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در نامه ای به معاون رییس جمهور؛
نمایندگان اصفهان خواستار پرداخت 

حقوق کارگران پلی اکریل شدند

کارگردان حرفه ای، سریال 
علیمردان خان را بسازد
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آماده سازی مقبره عالمه 
مجلسی)ره( برای ایام نوروز

15

مدیران استان، جزئیات ایجاد 
اشتغال و وام صنایع را منتشر کنند

3

به گزارش ایسنا ، بهرام سبحانی روز گذشته در همایش وفاق و 
همدلی، نوشداروی بن بست کنونی، با بیان اینکه اگر به دنبال 
ایجاد اشــتغال پایدار و اقتصاد مقاومتی هســتیم، مسیر آن 
بخش معدن و صنایع معدنی است، اظهار کرد: به عنوان نمونه 
راه اندازی یک واحد یک میلیون تنی فوالد نیاز به اســتخراج 
ســنگ آهن، حمل و ... دارد که این واحد براساس نرم جهانی، 
برای دو هزار نفر و در کشور تا هفت هزار اشتغال مستقیم ایجاد 
می  کند. مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت: ظرفیت برای 
ایجاد شغل های غیرمستقیم باالست، زیرا واحدهای باالدست 
و پایین دست و تامین قطعات، در ایجاد اشتغال غیرمستقیم 
تا 20هزار نفر تاثیرگذارند. اگر یک واحــد از زنجیره معدن تا 
صنعت راه اندازی شود، اشتغال باالیی ایجاد می کند. سبحانی 
اضافه کــرد: دولت تصمیم دارد براســاس برنامــه 1404 به 
ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد برســد؛ اگــر این رقم را با 
تولید یک میلیون تن فوالد مقایســه کنیم متوجه می شویم 
که چه میزان اشتغال ایجاد می کند. البته زنجیره  تولید فوالد 
در کشــور به دلیل موقعیت های جغرافیایی ناپیوســته است 
و پیوند زدن این زنجیره اشــتغال بیشــتری را نیز در کشور 
فراهم می کند. سبحانی با بیان اینکه سرمایه گذاری ها از نظر 
ظرفیت، موقعیت و مســیر باید هدایت شود، افزود: واحدهای 
کوچک برای رســیدن به برق، گاز و راه آهن باید هزینه کنند؛ 
به همین دلیل است که این سرمایه گذاری ها جواب نمی دهد 
و تولید فوالد در کشــور گــران تمام می شــود؛ بنابراین باید 
حمایت منطقی وجود داشته باشد و از االن باید مدیریت کرد 
که سرمایه گذاری ها در ابعاد اقتصاد مقاومتی باشد.وی با بیان 
اینکه در شرایط فعلی واحدها نیاز به حمایت ویژه دارند، اضافه 
کرد: اگر در سال گذشته بحث تعرفه ها اجرا نمی شد، صنعت 
فوالد به گل می نشست؛ زیرا قیمت جهانی فوالد کاهش پیدا 
کرده بود اما در کشــور این گونه نبود. در حــال حاضر فوالد 
مبارکه پنج میلیون تن اســلب تولید می کنــد که دو میلیون 
تن آن مصرف داخلی است و دستگاه حاکمیتی باید از زنجیره 

معدن تا صنعت،  بیشتر نظارت کند.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان: 

سرمایه گذاری ها باید هدایت شود

خبر آخر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: 
هنر خوشنویســی در اصفهــان ظرفیت بســیار باالیی 
دارد، بیش از هــزار و 200 هنرمند ممتــاز و فوق ممتاز 
خوشنویسی در استان وجود دارد که از هنرمندان قزوین 
پایتخت خوشنویسی ایران، بیشتر است. به گزارش فارس، 

حجت االســالم حبیب رضا ارزانی پیرامون همایش مقام 
ادبی اصفهان اظهــار کرد: اهداف برگــزاری این همایش 
شــناخت و تبیین ابعــاد تاریخی و جغرافیایی، بررســی 
اوضاع و احوال اجتماعی، دینی و فرهنگی، بررســی آثار و 

بزرگداشت چهره ها، نویسندگان و سرایندگان ...

مدیرکل ارشاد اصفهان مطرح کرد:

پیشتازی هنر خوشنویسی اصفهان
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رهبر انقالب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی: 

  مردم گله مندند
  مسئله گرانی و بیکاری و رکود مهم است

  مسئولین بگویندچه اقدام و عملی کرده اند
  مردم با اهانت کنندگان به عاشورای حسینی در 

سال ۸۸ آشتی نمی کنند
  به مسئولین ما می گویند اگر برجام نبود

جنگ در ایران حتمی بود؛ دروغ محض!

آشتی ملی معنا ندارد

مصالی امام خمینی)ره(؛ میزبان 4هزارحافظ قرآن
15
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تناقض در آمارهای اعالمی دولت
و وضعیت بنگاه های اقتصادی اصفهان؛

معاون اداره کل اوقاف استان اصفهان خبر داد:
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پیشنهاد سردبیر:
روز به روز بر قدرت دفاعی کشور افزوده می شود

عکس روز

۳۰ اسفند زمان ثبت نام شوراهای 
شهر و روستا

 مخالفت فراکسیون امید 
با استیضاح آخوندی

 دلیل تعویق سفر مقام روسی
 به تهران مشخص شد

جزئیات قتل برادر رهبر کره شمالی

حجت االسالم والمســلمین دکتر حســن روحانی صبح دیروز با 
بدرقه رسمی معاون اول رییس جمهور و دکتر والیتی مشاور امور 
بین الملل مقام معظم رهبری، تهران را به مقصد عمان ترک کرد. 
همچنین قرار بود رییس جمهورایران عصر دیروز به دعوت رسمی 
 امیر کویت، عازم این کشــور شــود. روحانی در قصر العلم مسقط 
 از سوی ســلطان قابوس پادشــاه عمان مورد اســتقبال رسمی 

قرار گرفت. 

معاون سیاســی وزیر کشــور زمان ثبت نام از داوطلبان شرکت در 
انتخابات شوراهای شهر و روســتا را اعالم کرد. علی اصغر احمدی 
صبح دیروز در برنامه »بدون خط  خوردگی« رادیو گفت وگو اعالم 
کرد: ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا براساس 
قانون فعلی از ۳۰ اسفند آغاز خواهد شــد. گفتنی است، انتخابات 
پنجمین دوره شوراهای شهر و روســتا و دوازدهمین دوره ریاست 

جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار می شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید از عدم موافقت این فراکسیون 
با استیضاح آخوندی خبر داد و گفت: با فراکسیون مستقالن جهت 
 رای منفی به این استیضاح رایزنی خواهیم کرد. ابوالفضل سروش در 
گفت وگو با مهر از جلســه صبح دیروز فراکسیون امید برای بررسی 
اســتیضاح وزیر راه و شهرســازی خبر داد. وی گفت: پس از بحث و 
بررسی در این خصوص مقرر شد فراکسیون امید به استیضاح آقای 
آخوندی رأی مثبت ندهد. ســروش همچنین از تصمیم فراکسیون 
امید برای رایزنی با فراکســیون مســتقالن جهت عــدم موافقت با 

استیضاح وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

ایرنا:دیپلمات سفارت جمهوری اســالمی روز گذشته درباره مطلب 
روزنامه کامرسانت چاپ مسکو به خبرنگار ایرنا گفت: بررسی ها نشان 
می دهد، مقامات ایرانی هیــچ اطالعات محرمانه ای در زمینه برنامه 
حضور دیمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه در تهران اعالم 
نکرده اند و فقط در برخی ســایت ها به اصل ســفر اشاره شده است. 
دیپلمات ایرانی بدون ذکر نام افزود: برنامه حضور راگوزین در تهران 
در چارچوب سفرهای متقابل با همتای ایرانی و در ادامه برنامه های 
قبلی تنظیم شده بود که متاسفانه در مراحل آخر به دالیل فنی و نبود 
هماهنگی برنامه ها، به تعویق افتاد.  این منبع خبری، اظهار امیدواری 
کرد سفر به تعویق افتاده در زمان مناسب و با همه ترتیب های الزم 
تنظیم شود. راگوزین که پیش بینی شده بود، هفته جاری به تهران 
سفر و با مقام های جمهوری اسالمی دیدار و مذاکره کند، اعالم کرده 

که به دالیل فنی سفر به تعویق افتاده است.

کیم جونگ - نــام ، برادر بزرگ ناتنی کیم جونــگ - اون ، رهبر کره 
شمالی در فرودگاه کواالالمپور پایتخت مالزی توسط ماموران مخفی 
رژیم پیونگ یانگ به قتل رسید. به گزارش جام جم آنالین به نقل از 
فرانس پرس، رسانه های کره جنوبی روز ســه شنبه 14 فوریه خبر 
دادند که کیم جونگ - نام برادر 45 ســاله ناتنی کیم جونگ - اون ، 

رهبر کره شمالی، در فرودگاه کواالالمپور کشته شد.
شبکه تلویزیونی چوسون گزارش داد که کیم جونگ - نام در فرودگاه 
بین المللی کواالالمپور توسط دو زن با سوزن های زهرآلود مسموم 
شــد. دو زن با تاکسی از محل گریختند. براســاس گزارش دیگری، 
این دو زن در سرســرای تجاری فــرودگاه کواالالمپور با اســپری، 
ماده ای را به صورت کیم جونگ - نام پاشــیده و سپس فرار کردند. 
یک مســئول پلیس فرودگاه کواالالمپور بــه فرانس پرس گفت که 
مردی چهل و اندی سال روز دوشنبه ناگهان در فرودگاه بدحال و به 
بیمارستان منتقل شد؛ اما در راه جان سپرد. این مسئول نام این فرد 
 را نگفت اما منبع نزدیک به نخست وزیر مالزی ساعاتی بعد به شبکه 
بی بی سی اطالع داد که این مرد کیم جونگ - نام ، برادر بزرگ ناتنی 
کیم جونگ - اون ، رهبر کره شــمالی بوده اســت. شبکه تلویزیونی 
چوســون به نقل از تعدادی از منابع دولتی کره جنوبی گزارش داد 
که این دو زن ماموران مخفی رژیم کره شمالی بوده و فراری هستند. 
خبرگزاری یونهاپ نیز به نوبه خود گزارش داد که ماموران مخفی کره 
شمالی از یک وقفه امنیتی کوتاه که میان محافظان کیم جونگ - نام 

و ماموران پلیس فرودگاه پیش آمد برای قتل وی استفاده کردند.
کیم جونگ - نام حاصل ازدواج کیم جونگ - ایل با سونگ هائه - ریم، 
یک بازیگر متولد کره جنوبی بود. مادرش سال ها بعد در شهر مسکو 
درگذشت. وی زمانی به عنوان جانشین بالقوه پدرش کیم جونگ - 
ایل محسوب می شــد. او پس از اینکه در ســال ۲۰۰1 تالش کرد با 
 یک گذرنامه جعلی به ژاپن برود ، مغضوب پدرش شد. او گفته بود که

 می خواست از پارک تفریحی دیسنی در توکیو دیدن کند.
کیم جونگ - نام پــس از این ماجرا به حالت تبعید غیر رســمی در 
جزیره ماکائوی چین سکونت داشت ولی می توانست به سفر هم برود.

اخبار

سیاست خارجهارتشبرجامخبرویژه

محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور در خصوص 
افزایش اختیــارات اســتانداران اظهار داشــت: برای 
تمرکز زدایی و اجرای ســریع تر برنامه ها بیش از 1۰۰ 
اختیار به استانداران تفویض شده که این کار می تواند 

مشکالت مناطق را حل کند.
وی با اشــاره به دســتاوردهای اقتصادی دولت گفت: 
کاهش تورم 4۰ درصدی به کمتــر از 1۰ درصد و یک 
رقمی شــدن آن کار آســانی نبود و این کار در ســایه 
برنامه ریزی مدون با کمک تیم اقتصادی محقق شــده 

است.
مقیمی افزود: رشــد مثبــت ۶/4 درصــدی در حوزه 
اقتصادی از دیگر دستاوردهای دولت است و این کار در 
شــرایط تحریم و کاهش فروش نفت با کمترین قیمت 

صورت گرفته است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: عبور از رکود اقتصادی 
و افزایش فروش نفت تا میــزان دو میلیون و 4۰۰ هزار 
بشکه امروز در شرایطی محقق شده که خریداران نفت 
را خودمان انتخاب می کنیم و هیچ اجباری برای فروش 

نداریم و پول آن نیزنقدی دریافت می شود.

 به گزارش خبرگــزاری مهــر، امیر دریادار ســیاری
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش صبح دیــروز در 
 گردهمایــی فرماندهــان نــاوگان جنــوب نداجــا 
 با بیــان اینکه راهبــرد و دکتریــن ما، ارتقــای توان 
دفاعی مبتنی بر بازدارندگی اســت، گفت: ما به هیچ 
وجه در اندیشــه تعرض به دیگران نبــوده و نخواهیم 
بود؛ اما اگر کســی فکر تعرض و تجاوز به کشورمان را 
 داشته باشــد، آن چنان جوابی می گیرد که پشیمان

 می شود.
وی با تاکید بر اینکــه یکی از نتایج و اهــداف ارتقای 
قدرت دفاعی مــا، تامین امنیت منطقه اســت، افزود: 
قطعا با ســرلوحه قرار دادن تدابیــر فرماندهی معظم 
کل قوا )مد ظلــه العالی( و تکیه بر توان و دانش شــما 
فرماندهــان جــوان، روز بــه روز بر قــدرت دفاعی و 

بازدارندگی مان خواهیم افزود.
اولین گردهمایــی فرماندهان نــاوگان جنوب نیروی 
دریایی راهبردی ارتش اعم از مناطق یکم، دوم و سوم 
این نیرو، صبح دیروز با حضور امیر دریادار ســیاری در 

قرارگاه مقدم نداجا برگزار شد.

قائم مقام وزیر کشور:

بیش از ۱۰۰ اختیار جدید به 
استانداران تفویض شد

دریادار سیاری:

روز به روز بر قدرت دفاعی 
کشور افزوده می شود

روایتی از نشست کمیسیون امنیت ملی با عراقچی:

برگرداندن تحریم ها توسط 
ترامپ؛ یعنی پاره کردن برجام

نخست وزیر عراق:

 ایران و آمریکا اختالفات خود 
را به دور از عراق حل کنند

به گزارش خانه ملت، ســید حســین نقوی سخنگوی 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با 
اشاره به نشست فوق العاده دیروز این کمیسیون با حضور 
عراقچی معاون وزیــر خارجه عنوان کرد: رییس ســتاد 
پیگیری برجام در بررسی آخرین گزارش ارسالی از سوی 
وزارت امور خارجه تاکید کرد در این گزارش روند اجرایی 
برجام به صورت مفصل تشریح شده است. نماینده مردم 
ورامین در مجلس دهم شورای اسالمی ادامه داد: عراقچی 
توضیح داد که بعد از یک سال از اجرای برجام شرایط خوب 
است و آنچه که هدف ایران در برجام بوده محقق شده به 
عنوان  مثال رفع تحریم ها مطابق توافق هسته ای برداشته 
شده است. عراقچی گفت: پایان اردیبهشت ماه ترامپ باید 
در مورد بالاثر کردن تحریم ها علیه ایران تصمیم بگیرد. 
بالاثر کردن تحریم هــا باید هر 4 ماه بــه تصویب رییس 
جمهور آمریکا برســد؛ بنابراین اگر ترامــپ بالاثر کردن 
تحریم ها را تمدید کند تکلیف روشــن است و اگر تمدید 
نکند تحریم ها برگشت پیدا می کند  و در واقع همان پاره 

کردن برجام است.

به گزارش شبکه الجزیره، حیدر العبادی، نخست وزیر 
عراق، گفت: ایران و آمریکا باید اختالف های خود را به 

دور از عراق حل و فصل کنند. 
نخســت وزیر عراق ضمن اعالم این مطلب در نشست 
خبری هفتگی افزود: این کشــور در نبرد خود بر ضد 

گروه داعش به حمایت های آمریکا و ایران نیاز دارد.
حیدر العبــادی در عین حال هریک از این دو کشــور 
را به حل و فصل اختــالف های خود بــه دور از عراق 

فراخواند.
نخســت وزیر عراق افزود: »آمریکا هزاران کیلومتر از 
این منطقه دور اســت و ما همســایه ایران هستیم، از 
این رو با صراحت می گوییم که ما در این نزاع نقشــی 
نداریم. سخن ما روشن است. دشــمنی )میان آمریکا 
و ایران( وجــود دارد و هر یک از دو طــرف، دیگری را 
ســرزنش می کند.ما خواســته بودیم کــه جمهوری 
اســالمی ایران و آمریکا و دیگر متحدان بین المللی به 
عراق کمک کنند، اما نمی خواهیم عراق به جایی برای 

نزاع تبدیل شود.«

بدرقه رسمی رییس جمهور
در سفر به عمان و کویت

رهبر انقالب اســالمی، حضور پرشکوه ملت در راهپیمایی 
۲۲ بهمن امســال را »مایه آبروی انقالب و نظام و ایران« 
خواندند و با تشــکر صمیمانه  از مردم خاطرنشان کردند: 
امســال نه فقط منابع داخلی از افزایــش حضور مردم در 
بسیاری از شهرها ســخن گفتند بلکه دشمنان انقالب هم 
بر خالف سال های قبل، با اســتفاده از تعابیر »میلیونی« 
به این حضور عزت بخش اذعان کردند و زبان بنده حقیقتا 

از ادای تشکر از ملت قاصر است.
 ایشــان با اشــاره بــه تــالش بی وقفه ســیا، موســاد،

دســتگاه اطالعاتــی و جاسوســی انگلیــس و هزینــه 
 شــدن دالرهای نفتی قــارون ها بــرای فضاســازی بر 
ضد انقالب و جمهوری اسالمی گفتند: در تمام طول سال، 
صدها شــبکه ماهواره ای، فضای مجازی و ورشکســتگان 
فراری از ایــران، به تحقیر و تضعیف و متهم ســازی نظام 
مشــغولند؛ اما حضور عظیم ملت همچــون باران رحمت 
الهــی، در روز ۲۲ بهمن ایــن فضای غبارآلــود را پاکیزه 
می کند و همچون رودخانــه ای زالل و مبارک، آلودگی ها 

را می زداید.
حضــرت آیت ا...خامنه ای تأمــل در ترکیــب جمعیتی 
راهپیمایی ۲۲ بهمن را ضروری و بســیار مهم برشمردند 
و افزودند: اکثر ایــن جمعیت عظیم، دوران تلخ و ســیاه 
اختناق طاغــوت، پیروزی انقــالب، امام راحــل و دفاع 
مقدس را ندیده اند؛ اما با احساس و معرفت و روشنفکری 

و روشن بینی به خیابان ها می آیند.
ایشان خاطرنشــان کردند: حضور امیدآفرین و ایستادگی 
نســل ســوم و چهام در میدان دفاع از انقــالب و نظام، 
نشــان دهنده رویندگی و بالندگی انقالب و نکته ای بسیار 

مهم و درخور توجه است.
رهبر انقالب اســالمی، تالش دشــمنان را برای ناکارآمد 
نشــان دادن نظام، کوبیــدن آب در هاون برشــمردند و 

افزودند: ما البته مثل همه جای دنیا نابسامانی هایی داریم 
که به هیچ وجــه از آنها نمی گذریم؛ اما دشــمن در تالش 
است پیشرفت ها و کارهای بســیار مهم ۳۸ سال اخیر را 

نادیده بگیرد و مردم را مأیوس کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با استناد به گزارش های واقعی، 
پیشــرفت های کشــور را در 4 دهه اخیــر در برخی امور 
زیربنایی، شــگفت انگیز خواندند و یادآوری کردند: برخی 
از این پیشــرفت ها و جهش ها در دوره های صدساله هم 

معموال امکان پذیر نیست.
ایشــان آبرو و عزت ملی ایرانیان را در مقایســه با دوران 
تحقیرآمیز طاغــوت، از دســتاوردهای پرافتخار انقالب 
برشــمردند و افزودند: رژیم تو ســری خــور از آمریکا و 
انگلیس، ملت را ذلیــل و خوار کرده بود؛ امــا امروز همه 
به عزت و اقتدار ملت و حضــور تعیین کننده ایران اذعان 
دارند و می داننــد تقریبا در همــه مســائل منطقه، اگر 
 ایران حضور نداشــته باشــد و اراده نکنــد، کاری پیش 

نخواهد رفت.
رهبر انقــالب ۲۲ بهمــن را »نعمتــی الهــی و فرصتی 
گرانقدر« برای اعالم مواضع و خواسته های ملت دانستند 
و افزودند: امســال، ملت نشــان داد در مقابل دشــمنان 
ایستاده اســت و به دنبال تحقق اســالم و پیشرفت نظام 
اســالمی برخاســته از مردم است و هر مســئولی با ملت 
همراه نباشد و ایستادگی نکند ملت او را بدون تردید پس 

خواهد زد.
حضرت آیت ا... خامنه ای به مسئوالن کشور تاکید کردند: 
حضور پرشــور مردم در مقابل دشــمن کمین کرده برای 
بلعیدن ایران را به حساب گالیه نداشــتن آنها از عملکرد 
مســئوالن نگذاریــد؛ چرا که مــردم از مســائل مختلف 
از جمله تبعیض و کــم کاری و بی اعتنایی به مشــکالت 

گالیه مندند و احساس ناراحتی و رنج می کنند.

ایشان خاطرنشان کردند: ســال »اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل« در حال پایان یافتن اســت و مســئوالن دولت و 
 دیگر قوا باید به مــردم گزارش دهند در ایــن زمینه چه 

کرده اند؟
رهبر انقالب در همیــن زمینه افزودند: مســئوالن نباید 
به مردم بگویند »باید چنین بشــود«، بلکــه باید بگویند 

»چنین شد«.
 حضرت آیت ا... خامنــه ای، »بیکاری و رکــود و گرانی« 
را از مشــکالت مهم کشــور خواندنــد و گفتنــد: البته 
مسئوالن در تالش هستند اما ظرفیت های کشور بیش از 
اینهاست و راه خروج از مشکالت چند بعدی هم مشخص 

است.
ایشان به سخنان ۶ سال پیش خود در زمینه هدف گذاری 
دشمن برای تشدید فشــارهای اقتصادی و دلسرد شدن 
مردم اشــاره کردند و افزودند: مســئوالن باید به مسائل 
اقتصادی توجه کامل کنند، البته مسائل فرهنگی و علمی 
نیز مهم اســت اما در نگاه کوتاه مدت، مسائل اقتصادی در 

اولویت است.
رهبر انقالب اســالمی در تحلیل هدف واقعی دولت قبلی 
و فعلی آمریــکا در تکرار ترفند »تهدیــد ایران به جنگ« 
افزودند: امروز هم مثل قبل از گزینه های نظامی روی میز 
حرف می زنند و آن مســئول اروپایی هم به مســئوالن ما 
می گوید »اگــر برجام نبود وقوع جنــگ حتمی بود«، اما 
این حرف یک دروغ محض اســت و آنها می خواهند ذهن 
ما را از جنگ واقعی یعنی نبــرد اقتصادی منحرف کنند و 
به جنگ نظامی سوق دهند تا مســئوالن کشور از تمرکز 
در عرصه پیشــرفت اقتصادی و توجه بــه جنگ فرهنگی 

غربی ها با ملت ایران باز بمانند.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای، نظارت و پیگیــری طرح ها 
و برنامه هــا را کامال ضروری خواندنــد و گفتند: از رییس 
جمهور محترم خواسته ام به مدیران اجرایی تذکر دهد که 
مدیریت باید با شــفافیت و نظارت و پیگیری همراه باشد 
وگرنه صرف اینکه مدیران بگویند »بشود« و طرف مقابل 
هم بگوید »چشــم«، پیشــرفتی صورت نمی گیرد و کار 

عینی انجام نخواهد شد.
رهبر انقالب اســالمی با اســتناد به آیه »واعــدوا لهم ما 
اســتطعتم من قوه« تاکید کردند: منظــور این آیه فقط 
توجه به قوه نظامی نیســت بلکه معنای آیه این است که 
هرچه می توانید درون خود را از همــه نظر قوی کنید که 

این همان استحکام ساخت داخلی است که بارها گفته ام.
رهبر انقالب اسالمی، تحقق رشد ۸ درصدی را به استناد 
نظر متخصصان و به شرط اســتفاده کامل از ظرفیت های 
داخلی امکان پذیر دانســتند و خاطرنشان کردند: معنای 
واقعی رشد، رشــد تولید و اســتحکام داخلی اقتصادی؛ 
یعنی همان اقتصاد مقاومتی اســت نه فقط فروش بیشتر 

نفت که البته آن هم مفید است.
ایشــان با انتقاد از عناصــری که فقــط روی کمبودها و 
ضعف ها دســت می گذارند و آنها را بزرگ نمایی می کنند، 
افزودند: نکته قابل تأمل این اســت که این عناصر همان 
 کسانی هستند که خودشــان به دشمن گرای تحریم ها را

داده اند.
رهبر انقالب اســالمی در بخش دیگری از سخنانشــان، 
 حادثــه ۲۹ بهمــن 1۳5۶ تبریــز را درســی مهــم 
و همچــون موتور پیش برنــده ملت در پیــروزی انقالب 
اســالمی دانســتند و افزودند: مردم آذربایجــان در همه 
تحوالت مهم اجتماعی و سیاســی 1۳۰ ســال گذشــته 
کشــور مانند قضیه تنباکو، مشــروطه، نهضت ملی شدن 
صنعت نفت، انقالب اســالمی و دفاع مقدس از اصلی ترین 
محورهای مبارزه بوده انــد و این، شناســنامه و تاریخ پر 

افتخار آذربایجان است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به تحرکات تفرقه افکنانه 
برخی گروه ها در ســال های اول انقالب در تبریز، گفتند: 
امام بزرگوار مــا در مقابل آن حرکت ها که برخاســته از 
سیاست های قدیمی انگلیسی ها بود، فرمودند »هیچ کس 
نگران نباشــد، چراکه خود مــردم تبریز جــواب آنها را 

خواهند داد« و همین گونه نیز شد.
ایشان، هوشیاری قشــرهای مختلف مردم از جمله مردم 
و جوانان و نخبگان آذربایجــان را در مقابل اختالف افکنی 
و وسوســه های دشــمنان ســتودنی خواندند و گفتند: 
آذربایجان نقطه قوت انقالب و نظام اسالمی است و مردم 
آن در راه دفاع از وحدت ملی از جانشــان مایه گذاشته اند 

که همه باید قدردان این فداکاری باشند.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای، تنوع قومیت هــای مختلف 
همچون ترک، فارس، لــر، کرد، عرب و بلــوچ را فرصتی 
ارزشمند برای ایران دانستند و خاطرنشان کردند: دشمن 
همواره به ایجاد شکاف قومیتی چشــم طمع دوخته تا به 
خیال خود از هر گسلی در کشور اســتفاده و زلزله ایجاد 
کند، در حالی که هیچ گســلی در کشــور وجــود ندارد و 

مردم، یکپارچه و متحد هستند.
رهبرانقالب اســالمی با اشــاره به ســینه ســپر کردن و 
ایســتادگی اقوام بــزرگ ایرانــی و از همه بهتــر مردم 
آذربایجان در مقابل سیاســت های خباثت آلود دشمنان، 
مرحوم مولوی عبدالعزیز ســاداتی از علمای اهل ســنت 
بلوچ، مرحوم شــهید شیخ االســالم از علمای اهل سنت 
کردســتان و همچنین ســردار جوان و عرب خوزستانی 
شــهید علــی هاشــمی را نمونه هایی از حرکــت متحد 
و هماهنگ اقوام در دفاع از اســالم و انقالب دانســتند و 

افزودند: ملت ایران متحد، منسجم، همراه و همدل است.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای از همیــن زاویه بــه تعبیر 

مطرح شــده در روزهــای 
اخیر بــا عنوان »آشــتی 
ملی« اشاره و و با بی معنی 
دانستن این تعبیر و انتقاد 
از پر و بــال دادن به آن در 
روزنامه هــا، گفتنــد: مگر 
مردم با هم قهر هســتند 
که بخواهند آشتی کنند؟ 
قهری وجود نــدارد، البته 
مردم ما با کســانی که در 
ســال ۸۸ به روز عاشورای 
حســینی اهانــت کردند 
و بــا قســاوت و لودگی و 
بسیجی  جوان  بی حیایی، 
لخــت  خیابــان  در  را 
کردند و کتــک زدند، قهر 
هستند و با آنها آشتی هم 

نمی کنند.
 ایشــان افزودنــد: البته کســانی کــه با اصــل انقالب 
مخالف بودنــد و می گفتند »انتخابات بهانه اســت و اصل 
نظام هدف ماست«، عده ای معدودند و در مقابل اقیانوس 
عظیم و پر طــراوت ملت ایران، فقط یــک قطره کوچک 

هستند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشــان کردند: مردم ایران در 
جایی که پای اسالم، ایران، اســتقالل و ایستادگی مقابل 
دشمن در میان است، با همه وجود ایســتاده و با یکدیگر 
متحد و مجتمع هستند، البته ممکن است در فالن قضیه 
سیاســی دو نفر با هم اختالف نظر داشــته باشند، اما این 
چیز مهم و موثری نیســت و مســئله ای عادی و طبیعی 

به شمار می رود.
حضرت آیت ا...خامنه ای تاکید کردند: اقیانوس خروشان، 

منسجم و متحد ملت باید روز به روز تقویت شود.
رهبــر انقالب با اشــاره به شــعله هــای امیــد مقدس 
و الهــی کــه همــواره دل ملــت را گــرم کرده اســت 
افزودنــد: با وجــود همــه پیشــرفت ها ما تاکنــون در 
تحقــق آرمان هــای اســالم و انقــالب، تنهــا قدمــی 
کوتــاه برداشــته ایم و بایــد به ســوی جامعه  اســالمی 
عادالنــه، پیشــرفته، مقتدر و بــا عزت گام هــای بلندی 
برداریم که بــه فضل الهی با ادامه مســیر ملــت و نظام، 
 قطعــا پیــروزی و آینــده متعلق بــه ملت عزیــز ایران 

خواهد بود.

حضور پرشور مردم در 
 مقابل دشمن

 کمین کرده برای 
 بلعیدن ایران را

 به حساب گالیه 
 نداشتن آنها از 

عملکرد مسئوالن 
نگذارید

حضرت آیــت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز در دیدار پر شــور با هــزاران نفر از مردم 
آذربایجان، حضور منســجم، مقتدرانه و پرطراوت ملت در راهپیمایی 22 بهمن را »مایه  آبروی انقالب و نظام و 
ایران« خواندند و با اشاره به اینکه مسئوالن نباید این حضور را به معنای گله نداشتن مردم تصور کنند، افزودند: 
آمریکا می خواهد با تکرار ترفند تهدید و جنگ نظامی، توجه مســئوالن کشــور را از صحنه جنگ واقعی یعنی 
جنگ اقتصادی منحرف کند، مسئوالن هوشیار باشند و همه همت خود را صرف حل مشکالتی همچون بیکاری، 

رکود، گرانی و تبعیض کنند.

