳8۱ پرونده مختومه و یک 

هزار و ۱۹۹ پرونده منجر به صلح و سازش شد.

رییس سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری از انعقاد 
5 تفاهم نامه به ارزش ۶۹۰ میلیارد ریال با سرمایه گذاران بخش 

خصوصی در زمینه توسعه بخش کشاورزی استان خبر داد.
ذبیح ا... اظهار کرد: تفاهم نامه ها در قالب توسعه صنایع تبدیلی، 
تکمیلی و زنجیره تولید آبزی پروری با رویکرد صادرات، پرورش 
ماهیان ســردابی در قفس، تحقق اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی 
است. وی میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه صنایع 
تبدیلی و تکمیلی آبزیان استان را ۴5۰ میلیارد ریال برآورد کرد و 
افزود: برای اجرای طرح تولید ماهی در قفس در دریاچه سدهای 
مخزنی نیز ۱8۰ میلیارد ریال توســط بخش خصوصی در حال 
سرمایه گذاری است. وی از تعهد تولید ۴ هزار تن ماهی سردابی 
در نیمه دوم ســال جاری با اجرای طرح های پــرورش ماهی در 
قفس خبر داد و در ادامــه پیش بینی کرد: تا پایان ســال جاری 
افزون بر 7۰۰ تن ماهی پرورشــی در قفس تولید شــود. رییس 
سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری در ادامه بیان کرد: 
در بخش بســته بندی و تکمیلی تولیدات کشاورزی نیز فرآوری 
محصوالت مرغوب با رویکرد صادرات و افزایــش ارزش افزوده و 
کاهش ضایعات در تولیدات ترســیم و برنامه ریزی شــده است. 
وی بیان کــرد: تکمیل و اجرای طرح های احیا و توســعه اراضی 
کشاورزی در سطح بیش از 7 هزار هکتار با هدف سرمایه گذاری 
به منظور ایجاد اشتغال و تولید در راســتای سیاست های کالن 
ملی و منطقه ای از دیگر موضوعات مطرح در این تفاهم هاســت. 
ساالنه در چهارمحال وبختیاری بیش از یک میلیون و 5۰۰ هزار 
تن محصوالت باغی، زراعی، دامی و شیالت تولید می شود، سطح 
زیر کشت در این استان نیز ۲7۰ هزار هکتار با ۶۶ هزار بهره بردار 

است.

بانوی ورزشکار اســتان چهارمحال و بختیاری به اردوی انتخابی 
تیم ملی بدمینتون ناشنوایان دعوت شد. دعوت به اردوی انتخابی 
تیم ملی بدمینتون ناشنوایان به گزارش گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از شهرکرد؛ حلیمه رئیسی بانوی بدمینتون باز 
اســتان چهارمحال و بختیاری موفق به کسب سهمیه حضور در 
اردوی انتخابی تیم ملی ناشــنوایان در رقابت های کشوری شد. 
اولیــن اردوی انتخابی تیم ملی بدمینتون به منظور شــرکت در 
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان ترکیه ۲۰۱7 از 
دوم اسفندماه امسال به مدت پنج روز و به میزبانی شهرستان الر 

استان فارس برگزار می شود.

تولید مالت در نخستین کارخانه مالت سازی کشور افزون بر سه 
میلیون دالر صرفه جویی ارزی به همراه دارد.

 مدیرعامل کارخانه مالت هفشــجان ظرفیت تولید مالت در این 
کارخانه را ۱۲ هزار تن در ســال اعالم و پیش بینی کرد در سال 
آینده به ۶۰ درصد تولید برسد. آقای رستمی افزود: تولید مالت در 
این کارخانه به علت نبود سرمایه در گردش و نبود رقابت پذیری با 

تولید کنندگان خارجی ۲۰ درصد کاهش یافته بود.
 به گفته وی با افزایش تولید در کارخانه مالت ســازی هفشجان 
زمینه اشــتغال ۱۱5 نفر به صورت مســتقیم و غیر مستقیم در 

استان فراهم شد.
 نخســتین کارخانه مالت سازی کشــور در فاصله ۱5کیلومتری 
 مرکز اســتان چهــار محــال و بختیاری قــرار دارد کــه در آن 
دم نوش جو، مالت، دانه مالت سیاه)رستد مالت( و عصاره مالت در 

طعم های مختلف تولید و روانه بازار می شود.

شهرکرد به عنوان پایتخت کتاب 
ایران مطرح شد

 افزایش آمار فوت ناشی از
 سوء مصرف مواد مخدر در چهارمحال

690 میلیارد ریال سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی چهارمحال

دعوت به اردوی انتخابی تیم ملی 
بدمینتون ناشنوایان

صرفه جویی ارزی سه میلیون 
دالری تولید مالت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، سنگ نبشته رخ 
یکی از آثار ملی اســتان چهارمحال و بختیاری است که 
مربوط بــه دوره صفوی و در گردنه رخ در نزدیکی شــهر 
فرخشــهر»قهفرخ« واقع شده اســت. این اثر در تاریخ 8 
مردادماه سال ۱۳8۱ با شــماره ثبت 5۹۹۶ در فهرست 

آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
متاســفانه این ســنگ نبشــته ارزشــمند به دلیل عدم 
مراقبت های الزم و مســتمر در عصــر روز ۲۲ بهمن ماه 

توسط عده ای سودجو شکسته و غلتانده شده است.

ســودابه فرهادی کارشــناس تاریخ در توضیــح این اثر 
تاریخی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: سنگ نبشته 
کوه رخ که از آثار سنگی مهم چهارمحال و بختیاری است 
بر ســر آغاز راه دزپارت »نردبانی، اتابکی، سلطانی، لینچ 
و خوزستان« در دیواره شــمالی کوه رخ نگاشته شده که 
معرف احداث مسیر جدیدی در گردنه رخ در هنگام سفر 
شاه عباس دوم صفوی در ســال ۱۰۶۲ه. ق از این مسیر 
به ســوی کوهرنگ برای بازدید ازعملیــات احداث ترعه 
عباسی و سد آن اســت. وی افزود: متن این کتیبه به این 

شرح اســت؛ »یا الها به حق هشــت و چهار شاه عباس را 
نگهدار که تصدق نمود رخ را ساخت، شود از عمر خویش 
برخوردار این دعا ورد خلق شد شب و روز، عصر مهدیش 
یا رب معاصــر دار اول ماه ابتدا کردند آخر ماه ختم شــد 
این کار، ســال تاریخ از اغنیا بطلب، هم پسند قلیچی اش 

سر کار.«
سنگ نبشته کوه رخ در خطر است

کارشناسی میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری 
که در محل کوه رخ در زمان تخریب حاضر شده در شرح 
ایــن حادثه اظهار داشــت: عصــر روز ۲۲ بهمن ماه افراد 
سودجو در کوه رخ مشــغول حفاری بودند که با دیدن ما 
فرار کردند. وی افزود: به کالنتری فرخشهر خبر داده شد 
که ماموران در محل حاضر شدند و ابزار کار آنها نیز ضبط 

و صورت جلسه شد.
اردشــیر آخوندی با اشــاره به دالیل احتمالی این حادثه 
بیان کرد: احتمــاال تصور کرده اند که پشــت کتیبه گنج 

وجود دارد. 
کارشناســی میــراث فرهنگــی اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: وضعیــت سنگ نبشــته کــوه رخ 
 در خطــر اســت، زیــرا در کــوه واقــع اســت و از آن

محافظت نمی شود. وی با اشــاره به وضعیت بحرانی این 
سنگ نبشــته خاطرنشــان کرد: قاچاقچیــان که اطالع 
ندارند، تصور می کنند در این سنگ نبشته طال وجود دارد 

به همین علت ممکن است آن را بشکنند.
آخوندی با بیان اینکــه تاکنون میراث فرهنگی اســتان 
اقدامی در زمینــه مراقبــت از این سنگ نبشــته انجام 
نداده اســت تصریــح کــرد: چند وقــت پیش نیــز پای 
سنگ نبشــته را کنده بودنــد که گــزارش آن به میراث 
فرهنگی اســتان ارسال شد اما متاســفانه اقدامی صورت 

نگرفت.

پوشش تلفن همراه در اســتان چهارمحال و بختیاری به 
مدت ۲ هفته دچار اختالل می شود.

به گزارش گروه اســتان های باشــگاه خبرنگاران جوان 
از شــهرکرد به نقــل از روابط عمومی شــرکت مخابرات 
چهارمحــال و بختیاری؛ پوشــش تلفن همــراه در این 
استان به مدت ۲ هفته دچار اختالل می شود. رخداد این 

اختالل از روز دوشــنبه ۲5 بهمن ۹5 و بــه دلیل ارتقای 
سیستم تلفن همراه، نصب تجهیزات سیستم 4G با هدف 
خدمات دهی بهتر و با کیفیت به مشــترکان آغاز شــده 
است. بر اساس این گزارش، در راســتای ارتقای وضعیت 
تلفن همراه اول در این استان، در ماه های اخیر ۶۰ سایت 
4G نصب و راه اندازی شــد که با این سیستم، مشترکان 

همــراه اول از خدمــات و امکانات اینترنت پرســرعت، 
امکان انتقال فایل های حجیــم و پرمحتوا در مدت زمان 
کمتر و بهبود مدت زمان پاســخگویی شــبکه بهره مند 
می شــوند. هم اکنون یک میلیون پورت شــماره همراه 
منصوبــه در چهارمحال و بختیاری وجــود دارد که ۹۰۲ 
 هزار شماره آن با ضریب نفوذ۹۶/8 درصد مشغول به کار 
می باشــد. ســال گذشــته تعــداد محدودی ســایت 
بختیــاری  و  چهارمحــال  در  همــراه  تلفــن   3G
 نصــب و راه انــدازی شــد کــه ایــن تعــداد امســال

 به ۹۰ سایت رسید.

سنگ نبشته کوه 
رخ که از آثار سنگی 

مهم چهارمحال و 
بختیاری است بر 

سر آغاز راه دزپارت 
»نردبانی، اتابکی، 

سلطانی، لینچ و 
خوزستان« در دیواره 

شمالی کوه رخ 
نگاشته شده است

سنگ نبشــته رخ که مربوط به دوره صفوی است توسط افراد ســودجو مورد حفاری واقع شده که اکنون 
وضعیت آن در خطر است.

به دلیل عدم محافظت مناسب از آثار ملی چهارمحال و بختیاری؛ 

»سنگ نبشته رخ« مورد تهاجم حفاری های غیر مجاز

منوچهر ذوالفقاری مسئول بسیج دانشجویی چهارمحال و بختیاری در 
اختتامیه جشنواره علمی تا ثریا، هدف از برگزاری این جشنواره را تولید 
آثار اقتصاد مقاومتی با توجه به شعار ســال و ایجاد و تقویت رابطه بین 
صنعت و دانشگاه دانست. وی از ارســال ۱۲۰ اثر در زمینه های اقتصاد 
مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان و فعالیت های خانگــی به دبیرخانه این 
جشنواره خبر داد و گفت: از این تعداد ۱7 اثر برگزیده شده و از آنان تقدیر 
خواهد شد. ذوالفقاری با اشاره به اینکه ساالنه یک هزار میلیارد دالر در 
جهان برای تحقیقات و کارهای پژوهشی هزینه می شود، افزود: اگر این 
پژوهش ها در راستای رفع نیازهای کشــور به کار گرفته نشود سودی 
نخواهد داشــت. وی به تاکید رهبری بر ارتباط میان صنعت و دانشگاه 
اشاره و خاطرنشــان کرد: در اکثر کشــورهای دنیا دو درصد از تولید 

ناخالص دولتی در راستای تحقیقات هزینه می شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش  های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری 
گفت: هم زمان با ایام شهادت حضرت زهرا)س(، چهارمحال و بختیاری 
میزبان 7 شهیدگمنام خواهدبود. سرهنگ عباس عباسی با اعالم این خبر، 
اظهار کرد: این شهدا سند افتخار، عزت و سربلندی ملت انقالبی ما در دفاع 
مقدس هستند که با تأسی از امام حسین)ع( دردفاع از کیان نظام اسالمی 
جان فشانی کردند. وی افزود: مسئوالن استان برای استقبال از این شهدای 
گران قدر، در حال تدارک برنامه های مختلفی هســتند که پس از قطعی 
شدن به اطالع عموم مردم اســتان خواهد رسید. عباسی اضافه کرد: این 
شهدای عزیز در ۴ نقطه از استان و در شهرهای گندمان، فرادنبه، دستنا 
و آموزشکده فنی پسران شهرکرد تشــییع و تدفین می شوند. وی اظهار 
امیدواری کرد که مردم استان با حضور در مراسم تشییع و تدفین شهدای 

گمنام،  بار دیگر با آرمان های بلند شهدا تجدید میثاق  کنند.

برگزیده شدن 17 اثر در 
جشنواره علمی تا ثریا

چهارمحال میزبان 7 شهید 
گمنام می شود

اختالل دو هفته ای در پوشش تلفن همراه
در چهارمحال و بختیاری

شهرستان

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: باند 
حفاری غیرمجاز در شهرســتان اردل متالشی و ۴ نفر نیز 

دستگیر شدند.
سردار غالمعباس غالمزاده در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
در شــهرکرد اظهار داشت: در پی کســب خبری مبنی  بر 
فعالیت یک باند حفــاری غیرمجاز در شهرســتان اردل 
بالفاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار 
گرفت. وی افزود: ماموران با اقدامات گسترده اطالعاتی از 
حضور حفاران در یکی از مناطق شهرستان اردل آگاه شده 

و این مکان را تحت نظر قرار دادند.
فرمانده انتظامی اســتان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
با احراز اقدام مجرمانه این باند برای جســت وجوی عتیقه 
ماموران پس از هماهنگــی با مقام قضائــی در یک اقدام 
غافلگیرانه، ۴ نفر از اعضای این باند را حین عملیات حفاری 

زمین دستگیر کردند.
غالمزاده خاطرنشان کرد: در بازرسی از این محل ۲ دستگاه 
فلزیاب به همــراه تعداد قابل توجهی ابزار حفاری کشــف 
شد. وی با اشاره به اهمیت حفظ آثار باستانی تصریح کرد: 
شــهروندان در صورت مشــاهده هرگونه اقدام در زمینه 

حفاری مراتب را به پلیس آگاهی اطالع دهند.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری:

باند حفاری غیرمجاز در شهرستان 
علیرضا رحمانی  بلداجــی، خبرنگار زاینــده رود: همایش اردل متالشی شد 

تجلیــل از دانش آمــوزان برتر ســال۹5-۹۴ مــدارس در 
کنکور سراسری و جشــنواره  فرهنگی هنری قرآن و عترت،  
جشــنواره خوارزمی، پرســش مهر  و راهیان نور  در سالن 
اجتماعات اداره آموزش و پرورش منطقه بلداجی  برگزار شد. 
در این مراسم   اهدای جوایز با حضور معاونت مدیرکل)آقای 
حبیبی(، ریاست اداره آموزش متوسطه نظری استان)آقای 

شرافت(  و شهرداربلداجی  برگزار شد. گفتنی است  مراسم 
جشن انقالب نیز با حضور  طهماسبی ریاست اداره آموزش 
و پرورش منطقه بلداجی و جمعی از کارشناســان این اداره 
، اولیا و دانش آمــوزان برتر  و مســئوالن محلی این منطقه 
برگزار شــد. در این مراســم همچنین از ۹۰ نفــر از دانش 
آموزان  برتر  ســال تحصیلی ۹۶-۹5 دبیرستان ابن سینای 
بلداجی تجلیل شد. شایان ذکر است مراسم و همایش تجلیل 

از فرهنگیان برتر منطقه بلداجی در ســال ۹5-۹۴ با حضور 
جناب آقای اعرابی معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش استان و فرهنگیان برتر آموزشی پرورشی، مشاوره 
تربیت بدنی پرسش مهر جشــنواره خوارزمی، دبیران فعال 
کالس های کنکور، مدیران برتر کنکور، مدیران فعالیت های 
فوق برنامه و جشــنواره هــا و آموزگاران برتــر و فعال دوره 
ابتدایی در ســالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش منطقه 
بلداجی برگزارشد. همچنین جشــنواره غذا و صنایع دستی 
توسط دانش آموزان روستای سیبک از توابع بخش بلداجی 

در محل آموزشگاه این روستا برگزار شد. 
 

طی همایشی صورت گرفت؛

نخبگان بلداجی تجلیل شدند
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بیش از سه ماه از غروب روز دوشنبه خیابان پاسداران تهران 
می گذرد اما هنوز »منوچهر«، »پرهام« و »هستی« چشم به 
راه مانده اند، چشم به راه زنی ۴۷ ســاله که عصر ۱۷ آبان ماه 
با غرش آسمان پایتخت و ترکیدن بغض ابرها برای همیشه 
ناپدید شــد. شــهردار تهران، چندروز پیش و ۳ هفته بعد از 
وقوع فاجعه پالســکو، در جلسه علنی شــورای شهر تهران  
رو در روی اعضای شــورا قرار گرفت تا پاسخگوی انتقادات و 
گالیه های بهشت نشین ها باشد. این جلسه اگرچه به حادثه 
پالسکو اختصاص داشت اما آنجا که شهردار به کاهش تجمع 

آب سطح شهر از ۱۷۰۰ به ۱۵۰ مورد اشاره کرد واکنش یکی 
از اعضای شورای شــهر را در پی داشت. واکنشی که بار دیگر 
خبر عجیب ناپدید شدن زنی در کانال آب خیابان پاسداران 
را در یادها زنده کرد؛ زنی به نام مریم که عصر روز دوشــنبه 
۱۷آبان ماه امسال مقابل چشمان پسر ۹ ساله اش در کانال آب 
افتاد و هرگز پیدا نشد.»خواهش می کنم مسائل را این طور 
توجیه نکنید، همین حرف ها را زدید که به اینجا رسیده ایم. 
آقای شــهردار گفتند ۱۷۰۰ نقطه تجمع آب در سطح شهر 
داشتیم که به ۱۵۰ مورد رســیده است؛ این جمله باعث شد 

یاد خانمی بیفتم که یک ماه پیش در جوی آب افتاد و مفقود 
شد. آقای شهردار از آن خانم که مفقود شده چه خبر؟« اگرچه 
رحمت ا... حافظی عضو شورای شهر تهران در این جلسه سوال 
بی پاسخ مفقود شدن مریم را بار دیگر و بعد از گذشت بیش از 
سه ماه مطرح کرد اما این سوال از سوی شهردار تهران بدون 
پاسخ ماند و در هیاهوی اخبار و دیگر واکنش های اعضای شورا 
درباره حادثه پالسکو گم و فراموش شــد. هرچند این عضو 
شورای شهر در سوال خود، حادثه ناپدید شدن مریم را به یک 
ماه گذشته محدود می کند اما بیش از سه ماه از حادثه خیابان 
پاســداران می گذرد؛ موضوعی که با وجود رها شدن از سوی 
مســئوالن، برای خانواده اش همچنان ادامه دارد و فراموش 
نشده است. پیام، یکی از بستگان این زن می گوید: »با گذشت 
سه ماه هنوز نشانه ای از مریم پیدا نشده، هیچ کس پاسخگوی 
پیگیری های ما نیست و خانواده مریم و بستگانش به حال خود 
رها شده اند.  هیچ کس نمی داند بعد از حادثه چه بر سر مریم 
آمده.  نه تنها هیچ گزارش نهایی در این باره منتشر نشده بلکه 
به خانواده او هم چیزی گفته نشــده است. منوچهر - همسر 
مریم - درباره پیگیری های پــس از حادثه  می گوید: »همان 
دقایق اولیه حادثه با آتش نشانی تماس گرفتیم اما تجهیزات 
مناسبی نداشتند و نتوانســتند او را پیدا کنند. گفتند شاید 
اصال چنین اتفاقی نیفتاده اســت. برای صحت گفته هایمان 
باید دوربین بانک روبه روی محل حادثه چک می شد با موبایل 
مریم تماس می گرفتیم و روشن بود برای نقطه یابی موبایلش 
و دوربین بانک باید مجوز می گرفتیم تهیه این مجوزها تا صبح 
فردای حادثه طول کشــید و همین باعث شد زمان از دست 
برود.« عصر دوشنبه ۱۷ آبان ماه، تهران شاهد بارندگی شدید 
و تگرگ بود. آب در کانال ها و جوی ها به راه افتاده و سیالب 
عبور و مرور رهگذران را با ســختی مواجه کرده بود.  حوالی 
غروب مریم به دنبال فرزندانش می رود تا آنها را از کالس زبان 
به خانه برگرداند. پرهام و هســتی - بچه های مریم - دست 
مادرشــان را گرفته بودند و به ســمت خودروی منوچهر - 
پدرشــان - که پنج متر دورتر توقف کرده بود می دویدند که 
سر کوچه، کیف یکی از بچه ها زمین می افتد.  وقتی مریم برای 
برداشتن کیف می رود ســیالب امان نمی دهد، در کانال آب 
بدون حفاظ سقوط می کند و آب او را با خود می برد. همه این 
اتفاق ها مقابل چشمان پرهام پسر ۹ ساله مریم اتفاق می افتد. 
تالش ها برای نجات مریم یا یافتن نشــانه ای از او تاکنون و با 

گذشت بیش از سه ماه به نتیجه نرسیده است.

 پیشنهاد  سردبیر: 
هوادار پرسپولیس سکته کرد

سه ماه از حادثه تلخ سیل تهران گذشت؛

مریم کجاست؟!

حوادث جهان

استاندار غور افغانســتان اعالم کرد: »مولوی سعدیار« 
از فرماندهان طالبان و عامل سنگســار »رخشــانه« 
دختر جوان افغان، در آبان ماه ســال گذشــته که در 
محافل داخلی و بین المللی نیــز بازتاب و واکنش های 
گسترده ای در پی داشــت،  خود را تسلیم پلیس کرد. 
»محمد ناصر خاضع« به رسانه های محلی افغانستان 
گفت: سعدیار در حالی که بیمار بود، خود را تسلیم کرد 

و سپس توسط پلیس به بیمارستان انتقال داده شد. 
خاضع افــزود: وی تحت نظــارت شــدید پلیس در 
بیمارستان به سر می برد و پس از بهبودی، به نهادهای 

قضائی تحویل داده می شود. 
سوم آبان ماه سال ۱۳۹۴، مردانی عمامه  دار در روستای 
»غلمین« استان غور، »رخشانه« دختر ۱۹ساله افغان 
را با هدف به اصطالح اجرای »حکــم دینی«، زنده و تا 
گردن زیر خاک کرده و در حالی که وی مکرر و عاجزانه 
مســلمان بودن خود را تکــرار و زنده مانــدن خود را 

خواستار بود، زیر پرتاب سنگ های این مردان جان داد.

در اتفاقــی نادر و عجیــب در اثر ســقوط یک درخت 
اوکالیپتوس بزرگ در یک جشن عروسی در کالیفرنیای 
جنوبی آمریکا، یک تن کشــته و پنج تن دیگر زخمی 
شدند. گفته می شود شخصی که در این حادثه کشته 
شــده، مادر عروس بوده اســت. در لحظه سقوط این 
درخت، میهمانان مشــغول گرفتن عکس بودند. این 
حادثه در پارک »وایتییر پــن« در کالیفرنیای جنوبی 
رخ داد. بنا به گفته یکی از شــاهدان عینی، این درخت 
اوکالیپتوس ناگهان از وســط شکاف برداشت و سقوط 
کرد. گفته می شود این درخت به علت خشکسالی اخیر 
بسیار ضعیف بوده و شاخه های آن که در اثر باران شدید 

سنگین شده، موجب سقوط این درخت شده است.

اعتراف به سنگسار کردن 
رخشانه 19ساله

سقوط اوکالیپتوس روی سر 
مادرعروس!

آقای شهردار 
گفتند 1۷۰۰ 

نقطه تجمع آب 
در سطح شهر 

داشتیم که به 1۵۰ 
مورد رسیده است؛ 

این جمله باعث 
شد یاد خانمی 

بیفتم که یک ماه 
پیش در جوی آب 
افتاد و مفقود شد

حوادث ایران

فرماندار کهنوج گفت: یک جوان 2۳ ساله شامگاه دوشنبه به دالیل 
نامشخص در این شهرستان به قتل رســید. ابوذر عطاپور افزود: در 
بررسی پلیس مشــخص شده که ســاعت 2۳و ۴۵ دقیقه شامگاه 
دوشنبه، 2 فرد مسلح ناشناس، در محله وزیری شهرستان کهنوج 
با حضور مقابل یک خانه، فرزند خانواده را با شلیک گلوله مورد هدف 
قرار می دهند. وی ادامه داد: جوان 2۳ ساله بالفاصله پس از شلیک 
اسلحه، جان خود را از دست می دهد. عطاپور اضافه کرد: بالفاصله 
بعد از این حادثه پلیس در محل، حاضر و پس از بررســی شواهد، 
پیگیر شناسایی و دســتگیری قاتالن این حادثه می شود. فرماندار 
کهنوج گفت: با فعالیت های اطالعاتی پلیس، دیروز صبح 2 مظنون 
به قتل این جوان کهنوجی دســتگیر می شــوند که هم اکنون در 
بازجویی به سر می برند. وی افزود: نشست شورای تامین شهرستان 
کهنوج در همین راســتا در فرمانداری این شهرستان برگزار شد. 
مرکز شهرســتان کهنوج در فاصله ۳۳۰ کیلومتری جنوب کرمان 

است.

قتل جوان 23 ساله در کهنوج کرمان

خانم پرسپولیسی پس از گل دوم استقالل جان باخت. هوادار خانم 
پرسپولیس در جریان دربی 8۴ درگذشــت. این هوادار در جریان 
بازی روز جمعه پرسپولیس و استقالل،پس از اینکه آبی پوشان گل 
دوم را وارد دروازه حریف کردند، به دلیل هیجان و استرس ناشی از 
بازی، جان به جان آفرین تسلیم کرد. این هوادار، در سپیدار،یکی از 

مناطق رباط کریم زندگی می کرد.

اواخر بهمن پارسال به دنبال اعالم مرگ مشکوک یکی از معتادان 
تحت درمان در کمپ ترک اعتیاد، بازپرس کشــیک قتل در محل 
حادثه حضور یافت و دستور داد جســد فرامرز ۳2 ساله به پزشکی 
قانونی منتقل شود. در نخستین مرحله تحقیقات، کارکنان کمپ 
به ماموران آگاهی گفتنــد: »دقایقی قبل از مــرگ فرامرز، وی با 
رییس کمپ درگیر شــده بــود. رییس کمپ هــم دربازجویی ها 
اعتراف کرد که هنگام درگیری با جوان معتاد، او را خفه کرده است. 
صبح دوشنبه محاکمه مرد ۴2 ساله )پرویز( در شعبه دهم دادگاه 
کیفری تهران آغاز شد و پس از بیان کیفرخواست ازسوی نماینده 
دادستان، اولیای دم برای عامل، خواستار قتل قصاص شدند. سپس 
پرویز به شــرح ماجرا پرداخت و به قضات گفت: »ساعت ۱۰ صبح 
روزحادثه متوجه شدم فرامرز با ایجاد سر و صدا باعث بی نظمی در 
کمپ شده است. بارها به او تذکر داده بودم اما انگار فایده ای نداشت.