رهبر انقالب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی: 

آشتی ملی معنا ندارد
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پیشنهاد سردبیر:
صنعت پوشاک در حال تعطیلی کامل است

عکس روزيادداشت

به گزارش فــارس از اصفهان، خروج از رکود در طی ســه 
سال اخیر کلید واژه مســئوالن دولتی بوده و در این بین 
قوه مقننه نیز با تصویب قوانیــن جدیدی نظیر رفع موانع 
تولید و بهبود کســب وکار تالش کرده اقتصاد کشور را از 

این وضعیت رکودی نجات دهد.
دولت بــرای رفع رکود تاکنون سیاســت های مســتمر و 

هدف داری را به اجرا نگذاشــته و در بسته های پیشنهادی 
نیز صرفــا بــر مصداق های رکود متمرکز شــده اســت؛ 
برای مثال، بســته حمایتی ســال 94 تنها بر تامین مالی 
خریداران خودروی داخلی متمرکز شــد و تعمیم به سایر 
صنایع در قالب طــرح پیشــنهادی »کارت خرید کاالی 

ایرانی« عقیم ماند.

در بحث تامین ســرمایه در گردش بنگاه هــا به دلیل باال 
ماندن نرخ ســود تســهیالت و تنگنای بانکــی، عمال کار 
قابل توجهی صورت نگرفت و اغلب بنگاه ها نیز تمایلی به 

حضور در این طرح اعالم نکردند.
سیاست های حمایتی در حوزه مســکن نیز به دلیل نبود 
اعتبارات و گســتردگی رکود بی نتیجه ماند، بســیاری از 
طرح های پیشــنهادی این حوزه نظیر وام بافت فرســوده 
و واســپاری مســکن نیز انعکاس قابل توجهــی در بازار 
نداشــتند تا هنوز پس از گذشت سه ســال، رشد بخش 

مسکن منفی باقی بماند.
آخرین طرح پیشنهادی دولت برای ایجاد رونق در صنایع 
در رابطه بــا صنایع کوچک و متوســط )SMEها( تنظیم 
شد که در آن مقرر شــده با تامین اعتبار 16 هزار میلیارد 
تومانی، صنایــع کوچک و متوســطی کــه از نظر دولت 
مســتحق دریافت تســهیالت هستند شناســایی شده و 

تامین مالی شوند.
در حال حاضــر حدود 9 هــزار واحد صنعتی در اســتان 
اصفهــان فعالیــت می کنند کــه ظرفیت متوســط آنها 
حــدود 30 درصد اســت و به گفتــه اســتاندار و رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان، »طرح 
رونق اقتصادی در استان ها به ریاســت استاندار و دبیری 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شــد. همچنین 
بیش از 4 هزار و 500 واحد اقتصادی در ســایت بهین یاب 
ثبت نام کرده انــد که 981 مورد با قــرارداد 7 هزار و 600 
 میلیــارد ریــال و پرداختــی 700 میلیارد تومــان اجرا

شده است.«
احمدیــه همچنین معتقد اســت تاکنــون 820 میلیارد 
تومان تســهیالت بانکی به واحدهای اقتصادی اســتان 
اصفهان پرداخت شده که در مجموع هزار و 500 میلیارد 
تومان معادل 15 هزار میلیارد ریال تســهیالت در سطح 

استان اصفهان داده شده است.
اما آنچه در حــال حاضر در واحدهای صنعتی مشــاهده 
می شــود حاکی از عدم بروز هر گونه رونــق در واحدهای 

تولیدی اصفهان است.
اتفاقــی که به طور کامــل در اطالعات اقتصادی اســتان 
نیز نمایان است و بر این اســاس، میزان سرمایه گذاری از 
7 میلیون و 538 هزار و 572 میلیــون ریال با 7/4 درصد 
کاهش بــه 6 میلیــون و 982 هــزار و 753 میلیون ریال 
رسیده و این نرخ برای ســال 94 نسبت به سال 93 منفی 

22/1 درصد گزارش شده است.
در حوزه اشــتغال وضعیت از این نیز بدتر است و به گفته 
رییس اتاق بازرگانی استان، »15 هزار کارگر اصفهانی در 
6 ماه ابتدایی ســال بیکار شــده اند و باالی 103 کارخانه 
تولیــدی در اصفهان بــا معوقات حقوق مواجه هســتند 
و برخــی از آنها 9 ماه اســت که حقوق کارگــران خود را 

نداده اند.«
آنچه از آمارهای اقتصادی اســتان استنباط می شود، عدم 
توفیق دولت در خروج از رکود صنایع در دومین اســتان 
صنعتی کشــور اســت و حال بهترین گزینه برای اغنای 
افکار عمومی، شفاف ســازی مســئوالن امــر در رابطه با 
جزئیات وام هــای اعطایی به صنایع و اعــالم دقیق میزان 
 اشــتغال ایجاد شــده در صنایع به تفکیــک هر صنعت

یا بنگاه است.
حال کــه در اســتان شــاهد انتشــار اخبار ناگــواری از 
وضعیــت شــرکت های تولیــدی نظیــر پلــی اکریل و 
معرفی کارگــران آن بــه بیمه بیــکاری هســتیم، این 
مطالبــه عمومــی در تمــام قشــرهای جامعــه وجود 
دارد کــه آمارهــای مثبت اعالمی از ســوی مســئوالن 
 خیلــی زود و بــدون معطلی بــا جزئیات و مســتندات

منتشر شوند.

دولت برای رفع 
رکود تاکنون 
سیاست های

 مستمر و
 هدف داری 

را به اجرا نگذاشته
 و در بسته های 
پیشنهادی نیز

 صرفا بر مصداق های 
رکود متمرکز

 شده است

تناقض در آمارهای اعالمی دولت و وضعیت بنگاه های اقتصادی اصفهان؛

مدیران استان، جزئیات ایجاد اشتغال و وام صنایع را منتشر کنند

در حالی مسئوالن دولتی و استانی از اعطای وام هزار و 500 میلیارد تومانی به صنايع خبر می دهند که اين آمارها 
با وضعیت صنايع و آمارهای اقتصادی در تناقض است و در اين زمینه لزوم شفاف سازی بیشتر از سوی مسئوالن 

ضروری به نظر می رسد.

 یکی از جالب ترین حواشــی سفرهای 
روزانه به نقاط شــمالی اســتان 

تهران، عرضــه بنزیــن با نرخ 
غیرمصوب 2هــزار تومان در 
هر لیتر اســت. در برخی نقاط 
در جاده های منتهی به شهرها 

و روســتاهای شــمالی استان 
تهران که دسترسی به جایگاه های 

عرضه بنزیــن، پیمودن مســافتی 5 تا 
10 کیلومتری در نقاط کوهســتانی را نیاز دارد و رانندگان برخی 
خودروهای عبوری که پیش بینی درستی از میزان مصرف بنزین 
خود نداشته اند، با کســری در ذخیره بنزین باک خودروی خود 
مواجه می شوند.از سویی به منظور درآمدزایی از این نیاز، افرادی 
در حاشــیه جاده های برون شهری شمال اســتان تهران با نصب 
آزادانه بنرهای تبلیغاتی، اقدام به عرضــه بنزین دبه ای می کنند 
و در این بنرهــا دو انتخاب پیش روی شــما می گذارند: دبه های 
5لیتری بنزین با قیمت 10 هزار تومان و دبه های 10لیتری بنزین 

با قیمت 20 هزار تومان!

رییس کل گمرک از وام بالعوض ژاپن 
برای تجهیــز گمرکات ایــران به 

دســتگاه های کنترلی پیشرفته 
خبــرداد و گفــت:در 10 ماهه 
واردات37  میــزان  امســال 
میلیــارد دالر و میزان صادرات 

نیز 38 میلیارد دالر بوده اســت. 
گفت:کشور  کرباســیان  مســعود 

ژاپن در بررسی های انجام داده و با توجه 
به اقداماتی کــه در دولت و گمرک جمهوری اســالمی ایران مورد 
ارزیابی قرارداده )که به طور جد با تخلفات برخورد می شود(، معادل 
7 میلیون دالر به صورت وام بالعوض بــه گمرک اختصاص داده تا 
دستگاه ایکس ری خریداری کند. وی ادامه داد: خوشبختانه در کنار 
ایکس ری، تجهیزات دیگری برای کنترل در گمرکات به کار گرفته 
شــده و جمهوری اســالمی ایران در کل منطقه و حتی کشورهای 

آسیایی بیشترین دستگاه ایکس ری را داراست. 

محمد خــوش چهره،کارشــناس 
مســائل اقتصادی  با بیان اینکه 
صنعت پوشــاک مــا زیر 20 
درصــد تولید می کنــد و این 
صنایع در حال تعطیل شــدن 
است، خاطرنشان کرد: قاچاق و 

سیاست های درهای باز وارداتی 
لطمه ســنگینی به صنعت پوشاک 

وارد ساخته اســت. اگر این 20 درصد به 100 
درصد برسد و 5 برابر شود، موجب ایجاد کارخانه ها و کارگاه های 
تولیدی پوشــاک و نســاجی خواهد بود. ایــن کارخانه ها نیاز به 
مهندس، حسابدار، تکنسین، درمانگاه، پزشک و پرستار داشته و 
بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاهی می توانند از این طریق وارد 
اشتغال شوند، بنابراین با این بررسی ها و این درصد ها به این نتیجه 

می رسیم که هنوز اقتصاد ما مقاومتی نیست .

سازمان هواپیمایی کشوری چهار ماه است 
که آمار تأخیر پروازی شــرکت های 

هواپیمایی داخلی را منتشر نکرده 
و آخرین آمار تأخیــرات مربوط 
به آبان ماه امســال اســت.یکی 
از وظایف ســازمان هواپیمایی 
کشــوری بــه عنــوان متولــی 

حمل ونقل هوایــی، اعالم تأخیرات 
پروازی ایرالین های داخلی است. این در 

حالی است که ســازمان مذکور بخصوص طی دو سال اخیر همواره با 
تأخیرات بعضا 7 ماهه اقدام به انتشــار این آمار کرده اســت. البته در 
برهه ای از زمان یعنــی دقیقا مهرماه ســال 93  لینک گزارش تأخیر 
پروازی ایرالین ها از سایت ســازمان هواپیمایی کشوری حذف شد، 
در آن ســال این اقدام پس از بارگذاری گزارش تأخیر شــرکت های 
هواپیمایی داخلی  در مهرماه انجام شــد و بالفاصلــه لینک مذکور 
حذف شد. آبان ماه سال گذشته نیز به مدت 7 ماه روند انتشار گزارش 
تأخیرات متوقف شد، مسئله ای که با توجه به اظهارنظر برخی مدیران 

ایرالین ها شائبه محرمانه شدن آمار تأخیر را تشدید کرد.

تسنیم خبر می دهد:

فروش بنزين ۲هزارتومانی در 
شمال تهران

پاترول جذاب ۲016 در کشور را در 
جزيره کیش ببینید

وام بالعوض ژاپنی ها به گمرک ايران

صنعت پوشاک در حال
تعطیلی کامل است

تأخیر ۴ ماهه سازمان هواپیمايی 
در اعالم تأخیرات پروازی

رییس هیئت عامل ایمیدرو اظهار داشت: در پروژه پتاس خور و بیابانک، 
پتاس از شوره نمک استخراج می شــود و 20 هزار تن تولید در این پروژه 

صورت گرفته است که بر طبق آن حدود 600 نفر مشغول به کار شده اند.
مهدی کرباسیان با اشاره به ارزش افزوده مربوط به بخش معدن و صنایع 
معدنی گفت: خداوند نعمت های زیادی به سرزمین ایران عطا کرده است 
که یکی از این نعمت ها، وجود معدن های فراوان اســت. وی در ادامه به 
کشف 108 منطقه مستعد در حوزه معدن اشــاره کرد و بیان داشت: در 
اســتان اصفهان عالوه بر معدن هایی که تاکنون کشــف شده و در حال 
فعالیت اســت 108 محدوده مســتعد معدن کاری نیز در حال بررسی 
برای افزوده شدن به این بخش است.کرباســیان راه اندازی پروژه پتاس 
در منطقه خور و بیابانک در ســال 93 را یک اتفاق روبه جلو دانســت و 

اظهارداشت: در این پروژه پتاس از شوره نمک استخراج می شود .

معاون علمی و فنــاوری رییس جمهور گفت: میــزان حمایت بنیاد ملی 
نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری در ایران برای نخبگان داخلی 
10 برابر استعدادهای برتر و نخبگان خارج از کشور است. سورنا ستاری در 
خصوص ظرفیت های ایجاد شده در حوزه استعدادهای برتر و برنامه های 
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور برای بازگشت نخبگان، اظهار کرد: 
در بنیاد ملی نخبگان برای بازگشت اســتعدادهای برتر طراحی صورت 
گرفته است اما این طرح به این معنی نیست که از نخبگان داخلی حمایت 

نمی کنیم.
معاون علمــی و فناوری رییس جمهــور تصریح کرد: نکتــه مهم در این 
زیرساخت ها این اســت که همه ما ارتباطات و زیرساخت های مربوط به 
آن را در اختیار نخبگان بگذاریم تا بتوانند با مراکز علمی مختلفی ارتباط 

داشته باشند.

ريیس هیئت عامل ايمیدرو مطرح کرد:

کشف 108 معدن مستعد 
در استان اصفهان

مديرعامل ذوب آهن:

فروش اينترنتی 
 تولیدات 
 ذوب آهن
 آغاز شد

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان گفت: براســاس 
برنامه ریزی صورت گرفته، به منظور ســهولت 
دسترســی عموم مردم به تولیدات این واحد 
صنعتی، فروش اینترنتی تیرآهن به خریداران 

خرد، آغاز شد.
به گــزارش خبرگزاری ایمنا احمــد صادقی با 
اشــاره به اینکه موضوع قیمت گذاری شفاف 
و دسترسی آســان مردم به تولیدات فوالدی 
یک فاکتــور مهم اســت که مســتلزم حذف 
واسطه هاســت، اظهار داشــت: در این زمینه 

 از یک ســال گذشــته، اقدامــات الزم انجام
 شده است. 

وی توضیــح داد: سیســتم فــروش اینترنتی 
تولیــدات ذوب آهــن آغاز شــده، تــا امکان 
دسترســی آســان را برای مصرف کنندگان 
فراهم سازد و عالوه براین شیوه عملکرد بورس 
همچنان جاری اســت. صادقــی گفت: اکنون 
فروش این واحد صنعتی از طریق بورس انجام 
می شــود، اما برای دسترســی عموم مردم به 
تولیدات فوالدی، یک سیســتم اینترنتی برای 

خرید طراحی شــد. به گفته این مقام مسئول، 
روش مزبور، مشکالت زیادی در خصوص نحوه 
خرید، واریز پول و مسائل مربوط به پول شویی 
داشت، که تمام این مشکالت حل شد. صادقی 
اضافه کرد: اکنون این سیســتم بــرای افتتاح 
رسمی آماده است و مشتریان در سراسر کشور 
می تو انند از طریق ســایت ذوب آهن، لینک 
ارتباط با مشــتریان، لینک فــروش اینترنتی 
محصوالت، نســبت به خرید تولیــدات اقدام 
کنند. وی اظهار داشــت: کلیه اقــالم موجود 

در ســایت و قیمت پایه آن مشخص است و در 
واقع یــک مزایده اینترنتی صــورت می گیرد 
که شــرایط خوبی برای فروش تولیدات فراهم 
می کند. ذوب آهــن که زیر مجموعه شســتا 
)ســازمان تامین اجتماعی( اســت، در زمینه 
تولید ریل استاندارد هم فعالیت دارد و چنانچه 
تمام خــط تولید ریل را به ایــن امر اختصاص 
دهد، ظرفیت تولید آن 400 هزار تن اســت، 
بنابراین با توجه به مصرف کمتر کشور نسبت 

به ظرفیت، مازاد را می توان صادر کرد. 

 نماینــدگان اســتان اصفهــان در نامــه ای بــه معاون 
رییس جمهور خواستار پیگیری جدی پیرامون وضعیت 
شرکت پلی اکریل شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از 
اصفهان، مجمع نمایندگان اســتان اصفهان و نمایندگان 
قشــر کارگری در نامــه ای به محمدباقــر نوبخت معاون 
رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه خواستار 
پیگیری جــدی پیرامون شــرکت پلی اکریــل و احیای 

سریع این صنعت مادر شدند. نمایندگان استان اصفهان 
در این نامــه بر ضرورت تخصیص فــوری مبلغی از منابع 
هدفمندی به شکل وامی که زمان بازپرداخت آن موکول 
به بازگرداندن مدیریت واحد به صاحبان سهم باشد تاکید 
کرده اند. نماینــدگان اصفهان همچنیــن در این نامه بر 
بازســازی واحد و پرداخت حقوق کارگــران قبل از پایان 
سال تاکید کرده اند. به گزارش تسنیم، شرکت پلی اکریل 

ایران در سال 1353 با مشارکت بخش خصوصی، تعدادی 
از بانک هــا  و شــرکت»دوپان دونمور« آمریکا تاســیس 
شد. پلی اکریل در 42 ســال فعالیت خود، به عنوان یکی 
از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان نخ و الیاف پلی اســتر و 
همچنین تنها تولیدکننده الیاف اکریلیک کشــور معرفی 
شــده و تامین کننده مواد اولیه حدود 400 واحد کوچک 
و بزرگ نساجی کشور است. شرکت پلی اکریل با حدود 2 
هزار کارگر، در هفته جاری انحالل 4 شــرکت فرعی خود 

را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد.

بازار )دستگاه حضور و غیاب(بازار )ارز(بازار )سکه و فلزات گران بها(

معاون ريیس جمهور:

زيرساخت های ارتباطاتی را 
در اختیار نخبگان بگذاريم

در نامه ای به معاون ريیس جمهور؛

نمايندگان اصفهان خواستار پرداخت حقوق کارگران پلی اکريل شدند 

کافه اقتصاد

I Face 102 - کارتی، اثر انگشت و تشخیص چهره

1،300،000

تومان

uface402

1،550،000

تومان

ZKT I face 402

1،450،000

تومان

Suprema Bio Station 2 -   سوپرما

3،550،000

تومان

قیمتشاخص

1،147،330 ریالگرم طال 18 عیار/750

4،889،170 ریالمثقال طال

11،903،000 ریالسکه تمام طرح قدیم

11،690،000 ریالسکه تمام بهار آزادی

6،390،000 ریالنیم سکه بهار آزادی

3،430،000 ریالربع سکه بهار آزادی

2،150،000 ریالسکه یک گرمی

1،226/9 دالرانس طال

17/95 دالرانس نقره

توماننام ارزپرچم

13818 دالر آمریکا

14122 یورو

13025 دالر کانادا

13909 فرانک سوییس

1430 کرون سوئد

1456 کرون نروژ

1545 کرون دانمارک

154 روپیه هند

11073 لیر ترکیه

11060 درهم امارات

14824 پوند انگلیس
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 محققان دریافتنــد که تاثیر واکســن آنفلوآنزا در افــراد مبتال به اگزما 
براســاس نوع تزریــق آن، متفاوت اســت. آن گونه که گمــان می رود، 
این مشــکل ناشــی از این حقیقت اســت که روی پوســت خشک و 
 ترک خــورده بیماران مبتــال به اگزمــا، غالبا تجمعــی از باکتری های

 Staphylococcus وجود دارد. به گفته محققان، به نظر می رســد 
پس از  تزریق این واکسن به پوست، این باکتری ها واکنش ایمنی ناشی 
از واکسن آنفلوآنزا را کاهش دهند. دکتر »دونالد لئونگ« سرپرست تیم 
تحقیق از مرکز ســالمت دنور کانادا، در این باره می گوید: »عفونت های 
Staphylococcus مشکلی گسترده در بین بیماران مبتال به اگزما 
هســتند و در بالغ بر ۹۰ درصد بیماران مبتال به نوع شدید این بیماری، 
نوعی کلونی از این باکتری وجود دارد.« تیم لئونگ براین باور اســت که 
افراد مبتال به اگزما باید واکســن آنفلوآنزا را به صــورت تزریق عضالنی 
دریافت کنند نه تزریق درون وریدی. محققــان در این تحقیق، واکنش 
ایمنی ۲۰۲ فرد مبتال به اگزما و ۱۳۶ فرد بدون عارضه پوســتی را بعد از 
تزریق واکسن آنفلوآنزا پیگیری کردند. درحدود نیمی از شرکت کنندگان، 
واکسن را به صورت درون وریدی و نیمی دیگر به صورت درون عضالنی 
دریافت کردند. نتیجه مطالعه نشــان داد که در حدود یک ماه بعد، تنها 
۱۱درصد از افراد تزریق پوستی در مقابل ســوزش های واکسن آنفلوانزا 
مصون شده بودند؛ درحالی که ۴۷ درصد افراد دریافت کننده واکسن به 

شکل عضالنی، با زدن واکسن مصون شده بودند.

علی یزدانی متخصص دندان پزشکی ترمیمی، با اشاره به اینکه آموزش 
کافی درخصوص بهداشــت دهان و دندان در کشور وجود ندارد، اظهار 
داشت: یکی از اقدامات انجام شده در راستای کاهش میزان پوسیدگی 
دندان در بین افــراد جامعه، اجرای طرح وارنیــش فلوراید در مدارس 
ابتدایی اســت که برای بازدهی هرچه بهتر نیاز به رعایت رژیم غذایی 
از ســوی گروه های هدف و آموزش بهداشــت دهان و دندان دارد. وی 
افزود: ماندگاری غذا روی سطح دندان، عامل مهم پوسیدگی محسوب 
می شــود و باتوجه به اینکه اغلب ایرانی ها به خوردن چیپس و پفک و 
انواع نوشابه عادت دارند، اگر بهداشت دندان ها را رعایت نکنند، به طور 
حتم میزان پوسیدگی از سنین پایین رو به رشد خواهد بود. وی به وجود 
شیارهایی روی سطح دندان ها اشاره کرد و ادامه داد: تعداد این شیار ها 
در کودکان بیشتر است و اگر بعد از مصرف مواد غذایی، دندان های خود 
را تمیز نکنند امکان پوسیدگی دندان در آنها بیشتر از سایر سنین است. 
یزدانی اضافه کرد: با افزایش ســن، دندان افراد دچار ساییدگی شده و 
شــیار های روی آن از بین مــی رود؛ بنابراین طبیعی اســت که تعداد 
دندان های پوسیده در افراد کم سن و سال بیشتر باشد. دانشیار سابق 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه وارنیش فلوراید 
ســاده ترین روش برای تقویت مینای دندان و پیشگیری از پوسیدگی 
آن است، تصریح کرد: تنها با مصرف وارنیش فلوراید نمی توان سالمت 

دندان ها را تضمین و از پوسیدگی آنها جلوگیری کرد.

یافته جدید پزشکی؛

اگزما، از تاثیر واکسن آنفلوآنزا می کاهد

ماندگاری غذا روی سطح دندان 
مهم ترین عامل پوسیدگی

دانستنیها

خواصخوراکیها

چند دلیل درمان 
 نشدن 

سرماخوردگی

ســرماخوردگی در برخی از افراد برای تمام طول عمر باقی می ماند؛ 
گاه درد و ناراحتی زیادی برای بیمار ایجاد می کند و مانع انجام دادن 

کارهای معمولی و روزانه می شود.
 ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا در پــی عفونت باکتریایی یا ویروســی 
رخ می دهد کــه از طریق هوا، آب، غــذا و... پخش می شــود. ضعف 
سیســتم ایمنی، فرد را بیشتر مســتعد ابتال به آنفلوآنزای ویروسی و 
ســرماخوردگی می کند. در ادامه مطلب به چند دلیل درمان نشدن 

سرماخوردگی اشاره می شود.

1. استرس: استرس، هورمونی به نام کورتیزول را در بدن آزاد می کند 
که تضعیف سیســتم ایمنی بدن و درنتیجه کندتر شدن روند بهبود 

سرماخوردگی را به دنبال دارد.
2. مصرف سیگار: سیگار کشــیدن تراکم مخاط را در بینی بیشتر 

می کند و  درنتیجه دیرتر درمان می شود.
اسپری ضد احتقان: استفاده بی رویه از اسپری ضد احتقان، التهاب 
دستگاه تنفسی را تشدید و در نتیجه دوره بیماری را طوالنی تر می کند.

3. ورزش بیش ازحد: شــکی نیســت که ورزش برای سالمت بدن 

مفید است؛ اما افراط در آن به ویژه هنگامی که سرما خورده اید، می تواند 
سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار دهد و روند بهبودی را طوالنی تر 

کند.
4. حساسیت: حساسیت به غبار، موی حیوانات، گرده و... حفره های 

بینی را ملتهب و روند درمان سرماخوردگی را کندتر می کند.
5. سینوزیت: اگر دچار سینوزیت هستید، با توجه به عفونت و التهابی 
که در حفره بینی به وجود می آید، ممکن است عالئم سرماخوردگی 

بهبود پیدا نکند؛ مگر اینکه سینوزیت درمان شود.

یک کارشناس ارشد طب ســنتی گفت: مصرف »گریپ 
فروت« اختالل هــای مفصلی را درمــان می کند. هانیه 
ناصری با اشــاره به گریپ فروت و خواص آن اظهار کرد: 
گریپ فروت اشــتها را تقویــت و عمل هضم را آســان 
می کند، همچنین جریان شــیره معده و ترشــح کیسه 

صفرا را سرعت می بخشد.
این کارشــناس طب ســنتی، گریپ فروت را سرشار از 
ویتامین C دانســت و اظهار کرد: این ویتامین در حفظ 
ســالمت قلب و عروق بدن موثر اســت. گریــپ فروت 
همچنین به تولید قند و مواد حیاتی بدن کمک می کند و 
مصرف آن به صورت ناشتا، باعث افزایش ادرار و درنتیجه 

خروج سموم از بدن می شود.
به گفته این کارشناس طب سنتی، گریپ فروت، خون را 

تصفیه و کبد و کلیه را نیز پاکسازی می کند.
ناصری از خواص ضد خون ریزی و بواسیری گریپ فروت 
هم یاد کرد و گفت: گریپ فروت میوه ای خنک اســت و 

عطش را رفع می کند.
وی با اشــاره به نقش گریپ فروت در درمان اختالل های 
مفصلی، خاطرنشان کرد: این میوه همچنین برای افرادی 
با موهای شــکننده و کســانی که عفونت هــای ریوی و 

تب خیز دارند مفید  است.

به گفته ناصری، ایــن میوه عالوه بر مــواد معدنی)آهن 
و کلســیم(، دارای ویتامین های B۲۲ ،A، B۱ و C نیز 

هست.
وی معتقد اســت گل های گریــپ فــروت از نظر طبی 
خاصیت ضد تشنج و لرز دارد و دم شده آن برای تشنج و 

تب مفید است.
ناصــری از نقــش گریــپ فــروت در پیشــگیری از 
ســرماخوردگی نیز یاد کرد و گفت: این میوه سرشــار از 

آنتی اکسیدان و لیکوپن است.

خامه سرشــار از چربی اســت؛ اما مصرف آن می تواند فوایدی 
هم به همراه داشته باشــد. باید توجه داشت که مصرف خامه 
پاســتوریزه در حد مناســب برای کودکان، مشــکلی ایجاد 

نمی کند.
 ارزش تغذیه ای خامه

خامه به دلیل اینکه دارای حجم باالتری از چربی نسبت به سایر 
محصوالت لبنی است، بنابراین همیشه این نگرانی در مورد این 
ماده غذایی وجود داشته که مصرف آن باعث افزایش چربی بدن 
و وزن شــود؛ در صورتی که مصرف مقادیر کافی از آن می تواند 

تامین کننده منابع کافی از کلسیم و ویتامین D باشد.
ایمن بودن  کودکان در برابر خوردن خامه

عموما مصرف خامه برای کودکان مشکلی ایجاد نمی کند، مگر 
اینکه کودک مبتال به عدم تحمل الکتــوز موجود در لبنیات 
باشــد. البته در مورد کودکانی که دچار ضعف سیستم ایمنی 
هستند و به طور مرتب به بیماری های عفونی و سرماخوردگی 
مبتال می شــوند، توصیه می گردد که از خامه کمتر اســتفاده 
کنند. در مورد کودکان سالم 5 سال به باال، مصرف ۱ تا ۲ قاشق 
خامه در روز می تواند تامین کننده ویتامین D و کلسیم مورد 
نیاز در آنها باشد. در ضمن برخی از متخصصان تغذیه کودکان 
معتقدند که مصرف خامه به مقادیــر کم در کودکانی که دچار 
مشکالت گوارشــی هســتند، می تواند باعث بهبود عملکرد 

باکتری های پروبیوتیک در روده هــا و مانع از بروز بیماری های 
عفونی در مجاری گوارشی آنها  شود.

نکات مهم مصرف خامه در کودکان
یکی از نکات مهم در مورد خامه آن اســت که به ســرعت در 
دمای محیط فاسد می شود، به همین دلیل مصرف خامه های 
فاسد شده یا مشکل دار می تواند بالفاصله باعث بروز مشکالت 
گوارشــی در کودک شــود. از این رو توصیه اکید می شود که 
کودکان حتما از خامه تازه پاستوریزه استفاده کرده و از مصرف 

خامه های غیر پاستوریزه و قدیمی برای کودکان پرهیز شود.

گریپ فروت سرشار از ویتامین C است

طبق گزارش محققان، بالون های مملــو از مایع که برای درمان 
چاقی، در معده گذاشــته می شوند، عوارض شــدیدی به دنبال 
خواهند داشــت. دو نوع سیســتم بالون در ســال ۲۰۱5 توسط 
سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شده است: سیستم یکپارچه دو 

.Orbera و سیستم بالون داخل معدی ReShape بالونی
اما در آخرین گزارش این ســازمان عنوان شده است که چندین 
گزارش در مورد عوارض مرتبط با این دو سیستم بالون اعالم شده 

است.
یک نوع مشــکل مربوط به بالون های بیش از اندازه پرشده با هوا 
یا مایعات بیشــتر در معده بیماران بود که این وضعیت منجر به 

برداشتن زودهنگام بالون ها می شود.
دومین مشکل ابتال به پانکراتیت حاد است. این عارضه هم منجر 
به برداشتن بالون ها می شود. این مشــکل ممکن است به دلیل 

فشردگی ساختارهای سیستم گوارش اتفاق بیفتد.

بزرگ ترین عامل افزایش نرخ ابتال به ســرطان در طول سال های 
گذشته این است که عمر انسان ها طوالنی تر شده است. با افزایش 
سن، عملکرد میتوکندری بدن نیز ضعیف تر شده و همین مسئله 

می تواند منجر به بروز جهش های منتهی به سرطان شود.
اما فاکتورهای حفاظتی هم برای پیشــگیری از ابتال به ســرطان 
وجود دارد؛ نظیــر مصرف ویتامین D۳، مکمل ســلنیوم، ورزش 
و تحریک سیســتم ایمنی بدن. حتی می توان با خوردن گوشت 
کمتر بخصوص گوشــت قرمز و گوشــت فرآوری شده، همچنین 
میوه، سبزیجات و پروبیوتیک بیشــتر، باکتری های بد روده را به 

باکتری های خوب تبدیل کرد.
از طرف دیگر تکنیک های تشخیص زودهنگام سرطان پیشرفت 
کرده است. از این رو زمانی که سرطان تشخیص داده می شود، در 
مراحل اولیه قابل درمان اســت و این به معنای زندگی طوالنی تر و 

جلوگیری از مرگ به دلیل سرطان است.

درمان چاقی با بالون معده 
خطرناک است

 تاثیر افزایش سن در ابتال 
به سرطان

خامه برای کودک خوب است یا بد؟!