با این حال از شدت عصبانیت به ســمت من هجوم آورد که با هم 
درگیر شــدیم. پس از زدن چند ضربه مشت، خواست خفه ام کند 
که من هم گردنش را گرفتم. در این کشــاکش بود که متاســفانه 
متوجه شدم دیگر حرکت نمی کند ونفس هم نمی کشد؛ اما به هیچ 
عنوان قصد کشتن او را نداشتم و همه چیز اتفاقی رخ داد. حاال هم 
به شدت پشیمانم و از اولیای دم درخواست بخشش دارم.« پس از 
پایان دفاعیات متهم، هیئت قضایی دادگاه از اولیای دم خواستند در 
تقاضای قصاص برای متهم تجدید نظر کنند و به آنها یک ماه فرصت 

دادند تا در این باره فکر کرده و تصمیم نهایی را بگیرند.

هوادار پرسپولیس سکته کرد

محاکمه رییس کمپ، برای خفه کردن 
یک معتاد

همسر مریم می گوید: از وقتی که مریم در کانال آب خیابان پاســداران تهران ناپدید شده است، هیچ کس 
پاسخ درستی به ما نمی دهد وکسی پیگر سرنوشت همسرم نیست.

گره کور پرونده کشته شــدن مرد میانسال پس از دوسال 
باز نشــد و قضات دادگاه حکم به پرداخت دیه از صندوق 
بیت المــال دادند. به گزارش رکنا، شــامگاه ســی و یکم 
فروردین ماه ســال ۹۳ جنازه خونین یک مرد ۴۰ ساله به 
نام مهرداد که کارگر شهرداری بود در حاشیه شهرک الله 
تهران پیدا شد. شواهد نشــان می داد این مرد با ضربات 
متعدد چاقو کشته شده اســت. پلیس به تحقیق پرداخت 

و به رابطه پنهانی این مرد و یک پســر نوجوان پی برد. به 
این ترتیب پســر نوجوان و پدرش بازداشت شدند اما ادعا 
کردند از سرنوشــت مرد میانســال بی اطالع هستند. در 
تحقیق از دوستان قربانی روشن شد وی با پسران نوجوان 
زیادی در ارتباط بوده است. به این ترتیب فرضیه جنایت 
کینه جویانه قوت گرفت و چندین مظنون بازداشت شدند 
اما پلیس به سرنخ خوبی نرسید. به این ترتیب و با گذشت 
2 ســال از جنایت، پدر و مادر و فرزندان خردسال مهرداد 
درخواســت پرداخت دیه از صندوق بیت المال را مطرح 

کردند. آنها در شــعبه چهارم دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران حاضر شــدند. همســر قربانی گفت: همسرم مرد 
خوبی بود. او با کارگری خرج زندگی من و فرزندانم و پدر 
و مادرش را تامین می کند. حاال در طی دوسالی که کشته 
شده برای گذران زندگی مان با مشــکل روبه رو هستیم.

چون قاتل شوهرم شناسایی نشده است تقاضا داریم تا دیه 
او از بیت المال پرداخت شــود. در پایان این جلسه هیئت 
قضایی وارد شــور شــد و حکم به پرداخت دیه از صندوق 

بیت المال صادر کرد.

چه کسی کارگر شهرداری را کشت؟!

تحدید حدود اختصاصی
11/540 شماره صادره : 1395/43/333686نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 36/2047 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان مجزی شده 
از پالک 259 فرعی که به موجب آرای شماره 139560302025012942 مورخ 
1395/7/2 و 139560302025012944 مــورخ 1395/7/2بالمناصفه هر یک 
نسبت به سه دانگ مشاع، به نام علی عباســی فرزند اسماعیل و رضا عباسی 
ولدانی فرزند عباس مفروز و به نام نامبردگان در  جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبردگان تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 95/12/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/11/27 م الف: 36434 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/559 شماره صادره : 1395/43/334498نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب مغازه پالک شماره 18/8681 مجزی شده از پالک 18/3578 در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی به نام محمدرضا شــمس فرزند ابوالقاسم در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز 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 ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار:  چهارشنبه 1395/11/27 م الف: 36752 رئیس منطقه 

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

11/498 شــماره: 94921021712359 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور به پالک شــماره 3069 فرعی از 45 فرعی از 3385 اصلی واقع 
در شهر جندق بخش شــش حوزه ثبتی خور و بیابانک به نام مرحوم سید علی 
طباطبایی فرزند سید هادی در جریان ثبت است به علت عدم حد فاصل در ضلع 
شرق از تحدید حدود عمومی خارج  گردیده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای احدی از ورثه آقای سید احمد طباطبایی 
تحدید اختصاصی حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مــورخ 1395/12/17 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
مالک 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 صورتمجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 
انتشار:  چهارشــنبه 1395/11/27 م الف: 378   محمد علی بیطرف رئیس ثبت 

خور و بیابانک)205 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/579 شماره صادره: 1395/43/327617 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 1451 فرعی از 40 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 
112983 در صفحه 406 دفتــر امالک جلد 621  به نام محمــد فتحی جوزدانی 
تحت شماره چاپی مسلسل 779420 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است  سپس 

آقای احمدرضا فتحی احدی از ورثه نامبرده بــه موجب گواهی حصر وراثت 
3392 مورخ 1392/7/17 با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 25021134 
مورخ 1395/10/9 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود 
آن ذیل شــماره 32578 مورخ 1395/10/5 به گواهی دفترخانه 137 اصفهان 
رسیده است مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 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 باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 36684 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان )241 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرائیه

11/566 شماره پرونده: 139504002003001064/1 شماره بایگانی پرونده: 
9502096/1 شــماره آگهی ابالغیه: 139503802003000223 بدینوســیله 
به آقای مجتبی یاوری فرزند محمد علی به شناســنامه شــماره 583 و کدملی 
6229752840 صــادره از برخوار اصفهان ســاکن اصفهــان خانه اصفهان 
خیابان ملت که طوبی طبقه 3 کدپســتی 8355113895 ابالغ می شود که آقای 
رضا فضلی جهت وصول مبلغ 130/000/000 ریال به اســتناد چک شــماره 
932010/134534 مــورخ 1395/08/15 عهده بانک رفاه کارگران علیه شــما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9502096 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1395/10/29 مامور پست، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شــود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی علیه شما جریان خواهد یافت.  

م الف: 36782 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)159 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

11/567 شماره پرونده: 139504002004000546/1 شماره بایگانی پرونده: 
9501709/2 شــماره ابالغیه: 139505102004003620 بدینوسیله به آقایان 
1- فواد ســوزنی 2- علی جاللی بدهکار پرونده ساکنین: 1( اصفهان روبروی 
بانک صــادرات جوان رایانــه کدپســتی 8194813557 و 2( اصفهان خیابان 
امام خمینی عاشــق  آباد کوی شهید باهنر کوچه محســن آقاجانیان کدپستی 
8195863375 که برابر گزارش مامور مربوطه  آدرس شما شناسایی نگردیده 
است ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 20219-89/11/21 تنظیمی در 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 183 اصفهان مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال 
بابت اصل بانضمام حق الوکاله متعلقه به مدیریت شعب بانک مهر اقتصاد استان 
اصفهان بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده، پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به شــماره 
 139504002004000546/1 در اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان مطرح 
می باشد. لذا طبق ماده 18 آ ئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد گردد، نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و چنانچه ظرف مــدت مقرر در ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نســبت به پرداخت بدهی 
 خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بســتانکار پس ازارزیابی تمامت مورد وثیقه 
) ششدانگ یکباب خانه پالک 66/141 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان( و قطعیت 

آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه ازتاریخ قطعیت ارزیابی نسبت به برگزار مزایده 
جهت وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد گردید.  م الف: 36450 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)257 کلمه، 3 کادر( 
حصر وراثت

11/568  آقای سهیل کیانی دارای  شناسنامه شماره 7008 به شرح دادخواست 
به کالســه  6316/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان سیاوش کیانی به شناســنامه 258 در تاریخ 
93/6/29 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- سهیل کیانی، ش.ش 7008 فرزند 2- سیامک کیانی، ش.ش 
162 فرزند 3- ستایش کیانی، ش.ش 427 فرزند 4- عباس کیانی، ش.ش 3001 
فرزند 5- سهیال کیانی، ش.ش 1449 فرزند 6- سارا کیانی، ش.ش 2188 فرزند 
 .  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی

 می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 36609 شــعبه 10  مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف استان 

اصفهان )144 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/569  آقای سعید بهره مند جزی دارای  شناســنامه شماره 6033 به شرح 
دادخواست به کالسه  6313/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رحمن بهره مند جزی به شناسنامه 
6505 در تاریخ 95/5/9 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محســن بهره مند جزی، ش.ش 58810 
 فرزند 2- ســعید بهره مند جزی، ش.ش 6033 فرزند 3- رضا بهره مند جزی، 
ش.ش 7985 فرزند 4- فضــل ا... بهره مند جــزی، ش.ش 235 فرزند 5- زهرا 
بهره مند جزی، ش.ش 109 فرزنــد 6- فردوس بهره مند جــزی، ش.ش 263 
 فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 36610 شــعبه 10  مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف استان 

اصفهان )160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/570  خانم شادی شوشتریان دارای  شناسنامه شماره 0311160603 به 
شرح دادخواست به کالسه  6311/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احمد شوشــتریان مالک به 
شناســنامه 564 در تاریخ 95/9/19 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- شــهراد شوشتریان مالک 
0310255643  فرزند 2- شــهریار شوشــتریان مالک، ش.ش 10771 فرزند 
3- شهرام شوشتریان مالک، ش.ش 3323 فرزند 4 - شادی شوشتریان مالک، 
ش.ش 031160603 فرزند 5- شــهرزاد شوشــتریان مــالک، ش.ش 38804 
فرزند 6- منیژه پوریانی، ش.ش 358 همسر .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36611 شعبه 10  مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )150 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/571  آقای مهدی شریفی دارای  شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست 
به کالسه  6306/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محترم فاطمی به شناسنامه 984 در تاریخ 87/3/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- مهدی شــریفی آذرخوارانی، ش.ش 33 فرزند 2- محمد شریفی 

آذرخوارانــی، ش.ش 1275323863 فرزند 3- فاطمه شــریفی  آذرخوارانی، 
ش.ش 127355681 فرزند 4- اعظم شریفی آذرخوارانی، ش.ش 1270382152 
فرزند 5- عباس شریفی آذرخوارانی، ش.ش 2 همســر 6 – زهرا بیگم فاطمی 
آذرخوارانی، ش.ش 6 مادر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 36612 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف استان اصفهان )150 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/572  آقای علی اخوان بی تقصیر دارای  شناســنامه شماره 711 به شرح 
دادخواست به کالسه  6305/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ملک خانم هویدا به شناسنامه 735 
در تاریــخ 95/7/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- محسن  اخوان بی تقصیر،ش.ش 1456 فرزند 
2- حســین اخوان بی تقصیر، ش.ش 29032 فرزند 3- علی اخوان بی تقصیر، 
ش.ش 711 فرزنــد 4- زهره اخوان بــی تقصیــر، ش.ش 883 فرزند 5- زهرا 
اخوان بی تقصیر، ش.ش 1268 فرزند 6- مهدی اخوان بی تقصیر، ش.ش 7139 
 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 36613 شــعبه 10  مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف استان 

اصفهان )157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/573  آقای کامبیز ســتاری دارای  شناســنامه شــماره 1488 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  6332/95  از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رخشنده ستاری طالخونچه 
به شناســنامه 96 در تاریخ 95/3/25 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- کاوس ســتاری، ش.ش 17 
فرزند 2- کامران ستاری، ش.ش 182 فرزند 3- کیوان ستاری، ش.ش 1 فرزند 
4- کامبیز ســتاری، ش.ش 1488 فرزند 5- کامیار ستاری، ش.ش 221 فرزند 
6- مینا ستاری، ش.ش 109 فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36614 شعبه 10  مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )144 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/574  خانم اشرف قدرت ســامانی دارای  شناسنامه شماره 1443 به شرح 
دادخواســت به کالســه  6317/95  از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســن حاجی عبدالرحمانی 
به شناســنامه 498 در تاریخ 95/11/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
 ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حمیدرضــا رحمانی مهر، 
ش.ش 1028 فرزند 2- نسرین حاجی عبدالرحمانی، ش.ش 4594 فرزند 3- ندا 
حاجی عبدالرحمانی، ش.ش 1963 فرزند 4 - الهام حاجی عبدالرحمانی، ش.ش 
754 فرزند 5- الهه حاجی عبدالرحمانی، ش.ش 1270315382 فرزند 6- اشرف 
قدرت سامانی، ش.ش 1443 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 36615 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 

)152 کلمه، 2 کادر(
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فرماندار آران و بیدگل در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر شهرســتان، برنامه ریزی علمی و تخصصــی را راهکاری 
مهم در پیشگیری از اعتیاد دانست و عنوان کرد: اطالع رسانی و 
آموزش مهارت های زندگی،  توانمند سازی هرچه بیشتر جامعه 
در مقابله با آســیب های اجتماعی را فراهم می کند. ابوالفضل 
معینی نــژاد با اشــاره به اهمیت آگاهی بخشــی بــه مردم در 
خصوص اعتیاد و راه های پیشگیری از آن خاطرنشان کرد: باید 
از ظرفیت امامان جمعه و جماعات، پایگاه های بسیج و نهادهای 
فرهنگی در این راه به نحو مطلوب بهره ببریم. وی با بیان اینکه 
توانمندســازی ســازمان های مردم نهاد در درمــان معتادان و 
پیشگیری از اعتیاد کارساز است تصریح کرد: سازمان های مردم 
نهاد می توانند در افزایش مشارکت های اجتماعی و بهره مندی 
از ظرفیت های مردمی برای کاهــش اعتیاد به مواد مخدر نقش 
تاثیرگذاری داشته باشــند. رییس شــورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر شهرســتان با تاکید بر لزوم آسیب شناسی و رفع 
موانع اجتماعی شــدن مبارزه با مواد مخدر اضافــه کرد: باید با 
فرهنگ ســازی صحیح و یک فرهنگ همگانــی جلوی افزایش 
و گرایش به اعتیاد گرفته شــود. وی به مشــارکت خانواده ها و 
آموزش و پرورش در کنترل آســیب هــای اجتماعی در میان 
دانش آموزان اشــاره کرد و گفت: اعتیاد از جمله آســیب های 

جدی اجتماعی است و مشارکت جمعی را می طلبد.

مدیر عامل ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری کاشان از 
برگزاری ویژه برنامه »گوهر آرامش« با حضور حجت االســالم 
و المسلمین محســن قرائتی خبر داد. مجتبی رضازاده در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: این ویژه برنامه از ساعت 18 امروز در تاالر 
آزادی دانشگاه کاشان ویژه زوج های جوان برگزار می شود. وی 
خاطرنشان کرد: رییس ستاد اقامه نماز کشور در این ویژه برنامه 
که با محوریت »نقش نماز در سالمت خانواده« اجرا می شود به 
تبیین آثار نماز در زندگی مشترک، برکات این فریضه در تربیت 
فرزندان و شــیوه های صحیح نماز اول وقــت در میان اعضای 
خانواده با اســتفاده از آیات کالم وحی و روایــت ائمه اطهار)ع( 

می پردازد.
مشاور شهردار کاشان با یادآوری برنامه های مختلف سازمان در 
حوزه سبک زندگی اسالمی-ایرانی تصریح کرد: این ویژه برنامه 
نیز در ادامه فعالیت های سازمان در زمینه ترویج سبک زندگی 
اسالمی-ایرانی در نظرگرفته شــده که نگاهی خاص و مبتنی بر 

آگاهی را به فریضه نماز معطوف کرده است.
وی متذکر شــد: ویژه برنامه »گوهر آرامش« به همت سازمان 
فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان و با همکاری ستاد اقامه نماز 
این شهرســتان، با هدف نهادینه کردن فرهنــگ نماز و آگاهی 
خانواده ها از دســتاوردها و برکات این فریضه عبادی در تحکیم 

بنیان خانواده برگزار می شود.

فرماندار آران و بیدگل:

پیشگیری از اعتیاد فرهنگ سازی 
همگانی می طلبد

 هدیه حجت االسالم قرائتی 
 به زوج های کاشانی 

اخبار

تامین آب آشامیدنی از دیرباز مهم ترین دغدغه مردم 
و مسئوالن شهرســتان دهاقان بوده و با قول هایی که 
بعضی از مســئوالن داده اند، اکنون آب در سرازیری 

قرار گرفته و به زودی این مشکل رفع می شود.
با اینکه خشکســالی و کمبــود آب، ضررهای زیادی 
را به شهرســتان وارد کرده؛ اما تامیــن آن، مهم ترین 
و از اولویت های مســئوالن به خصــوص نمایندگان 
مجلس به شــمار می آید. نماینده مــردم دهاقان در 
مجلس شــورای اســالمی اظهار داشــت: باتوجه به 
پیگیری های انجام شــده در جلســات متعدد، با نگاه 
مثبت بحث تامین آب آشــامیدنی شهرستان دهاقان 
از محل تصفیه خانه باباشــیخ علــی مبارکه به طول 
43 کیلومتر نهایی شــده و یکصد و 70 میلیارد ریال 
اعتبار اختصــاص یافته اســت. ســمیه محمودی با 
اشاره به اینکه برای تامین لوله ها بیش از یکصد و 20 
میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت، تصریح کرد: این رقم 
نیز به زودی تامین می شــود. نماینــده مردم دهاقان 
در مجلس شورای اســالمی باتوجه به نیاز اعتبار 520 
میلیارد ریالی بــرای طرح فاضالب این شهرســتان، 
اذعان داشــت: باتوجه به شــرایط فعلی نمــی توانیم 
این اعتبار را از دولت تامین کنیم و مشــارکت مردم و 
شهرداری ها در این زمینه الزم می باشد. وی با اشاره 
به مشکالت آموزشــگاه های دهاقان گفت: باتوجه به 
اینکه این شهرســتان تاکنــون از طــرح برکت برای 
 احداث آموزشگاه ها اســتفاده نکرده، انتظار می رود 
2 آموزشــگاه در روســتاهای دزج و دولت آباد با این 
طرح ساخته شــود.محمودی خاطرنشان کرد: چالش 
آب و بحران کم آبی نه تنها موضــوع دهاقان بلکه در 
کل کشــور حاکم شده اســت. مهدی شــمس بگی 
رییــس اداره آب و فاضــالب شهرســتان دهاقان نیز 
در گفت وگویی اظهار داشــت: تامیــن اعتبار یکصد 
و 70 میلیارد ریالی برای آبرســانی به این شهرستان 
از درخواســت های دیرینه مردم بوده که این موضوع 
انجام شــده اســت.وی باتوجه به اینکه این اعتبار در 
کمتر از 20 روز اختصاص یافته، اذعان داشت: تاکنون 
مقدار 40 هزار لوله داکتیل چدن خریداری شده است.

رییس اداره آب و فاضالب شهرســتان دهاقان با اشاره 
به اینکه اجرای کار با اعتبــار 40 میلیارد ریال در حال 
انجام است، گفت: پیمانکار تعیین شــده کار را بدون 
وقفه انجــام خواهد داد. شــمس بگــی تصریح کرد: 
عملیات انتقال آب از محل تصفیه خانه بابا شــیخ علی 

مبارکه به دهاقان به طول 40 هزار متر انجام می شود.

سفال و ســرامیک شــهرضا به دلیل ویژگی های سنتی و 
طبیعی که دارد منحصربه فرد اســت، ایــن ویژگی فقط در 
لعاب شهرضا و اصفهان دیده می شود. شهرستان شهرضا به 
عنوان پایگاه سفال و سرامیک در ایران و جهان مطرح شده 
و متاسفانه سفال این شهرســتان به عنوان سفال همدان به 
فروش می رود.صنعت سفالگری و سرامیک سازی در شهرضا 
پیشینه ای طوالنی دارد و سالیان درازی است که شیوه ارتزاق 
برخی از مردمان این دیار به شمار می رود. این پدیده به شیوه  
خاص خود تکوین یافته به گونه ای که امروزه از ویژگی های 
منحصر به فردی برخوردار بوده و شــهرضا نیز در کنار میبد 
و الله جین همدان دارای سبک خاصی در سرامیک و سفال 
شده  اســت. ویژگی های تمایز دهنده و مشخصه های اصلی 
این پدیــده در شــهرضا در طرح ها، نقش هــا و نوعی رنگ 
الجوردی خاص، خود را نشــان می دهد. فرماندار شهرضا با 
اشاره به سابقه دیرینه شهرضا در هنر، اظهارداشت: همواره 
از پیشینه و هنر درخشان شهرضا سخن گفته شده، هر چند 

این ســخنان درست بوده و شهرضا ســابقه ای درخشان در 
این زمینه دارد، اما متاسفانه فعالیت های انجام شده در این 
زمینه مناسب نبوده است. محسن گالبی افزود: شهرستان 
شهرضا از نظر سابقه فرهنگی و موقعیت جغرافیایی و پیشینه 
تاریخی در ردیف با ارزش ترین شهرســتان های کشور قرار 
دارد؛ بنابراین نباید از نظر حوزه میراث فرهنگی زیر مجموعه 
یک شهرســتان دیگر در جنوب اســتان قرار گیرد. وی با 
بیان اینکه نبودن یا کمی اعتبــارات، دلیل خوبی برای عدم 
خدمت رسانی نیســت، بیان کرد: متاسفانه بی مهری هایی 
نســبت به هنر و صنایع دستی شهرستان شــده و شهرضا 
به اندازه ای در این زمینه مظلوم واقع شــده که طرح شــهر 
جهانی سفال از طرف فرمانداری این شهرستان مطرح شد 
اما در نهایت الله جین همدان این عنوان را به خود اختصاص 
داد. فرماندار شــهرضا تصریح کرد: تالش های زیادی برای 
معرفی شهرضا به عنوان شهر ملی ســفال شده و با توجه به 
قابلیت های منحصر به فرد این شهرســتان در این زمینه و 

سابقه تاریخی درخشان آن، مطمئن هستیم که در این زمینه 
بخشی از حقوق معنوی شهرستان اعاده شود. گالبی با بیان 
اینکه امروزه میراث فرهنگی و گردشگری هویت یک شهر 
را معرفی می کند و صنعتی پول ساز در اختیار مسئوالن هر 
کشور و منطقه است، گفت: بازســازی اماکن تاریخی مثل 
دروازه سیده خاتون و برج عسگر ضروری است، در شهرستان 
مکان مقدسی همانند امامزاده شاهرضا قرار دارد که سالیانه 
پذیرای هزاران توریست مذهبی است و باید از آن به بهترین 
شکل استفاده شود. وی گفت: هر چند شهرضا از منابع مالی 
که در اختیار دیگر شهرســتان ها قرار دارد، محروم است اما 
همت واالی مردم و سابقه فرهنگی غنی و اتحادی که در بین 
مسئوالن آن وجود دارد می تواند مشکالت موجود را برطرف 
کند. فرماندار شهرضا با تاکید بر ضرورت تغییر فرهنگ کار 
در بین جوانان این شهرســتان، بیان کرد: با توجه به اینکه 
بیکاری یکی از معضالت این شهرســتان محسوب می شود 
و از طرف دیگر سابقه شهرضا در هنر سفالگری بسیار غنی 
است با همکاری مرکز فنی و حرفه ای شهرستان و مسئوالن 
اســتانی این اداره کارگاه های سفالگری در شهرضا تجهیز و 
حتی طرح هایی برای خرید تضمینی محصوالت تولید شده 
اجرا شد، اما متاسفانه بیشتر جوانان به دنبال مشاغل اداری 
هستند. وی اظهارداشت: پشــتیبانی خود را از همه مدیران 
شهرستان، برای انجام هرگونه تغییری در وضعیت شهرستان 
و ارائه بهترین خدمات به مردم شــهرضا اعالم کرده ایم و در 
حوزه میراث فرهنگی با جدیت بیشتری بر ضرورت پیشرفت 

امور تاکید شده است.
ایجاد مرکز تخصص آموزش سفال در شهرستان

رییس اداره میراث فرهنگی و صنایع دســتی و گردشگری 
شهرضا در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه احیای 
هنــر و فرهنگ شهرســتان شــهرضا دغدغه مســئوالن 
فرهنگ دوست این شهرســتان بوده گفت: شورای میراث 
فرهنگی شهرســتان با حضور مســئوالن نهادهای اجرایی 
و برخی از معتمــدان و فعاالن عرصه میــراث فرهنگی در 
شهرستان تشــکیل شــد که گام موثری در زمینه احیای 
پیشینه باشکوه تاریخی و فرهنگی شهرضاست. محمدحسن 
شــبانی با اشــاره به اینکه تا چند روز آینده نقشه ساخت و 
ساز شــهرک صنایع دستی شــهرضا آماده می شود، گفت: 
شهرستان شهرضا دارای 51 اثر تاریخی ثبت شده و 200 اثر 
ارزشمند شناخته شده است. وی با تاکید بر اینکه شهرستان 
شــهرضا دارای امکانات و زیرســاخت های فراوان است که 
باید از آن برای ایجاد و توسعه عرصه های جدید کارآفرینی 
استفاده کنیم، بیان کرد: مراحل پایانی ثبت شهرضا به عنوان 
شهر ملی سفال انجام شده و به این ترتیب یکی از مهم ترین 
زمینه های فعالیت مردم این منطقه در شمار آثار ملی  قرار 
می گیرد. رییس اداره میراث فرهنگی شهرضا با اشاره به ایجاد 
مرکز تخصص آموزش ســفال در شهرستان شهرضا، گفت: 
ایجاد این مرکز زمینه ارائــه آموزش های تخصصی و تولید 
 محصوالت روزآمد برای حضــور در بازارهای ملی و جهانی

 را فراهم کرده است.

با پیگیری مسئوالن صورت گرفت؛

آب در سرازیری دهاقان

خبر

پیشنهاد سردبیر: 
وقتی رتبه  جهانی به ملی تنزل یافت

شهرضا به اندازه ای 
در این زمینه 

مظلوم واقع شده 
که طرح شهر 

جهانی سفال از 
طرف فرمانداری 

این شهرستان 
مطرح شد اما در 
نهایت الله جین 

همدان این 
عنوان را به خود 

اختصاص داد

بی مهری  به  سفال شهرضا؛

وقتی رتبه  جهانی به ملی تنزل یافت

حصر وراثت
11/575  آقای اســماعیل شــیروانی دارای  شناسنامه شــماره 11 به شرح 
دادخواست به کالسه  6239/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل عنبر شیروانی به شناسنامه 16 
در تاریخ 76/1/20 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- عبدالرحیم شیروانی فیل آبادی، ش.ش 46 ، 
2- زینب شــیروانی فیل آ بادی، ش.ش 2340، 3- زهرا شیروانی،ش.ش 90، 
4- پریسا شــیروانی، ش.ش 4610480190، 5- امین شــیروانی فیل آبادی، 
ش.ش 5352 ، 6- اســماعیل شــیروانی فیل آبادی، ش.ش 11. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
36616 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )148 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/576  آقای غالمرضا قربانی دارای  شناســنامه شــماره 376 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  6248/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پرویز قربانی به شناسنامه 
5 در تاریخ 95/3/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- علی قربانی، ش.ش 1066 فرزند 2- غالمرضا 
قربانی، ش.ش 376 فرزند 3- منصور قربانــی، ش.ش 487 فرزند 4 – ناصر 
قربانــی، ش.ش 410 فرزند 5- فرحناز قربانی، ش.ش 99 فرزند 6- اشــرف 
بهرامی دیزیچه، ش.ش 36 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36617 شعبه 10  مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )144 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/554  شــماره ابالغنامــه: 9510100361710131 شــماره پرونــده: 
9509980361700352 شماره بایگانی شعبه: 950419  در خصوص دعوی 
آقای محمد داوری فرزند نصراله با وکالت آقای حمید قدرتی به طرفیت آقایان 
علی علیزاده فرزند یوسف و محمد ســعیدی فرزند علی مبنی بر مطالبه وجه 
چک به شــماره 1552/160004/34 مورخ 94/8/30 عهده بانک ملت به مبلغ 
800/000/000 ریال و خسارات دادرســی و تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به 
بقای اصل چک موصوف در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
دارد، گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و اینکه خواندگان علیرغم وصف 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاع موثری در الیحه ارسالی 
ننموده و مدرکی که داللت بر برائت ذمه آنان داشته باشد ارائه ننموده اند لذا 
دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 249، 310، 313 قانون 
تجارت و مواد 198، 199، 502، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان ردیف اول به عنــوان صادر کننده و ردیف دوم به عنوان 
ضامن، به پرداخت مبلغ هشــتصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
بیست و شش میلیون و پانصد و چهل و نه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک ) 94/8/30( لغایت اجرای حکم محکوم می نماید. رای صادره در خصوص 
خوانده ردیف اول  حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر 
خواهی درمحاکم محترم تجدید نظر اســتان اصفهان و در خصوص خوانده 

ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و ظرف بیست روز از انقضا مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 36010 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )296 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/553 کالسه پرونده: 950793 شماره دادنامه: 9509976796301907-
95/10/8 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  
تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و 
مسعود مهردادی به نشانی ابتدای خ بزرگمهر کوچه آبشار سرپرستی تعاونی 
ثامن االئمه با وکالت جواد قاسمی به نشانی میدان بزرگمهر ابتدای خ بزرگمهر 
کوچه آبشار سرپرســتی تعاونی ثامن االئمه، خواندگان: 1- حسین شفیعی 
2- آســیه دولت خواه 3- رســول قنبریان علویجه همگی به نشانی مجهول 
المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  تعاونی اعتبار ثامن االئمه به 
نمایندگی  آقایان حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت آقای جواد 
قاسمی به طرفیت 1- حسین شفیعی 2- آسیه دولت خواه 3- رسول قنبریان 
علویجه به خواســته مطالبه مبلغ 63/000/000 ریال قسمتی از وجه چک به 
شماره 126843/45-95/2/11 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علــی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 63/000/000  بابت 
اصل خواسته و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و مبلغ 2/455/000 ریال  
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/2/11(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:35979 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 353 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

11/552 کالســه پرونده 692/95 شــماره دادنامــه: 976-94/9/30 تاریخ 
رسیدگی: 95/9/22 مرجع رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: آقای علیرضا احدی نژاد به نشانی خ آل محمد کوچه 24 پالک دوم 
ســمت چپ باوکالت خانم مرضیه قاسمی  به نشــانی خ وحید نبش خیابان 
حسین آباد مجتمع تجاری عسگری طبقه دوم پ 5، خوانده: آقای مهدی بنی 
طبا به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 
30/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به شرح بند خواسته، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست آقای علیرضا احدی نژاد با وکالت خانم مرضیه قاسمی به طرفیت 
آقای مهدی بنی طبا به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 1578 به 

عهده بانک ملت به مبلغ 30/000/000 ریال به انضمام هزینه های دادرسی و 
تاخیر تادیه و نشر آگهی و حق الوکاله مطابق دادخواست تقدیمی با مالحظه 
اصول مســتندات و عدم حضور خوانده با توجه به نشــر آگهی خواســته 
خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستند به مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرســی مدنی و مواد 313 و 312 و 319 و 310 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/810/000 ریال بابت هزینه دادرســی و نشر آگهی و حق الوکاله طبق 
تعرفه و تاخیــر تادیه از تاریخ سررســید 95/5/10 در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35980 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان ) 302 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/525 کالســه: 950691 شــماره دادنامه:950/2099-95/11/17 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 9 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ماجد آسیائی 
به نشــانی خانه اصفهان بنفشه شمالی اطلس شــرقی کوچه گلریز، خوانده: 
عبدالرضا مرادی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 16/290/000 
ریال نامه بانک ملت واریز اشتباهی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی ماجد 
آسیایی به طرفیت عبدالرضا مرادی به خواســته مطالبه مبلغ 16/290/000 
ریال طبق نامه بانک ملت مورخ 1395/9/2 به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و اینکه 
خوانده علی رقم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه ودفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام ا عتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایــه ننموده لذا دعوی خواهــان علیه خوانده ثابت 
تشخیص داده و با اســتناد مواد  198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 16/290/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 490/775 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/27  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:35956 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 249 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/524 کالســه پرونده: 752/95 شــماره دادنامه:1016-95/11/6 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 25 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شهاب کیانی 
به نشــانی اصفهان خ مشــیرالدوله جنب بانک سپه فروشــگاه خوزستان – 
اسماعیلی، خوانده: 1- سوســن علی میرزایی 2- سید رسول حسینی هر دو 
به نشانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  شهاب کیانی به 
طرفیت 1- سوسن علی میرزایی 2- ســید رسول حسینی به خواسته مطالبه 
مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک به شماره 206157-95/7/15 به عهده بانک 
سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان 

علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رســد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان  به پرداخت مبلغ 
بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 600/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/10/15(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظــر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35955 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) 286 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

11/555 شــماره ابالغنامــه: 9510106825312879 شــماره پرونــده: 
9509986825300799 شــماره بایگانی شــعبه: 951006  خواهان/ شاکی 
مجید امیدانی خوابجانی  دادخواســتی بــه طرفیت  خوانــده/ متهم مهرداد 
شریفیان به خواسته مطالبه وجه چک و اعســار از پرداخت هزینه دادرسی 
و خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه اول اتــاق 121  ارجاع و به کالســه 951006  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1396/01/23 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 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:36016 شعبه 31 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 180 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

11/556  شــماره دادنامــه: 9109970350500151 شــماره پرونــده: 
9009980350500545 شماره بایگانی شــعبه: 900603 خواهان: موسسه 
مالی و  اعتباری قوامین به نشانی خ ســجاد- حد فاصل آپادانا و سپهساالر، 
خوانده: خانم زهرا کیانی ســفید دشتی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک،گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواســت موسســه مالی و اعتباری قوامین به طرفیت خانم زهرا کیانی 
سفید دشتی به خواســته مطالبه مبلغ 135/000/000 ریال وجه چک شماره 
133318-89/6/28 به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به 
تصاویر مصدق مســتندات پیوستی که مبین اشــتغال ذمه خوانده است و با 
عنایت به عدم حضور خوانده و عدم ایراد دفاعی مبین برائت ذمه وی دادگاه 
دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مســتنداً به مواد 198 و 519 آئین 
دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواســته و مبلغ 2/725/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ 89/6/28 لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ در این دادگاه قابل 
اعتراض می باشــد. م الف: 36018 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)199 کلمه، 2 کادر(

صنعت سفال سازی در شهرضا، از سابقه بسیار طوالنی برخوردار است به گونه ای که از زمان حکومت صفویه 
شروع می شــود و در زمان حکومت قاجار به اوج کار خود می رسد و شاهد صادرات آن به کشورهای خارجی 

هستیم.
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معاون هالل احمر اصفهان خبر داد:

اسکان بیش از 130 نفر از مسافران 
در پایگاه های جاده ای

آموزش پیشگیری از طالق و اعتیاد 
به همسران زندانیان

معاون امداد و نجات هالل احمر اســتان اصفهان گفت: پایگاه های 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان 130 نفر را در 

پایگاه های جاده ای اسکان دادند.
داریــوش کریمی در خصوص امدادرســانی اخیر ایــن هالل احمر 
به مسافران در جاده های اســتان اصفهان اظهار کرد: در کل استان 
اصفهان 10 مورد برف و کوالک شــدید اتفاق افتاد که از جمله آنها 

می توان به شهرستان های فریدن، فریدون شهر و سمیرم اشاره کرد.
وی افزود: در مجموع پایگاه های امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان 130 نفر را در این پایگاه ها اسکان داده و همچنین به 
324 نفر امدادرسانی کرده اند. مسافران پس از اسکان در پایگاه های 
جــاده ای هالل احمر، بســته های غذایی، امکانــات تغذیه ای و پتو 

دریافت می کنند.
معاون امداد و نجــات هالل احمر اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
فعالیت های هالل احمر در طول 24 ساعت شبانه روز ادامه دارد و در 
حال حاضر تمام محورهای مواصالتی استان اصفهان باز هستند؛ 40 
پایگاه امداد و نجات جاده ای جمعیت هالل احمر استان اصفهان در 

وضعیت آماده باش هستند.
وی بیان کــرد: در صــورت هشــدارهای اداره هواشناســی، تمام 
پایگاه های جاده ای هالل احمر در استان اصفهان در حالت آماده باش 
یا همان وضعیت زرد قرار می گیرند که دو روز گذشته این اتفاق رخ 

داد.
کریمی خاطرنشــان کــرد: در حال حاضــر وضعیت بــرای تمام 

پایگاه های جاده ای هالل احمر استان اصفهان سفید است.

 مدیر کل زندان های اســتان تهران گفت: 2100 نفر از همســران 
مددجویان، تحت پوشش کالس های پیشگیری از اعتیاد و طالق قرار 
می گیرند. در راستای اجرایی شدن قرارداد منعقده، خدمات آموزشی 
و مشاوره ای بین این مرکز و انجمن حمایت از زندانیان مرکز جلسه 

هم اندیشی با حضور مسئوالن مربوطه برگزار شد.
مصطفی محبی مدیرکل زندان های استان تهران گفت: در این جلسه 
مقرر شد که از تاریخ 23 بهمن ۹۵ تا پایان ســال جاری ۷0 کارگاه 
آموزشــی با محوریت پیشــگیری از اعتیاد و طالق ویژه همسران 
زندانیان با بیش از ۶ ماه حبس از طریق آموزش و مشاوره در مجتمع 
ندامتگاه تهران بزرگ، قزلحصار، دماوند، مرکز مشاوره 1۷ شهریور و 

دفتر انجمن حمایت از زندانیان مرکز برگزار شود.
وی افزود: انتظار می رود در این دوره ها، بیش از 2100 نفر از خانواده 

زندانیان واجد شرایط، تحت آموزش قرار  گیرند.

پیشنهاد  سردبیر:
مهرمادری؛ ارزشمندترین سرمایه جهان

با مسئوالن

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آخرین 
فرصت ثبت نام در کنکور سراسری سال ۹۶ گفت: داوطلبان تا 

فردا فرصت دارند در آزمون ثبت نام کنند.
حســین توکلی افزود: تاکنون بیش از 433 هــزار و 4۹0 نفر 
در آزمون ثبت نام کرده اند و توصیه می شــود سایر داوطلبان 
نیز زودتر به ســایت ســازمان ســنجش مراجعه کرده و در 
آزمون ثبت نام کنند. وی گفت: ثبت نام  و شــرکت  در آزمون  
سراسری  سال 13۹۶ برای  پذیرش در دوره های  روزانه ، نوبت 
دوم )شــبانه (، نیمه حضوری، مجازی، پردیــس خودگردان 
دانشگاه ها و موسسات  آموزش  عالی، دانشگاه  پیام  نور )آموزش  
از راه  دور( و موسســات  آموزش  عالی  غیرانتفاعی  و غیردولتی  

و همچنین کدرشــته های تحصیلی با آزمون دانشــگاه آزاد 
اسالمی صورت می گیرد. توکلی افزود: ثبت نام  برای  شرکت  
در آزمون های تمام دوره های دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی سال 13۹۶ و همچنین متقاضیان تحصیل در آن دسته 
از کدرشــته های تحصیلی دانشــگاه آزاد که پذیرش در آنها 
بر اســاس آزمون صورت می پذیرد، منحصرا از طریق پایگاه 
اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر است. 
وی اظهار داشت: هر داوطلب مطابق ضوابط آزمون، می تواند 
متقاضی شرکت در یکی از گروه های پنجگانه آزمایشی شامل 
گروه آزمایشــی یک )علوم ریاضی و فنی(، گروه آزمایشی 2 
)علوم تجربی(، گروه آزمایشی 3 )علوم انسانی(، گروه آزمایشی 

4 )هنر( و گروه آزمایشی ۵ )زبان های خارجی( شود.
مشاور عالی سازمان ســنجش گفت: پرداخت هزینه ثبت نام 
منحصرا بــه صورت اینترنتــی انجام می شــود، داوطلبان با 
مراجعه به پایگاه سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 200 هزار 
ریال )20هزار تومان( به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دریافت 
اطالعات کارت اعتباری )شماره سریال 12 رقمی( اقدام کنند.

توکلی یادآور شــد: آزمون سراســری ســال ۹۶ در روزهای 
پنجشنبه پانزدهم و جمعه شانزدهم تیرماه ۹۶ در حوزه های 

امتحانی برگزار خواهد شد.

 رییس همایش روان شناســی مدرســه با بیان اینکه استفاده از 
کتب درســی واحد برای سراسر کشــور خطرناک است، گفت: 
حجم باالی کتاب درســی، فرصت پرورش، خالقیت و نشاط را 
گرفته است. فریبرز درتاج در سومین همایش ملی روان شناسی 
مدرسه با تاکید بر آسیب های روانی اجتماعی که در دانشگاه الزهرا 
در حال برگزاری اســت، افزود: تفاهم نامه ای میان سازمان نظام 
روان شناســی و وزارت آموزش و پرورش منعقد شده است. وی 
ادامه داد: یکی از آرزوهای دیرینه ما، شکل گیری آموزش یکپارچه 
در کشور است؛ برای ما ایده آل است که آموزش، فرآیندی پیوسته 

باشد.
رییس سومین همایش روان شناسی مدرســه گفت: باید از بدو 

ورود کودک به پیش دبســتانی تا فارغ التحصیلی از دانشــگاه، 
یک وزارتخانه، متولی این موضوع باشــد که این نیازمند جراحی 
آموزشی اســت. وی با انتقاد به قرار گرفتن برخی از رشته ها زیر 
نظر وزارت بهداشت، افزود: اقدام آموزش و پرورش با وزارت علوم 
در کوتاه مدت امکان پذیر نیســت؛ اما حداقل می توانیم وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری یکپارچه ای داشته باشیم؛ با این حال 
شاهدیم که نامه نگاری هایی می شود تا دوباره رشته هایی را تحت 
نظر وزارت بهداشت قرار دهند. درتاج ادامه داد: کشور ژاپن با 240 
روز، بیشترین ساعات درسی را دارد و پس از آن کمترین ساعات، 
1۸0 روز در آمریکاست. اگر تعطیلی پنجشنبه ها را هم به آموزش 
کشورمان اضافه کنیم، پایین ترین ســاعت آموزشی را داریم؛ اما 

حجم کتاب درسی درمقایسه با سایر کشورها دو برابر است.
وی تاکید کرد: حجم باالی کتاب های درســی، امکان پژوهش، 
روش های خالقانه، امکان ایجاد مدرسه زندگی و بانشاط را از ما 
می گیرد. رییس ســومین همایش روان شناسی مدرسه گفت: 
استفاده از کتاب درسی واحد برای سراسر کشور خطرناک است. 
درتاج افزود: معلمــان باید حق انتخاب در کتاب های درســی و 
تولید محتوا را داشته باشند؛ اما امروزه موسسات تولید کتاب های 
کمک آموزشی که گردش مالی زیادی دارند، این امکان را فراهم 

کرده اند که دارای مجوز نیستند.

مشاور سازمان سنجش خبر داد:

فردا؛ آخرین فرصت ثبت نام در کنکور ۹۶
رییس سومین همایش روان شناسی مدرسه:

حجم کتب درسی، امکان پرورش و خالقیت را گرفته است

مدیرکل کمیته امداد اصفهان خبر داد:

طرح »سخاوت«؛ سین هشتم
سفره نوروزی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان اصفهان با اشــاره به 
طرح های کمیته امداد برای نوروز ۹۶ اظهار داشت: طرح »سخاوت؛ 
سین هشتم سفره نوروزی« شامل اهدای سبد پوشاک به نیازمندان 

در اصفهان آغاز شد.
حمیدرضا شــیران افزود: این طرح به منظــور تامین مایحتاج اولیه 
نوروزی و حمایت از فرزندان بی بضاعت تحت پوشش امداد، در قالب 
اهدای سبد ۸00 هزار ریالی پوشاک، در اســتان اصفهان اجرا شده 

است.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه تمامی دفاتر کمیته 
امداد اســتان، آمادگی دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی خیران 
را تا پایان اســفند دارند، ادامه داد: خیران برای حمایت از نیازمندان 
تحت پوشش این نهاد، می توانند با شماره گیری#031*۸۸۷۷* از 
طریق تلفن همراه، کمک های نقدی خود را پرداخت کنند. شــیران 
تصریح کرد: همچنین در این مدت، نیکوکاران اصفهانی با واریز کردن 
کمک های نقدی خود به شماره حساب 2401-11-30۹140۷-2 
یا شــماره کارت 2۵0۹-0000-۷3۷0-۶0۶3، می توانند شــوق 

آینده ای بهتر را به فرزندان نیازمند عیدی دهند.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شــود امســال حدود ۶۵ هزار سبد 
پوشاک نوروزی برای نیازمندان جمع آوری شود، گفت: ۹۶هزار خانوار 

در استان اصفهان زیر چتر حمایتی کمیته امداد هستند.
مدیرکل کمیتــه امداد اســتان اصفهان، در پایان از برپایی جشــن 
نیکوکاری در سراسر کشــور هم زمان با نزدیک شــدن به نوروز ۹۶ 
در استان خبر داد و گفت: همانند ســال های قبل مردم نیک اندیش 
اصفهانــی می توانند به منظــور یــاری خانواده هــای نیازمند در 
روزهای،1۸،1۹ و 21 اســفند با مراجعه بــه پایگاه های نیکوکاری 

استان، شادی نوروزی خود را با نیازمندان تقسیم کنند.

اخبار 

در دقایقی که تنها نشسته، نگاهی به این سو و آن سوی پارک 
می اندازد و مادرانی را می بیند که به همراه فرزندان خردسالشان 
آمده اند تا هم کودکشان تفریح کند و هم خودشان از دیدن این 

صحنه و بودن در فضای لطیف پارک لذت ببرند.
به رفتار مادران دقت می کند؛ بعضی از آنها بیش از حد به فرزند 
خود توجه کرده و خواسته های نامعقولشان را برآورده می کنند 
و برخی دیگر توجــه الزم را ندارند؛ اما درعوض کم نیســتند 
مادرانی که به درســت ترین شــکل ممکن با فرزند برخورد 
می کنند. زن میانسال که خود در دوران کودکی از محبت ها و 
جدیت های بجای مادر بهره برده و تمام موفقیت و خوشبختی 
در زندگی را مدیون مادرش است، با دیدن این صحنه ها حاالت 
روحی آن کودکان را به خوبی درمی یابد و آینده هریک از آنها 
را حدس می زند و آرزو می کند ای کاش تمامی مادران، ارزش 
مهرمادری را بدانند و آن را به شــکلی صحیح برای فرزندشان 
خرج کنند. به راســتی که مهرمادری، ارزشمندترین سرمایه 

جهان است.

مهرورزی درست

دکتر سعیده مصافی،  مشاور خانواده و دارنده مدرک دکترای 
سالمت می گوید: پنج سال نخســت زندگی، اصلی ترین دوره 
برای شکل گیری شخصیت هر انسان است و بیشتر موفقیت ها 
یا شکست های شخصیتی دوران بزرگسالی، منوط به وضعیت 

عاطفی در دوران کودکی است.
هر کودکی در این سنین بیشــترین نیاز را نسبت به مادر دارد 
و هر حســی را با مادر تجربه می کند. یک مــادر خوب، مادر 
پذیرنده، پاسخگو، قابل اعتماد و در دسترس است که محبت 

زیاد و در عین حال کنتــرل الزم را بر فرزنــد دارد و این رفتار 
در سال های بعدی رشد و نمو فرزند نیز باید حفظ شود. مادر، 
فرزند را از محبت اشباع می کند و در عین حال اطمینان بخش 
و امنیت آور اســت. زمان زیادی برای فرزند صرف می کند و به 
نیازهای اصلی او پاسخ می دهد؛ اما در مقابل به فرزند می آموزد 
که از او توقعــات باالیــی دارد. »نکن«های این مــادر، کم و 
»می توانی«های او زیاد است. نوع مهرورزی این مادر به لحاظ 

روان شناسی در فرزند دلبستگی ایمن ایجاد می کند.

مهرورزی نادرست

در مقابل، برخی از مادران در روابط خود با فرزند درست رفتار 
نمی کنند؛ یا بیش از حد به فرزند بها می دهند یا او را از عاطفه ای 
که به آن نیاز دارد، دور می کنند. بــه گفته دکتر مصافی، این 
مادران در فرزندان خود دلبســتگی ناایمن به وجود می آورند 
که خود بر دوبخش است: بخش اول که دلبستگی دوسویه نام 
دارد، مربوط به زمانی است که فرزند نیاز به محبت مادر داشته، 
اما مادر او را اشــباع نمی کند و از خود می رانــد. این در فرزند 
تشــویش و اضطراب به وجود می آورد؛ اضطرابی که در تمام 
زندگی همراه اوست و وی را آزار می دهد. این فرزندان به ویژه 
در مسئله ازدواج با مشکالت عدیده ای روبه رو می شوند. آنها در 
رابطه با همسر بسیار حساس و زودرنج بوده و به روابط همسر 
با خانواده اش حســادت می ورزند؛ چون خودشــان در دوران 
کودکی رابطه خوب و امنی با مادر نداشته اند. البته این حالت، 

به فرزندی که از مادر محبت ندیده، محدود نیست.
والدینی که بــه فرزند خود محبــت افراطی بورزنــد و تمام 
خواســته های نامعقول او را برآورده کنند، آنها را به دلبستگی 

ناایمن دچار می کنند. این فرزندان هرچه خواسته اند ازسوی 
والدین برآورده شده و از همســر خود نیز همین توقع را دارند؛ 

درحالی که قرارنیست گذشته تکرارشود.
دکتر مصافی می افزاید: بخش دوم »دلبستگی اجتنابی« نام 
دارد. فرزندانی که از مادر محبت کافی نمی بینند، در مواردی 
به طورکلی از ارتباط برقرارکــردن با دیگران دوری می کنند و 
ترجیح می دهند هیچ رابطه عاطفی و دوستانه ای برقرار نکنند. 
آنها در دوران کودکــی از مادر خود صمیمیــت ندیده اند، از 
این رو صمیمیت را جدی نمی گیرنــد و آن را باور ندارند. این 
روان شــناس ادامه می دهد: افرادی کــه در دوران کودکی از 
مادر محبت کاملی دریافت کرده اند، می توانند زندگی خوب و 
موفقی داشته باشند و با همسر و فرزندان خود ارتباطی صحیح 
برقرارکنند؛ اما افرادی که محبت درســت مادری را دریافت 
نکرده اند، باید در این مرحله دقت فراوانی داشــته باشند. اگر 
دونفر که هر دو از مهرمادری محروم بوده اند با هم ازدواج کنند 
و آموزش های الزم را ندیده باشــند، مطمئنا شکست خواهند 
خورد. به تازگی در مرحله مشاوره، از زن و مرد تست دلبستگی 
گرفته می شود و در این مرحله مشــخص می شود که هریک 
تا چه انــدازه از عاطفه مادر بهره برده اند. اگــر یکی از زوجین 
درحالت دلبســتگی ناایمن باشــد و دیگری ایمن، به کمک 
آموزش و راهنمایی مشــاور می توانند زندگی خوبی تشکیل 

دهند.

سفارش به محبت با فرزندان

حجت االســالم عباس نصیری فرد بیان می کنند: در اسالم به 
محبت والدین نسبت به فرزند تاکید فراوان شده و مهرورزی 

جزو وظایف پدرومادر شناخته شده است.
پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: »کودکان را دوســت بدارید و با 
آنها مهربان باشید.« حضرت علی)ع( به والدین سفارش کرده 
هفت سال نخســت زندگی فرزند، به او محبت کامل روادارند، 
هفت سال دوم جدیت بورزند و هفت سال سوم با هم روابطی 

دوستانه داشته باشند.
در اسالم به محبت کردن و بوسیدن فرزند سفارش فراوان شده 
است؛ اما در عین حال به این نکته هم تذکرداده شده که والدین 
در مهرورزیدن جانب اعتدال را نگاه دارند. محبت کردن زیاده از 

حد و افراطی، نتیجه ای جز زیان نخواهد داشت.
امام باقر)ع( در این زمینه می فرمایند: »بدترین پدر کسی است 
که در نیکی از حد اعتدال خارج شــود و به زیاده روی بگراید و 
بدترین فرزندان فرزندی است که در اثر کوتاهی، به عاق والدین 

دچار شود.«
در اســالم بــه تکریم فرزندان نیز ســفارش شــده اســت. 
امیرالمومنین علی)ع( می فرمایند: »با بچه هایتان به گونه ای 

برخورد کنید که خودشان را کریم و با شخصیت بدانند.«
سالم کردن به بچه ها از سنن پیامبر)ص( بوده است. هنگامی 
که والدین به فرزند ســالم کنند او عزت خود را باور می کند و 
دچار حس خود کم بینی و حقارت نمی شــود. فرزندی که از 
والدین خود تکریم ببیند، به مراتب راحت تر از افتادن به ورطه 

گناه و تباهی دوری می ورزد.

روان شناسی

قبل از اینکه با فرد مطلقه ای ازدواج کنید تحقیقات فراوانی 
راجع به علت طالق او انجام دهید.