سالمتکودک

اخبار پزشکییادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

گریپ فروت سرشار از ویتامین C است

به گفته متخصصان، هر مورد آپاندیسیت به ترکیدن آن منجرنخواهد شد، 
اما تاخیر در درمان، احتمال خطــر را افزایش می دهد. در ادامه مطلب به 
برخی از عالئم هشداردهنده آپاندیســیت اشاره شده است که در صورت 

بروز، باید فورا به پزشک یا بیمارستان مراجعه شود. 
1. معده درد بیشتر از همیشه: آپاندیسیت معموال باعث دردی شدید 
می شود که از ناف به سمت راســت و پایین شکم پخش می شود. اگرچه 
این حالت لزوما به معنای ترکیدن آپاندیس نیســت، اما ممکن است به 
سی تی اســکن نیاز باشــد. به گفته متخصصان، برخی از بیماران دچار 
ناراحتی های متفاوت می شوند. درد هنگام راه رفتن، سرفه کردن و عبور از 
دست انداز جاده، می تواند نشانه ملتهب بودن کل دیواره شکم باشد.در این 

شرایط، آپاندیس در آستانه ترکیدن است.
2. حالت تهوع، اســتفراغ و بی اشتهایی: باید دانست که این عالئم 
می تواند نشانه وجود باکتری معده باشد؛ از طرفی هر فردی که آپاندیسیت 
دارد، لزوما با این عالئم روبه  رو نخواهد شد. اما اگر دچار حالت تهوع و درد 
شدید، حتما به پزشک مراجعه کنید؛ زیرا گاهی التهاب آپاندیس، با تاثیر 

بر دستگاه گوارش و سیستم عصبی، به تهوع و استفراغ منجر می شود.
3. تکرر بیش  ازحــد ادرار: در برخی افراد، آپاندیــس، پایین تر و در 
قســمت لگن، نزدیک به مثانه  قرار دارد که در این صورت در مواجهه با 
آپاندیس ملتهب، مثانه نیز ملتهب می شود. درنتیجه، احساس نیازبه دفع 
مکرر ادرار پیدا می کنید که حتی دردناک است. البته این حالت می تواند 
از عالئم عفونت لوله ادراری باشد؛ اما زمانی که با عالئم دیگری همراه است 

می تواند نشانه آپاندیسیت باشد.
4. تب و لرز: تب و لرز به معنای التهاب در نقطه ای از بدن است. زمانی که 
آپاندیس ملتهب می شود، این حالت می تواند به شکل درد موضعی و با تب 
و لرز بروز کند، بنابراین اگر درد معده بدتر شد یا اینکه دچار تب شدید،  به 

پزشک مراجعه کنید.
5. گیج بودن: حالت گیجی می تواند نشانه بدتر شدن عفونت باشد؛ حتی 
ممکن است عفونت وارد جریان خون شده باشــد و منابع زیادی از بدن 
مانند اکســیژن را مصرف  کند؛ به طوری  که مغز به اندازه کافی اکسیژن 

دریافت نمی کند و عملکرد مناسبی ندارد.

 طبق نتایج یک تحقیق، نوزادان با وزن بی نهایت پایین در هنگام تولد، 
درمعرض ریسک باالی مشــکالت روحی و روانی در سنین باالتر قرار 
دارند. محققان دانشگاه مک مستر کانادا ۴۱ مطالعه قبلی را که از سال 
۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ انجام شــده بود، مورد بررسی قرار دادند. این مطالعات 
بیش از ۲۷۰۰ نوزاد کم وزن )کمتر از یک کیلوگرم( و بیش از ۱۱ هزار 
نوزاد با وزن نرمال در ایــاالت متحده، کانادا و ۱۰ کشــور دیگر را دربر 
می گرفت. محققان دریافتند نوزادان با وزن بی نهایت پایین، درمعرض 
ریســک باالی برخی از مشکالت ســالمت روان قرار دارند که در زمان 
کودکی با ریســک ابتال به اختالل بیش فعالی و در ســنین نوجوانی با 
ریسک ابتال به اختالل بیش فعالی و مشکالت اجتماعی روبه رو بودند. 
طبق نتایج این مطالعه، در مقایســه با افراد بزرگسال متولدشده با وزن 
عادی، افراد متولدشده با وزن بسیار پایین، با نرخ باالی ابتال به اضطراب، 
افسردگی و کم رویی، مواجه و به شدت دارای عملکرد ضعیف اجتماعی 
بودند. با این حال محققان تاکید دارند که همه نوزادان متولدشده با وزن 
بسیار پایین، مبتال به مشکالت ســالمت روان در بزرگسالی نخواهند 
شد.کارن متیوسان، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »به نظر 
می رسد افزایش ریسک مشکالت سالمت روان در این دسته از کودکان، 

ناشی از واکنش های بیولوژیکی تحت فشار در طول جنینی باشد.«

 عالئم هشداردهنده 
ترکیدن آپاندیس 

متخصصان می گویند:

نوزادان کم وزن در بزرگسالی با 
مشکالت سالمت روان مواجه می شوند

دانستنیها

خواصخوراکیها

عضو انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، به نقش فیزیوتراپی در 
بهبودی سرطان ها اشاره کرد و اظهارداشت: برگشت قدرت 
و استقامت و قوه حیاتی به بیمار سرطانی، توان بخشی را به 
جزو مهمی از درمان این بیماری ها تبدیل کرده است. احمد 
موذن زاده  افزود: برای درمان ســرطان، فیزیوتراپیست ها 
احتماال اولین متخصصینی نیســتند که نــام آنها به ذهن 
ما خطور می کند؛ اما دارای نقش بســیار مهمی در پروسه 
درمانی این بیماران هستند. از آنجا که عالوه بر افزایش کلی 
ابتال به ســرطان ها، به میزان بقا و طول زندگی این بیماران 
نیز افزوده شــده، جایگاه فیزیوتراپی این بیمــاران نیز ارتقا 
یافته اســت. موذن زاده ادامه داد: توان بخشــی سرطان ها 
یک محدوده حرفه ای رو به رشد اســت که علت اصلی آن 
افزایش امیــد به زندگی ناشــی از تشــخیص زودهنگام و 
درمان های پیشرفته اســت. وی گفت: هدف از فیزیوتراپی 
در ســرطان ها، به دســت آوردن حداکثر تــوان فیزیکی 
بیمار است. تجویز ورزش توســط فیزیوتراپیست معالج در 
یک برنامه مشــخص و موثر صورت می گیرد. هم در زمینه 
پیشــگیری و هم درمان فیزیکی چهار بیمــاری اصلی غیر 
واگیر در سطح جهانی، فیزیوتراپیســت ها می توانند نقش 
خود را ایفا نمایند که این چهار بیماری بنا به تعریف سازمان 
ملل شــامل بیماری های قلبی عروقی، تنفســی، دیابت و 
سرطان هاســت. این فیزیوتراپیست تاکید کرد: عنوان کلی 
ســرطان، همچون چتری برای تعریف مجموعه ای متجاوز 
از ۱۰۰ بیمــاری مختلف به کار می رود که مشــخصه اصلی 

آنها رشد سلولی بدخیم غیر کنترل شــده است. وی گفت: 
ســرطان ها در ســطح جهانی در ســال ۲۰۰۸ بنا به آمار 
ســازمان بهداشــت جهانی ۷/۶ میلیون نفر را به کام مرگ 
کشــانده که شــامل حدود ۱۳درصد از کل مرگ و میرها 
بوده است. با حذف فاکتورهای ریسکی، می توان مانع بیش 
از ۳۰درصد سرطان ها شــد یا حداقل آنها را تخفیف داد که 
این فاکتورهای ریســکی اصلی شــامل چاقی، عدم تحرک 
فیزیکی مناســب، مصرف دخانیات، استفاده ناکافی از میوه 
و سبزیجات و مصرف الکل و آلودگی هوا هستند. موذن زاده 
افزود: ارتباط بین فعالیت فیزیکی و سرطان ها حائز اهمیت 
زیادی است؛ به نحوی که پایین بودن سطح فعالیت فیزیکی 
فرد و کم تحرکی و انجام ندادن ورزش هــای منظم روزانه، 
با افزایش احتمال مرگ و میر ناشــی از ســرطان در ارتباط 
مستقیم است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، پیاده روی 
یا دوچرخه ســواری به میــزان حداقل ۳۰ دقیقــه در روز، 
به کاهش ۳۴درصدی نرخ مرگ و میر ناشــی از ســرطان و 
افزایش ۳۳درصدی بقای بیمار به دنبال ابتالی به ســرطان 

منجر می شود. 
وی گفت: سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد کرده است که 
انجام ۱5۰دقیقه فعالیت فیزیکی ایروبیک با شدت متوسط 
در طول هفتــه، می توانــد احتمال ابتال به ســرطان های 
ســینه و کولون را به میزان قابل مالحظه ای کاهش داده و 
البته همیــن ورزش ها می توانند احتمــال ابتال به دیابت و 

بیماری های قلبی را نیز کاهش دهند.

یک متخصص چشم پزشــکی گفت: آب سیاه یا گلوکوم، 
یک بیماری خطرناک، اما قابل پیشــگیری اســت. رضا 
بینندگی متخصص چشــم بــا بیان اینکــه تجمع مایع 
زاللیه در کره چشــم باعث بروز آب سیاه می شود، گفت: 
این بیمــاری خطرناک طی مدت زمان مشــخصی باعث 
نابینایی افراد می شــود. وی با بیان اینکه شــدت فشــار 
داخل چشم باعث بروز آب ســیاه می شود، اظهار داشت: 
درون فضای قدامی جلوی چشــم، مایعی وجود دارد که 
مسئول تغذیه چشم است. این چشم پزشــک ادامه داد: 
مایع زاللیــه از زاویه باز فضای قدامی بیــرون می آید و از 
شبکه چشــم خارج می شــود که اگر این مایع به کندی 
خارج شــود، باعث تجمع زاللیه در چشم و بروز آب سیاه 
و در نتیجه کوری فرد آســیب دیده می شود. بینندگی به 
عالئم آب سیاه زاویه باز اشاره کرد و افزود: بروز هاله های 
رنگارنگ در اطراف چشــم، تغییر مداوم شــماره عینک، 
کاهش بینایی و سیاه بینی، ازجمله عالئم عارضه گلوکوم 
است. وی با تاکید بر اینکه آب ســیاه گاهی با زاویه بسته 
بروز می کند، تصریح کرد: در این بیماری با تنگی شــدید 
زاویه روبه رو هســتیم؛ به طوری که امــکان خروج مایع 
در کره چشــم وجود ندارد و همین عامل در مدتی کوتاه 
باعث آســیب به عصب بینایی می شود. این چشم پزشک 
بیان کرد: مواردی مانند قرمزی چشــم، بروز ســردرد، 
سرگیجه و درد چشــم و کم نوری چشــم، از عالئم بروز 
عارضه گلوکوم با زاویه بسته است. بینندگی با بیان اینکه 

با اســتفاده از قطره، دارو یا عمل جراحی با لیزر می توان 
از پیشــرفت گلوکوم جلوگیری کرد، گفت: هیچ گونه راه 
درمانی برای آب ســیاه یا گلوکوم وجود نــدارد و فقط با 
تشخیص زودهنگام، می توان مانع پیشرفت آن شد. وی با 
اعالم اینکه ترابکولکتومی یکی از اعمال جراحی بیماری 
گلوکوم اســت، تاکید کرد: نیمی از بیماران گلوکومی که 
از این طریق درمان می شــوند، بعد از مدت ۶ سال به آب 
مرواریــد مبتال می شــوند. بینندگی بیان کــرد: مصرف 
موادی مانند ویتامین C و E و چای ســبز، باعث کاهش 
بروز آب سیاه چشم می شــود. به گفته این چشم پزشک، 
۷۰درصد افراد به دلیل بروز عارضه آب ســیاه یا گلوکوم، 
نابینا می شوند. بینندگی با بیان اینکه افراد باالی 5۰ سال 
در معرض ابتال به آب ســیاه هســتند، بیان کرد: عواملی 
همچون ژنتیک و بیماری های دیابت، روده، معده و کلیه 
و کاربران رایانــه و مصرف داروهای آنتی هیســتامین و 
کورتیزونی، بیماری گلوکوم را تشدید می کند. وی با بیان 
اینکه آب ســیاه گاهی به صورت مادرزادی است، اظهار 
کرد: پزشــکان گاهی با بروز عوارضی مانند ریزش اشک، 
کاهش نور قرنیه و آلرژی به روشنایی، گلوکوم مادرزادی 
را تشــخیص می دهند که ۲ عارضه گلوکــوم مادرزادی 
بزرگی قرنیه و چشم، باعث پارگی ناحیه چشم و در نتیجه 
نابینایی می شــود. این چشم پزشــک عنوان کرد: برای 
کنترل و جلوگیری از بروز آب ســیاه یا گلوکوم، حداقل 

یک بار در ماه به متخصص چشم پزشک مراجعه کنید.

فیزیوتراپی، توان بیماران سرطانی را 
افزایش می دهد

متخصص چشم پزشکی:

این بیماری خطرناک چشمی را بشناسید

در این بیماری با 
تنگی شدید زاویه 
روبه رو هستیم؛ به 
طوری که امکان 
خروج مایع در کره 
چشم وجود ندارد و 
همین عامل در مدتی 
کوتاه باعث آسیب 
به عصب بینایی 
می شود

توان بخشی 
سرطان ها ،یک 
محدوده حرفه ای 
رو به رشد است 
که علت اصلی آن 
افزایش امید به 
زندگی ناشی از 
تشخیص زودهنگام 
و درمان های 
پیشرفته است
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پیشنهاد سردبیر: 
۳ روش ساخت اپلیکیشن موبایل بدون نیاز به مهارت های فنی

کافه اپهوش سنج

اعضای %111 حاال با Telloy آمده اند تا یک تجربه متفاوت 
نســبت به کلیشــه های صنعت گیمینگ به بازیکــن ها هدیه 
داده و بگویند که همانند روزهای ابتدایی تاســیس استودیوی 
کوچک شــان، می توانند بازی های خوبــی از دیدگاه کیفیت 
 بســازند. خوب حاال این جذابیت های Telloy از کجا نشــات 
Simple But Addic�می گیرند؟ پرداخت درست به جمله 

tive که %111 برای تمام ســاخته هایش استفاده می کند. 
عناوین آن ها همیشه ســاده ) Simple ( هستند ولی معموال 
 نمی توانند معتاد کننده ) Addictive ( باشــند. دقیقا خالف

Telloy که شــاهد یک باالنس مناســب بین این دو قســمت 
هستیم. همان گونه که اسکرین شات ها نشــان می دهند، این 
اپلیکیشن نقش کمانداری را به شما داده و باید طی مرحله های 
گوناگون با محدودیت هایی دشمنان را بکشید. جالب ترین بخش 
گیم پلی ســاخته اســتودیوی %111 را می توانیم چگونگی 
 حرکت شــخصیت داســتان بنامیم. اینجا برای رفتــن به بقیه 
 نقطه ها هم بایــد از کمان کمک بگیرید. ســاده بگوییم، بعضی 

از تیرها حکم تلپورت را داشته و بعد از فرود آمدن روی یک قسمت 
شــما آنجا خواهید رفت. بنابراین ابتدا باید با شلیک یک دسته 
 از آن ها به منطقه های باالیی حرکت کرده و ســپس با استفاده 
از بقیه تیرها دشمنان را بکشید. یعنی برای تمام مرحله ها، دو گونه 
مختلف از تیرها ) بسته به استیجی که انتخاب می کنید ( خواهید 
 داشت. برای کشتن دشمنان تنها یک کمان نداشته و می توانید 
از چندین اسلحه متفاوت با تیرهای گوناگون همانند آتش یا رعد 
استفاده کنید. رنگ بندی عالی آبجکت ها با طراحی نسبتا جالب 
محیط موجب شده تا Telloy از نگاه گرافیک یکی از خوب های 
 امسال باشد. البته چون تعداد مرحله ها زیاد هستند، طبیعتا بعد 
از چندین ساعت، آن جذابیت ابتدایی را نمی توانیم ببینیم. توسعه 
دهنده می توانست برای این قسمت دست به خالقیت هایی بزند 
ولی آن ها تصمیم گرفته اند تا به همین بســنده کنند. دوســت 
داشــتیم همین زیبایی ها را با بخش موسیقی هم شاهد باشیم. 
ولی وضعیت برای این قســمت خیلی وخیم اســت. قطعه های 
استفاده شده خیلی کم بوده و به سرعت خسته کننده می شوند. 
 تنها امیدواریم %111 جدا از اضافه سازی مرحله های متفاوت 
به عنوانش، نیم نگاهی هم به موسیقی داشته باشد. شما می توانید 

برای گرفتن این بازی به  goo.gl/2wb4wi مراجعه کنید.

معرفی بازی Telloy؛

 پایان انتظارات

کمک به شناسایی 
سیاره های فراخورشیدی

اگر پیش از این شــما خواهــان آن بودید که ســیاره ای 
 فراخورشیدی را کشــف کنید اکنون زمانش فرا رسیده 
تا به کمک محققــان بیاییــد. گروهی از دانشــمندان 
 دانشگاه MIT، کارنگی ملون و دیگر دانشگاه ها مجموعه 
داده هایی از61000 اندازه گیری مختلف و1600 ستاره 
 نزدیک را منتشــر کرده اند که تمام آنها در دو دهه اخیر 
و توسط طیف سنج HiRES اندازه گیری شده اند. طیف 
سنج مورد اشاره به یک تلســکوپ ده متری در رصدخانه 
مونوکی هاوایی متصل شده و از تکنیکی با عنوان سرعت 
شــعاعی بهره برده اســت. ایــن مجموعــه داده حاوی 
 اطالعاتی نظیر تاریخ، ســرعت ســتاره و خطای موجود 
در اندازه گیری سرعت در طول فعالیت طیف سنج است. 
» Jennifer Burt « یکــی از اعضای گروه تحقیقاتی 
 دانشگاه MIT اذعان کرده اســت که تعداد اعضای آنها 
به اندازه نیســت تا بتوانند تمام داده هــا را خود تحلیل 
 کنند و بر همین اســاس نرم افزاری متن بــاز و طرز کار 
با آن را ارایه کرده اند که افراد مــی توانند برای کمک به 
گروه تحقیقاتی از آن استفاده کنند. گفتنی است محققان 
خود شروع به جســتجو در داده ها کرده و تاکنون بیش 
از100 جسم شــبیه به ســیاره را پیدا کرده اند. در میان 
تمام کاندیدها، آنها حضور یک ســیاره فراخورشیدی را 
تایید کرده اند که در مداری به دور GJ 411، چهارمین 
ستاره نزدیک به خورشید، می چرخد. این یافته محققان با 
تئوری دانشمندان مبنی بر چرخش کوچک ترین سیاره ها 
 به دور کوچک ترین ستاره ها مطابقت دارد. از آنجایی که

GJ 411 تنها جرمی معادل با40 درصد خورشید دارد، 
 سیاره مورد اشاره نیز بسیار کوچک بوده و تنها در10 روز 
به دور ســتاره خود چرخش می کند. بــا توجه به اینکه 
 مجموعه داده مــورد اشــاره در طول دو دهه گذشــته 
اندازه گیری شده اند، ممکن است تعداد بسیار بیشتری 
ســیاره فراخورشــیدی وجود داشته باشــند. محققان 
امیدوارند کــه دیگر دانشــمندان با ترکیــب داده های 
منتشر شده با اطالعات پیشین خود بتوانند سیاره های 
 جدیدی را کشف کنند یا مطالعات دیگری را در این زمینه 

انجام  دهند.

بازی Forza Horizon 3 جدیدترین بازی مسابقه ای کمپانی 
 مایکروسافت اســت. این بازی در تابستان امســال روانه بازار شد 
و طبق آخریــن اخبار کمپانی، تــا به امروز بیــش از 2/5 میلیون 
 نســخه از آن به فروش رسیده است. بر اســاس گزارشات استودیو

 Forza درآمد حاصل از فروش ســری بازی هــای ،Turn 10 
تا پایان ســال 2016 میالدی بیش از یک میلیارد دالر بوده است. 
 Forza همچنین بیش از 14 میلیون کاربر به اجتمــاع بازیکنان
پیوستند و ماهانه ســه میلیون نفر به اجتماع بازیکنان آنالین این 
 ،Forza Horizon 3 مجموعه می پیوندند. از طرفــی بــازی
 جدیدترین عضو ایــن فرنچایــز از زمان عرضه تا کنــون بیش از 
2/5 میلیون نسخه فروخته شده اســت. این کمپانی در انتها اعالم 
کرد مشــتاقانه در انتظار بازی جدیدی اســت که در سال 201۷ 
 میالدی روانه بازار خواهد شــد. این صحبت ها می تواند اشــاره ای 
 به بازی Forza 7 باشــد که در سال گذشــته میالدی به صورت 
 Forza Horizon 3 غیــر رســمی معرفــی شــد. بــازی 
برای پلتفرم های ایکس باکس وان و پی ســی منتشــر شده است 
و این اولین بازی از این فرنچایز اســت که نسخه پی سی دارد. البته 

بازی های آینده این فرنچایز برای هر دو پلتفرم منتشر خواهند شد.

پس از انتشار اخباری در مورد رونمایی سه گوشی میان رده با برند نوکیا، 
حال مشخصات فنی منتسب به نوکیا ۳ فاش شده است. صبح سه شنبه 
انتشار یک خبر نشــان از این داشــت که نوکیا برای عرضه  سه گوشی 
 هوشــمند میان رده، عالوه بر نوکیا ۸ به عنوان پرچــم دار این کمپانی 
در جریان کنگره  موبایل بارسلونا برنامه ریزی کرده است. شنیده ها نشان 
 از این دارند که سه گوشی هوشمند مورد نظر شــامل نوکیا ۳، نوکیا 5 
و گوشــی موبایــل غیرهوشــمند۳۳10 خواهند بود. حــال گزارش 
 جدیــدی منتشــر شــده کــه حــاوی مشــخصات فنی منتســب 
بــه نوکیــا ۳ اســت. بــر اســاس اطالعــات فــاش شــده، ایــن 
 گوشــی هوشــمند از وجــود سیســتم عامــل اندرویــد۷/0 نوقــا 
 بهــره خواهد بــرد و قیمــت آن قریــب بــه 14۹ دالر خواهــد بود. 
از جمله مشــخصات فنــی دیگر ایــن گوشــی هوشــمند می توان 
 بــه نمایشــگر 5/2 یــا 5/۳ اینچی بــا رزولوشــن اچ دی یــا12۸0 
 42۳ اســنپدراگون  پردازنــده   از  بهره گیــری  پیکســل،   در۷20 
 با چهار هســته  پردازشــی بــا فرکانــس 1/4 گیگاهرتــزی در کنار

2 گیگابایــت حافظــه  رم اشــاره کــرد. حافظــه ی داخلــی ایــن 
 گوشــی هوشــمند نیز بنا بــر شــایعات منتشرشــده 16 گیگابایت 
 خواهــد بــود. پردازنــده  گرافیکی همــراه بــا اســنپدراگون 425، 
آدرنو ۳0۸ اســت. انتظار می رود بر اســاس اطالعات موجود، رزولوشن 
 سنســور مورد اســتفاده در دوربیــن نوکیــا ۳ نیز 1۳ مگاپیکســل 

در پشت و 5 مگاپیکسل در پنل جلو باشد. 
باید دید نوکیــا در جریان مراســم ۸ اســفندماه از چه گوشــی های 

هوشمندی رونمایی خواهد کرد.

همانند چندین سال اخیر، اچ تی سی در سال 2016 نیز فروش 
خوبی نداشته و کماکان یک کمپانی زیان ده است. طبق آخرین 
گزارش های مالی این شــرکت، درآمد اچ تی سی نسبت به سال 
گذشته 1۳ درصد کاهش داشــته است. البته این کاهش درآمد 
در سه ماهه چهارم ســال 2016 نسبت به دوره های قبلی مقدار 
کمتری بوده است. در سه ماهه چهارم سال 2016 این کمپانی 
 دســتگاه مهمی را معرفی نکرد و تنها چندین گوشی میان رده 
و ارزان قیمــت را وارد بازار کــرد. در این گزارش اچ تی ســی 
 اظهار داشــته که هزینه هــا را تا ۳4 درصد کاهش داده اســت 
و سرمایه گذاران باید به روند افزایشــی درآمد شرکت در طول 
سال توجه داشــته باشــند. یکی از مهم ترین بازارهایی که این 
کمپانی تمرکز زیادی بر روی آن دارد، بازار دستگاه های واقعیت 
مجازی و هدســت های اچ تی ســی وایو ) HTC Vive ( است. 
همچنین در ایــن گزارش به عرضه دســتگاه های بازی واقعیت 
مجازی ) VR Arcade ( و استودیوهای وایو برای هدست های 
این شــرکت اشــاره شــده اســت. htc�graph در کنفرانس 
مطبوعاتی ای که ماه گذشته برگزار شــد، اچ تی سی با معرفی 
دو گوشی هوشمند از خانواده U نشان داد که مسیر جدیدی را 
انتخاب کرده است. به نظر می رسد که گوشی های اچ تی سی یو 
) HTC U play ( و اچ تی ســی یو پلی ) HTC U Ultra ( الترا 

دســتگاه های خوبی باشــند و فروش مناسبی داشــته باشند. 
 U البته اچ تی ســی بــه این دلیل که در گوشــی های ســری
 درگاه هدفون ۳/5 میلیمتری را حذف کــرده، مورد انتقاد قرار 
گرفته اســت. یکی از مهم ترین ویژگی گوشــی های سری یو، 
 Sense استفاده از دستیار هوشــمند صوتی این شرکت به نام
Companion یا همراه سنس اســت. باید منتظر تاثیر فروش 
این گوشــی ها بر صورت های مالی اچ تی سی باشیم. اما در حال 

حاضر این شرکت به هیچ وجه اوضاع خوبی را تجربه نمی کند.

وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات به منظــور راه اندازی 
نمایشگاهی از سیر تحول تاریخی تجهیزات ارتباطات و فناوری 
اطالعات، در نظر دارد از ایده هــای خالقانه و جدید در این حوزه 
استفاده کند. در همین راســتا، این وزارتخانه طی یک فراخوان 
عمومی اعالم کرده که عالقه مندان می توانند ایده ها و طرح های 

خود را ارسال کنند.
طرح ها باید با رویکرد های زیر تهیه و ارسال شوند:
- جذابیت و نوآوری در طراحی فضای نمایشگاه.

- نمایش سیر تحول تاریخی ارتباطات و فناوری اطالعات کشور.
- آگاهی بخشــی و آموزش مخاطبان درخصوص مراحل توسعه 

تجهیزات مخابراتی.
 - نمایش فیزیکــی تجهیــزات مرتبط بــا فنــاوری اطالعات 

و ارتباطات از تلگراف تاکنون.
- معرفی افراد یا شــخصیت های تاثیرگذار در توسعه ارتباطات 

در ایران.
.ICT شناخت ذخایر و میراث علمی کشور در حوزه -

طرح های پیشنهادی خود را ارسال کنند.
عالقه منــدان، طراحان و ایده پــردازان می توانند برای کســب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸11۷501 تماس حاصل کنند. 
همچنین جایزه ایــده برتر انتخابی، پنج ســکه تمام بهار آزادی 

خواهد بود.

فروش 2/5 میلیون نسخه ای 
 Forza Horizon 3 بازی

مشخصات فنی منتسب به نوکیا ۳ 
فاش شد

اچ تی سی اوضاع مالی خوبی ندارد

پنج سکه تمام بهار آزادی برای ایده برتر؛

فراخوان عمومی ایده و طراحی موزه 
ICT علم و فناوری

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2079
در حین بازی، یک گلف باز ضربه ای به بلندی210 یارد زد 
که این ضربه میانگین ضرباتش را از 156 به 162 رساند. 
اگر او بخواهد میانگین طول ضرباتــش را از 156 به 165 

برساند باید چه ضربه ای را با چه طول مسافتی بزند؟
جواب معمای  2078 

پاســخ معمای حبه های قند: جعبه ها را در کنار یکدیگر 
قرار داده و آن ها را به ترتیب شــماره گــذاری می کنیم، 
 سپس از هر جعبه به تعداد شماره آن جعبه از آن حبه قند 
بر می داریم مثال از جعبه شماره 1، یک حبه قند و از جعبه 
شماره 2، دو حبه قند بر می داریم و . . . تا جعبه شماره100 
که از آن جعبه صد حبه قند بر می داریم. سپس این حبه 

قندهای برداشته شده را وزن می کنیم.
 عــدد حاصــل را از 5050a  کم می کنیــم. عددی که 

به دست می آید شماره جعبه سبک تر خواهد بود!
لطفا جواب معماهای طرح شــده را بــه همراه نام 

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

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

در ادامه ســه روش که شما به وســیله آن می توانید بدون 
داشتن سابقه فنی گســترده یا مهارت برنامه نویسی وارد 
صنعت پرسود اپلیکیشــن های موبایل شــوید را بررسی 

خواهیم کرد.
1- برنامه نویسی را هر چه سریع تر یاد بگیرید

اگر شما می خواهید بدون صرف هزینه برای استخدام یک 
گروه برنامه نویس اپلیکیشن موبایل بســازید، یاد گرفتن 
کدنویسی ضروری است. برنامه نویسی نیز مانند یادگیری 
یک زبان جدید به روش های گوناگونی قابل انجام اســت. 
یادگیری این مهارت به برنامه ریــزی و صرف مقدار زمان 
مشخصی نیاز دارد، اما به لطف آموزشگاه های آن الین مثل 
Codecademy شــما می توانید بر اســاس برنامه ریزی 
شــخصی خود از مطالب آموزشــی اســتفاده کنید یا با 

 کمک  DevBootcamp از یک برنامه آموزشــی فشرده
16 هفته ای استفاده کنید.

یادگیری مهارت کدنویسی به میزان کافی برای ساخت یک 
اپلیکیشن این امکان را برای شما فراهم می کند تا محصول 
مورد نظر خود را منتشر کنید، به فرآیند فروش خود سرعت 
بخشید و همزمان درآمد خود را افزایش دهید. از این مرحله 
به بعد شــما می توانید وارد دنیای برنامه نویسی و ساخت 
اپلیکیشن شده و با استخدام یک گروه توسعه، اپلیکیشن 

خود را با قابلیت های پیچیده تر توسعه دهید. 
یادگیری مهارت های کدنویســی همچنین به شما کمک 
خواهد کرد تا درک بهتری از عملکرد کلی وب سایت خود 
 داشته باشــید و آن را با قابلیت های جدید گسترش دهید.

2- با یک کارشناس توسعه مشارکت کنید

 اگر ترجیــح می دهیــد وقت خــود را صــرف یادگیری 
برنامه نویسی نکنید، می توانید با استخدام یک گروه توسعه 
نرم افزار این وظیفه را به آنها محول کنید. اما این کار بخش 
عمده ای از سرمایه شما را به خود اختصاص خواهد داد. اگر 
قصد دارید با یک گروه توسعه نرم افزاری کار کنید، مطمئن 
شــوید که آنها تجربه کار با استارت آپ ها و کارآفرینان غیر 
فنی را نیز داشته باشند. این نوع از تجارب برای گذر از موانع 
پیش روی فرآیند توسعه کســب و کار شما ضروری است.