فاطمه عبدی روان شناس با بیان لزوم انجام تحقیق و بررسی 
راجع به مرد مطلقه اذعان کرد: وقتــی مردی به هردلیلی 
یکبار در ازدواج اولش شکست می خورد، هرچقدر هم که 
برای ازدواج با او احساس رضایت کنید، باید بساط تحقیقات 

گسترده تری را فراهم آورید.
این روان شناس در ادامه تصریح کرد: علت طالق فرد را جویا 
شوید؛ زیرا وقتی فردی طالق می گیرد، همیشه علت طالق 
را ناســازگاری های فرد روبه رو بیان کرده و هیچ گاه خود را 

مقصر نمی داند.
وی با بیان اینکــه در تحقیقات خود نباید با همســر فرد 
مطلقه صحبت کرد اظهار داشت: ســعی کنید برای انجام 
تحقیقات به سراغ همســر او نروید؛ زیرا در دعوا منصفانه 
نظر دادن کار راحتی نیست و حتی ممکن است وی دالیلی 
برای طالق خود ذکر کند که باعث دلزدگی شــما از طرف 
مقابل شــود. عبدی با اشــاره به فرزندان فرد مطلقه بیان 
کرد: اگر همســرتان از ازدواج قبلی خود دارای فرزند باشد، 
هرچند فرزند او در کنار همسر سابقش زندگی کند، باید او 
را به عنوان یکی از اعضای جدانشدنی خانواده بدانید؛ چراکه 
ممکن است به هر دلیلی بعد از ازدواج، کودک مجبور شود 

با شما زندگی کند.
این روان شناس با بیان اینکه وضعیت مالی خوب این افراد 
دلیل بر انتخاب آنها برای ازدواج نیست، گفت: فردی که یک 
زندگی مشترک را پشت سر گذاشــته، به طور حتم ازنظر 
وضعیت مالی و شــغلی در وضعیت بهتری نسبت به یک 
فرد مجرد قرار دارد؛ اما داشتن ماشین، خانه و شغل مناسب 

نباید شما را تحت تاثیر قرار بدهد.
وی در پایان تاکید کرد: ســعی کنید زمــان عقدتان را با 
شخصی که قبال در زندگی مشترکش شکست خورده،  به 
تعویق بیندازید تا اطالعات کافی را درخصوص خلقیات و 
بایدها و نبایدهای او به دست آورید؛ همچنین از سرزنش او 

و  به رخ کشیدن اینکه قبال ازدواج کرده است، پرهیز کنید.

نکاتی که قبل از ازدواج با 
مردان مطلقه باید توجه کنیم

مهرمادری؛ ارزشمندترین سرمایه جهان 

اخبار کوتاه 

توقیف سواري سمند 
با 27میلیون ریال خالفي

یک دستگاه ســواري ســمند با بیش از 
2۷میلیون ریال جریمه پرداخت نشــده 

و 4۹ فقره تخلف حادثه ساز، توقیف شد.
معاون اجتماعــي فرماندهــي انتظامي 
استان اصفهان اظهار کرد: ماموران پلیس 
راهنمایي و رانندگي شهرستان اصفهان، 
یک دستگاه سواري سمند را جهت اعمال 

قانون متوقف کردند.
ســرهنگ جهانگیر کریمي افــزود: در 
استعالم از ســوابق این خودرو، مشخص 
شــد که داراي 2۷میلیون و ۶00 هــزار ریال جریمه پرداخت نشــده و 4۹ فقره تخلف 
حادثه ساز اســت. این مقام انتظامي بیان داشت: بیشــترین تخلف ثبت شده براي این 
خودرو،تخطي از ســرعت مجاز بود که توســط دوربین هاي ترافیکي پلیس ثبت شده 
است. ســرهنگ جهانگیر کریمي در پایان خاطرنشــان کرد: طبق تبصره ماده ۸ قانون 
رســیدگي به تخلفات رانندگي، در صورتي که مبلغ جریمه خودرو به 10 میلیون ریال 
برسد، پلیس راهنمایي و رانندگي مراتب را به مالک خودرو اعالم کرده و چنانچه ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ ابالغ، درخصوص پرداخت جریمه اقدام نشود، خودرو توقیف و از 

تردد آن جلوگیري خواهد شد.

چه خبر از 
بیمه بورسیه جوانان؟

باند واردکننده کوکائین
 به کشورمتالشی شد

مدیرکل طرح های ملی جوانــان وزارت ورزش و جوانان گفت: بیمه بورســیه 
جوانان آماده شده است و از آن رونمایی می کنیم.

محسن طالیی افزود: با همکاری بیمه ایران، محتوای بیمه بورسیه آماده شده 
است و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال جاری از این بیمه رونمایی کنیم.

طالیی پیش از این نیز درباره بیمه بورسیه تحصیلی جوانان گفته بود: این بیمه 
در زمینه تحصیالت در مدارس و دانشگاه های غیرانتفاعی و دانشگاه های خارج 
از کشور، دوره  آموزشــی و تقویتی دانش آموزان و دانشجویان، خدماتی را ارائه 
می دهد. به گفته وی امکان ســپرده گذاری از دوران کودکی فرد فراهم است 
و با سپرده گذاری ۵ تا ۷ ساله محقق می شــود. کارهای کارشناسی مربوط به 
این بیمه را در وزارت ورزش و جوانان انجام داده ایم و بیمه ایران نیز باید مجوز 
الزم را دریافت کند. مدیرکل طرح های ملی جوانــان وزارت ورزش و جوانان، 
همچنین در ادامه با اشاره به خانه های جوانان گفت: با حضور مسعود سلطانی فر 
به عنوان وزیــر ورزش و جوانان، راه اندازی خانه های جوانان را در اســتان های 
مختلف سرعت بخشیده ایم و تالش می کنیم تا پایان سال جاری مراکز استانی 
حداقل یک خانه جوانان داشــته باشــد؛ البته  در حال حاضر در 1۹ اســتان 

خانه های جوانان راه اندازی شده  است.
وی درباره وضعیت تملک خانه های جوانان گفت: بودجه 1۹ خانه جوان برای 

در اختیار گرفتن ملک استیجاری آماده شده است.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی گفت: یکی از اصلی ترین 
باندهای واردکننده کوکائین به کشور در تهران متالشی شد.

سردار محمدمسعود زاهدیان افزود: سرشبکه این باند یک فرد 40 ساله بود 
که در تهران فعالیت داشت و کوکائین را از مرزهای غربی استان آذربایجان 
وارد کشــور می کرد. وی اضافه کرد: این فرد تعداد زیادی از افراد را تحت 

پوشش قرار داده بود و به اتفاق همسرش و دو نفر دیگر فعالیت داشت.
زاهدیان اضافه کرد: حدود ۷0 میلیارد تومان از اموال و دارایی این فرد که 
از این راه به دست آمده، تاکنون شناسایی شده است. رییس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر گفت: از سردســته این باند در زمان دســتگیری 2۵0 گرم 
کوکائین کشف شد که ارزش آن حدود 100میلیون تومان برآورد می شود. 
وی گفت: اعضای خانواده این فرد هیچ گونه اعتیادی نداشته و حتی سیگار 
هم استعمال نمی کنند و در زمان دستگیری تنها حدود یک میلیارد تومان 
پول در حساب همســر این فرد بود. رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر، از 
دســتگیری یکی از عوامل باند »نصیر بامری« در کرمان خبر داد و گفت: 
این فرد از افراد متواری بود که با اقدامات اطالعاتی صورت گرفته، دستگیر 
و یک قبضه ســالح از وی کشف شــد. در این رابطه بیش از 2۵0 میلیارد 
تومان اموال وی توقیف شــد که با پیگیری های بعدی، رقم اموال و دارایی 

شناسایی شده از وی، به 400 میلیارد تومان رسیده است.

نخستین بار طرح رابط ناشنوا 
در کشور اجرا شد

مســئول کارگروه ناشنوایان در ســازمان بهزیستی گفت: برای نخســتین بار طرحی با 
عنوان »در دست قرار دادن رابط ناشنوا برای ضروریات« در استان خراسان رضوی اجرا 
 شد که درصورت همکاری تشــکل های مردمی، در سایر اســتان های کشور نیز به اجرا 

درمی آید.
»رابط ناشنوا، شخصی است که می تواند زبان اشاره ویژه ناشــنوایان را برای افراد شنوا 
ترجمه کرده و منظور ناشــنوا را به روشــنی بیان کند و گفته های افراد شنوا را نیز برای 

افراد ناشنوا با زبان اشاره نمایش دهد.«
رضا غالمی ســلطان مرادی افزود: این طرح فقط برای موارد ضروری ناشنوایان استفاده 
می شود؛ به این معنی که اگر یک ناشــنوا بخواهد به دادگاه یا بیمارستان یا ادارات برق، 
آب یا گاز برود، مــی تواند با یک تماس تلفنی، یک رابط درخواســت کند و فرد رابط نیز 

فورا خودش را به آن محل برساند.
وی خاطرنشــان کرد : رابطان ناشــنوا همواره آنالین هســتند؛ این طــرح با همکاری 

تشکل های ناشنوایان اجرا شده و خدمات ارائه شده آن نیز رایگان است.
غالمی ادامه داد: این طرح را به سایر استان های کشور ارسال کرده و به آنها نیز گفته ایم 
که اعتبار اجرای این طرح را از محل های گوناگون مانند مشارکت های مردمی خودشان 
تامین کنند؛ زیرا به دلیل محدود بودن منابع استخدامی ســازمان بهزیستی، ناگزیر به 
اســتفاده از اینگونه طرح ها هســتیم. همچنین هم اکنون 1۷0 هزار ناشنوای شدید یا 

مطلق، تحت حمایت بهزیستی قرار دارند.
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پیشنهاد سردبیر: 
 لباس جنجالی نابغه فیزیک

دیدنی ها

گنجینه تاریخ

بسیاری از منابع و مورخان مسیحی و غیر مسیحی معتقدند که حضرت عیسی در 
سن ۳۰ تا ۳۵ سالگی بود که توسط رومیان دستگیر و به صالبه کشیده شد. صلیب 
واقعی، نام بقایایی از یک صلیب بوده که به اعتقاد باورهای کلیســای کاتولیک، 
 حضرت عیسی روی آن اعدام شــده و به ســوی حضرت حق عروج کرده است.

 بنا بر نوشــته ها و مدارک به جا مانده از مورخی مشــهور و یونانی مانند سقراط 
بیزانسی، ســنت هلنا، مادر نخســتین امپراتور مســیحی روم از سوی پسرش 
کنستانتین مامور شد تا به ســرزمین های مقدس برود. سنت هلن زمانی که به 
اورشلیم رسید با وضع نابسامان اورشلیم رو به رو شد و در همین هنگام کلیساهای 
بســیاری بنا و از بیچارگان دســتگیری کرد. ســنت هلن همچنین دستور داد 
بتخانه ای را که روی مقبره حضرت عیسی بنا شده بود را تخریب کنند و به دنبال 
بقایایی از حضرت عیسی بگردند. در همین حین بود که کارگران او با سه صلیب 
مواجه شدند و این برای مسیحیان نشانه ای از حقیقی بودن صلیب حضرت عیسی 
به شمار رفت؛ چرا که در متون انجیل به صراحت اشاره شده که حضرت عیسی به 
همراه دو مجرم و خیانتکار مصلوب و دفن شده بود. مورخی به نام روفینوس نقل 
می کند: سنت هلن برای آن که تشخیص دهد کدام یک صلیب حقیقی حضرت 
عیسی است، زنی رنجور و در آستانه مرگ را پیدا کرد و بر باالی صلیب ها آورد. آن 
زن دو عدد از صلیب ها را لمس کرد ولی اتفاقی نیفتاد تا آن که با لمس ســومین 

صلیب به ناگاه حالش رو به بهبودی رفت و شفا یافت.

اگر نگاهــی به عکس هــای قدیمی آلبرت انیشــتین در دهــه ۱۹۳۰ میالدی 
بیندازید، اغلب او را با کتی چرمی و قهوه ای رنگ خواهیــد دید که از آن جمله، 
عکس مشهورش روی جلد مجله تایم در ســال ۱۹۳۸ است. کمی در عکس ها 
که جست و جو کنیم، می بینیم انیشتین همین کت را در دورهمی تعطیالت عید 
دانشمندان در سال ۱۹۳۵ نیز به تن دارد و به نظر می رسد که آن را به تازگی تهیه 
کرده است. احتماال آلبرت انیشتین این کت چرمی را کمی پیش تر و به مناسبت 
اقامت دائمش در آمریکا خریده است.لئوپولد اینفلد یکی از همکاران انیشتین در 
دانشگاه پرینستون آمریکا درباره این کت خاطره ساز اینگونه توضیح می دهد: به 
وضوح به خاطر دارم که آلبرت طی سال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸ این کت را دائما می 
پوشید و برای این بی قاعدگی خود توضیح مشــهوری داشت. آلبرت معتقد بود: 
یکی از همکارانم از من پرسید: اگر انیشتین به شهرت خود عالقه ای ندارد و ترجیح 
می دهد فضای خصوصی خود را بیشتر و محدود تر کند، چرا به پوششی نامتعارف 
عادت دارد؟ موهای بلند، کت چرمی خنده دار اول از همه به چشمت می آید و در 
ظاهرش هم خبری از جوراب، کروات و بند شلوار نیست...جواب من به این همکار 
ساده بود: قضیه از این قرار اســت که محدود کردن نیازها، آزادی آدمی را افزایش 

می دهد. ما بردگان میلیون ها چیز هستیم...
چند ماه پیش کت چرمی و جنجالی انیشتین در بنگاه تجارت کریستیز لندن با 

قیمت ۱۱۲ هزار پوند، چیزی معادل ۴۵۵ میلیون تومان به فروش رفت.

گنجینه آمودریا یا جیحون، مهم ترین و بزرگ ترین گنج به جا مانده از امپراتوری 
بزرگ و باشکوه هخامنشی است که در مجموع شامل ۱۷۰ شیء زرین و سیمین 
می شود. این اشیای با ارزش در معبدی باستانی در کناره رود جیحون کشف شده 
و به همین دلیل به نام گنجینه جیحون یا آمودریا شــهرت یافته اند. آویز پرنده 
هخامنشی نیز جزئی از گنجینه با ارزش آمودریاست. این آویز زرین در شکل یک 
پرنده شکاری، احتماال عقاب یا باز خلق شده است. بخش باالیی بال های عقاب ها 
دایره هایی کوچک و بخش پایینی نیز خطوطی موازی به چشم می خورند. از این 
اشکال برای نشان دادن جزئیات بال پرنده استفاده کرده اند. همان طور که گفته 
شد آویز پرنده هخامنشی کامال از طال ساخته شده و وزنی برابر ۱/۵ گرم دارد. آویز 
زرین پرنده هخامنشی، همراه بسیاری از بخش های گنجینه جیحون، امروزه در 

موزه بریتانیای لندن نگهداری می شود. 
در اواخر قرن نوزدهم یکی از فرماندهان ارتش انگلیس به نام »کاپیتن برتون« در 
میانه راه پیشاور به کابل، تعدادی بازرگان را اسیر دســت راهزنان دید. وی آنها را 
نجات داد و در همین زمان از موضوع گنجی که به همراه آنان بود، باخبر شد. پس 
از آن بود که »برتون« تعدادی از اشــیای گنجینه را خریداری کرد و همراه خود 
به انگلیس برد. از سویی دیگر »سراگوســتوس فرانک« مدیر وقت موزه انگلیس، 
تکه های دیگری از این اشیای باستانی و با ارزش را در »راولپندی پاکستان« و نقاط 

دیگری از هند خریداری کرد و توانست مجموعه آمودریا را تکمیل کند. 

این  تابلوی نقاشــی شــده با رنگ روغن  در اواخر دوران قاجاریه کشیده شده و 
چگونگی پیامبر شدن حضرت موســی ) ع ( را بیان می کند. این تابلو به تابلوی 
شعیب معروف است. در این اثر زیبا حضرت موسی ) ع ( و دختر شعیب که همسر 

او بوده به تصویر کشیده شده اند.
داستان مبعوث شدن حضرت موسی ) ع ( به تفضیل در سوره  قصص قرآن کریم از 
آیه  ۲۹ تا ۳۱ نوشته شده است ، این واقعه عظیم در صحرای طورسینا اتفاق افتاده و 
این تابلو هم همین منظره را نشان می دهد و گونه ای از تصویرگری کهن با مضمون 
دینی به سبک قهوه خانه ای است.شــرح داستان پیامبر شدن حضرت موسی به 
این صورت بوده است :حضرت موســی در صحرای طور سینا بود که به پیامبری 
برگزیده شد. این واقعه با حوادث آموزنده ای همراه بود و دلیل پیامبر شدنش هم 
در قرآن و شور و شوقی که پیش از پیامبر شدن در وجودش نهفته شده بود بیان 
شده است. او با پیامبر شــدنش ماموریت پیدا کرد تا به مصر برود و مردم آنجا را از 
ظلم و ستم رهایی بخشد، موسی پس از شنیدن این ماموریت بسیار خوشحال شد 
و از کوه پایین آمد و نزد خانواده اش بازگشت و آنها را نزد شعیب فرستاد و خودش 
به تنهایی عازم مصر شد و پس از رسیدن به مصر همراه برادرش به دربار فرعون و 

انجام وظایفش پرداخت.
 تابلوی پیامبر شــدن حضرت موســی علیه الســالم در زمان قاجاریه کشــیده

 شده است.

تابلوی نقاشی پیامبر شدن حضرت موسیگنجینه آمودریا لباس جنجالی نابغه فیزیکصلیبی که حضرت عیسی را بر آن بستند

نخســتین هتل ۵ ســتاره جهان برای گربه هــا در کواالالمپور مالزی 
راه اندازی شــد. ایــن هتــل شــیک دارای ۳۵ اتاق مخصــوص برای 
گربه هاســت .صاحبان گربــه ها می توانند از ۳ ســاعت تا یک ســال 
گربه های خــود را در اختیار کارکنان هتل قرار دهند و ســفرهای خود 
را به راحتی انجام دهند .در طول روز کارکنــان هتل گربه ها را نظافت 
کرده و ســه وعده غذا در اختیارشــان قرار می دهند و ناخن هایشان را 
مرتب می کنند. اتاق های هتل به دوربین های مداربسته مجهز است و 
صاحبان گربه ها می توانند از اوضاع حیوان خانگی خود به خوبی اطالع 
یابند.هزینه هر شــب اقامت گربه ها در این هتل ۵ ستاره ۳۷/۵۰  دالر 

است.

نخستین هتل 5 ستاره دنیا برای گربه ها! 

هر ساله مجله های معتبر دنیا، فهرست بهترین شهرهای جهان را از دید گردشگرانی که مدام در حال سفر هســتند، منتشر می کنند؛ اما در سالی که گذشت، لیست منتشر شده از برترین 
شهرهای دنیا ما را به تعجب وا نداشت چون واقعا همه شهرهای این فهرست شایسته  این انتخاب بودند. شما هم می توانید با این شهرها آشنا شوید و در سفر بعدی تان یکی از آنها را انتخاب 

کنید. با ما همراه باشید:

بهترین شهرهای دنیا به انتخاب توریست ها

 توکیــو ترکیــب جالــب و متناقضی از 
آسمانخراش های فوق مدرن، آرامگاه های 
تاریخی و جنگل های سرسبز و انبوه است. 
توکیو پایتخت ژاپن و شــهر خالقیت،یکی 
از بهترین مقاصد غذایی دنیا هم به شــمار 
می رود. فقط برای اینکه گوشــه ای از طعم 
فوق العاده غذاهای این شهر را بچشید کافی 
است چاپ استیک هایتان را بردارید )چاپ 
اســتیک همان دو میلــه  چوبی مخصوص 
 غذا خوردن در ژاپن هســتند( و یک کاسه

 Ramen مخصوص سفارش دهید!

توکیو - ژاپن

از کوه ها تا ســواحل، از تاریخ کهن تا دوران 
معاصر؛ بارســلونای آفتابی جایی است که 
همه اینها را دارد. مــی توانید تاریخ کاتاالن 
را در مرکز فرهنگی El Born تجدید کنید 
 یا هنرهــای خیابانی جــذاب را در منطقه 

 El Raval ببینید.
در این شــهر زیبا و رویایی بــرای صرف 
شام حتما سری به رســتوران تازه تاسیس 
Adrià brothers بزنیــد و از یک شــام 
 اســپانیایی مدیترانــه ای بــی نظیر بهره 

ببرید.

بارسلونا-  اسپانیا 

 غیر ممکن است اســم بهترین شهرهای دنیا 
بیاید و پاریس در آن، جایی نداشته باشد. این 
شهر نیازی به معرفی ندارد! بهترین کلماتی که 
پاریس را برای همه تداعی می کند؛ برج ایفل، 
لوور، کلیسای نتردام، خیابان شانزه لیزه و طاق 
پیروزی است. این شــهر در زمان های قدیم به 
عنوان یکی از زیباترین شهرهای دنیا تاسیس 
شد. پاریس را بهشت عاشقان و رمانتیک ها هم 
می دانند، اگر فرصت سفر به این شهر دیدنی را 
داشــتید، می توانید خودتان را در هتل بسیار 

شیک  Plaza Athénée  میهمان کنید.

پاریس - فرانسه

 استانبول؛ یکی از مهم ترین شهرهای ترکیه 
و جهان اســت. برخالف نا آرامی هایی که در 
مدت اخیر در کشــور ترکیه و مخصوصا در 
شهر اســتانبول وجود داشــته، اما همانطور 
که می بینید بــاز هم در فهرســت بهترین 
شهرهای جهان برای سفر قرار دارد. معماری 
بیزانتین و عثمانی، بازار بزرگ، بازار ادویه ها، 
رســتوران های تاریخی و...همه و همه در این 
شهر زیبا و شلوغ وجود دارند. دوست دارید از 
جمعیت فرار کنید و کمی آرامش بگیرید؟ به 

تپه  گاالتا و منطقه  کاراکوی بروید.

استانبول - ترکیه

ادینبــرگ پایتخت منحصر بــه فردی در 
غرب اروپاســت. کجای دنیا می توانید شهر 
قدیمی قرون وسطایی، آتشفشان خاموش، 
قلعه های شاهانه آنچنانی و شهر جدیدی از 
ســال 1۸۰۰ پیدا کنید؟ اگر فرصتی برایتان 
پیش آمد تا از شــهر فوق العــاده دیدنی 
ادینبرگ بــا آن خیابان های ســنگ فرش 
شده و قدیمی اش دیدن کنید، حتما سری به 
موزه ملی اسکاتلند و موزه هنر و مد بزنید و 
از غذاهایش خاطــره ای برای خود به یادگار 

بگذارید.

ادینبرگ-  اسکاتلند 
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پیشنهاد  سردبیر:12
باليي كه دور ريختن داروها بر سر محیط زيست مي آورد كشف فسیل 82 گونه دايناسور

 در چین

همسويي روزافزون فعاالن صنعتي
 با محیط زيست

اليحه حفاظت از خاك گامي موثر 
براي مقابله با تخريب و قاچاق خاك

دانشمندان و باستان شناســان چینی موفق به کشف بزرگ ترین 
گونه های مختلف از فسیل دایناســورها در استان » جه جیانگ « 
در شرق این کشور شدند. باستان شناسان چینی نزدیک به شش 
ســال بود که بر روی این طرح اکتشــافی در مکانی که به شهرک 

دایناسورها ) پارک ژوراسیک ( مشهور است، تحقیق می کردند.
آنها در نهایت اعالم کرده اند که در این شهرک و مکان زیست این 
حیوان موفق به کشف فسیل دست کم ۸۲ گونه از انواع دایناسورها 
شده اند. از ســوی دیگر باستان شناســان چینی گفته اند که این 
 کشف شامل پیدا کردن ۲۵ گونه از تخم های دایناسورها و نزدیک 

به شش گونه از دایناسورهای مختلف دیگر نیز هست.
دانشمندان چینی بین ســال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ میالدی روی 
این طرح و اکتشــافات کار می کردند و وزارت زمین و منابع چین 
به همین دلیل، دومین جایزه ویژه این وزارتخانه را امســال به این 
تیم تحقیقاتی داده است. باستان شناسان چینی بر اساس گزارش 
روز سه شنبه تارنمای » یی سی « چین فعالیت خود در این طرح را 
در زمینی به مساحت ۱۱ هزار کیلومتر مربع در استان شرقی کشور 
انجام می دادند. تحقیقات گســترده با استفاده از تجهیزات و فنون 
پیشرفته توسط دانشمندان این کشور باعث شد تا مشخص شود که 

این دایناسورها متعلق به دوره زمین شناسی » کرتاسه « هستند.
دوره کرتاسه بعد از» تریاس « و » ژوراسیک « سومین دوره دوران 
 میانه زیســتی اســت که در ۱4۵/۵ تا ۶۵ میلیون سال پیش بود 
و در واقــع7۰ میلیون ســال بــه طــول انجامیــد و از این لحاظ 

طوالنی ترین دوره در میانه زیستی است.
» شینگ شــونگ « معاون موزه تاریخ استان » جه جیانگ « چین 
در خصوص کشف اخیر می گوید: ما در تحقیقات خود به این نتیجه 
رسیدیم که گروه بزرگی از دایناسورها بین ۶۵ تا ۱4۵ میلیون سال 

پیش در این منطقه زندگی می کرده اند.
دیرینــه شناســان چینی، ســال گذشــته نیز موفق به کشــف 
 بقایای تقریبا کامل گونه ای از دایناســور » نوک اردکی « موسوم 
به » هادروسور « شــده بودند که اعالم شــد این جانور حدود۸۰ 

میلیون سال پیش در این کشور می زیسته است.

سرپرســت اداره نظارت و پایش حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان گفت: یک واحد صنعتي دراصفهــان پس از رفع آلودگي 

دوستدارمحیط زیست شد. 
حســین خادمي دراین باره اظهار داشت: شــرکت گروه صنعتي 
 ســپاهان در شهرســتان اصفهان با رفع آلودگي زیست محیطي 
و همت مســئوالن و کارکنان مجموعه خود و پیگیري هاي اداره 
کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان به صنعت دوستدار 

محیط زیست تبدیل شده است.
وي اظهار داشت: همچنین تمامي کارکنان و مسئوالن این واحد 
صنعتي در یک حرکت خودجوش اقدام به پاکسازي محیط خارج 
و اطراف کارخانه خود کردنــد. خادمي تصریح کرد: طبق اصل۵۰ 
قانون اساسي در جمهوري  اســالمي، حفاظت  محیط زیست  که  
نسل  امروز و نسل هاي  بعد باید در آن  حیات  اجتماعي  رو به  رشدي  
داشته  باشند، وظیفه  عمومي  تلقي  مي شود و از این  رو فعالیت هاي  
اقتصادي  و غیر آن  که  با آلودگي  محیط زیست  یا تخریب  غیر قابل  
 جبران  آن  مالزمه  پیدا کند، ممنوع  است. وي با تقدیر از مسئوالن 
و کارکنان این واحد صنعتي دوســتدار محیط زیست اضافه کرد: 
این واحد صنعتي مي تواند به عنوان یک الگو در راستاي حفاظت 

از محیط زیست براي دیگر صنایع مطرح شود.