موسس و مدیرعامل شــرکت تولید اپلیکیشن های موبایل 
Bouxtie، رناتو لیبریک می گوید: » همکاری با یک گروه 
زبده توسعه یک ضرورت اســت. بدون هدایت و راهنمایی 
صاحب نظران ایــن صنعــت نمی توان یک اپلیکیشــن 
قدرتمند و کاربردی را تولید کرد. شــما به فردی نیاز دارید 
که بتواند گروه توسعه شــما را مدیریت کرده و حرف آنها 
را درک کند.«   اگر چه همکاری با کارشناســان توســعه 
برای ساخت اولین اپلیکیشن شما هزینه های کلی شما را 
افزایش می دهد، اما این کار به شما کمک می کند در حالی 
که توسعه دهنده شما مشغول ســاخت اپلیکیشن و سایر 
پلتفرم های تحت وب است، شما نیز تالش خود را روی سایر 

جنبه های تجاری خود متمرکز کنید.
۳- از ابزارهای ساخت اپلیکیشن استفاده کنید

اگر تمایلی به یادگیری کدنویســی و تشــکیل یک گروه 
متخصص نداریــد، چندین ســرویس تحــت وب وجود 
دارد که شما را قادر می ســازد بدون دانش قبلی در زمینه 
برنامه نویسی یک اپلیکیشن موبایل ساده بسازید. ابزارهای 
ســاخت اپلیکیشــن اغلب از قابلیت های کشــیدن و رها 
کــردن ) drag and drop ( برای ســاخت اپلیکیشــن 
اســتفاده می کنند. برخالف ایــن که ابزارهای ســاخت 
 اپلیکیشــن قابلیت های گســترده ای را ارایه می کنند، اما 
با این وجود نمی تواند یک روش ایده ال برای کسانی که به 
دنبال ساخت اپلیکیشن های سفارشی شده هستند، باشد. 
 بعضی از بهترین ابزارهای آن الین ساخت اپلیکیشن مثل

 AppyPie, Kinetise و Nativ طرح هــای گوناگونی را 
با قیمت های متفاوت ارایه می کنند تا شما بتوانید بر اساس 
نیاز خود بهترین گزینه برای تولید محصول یا خدمات خود 

را انتخاب کنید.
ساخت یک اپلیکیشن موبایل بدون دانش قبلی در زمینه 
 برنامه نویســی و اصول فنی مرتبط به زمــان، طرح، برنامه 
 و صبر زیادی نیاز دارد. با در اختیار داشــتن مهارت درست 
 و کافــی، همکاری بــا یک گــروه متخصص و اســتفاده 
از ابزارهای موجود همگی به شــما کمک می کنند تا اولین 

اپلیکیشن موبایل خود را با موفقیت تولید کنید.

امروزه صنعت موبایل به یکی از سودآورترین کسب و کارهای جهان تبدیل شده است، به همین دلیل خیلی 
از استارت آپ هایی که حتی سابقه ای در فناوری هم ندارند، در حال منتشر کردن اپلیکیشن های اختصاصی 
خود هستند. خبر خوب اینجاست که شما هم می توانید با یادگیری مهارت های جدید، فراهم کردن یک گروه 

مناسب و حتی استفاده از ابزارهای مبتنی بر وب وارد صنعت اپلیکیشن های موبایل شوید.

ساخت یک 
اپلیکیشن موبایل 

بدون 
دانش قبلی 

در زمینه 
برنامه نویسی 
و اصول فنی 

مرتبط به زمان، 
 طرح، برنامه 

و صبر زیادی 
نیاز دارد

صرفا جهت اطالع

داخل انگشــتر شــرکت Nimb دکمه ای قرار دارد که به یک اپلیکیشن 
موبایل متصل اســت. با فشــار این دکمه فرد می تواند درخواســت کمک 
 کند. ایده ورای ساخت این انگشــتر هوشمند بسیار ســاده است. انگشتر 
به وســیله بلوتوث پیام هشدار به فهرســتی از پیش تعیین شــده از دفتر 
تلفن فرد، دوســتان، اعضای خانواده و افرادی که نزدیک محل ارسال پیام 
هستند، ارسال می کند. احتمال فشرده شــدن این دکمه به طور اشتباهی 
نیز بسیار کم اســت زیرا در تئوری کاربر باید حداقل سه ثانیه دکمه را فشار 
دهد. همچنین مکان آن طوری تعیین شده که از فشــار غیر عمدی به آن 
 جلوگیری می کند. اما هنگامی که دکمه فشــرده شــود، انگشتر به آرامی 
 می لرزد. این امر نشــان مــی دهد عالمتی به اپلیکیشــن برنامه ارســال 
 شــده اســت. Nimb پس از فعال شــدن، مکان شــما را به همراه پیامی 
به تمام شماره تماس های مرتبط به برنامه ارسال می کند. همچنین کاربر 
در صورت تمایل می تواند ارسال پیام را در اپلیکیشن لغو کند. برای این کار 

باید کلمه رمزی را سی ثانیه پس از فعال شدن پیام هشدار وارد کند.

محققان دانشــگاه هاروارد موفق به ساخت باتری جدیدی شــده اند که با آب 
ساخته شده و عمر طوالنی و عملکرد قابل توجهی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندروید هدالینز، در این باتری از مواد خازنی 
حل شونده در آب با PH طبیعی استفاده شده است.

 این کشف بزرگ، فناوری ســاخت باتری های تلفن همراه را از اساس متحول 
می کند، زیرا باعث می شود برای ساخت باتری از یک هسته طبیعی و غیرسمی 
 استفاده شــود. فناوری یاد شده باعث خواهد شد نســل جدید باتری ها دیگر 

به سرعت داغ نکنند و دیگر خطر انفجار آنها نیز وجود نداشته باشد.
این باتری ها که دارای شارژ طوالنی و عمر باالیی نیز هستند با هزینه کمتری 
ساخته می شوند و برای تامین برق متکی به تغییرات مولکولی مواد شیمیایی 

خازنی محلول در آب خواهند بود.
محققان می گویند می توان این باتری ها را به مدت ده سال بر روی گوشی ها 
 مورد استفاده قرار داد، این در حالی است که باتری های لیتیومی معموال بیش 

از دو سال عمر نمی کنند.

ساخت باتری گوشی از آب با عمر طوالنیانگشتر نجات، ساخته شد پهپاد تاکسی هم از راه می رسد

مقامات حمل ونقل شــهری در دبــی اعالم کرده اند پهپاد تاکســی 
 شــخصی را آزمایش خواهند کرد. آنهــا قصد دارنــد در ماه جوالی 
بهره بــرداری عملیاتــی از پهپاد تاکســی را آغاز کننــد. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پهپاد تاکســی به شرکت چینی 
Enhang تعلــق دارد. البته باتوجه به ویژگــی پهپادها، این نمونه 
 بیشتر یک بالگرد خودکار با سیســتم جهت یابی است که بدون نیاز 
 به خلبان، مســافران را به مقصد خود می رســاند. پهپاد تاکســی را 
 می توان به وسیله یک اپلیکیشن موبایل ســفارش داد. مدت هر یک 
از ســفرهای آن سی دقیقه اســت و وســیله نقلیه می تواند40 تا50 
کیلومتر مســافت را با حداکثر وزن100 کیلوگرم طی کند. از سوی 
 دیگر شرکت تولید کننده پهپاد تاکســی توافقنامه ای را با ایالت نوادا 
در آمریکا امضــا کرده تا آزمایش هــای پرواز را در آنجــا انجام دهد. 
همچنین با یک شرکت در حوزه فناوری زیستی همکاری می کند تا از 
این بالگردهای بدون خلبان برای حمل اعضای مصنوعی استفاده کند.

با معرفی یک اپلیکیشن اختصاصی کسب و کار خود را توسعه دهید؛

۳ روش ساخت اپلیکیشن موبایل بدون نیاز به مهارت های فنی
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علم پژوهی
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پیشنهاد سر دبیر: 
پیشتازی هنر خوشنویسی اصفهان

تلویزیون

فصل دوم برنامه »پیــاده آمده ایم« با ســاختاری کامال متفاوت از 
امشب به صورت زنده از کربالی معلی پخش می شود.

این برنامه در 12 قسمت با حضور حجت االســالم شهاب مرادی، 
حجت االسالم محمدرضا زائری و حجت االســالم علی سرلک با 
ســاختاری کامال متفاوت و به صورت زنده از امشب ساعت 24 و از 

کربالی معلی به روی آنتن می رود.
محبت، گفت وگو و مسئولیت پذیری در خانواده عنوان موضوعات 

فصل جدید برنامه پیاده آمده ایم است.
مخاطبان برنامه می توانند با مراجعه به کانــال تلگرامی برنامه به 
آدرس piadehamadeim@ و صفحــه اینســتاگرام برنامه 
به نشــانی piadehamadeim در جریــان جدیدترین اخبار، 
بخش های منتخب برنامه، عکس های اختصاصی از کربالی معلی 

و...  قرار گیرند.
فصل نخســت برنامه تلویزیونی »پیاده آمده ایــم« در ایام اربعین 
حسینی و به مدت 10 شب، از شبکه یک ســیما پخش شد که با 

استقبال مخاطبان همراه  شد.

پنجمین برنامه»پاتوق مســتند« همراه با اکران دو فیلم مستند 
فردا ساعت 16 در کتابخانه مرکزی برگزارمی شود.

پنجمین برنامه »پاتوق فیلم مســتند« ویژه اکــران و نقد »آثار 
برگزیده هشتمین جشن مستند ســینمای ایران« به همت دفتر 
تخصصی سینمای سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

و با همکاری انجمن مستندسازان سینمای ایران برگزار می شود.
پنجمین برنامه»پاتوق مستند« به اکران فیلم مستند »تنگراه« 
ساخته مهوش شیخ االسالمی و مستند »مهین داستان نانوشته« 
ســاخته زهرا نیازی اختصاص یافته که پــس از نمایش با حضور 
 دو کارگردان مســتند همــراه با تحلیــل و نقد فیلم هــا برگزار

 می شود. 
فیلم مستند »تنگراه« به همراه شدن با دو آدم بیمار که در آستانه 
ترک دنیا هستند و بیم و امید و فراز و فرودهای آنها، می پردازد و 

روشی متفاوت برای مبارزه با سرطان را مطرح می کند. 
مهوش شــیخ االســالمی متولد 1324 در شهرســتان مالیر و 
فارغ التحصیل سینما از مدرسه   فیلم لندن است که تاکنون جوایز 
بســیاری را برای فیلم هایش از جشــنواره های بین المللی فیلم 

مستند در سراسر جهان دریافت کرده است.
فیلم مستند »مهین داستان نانوشته« درباره  مادر و دختری است 
که مرگ و زندگی را روایت می کنند و این فیلم یکی از فیلم های 

حاضر بخش مسابقه جشن مستند خانه سینما بوده است.
زهرا نیازی متولــد 1360 اصفهان و فــارغ التحصیل کارگردانی 
سینما از دانشگاه سوره اصفهان است که از جمله فیلم های او می 
توان به مستندهای »خطی از روشــنی«، »زن در سایه  ام اس« و 

»زندگی کور نیست«  اشاره کرد.
عالقه مندان برای شــرکت در این برنامه می توانند فردا ســاعت 
16 به محل کتابخانه مرکزی واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه 

کنند.

نمایش »قوی سپید« به نویسندگی مصطفی جعفری جوزانی و 
کارگردانی احسان جانمی تا 11 اسفند ماه در مجموعه فرهنگی 

هنری فرشچیان روی صحنه می رود.
کارگردان این نمایش در مورد جزئیات آن گفت: »قوی سپید« 
روایتگر داســتان فردی به نام ســرکار سالک اســت که یکی 
از اســتوار های دوره پهلوی اول اســت. در واقع قصه نمایش ما 
به ســال های 1305 تا 1317 بر می گردد و روایتگر بخشی از 
اتفاقاتی است که حدود 80 ســال پیش در اصفهان افتاده است. 
سردار ســالک به دستور رضا شــاه مامور کشــف حجاب زنان 
اصفهانی می شــود و قصه هــم راجع به اتفاقی اســت که برای 

سالک و زنان اصفهانی می افتد.
 احســان جانمی تصریح کــرد: »قوی ســپید« یــک نمایش

 اجتماعی -تاریخی است که تحول یک شــخصیت را بررسی و 
طرز تفکر او را بیان می کند.

وی افزود: نمایش های مربوط به تاریخ معاصر در اصفهان کمتر 
کار می شوند و ما سعی کرده ایم در خالل این نمایش تاریخی، 
حرف هایی را نیز برای مردم امروز بزنیم، حرف هایی مثل ترس 
آدم ها و نگاه آدم ها به آدم های دور و بر خودشان. الزم است به 
این اشاره کنم که سرکار ســالک، هم زمان با بانو مجتهده امین 
می زیسته و ما در »قوی ســپید« تقابل این دو انسان را داریم و 
نوع ســلوک و رفتار بانو مجتهده امین  را که اولین مجتهده زن 

ایران است نیز بررسی می کنیم.
 جانمی با اشــاره به اینکه »قوی ســپید« نود و هشــتمین اثر 
گروه هنری »کاوش« اســت گفت: حدود 50 نفر در این نمایش 
ایفای نقش می کنند که از این میان به نام پیشکســوتانی چون 
رسول هنرمند، حسن جویره، مهدی شهداد و محمدرضا ترابی 
می توان اشــاره کرد. دیگر عوامل این نمایــش عبارتند از: آرزو 
نادری، منصور مهــدی، محمد جزایری، مســعود یزدانبخش، 
محمد حسین رنجبر، ارسالن مویدی، امیرمحمد علی مخولی، 
الیاس مویدی، محمد حسین میرفندرســکی، سپیده بکرانی، 
مریم دهقان نژاد، شمیم حسینی، کیانا شاملی،عسل دهخدایی، 
ندامیرشمشیری، ناهید شــوقی، ســوگل راطق، آفاق قائدی، 
دالرام موســوی، رومینا عظیمی به عنــوان بازیگران/ علی رضا 
مورائیان و صفورا شیخی، دســتیار کارگردان/ رسول هنرمند، 
تهیه کننده/ هومن همامی، آهنگ ســاز/ زهرا کریمی، نوازنده 
کمانچه/ احمد پناه نجات، طراح صحنه/ پریســا خدابخشــی و 
فاطمه اسماعیلی، منشی صحنه/ محمد حســین بارانی، مدیر 
صحنه/ صفورا شیخی، مدیر اجرایی/ احسان جانمی، طراح نور/ 
علی رضا مورائیان طــراح لباس/ مهدی صادقــی، طراح گریم/ 

مسیح فوالدگر، عکاس و ابراهیم صداقتی، مدیر روابط عمومی.
عالقه مندان برای دیدن این نمایش مــی توانند با تهیه بلیت از 
سایت partakticket.com تا 11 اسفند هر شب رأس ساعت 
18:30 به ســالن اصلــی مجموعه فرهنگی هنری فرشــچیان 

مراجعه کنند.

پخش فصل دوم برنامه 
»پیاده آمده ایم« در شبکه اول

در پنجمین برنامه »پاتوق فیلم مستند«؛

اکران »تنگراه« و »مهین داستان 
نانوشته« 

تا 11 اسفند ماه در فرشچیان؛

اجرای نمایش »قوی سپید« با 
نگاهی به بانو مجتهده امین

فیلم سینمایی »شعله ور« پس از گذشت 120 جلســه فیلم برداری در 
شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان به پایان رسید.

فیلم سینمایی »شعله ور« به کارگردانی حمید نعمت ا... و تهیه کنندگی 
محمدرضا شــفیعی که از تاریخ 21 مهرماه وارد مرحله فیلم برداری شده 
بود، پس از گذشت 120 جلسه فیلم برداری در شهرستان زابل در استان 

سیستان و بلوچستان به پایان رسید.
»شعله ور« قرار بود در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید 
که به دلیل طوالنی شدن مراحل فیلم برداری، نتوانست در این فستیوال 
حضور داشته باشد. امین حیایی، دارا حیایی، زری خوش کام، پانته آ مهدی 
نیا، مژگان صابری و بهمن پرورش بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 
فیلم نامه »شعله ور« به طور مشترک توسط هادی مقدم دوست و حمید 
نعمت ا... به نگارش درآمده و مضمونی اجتماعی دارد. این فیلم داســتان 
زندگی مردی را روایت می کند که احساس می کند »عددی نشده« است و 

این احساس او همه زندگی اش را تحت تاثیر قرار می دهد.

اکران فیلم »خانه ای در خیابان چهل و یکم« که در بازه زمانی قبل از 
جشنواره، در طول آن و پس از جشنواره بود، زمان خوبی نبود.

حمیدرضا قربانی، کارگردان، در خصوص میزان رضایتش از وضعیت 
اکران فیلم »خانــه ای در خیابان چهل و یکم« اظهار داشــت: به هر 
حال فیلم در زمان خوبی اکران نشد و بازه نمایشش قبل از جشنواره، 
در طول جشــنواره و بعد از آن  بود که در هر صورت زمان مناســبی 

برای اکران فیلم نیست. 
 وی ادامه داد: البته میزان استقبال مردم از فیلم بد نیست و با اینکه 
من انتظار بیشتری داشتم اما با توجه به شرایطی که برای اکران بود 
و ما چاره ای نداشتیم، میزان استقبال خوب است و مخاطبان تقریبا 

از فیلم راضی هستند. 
 قربانی در خصــوص آخرین فعالیت خود اظهار داشــت: هم اکنون 
مشــغول کار کردن روی طرح و قصه ای جدید هستم که امیدوارم 

برای سال آینده ساخته شود.

»شعله ور« بعد از ۴ ماه به 
پایان رسید

کارگردان »پرده نشین« سریال 100 قسمتی می سازد

»خانه ای در خیابان چهل و 
یکم« زمان خوبی اکران نشد

حوزه هنری

 مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان از اکران 
فیلم »مشــکل گیتی« به کارگردانــی و تهیه کنندگی بهرام 

کاظمی در سینما فلسطین اصفهان خبر داد.
سید مصطفی حســینی، با اشــاره به تغییر فیلم ها بر پرده 
سینماهای اصفهان اظهار داشــت: پس از برگزاری جشنواره 
فجر هفتم در اصفهان، فیلم ســینمایی »مشکل گیتی« به 
کارگردانــی و تهیه کنندگــی بهرام کاظمی و نویســندگی 
عبدالرضا منجزی به تازگی در سینما فلسطین به روی پرده 

رفت.
وی افزود: این فیلــم درباره زوجی به نام هــای ایرج و گیتی 
اســت که در آستانه فروپاشــی زندگی مشترکشان هستند، 
توهمی که بر اثر زندگــی اینترنتی گیتی، ســایه بر زندگی 

واقعی این دو انداخته است.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه اکــران فیلم »الک قرمــز« همچنان در ســالن دوی 
ســینما ســپاهان ادامه دارد، افزود: فیلم»چهار اصفهانی در 
 بغداد« نیز در سالن شماره یک سینما سپاهان به روی پرده 

رفته است.
وی با بیــان اینکه فیلم ســالم بمبئی در ســینما ســاحل 
همچنان اکران می شــود، بیان داشــت: »چهــار اصفهانی 

در بغداد« و »مشــکل گیتی« )ســانس 16 و 30( در سینما 
یاسمن شاهین شهر اکران شده است.

حســینی با بیان اینکه دو فیلم سالم بمبئی و چهار اصفهانی 
در بغداد در سالن یک مجتمع ســینمایی کاشان اکران شده 
اســت، گفت: همچنین فیلم های »شــاباش« و »جنجال در 
عروســی« به ترتیب در سالن شماره دو و ســه این مجتمع 
سینمایی به روی پرده رفت و در سالن سینمایی بهار گز نیز 

فیلم »چهار اصفهانی در بغداد« اکران شده است.

اســامی هیئت داوران دبیرخانه جشــنواره بین المللی 
فیلم کوتاه 100 ثانیه ای از سوی دبیرخانه این جشنواره 
اعالم شــد. احمدرضا درویــش، بهروز افخمــی، هادی 
مقدم دوســت، حبیب احمدزاده و محمدرضا خردمندان 
به عنوان چهره های شــاخص داوری آثار این جشنواره را 
بر عهده دارند. الزم به ذکر است 141 اثر به دو بخش اصلی 
)مســابقه ملی( و مسیر تجربه شــامل 106 اثر در بخش 
اصلی و 35 اثر در بخش مســیر تجربه به بخش مسابقه 
یازدهمین جشــنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای راه 
یافتند. این آثار از میــان 1179 اثر در بخش اصلی و 565 
اثر در بخش مســیر تجربه انتخاب شــده اند. جشنواره 
بین المللی فیلم های 100 ثانیــه ای در قالب بخش های 
»مسابقه ســینمای100 ثانیه ای ایران« شامل دو بخش 
»اصلی« و »در مســیر تجربه« در زمینه های مســتند، 
داســتانی، پویانمایی و مسابقه ســینمای 100 ثانیه ای 
جهان در زمینه آثار مستند، داستانی و پویانمایی طراحی 
شده است. شایان ذکر است جشنواره بین المللی فیلم های 
100 ثانیه ای به همت حوزه هنری انقالب اســالمی و به 
دبیری علی قربانی طی روزهای 4 تا 6 اسفندماه در تهران 

و در پردیس سینمایی آزادی برگزار می شود.

 کتاب »آنری پیک مرموز« نوشته دیوید فوئنکینوس 
با ترجمه ساناز فالح فرد از سوی نشر هیرمند، منتشر 

و روانه کتاب فروشی ها شد.
موضوع اصلی این کتاب داستان هایی از فرانسه است. 
دیوید فوئنکینوس نویســنده این اثر، در عبارتی که 
پشــت جلد کتاب »آنری پیک مرموز« آورده، نوشته 
اســت:»هر کتاب، روشــی خاص برای روشن کردن 
گذشته دارد. وقتی من رمان می نویسم فقط به دنبال 
شناخت خودم نیستم بلکه احساسات عمیق خودم را 

هم کشف می کنم.«
این نویســنده جــوان فرانســوی از همــان ابتدای 
 حرفــه اش موفقیت هــای بســیاری کســب کــرد 
و طبق آمــار روزنامه فیگارو، هم اکنــون یکی از پنج 
 نویســنده پرفروش کشــورش اســت. بــرای مثال،

 اولیــن رمــان فوئنکینــوس بــه نــام »وارونگــی 
 حماقــت« )2002( جایــزه »فرانســوآ موریاک« را

 دریافت کرد.
کتاب »آنــری پیــک مرمــوز« در 375 صفحه و در 
شمارگان 1000 نســخه و با بهای 23 هزار تومان از 

سوی انتشارات هیرمند به چاپ رسیده است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان:

داوران جشنواره فیلم 100 »مشکل گیتی« بر پرده سینما فلسطین اصفهان نشست
انتخاب شدند

 »آنری پیک مرموز« 
منتشرشد

جشنواره تازه های نشر

پروانه ساخت 
»داستان سیاوش« 
صادر شد

امیر ســیدزاده تهیه کننده آثــاری همچون 
»شــماره 17 ســهیال« و »مادر قلب اتمی« 
پروانه ســاخت فیلم »داستان ســیاوش«  را 

دریافت کرد.
»داستان سیاوش« را امیر اسکندری به عنوان 
اولین کار بلند سینمایی خود برای حضور در 
گروه هنــر و تجربه کارگردانــی می کند. این 
فیلم، درامــی مهیج را در مــرز بین واقعیت و 
خیال به تصویر می کشد. براساس صحبت های 

مقدماتی قرار اســت امیر جعفری، ویشــکا 
آسایش و هســتی مهدوی فر در این فیلم به 
ایفای نقش بپردازند. ســایر بازیگران و عوامل 
این فیلم نیز متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد. 
امیر ســیدزاده جزو معــدود تهیه کنندگانی 
اســت که تاکنون با ســرمایه گذاری شخصی 
خــود، کارگردانان اول مطرحــی را به جامعه 
سینمایی ایران معرفی کرده است. او پیش از 
این تهیه کنندگی آثار مطرحی همچون »مادر 

قلب اتمی« بــه کارگردانی علــی احمدزاده، 
»زندگی جای دیگری است« ساخته منوچهر 
هادی و »آمین خواهیم گفت« به کارگردانی 
سامان سالور را در کارنامه خود دارد. سیدزاده 
همچنین با دو فیلم »شــماره 17 سهیال« به 
کارگردانی محمود غفاری در بخش ســودای 
سیمرغ و »خاطرات پاییزی« ساخته علی فخر 
موسوی در بخش هنر و تجربه سی و پنجمین 

جشنواره فیلم فجر حضور داشت.

اخبار

خبر

 دومین سری از نوشت افزار ایرانی- اسالمی براساس 
شخصیت های پویانمایی »شاهزاده روم« تولید شد تا 

در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.
مجتبی رمضانپور، مدیر شرکت فطرس از تولید سری 
دوم نوشت افزار براساس شخصیت های »شاهزاده روم« 
خبر داد و افزود: »شاهزاده روم« نام فیلم سینمایی 
انیمیشن به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی 
حامد جعفری است که در جشنواره فیلم فجر دو سال 
قبل رونمایی شد و مورد توجه منتقدان و همچنین 
مخاطبان قرار گرفت که این پروژه را در کنار آنچه در 
قالب نوشت افزارهای این پویانمایی در دست تولید 
است به نوعی می توان مصداق پیوست فرهنگی توصیف 

کرد.
مدیر شرکت فطرس که از اعضای مجمع نوشت افزار 
ایرانی- اسالمی است به ضرورت وجود پیوست های 
فرهنگی اشاره و بیان کرد: پیوست فرهنگی به این 
معناست که براساس یک شخصیت داستان نوشته 
و فیلم ساخته شود. اگر بچه ها شخصیت های والت 
دیسنی یا مرد عنکبوتی و باب اسفنجی را می شناسند 
به این خاطر است که در قالب فیلم و کارتون با این 
شخصیت ها آشنا شده و با عروسک هایش بازی کرده اند 
اما چند درصد با شخصیت ها و داستان های ایرانی آشنا 

هستند.
رمضانپور رقابت با شخصیت های آشنا برای بچه ها را 
کار دشورای دانست و افزود: بسیاری از تولیدکننده ها 
شخصیت های  و  چهره ها  از  می دهند  ترجیح 
شناخته شده روی نوشت افزارهای خود استفاده کنند 
اما معدود افرادی هم هستند که دلشان می خواهد 

بچه ها با شخصیت های ایرانی- اسالمی آشنا شوند.
»شاهزاده  تهیه کننده  جعفری  حامد  این،  از  پیش 
روم« در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه»ایران 
پرورش  کانون  در  امسال  شهریورماه  که  نوشت« 
فکری برگزار شده بود با اشاره به این پروژه سینمایی 
آن  افزارهای  نوشت  از  سری  دومین  است  قرار  که 
منتشر شود، گفته بود: ما طی 15 ماه این فیلم را 
تولید کردیم و برای نخستین بار بود که در جشنواره 
فیلم فجر از یک پویانمایی تقدیر می شد. نخستین 
 اکران ما در کشور لبنان با فروش خوبی روبه رو شد. 
آبان ماه 1394 این فیلم در ایران به اکران درآمد و 
سومین فیلم پرمخاطب سال شد. همه این موارد و 
توجهات ما را بر آن داشت که به تولید و ارائه محصوالت 

جانبی برای »شاهزاده روم« بپردازیم.

تولید سری جدید نوشت افزار 
»شاهزاده روم«

به گزارش فارس، حجت االسالم حبیب رضا ارزانی پیرامون 
همایش مقام ادبی اصفهــان اظهار کرد: اهــداف برگزاری 
این همایش شــناخت و تبیین ابعاد تاریخی و جغرافیایی، 
بررســی اوضاع و احوال اجتماعی، دینی و فرهنگی، بررسی 
آثار و بزرگداشت چهره ها، نویســندگان و سرایندگان مقام 
ادبی اصفهان، معرفی آثار منظوم و نثر حوزه ادبیات اصفهان 
و احیای یادمان های مکتــوب نظم و نثر اســت. وی افزود: 
همچنین ایجاد زمینه های مناسب برای همکاری حوزه های 
مختلف ادبی و دانشگاهی کشــور به منظور حفظ و پایداری 
میراث مشترک و الگوسازی فرهنگی از دستاوردهای ادبی، 
اخالقی و عرفانی برآمده از ادبیات اصفهــان از دیگر اهداف 
برگزاری ایــن همایش اســت. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان اصفهان با اشــاره به اینکه طرح این همایش 
شهریور 93 در انجمن مفاخر استان مصوب شد، تصریح کرد: 
علت تأخیر در برگزاری این همایش با هزینه ای بالغ بر 100 
میلیون تومان، عدم تامین اعتبار بوده است که نشست علمی 
آن 2 اسفند امســال و همایش اصلی 10 تیرماه سال آینده 
هم زمان با روز بزرگداشــت صائب تبریزی همراه با تجلیل از 

مفاخر استان برگزار خواهد شد.
ارزانــی دبیرخانه این همایش را دائمی ذکــر کرد و گفت: با 
همکاری موسسه فرهنگی هنری سبحان و با هدف کاهش 
تصدی گری اداره کل ارشــاد در بحث فرهنگ این همایش 
قرار است هر سال به یکی از شاعران اثرگذار مکتب اصفهان 
بپردازد. وی به بازســازی آرامگاه کمال الدین اســماعیل و 
ساخت تندیس هایی از مفاخر استان هم اشاره کرد و یادآور 
شــد: بازســازی آرامگاه صائب تبریزی هم در دســتور کار 

شهرداری قرار گرفته است.

 دوساالنه هنر خوشنویسی اصفهان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه باید به دنبال برندســازی برای اصفهان باشیم، اذعان 
کرد: درصدد بودیم تا برای شــناخت اصفهان در قالب یک 
رویداد تکرارشــونده ســاالنه متناســب با شــأن اصفهان، 
برنامه ای را پایه گــذاری کنیم. ارزانی ادامــه داد: به همین 
منظور میالد پیامبر)ص( و هفته وحدت را در نظر گرفتیم تا 

هنر توحیدی را که باید در خدمت مردم باشد، معرفی کنیم.
وی با اشاره به اینکه هنر خوشنویســی در اصفهان ظرفیت 
بسیار باالیی دارد که تالش داریم بازیابی دوباره ای از هویت 
آن در اصفهان ارائه دهیم، تاکید کرد: بیــش از هزار و 200 
هنرمند ممتاز و فوق ممتاز خوشنویســی در استان اصفهان 
وجــود دارد که این تعــداد از هنرمندان اســتان قزوین که 

پایتخت خوشنویسی ایران لقب گرفته بیشتر است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان با اشاره 

به اینکه فراخوان دوســاالنه هنر خوشنویســی اصفهان در 
شهریورماه داده شده، خاطر نشان کرد: 400 اثر به دبیرخانه 
ارسال شــده اســت که 169 اثر در چهار بخش نستعلیق، 
شکسته نستعلیق، ثلث و نسخ در داوری اولیه انتخاب شدند 
و درنهایت 35 اثر به عنــوان آثار برگزیــده تقدیر خواهند 
شد. وی ابراز کرد: افتتاحیه نمایشــگاه هنر توحیدی از آثار 
خوشنویســان اصفهانی8 اســفند ماه با حضور معاون وزیر 
ارشــاد در موزه هنرهای معاصر برگزار می شود و پس از آن 
در کتابخانــه مرکزی از برگزیدگان این دوســاالنه تقدیر به 
عمل خواهد آمد که 4 بانوی خوشنویس هم به صورت ویژه 
مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. ارزانی با اشاره به نقش موثر 
رســانه در انعکاس اخبار یادآور شــد: پیگیری چند رسانه و 
خبرنگار سبب شد تا 8 فیلم جشنواره فجر امسال در اصفهان 

با دستور استاندار محترم به 16 فیلم برسد.
 جشنواره ملی صنایع دستی رضوی

 وی به دوازدهمین جشــنواره ملی صنایع دستی رضوی در 
مرداد ماه سال آینده هم اشــاره کرد و گفت: امسال در این 
جشــنواره تغییری صورت گرفته و قرار شده که یک سال با 
موضوع صنایع دستی و یک ســال با موضوع نگارگری ادامه 

یابــد. مدیــرکل فرهنــگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان 
اضافه کرد: جشــنواره امسال 
در 2بخــش صنایع دســتی 
چوبــی و فلــزی و 6 رشــته 
منبــت کاری،  معــرق کاری، 
نازک کاری، قلم زنی ریز قلم، 
قلم زنی برجسته، و شبکه بری 
فلز برگــزار می شــود. ارزانی 
یادآور شــد: محورهــای این 
جشــنواره احادیــث رضوی، 
سبک زندگی و سیره رضوی، 
نمــاز استســقا، مناظــره با 
پیــروان ادیــان توحیــدی، 
 نمــاز عیــد فطــر، حدیث 
سلسله الذهب، حرم رضوی، 
القاب امام رضا)ع(، شــهادت 
ایشــان، کاروان هــا و زائران 

پیاده، جاده والیت)شلمچه تا توس( و حضور امام زادگان در 
ایران خواهد بود.

دومین مجموعه تلویزیونی 100 قســمتی به کارگردانی 
بهروز شعیبی ساخته می شود.

آزیتا ایرایی نویســنده فیلم های ســینمایی و تلویزیونی 
در پیرامــون فعالیت هــای اخیــر خــود در تلویزیــون 
گفت: »اقیانــوس آرام« عنوان مجموعه نمایشــی 100 
قســمتی اســت که کار نگارش اولیه آن به اتمام رسیده و 

 هم اکنون در شــورای بخش نمایشــی ســیما در دست
بررسی است.

وی بیان کرد: این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی بهروز 
شــعیبی و تهیه کنندگی ســید محمود رضــوی در 100 
قســمت، درامی خانوادگی را پیرامون اتفاقات زندگی پدر 

خانواده روایت می کند.

مدیرکل ارشاد اصفهان مطرح کرد:

پیشتازی هنر خوشنویسی اصفهان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
هنر خوشنویســی در اصفهان ظرفیت بســیار باالیی 
دارد، بیــش از هزار و 200 هنرمند ممتــاز و فوق ممتاز 
خوشنویســی در اســتان وجود دارد که از هنرمندان 

قزوین پایتخت خوشنویسی ایران، بیشتر است.

بیش از هزار و 200 
 هنرمند ممتاز
 و فوق ممتاز 

 خوشنویسی 
در استان اصفهان 
وجود دارد که این 

تعداد از هنرمندان 
استان قزوین که 

پایتخت خوشنویسی 
 ایران لقب گرفته

 بیشتر است
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پیشنهاد سردبیر:
آنفلوآنزاي پرندگان در بروجن و لردگان

اخبار

بازیگــر تئاتر و تلویزیــون چهارمحــال و بختیاری 
بــا اشــاره بــه برنامه ریزی برای ســاخت ســریال 
علیمــردان خان گفت: ســاخت این پــروژه باید به 
یک کارگردان حرفه ای و باتجربه ســپرده شــود تا 
 در زمــره مجموعه های مانــدگار و در ســطح ملی

قرار گیرد.
مهرزاد محمدی نژاد در گفت و گو با ایســنا - منطقه 
چهارمحــال وبختیاری - اظهــار کرد: با اشــاره به 
اینکه بازی در مقابل دوربین ســخت تر از بازی روی 
صحنه تئاتر اســت، گفت: در جشــنواره فجر برخی 
فیلم ها می توانســتند موفق تر باشــند ولی بازی غلو 
شده بازیگرانی که برای اولین بار از تئاتر وارد سینما 
شــده بودند، بزرگ ترین ضربه را به این فیلم ها وارد 
کرد.وی ســختی بازی تئاتر به زنده بــودن و حفظ 
دیالوگ های زیاد اســت اما بازی درمقابل دوربین به 
دلیل وجود کات های پیاپی که باعــث از بین رفتن 
تمرکز و حــس در بازیگر می شــود و همچنین نیاز 
به حفظ راکورد حســی و بدنی در طول فیلم برداری 
همراه با رج زدن در فیلم نوشــت، کار را برای بازیگر 

سخت تر می کند.
محمدی نژاد افزود: دوربین، یک تماشــاچی بزرگ 
و ریزبین اســت بنابراین باید حتی پلک زدن بازیگر 

حساب  شده باشد.
این بازیگر تئاتر و تلویزیون با بیان اینکه ســینما در 
چهارمحال و بختیاری هنوز وســعت زیادی نگرفته 
اســت، افزود: درحال حاضر نمی تــوان دقیقا گفت 
عالقه مندان برای یادگیری کارگردانی، نویســندگی 

و بازیگری باید از چه نقطه ای شروع کنند.
محمدی نژاد خاطرنشان کرد: انجمن سینمای جوان 
در دوســال اخیر طرح هایی را به فیلم سازان استان 
اختصاص داده که این امر می تواند در پیشرفت هنر 

نمایش در استان موثر باشد.
وی با اشــاره به برنامه ریزی ها برای ســاخت سریال 
علیمــردان خان گفت: ســاخت این پــروژه باید به 
یک کارگردان حرفه ای و باتجربه ســپرده شــود تا 
 در زمــره مجموعه های مانــدگار و در ســطح ملی

قرار گیرد.
به گزارش ایســنا، مهرزاد محمدی نژاد درســریال و 
فیلم هایی چون شیمبار، شاعر قله های مه آلود، مثل 
باران و در چشم باد نقش آفرینی کرده  و نویسندگی، 
بازیگــری و کارگردانی تئاترهای ســیمرغ بی صدا، 
زمین خوردگان، عشــق بــا کبوتر و غم نامــه را در 

کارنامه خود دارد.

کارگردان حرفه ای، سریال 
علیمردان خان را بسازد

ویژه

رییس هیئت ناشنوایان چهارمحال و بختیاری گفت: نبود حامی 
مالی از مهم ترین مشکالت ورزشــکاران است که با فعالیت خوب 
این ورزشکاران در سطح کشور حمایت مالی سبب ارتقای سطح 

این ورزشکاران می شود.
فرزاد رحیمی بــا بیان اینکه آمــار دقیقی از تعداد ورزشــکاران 
ناشــنوای چهارمحال و بختیاری وجود ندارد اظهار داشت:کارت 
بیمه ورزشــکاران ناشنوا از طرف هیئت پزشــکی صادر و در این 
کارت عنوان ناشنوا بیان نمی شــود به همین علت آمار دقیقی از 

تعداد ورزشکاران ناشنوا در دست نیست.
وی با اشاره به برگزاری المپیک ناشنوایان در کشور ترکیه افزود: 
المپیک ناشنوایان سال آینده از 27 تیرماه تا 8 مردادماه در کشور 
ترکیه برگزار خواهد شد که احتمال دارد 4 ورزشکار از استان نیز 

در این رقابت ها حضور یابند.
رییس هیئت ناشنوایان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از ابتدای 
امسال تاکنون ورزشکاران ناشنوای استان در رشته های مختلف 

ورزشی 11 مدال رنگارنگ را کسب کردند.
رحیمی بیان کرد: بهره مندی از فضای مجازی در اطالع رســانی 
و آگاهی بخشــی به ناشنوایان و فعال شــدن هیئت های ورزشی 
شهرستان های فارســان، لردگان و ســامان در کنار هیئت های 
شــهرکرد و بروجن از دالیل کسب نتایج درخشــان ورزشکاران 

ناشنوای استان است.

تابناک:  معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی چهارمحال و 
بختیاری گفت: در صورت تداوم بدهی بیمه های سالمت و تامین 
اجتماعی به این دانشگاه و شــرکت های دارویی، تامین داروهای 
خاص بخصوص برای بیماران سرطانی با بحران مواجه می شود.

رضا محمدی افزود: پرداخت نشــدن حــدود 500 میلیارد ریال 
بدهی بیمه ها به دانشــگاه علوم پزشــکی برای تامین داروهای 
خاص و با توجه به وجود 2 هزار و 200 بیمار ســرطانی در استان، 
سالمت این بیماران را با مشــکل روبه رو خواهد کرد. وی گفت: 
در صورت ادامه روند بدهی ها، بیماران ناگزیرند به اســتان های 
دیگر و یا به بخش خصوصی مراجعه کنند، درحالی که تامین دارو 
در خارج از بیمارستان افزایش دســت کم 20 درصدی هزینه را 
برای خانواده ها در پی دارد. محمــدی افزود: از آنجایی که هزینه 
داروهای سرطانی باالست و سود چندانی ندارد، بخش خصوصی 
نیز چندان تمایلــی به ارائه خدمــات در این زمینه نــدارد. وی 
تصریح کرد: درحالی که اقالم دارویی مورد نیاز اســتان در برخی 
شــرکت های دارویی موجود است اما این شــرکت ها تمایلی به 
ارائه دارو به دانشگاه علوم پزشکی و داروخانه های دولتی ندارند.

محمدی در زمینه برنامه های دانشــگاه علوم پزشکی بیان کرد: 
در حال حاضر داروهای اســتان بنا به اصرار و پافشــاری دانشگاه 
علوم پزشکی از شرکت های دارویی و به صورت موقتی تامین می 
شــود. وی اظهار کرد: البته این شــرایط در تمام استان ها وجود 
دارد و خاص اســتان چهارمحال و بختیاری نیســت. محمدی، 
افراد زیرپوشــش خدمات بیمــه ای را 97 درصد جمعیت حدود 
900 هزار نفری اســتان عنوان کرد و در ادامه تــداوم این روند را 
برای جامعه مضر دانست. وی در زمینه تعطیلی برخی داروخانه ها 
در اســتان به دلیل اجرای طرح تحول نظام سالمت اظهار کرد: با 
اجرای این طرح و متمرکز شــدن ارائه خدمات در بخش دولتی 
بخصوص در شهرهای زیر20 هزار نفر و مناطق روستایی، میزان 
 فروش داروخانه هــای بخش خصوصی در ایــن مناطق کاهش 
یافته است و مالکان آن متضرر شــده اند. محمدی افزود: در این 
راســتا دانشــگاه علوم پزشــکی در حال اجرای طرح واگذاری 
داروخانه های روستایی به بخش خصوصی است که این واگذاری 

در شهرهای زیر 20 هزار نفر به زودی اجرا می شود.
هم اکنون 93 داروخانه مشتمل بر هشت داروخانه شبانه روزی در  

استان چهارمحال وبختیاری فعال است.

مدیر زراعت چهارمحال و بختیاری گفت:  در ســال زراعی جاری 
190 هزار تن صادرات ســیب زمینی از استان صورت گرفت که از 
این مقدار،30هزار تن به خارج از کشور صادر شد. این 30 هزار تن 
به کشور های عراق، افغانستان، ارمنستان و ترکمنستان صادر شد. 
سیروس بیک بکان همچنین  از صادرات پنج هزار تن سیب زمینی 

دیگر تا پایان امسال به خارج از کشور خبر داد. 
وی گفت:60 درصد ازسیب زمینی های تولید شده به استان های 

همجوار و خارج از کشور صادر می شود.
مدیر زراعت چهارمحــال و بختیاری افزود: بیشــترین محصول 
 ســیب زمینی اســتان از انواع آگریــا ، مارفونا ، ســاتینا و مورن

 است.
سطح زیر کشت ســیب زمینی در اســتان چهارمحال وبختیاری 

پنج هزار و 500 هکتار است.

معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی و رییــس مرکز بهداشــت 
 چهارمحال و بختیاری گفت: ســفیران سالمت خانواده در استان 
آموزش های الزم را فراگرفته اند و در حــال انتقال به خانواده ها 
هســتند.  عبدالمجید فدایی با بیان اینکــه خودمراقبتی اولین 
گام در ســالمت انســان اســت، افزود: 15 هزارسفیرســالمت 
دانش آموزهم در مدارس اســتان به آموزش خودمراقبتی در بین 
هم کالسی های خود مشغول هستند. فدایی با اشاره به همکاری 
210نفرازدانشجویان دانشــگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی 
و درمانی چهارمحال و بختیاری به عنوان ســفیر سالمت گفت: 
ثبت نام و آموزش دانشــجویان سایر دانشــگاه های استان هم در 

حال انجام است. 
وی جلوگیری از شــیوع بیماری های واگیــر و غیرواگیر، کاهش 
تعداد دفعات مراجعه به بیمارستان ها و مراکز درمانی و همچنین 
کاهش هزینه های درمان را از فواید اجرای طرح سفیران سالمت 

و ترویج خودمراقبتی اعالم کرد.
سومین جشــنواره دوســاالنه آموزش و ارتقای سالمت با حضور 
مسئوالن اســتانی، پزشکان و مراقبین ســالمت مراکز بهداشت 

چهارمحال و بختیاری در سالن غدیر شهرکرد برگزار شد.

نبود حامی مالی مهم ترین مشکل 
ورزشکاران ناشنوای چهارمحالی

بحران تامین دارو برای بیماران 
سرطانی چهارمحال و بختیاری

صادرات 30هزار تن سیب زمینی به 
خارج از کشور

فعالیت 20 هزار سفیر سالمت 
خانواده در چهارمحال و بختیاری

مهر: اســتان چهارمحال و بختیاری یکی از اســتان های 
کوهســتانی کشــور به شــمار می رود که دارای معادن 
باارزشی است. بیشتر معادن این اســتان در مسیر تولید 
شن و ماسه، سنگ نما، سنگ گچ، ســیلیس و مواد اولیه 

سیمان و خاک نسوز فعالیت دارند.
معادن چهارمحال و بختیاری توانســته اند برای بیش از 

یک هزار و 800 نفر شغل ایجاد کنند.
در حال حاضر 186 معدن با ســرمایه گذاری یک هزار و 
900 میلیارد ریال در استان چهارمحال و بختیاری وجود 
دارد. مدیر اداره معادن ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری گفــت: در حال حاضر 186 معدن 
با سرمایه گذاری یک هزار و 900 میلیارد ریال در استان 

چهارمحال و بختیاری وجود دارد.
بهزاد ابراهیمی عنوان کرد: این معــادن برای یک هزار و 

850 نفر اشــتغال ایجاد کرده اند. وی تاکید کرد: سنگ 
الشه، سنگ گچ، ســنگ های تزئینی و نما، خاک نسوز و 
مواد اولیه سیمان بیشترین مواد معدنی استخراج شده از 

معادن استان چهارمحال و بختیاری است.
مدیر اداره معــادن ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به اینکــه چهار درصد 
معادن فعال کشــور در اســتان چهارمحــال و بختیاری 
وجود دارد، عنوان کــرد: این میزان طی ســال آینده در 

چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد.
وی ادامه داد: در این اســتان تحقیقــات علمی در زمینه 

شناسایی معادن جدید در حال انجام است.
اســتخراج4/5 میلیون تن مــواد معدنی در 

چهارمحال و بختیاری
ابراهیمی ادامــه داد: در ســال جاری تاکنــون بیش از 

4/5 میلیــون تن مواد معدنــی در چهارمحال و بختیاری 
استخراج شده است.

مدیر اداره معــادن ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: امســال تاکنون هفت 
پروانه بهره برداری و استخراج معدن در استان چهارمحال 
و بختیاری صادر شــده که با راه انــدازی این معادن برای 

120 نفر فرصت شغلی فراهم می شود.
رییــس اداره معادن ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیاری تصریــح کرد: در ســال جاری 
راه اندازی 10 معدن راکد در اســتان تعهد شــده بود که 
تاکنون هشت معدن راه اندازی مجدد شــده و دو معدن 

دیگر نیز در دست اقدام و پیگیری است.
در یک هزار و 300 کیلومتر از محدوده شمال چهارمحال 
و بختیاری مطالعات زمین شناســی انجام و کانسارهای 
فلزی از جمله روی، ســرب و مس شناســایی شده است.

مدیر کل ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری در این زمینه به مهر گفت: برای توســعه معادن 
در این استان پژوهش ها و تحقیقات عملی و فنی در حال 
انجام است. نعیم امامی بیان کرد: سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری با مشارکت سازمان های 
زمین شناســی و ایمیدرو، ســه پهنه کانساری در شمال 

استان چهارمحال و بختیاری کشف کرده است.
مدیر کل ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال 
و بختیــاری تاکید کرد: در یــک هــزار و 300 کیلومتر 
از محدوده شــمال چهارمحــال و بختیــاری مطالعات 
زمین شناســی انجام و کانســارهای فلزی از جمله روی، 

سرب و مس شناسایی شده است.
امامی گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده امسال 
10 هزار کیلومتر اکتشــاف ماهواره ای با هدف شناسایی 
اســتعدادهای معدنی در اســتان در حال انجام است که 

نتایج آن در پایان سال مشخص می شود.
مدیر کل ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال 
و بختیاری گفــت: راه اندازی دو مجتمــع معدنی حمزه 
علی و جونقان نیز برای ســال جاری تعهد شــده بود که 
تاکنون در مجتمع حمزه علی شــش پروانه بهره برداری 
 و در مجتمع جونقان پنج پروانه بهره برداری معدن صادر

شده است.
وی گفت: بخشــی از مواد معدنی اســتخراج شــده در 
چهارمحال و بختیاری صادر و بخشی نیز برای فرآوری به 

استان های دیگر ارسال می شود.

 امسال تاکنون
 هفت پروانه

 بهره برداری 
و استخراج معدن

 در استان
 چهارمحال و 

بختیاری
 صادر شده که با 

راه اندازی این معادن 
برای ۱20 نفر فرصت 

شغلی 
فراهم می شود

درحال حاضر ۱۸۶ معدن در چهارمحــال و بختیاری فعالیت دارد که در زمینه اشــتغال زایی موثر بوده و 
مطالعات و تحقیقات برای گسترش معادن استان در حال انجام است .

مدیر اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۱۸۶ معدن در استان فعال هستند

فرماندار شهرستان کوهرنگ گفت: امسال به دلیل کاهش بارش برف 
پیست اسکی کوهرنگ دیرتر از هر سال بازگشایی شد،که استقبال کمتر 
از50 درصدی گردشــگران را به همراه داشته اســت.  مرتضی زمانپور 
افزود: امسال تاکنون 21 هزار گردشگر و عالقه مند ورزش های زمستانی 
از استان های اصفهان، لرستان،خوزستان ویاسوج ازپیست اسکی این 
شهرستان دیدن کرده اند. وی با اشاره به اینکه پیست اسکی کوهرنگ 
یکی ازمجموعه های کامل ازلحاظ خدمات رفاهی است، گفت:هم اکنون 
پیست اسکی کوهرنگ دارای سه باالبربه طول های 850 متر،700متر 
و150متر و دارای دو محوطه تفکیک شده است. با وجود اینکه پیست 
اسکی کوهرنگ همه ساله فعالیت خود را از اواخر آذرماه آغاز می کرد، اما 
متاسفانه به دلیل کمبود بارش های برف و گرمای هوا، این پیست اسکی 

از چند روز گذشته فعال شده است.

تابناک: نماینده مجلس شــورای اسالمی در دوره ششــم گفت: آیت ا...
هاشمی رفسنجانی با رعایت مدیریت اجماعی معتقد به مدیریت اقناعی 
بود. علی محمد نمازی در نشست » انقالبی گری اصالح گری « که از سوی 
جمعیت اسالمی دانشجویان دانشگاه شهرکرد در تاالر فارابی برگزار شد، 
افزود: آیت ا... هاشمی رفسنجانی به مدیریت دستوری و ریاستی اعتقادی 

نداشت و تاکید او بر مدیریت و تصمیم گیری جمعی بود. 
 به گفتــه وی، زمانی که دفــاع مقدس به شــرایط خاص خود رســید، 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی با امام راحل)ره( در این زمینه مشورت کرد تا 
تمام مسئولیت های اعالم پایان جنگ را بپذیرد اما در نهایت امام راحل)ره( 
با درایت خویش پذیرش قطعنامه را اعالم کردند. وی گفت: انقالبی گری 
به منزله کار کردن با کمترین هزینه و باالترین بازدهی و بهره وری است و 

آنچه کشور امروز نیاز دارد کمتر هزینه کردن برای بازدهی باالست. 

فرماندار شهرستان کوهرنگ گفت:

کاهش 50 درصدی 
گردشگران پیست اسکی

نماینده سابق مجلس:

آیت ا... هاشمی معتقد به 
مدیریت اقناعی بود

شهرستان

مدیرعامــل شــرکت گاز چهارمحال و بختیــاری گفت: 
بزرگ ترین عملیات گازرســانی از روستایی صمصامی به 

بازفت از توابع شهرستان کوهرنگ اجرا می شود.
ســیامک حیدری اظهارداشــت: بزرگ تریــن عملیات 
گازرســانی از روســتای صمصامی بــه بازفــت از توابع 
شهرســتان کوهرنگ با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد تومان 
اجرا می شــود. وی افزود: این عملیات در اولین فرصت از 
زمانی که برف های منطقه ذوب شــود این پروژه در 3 فاز 
آغاز می شــود که اجرای این عملیات می تواند در توسعه 

روستاها و محرومیت زدایی نقش بسزایی داشته باشد.
مدیرعامل شــرکت گاز چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
افتتاح 15 میلیارد تومان پروژه در استان بیان کرد: امسال 
بیشــترین افتتاحیه ها در منطقه لردگان و مشایخ بود که 
حدود 37 کیلومتــر خط تغذیه، 48 کیلومتــر توزیع و 5 

ایستگاه تقلیل فشار در این شهرستان ها انجام شد.
حیدری خاطرنشــان کرد: با افتتاح این طرح ها 86 درصد 
در حوزه روســتایی و 99 درصد در حوزه شهری در استان 
چهارمحال و بختیــاری از نعمت گاز طبیعــی برخوردار 
می شــوند. وی از افتتاح 30 میلیارد تومان پروژه دیگر در 
اســتان خبر داد و گفت: این طرح ها در ســال 96 اجرایی 
می شوند و طرح هایی که امسال کلنگ زنی شد سال 97 به 

بهره برداری می رسند.

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

اجرای بزرگ ترین عملیات 
گازرسانی در شهرستان کوهرنگ

ایرنا: مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری از کنترل 
و ممنوعیت در جابه جایی طیور و پرنــدگان زینتی در پی 

شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در این استان خبر داد.
دکتر عبدالمحمــد نجاتی گفــت: معدوم ســازی طیور 
و پرنــدگان زینتی در کانون های مشــکوک بــه بیماری 
آنفلوآنزای حاد پرنــدگان در برخی از نقاط اســتان جنبه 

بهداشتی و پیشگیری از این بیماری را  دارد.
وی در ادامه از شناســایی، معدوم ســازی و پاک سازی 8 
کانون مشکوک به آلودگی بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان 
در شهرســتان های بن، کیار و بروجن طــی چند روز اخیر 
خبرداد و اظهار کرد: برنامه ریزی بــرای قرنطینه و معدوم 
سازی پرندگان بومی در کانون های آلوده با سرعت درحال 

انجام است. 
نجاتــی با اشــاره به کنتــرل و نظــارت کارشناســان بر 
مرغداری های گوشتی و تخم گذار فعال استان تصریح کرد: 
تولید و کشتار طیور در استان با دقت تحت کنترل ماموران 
شبکه دامپزشکی اســتان قرار دارد و نگرانی خاصی وجود 

ندارد.
مدیر کل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری به شهروندان 
توصیه کرد: بــه منظور حفظ ســالمتی و اطمینان از تهیه 
پروتئین سالم از خرید مرغ زنده و یا ذبح شده خارج از شبکه 
توزیع بهداشت و دامپزشــکی خودداری نموده و در صورت 

مشاهده موارد تخلف مراتب را به مسئوالن اطالع دهند. 
نجاتی توضیح داد: ماموران شــبکه دامپزشکی و بهداشتی 
اســتان برای مقابله با بیمــاری آنفلوآنزای حــاد پرندگان 
در آماده باش کامل به ســر می برنــد و تاکنون کانون های 

مشکوک به این بیماری کنترل و مهار شده است.
پیش از این نیز محدودیت تردد در تاالب های چهارمحال 
 و بختیاری به عنــوان مأمن پرندگان مهاجــر آبزی اعمال 

شده بود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن نیز گفت: 
دو کانون آنفلوآنزاي حاد پرندگان در محله دانشسرا و شهر 

فرادنبه تایید شد.
به گزارش جهانبین نیوز، محمد حسن کرمي در گفت وگو 
با کالر، اظهار داشــت: طبق اعالم دامپزشکي، آنفلوآنزاي 
حاد پرندگان در دو کانون محله دانشســرای شهر بروجن و 

فرادنبه تایید شده است.
وي با اشــاره به تشــکیل اکیپ هــاي دامپزشــکي براي 
معدوم سازي طیور خانگي بیمار تا شعاع 500 متري، گفت: 
 کانون هاي آلــوده به بیماري آنفلوآنــزاي پرندگان معدوم 

مي شوند.
مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهرســتان بروجن ضمن 
تاکید بر حفاظت و مراقبت شــهروندان براي جلوگیري از 
جهش این بیماري و انتقال انســاني، توصیه کرد: مردم از 

تماس با الشه پرندگان تلف شده پرهیز کنند.
کرمي با بیان اینکه ویروس ایــن بیماري از طریق پرندگان 
مهاجر شــیوع پیدا مي کند، گفت: بهترین راه پیشگیري 
از بیماري آنفلوآنزاي پرندگان، شست وشــوي دست ها به 
مدت 20 ثانیه با شوینده هاي بهداشــتي است. وي گفت: 

شــهرونداني که طیور خانگي آنها دچار بیماري شــده اند 
مراتب را به دامپزشکي اطالع دهند.

در این راستا رییس شبکه دامپزشــکی لردگان نیز گفت: 
آنفلوآنزای پرندگان به روستای دهنو میالس این شهرستان 
رسید. یوســف عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
شــهرکرد با اشــاره به اینکه از طیور و پرندگان شهرستان 
لردگان نمونه بــرداری و آزمایش انجام شــد، اظهار کرد: 
آزمایش در روســتای دهنو میالس در خصــوص آنفلوآنزا 
مثبت اعالم شــد. وی با بیان اینکه آنفلوآنــزای پرندگان، 
بیماری مشــترک بین انسان و طیور اســت، افزود: در این 
روستا بیش از 350 خانوار زندگی می کنند که خوشبختانه 
تاکنون هیچ گزارشــی مبنی بر بیماری اهالی نیز گزارش 
نشده اســت. رییس شبکه دامپزشــکی لردگان گفت:50 
درصد از طیور روســتای دهنو معدوم شــدندو باقیمانده 
آنها نیز معدوم خواهند شــد. عبداللهی با اشاره به خسارت 
30 میلیون تومانی به مردم این روســتا، تصریح کرد: هیچ 
خسارتی متوجه مردم نیســت چراکه سازمان دامپزشکی 
خســارت را پرداخت خواهد کرد. وی افــزود از خانواده ها 
درخواســت می کنیم هیچ گونه پرنــده ای را در منزل خود 
نگهداری نکننــد و مرغ مصرفی خود را از کشــتارگاه های 

مطمئن و فروشندگان معتبر خریداری کنند.

جابه جایی طیور و پرندگان زینتی در چهارمحال و بختیاری ممنوع شد؛

آنفلوآنزاي پرندگان در بروجن و لردگان

نگاه
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محمدعلی نصیری می گوید: » در تاریخ 27 آذرماه امسال و ساعت 
 5 عصر، تماسی با اورژانس روستای شــال گرفته می شود و کسی 
از پشت تلفن می گوید همســرش در حمام دچار سوختگی شده و 
ظاهرا فوت کرده اســت. آمبوالنس به همراه آتش نشــانی و قاضی 
کشیک دادگســتری قزوین برای بررســی وضعیت محل حادثه 
به منزل مقتول می روند و با جســد کامال سوخته زنی جوان مواجه 
می شــوند. شــوهر مقتول در لحظات اولیه و با کمال خونسردی 
می گوید همسرش در حمام بوده و بر اثر واژگون شدن گاز پیک نیکی 
داخل حمام، آتش بــه لباس های موجود در حمام ســرایت کرده، 

گسترش پیدا کرده و در نهایت همسرش در آتش سوخته! با اظهارات 
مشکوک این مرد و شواهدی که در صحنه وجود داشت، قاضی حکم 
بازداشت موقت وی را می دهد تا تحقیقات، کامل انجام شود. « وکیل 
خانواده مقتول در ادامه به ما گفت که برادر این مرد هم در گفت وگو با 
مقامات انتظامی این طور وانمود کرد که در حال رفتن به صحرا برای 
چرای گوســفندان بوده و با دود و آتش زیاد در خانه برادرش مواجه 
می شود. بنا به ادعای وی، پس از رســیدن به خانه برادرش با جسم 
سوخته زن برادرش مواجه می شــود و با برادرش تماس می گیرد. 
مقامات انتظامی و قضایی شهرستان قزوین در عرض 72 ساعت، این 

فرد را مورد بازجویی فنی شدید و بی وقفه قرار می دهند تا در روز سوم 
زبان به بیان حقایق باز کند. محمدعلی نصیری این طور بیان می کند: 
» او به پلیس گفت که در طول چند ماه قبل از این حادثه، درگیری 
و نزاع زیادی با حمیرا داشته و چند بار هم تصمیم به جدایی گرفته 
بودند که به خاطر بچه های شان منصرف شدند. این زوج دو فرزند دو 
و پنج ساله دارند. مرتضی در بازجویی هایش اعتراف کرد که چندین 
 بار هم به شدت حمیرا را مورد ضرب و شــتم قرار داده و روز حادثه 
با نقشه قبلی قصد قتل همسرش را داشته است. او زنش را به داخل 
حمام کشانده، به سمت او حمله ور شده و با دو دستش سعی می کند 
او را خفه کند. حمیرا بی جان می شــود و به کف حمام می افتد، اما 
شوهر بی رحم برای اطمینان بیشتر از مرگ حمیرا طنابی می آورد و 
کورسوی امید زنده ماندن حمیرا را هم از بین می برد. پس از لحظاتی 
که قاتل از مرگ زنش اطمینان پیدا کرد، مضطرب می شود و با دیدن 
آثار کبودی روی بدن حمیرا به فکر سوزاندن بدن همسرش می افتد 
تا کسی هم به او شــک نکند. در همین حین بود که برادر چوپانش 
 سر می رسد. برادر به محض دیدن جســد حمیرا می گوید که باید 
با اورژانس تماس بگیرند و شاید هنوز جانی در بدنش باقی مانده باشد  
اما قاتل به برادر می گوید که خودش با اورژانس تماس خواهد گرفت 
و به او اطمینان خاطر می دهد و وی را از خانه بیرون می کند. سپس 
به سراغ بنزین می رود، دو لیتر روی بدن حمیرا، از ناحیه کمر به باال 
می ریزد و نصف بدن مقتول به طور صددرصد می سوزد و متاسفانه 
چیزی باقی نمی ماند. « حاال قاتل نادم و پشــیمان اســت و حتی 
گفته قصد داشته خودش را در زندان بکشد،  اما به خاطر فرزندانش 
منصرف شده. او هنوز به بخشیده شــدن از طرف پدر و مادر حمیرا 
امید دارد،  اما به گفته وکیل شان، آنها مصمم هستند مرتضی جزای 
کارش را ببیند. نصیری می گوید: هنوز جواب قطعی پزشکی قانونی 
در مورد اعتراف قاتل نیامده و جلســه دادگاه قضایی استان قزوین 
برای صدور رای هم برگزار نشده، اما با جزییاتی که بیان شده می توان 

حدس زد که چه سرانجامی در انتظار فرد جنایتکار است. 
موضوع دیگری که یکی از منابع محلی در آن روســتا گفت این بود 
که قاتل در بازجویی هایش ادعا کرده حمیرا باردار بوده و اصال دلیل 
تصمیم او به قتل این بوده که آن بچه را فرزند خودش نمی دانسته و 
بر سر همین موضوع با مقتول درگیر شده است! وکیل خانواده حمیرا 
این ادعا را به شدت تکذیب کرده و دلیلش را هم نظر پزشکی قانونی 
عنوان کرده است: » پس از مطرح شدن چنین ادعایی پزشکی قانونی 
با بررســی کامل تایید کرد که حمیرا باردار نبوده و به نظر می رسد 

چنین ادعایی فقط به خاطر فرار قاتل از اعدام بوده باشد. «

 پیشنهاد  سردبیر: 
حمیرا در آتش سوخت!