رییس کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعي در مجلس خالء 
قانوني را دلیل افزایش قاچاق خاک دانست وگفت: الیحه حفاظت 
از خاک، قانون خوبي براي مقابله با آلودگي، تخریب و قاچاق خاک 

خواهد بود.
 علي محمد شــاعري در توضیح جزییات الیحه حفاظت از خاک، 
گفت: در الیحه حفاظت از خاک بــه موضوعاتي چون جلوگیري 
 از فرســایش خــاک، کنتــرل منابــع آالینده خــاک، حفاظت 
از حاصلخیزي خــاک و همچنیــن جلوگیــري از قاچاق خاک 
 پرداخته شــده، در واقع مفادي براي مقابله بــا جرایم متخلفان 

در این الیحه وضع شده است. 
 نماینده مردم نکا، بهشــهر و گلوگاه در مجلس شــوراي اسالمي 
با بیان اینکه الیحه حفاظت از خاک تنها قانون جامع درمورد خاک 
خواهد بود، تصریح کرد: قاچاق خاک در سطح وسیع به دلیل خالء 
قانوني افزایش پیدا کرده اســت کما اینکه اراده الزم براي مقابله 

قاچاق خاک وجود ندارد.
وي با تاکید بر اینکه قاچاق خاک در حال انجام است، افزود: بخشي 
از قاچاق خاک به دلیل وجود افراد ســود جویي است که از خالء 
 قانوني سواســتفاده مي کنند، بنابراین توجه مســئوالن اجرایي 

و نظارتي به این موضوع از اهمیت بسیار برخوردار است.
شاعري با یادآوري اینکه متاســفانه به لحاظ فرهنگي خاک براي 
عده اي منابع الیزال و تمام نشدني تلقي شده است، گفت: از همین 
رو همان بالیي که بر ســر هوا و آب آورده شــده دامن خاک را هم 
گرفته است در صورتي که خاک جزو منابع حیاتي است و اگر مورد 
بهره برداري بي رویه قرار گیرد نه تنها غیرقابل جبران خواهد بود 

بلکه همه آسیب مي بینند.
رییس کمیسیون کشــاورزي، آب و منابع طبیعي مجلس شوراي 
اسالمي تصریح کرد: کساني که اقدام به قاچاق خاک مي کنند باید 
بدانند یک روز نفرین خاک گریبان شان را خواهد گرفت، هرچند 
الیحه حفاظــت از خاک، قانــون خوبي براي مقابله بــا آلودگي، 

تخریب منابع حیاتي و به خصوص قاچاق خاک خواهد بود.

ويژه

نگاه روز

یکـــی از عواملـــی که دانشـــمندان، آن را مقصـــر 
خودکشــی وال ها اعالم کرده اند، زباله هاي سرگردان 
اقیانوس هاســت که در نهایت از معده ایــن حیوانات 
 ســردرمي آورد و فیزیولــوژي بــدن آنهــا را به هــم 

مي زند.
آیا وال ها یا دلفین ها مانند انسان آن قدر باهوش هستند 
که غم و غصه را درک کنند و دست به خودکشي بزنند؟ 
در آخرین مورد از خودکشي دسته جمعي وال ها، صدها 

عدد از آنها در سواحل نیوزیلند به دام افتادند.
 توالي  این اتفاق، مســئله را به موضوعــي مهم تبدیل 
کــرده و دانشــمندان نظریه هاي متفاوتــي درباره آن 

دارند. یکي از این مقصرها، خورشید اعالم شده است. 
به گفته آنتــي پولکینــن، از مرکز پروازهــاي فضایي 
گودارد ناســا، نظریه هاي مختلفي درباره به گل نشستن 
این جانداران وجــود دارد که یکــي از مهم ترین آنها، 
مختل شدن امواج مغناطیســي است که می گیرند زیرا 
این جانداران براي مســیریابي به میدان مغناطیســي 

متکي هستند.
دانشــمندان ســال ها به دنبــال توضیح ایــن رویداد 
 ناراحت کننــده بودنــد و مداخلــه تجهیــزات مدرن 
از جمله سیستم هاي سونار با فرکانس پایین را که مورد 
اســتفاده نیروي دریایي ارتش آمریکا قرار دارد، عامل 
آن مي دانســتند، اما اگرچه این تجهیــزات مي توانند 
باعث گیجي وال ها یا دلفین ها شــوند، امــا به تنهایي 
قادر نیســتند که این جانداران را در ســواحل دریاها 
به دام بیندازنــد؛ ازاین رو، محققان به جســت وجوي 
پدیــده اي پرداختند که تاثیر همگاني تر و وســیع تري 
 نسبت به فعالیت هاي انساني داشــته باشد و در نهایت 
بــه فعالیت هــاي خورشــیدي و اثــر آن بــر میدان 

مغناطیسي زمین رسیدند.
عامــل دیگري کــه دانشــمندان، آن را مقصــر اعالم 
 کرده انــد، زباله هاي ســرگردان اقیانوس هاســت که 
 در نهایــت از معــده ایــن حیوانــات ســردرمي آورد 

و فیزیولوژي بدن آنها را به هم مي زند.
درک کردن عمیق احســاس درد باعث مي شود که این 
 حیوانات به سمت آب هاي گرم تر ســاحل روي بیاورند 

و در نهایت به گل بنشینند.
 دلیل هرچه باشد، فعال راه مقابله اي با آن نیست و تنها 
راه نجات، ان جي اوها و فعاالن محیط زیستي هستند که 
دســته جمعي براي نجات وال هاي به گل نشسته تالش 

مي کنند. 

وال هايي كه در درياي كثیف 
خودكشي مي كنند

 به گزارش» پارمــا «، محمد حســیني با تاکیــد بر اینکه 
آنتي بیوتیک به معناي ضد حیــات و از بین برنده میکروب 
است، اظهار داشت: مقاومت میکروبي به این داروها دوگونه 
اســت که یا به صورت جهــش داخلي در میکــروب اتفاق 
مي افتد یا مقدار آنتي بیوتیک مصرف شــده بــراي از بین 
بردن میکروب کافي نیست و با تغییر در ساختار میکروب، 

مقاومت میکروبي ایجاد مي شود.

 حســیني در ادامــه بیان کــرد: بــا مصرف خودســرانه 
آنتي بیوتیک، نوع دوم مقاومت که اتفاقا مهم تر است، ایجاد 
مي شــود و فراموش نکنیم که مشکالت ناشــي از مقاومت 
میکروبي، محدود به بیمار نمي شــود و مي تواند تمام مردم 

دنیا را درگیر کند.
وي با بیان اینکه با مصرف آنتي بیوتیک، تعداد میکروب ها 
کاهش پیدا کرده و عالئم بیمــاري فروکش مي کند، تاکید 

کرد: اما میکروب هنوز به طور کامل از بین نرفته و درســت 
در این مرحله اســت که با قطع مصرف دارو، رشد میکروب 
افزایــش پیدا کرده و به عنــوان مثال در گلــو درد چرکي، 
میکروب مي تواند در مفاصل، قلــب و کلیه تکثیر پیدا کند.

این داروساز در ادامه تصریح کرد: در حالت دیگر از مقاومت 
میکروبي، عالئــم بیماري ۵-۲ روز بعد از قطع خودســرانه 
 دارو مجددا مشــاهده شــده و فرد مصرف آنتي بیوتیک را 
 از ســر مي گیرد. بــا توجــه به اینکــه حصــول بهبودي 
طوالني تر اســت، چنین تصور مي شــود که بدن نسبت به 
دارو مقاوم شده؛ در صورتي که باید مدت طوالني تري دارو 

مصرف شود تا میکروب به طور کامل از بین برود.
حســیني با تاکید بر اینکه مقاومت دارویي براي تمام افراد 
اتفاق مي افتــد، افزود: با مصرف خودســرانه آنتي بیوتیک، 
خطر مقاومت عفونت نســبت به دارو وجود دارد. اگر فردي 
با مصرف آنتــي بیوتیک خوراکي دچار ناراحتي گوارشــي 
مي شــود، تغییر در نوع مصرف باید با نظر و تایید متخصص 

مربوطه انجام شود.
 وي در ادامــه بیــان کــرد: مقاومــت میکروبي نســبت 
به آنتي بیوتیک مي تواند از طریق آلودگي زیست محیطي 
نیز رخ دهد. به همین دلیل بر مصــرف منطقي دارو تاکید 
مي شود. دور ریختن نادرست و غیرمسئوالنه آنتي بیوتیک 
موجب مي شود این دارو وارد محیط زیست شده و از طریق 

آب هاي زیرزمیني وارد بدن افراد شود.
این داروساز خاطرنشان کرد: ریختن دارو و آنتي بیوتیک ها 
در فاضالب، فاجعه زیست محیطي اســت. بهتر است افراد 
داروهاي اضافه را به داروخانه بــرده و نحوه صحیح امحاي 
آن را فراگیرند؛ ضمن اینکه توصیه مي شــود از ریختن دارو 

در زباله پرهیز و در این مورد حتما با داروساز مشورت شود.

اخبار 

فراموش نكنیم كه 
مشكالت ناشي از 

مقاومت  میكروبي، 
محدود به بیمار 

نمي شود و مي تواند 
تمام مردم دنیا را 

درگیر كند

يك داروساز با اشاره به اينكه ريختن دارو و آنتي بیوتیك ها در فاضالب، فاجعه زيست محیطي است، به روش هاي صحیح 
امحاي داروهاي خانگي پرداخت.

بالييكهدورريختنداروهابرسرمحيطزيستميآورد

دریچه

با مسئوالن

قاب روز  » قورباغه های بزرگ آفریقایی«

محققان دانشگاه ملی استرالیا با استفاده ازیک معادله ساده 
توانستند تاثیر نیروهای انســانی را بر سیاره زمین محاسبه 
کنند. بر اساس این محاسبات، فعالیت های انسان در مقایسه 
با نیروهای طبیعی، تغییرات آب و هوایی را به میزان۱7۰ برابر 

تسریع  می کند.
در طول 7 هزار ســال گذشــته نیروهای اصلــی که موجب 
تغییرات آب و هوایی شده اند، شامل نیروهای حاصل از تغییر 

نیروی جاذبه خورشید و تغییرات جزیی در ویژگی های مدار 
زمین به همراه چند توفان خورشیدی بوده است. این نیروها 
در هر قرن یک صدم درجه ســانتیگراد دمای زمین را تغییر 
داده اند. اما در ســال های اخیر، فعالیت های انسانی به عامل 
اصلی تغییرات آب و هوایی زمین تبدیل شده است و در طول 
4۵ سال گذشــته گازهای گلخانه ای حاصل از فعالیت های 
 انســانی نرخ افزایش دما را به ۱/7 درجه در هر قرن افزایش 
داده اســت.  محققان با شفاف ســازی این موضوع در قالب 
یک فرمول ســاده تالش کردند تا وضعیت موجود را به طور 
واضح تری بیان کنند تا امکان مقایســه تاثیــر فعالیت های 
انسانی با نیروهای عظیم طبیعی که میلیاردها سال بر زمین 

حاکم بوده اند، برای محققان فراهم شود. 
این تحقیقات در حالی انجام شــده اســت که هر روز شاهد 
درخواست برای انجام اقدامات جدی تر به منظور حل مشکل 

تغییرات آب و هوای زمین هستیم.

  معــاون رییــس جمهــور و رییــس ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت کشــور با بیان اینکــه ســازمان حفاظت 
محیط زیســت با همکاری وزارت کشــور برنامه پرچم آبی 
را در ســواحل اجرایی می کند، گفت: در این طرح سواحل 
پاک و استاندارد شناســایی می شــوند و این پرچم در آنها 
 نصب می شــود و این طرح به بهبود کیفیت سواحل کمک 

می کند.
 به گزارش ایســنا، معصومه ابتکار در نشســت بــا فعاالن 
زیســت محیطی هرمزگان، عنوان کرد: مســائل مرتبط با 
ساماندهی زیست محیطی صنایع در سطح استان هرمزگان 

در حال انجام اســت و همــه فعالیت های صنعتــی باید در 
چارچوب ضوابط زیست محیطی صورت گیرد.

وی ادامه داد: پایش مســتمر و ارزیابی وضعیت صنایع باید 
صورت گیرد و بایــد به موضوع مهم پســماندهای صنعتی 
 توجه ویژه ای شــود و فعالیت هــای صنعتی بایــد همگام 

با مالحظات زیست محیطی پیش رود.
معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه برای استان هرمزگان 
باید برنامه مقابله با آثار تغییرات اقلیمی را داشــته باشــیم، 
تصریح کرد: آب شــیرین کن ها مســئله مهمی در استان 
هرمزگان اســت و ارزیابی جامعی باید از تاثیرات آنها صورت 
گیرد. وی با بیان اینکه ســازمان محیط زیست با همکاری 
وزارت کشور برنامه پرچم آبی را در سواحل اجرایی می کند، 
اظهار کرد: در این طرح ســواحل پاک و استاندارد شناسایی 
می شوند و این پرچم در آنها نصب می شــود و این طرح به 

بهبود کیفیت سواحل کمک می کند.
 معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت ادامه داد: ســمن ها می توانند نقش موثری 
 در برقراری ارتباط با مردم و فرهنگ ســازی داشــته باشند 
و رویکرد دولت نیز بهره گیری از توان تشکل های مردم نهاد 

برای حفظ محیط زیست است.
ابتکار بــا بیان اینکــه انتظار می رود ســمن هــا از قدرتی 
 که توســط دولت به آنان داده شــده بر رفتار ســازمان ها 
و اجرای پروژه ها تاثیر گذار باشــند، تصریــح کرد: حرکت 
 ها برای حفاظت از محیط زیســت باید دانــش بنیان بوده 
 و با ارایــه آموزش، فرهنگ ســازی، اصــالح الگوهای غلط 

و تغییر رفتارهای اشتباه زیست محیطی، کار کرد.
وی عنوان کرد: اگر برنامه ریزی های توســعه ای شوراهای 
روســتا و شــهر به عنوان برنامه ریزان محلی با رویکردهای 

زیست محیطی باشد بســیاری از مشــکل هایی که امروز 
گریبان گیر شهرها شده قابل حل است.

ابتکار با اشاره به توسعه شــتابان هرمزگان، ادامه داد: اکنون 
بارگذاری سنگین توسعه ای بر روی این استان که در برخی 

زمینه ها ظرفیت های زیستی خود را گذرانده، وجود دارد.
 معاون رییــس جمهــور اضافه کــرد: اگــر مالحظه های 
 زیســت محیطی پروژه هــای توســعه ای از هــم اکنون 
دیده نشــود به محیط زیست منطقه آســیب وارد می شود 
 که نشانه های آن قابل مشاهده اســت. از جمله این پروژه ها 
می توان به اعطا مجوز آب شیرین کن های متعدد در منطقه 

محدود، با گردش اندک آب و پسماندها اشاره کرد.
وی به موضوع فروچاله های میناب اشاره کرد و گفت: دولت 
حساسیت جدی نسبت به این موضوع داشته و امید می رود 

با برنامه ریزی بتوان مسئله فروچاله های میناب را حل کرد.

قورباغه بــزرگ آفریقایی جثــه درشــتی دارد. نرها به طور 
معمول با طول ۲4 سانتیمتر، وزنی حدود ۱/4 کیلوگرم دارند 
که به راحتی می توانند به دو کیلوگرم هم برســند درحالی 

که ماده ها جثه شــان نصف این اندازه اســت. این قورباغه 
 مخــوف در  بوته زارهای گرمســیری یا نیمه گرمســیری، 
برکه ها و باتالق های آب شیرین، زمین های زراعی، چراگاه 

ها، آبراه ها و خندق ها زندگی می کند و گوشتخوار است. از 
حشــرات، جوندگان کوچک، خزنــدگان، پرندگان کوچک 
و سایر دوزیســتان تغذیه می کند.  قورباغه بزرگ آفریقایی 

بیشــتر در آنگوال، بوتســوانا، کنیــا، مــاالوی، موزامبیک، 
 نامیبیا، آفریقای جنوبی، ســوازیلند، تانزانیا، زامبیا، زیمباوه 

و احتماال جمهوری دموکراتیک کنگو وجود دارد. 

مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان 
 حفاظت محیط زیســت گفت: اثر هنرمندان بســیار نافذتر 

از هر اقدام تبلیغاتی دیگر در حوزه محیط زیست است.
 زهرا جواهریــان مدیرکل دفتر توســعه پایــدار و اقتصاد 
محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه 
آنچه با زبان هنر یا از زبان هنرمند بیان می شود بسیار بیشتر 
از تاثیر بیان همان موضوع توســط مســئوالن است، اظهار 
داشت: هنرمندان در تمام جوامع از جمله گروه های مرجع 
 و تاثیرگذار بر اجتماع هســتند که در صورت همراه شــدن 
با مســئوالن برای افزایش آگاهی به مردم، می توانند اصالح 

عادات نادرست اجتماعی را تسریع و تسهیل کنند.
 بــه گفتــه وی، هر کنــش یــا اثــر هنرمندانــه در حوزه 
 محیط زیست می تواند تاثیر بسیاری بر رفتار افراد مختلف 

در جامعه داشته باشد.
مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان 
حفاظت محیط زیســت تاثیر هنرمندان بر مردم را بســیار 
نافذتر از هر اقدام تبلیغاتی دیگری در حوزه محیط زیســت 
 دانســت و اظهار کــرد: خوشــبختانه هنرمنــدان عالقه 
و حساسیت زیادی به مســائل محیط زیستی پیدا کرده اند 
و مردم را تشویق به رعایت الزامات محیط زیستی می کنند 

که نتایج مثبت آن را در اصالح رفتارها و افزایش توجه مردم 
شاهد هستیم.

جواهریان با اشــاره به آلودگی هوا و تاثیرگذاری کنش های 
مردمی، تصریح کرد:  هرچند دولت و نهادی حکومتی درباره 
رفع چالش آلودگی هوا نقش ســنگینی بر عهده دارند و باید 
دسترسی مناســب را به زندگی سبز شهری فراهم کنند، اما 
افزایش دانش و آگاهی شهروندی می تواند تاثیری مثبت در 
این حوزه داشته باشد و به طور قطع هنرمندان در این عرصه 

آگاهی رسانی و جذب مشارکت مردمی تاثیرگذار هستند.
 وی اقدام هایی همچون برگزاری جشــنواره عکس و پوستر 
» نفس های شهر « را راهکاری برای افزایش تعامل هنرمندان 
و محیط زیست دانست و گفت: ظرفیت و پتانسیل هنرمندان 
به عنوان یکــی از گروه های مرجع جامعــه می تواند بازویی 

کمکی برای اشاعه فرهنگ محیط زیست در جامعه باشد.

 فعــاالن محیــط زیســت گلریزانــی را بــرای حمایــت 
از دو محیط بان سازمان محیط زیست آغاز کرده  و کارکنان 
پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی نیز یک روز از حقوق ماهانه 
خود را به انها اختصاص دادند. ماشاا... مهنایی و حمید بیگی 
به منظور پرداخت هزینه دیه که در اثر درگیری با شکارچیان 
 رخ داده به پرداخت 7۲ میلیون تومان محکوم شــده اند که 
به دلیل ضوابط خــاص اداری و محدودیت های مالی، عمال 

امکان پرداخت چنین هزینه ای از محل حساب های دولتی 
وجود ندارد. در همین راستا فعاالن محیط زیست گلریزانی را 

برای گردآوری این رقم آغاز کرده اند.
محمد درویــش مدیر کل دفتــر آموزش و مشــارکت های 
مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، از همه هموطنانی که 
 او را می شناسند، خواسته اســت که هر کدام دست کم مبلغ 
ده هزارتومان به حساب » گنجه پشتیبان زیست بوم ایران « 
واریز کنند تا مبلغ دیه برای هر دو نفر قبل از نوروز ۹۶ فراهم 
شده و خانواده بزرگ محیط زیســت که بی شک شمارشان 
بیش از هفت هزارنفر است، بتوانند با سرافرازی نوروزی شاد 
و بیادماندنی برای خانواده ایــن دو عزیز طبیعت ایران فراهم 

کنند.
کارکنان پــروژه حفاظت از یوزپلنگ آســیایی نیز در جهت 
 حمایت از این محیط بانان، یــک روز از حقوق ماهانه خود را 

به آنها اختصاص دادند.

تاثیرفعالیت های انسان برتغییرات آب و هوايی 

ابتكار خبر داد: 

نصب پرچم آبی در سواحل پاك

مديركل دفتر توسعه پايدار و اقتصاد محیط زيست مطرح كرد:

تاثیر شگرف آثار هنرمندان بر رفتارهای محیط زيستی 

گلريزان محیط زيستی برای نجات محیط بانان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2078    | February  15  , 2017  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER Pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM E-MAIL



13
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2078  | چهارشنبه 27  بهمن  1395 |  17 جمادی االول 1438 

پیشنهاد   سرد  بیر: 
برای خودتان دلسوزی کنید!

ارزش خوندن این متن به دقایق وقتی هســت که شما 
صرف می کنید. پس سعی کنید این دقایق رو از دست 
ندید دوســتان من،  همه ما خودمان را چنین متقاعد 

می کنیم که زندگی بهتری خواهیم داشت اگر:
شغل مان را تغییر دهیم، مهاجرت کنیم.
با افراد تازه ای آشنا شویم، ازدواج کنیم.

فكر می کنیم، زندگی بهتر خواهد شد اگر:
ترفیع بگیریم، اقامت بگیریم.

با افراد بیشتری آشنا شویم، بچه دار شویم.
و خسته می شویم وقتی:

می بینیم ریییس مان ما را درک نمی کند.
زبان مشترک نداریم، همدیگر را نمی فهمیم.

می بینیم کودکان مان به توجه مداوم نیازمندند.
بهتر است صبر کنیم...

با خود می گوییم زندگی وقتی بهتر خواهد شد که:
رییس مان تغییر کند، شغل مان را تغییر دهیم.

به جای دیگری سفر کنیم.
به دنبال دوستان تازه ای بگردیم.
همسرمان رفتارش را عوض کند.

یك ماشین شیك تر داشته باشیم.
بچه های مان ازدواج کنند، به مرخصی برویم.

و در نهایت بازنشسته شویم...
حقیقت این اســت که برای خوشــبختی، هیچ زمانی 

بهتر از همین اآلن وجود ندارد.
 اگر اآلن نه، پس کی؟ زندگی همواره پر از چالش است

و مشكالت تمامی نخواهند داشــت! بهتر این است که 
این واقعیــت را بپذیریم و تصمیــم بگیریم که با وجود 

همه این مسائل، شاد و خوشبخت زندگی کنیم.

- تو باور داری که خوشــبختی، از جایی ناشــی شده که 
زمانی در آنجا خوشبخت بوده ای، اما در حقیقت خودمان 

در محور آن قرار داریم. 
- آنان که دســتی را که نان شــان می داد، گاز گرفتند، 

محكومند به بوسیدن پاهایی که لگدشان می زند. 
 - اندازه ی کردارهای ما مهم نیســت، بلكه میزان عشق 

و دقتی که در آن وجود دارد، مهم است. 
- بودن با کسانی که دوست شان داریم، همین کافی است.

- با شفقت و مهربان باش مثل خورشید. 
- هر گاه گرفتن تصمیم مهمی را دشوار پیدا کردید، بدانید 
 که علتش تنها یك چیز اســت: تصور و تصویر روشــنی 

از ارزش های خود ندارید.

دانستنی ها

آیا می دانستید نوعی ملكه موریانه می تواند روزی ۸۶ هزار تخم بگذارد؟ 
آیا می دانستید مورچه می تواند بیش از پنجاه برابر وزن خودش را بلند 

کند؟
آیا می دانستید تمامی پستانداران به استثنای انسان و میمون، کور رنگ 

هستند؟
آیا می دانستید مســاحت اســتان کرمان بیش از دو برابر و نیم کشور 

اتریش است؟
 آیا می دانستید که اگر چیزی را با ایمان صد در صد از خداوند بخواهید 

به شما عطا خواهد شد؟
آیا می دانســتید تمام قوهای کشــور انگلیس جزو دارایی های ملكه 

انگلیس  هستند؟
آیا می دانســتید جغدها قادر به حرکت دادن چشــمان خود در کاسه 

چشم  نیستند؟

موفقیت

قورباغه را قورت بده!

اندکی فکر کن...

داستان 

ریزه کاری های زندگی 
هایالیت

 ارزش زندگی 

این خیابان را دوســت دارم، یادم نمی آیــد هرگز برای هیچ 
خیابانی دلتنگ شده باشم، مثل خیابانی که دکه ام آنجا بود. 
ســالیان دراز عمرم را آنجا گذراندم، امــا هیچ وقت دلتنگش 
نشــدم. ولی حســاب این خیابان، آن پارک و آن نیمكت آبی 
از تمام دنیا جداســت. روی همان نیمكت اولین بار دیدمش. 
دیدارش از من آدم دیگری ساخت، گذشته را فراموش کردم، 

شدم تصویری که او می خواست. 
از مرگ شوهرش افسرده شده بود و به تجویز دکترش هر روز 

برای قدم زدن به پارک می آمد. 

یادم نمی آید کــه روز چندم بود یا ماه چنــدم، اما این را می 
 دانم که تقسیر من بود. دیر رفتم، عصبانی بودم، وقتی رسیدم 
رفته بود. هنوز حتی جرات نكرده بودم اســمش را بپرســم. 
برایم یادداشتی گذاشته بود، نوشــته بود اگر خواستی برایم 

ایمیل بفرست. 
 نمی دانســت که من خواندن را به زور می دانستم چه برسد 
به نوشتن و اصال سر از کامپیوتر در نمی آورم. برگه یادداشتش 
را الی کتابی کــه هر روز چند صفحــه اش را برایم می خواند 

پیدا کردم، آن را روی نیمكت همیشگی گذاشته بود. 
کتاب هنوز عطر او را با خودش داشت. 

هزار بار خودم را لعنــت کردم که چرا این وســواس به جانم 

افتاده بود که از خودش اســت یا نه. او فكر می کرد من عاشق 
 شعرم که این طور جذب شــعرها می شــدم، من خودش را 
می دیدم. در چیــن و چروک صورتش آن دخترک ســال ها 
 پیش به چشــمم می آمــد که از مدرســه تعطیل می شــد 
 و می آمد از دکــه ام ســاندویچ می خرید. عجیــب نبود که 
او هیچ وقت مرا به خاطرش نیاید چون اصــال مرا در تمام آن 
ســال ها ندیده بود، اما همین آن شــك احمقانــه را به جانم 
انداخت که نكند خودش نباشــد. خواستم امتحانش کنم، اما 
همزمان این من بودم که مردود شــده بودم. خیال می کردم 
خوب می شناســمش. یادم می آمد که به ســاندویچش زیاد 
ســس می زد، ســیب زمینی ســرخ کرده را با حوصله دانه 

 دانه با چنگال بر می داشــت و می خورد. ولی چیز بیشــتری
 نمی دانستم. 