حمیرا در آتش سوخت!
حوادث ایران

 درگیــری لفظــی و تیرانــدازی بیــن دو مــرد در یکــی 
از خیابان هــای قــم ، جنایتی خونیــن را رقــم زد. حوالی 
ساعت 21 ســه شــنبه شــب، درگیری دو مرد در خیابان 
 17 شــهریور، محلــه نیــروگاه قــم منجر به مــرگ یکی 
از افــراد حاضر در این درگیری شــد. ایــن درگیری به علت 
اختالفات مالــی بــوده و دو مرد که از باشــگاه بدنســازی 
خارج می شــده اند، پــس از درگیری لفظی با اســلحه گرم 
 یکدیگر را مجــروح می کنند. یکی از طرفیــن این درگیری 
در بیمارستان جان خود را از دست داده و نفر دوم نیز مراحل 

درمان را طی می کند.

چهار انگشت پسر شانزده ســاله به دلیل بی احتیاطی 
هنگام کار با چرخ گوشــت صنعتی، قطع شــد. صبح 
روز سه شنبه گیرکردن انگشــتان پسر نوجوان داخل 
 چرخ گوشــت صنعتی به ســامانه 125 اعالم شد که 
به سرعت ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، 
آتش نشانان ایســتگاه 94 را به محل حادثه در بزرگراه 
اشــرفی اصفهانی، خیابان ســیمون بولیوار اعزام کرد.

محمود کبودبند؛ فرمانده آتش نشــانان اعزامی درباره 
جزییات این حادثه اظهار کرد: کارگر شــانزده ساله ای 
در یک کارگاه کوچک تهیه مواد غذایی با چرخ گوشت 
صنعتی مشغول کار بود که به دلیل بی احتیاطی ناگهان 
دست او به درون دســتگاه فرورفت و انگشتان دستش 
قطع شد. وی با بیان اینکه هنگام رسیدن آتش نشانان 
به محل حادثه، دست آســیب دیده این کارگر توسط 
دوستانش از داخل چرخ گوشت بیرون آورده شده بود، 
خاطرنشان کرد: نیروهای آتش نشانی بالفاصله مصدوم 
 را که از ناحیه دســت چپ به شــدت دچار خونریزی 
شده بود برای انتقال به مرکز درمانی تحویل امدادگران 
اورژانس دادند. بنابر اعالم پایــگاه خبری 125؛ در این 
 حادثه چهار انگشت دســت چپ این پسر شانزده ساله 

به طور کامل قطع شد.

شلیک مرگبار 
در مقابل باشگاه بدنسازی قم

چهار انگشت پسر شانزده ساله 
داخل چرخ گوشت قطع شد

 او هنوز
به بخشیده شدن 

از طرف پدر 
و مادر حمیرا 

امید دارد،  
اما به گفته 
وکیل شان، 

آنها 
مصمم هستند 

مرتضی 
جزای کارش را 

ببیند

خبر

مرد جوان که درجریان نزاع خیابانی شــبانه، به شدت مجروح 
 شده و به بیمارســتان انتقال پیدا کرده بود پس از ده روز جدال 

با مرگ سرانجام روی تخت بیمارستان جان سپرد.
به دنبال مرگ او، کارآگاهان جنایی دو مرد جوان را درخصوص 

این جنایت بازداشت کردند. 
روزیکشــنبه 21 آذر، بازپرس جنایی تهران از مرگ مرد جوانی 
در بیمارســتان شــهدای هفتم تیر درشــهرری باخبر شد که 

براثراصابت ضربه های چاقو جان باخته بود. 
 همزمان با شــروع تحقیقات جنایی مشــخص شــد که مقتول 
ده روز قبل ودر پی نزاعی خونین دریکی ازمحله های شــهرری 
مجروح شده و به بیمارســتان انتقال پیدا کرده بود، اما به علت 

خونریزی شدید به کما رفته و درنهایت تسلیم مرگ شد.
بدین ترتیب بازپرس منافی آذر از شــعبه ســوم دادسرای امور 
جنایی تهران دستور شناسایی و دستگیری متهمان را صادرکرد 

و ماموران درعملیاتی ضربتی آنها را بازداشت کردند.
دیروزهم دو مرد جوان برای تحقیقات در مقابل بازپرس جنایی 
ایستادند. سعید 27 ســاله - یکی ازمتهمان - به بازپرس جنایی 
گفت: شــب حادثه دوســتم ایمان، شــام میهمان خانه ما بود.

ناگهان صدای فریاد همســرم را از کوچه شنیدم که برای خرید 
 از خانه خارج شــده بود. با عجله خودم را به کوچه رســاندم که 

با مقتول و دو دوستش روبه رو شدم. 
 آنها که حال خوبی نداشــتند به همســرم متلک انداخته و آزار 
و اذیتش کرده بودند. همین مســئله هم باعث وحشت همسرم 
شده بود. ســر همین مســئله دعوای مان شــد و ناگهان چند 
 مرد دیگر از خانه های دیگرمحله، با قمــه و چوب بیرون آمدند 
 و به من حملــه کردند. مــن چاقو نداشــتم و ضربــه ای نزدم 

و نمی دانم چه کسی ضربه را زده است. 
 چراکه ناگهان ده الی یازده نفر بــه ما حمله کردند که هم خودم 

و هم دوستم در این ماجرا به شدت مجروح شدیم.
ایمان نیز در این خصوص گفت: » آن شــب خانه ســعید بودم، 
داخل پذیرایی نشســته بودم که ناگهان ســعید هراسان وارد 
خانه شد و چاقویی را از آشپزخانه برداشت و به کوچه رفت. من 
به دنبال او خودم را به کوچه رساندم که به سرم ضربه ای زدند و 
 از هوش رفتم. من چاقویی نداشتم و جنایتی مرتکب نشده ام. «

باتوجه بــه اظهارات متهمــان، بازپرس جنایی دســتور انتقال 
 آنها را بــه اداره آگاهی صادرکــرد تا عامل اصلــی این جنایت 

شناسایی شود.

پس از ده روز جدال با مرگ؛

مرد جوان جان سپرد

در واپسین روزهای آذرماه امسال در روستای طزرک شهر شال از توابع استان قزوین، جنایتی هولناک اتفاق 
افتاد؛ خبری که در زمان وقوعش در هیچ رسانه ای منعکس نشد و تا این لحظه از سوی خانواده مقتول سر بسته 

مانده است.

همســر موقت فوتبالیســت جنجالی در جریان تحقیقات 
مدعی شد که حوادث پیش آمده فقط برای حل مشکالت 
خانوادگی وی با شــوهرش بوده اســت. روز هــای پایانی 
هفته گذشــته ماموران در جریــان ربوده شــدن یکی از 
فوتبالیســت های قدیمی و جنجالی پایتخت قرار گرفتند.  
همزمان با تشــکیل پرونده قضایی، تحقیقات پلیسی برای 

آزادی این مرد آغاز شــد و پس از سه ساعت ماموران موفق 
به شناسایی خانه ای شــدند که او در جنوب تهران در آنجا 
نگهداری می شــد. به این ترتیب فوتبالیست میانسال آزاد 
شد و هشــت نفر در این ارتباط بازداشت شدند. این افراد با 
انتقال به پلیس آگاهی تهران در تحقیقات مدعی شدند این 
فوتبالیست جنجالی با دختر یکی از اقوام شان به طور موقت 
ازدواج کرده و زمانی که متوجه شــدند میان آنها اختالف و 
درگیری رخ داده، او را به این خانه آورده اند تا با وی گفت وگو 
و مشکالت شــان را حل کنند، اما مرد فوتبالیســت مدعی 
بود که آنها امــوال و مدارکش را دزدیــده و وی را ربوده  اند. 

تحقیقات دراین باره ادامه داشت تا این که سه شنبه همسر 
موقت این فوتبالیست، در تحقیقات گفت: من مدتی پیش 
 با این فوتبالیست آشنا شــدم و با او ازدواج موقت کردم. ما 
در چند ماه اخیر دچار مشکالت و اختالفاتی شده بودیم که 
خانواده و اقوام میانجیگری کردند، اما از چندی پیش دوباره 
اختالف های مان شروع شــد. من از ماجرای ربودن شوهرم 
خبر نداشتم. حتی نمی دانســتم فامیل مان با دوستانش، 
شــوهرم را به خانه ای برده اند تا درباره مشــکالت ما حرف 
بزنند. این ماجرا یک سو تفاهم بوده است و آدم ربایی در کار 

نبود. تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

تحقیق از همسر موقت فوتبالیست جنجالی؛

آدم ربایی نبود، سو تفاهم بود!

ابالغ وقت رسیدگی
11/603 در خصوص پرونده کالسه 951439 خواهان غالم رسول رحیمی با وکالت 
خانم جهان بخش دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین روزگار – غالم رضا 
اسماعیلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/1/29  ساعت 11/30 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خبابان شیخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:36815 شعبه 8 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/604 در خصوص پرونده کالســه 951687 خواهان نیلوفر بدر دادخواســتی 
مبنــی بر اســترداد چک بــه طرفیت رســول هاشــمی تقدیــم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخه 96/1/24 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده اســت با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبــروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شــعبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهــان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد.در صورت 
 عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف: 36816 شعبه 6 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/605 در خصــوص پرونده کالســه 869/95 خواهان میالد ایــران پور مبارکه 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهــدی صابری تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخه 96/2/11 ســاعت 4 بعد از ظهر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبــروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 26 شورای حل اختالف 
اصفهــان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد.در صورت 
 عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف: 36811 شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/606 در خصوص پرونده کالســه 1305/95 خواهان اصغر قدرتی شــاتوری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبــه به طرفیت جــواد منــدا خانقاه تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/1/26  ســاعت 11 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه به نشانی خ هشــت بهشت شرقی بعد 
از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل 
اختالف اصفهان  مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف:36799 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

) 112 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/607 در خصــوص پرونــده کالســه 995/95 خواهان رضا رحیمی ســبدانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهروز ســلطانی تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخ 96/1/20  ســاعت 6 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خبابان شیخ صدوق چهار راه وکال  مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:36803 شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/586 در خصوص پرونده کالسه 1248/95 خواهان فرهاد میرزایی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت حســین نجفی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/1/21  ساعت 18 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 

جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خبابان شیخ صدوق چهار راه وکال  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:36798 شعبه 

17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/587 در خصوص پرونده کالسه 951267 خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت 
آقای علیرضا زمانی با وکالت آقای رضا عابدی زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت نائب علی غالمی و مجید صالحی بدیعی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/1/30  ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:36805 شــعبه 11 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )124 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/588 در خصوص پرونده کالسه 1263/95 خواهان مهدی میرزائی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت کرمعلی نظری تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای روز یکشــنبه مورخ 96/1/19  ســاعت 9/30 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه به نشانی خ هشــت بهشت شرقی بعد 
از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل 
اختالف اصفهان  مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف:36804 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

) 113 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/589 در خصوص پرونده کالسه 1348/95 خواهان 1- اصغر شوشتری 2- بتول 
منتظر القائم دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال 2 خط تلفن به شماره 3375114 و 
3350395  به طرفیت 1- مجتبی عرب بیگی 2- مهدی عرب بیگی 3- زهرا عرب بیگی 
تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 96/1/23  ساعت 9 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت 
بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 
3 شــورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:36810 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 137 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/590 در خصوص پرونده کالسه 951233 خواهان سید داود حسینی به وکالت 
علیرضا حیدری دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا شــاه بندری تقدیم 
نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 96/2/2  ســاعت 9 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:36819 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/591 در خصوص پرونده کالسه 951476 خواهان رسول صفری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محمد جواد فرح بخش تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/1/29  ســاعت 9/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:36812 شعبه 

14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/592 در خصوص پرونده کالســه 1114/95 خواهان ســید یوســف طاهریان 

دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی اصالنی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/1/29  ساعت 16تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان 
شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:36827 شعبه 27 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/593 در خصوص پرونده کالسه 1146/95 خواهان پیمان فالحتی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه  به طرفیت موســی رشــیدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/1/26  ســاعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه 
روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شــورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:36843 شعبه 52 مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 110 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/594 در خصوص پرونده کالســه 1147/95 خواهان مهرداد آژ دادخواســتی 
مبنی بر اســترداد عین خودرو  بــه طرفیت حمیــد مصطفوی تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای روز سه شنبه مورخ 96/1/19  ســاعت 10/30 تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در بهارستان- 
 انتهای خیابان الفت- جنب شــرکت عمران- مجتمع قضائی بهارســتان  مراجعه و 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:36844 شعبه 
 46 مجتمع شــماره چهار شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهــان) 104 کلمه، 

1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/595 در خصوص پرونده کالســه 951270 خواهان قاسم شریفی دادخواستی 
مبنی بر تحویل  و اســترداد خودرو پراید بــه طرفیت دانیال غالمــی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 96/1/27  ســاعت 8 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:36839 
شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )112 کلمه، 1 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100354207019 شــماره پرونــده:  /596
9509980354200086 شــماره بایگانی شــعبه: 951156  خواهــان علی فروغی 
ابری شــکایتی به طرفیت خوانده رضا قضاوی  به خواســته اعســار از پرداخت 
محکوم به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شــعبه 116 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان ) 116 جزایی ســابق( واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســتری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 344  ارجــاع و به کالســه 9509980354200086 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1396/02/04 ســاعت 11 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت 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 کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ 
متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رســیدگی حاضر گردد. م الف:36835 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 116 جزایی سابق( )177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/597 در خصوص پرونده کالسه 951428 خواهان رضا سهرابی )وکیل فرزانه 
الماسی( دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال مستند به 
یک فقره چک به شماره 305293 بانک سپه مورخ 89/3/25 به انضمام مطلق خسارات 
قانونی من جمله هزینه دادرسی- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید به طرفیت 
حسین رئیسی طاهری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/1/23  ساعت 

9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهار راه نیکبخت 
مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:36834 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )149 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره درخواســت: 9510460365600029 شــماره پرونــده:  /598
9509980365601789 شــماره بایگانــی شــعبه: 951811 پیشــنویس آگهــی 
ابالغ هــارون عرب زاده بــه اتهام تــرک انفاق همســر و فرزنــد و .... از طرف این 
 دادسرا در پرونده کالسه 951811 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اســت بدینوســیله در اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نامرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود درصورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:36833 شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/599 در خصــوص پرونــده کالســه 941598 خواهــان میالد اســداللهی فر 
دادخواســتی مبنی بر واخواهی نســبت به رای پرونده 941598 به شــماره آمار 
95099767963004-95/3/3 به طرفیت  ســیروس ســلیمانی تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/1/23  ســاعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای شــیخ صدوق شــمالی چهار راه نیکبخت مجتمع شماره 2 
شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:36832 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/600 در خصوص پرونده کالســه 951457 خواهان علیرضا مشــهدی رنانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مصطفی امینی مورنانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/1/29  ســاعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35829 شعبه 

11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/601 در خصوص پرونده کالسه 951228 خواهان علیرضا مشهدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اردشــیر فوالدی دهقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/1/29  ســاعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:36824 شــعبه 11 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/578 شــماره صادره : 1395/43/335102نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانــه پــالک شــماره 32/1156 واقع در بخــش 14 ثبت اصفهــان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام اســماعیل خدادادی کلیشــادی، ش.ش 1531 فرزند 
علیرضا در جریان ثبت اســت و عملیات تحدیــد حدود قانونی آن بــه عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مــورخ 95/12/24 ســاعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا بــه موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1395/11/28 

م الف: 36847 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 145 کلمه، 2 کادر( 
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کارشــناس امور جوانان هــال احمر چادگان با اشــاره به آغاز 
طرح دادرس در سراســر کشــور اظهار کرد: همزمــان با تمام 
دانش آموزان کشــور، دانش آموزان چادگانی نیــز در این طرح 
ملی شــرکت می کنند.قاســم فخرایی افزود: در این طرح که از 
آذر ماه سال جاری آغاز شده اســت، تعداد 400 دانش آموز پایه 
هشتم مقطع متوسطه شهرستان چادگان در قالب 16 تیم از 12 
مدرسه دوره متوسطه اول شهرستان آموزش های امداد و نجات 

و کمک های اولیه  را توسط مربیان مجرب آموزش می بینند.
کارشناس امور جوانان جمعیت هال احمر شهرستان چادگان 
بیان داشــت: در این طرح آموزش های امــدادی در قالب طرح 
دادرس بــه دانش آموزان ارائه  شــده و آنها اطاعــات امدادی 
را جهت بهره گیری در شــرایط بحران فرا می گیرند.فخرایی با 
بیان اینکه در این طرح 14 مربی خواهــر و برادر جهت تدریس  
انتخاب شــدند، افزود: به خاطر پراکندگی مدارس در ســطح 
شهرستان و به دلیل انتقال مطالب امدادی به تمام دانش آموزان 
و خروجی مطلوب و رســیدن به اهداف مورد نظــر، از مربیان 

شهرستان های مجاور نیز جهت آموزش استفاده شده است.
وی اظهار داشت: این طرح با همکاری معاونت پرورشی آموزش  
و پرورش شهرســتان چادگان از آذر ماه کلید خــورد و تا پایان 

بهمن  در مرحله شهرستانی ادامه دارد.

مدیر دفتر حقوقي دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان، از پلمب 
یک واحد تولیــدي محصوالت غذایي سوســیس و کالباس در 
این شهرســتان خبر داد. رضا کردي اظهار داشــت: به دستور 
دادستان دادســراي عمومي و انقاب کاشــان، بازپرس شعبه 
ششم دادسراي عمومي و انقاب کاشــان، خط تولید یک واحد 
صنفي تولید کننده محصوالت غذایي )سوسیس و کالباس( که 
به استناد بازرسي ها و گزارشات ارائه شــده توسط معاونت غذا 
و داروی این دانشــگاه در تولیدات خود از مــواد غیرمجاز رنگ 
مصنوعي و خمیرمرغ استفاده مي کرد، متوقف و پلمب شد. وی 
گفت: برخاف تذکرات متعدد شفاهي و کتبي از سوي بازرسین 
و مسئوالن معاونت غذا و داروی این دانشگاه، متاسفانه این واحد 
تولیدي به صورت مستمر و به دفعات بدون توجه به اخطارهاي 
صورت گرفته مبادرت به تولید سوســیس و کالباس و عرضه آن 
در سطح منطقه کرده که نتیجه آن تهدید و به مخاطره انداختن 
ســامت و جان عموم هموطنان و مصرف کنندگان بود. کردی 
تصریح کرد: حسب دســتور مقام قضائي و با هماهنگي هاي به 
عمل آمده توســط کارشناســان دفتر حقوقي دانشگاه و نیروي 
انتظامي، طي دو روز کلیــه اقدامات قانوني بــه منظور اجراي 
دســتور مرجع قضائي صورت پذیرفته و این واحد تولیدي واقع 

در شهرك صنعتي امیرکبیر )جعفرآباد( کاشان، پلمب شد.

کارشناس امور جوانان جمعیت هالل احمر چادگان خبر داد:

 شرکت 400 دانش آموز 
در طرح آموزشی دادرس

به دستور دادستان دادسراي عمومي و انقالب کاشان صورت گرفت؛

پلمب يك واحد تولیدي محصوالت 
غذايي سوسیس و کالباس در کاشان

اخبار

نمایشگاه شبه مدینه النبی در شهر نوش آباد همزمان 
با شب شهادت حضرت فاطمه)س( در شامگاه جمعه 
22 بهمن در قالب آیین چــاووش عزا و حرکت هیئت 
ابوالفضلی با پرچم های مشــکی و نوای عزا در محات 
شهر تا حســینیه هیئت قاسمی گشــایش یافت. این 
نمایشــگاه با همــکاری جوانان هیئت حســینی در 
چیدمان غرفه هــا و اســتفاده از نمونک هــای وقایع 
غصب حــق امیرالمومنین)ع( و حضــرت زهرا)س( 
در 12 غرفــه از غدیر تا قبرســتان بقیع بــه نمایش 
گذاشته شده اســت. وقایع و مصائب جانســوز تاریخ 
اسام زمان حضرت فاطمه)س( یگانه دخت نبی اسام 
همراه با روایــت صوتی در غرفه هــای تدفین پیغمبر 
اکرم، شورای سقیفه بنی ســاعده، آتش زدن در خانه 
حضرت زهرا)س(، دست بستن حضرت علی)ع( جهت 
بیعت گرفتن با خلیفه، سیلی خوردن حضرت صدیقه 
طاهره)س( در کوچه های بنی هاشمی، وداع فرزندان 
آن حضرت پس از شــهادت، مجلــس ختم حضرت 
فاطمه)س( و شــبه قبرســتان بقیع بســیار جذاب و 

تاثیرگذار بازسازی شده است. 
آشنایی نســل جوان با حقایق تاریخ اسام و شناسایی 
مظلومیت و حقانیت دختر نبوت، همسر والیت و مادر 
امامت در برابر غاصبان حق والیت، معرفی ظلم و ستم 
دشمنان اســام به یگانه بانوی بزرگ اسام، حضرت 
زهــرا)س( و ذریه پــاك و مطهــرش از جمله اهداف 

برگزاری این نمایشگاه است. 
تعــداد ۵0 نفــر از جوانــان و نوجوانــان والیتمدار و 
عاشــق اهل بیت)ع( هیئت ابوالفضلی نــوش آباد در 
مدت دو ماه این نمایشــگاه را بــا هزینه   های مردمی، 
خیران و بانیان نیکوکار در پذیرایــی و توزیع نذورات 
آماده ســازی کردند. نمایشگاه شــبه مدینه النبی در 
وســعت یک هزار متر مربع جنب گلزار شهدای نوش 
آباد واقع در آســتان مقدس امامزاده محمد)ع( برای 
چهاردهمین سال متوالی هر روز از ساعت 14 عصر تا 
12 شب همراه با مراسم سخنرانی کارشناسان مذهبی 
و مداحان و ذاکرین اهل بیت عصمت و طهارت پذیرای 
بازدید عاقه مندان و عزاداران فاطمی اســت. جلسات 
متعدد ســوگواری و عزاداری هیئت ها و مجموعه های 
مذهبی نوش آباد با عنوان »مجلــس روضه مادر« هر 
شب از ساعت 20 در قالب روضه خوانی و سینه زنی در 
حسینیه نمایشــگاه برای برادران و عصرها برای بانوان 

در ایام و لیالی فاطمیه برگزار می شود.

عباس مرادی با اشــاره به اینکه جشــنواره غذاهای سالم 
ایرانی سبب احیای غذاهای ســنتی و بومی فراموش شده 
می شود  افزود:حضور تعداد قابل توجه شرکت کنندگان در 
این جشنواره و همچنین بازدید کنندگان از این مهم، نشانه 
می دهد که غذای ســالم در بین بانــوان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.  شهردار فوالدشهر تصریح کرد: این جشنواره 

با ماهیت ترویج، فرهنگ سازی و اطاع رسانی جایگاه غذای 
سالم برگزار شــد و تاش می کنیم تا پایان سال با برگزاری 
چنین جشنواره هایی نقش تاثیرگذاری را در حوزه سامت 
و ایمنی غذا ایفا کنیم. وی ادامه داد: فرهنگ مردم با بازدید 
از جشنواره ها باال می رود؛ اما همه این غذاهای سالم یک جا 
جمع نمی شود و مردم تنها در نمایشگاه شاهد آن هستند. 

می توان با تشویق خانواده ها غذایی هایی که برای سامتی 
مضر است  را از سفره های ایرانی دور کرد. 

مرادی از  علــل و عوامل بروز بیماری هــای قلبی عروقی به 
تغذیه ناصحیح اشاره کرد و گفت: استفاده بی رویه از نمک و 
روغن در بروز بیماری های قلبی عروقی موثر است. وی یادآور 
شد: با ترویج تغذیه سالم همراه با کاهش مصرف نمک و روغن 
و نیز کاهش هزینه ها و ارتقای فرهنگ غذاهای بومی و سنتی 
در نســل جوان، امیدواریم برگزاری برنامه های این چنینی 
بتواند در شــیوه صحیح تغذیه و فرهنگ استفاده از غذاهای 

سالم مفید باشد. 
شهردار فوالدشــهر خاطرنشــان کرد: برگزاری جشنواره  
غذاهای سالم عاوه بر ترویج فرهنگ غذای سالم در جامعه 
احیای دوباره غذاهای بومی و محلی را ســبب می شــود و 
می طلبد که مسئوالن به برگزاری جشــنواره های غذایی و 
احیای غذاهای سنتی توجه بیشــتری داشته باشند. وی در 
پایان گفت جشنواره غذاهای سالم و ســنتی با  بیش از 20 
نوع غذای سالم بدون چربی و نمک توسط 20 نفر از خواهران 

فوالدشهری به نمایش گذاشته شد. 
یکی  از بانوان شرکت کننده در این برنامه با بیان اینکه زرشک 
پلو با زعفران تهیه کرده اســت، گفت: زرشک پلو با زعفران 
یکی از غذاهای است که بیشــتر افراد به آن عاقه دارند. وی 
با بیان اینکه متاســفانه امروزه جوانان به غذاهای فست فود 
روی آورده اند، تصریح کرد: به خانواده ها و به خصوص جوانان 
توصیه می کنم که از مصرف غذاهای فســت فــود و آماده 
خودداری کرده و همیشه از غذاهای محلی و خانگی که در 
آنها بیشتر سبزیجات و مواد غذایی سالم باشد استفاده کنند. 
گفتنی است در این جشــنواره غذاهای سنتی از  جمله آش 
جو وکرفس- رشته پلو- ســمنو-حلیم شتر مرغ- دم پخت 
کنجد-زرشک پلو- پلو عدس- زرشک پلو با زعفران- حلیم 
بادمجان- آش ترخینه- ترشی بادمجان شکم پر- ته چین 
مرغ- مرغ شکم پر-کوکوی اســفناج- آش ترش انار توسط 

بانوان برای حاضرین به نمایش گذاشته شد .

برپايی يك نمايشگاه مناسبتی؛

شبه مدينه النبی در نوش آباد 
میزبان عزاداران فاطمی است

درحاشیه

پیشنهاد سردبیر: 
استفاده از الگوی غذای سالم نیاز به فرهنگ سازی دارد

فرهنگ مردم 
با بازديد از 

جشنواره ها باال 
می رود؛ اما همه 

اين غذاهای سالم 
يك جا جمع 

نمی شود و مردم 
تنها در نمايشگاه 
شاهد آن هستند

شهردار فوالدشهر:

استفاده از الگوی غذای سالم نیاز به فرهنگ سازی دارد

تحدید حدود اختصاصی
11/577 شماره صادره : 1395/43/334393نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 141 فرعی 8/49  واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان که 
طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غــرب اصفهان به نام احمد 
نصر آزادانی فرزند اکبر مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه 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: 
1395/11/28 م الــف: 36897 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان) 

152 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

11/564  خانم سودابه محتشم  دارای شماره شناسنامه 1220039421  به شرح 
دادخواست به کالسه 1395/714 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سوســن محتشم به شماره شناسنامه 
125 در تاریخ 1393/05/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر است به: 1- آقای مرتضی برهانی فرزند محمد صادق به شماره 
شناسنامه 114 صادره از خوانسار 2- آقای محمد اسماعیل محتشم فرزند محمد 
باقر به شماره شناســنامه 6975 صادره از خوانســار.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
به شورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت 
 صادر خواهد شــد. م الف: 441 شعبه 1 حقوقی شــورای حل اختالف خوانسار

) 141 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

11/563  خانم اقدس نامه ء  دارای شماره شناســنامه 230  به شرح دادخواست 
به کالسه 865/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان میــرزا رحیم نامــه فرزند محمد مهدی به شــماره 
شناسنامه 12286 در تاریخ 95/11/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اقدس نامه ء فرزنــد میرزا رحیم، ش.ش 
230 صادره از خوانسار )دختر متوفی( 2- معصومه نامهء فرزند رحیم، ش.ش 
196 صادره از خوانسار) دختر متوفی(. متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد ظــرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی 
انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 440 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف 

خوانسار) 147 کلمه، 2 کادر(  
تبصره 3 ذیل ماده 120 

11/565  شــماره صادره: 1395/43/334246  نظر به اینکه آقای رسول مجتبی 
پور احد از ورثه مرحومه عزت فتحی درخواست صدور سند مالکیت سهم االرث 
خود از پالک ثبتی 2/17 واقع  در بخش 14 ثبــت اصفهان مورد ثبت صفحه 350 
دفتر 118 متعلق به مورث وی مرحومه عزت فتحی را نموده و اعالم داشته دفترچه 
سند مالکیت مذکور نزد آقایان ســعید و محمد حسن و ابوالقاسم )شهرت همگی 
مجتبی پور( سه تن از وراث می باشد لذا به موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت بدواً به نامبردگان اخطار و ابالغ قانونی گردیده اســت. به جهت 
انقضای مدت ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه و عدم مراجعه و تحویل سند مالکیت 
به این منطقه ثبتی، مراتب یکبار آگهی تا  چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم می باشــد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت دارد به 
این اداره ارائه و یا نســبت به تحویل ســند مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر این 
صورت پس از پایان مهلت ده روز از انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه، 
سند مالکیت وراث طبق مقررات صادر و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط 

خواهد شد. م الف: 36789 اداره ثبت غرب اصفهان ) 195 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

11/561 شــماره صادره: 1395/43/333362 نظر به اینکه ســند مالکیت ســند 
مالکیت 379 سهم مشاع از 1116 سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره 996 فرعی از 
13 اصلی  واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 53667 در صفحه 353 دفتر امالک 
جلد 426  به نام محمدرضا شفیعه تحت شماره چاپی مسلسل 53668 ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده سپس نامبرده به ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 24966 
مورخ 1395/11/04 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل 

شماره 41030 مورخ 1395/04/23 به گواهی دفترخانه 105 اصفهان رسیده است 
مدعی است که سند 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 سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م 

الف: 36791 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 233 کلمه، 3 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

11/560 شماره صادره : 1395/43/335063نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ساختمان) تجاری- مسکونی( پالک شماره 38/273 مجزی شده از پالک 
38/213 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونــده ثبتی به نام 
حســینعلی زارع، ش.ش 114 فرزند عباس 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 نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه 
مورخ 95/12/24 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهــد 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: 1395/11/28 م الف: 36790 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان) 151 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/602 در خصوص پرونده کالسه 1293/95 خواهان علی هادی با وکالت سید 
مجید رجائی دادخواستی مبنی بر مطالبه یک فقره چک  به طرفیت داود خسرویان 
چم پیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/1/23  ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشانی 
خ هشت بهشت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( 
مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:36817 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان) 121 کلمه، 2 کادر( 
اخطار طالق )نوبت اول(

11/584 جناب آقای علی حجتی فرد فرزند محمد صادق شــغل آزاد به نشــانی 
مجهول المکان بدینوســیله به شــما اخطار می گردد ظرف مدت 10 روز پس از 
وصول اخطاریه جهت اجــرای حکم طالق قطعیت یافته صادره شــعبه 6 دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان به شــماره بایگانی 950140-1395/8/2 به دفترخانه 
طالق 8 خوانسار واقع در خیابان امام پاساژ مانی طبقه 3 واحد 9 مراجعه نمایید. 