عجیب اســت آدم ها هر جور که زندگی کنند پیر می شوند، 
تنها می شوند. داغ می بینند، به سوگ می نشینند. 

آدم ها شبیه هم زندگی را تجربه نمی کنند، اما به طرز عجیبی 
دستخوش احساساتی شبیه هم می شوند. او هم مثل من تنها 
بود، بازنشسته شده بود و سال ها بود بچه هایش سراغ زندگی 
خودشان رفته بودند و من مثل یك درخت خشك تنها به این 

فكر می کردم که گاهی آدم اوج ندیده باید فرود را بچشد. 
 ساندویچ را درست مثل آن وقت ها درست کردم با سس زیاد 
و برایش بردم، گفــت رژیــم دارد، اما آخرش بــا این جمله 

که یك بــار هزار بار نمی شــود خودش را تســلی داد و آن را 
 خــورد. گناهش این بــود کــه ایــن ســاندویچ او را به یاد 
هیچ چیز نیانداخت، مطمئن شدم که خودش نیست و همین 

عصبانیتم باعث شد دیرتر سر قرار بروم. 
تمام این دو هفتــه دارم فكر می کنم، چــه فرقی می کرد که 
خودش بود یــا نبود، مگر خودش کی بــود؟ آدم گاهی دنبال 

چیزی می گردد که خودش هم نمی داند چیست. 
حاال دلتنگش هستم چه خودش باشد، چه خودش نباشد. 

 آقا کافی نت ایــن نزدیك ها هســت؟ مرد بــا تردید نگاهم 
 می کند به قیافه ام نمی آید که ســراغ چنین جایی را بگیرم، 

با دستش به انتهای خیابان اشاره می کند. 

3- بیرون چه خبر است؟!
گاهی به این تشــخیص می رسیم که مســئله ما علت بیرونی دارد 
مثال یكنواختی کار اســت. در ایــن صورت، تغییر شــغل یا تغییر 
 محیــط کار و غنی کــردن محتوای آن یــا تغییر میــزان چالش 

و پیچیدگی اش می تواند مفید باشد.
مثال یك فروشــنده می تواند با گفت و گو با مشتریان به کارش تنوع 

دهد یا به دنبال راه هایی خالق برای عرضه کاال باشد.
۴- جهان را چطور می بینی؟

راه دیگر، تغییر نــگاه به محیط اطراف اســت. عــده ای به درخت 
 که نگاه مــی کنند چیزی بیشــتر از کلمــه درخت نمــی بینند 
در حالی که می تــوان زیبایی تك تك برگ ها، شــكل و رنگ های 
 مختلف آنها را هــم دید، می توانیــم ببینیم که چطور هر شــاخه 

 به سویی کشیده شــده و چطور با وزش باد به آرامی حرکت می کند. 
به عبارتی باید کیفیت ارتباط خود را با جهان تغییر دهیم.

۵- آرام مشاهده کن!
مشــاهده آرام، راه دیگر اســت. گاهــی کارهای مان را با ســرعتی 
 انجــام می دهیــم که عمــال جایی بــرای لــذت بــردن از آن ها 
 باقی نمــی گذاریم، میل غیر طبیعی به ســریع انجــام دادن کارها 
و رکــورد زدن و زود تمــام کــردن هــر چیــزی باعث می شــود 
نتوانیم با آنچــه در حال انجــام دادنش هســتیم ارتبــاط برقرار 
 کنیم به طوری کــه آن کار، برای مــا تبدیل به وظیفــه یا موجود 
 بیگانه ای می شــودکه باید هرچه زودتر از شرش خالص شد. امروز 
در بعضی از سازمان ها به افراد مشاهده آرام را آموزش می دهند، یعنی 
افراد تمرین می کنند که سرعت شــان را پایین بیاورند؛ روی تنفس 
 و جسم شان تمرکز کنند و افكارشــان را بدون اینكه قضاوت کنند 
از نظر بگذرانند. این تمرین به افراد کمك می کند از آنچه در جریان 

است، آگاه باشند و به آن توجه کنند.
۶- فعال یا منفعل

 روش دیگــر، پرهیــز از ســرگرمی هــا ی منفعالنــه یعنــی 
 فعالیت هایی اســت که جســم و ذهن در آن فعال نمی شوند. مثال 
 می توانیــم بچه ها را تشــویق کنیم خــود را با بــازی های فكری 
و تجسمی سرگرم کنند. امروزه ســرگرمی های بچه ها اکثر تماشا 
کردن تلویزیون و بازی های کامپیوتری اســت که باعث می شــود 
نتوانند از پتانســیل های درونی خــود برای مقابله بــا یكنواختی 
اســتفاده کنند. بی حوصلگــی می توانــد عالمت این باشــد که 
 انجام یك کار، هدر دادن وقت اســت و ارزش ادامه نــدارد بنابراین 
به جای آنكه با آن بجنگیم بهتر است آن را حداقل برای مدتی متوقف 
کنیم. بعضی ها هم ارزش خاصی برای این حس قائل شــده اند. یك 
برنده نوبل می گوید: » وقتی بی حوصلگی ســر می رسد، خود را در 

آن غرق کنید چون هرچه زودتر به کف برسید، زودتر باال می آیید! «
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روش تنبلی سازنده را تمرین کنید   
میزان موفقیت شما در اســتفاده بهتر از وقت و کنترل زندگی فقط 
 بســتگی دارد به این که تا چه حد می توانید از انجــام کارهایی که 
در زندگی شما از اهمیت کمتری برخوردار هستند، دست بردارید. 
 یكی از پر قــدرت ترین کلمــات در مدیریت زمان کلمه نه اســت. 
به هر کاری که استفاده بهینه از وقت و زندگی تان نیست نه بگویید. 

این کلمه را زود بگویید و بیشتر از آن استفاده کنید. 
واقعیت این است که ما وقتی برای تلف کردن نداریم. 

برای آنكه کار جدیدی را شــروع کنید، باید کار قدیمی تری را تمام 
کنید یا دیگر آن را ادامه ندهید. الزمه وارد شدن خارج شدن است. 
الزمه برداشتن گذاشتن است. تنبلی سازنده در واقع تصمیم گیری 
 عاقالنه و خردمندانه در مورد این اســت که دقیقا چــه کارهایی را 
از این به بعــد نباید انجام دهیــد. اکثر مردم در انجــام کارها دچار 
سستی یا تنبلی ناآگاهانه هســتند. آنها بدون تفكر و تعقل از انجام 
برخی از کارها خودداری می کنند. در نتیجه این قبیل افراد کارهای 
بزرگ، سخت، با ارزش و مهمی را که تاثیر دراز مدت و بسیار مهمی 

در زندگی و شغل شان دارد، انجام نمی دهند.
 شــما باید به هر قیمتی که شــده از این تمایالت دوری کنید. کار 
شــما این اســت که به طور عاقالنه و منطقی از انجام کارهایی که 
از ارزش کمی برخوردارســت دست بكشــید تا وقت بیشتری برای 
کارهایی داشته باشــید که واقعا می توانند روی زندگی و شغل شما 
تاثیر مهمی بگذارند. مرتبا وظایف و مســئولیت هــای خود را مرور 
کنید و کارهایی را که باعث هدر رفتن شما می شوند و در عین حال 
در صورت انجام ندادن آنها زیان قابل توجهی به شما وارد نمی شود، 
مشخص کنید. این کاری اســت که هرگز به پایان نمی رسد و باید 
دائما آن را انجام بدهید. مثالی برای تان بزنم. یكی از دوستانم وقتی 
 مجرد بود خیلی عاشــق بازی گلف بود. او هفته ای ســه یا چهار بار 
و هر بار ســه تا چهار ســاعت گلف بازی می کرد.  بعد از چند سال 
کاری را شــروع کرد، ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد، اما باز هم 
ســه تا چهار بار در هفته گلف بازی می کرد. تا اینكه باالخره متوجه 
شد که بازی کردنش باعث بروز مشكالت زیادی در خانه و محل کار 
شده اســت. تنها راه برای آنكه بتواند زندگی اش را تحت کنترل در 
آورد این بود که چندین ساعت بازی گلف را از برنامه اش حذف کند. 

کاریکاتور 

 اوایل تابســتون بود و پیمان هم با نمــرات نچندان جالبی 
ترم دوم دانشگاه رو تموم کرده بود.

آدم تنهایی بود. بیشــتر وقتشــو با کامپیوتر و تنهاییاش 
 رو تو اتاق می گذرونــد. انزوا و دور از جمــع بودنش باعث 
شده بود که تقریبا هیچ دوست صمیمی نداشته باشه. تك 
و توک آدم هایــی رو پیدا می کرد که باهاشــون بتونه بره 
بیرون ولی خارج شدن از کنج تنهاییاش واسش سخت بود. 
 آدم مسئولیت پذیری نبود، رفتن به دانشگاه رو هم بیشتر 
 به خاطر تعویــق خدمتــش انتخاب کرده بــود و زحمت 
 کار کردن رو هم به خــودش نمی داد. به زحمت میشــد 
تو جمع خانواده بیاد و با تنهــا خواهرش گپ و گفتی بكنه.

ســاناز, خواهر کوچك ترش بود و برعكــس پیمان دختر 
 موفقی تــو درس و خانواده بــود. پدر و مــادر پیمان برای 
هر دوی بچه هاشون هر کاری که از دستشون بر میومد رو 
می کردن. اصالن پدر پیمان مرد زحمت کشــی بود، آدم 
بی سر و صدایی که هفته ها و روزهاشــو سرگرم کار بود و 
مرجان خانوم هم تمام توجهــش رو معطوف بزرگ کردن 
بچه ها کرده بــود. اما تنها نگرانی اصــالن و مرجان همین 
رفتارهای پیمان بود یا اصال دوستی رو تو مدرسه و جمع ها 
نداشت، یا اینكه کسایی رو انتخاب می کرد که بوی خوشی 

از رفاقتشون به مشام نمی رسید.
هر روز که می گذشــت و  گرمای روزهای تابستون بیشتر 

میشد رفتارهای عجیب پیمان بیشتر میشد.
از دیروقت اومدنــاش تا جایی که چنــد روز یكبار تو خونه 
پیداش میشــد. از بین همون دوســتای انگشت شمارش 
 وارد جمعی شــده بود که به قول خودشــون خوش بودن 
 و تفریحاتشــون خطرنــاک تــر از چیــزی بود کــه آدم 
می تونست فكرشو بكنه. کارش شده بود این که روز و شب 
رو با دوستاش بگذرونه... اواسط مرداد بود و پیمان آخرهای 
شــب بعد از ســه روز اومد خونه. بوی ســیگار و دودهایی 
 که خانواده نمی تونســتن تشــخیص بــدن از کجا اومده 

 و بــه پیمان چســبیده، کل راهــرو رو گرفته بــود. وقتی 
بی توجه به همه و با اکتفا به یه ســالم سرد رفت تو اتاقش، 
 پدرش نتونســت کارهای بــی توجیهــش رو تحمل کنه 
 و به ســمت اتاق پیمان رفــت. اونقــدر در رو زد تا پیمان  
از اتاقش اومد بیرون، در جواب تمام ســوال های پدر فقط 

 به یك جملــه اکتفا کرد و گفــت دارم با دوســتام خوش 
می گذرونم و از جوونیم لذت می بــرم. همین رو گفت و از 
خونه زد بیرون، همین رفتارها باعث شــده بود که اصالن 
کارش رو نیمه کاره بذاره و بیفتــه دنبال پیمان، به زحمت 
زیاد تونســت آدرس خونه ای که با دوستاش اونجا بودن رو 
پیدا بكنه. دوست نداشت کاری بكنه که دیگه پیمان نتونه 

به خونه برگرده و از اینی که هست شرایط بدتر بشه.
 به خاطر همین می خواســت با حرف زدن و قانع کردنش 
 هر جور که شــده از اون مخمصه بكشــدش بیرون، غافل 
 از اینكه نقطه های سیاه پیمان بیشــتر از اونی شده بود که 

با پاک کن پدر از بین بره...
وقتی پیداش کــرد و دیدش با روی خــوش ازش خواهش 

کرد که به خونه برگرده و این وضع رو تموم کنه.
حال مرجان خوب نبود، حتی دونســتن ایــن موضوع هم 
باعث نشــد که پیمان دســت از کارهاش بــرداره و با پدر 
برگرده. وقتی اصــالن رفتارهای غیرعــادی و جواب های 
پرت و پالی پیمان رو دید ناراحت شد و خواست هر طور که 
شــده پیمان رو از اون خونه بیاره بیرون. دستش رو گرفته 
بود و با خودش می برد. پیمان هم که تو حال خودش نبود 
 داشت مقاومت نشــون می داد، به یكباره دستش رو کشید 
 و پدر رو به ســمت پایین پله ها هول داد. چیزی که پایین 
پله ها اتفاق افتــاد فراتر از اونی بود که مرجان و ســاناز تو 
خونه انتظارشو می کشیدن. اصالن سرش به لبه پله خرده 
بود و خون همــه راهرو رو گرفته بود. دوســتان پیمان هم 
وقتی این صحنه رو دیدن از ترس شــریك شــدن تو جرم 
 پیمــان فرار کــردن و تنهاش گذاشــتن. کم کم داشــت 
به خودش میومد. وقتی چشــم باز کرد دیــد پدرش غرقه 
 خــون افتاده کنــار پله و صــدای آژیر پلیــس از نزدیكی 
به گوشش می رســه. تنها چیزی که به ذهنش رسید فرار 
کردن بود. بعد از اومــدن پلیس به اون خونه معلوم شــد 

پیمان مشروبات الكلی و شیشه مصرف کرده بود...

برای خودتان دلسوزی کنید!
 حس خود دلســوزی بخش جدایــی ناپذیر از ســالمت روانی 
 و جسمی اســت، تقویت این حس باعث می شــود که بتوانیم 
 با ســختی هــا مقابله کنیــم و تغییــرات مفیــدی در زندگی 

ایجاد کنیم.
حس دلســوزی باعث افزایش تعامل بدن و مغز می شود که این 
امر می تواند به عنوان تســكین دهنده روح به روان آدمی کمك 
کند. با حمایت از خودمان یك پایگاه امن روانی ایجاد می کنیم 
 که در مقابله کردن بــا چالش هایی که در زندگــی وجود دارد 

به انسان کمك می کند. 
 در نتیجه این حس خود دلســوز مــی تواند در ایجــاد انگیزه 
و افزایش حس شــجاعت برای ایجاد تغییرات رفتاری در انسان 

کمك بسزایی کند.
 این حس انســان را به پیشــروی به ســوی پیــروی از اهداف 
بزرگ تر و حرکت کردن به سوی آنچه برای انسان مفید تر است 

سوق می دهد. 
 متاســفانه بســیاری از افــرادی که مشــكالت روحــی دارند 
و به ســختی می توانند در رو به روشدن با مســائل و مشكالت 

زندگی سازگاری پیدا کنند.
 بررســی ها نشــان داده اســت که افرادی که درزندگی شــان 
و در روابط شان دچار مشكالت و آســیب های زیادی شده اند، 
اما حس خود دلسوزی در آنها باالســت در برخود با این مسائل 
 به راحتی کنار می آیند به نســبت کســانی که میزان این حس 

در آنها کمتر است.
 افرادی که حس دلســوزی نســبت به خود در آنها پایین است 
در برخورد با مشــكالت  ممكن اســت یك صــدای درونی که 
موجب شرم یا احساس بی ارزشی می شــود را تجربه کنند که 
این صدا مانع از ایجاد یك حس و پایگاه امن درونی برای آرامش  

به فرد می شود.
 افراد مبتال به بیماری های روانی احســاس شــرم و بی کفایتی 
 می کننــد و بــی ارزش بودن خــود را دلیلی بر بیمــاری خود 

می دانند.
خوشبختانه حس خود دلسوزی را می توان با آموزش یاد گرفت 

و با تمرین تقویت کرد.

تجربه های زندگی را خیلی جدی نگیر. 
از همه باالتر به آن ها اجازه نده که به تو زیان برســانند، 
چرا که آن ها در  واقع هیچ چیزی بــه جز تجربه رویاها 
نیستند. ســهم خود را در زندگی بازی کن، اما هیچ گاه 

فراموش نكن که او تنها یك نقش است.
 اگر که شرایط بد هســتند و باید آن ها را تحمل کنی، 
آن ها را جزیی از خود نكــن.  به خدا توکل کن و ترس را 
که همه تالش ها برای موفقیت را فلج کرده و همه آنچه 
 را هراس داری جــذب می کند، نابود کن.  همه طبیعت 
با تو همنشین خواهد شد، وقتی که با خدا همنوا شوی. 
تجلی بخشــیدن به این حقیقت، تو را استاد سرنوشت 
خود خواهد ساخت. تمام اطرافت پر از نشانه است، اگر 
نشانه خواهی، بارشی از نشانه ها در نزدت خواهد بود...

فقط باید درست دیدن را بیاموزی، دل بستگی های تو 
همچون چتر توست چترت را ببند و زیر باران عشقش 

خیس شو... بخواهی... به دست خواهی آورد. 
نگاه کنی، خواهی دید...

درون را بنگــری، تمام جــواب ها را خواهــی گرفت... 
ســكوت کن... گوش فرا ده... و ببین.... دانسته های تو، 

چیزهایی است که برای نگفتن داری...
 برای درآمد بیشــتر داشتن باید ارتعاشــی از خودتان 
 بفرســتید و همــواره در ذهن خــود ایــن را مد نظر 
 داشته باشــید که قرار است درآمد شــما بیشتر شود،

به محدودیت ها توجه نكنید، ما نمی توانیم در ک کنیم 
از چه مسیرهایی ممكن است کســب در آمد کنیم، اما 
جهان هســتی می داند؛ پس به دنبــال راه هایی برای 
 بیشــتر کردن در آمد ما می رود و به نــاگاه می بینیم 
 در مســیری هســتیم که اصال نمی توانســتیم آن را 
پیش بینی کنیم پس الزم است از محدودیت ها در مورد 
کسب درآمد دست بر داریم مثل این پول کم است، آنها 

می توانند من نمی توانم، آخر من که استعدادی ندارم، 
اصال چه طور می شود؟

به این موارد به هیچ عنوان فكر نكنید. این وظیفه شما 
نیست. شــما فقط ارتعاش پول و درآمد بدهید و ایمان 
داشته باشید که راهش به شــما گفته می شود. چشم  
وگوش های تان را باز کنید و به نشانه ها توجه کنید تا در 
 مدار درآمد بیشتر و پول بیشتر قرار بگیرید. می گویند

 هر وقت خواســتی پارچه ای بخری، آن را در دســتت 
مچاله کن و بعــد رهایش کن، اگر چروک برنداشــت، 
جنس خوبی دارد. آدم ها، نیــز همین طورند! آدم هایی 
که بر اثر فشارها و مشــكالت، اخالق و رفتارشان عوض 
می شــود  و » چروک « بر می دارند! اینها جنس خوبی 
ندارند و بــرای رفاقت، معاشــرت، مشــارکت، ازدواج 
و اعطای مســئولیت به ایشــان، به هیچ وجه » گزینه 

مناسبی « نخواهند بود.

دل نوشتهتلنگری بر روحسود وکو

دعوای پدر و پسر
قسمت اول
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پیشنهاد سردبیر: 
وقتی مربی اختصاصی جاسوس می شود

فضای مجازیک

ســتاره پرســپولیس در آســتانه ولنتاین، مادر خود را عشــق 
واقعی اش دانست و در صفحه اجتماعی خود به وی تبریک گفت. 
ســروش رفیعی با انتشــار تصویر زیر در کنار مادرش، در صفحه 

اجتماعی خود نوشت:
 »از تمام دلتنگی ها، از اشــک ها و شــکایت ها که بگذریم باید 
اعتراف کنم مادرم که می خندد خوشبختم. تبریک روز عشق به 

پاک ترین عشق زندگی  مادر«

رقابت های شــطرنج بانوان جهــان در حالی از روز شــنبه هفته 
جاری در تهران آغاز شــد که هــر 3 نماینده کشــورمان از این 
مسابقات حذف شدند. سارا خادم الشــریعه که انتظار زیادی از او 
وجود داشــت و پیش بینی می شــد حداقل تا مرحله سوم بتواند 
صعود کند در همان مرحله اول مقابل حریفــی که در رده 110 
دنیا قرار داشــت حذف شــد.  نکته  جالب اینکه مربی اختصاصی 
خادم الشــریعه در تیم مربیگری حریفش حضور داشــته و طبق 
صحبت های رییس فدراســیون شــطرنج، این مربی تمام نقاط 
ضعف و قوت خادم الشــریعه را به شطرنج باز گرجستانی گفته بود 
و می توان گفت او نقش جاســوس را در این میان داشــته است. 
نکته دیگری که در حذف خادم الشریعه تاثیر زیادی داشت غرور 
او بود که به واسطه درخشش در مســابقات قبلی تصور نمی کرد 
در مرحله اول مســابقات شــطرنج قهرمانی جهان حذف شود. او 
بیش از اینکه تمرکز خود را روی مســابقات قرار دهد انرژی خود 
را صرف مسائل حاشــیه ای کرد. در روز افتتاحیه تعداد زیادی از 
میهمانان توسط خادم الشریعه دعوت شده بودند و این شطرنج باز 
بیشتر از اینکه خود را برای مسابقات آماده کند مشغول پذیرایی 
از میهمانانش بود. شــاید این شکســت بتواند درس عبرتی برای 
این شطرنج باز باشــد، درس عبرتی که  باعث می شود دیگر هیچ 
حریفی را دست کم نگیرد و بیشــتر از اینکه به مسائل حاشیه ای 

بپردازد تمرکزش را روی مسابقات و حریفانش قرار دهد.

  سرمربی منچستریونایتد، ســتاره تورینو را زیر نظر دارد. آندره آ 
بلوتی، ستاره 23 ساله تورینو مورد توجه ژوزه مورینیو، سرمربی 
منچستریونایتد هم قرار گرفته اســت. این بازیکن تیم های رئال 
مادرید و آرســنال را هم خواهــان خود می  بیند و عدم شــروع 
مذاکرات تورینو با او برای تمدیدقرارداد بر شــایعات جدایی اش 
دامن زده است. در این شرایط منچســتریونایتد خواهان امضای 

قرارداد 5 ساله ای به ارزش 35 میلیون یورو با بلوتی است.

ژاوی یکی از بهترین هافبک های تاریخ بارسلونا و فوتبال اسپانیا 
به شمار می آید. او که ســال ها با پیراهن بارســلونا در مستطیل 
ســبز درخشــید، اکنون در تیم الســد قطر، فوتبال را به صورت 
غیرحرفه ای ادامه می دهد و با این تیم قرارداد ســه ســاله دارد.

ستاره سابق بارســلونا که دوســت دارد مربیگری را آغاز کند، در 
این زمینه گفت : عاشق بارسلونا هستم و در آینده برای سربلندی 
این تیم تالش خواهم کرد. کار من این نیســت که پشت یک میز 
بنشینم و فعالیت کنم. روزی هدایت بارسلونا را بر عهده می گیرم.

او به ستایش از مثلث خط حمله بارسلونا پرداخت و گفت : دیدن 
بارسلونا بســیار لذت بخش اســت به ویژه  زمانی که لیونل مسی، 
نیمار و لوییس سوارس در ترکیب اصلی بازی می کنند. آنها این 
توانایی را دارند که در هر بازی سرنوشت سازی ظاهر شوند. مثلث 
خط حمله بارسلونا یک استثنا به شــمار می آید. آنها مثل هیوال 
هستند. ژاوی درباره مســی اظهار کرد: از نظر من مسی بهترین 
بازیکن جهــان و تاریخ فوتبال اســت. او رابطه خوبــی با نیمار و 
سوارس دارد و همین باعث شــده که این سه بازیکن در کنار هم 

خوب ظاهر شوند.

روزنامه تایمــز از تردیــد مارکوس راشــفورد، مهاجــم جوان 
منچســتریونایتد برای تمدید قرارداد با این تیم خبر داد.مهاجم 
انگلیســی در این فصل و تحت هدایت مورینیو به ندرت به بازی 
گرفته شده و بیشــتر زمان ها را نیمکت نشین بوده است. او فصل 
گذشته نیز پیشــنهاداتی در اختیار داشت ولی در نهایت تصمیم 

گرفت یک فصل برای جایگاهش بجنگد.
حال که اوضاع آنطور که او می خواســته پیش نمی رود، راشفورد 
نیز مذاکرات برای تمدید قرارداد را به تعویق انداخته تا شــرایط 
برایش مشخص شود. این تردید می تواند ضربه سختی را به آینده 
یونایتد بزند زیرا این باشگاه حســاب زیادی روی مارکوس جوان 

برای آینده اش باز کرده است.

سلفی سروش رفیعی 
به مناسبت ولنتاین

وقتی مربی اختصاصی 
جاسوس می شود

مورینیو به دنبال بلوتی

ژاوی جانشین لوئیس انریکه 
می شود؟

 تردید راشفورد 
برای تمدید قرارداد با یونایتد

اتفاق روز

فوتبال جهان

منهای فوتبال

رییس هیئت نجات غریق و غواصی اســتان اصفهان 
در همایــش تجلیــل از خانواده بــزرگ نجات غریق 
اســتان اظهار کرد: خانواده نجات غریق، سهم بزرگی 
در نشــاط اصفهان دارد، در این همایــش از مدیرانی 
تجلیل می شــود که وظیفه خطیر حفظ امنیت مردم 
را در اســتخر ها بر عهده دارند. محسن تابش فر افزود: 
منجیان غریق به دلیل رسالت و ماموریت خطرناکی 
که بــر دوش آنهاســت مظلوم ترین قشــر ورزشــی 
هستند و این نشــان می دهد که نجات غریقی شغل 
نیســت؛ شــوق اســت. رییس هیئت نجات غریق و 
غواصی استان اصفهان خاطرنشان کرد: استخر برای 
یک ساعت یا یک ســاعت و نیم لذت بخش است؛ اما 
هشت ساعت چشــم دوختن به آب برای حفظ جان 
مردم سخت است. با وجود ســختی ها و مشقت های 
این شــغل حمایت های الزم از این قشر ورزشی انجام 
نمی شــود. وی عنوان کرد: هیئت نجات غریق در دهه 
فجر دستاوردهای بسیاری داشته است؛ از جمله این 
دستاورد ها در استان اصفهان راه اندازی سه پارک آبی 
را می توان نام برد. تابش فر تصریح کرد: نخستین دوره 
نجات غریق پارک های آبی در استان برگزار شد و برای 
نخستین بار کالس مدرســی نجات غریق پارک های 
آبی در اصفهان تشــکیل شــد که در نتیجــه آن 12 
مدرس به جامعه نجات غریق اســتان اصفهان افزوده 
شــدند. وی بیان کرد: هیئت نجات غریــق به عنوان 
نخستین هیئت در استان به شبکه دولت متصل شد، 
از خصوصیات این اتفاق به وجود آمدن این امکان برای 
هیئت اســت تا با ارگان هایی که به این شبکه متصل 

هستند ارتباط برقرار کنیم.
رییس هیئت نجات غریق و غواصی اســتان اصفهان 
تاکید کــرد: از شــهیدان احمد فروغــی، صفابخش 
و همه شــهدای نجات غریق یادی می کنــم که با از 
خودگذشتگی هایشــان موجب آرامش و امنیت ما در 

زمان حاضر شدند.
وی اذعان داشــت: 120 اســتخر، 3 هــزار ناجی، 2 
هزار و 500 غواص و 60 مــدرس همه به یمن حضور 
بــزرگان، کارفرمایــان و ســرمایه گذاران این بخش 
است، این سرمایه گذاران اگر ســرمایه خود را در هر 
بخش دیگری در جامعه استفاده می کردند قطعا سود 
بیشتری می توانستند ببرند؛ اما در این بخش با عشق، 
ســرمایه گذاری می کنند و تنها انتظارشــان حمایت 

معنوی از طرف مسئوالن است.

رییس هیئت نجات غریق و غواصی استان اصفهان:

 نجات غریقی شغل نیست
 شوق است

روزی که مسعود ســلطانی فر به عنوان گزینه پیشنهادی 
برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شد، برخی می گفتند 
با ارتباط نزدیکی که به رییس جمهــوری دارد، می تواند 
مشکالت متعدد مالی پیش روی این بخش را حل کرده و 

سامانی به آن بدهد. 
همین بود که بارقه هایی از امیــد را در اهالی ورزش ایجاد 
کرد که سرانجام، به ســهم قابل توجهی در بودجه کشور 
دست یافته و می توانند سر و سامانی به اوضاع خود دهند؛ 

اتفاقی که تا آن روز از عمر دولت روی نداده بود.
اما گذر زمان نشان می دهد که تصورات قبلی فاقد مابه ازا 
در عالم واقع بوده و ورزش روزهــای نامطلوبی را در پیش 
خواهد داشــت و چه بســا، اوضاع بدتر از قبل شود. این را 
می توان در واکنش ها و صحبت های اخیر وزیر ورزش به 
خوبی دید که گویای دورافتادگی شدید وی از حوزه ایفای 

وظیفه اش است.

برجام ناتوان به ورزش هم رسید!
هرچه می گذرد، بر دامنه انتقادات مردم نســبت به برجام 
افزوده می شــود. دولت که با انعقاد برجام، دســتاوردی 
بزرگ را برای خود و کشــور متصور بود، با گذشــت زمان 
موفقیت محسوس و قابل توجهی را کســب نکرده است. 
همین نیز موجب شــده تا در آســتانه پایان چهار ســال 
ریاست جمهوری حسن روحانی، دســتان خالی را پیش 

روی خود ببیند.
در چنیــن روزهایی، حتــی وزیر ورزش کــه باید دغدغه 
اداره حوزه خود را داشته باشــد، به گفت و گو با سی ان ان 
پرداخته و از تاثیر برجام بر ورزش و توسعه بین المللی آن 

می گوید. 
ســخنانی که این پرســش را به وجود می آورد، وی که از 
ســوی حســن روحانی، با عنوان دایره المعارف ورزش به 
مجلس معرفی شد، دریافتی صحیح از ورزش کشور دارد؟ 

آیا می داند در چه محیطی قرار دارد و مصائب آن چیست؟ 
مروری بــر این صحبــت و مطالب ماه های اخیر، نشــان 
می دهد که تســلط خاصی بر ورزش نداشته و صرف حفظ 
بودن مجموعه ای از ارقام، به کارآمدی منجر نمی شود که 

اگر می شد، اوضاع ورزش اینگونه نبود.
 وی در شــرایطی از توســعه بین المللی ورزش کشور در 
پســابرجام ســخن می گوید که مشــخص نیســت، این 
ادعا بر چه مفروضی بنا شــده اســت. رفتار شناسی اخیر 
کشــورهای اروپایی و آمریکا در حوزه صدور روادید برای 
تیم های ورزشی، بلوکه شدن و ناتوانی در آزادسازی پول 
فدراسیون فوتبال در فیفا، عدم امکان برگزاری دیدارهای 
دوستانه برای تیم ملی فوتبال، نداشتن جایگاه قابل توجه 
در تصمیم سازی های قاره ای و جهانی ورزش و ...، همگی 
بر ناآشنایی ســلطانی فر با حوزه کاری خود صحه گذاشته 

که همین نیز وضعیت نامطلوب کنونی را رقم زده است.
فدراسیون ها موفق به دریافت کامل اعتبارات 

خود نشده اند 
سلطانی فر که حضوری جدی در رســانه دارد، در صورت 
دریافتی صحیــح و واقع بینانــه از ورزش، می توانســت 
زمینه ای را فراهم آورد که مشکالت مالی و اعتباری متعدد 
و عمیق فدراســیون ها و ادارات کل اســتانی حل شود و 

بتوانند زمینه ســاز اعتالی 
کشور باشــند. فدراسیون ها 
در شــرایطی که سال خود را 
به اتمام می رســانند، هنوز 
موفــق بــه دریافــت کامل 

اعتبارات خود نشده اند. 
بی تردید، اگر وزیری توانمند 
بر مسند قدرت بود، به جای 
ادعاهای سیاســی غیرواقعی 
و تبلیغی، زمینه ای را فراهم 
می آورد که مجموعه ورزش 
کشــور با گشایشــی جدی 

مواجه شوند.
در این بین، ورزش کشور در 
شرایطی که ســهم اندک و 
ناچیزی نیــز از بودجه دارد، 
وزیری را بر مســند می بیند 
که دریافتی درســت از حوزه 

کاری خود ندارد. در چنین شــرایطی، نتیجه این می شود 
که وضعیــت ناامیدکننده ای بر این حوزه حاکم اســت و 

کورسوی امیدی نیز دیده نمی شود!

خواجه در بند نقش ایوان است؛

وزیر ورزشی  که از تاثیرات برجام سخن می گوید

 اگرچه برخی حضور مسعود سلطانی فر در ورزش را فرصتی برای رهایی از مشکالت این حوزه می دانستند؛ اما
 به نظر می رسدکه توجه چندانی به ورزش نداشته و از احوال ناخوش آن بی خبر است.

قاســم حدادی فر کاپیتان دوم ذوب آهــن در هفته های 
ابتدایی فصــل به دلیل پارگــی رباط صلیبــی مجبور به 
دوری شــش ماهه از میادین فوتبال شــد.حدادی فر بعد 
از مصدومیتــی که در بازی ســوپرجام مقابل اســتقالل 
خوزستان گریبانگیرش شد زانوی خود را به تیغ جراحان 
سپرد و مدتی طوالنی از ترکیب تیمش دور شد؛ اما از چند 
هفته قبل با پشت ســر گذاشــتن دوران نقاهت زیر نظر 
کادر پزشــکی و بدنســاز مخصوص خود حاال برای بازی 
با اســتقالل به لیســت 18 نفره ذوب آهن برمی گردد تا 

حضورش قوت قلبی باشد برای میزبان اصفهانی.

نه تنها برای بازی با اســتقالل بلکه بازگشت حدادی فر در 
این مقطع که ذوب آهن خود را برای بازی های آســیایی 
آماده می کند می تواند روحیــه اردوی تیم اصفهانی را دو 
چندان کند چون با بازگشــت بازیکنی مثــل حدادی فر 

قدرت میانه میدان این تیم دو چندان خواهد شد.

اشــکان دژاگه در آخریــن روز از پنجــره نقل وانتقاالت 
بین المللی، از باشگاه العربی قطر راهی وولفسبورگ آلمان 
شد. این انتقال دردســرهای زیادی برای کاپیتان تیم ملی 
به همراه داشت چون مســئوالن باشگاه قطری برای لطمه 
زدن به ایــن انتقال، تعلل کرده و مجوز بــازی این بازیکن 
را در سیســتم TMS)سیســتم نقل وانتقاالت فیفا( ثبت 
نکردند. همین موضوع، انتقال دژاگه را با مشــکل مواجه 
کرد.تیم ملی فوتبال کشــورمان باید روز ســوم فروردین 
سال 1396 به مصاف تیم ملی قطر برود و به نظر می رسد 
قطری ها تالش می کنند دژاگه در شــرایط بازی و تمرین 

قرار نداشته باشد؛  البته مدیران باشگاه وولفسبورگ اعالم 
کرده اند به خاطر اینکه باشــگاه قطری دچار تخلف شده، 
مشــکل را حل می کنند؛ اما این امکان هم وجود دارد که 
دژاگه تا پایــان فصل جاری، بازی های وولفســبورگ را از 

روی سکو تماشا کند.

 بازگشت حدادی فر 
به میادین فوتبال

کاپیتان تیم ملی تا آخر فصل 
سکونشین می شود!

.. کاپیتان نمی تواند از کمیته انضباطی شکایت کند رحمتی نصف لیگ را از دست داد
ســید جالل حســینی بعد از حکم صادره از 
سوی کمیته انضباطی اعالم کرده قصد دارد 
از کمیته انضباطی شــکایت کنــد!در آیین 
نامه انضباطی فدراســیون فوتبال شــکایت 
از کمیته انضباطی موضوعیت ندارد و ســید 
جالل حســینی تنها می تواند درخواســت 
اعاده دادرسی داشته باشد. در خواست اعاده 
دادرســی او هم زمانی بررسی خواهد شد که 
مهدی تاج پای این درخواســت را امضا کند. 
همه آرای صادره در خصــوص دربی قطعی 

بوده و حتی قابل طرح در کمیته اســتیناف 
هم نیســت. بر اســاس رای صادره از سوی 
کمیته انضباطی ســید جالل حسینی یک 

جلسه از همراهی تیمش محروم شده است.

رییس کمیته انضباطی فدراســیون درباره میزان محرومیت سید 
مهدی رحمتی به نود گفت : به دلیل تخلفــات دربی  محرومیت 
رحمتی دو جلسه است؛ اما او یک جلســه از ابتدای فصل تعلیق 
در حکم داشــت که با تکرار خطا در دربی 8۴  آن یک جلسه هم 
به محرومیت هایش اضافه می شــود ولی با توجه به کارت قرمزی 
که در لحظات پایانی بازی دریافت کرد از بازی بعد هم محروم شد 
تا در کل چهار جلســه از همراهی اســتقالل در لیگ برتر محروم 
شود.رحمتی با این محرومیت تا هفته بیســت و پنجم لیگ دور 
از میادین خواهد بود. او لیگ امسال را نیز با محرومیت آغاز کرده 

04بود .
 دردسر جدید تراکتور

ایان رمزی، هافبک فیلیپینی که ســال گذشــته به تراکتورسازی 
آمد و بازی های زیادی نیز برای این باشــگاه انجام نداد، پس از عدم 
تسویه حساب به فیفا شکایت کرد. با وجود نامه نگاری هایی که فیفا 
با تراکتورســازی انجام داده؛ اما به نظر می رسد مسئوالن این باشگاه 

هنوز نتوانسته اند پول رمزی را پرداخت کنند .
تراکتورسازی تا زمان ابالغ رای مبلغ 135 هزار دالر به رمزی بدهکار 
بوده که ممکن است جریمه هایی نیز مشمول این مبلغ شده باشد. باید 
دید آیا تراکتورسازی که به تازگی به خاطر شکایت حمزه یونس از نقل 
و انتقاالت در دوپنجره محروم شده، دردسر جدیدی را تجربه خواهد 

کرد یا مسئوالن باشگاه موضوع رمزی را حل می کنند.

لیگ برتر شــانزدهم در حالی شروع شد که تیم ها 
مبارزه سختی را برای اندوختن امتیاز آغاز کردند؛ 
اما همان طور که تصور می شــد، این پرسپولیس 
بود که گوی ســبقت را از همه ربود و بعد از بیست 
هفته، به تنهایی و با غرور بر صدر جدول تکیه زد. 
جایگاه سرخ پوشان به قدری رفیع است که حتی 
باخت دراماتیک شــان برابر اســتقالل در دربی 

سنتی هم تکانشان نداد. در کنار همه خوبی های 
پرسپولیس، این تیم یک نقطه ضعف بسیار بزرگ 
داشــت؛ بازیکنان خارجی بی کیفیــت. هر چند 
جوان های پرســپولیس خوب و باانگیــزه بودند و 
توانســتند در دو فصل اخیر، بازی های درخشانی 
برای تیم  انجام دهند؛ اما خارجی های پرسپولیس 
تــو زرد از آب درآمدند و هیچ فایده ای نداشــتند. 
اول از همه، آنتونی گولچ بود که همان اوایل فصل 
فهمید کسی قرار نیســت به او فرصت بازی بدهد 
و خیلی زود از جمع ســرخ ها جدا شد. این بازیکن 
اســترالیایی حتی یک دقیقه هم برای تیمش به 
میدان نرفته بود که از تیم جدا شد. پس از او، همه 
نگاه ها به سمت اروپای شرقی معطوف شد؛ جایی 
که دو بازیکن بی نام و نشان از آنجا به پرسپولیس 
آمده بودنــد. والدیمیر پریموف کــه به هیچ وجه 
نتوانست نشــانه هایی از یک مهاجم داشته باشد 
و آلکسی پلی یانســکی که بیشتر به کشتی گیرها 
مانند بود تا فوتبالیست! از اوکراین به تهران آمدند 
و در فهرست بازیکنان پرسپولیس جای گرفتند. 
از همان روزهای اول همه می دانســتند که برانکو 
ایوانکوویچ نظر مثبتــی روی ایــن دو نفر ندارد، 
شاهدش هم این که از پریموف فقط در بازی های 

دوســتانه و چند دقیقه هم در لیگ و جام حذفی 
استفاده کرد و آن دیگری را هم فقط وقتی مجبور 
شــد و به خاطر مصدومیت و محرومیت، بازیکنی 
در خط دفاع برایش نمانده بود، فقط در یک بازی 
به میدان فرستاد. قرارداد پریموف و پلی یانسکی، 
هر یک 300 هــزار دالر بوده و در کنــار گولچ، در 
مجموع این ســه »نابازیکن« برای پرســپولیس 
حــدود 900 هــزار دالر آب خورده انــد؛ اما حاال 
که بحث فسخ قرارداد مطرح اســت، باید مدیران 
پرسپولیس پاسخ دهند که چقدر از مبلغ قرارداد 

آنها را باید بپردازند؟ 
پولی که قرار است از بیت المال برداشت شود و در 
جیب اوکراینی ها و آن اســترالیایی ریخته شود، 
آن هم در ســالی که قرار است اقتصاد ما مقاومتی 
باشد، چه توجیهی دارد؟ حاال که با خصوصی شدن 
استقالل و پرســپولیس مخالفت شده و همچنان 
این دو تیم در اختیار دولت هســتند، چرا وزارت 
ورزش و جوانــان روی دخل و خــرج آنها نظارت 
نمی کند؟ چرا به راحتی اجازه می دهد پول بی زبان 
در این باشگاه ها حیف و میل شود؟ در ضمن کاش 
بیت المال مظلــوم، در باشــگاه های دولتی فقط 

»حیف« شود و »میل« در کار نباشد که ...

ورزشکاران قهرمان مدال های خود را با پالک شهدا معاوضه کردند.

قاب   روز خارج از گود

معاوضه مدال قهرمانان با پالک شهدا  خارجی های پرسپولیس
 تو زرد از آب درآمدند

 وزیر ورزش که 
باید دغدغه اداره 

حوزه خود را 
 داشته باشد، 

 به گفت و گو با 
سی ان ان پرداخته 

و از تاثیر برجام بر 
ورزش و توسعه 

 بین المللی آن
 می گوید
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پیشنهاد سردبیر: 
سد معبر!

نگاه مخاطب

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در مراسم کلنگ زنی ساخت مدرسه 
اوتیسم در شــهر اصفهان اظهار کرد: نگهداری کودکان مبتال به اختالل اوتیسم 
برای خانواده های آنان کار بسیار مشکلی است و شرایط سختی دارد. محمدحسن 
قائدیها افزود: آموزش و پرورش نتوانســته در حمایت از کودکان با شرایط خاص 
اقدامی موثر انجام دهد و باید از موسســات حامی این کــودکان تقدیر کرد که 
درصدد فراهم ســازی و تامین امکانات برای دانش آموزانی هســتند که شرایط 

خاص و ویژه ای دارند.
 وی گفت: اگر شــرایط برای کودکان اوتیسم فراهم شود قطعا استعدادهای آنان 
شکوفا خواهد شد، تلقین مثبت به دانش آموزان، آنها را از زمین به آسمان می برد 

و باعث رشد و پیشرفت دانش آموزان خواهد شد. 

بر اســاس مصوبه جلســه مورخ ۱۰ بهمن ۹۵ انجمن کتابخانــه های عمومی 
اســتان اصفهان کتابخانه های کانون های فرهنگی هنری مســاجد اســتان 
اصفهان که اســتانداردهای هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشــور را دارا 
باشند، از حمایت های این انجمن بهره مند می شوند. مسئول دبیرخانه کانون 
های فرهنگی هنری مساجد اســتان اصفهان در این باره اظهار داشت: در حال 
 حاضر یک هزار و ۲۳۴ کتابخانه در مساجد اســتان اصفهان فعالیت می کنند. 
حجت االسالم رمضانعلی معتمدی افزود: از این میزان، تعداد ۵۱۰ باب کتابخانه 
مسجدی ساماندهی شده اســت و مجوز فعالیت آنها نیز صادر شده است. وی 
گفت: در قدم اول تعداد ۵۳ باب کتابخانه مسجدی برای استفاده از حمایت های 

انجمن کتابخانه های عمومی استان اصفهان معرفی می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

فراهم سازی امکانات برای دانش آموزان دارای شرایط خاص
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان:

کتابخانه های مساجد حمایت می شوند

افتخار ما اصفهانی ها!
در جنگ صفین تعدادی از غیور مردان لشکر اسالم مجروح شده 
به طوری که از شدت جراحات و خونریزی ها و در نتیجه عطش 
مفرط، اطراف در نظر آنها تیره و تار گشــت. یکی از لشکریان به 
ســرعت خود را به بالین یکی از آنها رسانید تا به او جرعه ای آب 
بنوشاند. دلیر مرد مجروح به ســختی به او فهماند که آن سرباز 
زخمی که در چند قدمی آنهاســت از اوتشــنه تر است. سقا به 
طرف او رفت و او نیز اشــاره کرد که آن دیگری بــه این جرعه 
بیشتر نیازمند اســت و همین طور ســومی وچهارمی و... ناچار 
ســرباز  آب را برگرداند و وقتی مجددا ســراغ اولی رفت متوجه 
شد که او به شهادت رسیده است همین طور دومی و سومی و... 
بدون چشیدن قطره ای از آن آب. ما پیرو آن آزاد مردی هستیم 
که وقتی لشکر عمر ســعد به قصد جنگ به آنها رسید به سقای 
تشــنه کامش فرمود آنها را ســیراب کند. )باوجود آنکه به علم 

امامت می دانست در آینده آنها چه خواهند کرد(
نه ایثار که شرط مســلمانی )به ویژه در موقعیت های حساس(  
رها نمودن آب اســت برای اســتفاده دیگران ) حتــی اگر خود  
شــدیدا  به آن نیازمند باشــند( همان کاری که مــردم دلیر،  
غیرتمند و متدین اصفهان) با همه فراز و نشیب ها( تاکنون به آن 
پایبند بوده اند. در پایان باید بگویم: آنچه ســخت است حسینی 
 شدن اســت و گرنه عمر ســعد و شــمر و حرمله بودن دشوار

 نیست.                                                                               محمد فقیهی

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان خبر داد:

نصب تابلوهای VMS در خیابان 
امام خمینی)ره( و بزرگراه شهید خرازی

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل احداث فاز اول خیابان فضیلت

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل مناسب سازی تقاطع
چهارراه جهاد

شاهین طالیی بر شانه روابط عمومی 
شهرداری نشست

مدیر منطقه ۲ شــهرداری اصفهــان اظهار کــرد: تابلوهای پیام 
متغیر VMS در راســتای اطالع رسانی از وضعیت ترافیک و اعالم 
مسیر مناســب و جایگزین به رانندگان و آموزش های الزم برای 
گسترش و ارتقای فرهنگ ترافیک به شــهروندان در سطح شهر 
نصب شده است.حسین جعفری فشارکی افزود: در همین راستا 
نصب تابلوهای متغیر خبری در خیابان امام خمینی)ره( و بزرگراه 
شهید خرازی در دستور کار قرار گرفت. مدیر منطقه ۲ شهرداری 
اصفهان ادامه داد: این پروژه با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال تا پایان ســال جاری به پایان می رسد.جعفری فشارکی در 
ادامه با اشاره به دیگر پروژه های منطقه بیان کرد: آسفالت یکی از 
مهم ترین ارکانی است که عالوه بر تردد روان خودروها در زیبایی 
چهره شهر نیز موثر اســت. وی افزود: در این راستا آسفالت معابر 
منطقه ۲ در دســتور کار قرار دارد و تاکنون آسفالت خیابان های 

ولیعصر دهنو و کندروی شهید خرازی تکمیل شده است.

مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان  اظهار کرد: احداث فاز اول 
خیابان فضیلت در خیابان امــام رضا )ع( - خیابان امام جواد)ع( 
تکمیل شــد. رســالت افزود: فاز یک خیابان فضیلت به زودی با 
حضور شهردار اصفهان و اعضای شــورای اسالمی شهر اصفهان 
به بهره برداری می رســد. مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان 
با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: مناســب سازی 
معابر منطقه با اعتبار یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حال 
اجراست. رسالت اعالم کرد: مناسب ســازی معابر خیابان های 
شهید هاشمی نژاد، میدان شــاهد، خیابان امام رضا)ع(، خیابان 
ابوذر، خیابان شهید مطهری، میدان شــهید بختیاری، خیابان 

شهدا و همچنین مناسب سازی بوستان شاهد اجرا می شود.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان  اظهار کرد: مناسب سازی پیاده رو 
و تقاطع چهارراه جهاد در انتهای خیابان جهاد - بزرگراه شهید خرازی 
در دست اجراســت.حمید عصارزادگان با اشــاره به اینکه این پروژه 
تاکنون 7۰ درصد پیشرفت داشته است، افزود: مناسب سازی پیاده رو 
و تقاطع چهارراه جهاد با اعتبار ۵۰۰ میلیون ریال تا پایان هفته آینده 
تکمیل می شود. مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان ادامه داد: مناسب 
ســازی بوســتان کودک حدفاصل پل فلزی تا پل آذر با هزینه ای بالغ 
بر ۵۰۰ میلیون ریال انجام شــد. عصارزادگان ادامه داد: مناسب سازی 
پیاده رو هــای خیابان چهاربــاغ حدفاصل میدان امام حســین)ع( تا 
میدان شــهدا و پیاده روی خیابان مســجد ســید حدفاصل چهارراه 
تختي تا خیابان هاي پنج رمضان و ظهیراالســالم، پیاده رو هاي ضلع 
 جنوبي خیابان فروغي حد فاصل میدان شــهدا تا میدان جمهوري و 

پیاده رو  هاي ضلع شرقي خیابان پنج رمضان انجام شده است.

روابط عمومی شهرداری اصفهان در ابتدای سال جاری در راستای 
سیاست های مدیریت شهری اصفهان مبنی بر توجه ویژه به مقوله 
حمایت از کاالی ایرانی ، تبلیغات وســیع خود را در ســطح شهر 
آغاز کرد و از این طریق توانســت موجی از فضاسازی مردمی را در 
بین شــهروندان ایجاد کند. تبلیغات محیطی ، تولیدات رسانه ای 
مطلوب، برگزاری ویژه برنامه های مختلــف رادیویی و تلویزیونی 
در ســطح اســتان و شــبکه های ملی از جمله برنامه » شب های 
فیروزه ای« نمونه ای از اقداماتی اســت که توســط روابط عمومی 
شهرداری اصفهان انجام شده و بر مبنای آن هموطنان و بخصوص 
شــهروندان اصفهانی به مصرف تولیدات داخلی از طریق خرید از 
بازارهای روز کوثر در سطح شهر ترغیب شدند و این اقدام انقالبی 
در نگرش مثبت بــه مقوله حمایت از کاالی ایرانــی بود. بر همین 
اســاس روند فعالیت های تبلیغاتی انجام شــده در حوزه مذکور 
توسط داوران مجرب دومین دوره جشــنواره تبلیغات ایران مورد 
ارزیابی قرار گرفت و در نهایت روابط عمومی شــهرداری اصفهان 
در این دوره از جشــنواره در بخش مسابقه و در رشته بخش ویژه با 
موضوع  اقتصاد مقاومتی در شاخه ترویج مصرف کاالهای داخلی و 
کاهش واردات براساس رأی هیئت داوران حائز رتبه اول و شایسته 
دریافت شــاهین طالیی شــد. یکی دیگر از افتخارات کسب شده 
توسط روابط عمومی شــهرداری اصفهان در این دوره از جشنواره 
کســب دیپلم افتخار در حوزه کمپین تبلیغاتی اســت چرا که این 
 واحد توانســته اســت در چند ماه گذشــته با رویکردی از پیش 
تعیین شــده موضوعات مختلفی را در قالب تبلیغات محیطی  به 
صورت حرفه ای در شبکه های ملی و سطح شهر به نمایش بگذارد. 

شهرداری

مدیرعامل شــرکت مخابرات اســتان اصفهان گفت: 
مخابرات اســتان اصفهان از ســال ۱۳۹۳ به عنوان 
دستگاه پیشتاز نســبت به دیگر اســتان ها عملیات 
نوســازی خطوط انتقال مخابراتی از ســیم مسی به 
تکنولوژی فیبر نوری را آغاز کرد. حســین کشــایی 
گفت: از ابتدای آذرماه ســال جــاری تاکنون ۲ هزار 
و ۵۰۰ ســایت در هزار و ۴۰۰ نقطه استان اصفهان 
تبدیل به فیبر نوری شده اســت و تا چند روز آینده 
طرح نوســازی خاتمه می یابد. وی با اشاره به فعالیت 
شــبانه روزی ۴۰ گــروه متخصص برای نوســازی 
خطــوط انتقــال مخابراتــی تصریح کرد: شــرکت 
مخابرات استان اصفهان توانســت با اتکا به نیروهای 
متخصص و نخبه در یک روز 6۵ ســایت را نوسازی 
کند که رکورد نوسازی 7۰6 سایت در یک ماه نیز در 

خاورمیانه بی نظیر است. 
کشــایی با بیان اینکــه کابل مرکزی بــه طور کامل 
حذف و فیبــر نــوری جایگزین آن شــده اســت، 
خاطرنشان کرد: ظرف مدت ۳ ســال پیاپی موفق به 
حذف کامل شــبکه مسی مخابرات اســتان اصفهان 
شــدیم و از ابتدای سال ۹۵ به شــبکه تلفن همراه و 

FTTH دست یافتیم. 