م الف: 444  سردفتر طالق 8 خوانسار ) 71 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت دادرسی

11/583 شــماره درخواســت: 9510463637100022 شــماره پرونــده: 
9409983637101149 شماره بایگانی شعبه: 941731 خواهان آقای ابوالفضل 
عزیزی فرزند محمد دادخواســتی به طرفیت 1- مجتبــی فخری 2- اعظم فخری 
فرزندان رضا 3- غالمعلی عزیزی 4- عبدالرضــا عزیزی 5 – کبری عزیزی 6- 
صغری عزیزی 7- معصومه عزیزی 8- فاطمه عزیزی فرزندان حسین و عصمت 
فخری و به خواسته 1- ابطال سند 2- انتقال ســند تسلیم این دادگاه نموده که به 
کالسه 941731 ع ثبت و پس رســیدگی مقدماتی قرار ارجاع امر به کارشناسی 
صادر و برای روز یکشنبه مورخ 1396/01/20 ساعت 10 صبح وقت اجرای قرار 
تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار یا محلی درج می گردد تا خوانده مذکور از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقررر فوق جهت رسیدگی حاضر شود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

شد. م الف: 443 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خوانسار ) 171 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

11/582 شــماره صادره:1395/14/335805نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از شش دانگ پالک ثبتی شــماره 1184 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 
ثبت خوانســار ذیل ثبت 7561 در صفحه 253 دفتر امالک جلــد 36 به نام خانم 

لیال مومنی تحت شماره چاپی مسلســل 719312 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، که در رهن بانک مسکن می باشد ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شــماره وارده 951409701230942 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 45468 به گواهی دفترخانه 12 خوانسار رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی/ سرقت/ سهل انگاری 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 کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 445 امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)237 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/626 کالســه پرونده: 951078 شــماره دادنامه: 9509976794402478-
95/11/7 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رضا 
شریفیان به نشــانی اصفهان خ میرداماد ک 37، خوانده: 1- رسول هاشمی پور 
2- محمود محمودی هر دو به نشانی مجهول المکان، شورا 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  
رضا شریفیان به طرفیت رســول هاشــمی پور- محمود محمودی به خواسته 
مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک به شــماره  979844/31 به عهده بانک 
ملت به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع  نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانــون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ یکصد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و ســیصد و چهل هزار تومان بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)95/7/20(  تا تاریخ اجــرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:36830 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان ) 287 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/627 کالسه پرونده 724/95 شــماره دادنامه: 9501131-95/11/16 مرجع 
رسیدگی: شــعبه اول شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهری ابراهیمی 
 زفره به نشــانی اصفهان خ آتشــگاه خ نبوی منش شــهرک آزادی بن شــکوفه 
پ 11، خوانده: قربانعلی افراسیابی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
نفقه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صــدور رای می نماید: رای قاضی شــورا:  
در خصوص دعــوی خانم مهــری ابراهیمی زفره بــه طرفیت آقــای قربانعلی 
افراســیابی به خواســته مطالبه نفقه زوجه از تاریخ 94/4/1 لغایت صدور حکم 
و مطالبه نفقه زوجــه به صورت مســتمر و پرداخت نفقه فرزندان مشــترک به 
انضمام کلیه خســارات دادرسی ابتدائا شــورا با احراز رابطه زوجیت از طریق 
 فتوکپی رونوشــت ســند نکاحیه مضبوط در پرونده و با عنایت به دادخواست 
تقدیمی و صورت جلســه مورخ 95/9/28 خوانده با وصف ابالغ قانونی )نشــر 
آگهی( در جلســه حضور نیافته و هیچ دلیلی مبنی بر پرداخت ذمه خویش و نیز  
 نشوز زوجه به شعبه ارائه ننموده است لذا شــورا با توجه به نظریه کارشناس 
مضبوط در پرونده که از هر گونــه ایراد و اعتراضی از ســوی طرفین مصون 
مانده خوانــده را به اســتناد مــاده 1106 و 1107 و 1199 ق.م بابت نفقه معوقه 
زوجه از تاریخ 94/4/1 لغایت 95/10/30 جمعــًا مبلغ 79/860/000 ریال معادل 
)هفت میلیون و نهصد و هشتاد و شــش هزار تومان( و از تاریخ 95/11/1 لغایت 
احراز نشوز زوجه ماهانه به صورت مســتمر مبلغ چهارصد و سی و پنج هزار 
 تومان و بابت نفقه ها فیه از تاریخ 95/7/25 به طور مستمر ماهانه مبلغ دویست

 و چهل هزار تومان و بابت نفقه محمد مهدی از تاریخ 95/7/25 به طور مســتمر 
ماهانه مبلغ دویســت و ده هزار تومان به انضمام مبلغ دویســت و چهار هزار و 
ششــصد و پنجاه تومان بابت هزینه دادرســی در حق خواهان محکوم و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی و ظــرف مدت 20 روز پس ازابــالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم خانواده می باشد. 

م الف:36809 شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان ) 350 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

11/628 کالسه پرونده: 93/95 شماره دادنامه:941-95/10/23 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: قدرت اله فدایــی تهرانی به 
 نشانی خ رودکی شــرکت کیمیا گســتر جی کار با وکالت ســید صالح کرمانی، 
خوانده: ابراهیــم صابری فرزنــد جعفر به نشــانی مجهول المکان، خواســته: 
مطالبه وجه یک فقــره چک به شــماره 221/1900177 به مبلــغ یکصد میلیون 
ریالبانک توســعه تعاون و کلیه هزینه ها وخســارات دادرســی و حق الوکاله،  
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم رســیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صــدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: 
در خصــوص دعوی آقــای قــدرت اله فدایــی تهرانی بــا وکالت ســید صالح 
کرمانی بــه طرفیــت ابراهیم صابــری فرزند جعفر بــه خواســته مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال وجه چک  به شــماره 221/1900177   بــه انضمام مطلق 
خســارات قانونی- با توجه  بــه محتویات پرونــده و  بقای اصول مســتندات 
 در یــد خواهان و  صــدور گواهــی عــدم پرداخت  توســط بانک محــال علیه

 که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم  ابالغ نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
 خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
 مســتنداً به مواد  310 و 313 قانــون تجــارت و 198و515 و 519 و 522 قانون

 آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/975/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
هزینه های نشر آ گهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 94/10/1 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی 
 و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس

 از آن قابــل اعتراض در محاکــم محترم عمومــی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:36800 شعبه 51 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف اصفهان )320 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/635 شماره صادره : 1395/43/334494نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 3352 فرعی 25/629 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق رای قانــون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غــرب اصفهان  به نام 
ایران سی منی فرزند کریم مفروز و  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شــنبه 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 مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
 انتشــار: 1395/11/28 م الــف: 37052 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب

 اصفهان) 153 کلمه، 2 کادر( 

شهردار فوالدشهر در حاشیه جشنواره غذاهای سنتی و سالم در بانو ســرای نور شهرداری فوالدشهر در 
گفت وگو با ايمنا، اظهار کرد: در جامعه امروزی با بروز بیماری هايی که ناشی از غذاهای ناسالم پديد می آيد 
می توان  با برگزاری اين جشنواره ها مردم را به سمت  استفاده از غذاهای سالم و به سبك سنتی که در ادوار 

گذشته استفاده شده سوق داد. 

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلپایگان در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مصوبات جلسه ستاد 
تســهیات نوروزی، اقدامات الزم برای استقبال از مسافران 
و گردشگران نوروزی با کمترین مشــکل انجام شده است.  

مهدی نوبخت افزود: آمار مســافران و گردشــگران نوروزی 
در دو سال اخیر در شهرســتان افزایش داشته است. نوبخت 
تصریح کرد: میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
گلپایگان طبق روال هر ساله  بروشور، نرم افزار همراه گلپایگان 
که شامل معرفی گلپایگان، فرهیختگان، میراث ناملموس، 
اماکن تاریخی، گردشگری، صنایع دستی، نقشه شهرستان 
و تلفن های ضــروری و در صورت تامین اعتبار لوح فشــرده 
در مسیر ابریشم بین مســافرین نوروزی توزیع می کند. وی 
تصریح کرد: اداره میراث فرهنگی در محوطه مناره سلجوقی 

گلپایگان برای راهنمایی مسافران، بســته های فرهنگی و 
بروشورهای گردشگری ارائه می کند. مدیرمیراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری گلپایگان گفت: با همکاری 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سلمان 
برنامه فرهنگی نوروزگاه در قالب آداب و رسوم دیرینه مردم 
گلپایگان شامل خانه تکانی، ســبزه نوروز، سفره هفت سین 
برگزار می شود. وی در پایان تاکید کرد: در ستاد خدمات سفر 
گلپایگان در راستای ارائه خدمات دهی مطلوب به مسافران و 

گردشگران نوروزی 10 کمیته تشکیل شده است.

مدير میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری گلپايگان:

10 کمیته برای استقبال از مسافران 
نوروزی تشکیل شد

اعالم مفقودی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد شاهمرادی فرزند 
صادق به شماره شناسنامه 25143 صادره از نجف آباد در 
مقطع کاردانی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی 
سما نجف آباد با شماره 37493 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد به نشانی دانشگاه آزاد 

اسالمی نجف آباد ارسال نماید.
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حمایت کمیته امداد اصفهان از بیش 
از ۲000 بیمار خاص و صعب العالج

مدیــرکل کمیتــه امداد 
استان اصفهان گفت: بیش 
از ۲ هــزار بیمــار خاص و 
امداد  کمیته  صعب العالج 
اصفهــان، از خدمات بیمه 
تکمیلی استفاده می کنند.

حمیدرضا شــیران اظهار 
داشــت: از ابتدای امسال 
تاکنون، 14میلیاردریال برای تامین هزینه های بیماران دیالیزی، 
ام اس، پیوند کلیه، تاالســمی، هموفیلی، سرطانی، دیابت، قلبی، 
اعصاب و روان، سکته مغزی، قطع نخاع، پارکینسون، فلج اندام ها 

و آلزایمر هزینه شده است.
وی با بیان اینکه این میزان پرداخت هزینه نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل ۲0 درصد افزایش داشــته اســت، افزود: از این تعداد 
بیمارخاص و صعب العالج شناســایی  شــده، 680 نفــر به دلیل 
عوارض ناشی از بیماری خود زمین گیر شده اند و نیاز به نگهداری، 

پرستاری و خدمات خاص دارند.
مدیرکل کمیتــه امداد اســتان اصفهان افــزود: ایــن بیماران 
ضمن برخــورداری از ســایر کمک هزینه های بیمــاران خاص و 
صعب العالج، به  منظور جبران بخشــی از هزینه های نامحسوس و 
قدردانی از خانواده این بیماران، ماهیانه یک  میلیون ریال به  عنوان 

کمک  هزینه نگهداری دریافت می کنند.
وی تصریح کرد: اداره بهداشت، درمان و امور بیمه استان اصفهان 
با انعقاد تفاهم نامه ای به منظور ســهولت دریافت خدمات درمانی 
مکمل بیماران خاص و صعب العالج، با بیمارستان ها، داروخانه ها 

و خیریه حضرت ابوالفضل)ع( قراردادی منعقد کرده است.
شــیران خاطرنشــان کرد: حمایت بیماران خاص و صعب العالج 
تحت حمایت امداد این استان به منظور تامین حداقل هزینه های 
درمان، کاهش فشارهای روحی و اجتماعی این قشر آسیب پذیر و 

نیازمند در جامعه انجام می شود.
همچنین 160 هــزار مددجوی تحت حمایــت کمیته امداد امام 

خمینی )ره( استان، از خدمات بیمه تکمیلی استفاده می کنند.

پیشنهاد  سردبیر:
همه نوزادان از سال آینده غربالگری ناشنوایی می شوند

با مسئوالن

معاون توان بخشی بهزیستی اســتان تهران، از کالهبرداری 
جدید دالالن درخصوص امتیاز خودروی داخلی برای معلوالن 
خبر داد و گفت: به معلوالن هشدار می دهیم که به هیچ عنوان 

فریب این افراد را نخورند.
محمدرضا اسدی، ضمن تشریح روند تحویل خودروی داخلی 
به معلوالن گفــت: به علت ســختی های واردات خودروهای 
خارجی از قبیل فروش امتیاز به دالالن و واســطه ها به دلیل 
محدودیت های مالی معلــوالن، واردات این خودروها متوقف 

شده و با خودروسازان داخلی وارد مذاکره شدیم.
وی افزود: در حال حاضر شرکت خودروسازی »پارس خودرو« 
مسئولیت مناسب سازی خودروهای معلوالن را برعهده گرفته 

و این خودروهــا با همان امتیازها، تخفیفــات و معافیت های 
خودروهای خارجی، به معلوالن واگذار می شود.

معاون توان بخشی بهزیستی اســتان تهران ادامه داد: حدود 
5ســال پیش وزارت صنایع و معادن، با همکاری وزارت رفاه 
ازطریق ایجاد سامانه ثبت نام، سهمیه خودروی دارای معلول با 
ویژگی های خاص را مشخص کردند و در ثبت نام این خودروها 
داشــتن ویژگی هایی چون تدریس در دانشگاه، ورزشکاری، 
هنرمندی و... با در نظر گرفتن شــدت معلولیت و تحصیالت 
فرد معلول، همگی از جمله امتیازات وی برای دریافت خودرو 
محسوب می شد. اسدی ادامه داد: تعداد زیادی در آن سامانه 
اقدام به ثبت نام کردند؛ به طوری که در اســتان تهران حدود 
57هزار و در کل کشور حدود 170هزار نفر در سامانه ثبت نام 
خودروی خارجی ثبت نام کردند. این در حالی است که سهمیه 

استان تهران ،800 و سهمیه کل کشور 4700 نفر بود.
وی در ادامــه، به مشــکالت واردات خودروهــای خارجی و 
جلوگیری از ورود آنها به کشــور اشــاره کرد و گفت: پس از 
توقف ورود خودروهــای خارجی به کشــور و اعالم آمادگی 
پارس خودرو، تمهیدات الزم بــرای واگذاری 4700 خودروی 
مناسب سازی شده به معلوالن توســط این شرکت با همان 

معافیت ها و امتیازات قبلی فراهم شد.

رییس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی، از غربالگری 100درصدی همه نوزادان 

از سال آینده با همکاری بهزیستی خبر داد.
احمد کوشــا افزود: در زمان حاضر از هر هزار تولد، ســه نوزاد با 
اختالل شنوایی متولد می شــوند. وی اظهار کرد: کار غربالگری 
ناشــنوایی نوزادان، تاکنون با همکاری ســازمان بهزیســتی و 
بیمارستان های وزارت بهداشت انجام می شد؛ اما میزان پوشش 
این غربالگری طی یک دهه گذشــته از 64 درصد فراتر نرفته و 
این خدمت هم در همه بیمارستان ها، مراکز بهداشتی شهری و 
روستایی و خانه های بهداشت نیست؛ ولی قرار است با همکاری 
بیشتر سازمان بهزیستی، میزان پوشش به 100درصد برسد. وی 

گفت: با تفاهم نامه ای که بین سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت 
منعقد می شود، قرار است از ســال آینده با یک پوشش کامل و 
غربالگــری 100 درصدی نوزادان، همه متولــدان جدید از نظر 
وضعیت شنوایی، غربالگری و سنجش شوند.کوشا ادامه داد: کار 
غربالگری شنوایی نوزادان از سال 84 در کشور شروع شده است 
که در راســتای اجرای این طرح، طی حــدود یک دهه، نزدیک 
به 18هزار نوزاد، ناشنوا تشــخیص داده شده و درحال حاضر نیز 
این شمار، تحت خدمات تشخیصی و درمانی قرار گرفته اند. وی 
اظهار کرد: به طور متوسط هر سال، هزار و 800 نوزاد ناشنوا یا کم 
شنوای شدید طی 10سال گذشته در کشور شناسایی شده اند. 
وی گفت: بر اساس آمارهای موجود، ۲/9 تا 3درصد کل متولدان، 
دچار اختالل ناشنوایی یا کم شنوایی شدید هستند و هنوز میزان 
پوشش تشخیص این افراد در کشور در حد مطلوب نیست. رییس 
مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت افزود: برنامه 
وزارت بهداشــت این است که با همکاری ســازمان بهزیستی و 
استقرار نمایندگان این سازمان در تمام بیمارستان ها، زایشگاه ها 
و مراکز بهداشتی و درمانی کشــور که خدمات واکسیناسیون را 
ارائه می کنند، 100درصد نــوزادان در بدو تولد از نظر اختالالت 
شنوایی غربالگری شوند و با تشخیص زودهنگام، خدمات درمانی 

به موقع برای اصالح وضعیت شنوایی این نوزادان انجام شود.

معاون توان بخشی بهزیستی استان تهران هشدار داد:

کالهبرداری جدید از خودروی معلوالن
رییس مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت:

همه نوزادان از سال آینده غربالگری ناشنوایی می شوند

رییس پلیس راهور عنوان کرد:

1۲ هزار فوتی درحوادث ترافیکی
 ۹ ماهه امسال 

 رییس پلیس راهور ناجا از فوت بیش از 1۲هــزار نفر در حوادث 
ترافیکی 9 ماهه امســال خبر داد و گفت: 73 درصــد از فوتی ها 

مربوط به حوادث جاده ای بوده است.
سردار تقی مهری در ششمین گردهمایی بین المللی »ایمنی راه« 
و ســیزدهمین گردهمایی بین المللی »نورو تروما« اظهار داشت: 

تروما مهم ترین مسئله اصلی بعد از صحنه تصادف است.
وی با اعالم اینکه در ســال 84 بیش از ۲7 هزار نفر در تصادفات 
رانندگی جان خود را از دســت داده اند، افزود: در پایان سال 94 
این عدد به 16 هــزار و 600 نفر کاهش یافت که نشــان از عزم و 

اراده در کشور برای کاهش تلفات حوادث ترافیکی دارد.
ســردار مهری با اشــاره به ماموریت ســازمان ملل به ســازمان 
بهداشــت جهانی برای نام گذاری ســال های ۲010 تا ۲0۲0 با 
عنوان »دهه ایمنی«، تاکید کرد: تحقق ایــن ماموریت، الزاماتی 
می خواهد که اصــالح قوانین و مقررات راهنمایــی و رانندگی در 
کشور، یکی از همین الزامات بوده اســت؛ به طوری که پلیس در 
سال 89 توانست پس از 40 سال قوانین تخلفات رانندگی را مورد 
بازنگری قرار دهد و امســال پس از گذشت پنج ســال از اجرای 
آن قوانین جدید، دوباره به دنبال به روز کردن آنها هســتیم و به 
این منظور پیشنهادات جدیدی را در همین ارتباط ارائه داده ایم. 
رییس پلیس راهــور ناجا با عنوان این مطلب که بســتن کمربند 
ایمنی در دهه 80 در کشــور جا افتاد و امروز به عنوان یک رفتار 
خوب ترافیکی تلقی می شــود، افزود: بیش از 90 درصد رانندگان 
ما در حال حاضــر از کمربند ایمنی اســتفاده می کنند؛ اما هنوز 
الزامی کردن استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشینان، نیازمند 

کار بیشتر است.
وی با اشــاره به آمــار 9 ماهه تصادفــات رانندگی که نشــان از 
کاهش ۲/7درصدی تعداد جان باختگان نســبت به سال گذشته 
دارد، اظهار داشــت: این در حالی اســت که بیش از یک میلیون 
گواهینامه جدید صادر کردیم و بیش از 1/5میلیون وسیله نقلیه 

به چرخه حمل و نقل کشور اضافه شده است.
ســردار مهری با اعالم اینکه 73درصد تلفات حــوادث ترافیکی 
مربوط به خارج از شهرهاســت، گفت: در 9 ماهه امســال 5300 
فقره تصادف فوتــی رخ داده که در این حــوادث بیش از 1۲هزار 
نفر جان خود را از دست داده اند. وی با اشاره به اقداماتی که برای 
ایمنی جاده ها و کنترل حوادث ترافیکی انجام شــده است، گفت: 
در حال حاضر حدود هزار دوربیــن فعال در جاده ها داریم که قرار 

است تا سال آینده به 1800دوربین افزایش یابد.

اخبار 

ویژه

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان گفت: وجود 
مدارس چند پایه، مســئله ای اجتناب ناپذیــر در آموزش 
و پرورش اســت؛ به طــوری که در حال حاضر در اســتان 
اصفهان، مناطق عشایری و چند زبانه بسیاری وجود دارد. 
محمدحســن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان، در جلسه هم اندیشی با راهبران آموزشی و تربیتی 
مدارس چند پایه روســتایی و عشــایری اظهار کرد: امروز 
راهبران آموزشــی و تربیتی مدارس چند پایه باید انگیزه 
یاری رساندن، خدمات حمایتی و پشتیبانی و پیوند میان 

معلمان با سایر دست اندرکاران را ایجاد کنند.
اســتان اصفهان؛ موفق در جــذب نیروهای 

پیش دبستانی 
وی افزود: هم اکنون وضعیت اســتان در همه شــاخص ها 
بخصوص در حوزه ابتدایی بســیار مطلوب است؛ به طوری 
که اصفهان جزو استان های موفق در جذب نیروهای پیش 
دبستانی شناخته شده است. قائدیها عنوان کرد: از مهرماه 
تاکنون از کالس های 13منطقه در استان به منظور بررسی 
مشکالت موجود بازدید به عمل آمده است و باید پذیرفت 
که وجود مدارس چند پایه، مســئله ای اجتناب ناپذیر در 
آموزش و پرورش اســت؛ به طوری که در حــال حاضر در 
استان اصفهان، مناطق عشایری و چند زبانه بسیاری وجود 
دارد. وی افزود: آمارها حاکی از آن اســت که 61 مدرســه 
شبانه روزی در مقاطع متوسطه اول و دوم در دو جنس پسر 
و دختر در اســتان وجود دارد که نشــانگر پراکندگی افراد 
است. مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: 
آموزش و پرورش کار بزرگی را انجام مــی دهد؛ به طوری 
که بیش از 98 درصد پوشــش تحصیلی در کشور در دوره 
ابتدایی صورت می گیرد و این درحالی است که 50/۲درصد 

دانش آموزان در مناطق روستایی تحصیل می کنند.
وظیفه اصلی معلم؛ انتقال مهارت های ارتباطی و 

اجتماعی
وی تاکید کرد: وظیفه معلم، تنها انتقال اطالعات به دانش 
آموزان نیست؛ بلکه انتقال مهارت های ارتباطی و اجتماعی 
جزو  وظایف اصلی آنها محسوب می شود. قائدیها در ادامه 
به بیان تعدادی از مشــکالت معلمــان کالس های چند 
پایه اشــاره کرد و گفـــت: کمبود وقت، فضای آموزشی 
نامناسب، ترکیب سنی، تفاوت های فردی، کمبود وسایل 
کمک آموزشی، دوزبانگی، مشکالت معلمان، درصد قبولی 
دانش آموزان، عدم توجــه کافی به گروه های آموزشــی 
چندپایه، نقصان اطالعات معلمان و... ازجمله این مشکالت 

هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

فعالیت 61 مدرسه شبانه روزی 
در اصفهان

اخبار کوتاه 

احتمال افزایش کرایه وسایل حمل ونقل 
عمومی در سال ۹6

پیش ثبت نام در مدارس غیردولتی 
ممنوع!

معاون حمل و نقل ترافیک شــهر تهران، از ارائه الیحــه افزایش کرایه 
 وســایل حمل ونقل عمومی برای ســال 96 به شــورای شــهر تهران 

خبر داد.
مازیار حســینی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، در رابطه 
با افزایش کرایه وسایل حمل ونقل عمومی در سال آینده، اظهار داشت: 
الیحه افزایش کرایه وسایل حمل ونقل عمومی برای سال 96، تهیه و به 

شورای شهر ارسال شده و در دست بررسی است.
وی افزود: نرخ افزایش کرایه تاکســی، اتوبوس و مترو برای سال آینده 
متفاوت است. معاون حمل ونقل ترافیک شــهرداری تهران در رابطه با 
تاکسی های آنالین)اسنپ( در شــهر تهران گفت: صالحیت کسی که 
قرار است در شــهر مســافر جابه جا کند، باید طبق قانون تایید شده و 

مجوز دریافت کند.
حسینی افزود: شــهرداری تهران از توســعه نرم افزارهایی که می تواند 
باعث افزایش درآمد تاکسیران و کاهش هزینه های مردم شود، حمایت 

می کند اما باید در اختیار سیستم مجاز قرار داشته باشند.
وی گفت: قطعا استفاده از سیســتم تکنولوژی را برای تاکسیرانی مجاز 
می دانیم و برای گســترش آن تشــویقی هم درنظر می گیریم؛ اما برای 
راننده های غیرسازمانی و غیرتاکســیرانی و آژانس ها حتما محدودیت 

قائل هستیم و نمی توانیم همه این آژانس ها را تایید کنیم.

مدیرکل آمــوزش و پرورش شــهر تهران، بــا بیان اینکه شــهریه مدارس 
غیردولتی هنوز اعالم نشده است، گفت: در حال حاضر پیش ثبت نام و اعالم 
رقم و دریافت شهریه از سوی مدارس مجاز نیست. علیرضا کمره ای، درباره 
آخرین وضعیت پرداخت مطالبات فرهنگیــان تهرانی اظهار کرد: مطالبات 
فرهنگیان در حد تامین اعتبار پرداخت می شــود؛ ماه گذشته نیز بخشی از 

مطالبات انباشته فرهنگیان را پرداخت کردیم.
  وی افزود: در ماه گذشــته 10 بند پرداختی  داشــتیم که عمدتا مربوط به 
پاداش پایان خدمت بازنشســتگان ســال 94 بــود و بخشــی از  معوقات 
حق التدریسی ها و حق الزحمه امتحانات نیز پرداخت شد؛ اما هنوز مطالبات 

حق التدریسی ها به روز نشده و چند ماه عقب افتاده است.
مدیرکل آموزش و پرورش  شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اعالم و 
انجام پیش ثبت نام برخی از مدارس غیردولتی در تهران نیز عنوان کرد: سال 

گذشته در اسفندماه شهریه مدارس غیردولتی را اعالم کردیم.
 پیش ثبت نام در مــدارس غیردولتی مربوط به بعد از زمان اعالم شــهریه 
مدارس است. کمره ای با تاکید براینکه پیش ثبت نام در مدارس غیردولتی 
پیش از اعالم شهریه مجاز نیست گفت: شــهریه اعالمی از سوی آموزش و 
پرورش شــهر تهران، مبنای ثبت نام در مدارس قرار می گیرد و بیش از آن 
مجاز نیست؛ بنابراین مدارس  و اولیا باید منتظر اعالم شهریه باشند و به هیچ 

عنوان نباید قبل از آن رقمی از سوی مدرسه، اعالم و دریافت شود.

فراخوان مشارکت مردمی برای کاشت نهال
 در هفته درختکاری

 سارق زن نما به دام کارآگاهان 
پلیس افتاد

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان اعالم کرد: آن دسته از 
شهروندانی که تمایل به مشارکت در کاشت درخت در هفته درختکاری دارند، می توانند تا 

5 اسفندماه سال جاری به شهرداری های مناطق مراجعه کنند.
احمد سلیمانی پور اظهار کرد: درختکاری در ایران دارای پشتوانه ای از عالیق ملی و سنت 
تاریخی است و تاریخ نشان می دهد که ایرانیان باستان، جشن های خاصی داشتند وکه در 

آنها به درختکاری پرداخته و به خاک و زراعت احترام می گذاشتند.
 وی با بیان اینکه امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری، درختان نقش مهم تری در زندگی 
بشر ایفا می کنند، افزود: در یک حرکت فرهنگی درست در کشور، 15 تا ۲۲ اسفند ماه به 
عنوان هفته درختکاری نام گذاری شده است که در این ایام مردم تشویق به کاشتن نهال 

می شوند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: هر ساله تعداد زیادی 
از شهروندان با مراجعه به سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، برای مشارکت 
در کاشت درخت در هفته درختکاری اعالم آمادگی می کنند؛ از این رو امسال نیز به افراد 
عالقه مند برای کاشت درختان فرصت داده شده تا در قالب فراخوان مشارکت گروه های 

مختلف مردمی، اقدام کنند.
وی اضافه کرد: آن دسته از شهروندانی که تمایل به مشارکت در کاشت درخت در هفته 
درختکاری دارند، می توانند تا 5 اسفندماه سال جاری به شهرداری های مناطق مراجعه 
کنند. سلیمانی پور خاطرنشان کرد: درختکاری از ضروریات زندگی بشر است و باید تالش 

وافری در این زمینه صورت گیرد.

فرمانــده انتظامــي شهرســتان اصفهــان، از 
دســتگیري کیف قاپ حرفه اي خبر داد که با 
پوشــش زنانه در اتوبوس هاي بي.آر.تي اموال 

مسافران را سرقت مي کرد.
سرهنگ حسن یاردوســتي فرمانده انتظامي 
شهرســتان اصفهــان گفــت: در پــي وقوع 
ســرقت هاي متعدد کیف زني در قسمت بانوان 
اتوبوس هاي بي.آر.تي شــهر اصفهان و وصول 
بعضی از شکایات، رسیدگي به موضوع در دستور کار ماموران یکي از کالنتري هاي شهر 
اصفهان قرار گرفت. وي افزود: ماموران با راه اندازي چندین گشــت پنهان موفق شدند 

سارق را که مردي ۲5 ساله بود، لحظاتي پس از آخرین سرقت دستگیر کنند.
این مقام انتظامي افزود: این سارق با پوشــش کامل زنانه در قسمت بانوان اتوبوس هاي 

بي.آر.تي، اقدام به سرقت کیف و اموال مسافران مي کرد.
سرهنگ یاردوستي ادامه داد: متهم هنگامي که با مستندات پلیس روبه رو شد، به سرقت 

کیف و اموال بانوان مسافر اتوبوس هاي بي.آر.تي اعتراف کرد.
رییس پلیس مرکز استان اظهار داشت: در این خصوص پرونده، تشکیل و متهم پس از طي 
مراحل قانوني به مرجع قضائي معرفي شد. سرهنگ یاردوستي در پایان از مردم خواست 
نکات هشداري پلیس درخصوص پیشگیري از وقوع ســرقت را رعایت کرده و درصورت 

مشاهده هرگونه مورد مشکوک، با پلیس تماس گرفته و موضوع را اطالع دهند.

وقتی فرزند دیگری وارد فضای خانواده می شود، هر چقدر 
هم شیرین و دوست داشتنی باشد باز هم نمی تواند برای 
فرزند اول که تا به حال به تنهایی تمام توجه والدین را به 
خود اختصاص داده، دوست داشــتنی و قابل قبول به نظر 

برسد.
فرزند اول در این هنگام فرزند دوم را مانند رقیبی می داند 
که حاال بایــد نیمی از توجه ها یــا مهربانی های والدین یا 
اطرافیان را با او سهیم شــود و همین موضوع  ممکن است 
در روابط والدین با فرزند اول اختالل یا مشــکالتی ایجاد 

کند و باعث ایجاد تغییراتی در رفتار کودک شود.
ورود عضو جدید

پس از تولد فرزند دوم، به مرور  میزان اقتدار و قدرت فرزند 
اول  خانواده کمتر می شــود و او به اجبار برای جلب توجه 
والدین و ارضای نیاز وابســتگی، با عضــو جدید خانواده 
رقابت می کند. با توجه به اینکه تا قبــل از این فقط خود 
او کانون توجه بوده اســت، برای حفظ این جایگاه، به طور 

غیرارادی به خواهر یا برادر جدیدش حسادت می کند.
روان شناسان معتقدند توجه نداشتن به تغییرات رفتاری 
کودکان پس از تولــد فرزند دوم، می تواند بــه روان آنها 
آسیب برســاند. البته شرایط ســنی کودک هم در میزان 
این گونه آســیب ها نقش زیادی  دارد؛ مثــال درک و فهم 
یک کودک ســه ســاله در مورد تغییری که قرار است در 
خانواده اتفاق بیفتد، با یک کودک شــش ســاله متفاوت 
اســت؛ اما به هر حال، فهمیدن و درک احساسات کودک 
و نحوه برخورد خود او با این موضوع، هم مهم اســت و هم 

متفاوت.
با ورود فرزند دوم، فرزند اول احســاس می کند جایگاه او 
تغییر کرده اســت و دیگر مانند قبل به او توجه نمی شود. 
به طور کلــی هرچه فرزنــد اول هنگام تولــد فرزند دوم 
کوچک تر )به ویژه زیر 18 ماه( باشد ، درمقایسه با بچه های 
سنین باال، ســخت تر می تواند با تولد فرزند جدید سازگار 
شــود؛ زیرا کودکان در ســنین پایین نیازمند مراقبت و 

حمایت بیشتری هستند.
حس رقابت

زمانی که دلبســتگی های فرزند اول شکل گرفت و تقریبا 
سه تا چهار ســاله شــد، شــرایط برای ورود فرزند دوم 
مهیاســت. ولی تجربه این شــرایط برای کودک دوساله 
به گونه ای اســت که اغلب دلبســتگی او دچار آســیب 

می شــود. حتی امکان دارد در آینده به افراد دیگر نیز به 
چشم رقیب نگاه کند.