جمع آوری کامل کابل های 
مسی در استان اصفهان

حمل و نقلخبرمخابرات 

سناسفر از آلودگی های صوتی 
جلوگیری می کند

اهدای کارت خرید به  
دانش آموزان کم بضاعت اصفهانی

مدیــر امــور اجتماعــی و مشــارکت های مردمی 
شــهرداری اصفهان  در جلســه کمیته مساعدت به 
دانش آموزان کم بضاعت شــهر اصفهان با اشــاره به 
سنت هر ســاله شــهرداری اصفهان مبنی بر حمایت 
از اقشــار آســیب پذیر جامعه اظهار کرد: امسال نیز 
همچون سال های گذشــته در ابتدای سال تحصیلی 
تعداد ۲۵ هزار قطعه اصفهــان کارت ویژه حمل و نقل 
 درون شــهری به منظور توزیع در میان دانش آموزان 
کم بضاعت در اختیار نمایندگان سازمان های حمایتی 

قرار گرفت. 
مسعود مهدویان فر افزود: شهرداری اصفهان در ادامه 
این روند در آســتانه فرارســیدن ســال جدید تعداد 
۱۵ هزار قطعه کارت خرید ۳۰۰ هــزار ریالی را نیز با 
هدف حمایت از دانش آموزان کــم بضاعت در اختیار 
 نمایندگان ســازمان های حمایتی قــرار خواهد داد.  
 وی خاطر نشان کرد: ســازمان های توزیع کننده با در 
نظر گرفتن تدابیر ویژه تالش کنند توزیع کارت ها به  
گونه ای صورت پذیــرد که به دانش آمــوزان نیازمند 
تنها از سوی یک ســازمان کارت اهدا شــود تا از این 
 طریق جمعیت بیشتری مشــمول این طرح حمایتی

 شوند.

مدیرعامل ســازمان پایانه های مســافربری شهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه ســامانه سنا سفر اولین سامانه 
جامع اطالعات سفر شهر اصفهان است که در پایانه های 
کاوه و صفه مورد بهره برداری قرار می گیرد، اظهارکرد: 
این ســامانه دارای ۳ فاز شــامل نمایش اطالعات سفر، 
اعالم صوتی اطالعات ســفر در محیط پایانه ها و تلفن 
گویاست. محمدرضا آقاباباگلیان اضافه کرد: با استفاده 
از این سامانه و نمایشــگرهایی که در همه سالن های ۲ 
پایانه مذکور نصب شده، همه شرکت ها به صورت آنالین 
یک ساعت قبل از حرکت مشخص می کنند که مسافران 
را  از کدام ســکوی پایانه ســوار می کننــد، همچنین 

تأخیرهای احتمالی را به اطالع مسافران می رسانند.
مدیرعامل ســازمان پایانه های مســافربری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه سامانه سنا ســفر، از آلودگی های 
 صوتــی داخل ســالن پایانه هــا جلوگیری مــی کند، 
تصریح کرد: از این سامانه شــهروندان می توانند برای 

خرید بلیت اینترنتی استفاده کنند.
وی ادامــه داد: بهره برداری از ســامانه ســنا ســفر به 
 منزله پهن کردن فــرش قرمز زیر پای مردم اســت که

 ســرمایه های اصلی نظــام جمهوری اســالمی ایران 
هستند.

معاونت فرهنگی 

معاون فرهنگی شهرداری اصفهان اظهار کرد: در نظر 
داریم برای افرادی که می توانند در توسعه بخش های 
فرهنگی، ورزشــی و تفریحی ســرمایه گذاری کنند، 
شــرایط و امکاناتــی فراهم کنیم تا نقطــه عطفی در 
توســعه فضاهای فرهنگی ، ورزشــی و تفریحی شهر 
باشــد. علی قاســم زاده همچنین ادامــه داد: در این 
راستا اولین نشســت با ســرمایه گذاران برای تحقق 
پروژه های ورزشــی برگزار شد و امیدواریم با استقبال 
سرمایه گذاران شــاهد جهشی در توســعه فضاهای 
ورزشــی شــهر باشــیم . معاون فرهنگی شهرداری 
اصفهــان تصریح کــرد: مطالعات اجــرای 7۰ پروژه 
ورزشــی در شــهر اصفهان انجــام و برای هــر کدام 
شناسنامه پیش بینی شده است که به سرمایه گذاران 
اعالم می شود تا با آگاهی نسبت به انتخاب پروژه های 
خود اقدام کنند. قاســم زاده به برگزاری جشن های 
ویژه ایام دهه فجر امسال اشــاره کرد و گفت: تفاوت 
برنامه های امسال با ســال های قبل در افزایش حضور 
و مشــارکت مردم در طراحی و اجرای برنامه های این 
ایام بود. وی تاکید کرد: ما معتقدیم مردم باید متولی و 
محور برنامه ها باشند و دستگاه های دولتی تنها نقش 

حمایتی داشته باشند.

مطالعات اجرای 70 پروژه ورزشی
در اصفهان انجام شده است

اســتاندار اصفهــان در یازدهمین جلســه  شــورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان، اظهار کرد: بر 
اساس گزارش ارائه شده کشفیات مواد مخدر از ابتدای 
ســال جاری تاکنون ۳6 هــزار و ۴7۰ کیلوگرم بوده 
است که نسبت به مدت مشابه ســال گذشته کاهش 

چهار درصدی داشته است.
رسول زرگرپور با اشــاره به اینکه در ارتباط با مبارزه 
با مواد مخدر دو طــرح به موازات هــم در حال انجام 
است، گفت: شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
طرح ها و برنامه هــای خود را با قوت پیــش می برد و 
اجرای پایلوت طرح کرامت در شهرســتان فالورجان 
نباید باعث شــود در کار شــورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر خللی ایجاد شــود و بایــد کمیته های 
پنج گانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر طبق 
روال، برنامه های خود را پیش ببرند. وی با بیان اینکه 
اجرای طرح پایلوت کرامت به صورت رســمی از دهه  
فجر کلید خورد، افزود: این طرح اهمیت بسیار زیادی 
دارد و جلســه های مهمی در این خصوص در ســطح 
کشور برگزارشده است. مدیر ارشد اجرایی در استان 
اصفهان با اشاره به تاکید وزیر کشور برای اجرای کامل 
این طرح گفت: اجتماعی کردن و مشــارکت مردم در 
مبارزه با مــواد مخدر در این طرح متجلی می شــود. 
زرگرپور تاکید کرد: باید نقــاط قوت این طرح تقویت 
و نقاط ضعف برطرف گردد و بر این اساس باید مسائل 
مثبت و منفی طرح به صورت کامل مستندسازی و به 
شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور ارسال 
گردد چراکه بررسی نقاط ضعف و قوت به اندازه  طرح 

اهمیت دارد و باید باقوت پیگیری شود.
وی ایجاد بســترهای قانونی برای اجرای طرح کرامت 
را ضــروری خواند و گفت: ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی نیز اعالم کرده اســت که تمام امکانات را در 
اختیار بســیج و این طرح قرار دهد، حضور بســیج و 
اجرای طرح کرامت در خصــوص مبارزه با مواد مخدر 
بسیار اهمیت دارد. استاندار اصفهان با تاکید بر اجرای 
قوی طرح کرامت، تصریح کرد: باید پیگیری های الزم 

صورت گیرد تا این طرح به بهترین شکل اجرا شود.
استاندار اصفهان در ادامه، پیگیری اجرای سیاست ها 
و طرح های ابالغی از ســتاد طرح کرامــت در چهار 
کمیته تخصصی فرهنگی، پیشگیری، مقابله، درمان، 
صیانــت و حمایت های اجتماعی درزمینــه مبارزه با 

مواد مخدر و اعتیاد را به صورت جدی خواستار شد.             

استاندار خبر داد:

اجرای طرح پایلوت »کرامت« 
در اصفهان

با مسئوالن

در شــهر اصفهان سال هاســت که میوه و برخــی از اقالم 
خوراکی و یا کاالهای دیگر توســط وانــت بارها در نقاط 
مختلف شــهر اعم از کوچه و خیابان به فروش می رســد. 
آلودگی صوتی مهم ترین مشکلی است که این وانت بارها 
در شهر برای شهروندان ایجاد کرده و می طلبد که  نسبت 

به ساماندهی آنها اقدام شود.
وانت بارها از صبح زود تا شب در خیابان های مختلف شهر 
دیده می شــوند و مواد غذایی و خوراکی مختلفی در این 
وانت بارها به فروش می رســد. برخی از اقالمی که در این 
وانت بارها عرضه می شــود کیفیت دارند و قیمت مناسب 
و برخی از اقالم بدون کیفیت هســتند امــا آنچه که مهم 
اســت قیمت پایین این وانت بارها نسبت به مغازه هاست 

که مشتری را جذب می کند.
وانت بارهای دستفروش سال هاست که به عنوان یک شغل 
مزاحم در زندگی شهری مطرح می شوند. حاال آنها نه تنها 
با ســد معبر در کوچه ها وخیابان هــا وآلودگی صوتی در 
محله ها، اسباب اعتراض شهروندان را فراهم کرده اند بلکه 
شــفاف نبودن شــیوه نظارت به نوع فعالیت وانت بارهای 
دستفروش، دردسرســاز است. این مســئله در شرایطی 
رخ می دهد که اصناف قانونی و مجــاز یکی از بزرگ ترین 

منتقدان حضور دستفروش ها به شمار می روند، اصناف که 
هنوز از اصالح قانون نظام صنفــی و تعیین حدود صنفی 
گالیه مندند، حاال در غیاب نظارت کافی بر بازار توزیع کاال، 
رقبای قدرتمندی به نام دستفروش ها پیدا کرده اند. این در 
حالی است که دســتفروش ها و وانت بارها بدون هیچ گونه 
مزاحمت قانونــی به بازار اشــباع از ارائه هــر گونه کاال و 
موادغذایی،  تحمیل شده اند و کسی مسئولیت ساماندهی 

آنها را نمی پذیرد.
مغازه داران هم گله مندند...

احمد عزیزی یک فروشنده میوه درباره ماهیت وانت بارها 
در گفت وگــو با ایمنا می گوید: دســت فروشــان یا دالل 
هســتند و یا به خاطر نداشــتن پول و ســرمایه اقدام به 

دستفروشی می کنند.
اما پدیده جدیدی کــه بین وانت های دســتفروش دیده 
می شود، وابستگی آنها به فروشــگاه ها و مغازه های سطح 
شهر است، رکود بازار و افزایش شــمار کاسبان شاغل در 
یک حرفه باعث شده اســت که تعداد زیادی از مغازه داران 
با ایجاد بساط های دستفروشــی و به کارگیری وانت بارها، 
کاالهای خود را در محله ها و نقاط دارای پتانســیل خرید 
عرضه کنند. محمود شــفیعی، یک ســوپرمارکت دار نیز 

توضیح می دهد: عالوه بر مغازه دارها برخی از کارخانه های 
تولیدی نیــز کاالهای تاریخ مصرف گذشــته خــود را با 
کمی دســتکاری و با تخفیف بــاال به دالل ها یــا عوامل 
خود می ســپارند و این افــراد با وانت هایی که در ســطح 
شــهر تردد می کنند، این کاالها را می فروشــند بی آنکه 
قابلیت رهگیری داشته باشــند. به عنوان مثال تن ماهی یا 

محصوالت کنسروی نمونه بارز این ادعا هستند.
اکبر رضایی، چینی و بلورفروش نیــز در گفت وگو با ایمنا 
اظهار می کند: بسیاری از کاالهای قاچاق، تقلبی و با درجه 
کیفی بسیار پایین که در بسیاری از مغازه ها قابلیت عرضه 
ندارند یا فروش آن به دلیل اجاره باالی فروشگاه ها توجیه 
اقتصادی ندارد، توسط وانت بارها عرضه می شود، بی آنکه 
مسئولیت خاصی متوجه فروشــنده باشد، زیرا عرضه این 
نوع کاال در مغازه ها ریســک بیشــتری دارد. به گفته وی، 
شکایت مشــتری، بازرسی هایی که در ســطح بازار انجام 
می شــود و... ریســک توزیع کاالهای شــبهه دار توسط 
فروشگاه های رسمی و دارای نشانی مشخص را باال می برد.

فعالیت وانت بارهای دوره گرد مصداق بارز سد 
معبر است 

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 
با اشــاره به اینکه برابر تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ و تبصره 6 
ماده ۹6 قانون شهرداری ها ، استفاده از معابرعمومی برای 
کسب ممنوع است، تصریح می کند: فعالیت وانت بارهای 

دوره گرد در محله ها مصداق بارز سد معبر است.
مجتبی کاظمی در گفت وگو با ایمنا می گوید: در بند ۲۰ 
ماده ۵۵ اصالحی قانون شهرداری  آمده است که سد معابر 
عمومی  و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و نیز 
میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی  برای کسب و سکونت 
ممنوع اســت. وی با تاکید بر اینکه برخــورد با وانت های 
دوره گرد جزو وظایف ما و در دستور کار این مدیریت قرار 
دارد، در خصوص شیوه برخورد با این وانت بارها  اظهارمی 
کند: درمرحله اول تذکر و حمل خودرو به پارکینگ انجام 
می شــود ، درصورت تکرار، خودرو توقیــف و در صورت 
اســتمرار تخلف برخوردهای جزایی انجام می شود. مدیر 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان اعالم 
می کند: در ۹ ماهه ســال جاری در برخــورد با این وانت 
بارها ۱۴۲۰ مورد اخطار و تذکــر  و ۲7۳۲ مورد توقیف و 
حمل به پارکینگ داشــته ایم که بسیاری از این متخلفان 
برای چندمین بــار در این مــورد تخلف کــرده اند. وی 
می گوید: در ۹ ماهه اول ســال گذشته تعداد ۳۱8۰ مورد 
اخطار و تذکر و ۲666 مــورد توقیف و حمل به پارکینگ و 

رفع تخلف شده است. 
کاظمــی تاکید مــی کند: در صــورت ایجــاد مزاحمت 
وانت بارها در کوچه ها و خیابان های شــهر،  الزم اســت 
شــهروندان با مدیریت پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری با شــماره تلفن ۳۵6۰۱۲۱۳ و یا سامانه ۱۳7 
تماس برقرار کنند و موضوع را گزارش دهند تا در اســرع 

زمان رسیدگی و برخورد شود.

بسیاری از 
کاالهای 

قاچاق، تقلبی 
و با درجه کیفی 

بسیار پایین 
که در بسیاری 

از مغازه ها 
قابلیت عرضه 
ندارند، توسط 

وانت بارها 
عرضه می شود

کاسبی وانت بارها با بلندگوهای اعصاب خردکن؛

سد معبر!

طبق قانون شــهرداری ها فعالیت وانت بارهای دوره گرد در محله ها مصداق بارز ســدمعبر است از این رو 
جمع آوری آنها در دستور کار مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری قرار دارد.
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گوناگون

معروف ترین اختراعات 
پرکاربرد زنان)2(

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

»بیروت ۷۵« اثر»غاده الّســمان« بــا ترجمه »ســمیه آقاجانی« را 
نشر»ماهی« چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

غاده الّسمان را در ایران بیشتر با اشــعارش می شناسند، اما رمان ها و 
داستان های کوتاهش در جهان عرب شــهرت بیشتری دارند. بیروت 
۷۵،نخستین رمان او و از آثار برجســته ادبیات عرب است؛ تصویری 
از بیروت در آســتانه جنگ داخلی. این رمان چند سال پیش از شروع 
جنگ داخلی منتشــر شــد و بعضی منتقدان آن را به نوعی پیشگویی 

این رویداد دانسته اند.
غاده الّسمان در ۱۹۴۲ در دمشق در یک خانواده برجسته محافظه کار 
متولد شد. پدرش مرحوم دکتر احمد الّسمان، رییس دانشگاه سوریه 
و در یک دوره زمانی وزیر آموزش و پرورش بود که خویشاوندی دوری 

با نزار قبانی شاعر معروف دارد.
غاده، نخســتین کارهایش را تحت نظارت پدر در ســنین نوجوانی به 

چاپ رساند. وی شــدیدا تحت حمایت و تاثیر پدرش بود؛ مخصوصا 
که در کودکی مادرش را از دســت داده بود. دکتر احمد الّســمان که 
با مدرک دکتری در رشــته اقتصاد سیاســی از دانشــگاه ســوربن 
فارغ التحصیل شده بود، همان قدر که به ادبیات عرب دلبستگی داشت 
با ادبیات غرب هم مأنوس بود و غاده هم تحت تاثیر همین دیدگاه، در 
آثارش به سبکی رسید که خاص خودش بود و ترکیبی از هر دوی این 
نگرش ها. به هر حال، مدتی نگذشت که با جامعه سنتی و محافظه کار 
دمشــق در تقابل قرار گرفت؛ جایی که سال های نخستین زندگی اش 

را در آن بالیده بود.
در ۱۹۶۹ با دکتر بشــیر الداعــوق ازدواج کرد؛ او صاحب انتشــارات 
دارالطلیعه و استاد دانشگاه و مدیر سابق بانک است. آنها پسری دارند 
به نام حازم، که نام او را از یکی از شــخصیت های کتاب شــام غریبان 

برگرفت، و اینک در مقطع دکتری تحصیل می کند. 

»چیکن فرنگی«

لبخندک

وسواس در زیبایی

مواد الزم  
سینه مرغ بدون استخوان 4 تکه،کره 
پاستوریزه 100 گرم، قارچ ورقه شده 
250 گــرم، خامه پاســتوریزه 250 
میلی لیتر، زرده تخم مــرغ 4 عدد، 
فلفل دلمه ای قرمــز یک عدد، فلفل 

دلمه ای سبز یک عدد
طرز تهیه

 مرغ ها را به صورت مکعب های 1/5 
تا 2 سانتی متری خرد کنید، سپس

 فلفل دلمه ای ها را خرد کنید.
کــره را در تابــه گــرم کنید،پــس 

 از آن قارچ و فلفــل دلمه ای هــا را به آن افــزوده، تفت دهیــد تا نرم شــوند و کنار
 بگذارید.

 دوباره مقــداری کره به تابه اضافه کــرده و مرغ ها را تفت دهید تا طالیی رنگ شــوند
) برای اینکه کره نسوزد یک قاشق غذاخوری روغن مایع به آن اضافه کنید(. 

 خامه را به آن بیفزایید و بگذارید تا به جوش آید.
 فلفل ها و قارچ ها را اضافه کنید و از روی شعله بردارید.

 زرده ها را در حال هم زدن به آن بیفزایید و دوباره روی حرارت بگذارید.
و در آخر بدون اینکه بجوشد مرتب هم بزنید و سپس سرو کنید.

آیا ما همیــن طور که هســتیم، زیباییم؟ 
راســتش من جواب این سوال را نمی دانم 

اما حتما متفاوت هستیم. 
اگر بخواهیم بحث را قــدری عمیق تر کنیم باید بپرســیم که 
اصال منظور از زیبایی چیست؟ یا یک آدم چه ویژگی هایی باید 
داشته باشد که ما بتوانیم به او بگوییم زیبا؟ اصال زیبایی تعریف 
مشــخصی دارد و یا این فرهنگ و جامعه اســت که مالک های 
زیبایی را تعیین مــی کند؟ چرا ما باید زیبا باشــیم؟ آیا زیبایی 
باعــث افزایش قــدرت و نفوذ ما می شــود؟ اگر همــه آدم ها 
چشم های رنگی درشت، پوست های روشن، دماغ های کوچک، 
گونه های برجســته و لب های خوش فرم می داشتند آیا باز هم 
چشم های رنگی درشت، پوست های روشن، دماغ های کوچک، 
گونه های برجســته و لب های خوش فرم برای کســی اهمیت 
داشــت؟ آیا می شــود برای زیبایی یک قله یا یک نقطه  نهایی 
تصور کرد که هرکس به آن رسیده دیگر بی چون و چرا زیبا شده 
است؟ چرا خیلی از آدم های جذاب دور و بر ما اصال زیبا نیستند 
یا دســت کم از مالک های عمومی زیبایی خیلی فاصله دارند؟ 
وســواس در زیبایی یعنی تالش برای تبدیل شدن به چیزی که 
اصال در دنیای واقعی وجود ندارد. رســیدن به نقطه ای که اصال 

تعریف نشده است. 
اگر مبنای زشــت و زیبا دیدن، ســلیقه افراد باشــد آن وقت ما 
بیشــتر از 6 میلیارد ســلیقه متفاوت داریم. در مــورد بعضی 
آدم های مشــهور، ممکن اســت چند ده میلیون نفر برای یک 
مدت محدود با یکدیگر هم عقیده شوند که این شخص زیباست 
اما این هم نظری، همیشگی نیســت و خیلی زود دوره اش تمام 
می شود. این وســواس برای هرچه زیبا شدن است که ما را وادار 
به جراحی های پالستیک می کند. با هر قدمی که بر می داریم 
چیز دیگری پیدا می کنیم که باید آن را تغییر بدهیم تا به کمال 
زیبایی برسیم. گفتن این حرف ها به این معنی نیست که آدم ها 
حق ندارند تا خودشــان را تغییر دهند و به چیزی تبدیل شوند 
که بیشــتر دوســت دارند. این کار وقتی تبدیل به یک وسواس 
می شود خطرناک است. وقتی نمی شود هیچ نقطه پایانی برایش 
گذاشت. وقتی همیشه چیزی برای گله کردن هست. چقدر باید 
پول خرج کنیم و درد بکشــیم تا زیبا شویم؟ اگر بعد از همه این 

کارها زشت تر شدیم چه؟!

بیروت ۷۵ 

با سیب شکمتان را تخت کنید!
سیب سرشار از فیبرهاست که شما را مدت زمان طوالنی سیر نگه می دارند و به دفع 

راحت کمک می کنند.
 سیب در رنگ ها و انواع مختلف در سرتاســر جهان وجود دارد. برخی شیرین و برخی 
دیگر ترش هستند. اما همه این انواع یک نقطه مشترک دارند و آن مراقبت از سالمتی 
است. اگر می خواهید شــکم تختی داشته باشــید و احیانا تا فرا رسیدن سال نو چند 
کیلو اضافه وزن و چربی های انباشــته شده در نواحی شــکم و پهلوها را آب کنید به 
سیب و نوشــیدنی های تهیه شــده از آن اعتماد کنید. در ادامه خواهیم گفت سیب 

چگونه شما را از شر چربی زیاد شکم خالص می کند.
سیب در یک نگاه

سیب یک میوه کم کالری است و در عین حال احســاس سیری طوالنی مدتی ایجاد 
می کند. سیب بدن را ســم زدایی می کند و باعث کاهش کلسترول، تنظیم عملکرد 
روده ها، ارتقای سالمت قلب و حفظ ســالمت کبد می شود. بنابراین توصیه می شود 

که به طور روزانه از خواص این میوه بهشتی بهره مند شوید.
توصیه می شــود که ســیب های ارگانیک را انتخاب کنید. چون بیشترین خاصیت 

سیب در پوست آن نهفته است. 
بنابرایــن الزم اســت اطمینان حاصل کنید تا ســیب مصرفــی تان آلــوده به انواع 
آفت کش ها نباشــد. در ادامه 4 نوشیدنی تهیه شــده از ســیب را ارائه می دهیم که 
می توانید آنها را در چارچوب یک رژیم غذایی سالم و متعادل قرار دهید و از خواصشان 
برای تناسب اندامتان استفاده کنید. مطمئن باشــید که نتایج اولیه را در عرض چند 

هفته مشاهده خواهید کرد.

نداشاه نوری

همیشــه از مخترعــان و اختراعــات برتــر آنها 
می شــنویم.گاهی با خود فکر می کنیــم که آیا 
تمام دســتاوردهای شــگفت انگیز بشر متعلق به 
مردان است؟! طبیعتا پاسخ منفی است. در تاریخ 
دســتاوردهای مهمی را متعلق به زنان می بینیم 
که به نام خود آنها ثبت شده است. در این گزارش 

با برخی از معروف ترین آنها آشنا خواهید شد.
سرنگ پزشکی، لتیسیا جیر

لتیسیا جیر در سال 1۸۹۹ میالدی اختراع سرنگ 
پزشــکی را به نام خود ثبت کرد. بعــد از او فردی 
به نام کالین موردخ، اختراع او را در ســال 1۹56 

گسترش داد.
یخچال هــای برقی مــدرن، فلورنس 

باربرت
فلورنــس باربرت یخچــال های برقی پیشــرفته 
را در ســال 1۹14 اختراع کرد. او در سال 1۹00 
روی تعدادی پروژه تحقیقاتــی فعالیت می کرد و 
توانست ماشــین تمیز کردن خیابان را نیز به نام 
خود ثبت کند. ســپس به اختراع دوم خود یعنی 
یخچال های برقــی روی آورد و آنهــا را به قیمت 

باالیی به فروش رساند.
دستگاه بستنی ساز، نانسی جانسون

 نانسی جانسون در ســال 1۸4۳ میالدی دستگاه 
بستنی ساز را اختراع کرد. هدف اولیه او تهیه آسان 
بستنی در خانه بود، اما پس از گذشت مدتی با خود 
فکر کرد که دستگاه اختراعی خود را توسعه دهد 

و به شرکت های بزرگ تولید لوازم خانه بفروشد.
نخســتین برنامه نویس کامپیوتر، آدا 

الولیس
او دختر لرد بایرون شــاعر معروف انگلیســی بود. 
آدا الولیس ریاضی دان و نخســتین برنامه ســاز 

کامپیوتر بود.
 او همــراه چالرز بابیــج ریاضی دان و فیلســوف 
تحلیلگر در مورد ماشــین محاســباتی مکانیکی 
تحقیقات بســیاری انجــام داد که ســرانجام او 
توانســت پس از تالش های بســیار به الگوریتم 
کامپیوتری دســت یابد. آدا الولیس نخســتین 

الگوریتم نویس کامپیوتری تاریخ به شمار می رود.
مفاهیم شــبکه های ارتباطی بی سیم، 

شرلی جکسون
شرلی جکســون فیزیکدان نظری در سال 1۹۷۳ 
میالدی دکترای خود را از دانشــگاه ماساچوست 

دریافت کرد.
 او از جمله نخســتین کســانی بود که بر مفاهیم 
شبکه های ارتباطی بی ســیم تحقیق و پژوهش 
کرد.تحقیقــات درباره فکس تلفن هــای همراه، 
سلول های خورشیدی و کابل فیبرهای نوری نیز 

از دیگر دستاوردهای او به شمار می روند.
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امام  علی )علیه السالم(:
میانه روى، مال اندك را رشد می دهد و اسراف، مال زياد را نابود 

می كند.
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