بیشــتر کودکان پس از بــه دنیا آمدن فرزنــد دوم دچار 
تغییرات رفتاری می شــوند و با توجه به نوع شــخصیت 
کودک و رفتــار والدین، این تغییــرات می تواند مثبت یا 
منفی باشد. لجبازی، پرخاشــگری، حسادت، گریه های 
بی دلیل برای جلب توجــه اطرافیان، ترس جدایی از مادر 
و دیدن کابوس های شــبانه، ازجمله واکنش هایی اســت 
که پس از به دنیــا آمدن فرزند دوم دیده می شــود . البته 
بروز چنین رفتارهایی معموال طبیعی اســت و با عملکرد 

صحیح والدین پس از مدتی برطرف می شود.
آگاه سازی کودک

در بعضی موارد کودکان پس از تولد نوزاد دچار اختالالت 
مهم تری مانند تغییر در عادات غذایی، خواب یا رفتارهای 
ناشــی از عصبانیت های شدید  شــده که گاهی منجر به 
آسیب رساندن به نوزاد می شوند. در این مواقع اگر والدین 
نتوانند به تنهایی این گونه مشکالت را برطرف کنند، باید 

حتما به متخصص و مشاور کودک مراجعه کنند.
اما بهترین کار برای پیشگیری از چنین مواردی این است 
که والدین قبل از تولد فرزند جدیــد،  درباره تغییری که 

قرار است در خانواده اتفاق بیفتد،  با او صحبت کنند.

والدین باید در این خصوص به کودک حس ارزشــمندی 
بدهند و در واقع او را بــرای ایفای نقش خواهــر یا برادر 
بزرگ تر آماده کنند . به این ترتیب او حس بهتری خواهد 

داشت و کمتر حس می کند نادیده گرفته شده است.
به کودک انگیزه بدهید

ســعی کنید کودک را هر چه بیشــتر بــرای دیدن عضو 
جدید خانواده ســر شــوق بیاورید. این کار را می توانید با 
نشــان دادن لباس ها  یا آلبوم عکس زمان نوزادی  خود او 
انجام دهید. برایش از زمانی بگوییــد که تازه به دنیا آمده 
بوده است. معموال بچه ها از شــنیدن خاطرات خود لذت 
می برند؛ چون حس می کنند مهم و باارزش هســتند و به 

آنها توجه می شود. در این باره 
با او حرف بزنید و بگویید که 
چه نوزاد دوست داشــتنی و 
بانمکــی   بــوده و وجود یک 
نوزاد دیگر در خانه هم تا چه 
انــدازه می تواند خوشــایند، 
لذت بخش و ســرگرم کننده  

باشد.
آمادگی برای تغییرات

با فرزند خود در مورد اهمیت 
نقــش او در ارتبــاط با عضو 
جدید خانــواده و کمک های 
مهمی کــه او می تواند در این 
زمینه به شــما بکند، صحبت 
کنید. در ضمن ســعی کنید 
هنگام خرید وســایل جدید 
برای نوزادتان، حتما او را هم 
در نظر داشــته باشــید؛ مثال 
می توانید عروسکی در حد و 
اندازه های یک نــوزاد واقعی 

بخرید و ازکودک بخواهیــد از او نگهداری کند؛ مثال به او 
شیر بدهد، پوشکش را عوض کند، با او بازی کند و...؛ حتی 
هنگامی که بیرون می روید، عروســک را هم با خود ببرید 
تا او آمادگی بیشتری برای ورود یک فرد دیگر در خانواده 

پیدا کند . 
گاهی نیــز می توانیــد او را داخل ماشــین روی صندلی 
مخصوص کودک قرار دهید و کامال مثــل یک نوزاد با او 
رفتار کنید . این کارها او را بیشتر آماده رو به رو شدن  با این 

موضوع می کند.
در واقع وقتی با آمادگی بیشتر کودکان را برای رویارویی 
با تغییرات آماده می کنیم، قدرت پذیرش آنها نیز در این 

خصوص بیشتر می شود.

بیشتر کودکان 
پس از به دنیا 

آمدن فرزند دوم 
دچار تغییرات 

رفتاری می شوند 
و با توجه به نوع 

شخصیت کودک و 
رفتار والدین، این 
تغییرات می تواند 

مثبت یا منفی 
باشد

ایجاد تغییر در زندگی، معمــوال پیامدهایی را به 
دنبال دارد و تغییری در حد تولد یک نوزاد کوچک 

در خانواده نیز از این امر مستثنا نخواهد بود.

وقتی فرزند دوم به دنیا می آید؛

حــس رقــابت 
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پیشنهاد سردبیر: 
تاج فتحعلی شاه قاجار

گنجینه تاریخ

گردشگری

فرح دیبا، آخرین همســر محمدرضا پهلوی بود که در سال ۱۳۳۸ خورشیدی 
به عقد آخرین پادشــاه ایران درآمد. فرح پهلوی جواهرات و زیورآالت مختلف 
و منحصر به فردی داشــت که برخی از آنها هم اکنون در موزه جواهرات ملی 
ایران موجود بوده و برخی دیگر با خود او به هنگام خروج از کشور برده شدند. 
تاج پیــش رو، یکی از محبوب ترین تــاج های فرح پهلوی اســت که از آن در 
بسیاری از مراسمات رســمی و موقعیت های مختلف استفاده می کرد. به طور 
مثال این تاج را در ســفرش به ایاالت متحده و کانادا همراه داشت.اگر به تاج 
دقت کنید، می بینید از دو بخش ساخته شــده که در نوار پایینی قلب شکل، 
الماس هایی با ارزش قرار گرفته و جنســی از پالتین دارد. در همین قســمت 
دو ردیف الماس زرد و صورتی کمیاب به چشــم می خورد و درســت بر باالی 
آن، ۷ زمرد درشــت تاج را آراســته اند. اطراف هر زمرد نیز الماس هایی ریز 
دیده می شود. الماس ها و سنگ هایی که در ســاخت تاج محبوب فرح به کار 
رفته اند برخی جدید و برخی قدیمی می باشــند. به نظر می رسد الماس های 
روی تاج، برشی از الماس های خزانه جواهرات ملی بوده باشد. زمردها احتماال 
از آمریکای جنوبی و الماس های اطراف زمردها نیز از آفریقای جنوبی هستند.

این تاج را هری وینســتون، جواهرســاز معروف نیویورکی به مناسبت مراسم 
ازدواج فرح دیبا و محمدرضا پهلوی ســاخته اســت. از محل کنونی این تاج 

اطالعات دقیقی در دست نیست.

تاج کیانی؛ تاج مخصوص پادشــاهان قاجار است که به دستور فتحعلی شاه قاجار 
در ایران ساخته شــده و به الماس، یاقوت، زمرد و مروارید مزین شده است. جالب 
آنکه بعد از دوره ساســانی و قبل از دوره قاجار، استفاده از تاج به این شکل مرسوم 
نبود و پادشاهان از تاج به صورت جقه و پیش کاله استفاده می کردند. پیش کاله ها 
قطعه ای جواهرنشان بوده اند که روی کاله ها نصب می شدند. باید  بدانید که تاج 
کیانی اولین تاجی است که بعد از دوران امپراتوری ساسانی و به سبک تاج های این 
امپراتوری ساخته شده است. تاج پادشاهان ساسانی بسته به سلیقه شاهان، وزن و 
شکل متفاوتی داشت. برخی از آن تاج ها چنان وزنی داشتند و سنگین بودند که 
آنها را با زنجیر نازکی از ســقف آویزان می کردند تا وزنش بر سر پادشاه سنگینی 

نکند.
 از جمله مشخصات ظاهری این تاج ها وجود کنگره روی آن بوده که نمادی مذهبی 
و ملی محسوب می شود و نشانی از خدایان باستانی بوده است. در واقع  این کنگره 
ها برای به تصویر کشیدن رابطه شاه و خدا استفاده می شده؛ یکی دیگر از ویژگی 
تاج های ساســانی وجود انوار خورشــید در جلوی تاج بوده که در تاج کیانی هم 
کامال قابل مشاهده است. این انوار نشان از خورشید دارند. از آنجا که خورشید در 
ایران باستان نمادی از فر و ایزدان است، استفاده از این تشعشعات نشان از کسب 
مشروعیت شهریاران از ســوی خدایان اســت.تاج کیانی در سال ۱۲۱۲ هجری 

قمری ساخته شد و بعدها نیز مورد استفاده دیگر سالطین قاجار قرار گرفت.

تاج فتحعلی شاه قاجارتاج محبوب همسرشاه مخلوع کره جواهر نشانالماس کوه نور

گرچه الماس کوه نور در حال حاضر یکی از بزرگ ترین الماس های دنیا نیست، 
اما بی شــک یکی از زیباترین، باشــکوه ترین و پر داســتان ترین الماس های 
دنیاست. در سال ۱۷۳۹ و در پی کشورگشــایی ها و فتوحات متعدد، نادر شاه 
به هندوستان رسید و قصد فتح این ســرزمین را کرد. پادشاه آن زمان هند که 
حکومتی ضعیف داشت و از پس دفاع ســرزمین خویش بر نمی آمد، خواست 
تا با هدایایی چشــمگیر تاج و تخت خود را حفظ کنــد. او دو گنجینه و الماس 
مهم دربار هند را تقدیم نادرشــاه کرد؛ دو الماس منحصر به فرد که یکی بر تاج 
پادشاه و دیگری در وسط تخت پادشاهی می درخشیدند.نادر شاه با دیدن الماس 
وسط تخت، با حیرت گفت که همانند کوهی از نور است و در وصف الماس دیگر، 
دریایی از نور را به کار برد. بدین گونه این دو نام روی دو الماس مهم تاریخ ماندگار 
شدند: الماس کوه نور و الماس دریای نور. الماس کوه نور که آن زمان هنوز وزن 
ابتدایی خود را داشت، یکی از بزرگ ترین الماس های دنیا بود به وزن ۷۹۳ قیراط. 
الماس دریای نور نیز بزرگ ترین الماس صورتی دنیا بوده و هست. تختی که به 
الماس کوه نور آراسته شده بود، به شکل طاووس بود و از آن پس به تخت طاووس 
نادری معروف شــد. الماس کوه نور که از نظر ملکه ویکتوریا درخشــش دیگر 
الماس های برش خورده منطقه را نداشــت، به دست جواهرسازی سپرده شد و 

وزنش تا ۱0۸.۹۳ قیراط کاهش یافت. 

ناصرالدین شاه که چهارمین شاه دوره قاجاریه بود، در سال ۱۲۹۱ هجری قمری 
فرمان داد تا کره جواهرنشان را بسازند. ساخت کره جواهر نشان توسط گروهی 
از جواهرسازان ماهر ایرانی به سرپرستی ابراهیم مسیحی انجام گرفت. هم اکنون 
کره جواهرنشــان در موزه جواهرات ملی، بخش خزانه جواهــرات ملی واقع در 
خیابان فردوسی قرار دارد.کره جواهرنشان، کره  جغرافیایی است که پایه  آن تماما 
از طالی خالص به وزن ۳۴ کیلوگرم ساخته شده است. روی پایه و سطح کره از 
انواع جواهرات قیمتی به تعداد 5۱۳66 قطعه پوشانده شده است و وزن تمام این 
جواهرات به کار رفته ۳656 گرم است. برای ساخت کره جواهرنشان از جواهراتی 
که در خزانه موجود بوده، استفاده شده است. روی نقشه جهان این کره، عمدتا 
دریاها با سنگ زمرد و خشکی ها با یاقوت نشان داده شده اند. در این میان ایران، 
انگلستان و جنوب شرقی آسیا با الماس مشخص شده اند. برای ترسیم آفریقای 
جنوبی و مرکزی از یاقوت کبود و برای هندوستان از یاقوت روشن استفاده شده  
است. جالب آنکه برای مشخص کردن شهر تهران از یاقوت کمیابی به نام اورنگ 
زیب  و از یک یاقوت بزرگ نیز برای نشــان دادن کوه دماوند استفاده شده است.

تمام خطوط جغرافیایی موجود روی کره نیز با الماس برجسته شده اند. قطر کره 
جواهرنشان 66 سانتی متر است. پیدا کردن کشورها روی این کره کمی مشکل 

است!

مدت زیادی تا شروع ســال جدید باقی نمانده است 
و احتماال شما هم مانند خیلی های دیگر دارید برای 
ایام عید برنامه ریزی می کنید و در این فکر هستید 
که به کجا سفر کنید. هدف از سفر مخصوصا در نوروز 
مشخص اســت، از تن به در کردن خستگی و کسب 
آرامش و شــاید دیدن یک مکان جدید. فرقی ندارد 
که هدفتان سفر به خارج از کشــور باشد یا یکی از 
مقصدهای گردشگری داخلی را انتخاب کرده باشید، 
در هر صورت باید یاد بگیرید چطور تعطیالت را بدون 
استرس ســپری کنید و آرامشی که دنبالش هستید 
را به دســت آورید. در اینجا ترفندهایــی را برای 
شــما مطرح می کنیم که با یادگیری آنها می توانید 
 تعطیالتی فراموش نشدنی را پســت سر بگذارید. 
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بگذرانیــد باید 
دالیل مشغول بودن 

تــا فکرتــان را بشناســید 
در بتوانید آنهــا را حذف کنید.  اگــر 

سفر اشــتباهی کردید ســخت نگیرید، 
یادتان باشد همین اشتباهات بعدا برایتان 

تبدیل به خاطره می شوند.

دلیل استرس را بدانید

بــد نیســت بــه 
ی  یت ها ســا

مختلــف 
گردشــگری سر 

پیشنهادهای  و  بزنید 
افــراد مختلــف در مورد 

نظرات مقصدتان را بخوانید. با خواندن 
افرادی که به آن مکان ها سفر کرده اند، می توانید 
از تجربیات آنها اســتفاده کرده و دید اولیه ای 
راجع به جایی که می خواهید بروید کسب کنید.

تحقیقات الزم را انجام دهید

خبر  حادثــه 
کند  نمی 
و در طول 

ممکن  ســفر 
است مشکلی پیش 

بیاید مخصوصا اگر فرد 
. مســن یا کودک، همراهتان  شــد با

برای سفر حتما همه وسایل ضروری مثل 
دفترچه بیمه و داروهایی که فکر می کنید 

مفید هستند را همراهتان داشته باشید.

وسایل ضروری را همراه خود ببرید

اینکه فکر کنید باید همه  کارها را خودتان 
انجام دهید تا ســفر بدون مشکلی داشته 
باشید، تصور اشــتباهی است. اجازه دهید 
دیگران هم همراه شــما تصمیم بگیرند و 
سعی کنید برنامه ریزی سفر را با مشورت 
دیگران پیش ببرید. اینطــور نه تنها همه  
بارها روی دوش شــما نیفتاده بلکه طبق 
تصمیــم خودتــان و موافقت بقیه ســفر 
را پیش برده اید و در نتیجــه همه راضی 

خواهند بود.

تنها تصمیم نگیرید

اگر می خواهید ســفری را شــروع کنید 
 باید همــه  کارهــای اســترس زا را کنار

 بگذارید. 
برای ســفرتان برنامه ریزی کنید و زمان 
آن را طوری انتخــاب کنید کــه در بازه 
زمانی سفرتان، در محل کار خیلی نیازی 

به شما نباشد. 
بهتر است اگر کار نیمه تمامی دارید قبل 
از سفر آن را تمام کنید تا دیگر در هنگام 

سفر درگیری فکری نداشته باشید.

به مسائل کاری فکر نکنید

شهرهای افسانه ای به شهرهایی گفته می شود که شبیه 
رویا و آنقدر زیبا و جذاب هســتند که با واقعیت فاصله 
زیادی دارند؛ اما واقعی هســتند! اگر به این شهرها سفر 
کنید، هر قدمی که در آنهــا بگذارید مانند خواب و خیال 
است و به هر گوشه آن که بروید، شگفت زده خواهید شد. 
با ما همراه باشید تا افســانه ای ترین شهرهای محبوب 

گردشگرها را به شما معرفی کنیم:

این جزیره خارق العــاده به عنوان یکی از بزرگ تریــن جزیره های دنیا 
شناخته می شود. این جزیره در تمام سال پوشــیده از برف و یخ است؛ 

اگر چه چشــم انداز فوق العــاده زیبای 
این جزیره بــا خانه های رنگــی زیباتر 
می شــود. ســکوت فوق العاده عجیبی 
 دارد و می توان از آن بــه عنوان یکی از 
آرام بخش ترین مکان های روی زمین نام 
برد. اگر به دیدن منظره  زیبای شفق قطبی 
که فقط در آسمان برخی نقاط زمین دیده 
می شود عالقه دارید، حتما از این جزیره 

دیدن کنید.

هوی ان در ساحل جنوبی دریای چین واقع شــده و یونسکو این مکان را 
به عنوان میراث جهانی ثبت کرده است. هوی ان یک مکان تاریخی مهم 

به شمار می رود که فرهنگ جنوب شرقی 
آســیا را از قرن پانزدهم تا نوزدهم نشان 
می دهــد. در هوی ان مــکان هایی مثل 
پل فیل، بــه خوبی محافظت شــده اند. 
این منطقه  زیبــای ویتنام به خاطر تولید 
فانوس های ابریشــمی هم مشهور است. 
اگر خواستید از یکی از کشورهای آسیایی 
دیدن کنید، ویتنام عالوه بــر زیبایی با 
توجه به اینکه کشور ارزانی است می تواند 

گزینه  خوبی باشد.

فارو مجموعه ای از جزایر اســت که تحت تســلط و در قلمرو 
دانمارک اســت. این گروه جزایر به دلیل منظره  شگفت انگیز 
و خیره کننده، آب و هوای فوق العاده تمیز، آســمان مه آلود و 

صخره های آتشفشانی ای که دارد مشهور است.

)Greenland( جزیره گرینلند 

)Hoi an( هوی ان 

 

کاتماندو شــاید برای بعضی از ایرانی ها چندان مقصد شناخته شده ای 
نباشــد، اما قطعا برای کســانی که به دنبال ماجراجویی هســتند و به 
کوهنــوردی از کوه هــای خطرناک 
عالقه دارند معروف اســت. کاتماندو 
پایتخت کشور نپال و جایگاه تعدادی 
از کــوه هــای بلند و صعــب العبور 
دنیاســت؛ در واقع رشــته کوه های 
هیمالیا پایتخت این کشــور حیرت 
انگیز را احاطه کرده انــد. کاتماندو 
پرستشــگاه های گوناگونــی دارد و 
بخش مهمی از محبوبیتش را مدیون 

این پرستشگاه هاست.

به این شهر لقب شهر پری ها داده اند، شاید تا به حال نام این شهر فرانسه 
را خیلی نشنیده باشــید؛ اما احتماال تصاویر آن را دیده اید. کولمار شهر 
کوچکی در شــمال شــرقی فرانسه 
است و جمعیت بســیار کمی نزدیک 
به ۶۵ هزار نفر دارد کــه آن را به یک 
مکان خاص و آرام بخش و دلنشــین 
تبدیل کرده است. جالب است بدانید 
بارتولیدی که مجسمه  آزادی آمریکا 
را ساخته از این شهر بوده است. کولمار 
شهری اســت که زیبایی اش آنچنان 
خیره تان می کند که نمی توانید از آن 

چشم بردارید.

)Kathmandu( کاتماندو 

)Colmar( کولمار

شهرهای زیبـایی
 که شبیه رویا هستند

)Faroe islands( جزایر فارو 
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پیشنهاد  سردبیر:12
» قوچ و میش اصفهان« گونه شاخص جانوري پارك ملي  روحاني: 

مشكالت محیط زيست بدون تغییر 
فرهنگ جامعه حل نمي شود

آشنايي  با طرح ساعتي با محیط بان 
در مدرسه

صدور حكم قضايي براي سه متخلف 
شكار و صید درشهرستان نطنز

دستگیری سه شكارچی متخلف
 در کردستان

رييس جمهور در آيين اختتاميه هشتمين جشنواره بين المللي فارابي 
با ذكر مثال هاي از تاثير تبيين  فرهنگــي در بخش هاي مختلف، گفت: 
در مســئله محيط زيســت، بدون تغيير فرهنگ جامعه مشكالت حل 
نمي شود. به گزارش » پارما «، حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني 
رييس جمهور در آيين اختتاميه هشتمين جشنواره بين المللي فارابي كه 
در سالن اجالس سران برگزار شد با ذكر مثال هاي از تاثير تبيين  فرهنگي 
در بخش هاي مختلف، گفت: اگر در بخش آب مشكل داريم، بايد منابع 
آبي كشور را با شيوه هاي درست مديريت كنيم، شيوه هاي جديد آبياري 
آموخته شود و از ذخاير و منابع آبي براي رفاه مردم و درست بهره ببريم، 
بدون فرهنگ صحيح براي مصرف نمي توان مشكالت مديريت آب را حل 
كرد. روحاني افزود: حتي اگر به دنبال تحول در الگوي كشــت هستيم، 
بدون ايجاد فرهنگ الزم در كشاورزان عزيز، نمي توان تغيير الگوي كشت 
و مصرف در جامعه به وجود آورد. رييس  قوه مجريه با اشاره به مشكالت 
 محيط زيســتي مردم در غرب، جنوب و شرق كشــور و مشكالت آنان 
در مواجهه با ريزگردها،  آلودگي خاك و آب، اظهار داشت: راه حل علمي 
براي اين مشكالت وجود دارد و بايد مصرف و شدت انرژي متعادل شود، 
از منابع سوختي سالم بهره ببريم و صنعت ما تحول پيدا كند، اما در عين 
حال بايد در نظر داشت در مســئله محيط زيست، بدون تغيير فرهنگ 
جامعه مشكالت حل نمي شود. روحاني ادامه داد: با تبيين اهميت مسئله 
محيط زيست، مراقبت مردم، سبك زندگي درست و استفاده حداكثري 

از وسايل نقليه عمومي، مي توان مشكالت محيط زيستي را حل كرد.

 امروزه در تمام كشــورهاي پيشــرفته و در حال توســعه آموزش هاي 
محيط زيستي و انديشه هاي حفاظت از محيط زيست به سطح مدارس 
 كشيده شده اســت و اعتقاد بر اين اســت كه اگر اخالق محيط زيستي 
در ذهن و اعتقادات كودكان نهادينه شود بســياري ازمسائل و معضالت 

حوزه محيط زيست حل مي شود.
 به گزارش» پارما « باور ما بر اين است كه اســتفاده از مشاركت كودكان 
و نوجوانــان در حفظ محيط زيســت تحقق دو هدف مهــم خواهد بود.

 نخســت آموزش و انتقال مفاهيم عميق محيط زيستي در ابعاد مختلف 
و در كمترين زمان ممكن به نسل آينده ساز جامعه صورت مي پذيرد و دوم 
با توجه به تاثير پذيري والدين از فرزندان انتقال پيام هاي محيط زيستي 
از كودكان به نهاد خانواده، مدرســه و اجتماع انجام مي شود. كامال واضح 
است كه مهم ترين دستگاه فرهنگ ساز در هر كشوري آموزش و پرورش 
است، زيرا اين دستگاه با گستردگي و اســتعداد بالقوه فراگيران و نيز در 
اختيار داشتن نيروهاي توانمند علمي مي تواند به عنوان يك بازوي توانمند 
 جهت ارتقاي آموزه هاي محيط زيست بين دانش آموزان و ازطريق تسري 
 به خانواده هــا دركل جامعه عمل كنــد. از اين رو اجــراي طرح مذكور 
 در مدارس مي تواند از ابزارهاي مهم آگاه ســازي به شــمار رود. مدارس 
و دانش آموزان اطراف پارك هاي ملي و اطراف درون مناطق حفاظت شده 
و پناهگاه هاي حيات وحش در مقاطع مختلف تحصيلي از مخاطبين اين 
طرح هستند. هدف كلي طرح ساعتي با محيط بان در مدرسه ارتقاي سطح 
آگاهي هاي محيط زيستي دانش آموزان و آشنايي با وظايف محيط باني 
 و مناطق حفاظت شــده است. آشــنايي با شــرح وظايف محيط بانان 
و نهادينه كردن حس حرمت به محيط بانان در دانش آموزان و خانواده ها 
به عنوان حافظان محيط زيست، جلب مشاركت و ايجاد حس مسئوليت 
دانش آموزان در راستاي حفاظت از محيط زيست، آموزش واطالع رساني 
مسائل محيط زيستي متناسب با اقليم منطقه و استفاده از توان فزاينده 
جامعه دانش آموزي به منظور انتقال پيام هاي زيســت محيطي به درون 
خانه و خانواده از ديگر اهداف اين طرح اســت. طرح ساعتي با محيط بان 
 در مدرسه از نيمه اول سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ توسط سازمان حفاظت 

محيط زيست و با همكاري وزارت آموزش و پرورش آغاز شد.

 سرپرســت اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان نطنز گفت: 
 براي سه متخلف شكار و صيد در منطقه حفاظت شده كركس نطنز 

حكم قضايي صادر شد.
مهدي صادقي گفت: براي سه متخلف شكار وصيد به اتهام نگهداري 
اســلحه و مهمات به صورت غير مجاز و شــكار يك راس كل كوهي 
در منطقه حفاظت شــده كركس حكم قضايي صادر شد. وي افزود: 
 دادگاه به اســتناد بند الف از مــاده ۶ قانون مجازات قاچاق اســلحه 
 و مهمــات و دارندگان ســالح و مهمــات غير مجــاز متخلفين را 
به پرداخت چهار فقره جريمه نقدي بيســت ميليــون ريالي در حق 
صندوق دولت محكوم كرد و در راستاي ماده ۱۸ از همان قانون اسلحه 
 و مهمات مكشوفه ) شامل دو قبضه اسلحه شكاري و ۲۲ عدد فشنگ (

به نفع دولت ) وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ( ضبط شد.
وي گفت: منطقه حفاظت شــده كركس با وسعت بيش از ۱۱۴ هزار 
 هكتار به محدوده اي از منابع طبيعي كشــور اعــم از جنگل و مرتع 
 و دشت و آب و كوهستان اطالق مي شود كه از لحاظ ضرورت حفظ 
و تكثير نسل جانوران وحشي يا حفظ يا احيا رستني ها و وضع طبيعي 

آن داراي اهميت خاصي بوده و تحت حفاظت قرار مي گيرد.

رييس اداره حفاظت محيط زيســت ديواندره در كردستان گفت: 
ماموران يگان حفاظت اين اداره سه شكارچی متخلف را در منطقه 

سارال اين شهرستان دستگير كردند.
بهزاد شــريفی افزود: مامــوران يگان حفاظت ايــن اداره در حين 
 عمليات گشت زنی در حاشــيه منطقه حفاظت شده » چلچمه « 
و منطقه » ســارال « اين شهرســتان سه شــكارچی متخلف را 
دستگير كردند. وی اضافه كرد: از اين شكارچيان متخلف الشه يك 
خارپشت، سه قبضه اسلحه شكاری و تعدادی فشنگ كشف و ضبط 
شــد. وی اظهار كرد: پرونده اين متخلفان برای رسيدگی و صدور 
 حكم به مراجع قضايی ارجاع شــد. منطقه حفاظت شده چلچمه 
با مساحت ۹۲ هزار هكتار از برف گيرترين و سردسيرترين مناطق 
كردستان بوده و مابين ســقز، مريوان و ديواندره قرار گرفته است. 
اسحاق آباد، بست، كانعمت، سوله، نرگسله و درهوان از روستاهای 
 اطراف آن است. اين منطقه يكی از زيســتگاه های انواع حيوانات 
 از جمله خرس قهوای، گــراز، قوچ و ميش و انــواع پرندگان بوده 
 و از لحاظ پوشــش گياهــی جز مراتــع درجه يك غنی اســتان 

است.

ويژه

با مسئوالن

 رييس كميسيون كشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس 
با انتقاد از روند كند مقابله با متخلفان در ســاحل خواری، 
گفت: برخورد با متخلفان ســاحل خــواری با مالحظات 
انجام می شود. علی محمد شــاعری درخصوص اظهارات 
دادستان كل كشور مبنی بر اينكه مقابله با ساحل خواری 
در دستور كار دادستانی مازندران قراردارد، افزود: متاسفانه 
حفاظت از حريم۶۰ متری ســواحل تاكنون موردتوجه 
مسئوالن قرار نگرفته بنابراين ســواحل دريا و رودخانه ها 
از ســوی دســتگاه های دولتی، خصوصی و مردم تصرف 
 و منجر به گســترش ســاخت و ســازها در اين مناطق 
شده اســت. نماينده مردم نكا، بهشهر و گلوگاه درمجلس 
 شورای اسالمی، افزود: متاســفانه معضل ساحل خواری 
در شمال كشور موجب افزايش مشكالت در محيط زيست 
دريای خزر شده است، ضمن اينكه اين معضل باعث شده 
بخش عظيمی ازمردم به شكل عادالنه نتوانند از حريم دريا 
استفاده كنند؛ هر چند كه درحال حاضر اراده بر اين است 
كه حريم سواحل از دست متصرفان آزاد شود، اما متاسفانه 

اين موضوع به كندی صورت می گيرد.
وی با انتقــاد از اينكــه برخی مالحظات منجــر به عدم 
آزادسازی سواحل دريا و حريم رودخانه ها در شمال كشور 
شده است، تصريح كرد: همان طور كه تاكيد شد متاسفانه 
 برخورد بــا متجاوزان، متخلفان و آزادســازی ســواحل 
به كندی صورت گرفته و اقدامات مسئوالن رضايت بخش 
نيست؛ زيرا برخی مالحظات در انجام وظايف دستگاه های 

مسئول در برخورد با متخلفان و متجاوزان وجود دارد.
شــاعری با بيان اينكــه بخشــی از ســواحل در اختيار 
دستگاه های دولتی، وزارتخانه ها و بخش خصوصی صاحب 
نفوذ اســت، گفت: به طورحتم۶۰ متر حريم سواحل بايد 
آزاد و امكان دسترســی عموم مردم به سواحل بايد فراهم 
شود، اما بايد تاكيد كرد كه سازمان های دولتی، انتظامی، 
 نظامی و بخــش خصوصی عامل اصلی تخريب ســاحل 

در خزر هستند.

ريیس کمیسیون منابع طبیعی مجلس؛

روند مقابله با متخلفان 
ساحل خواری مطلوب نیست

اخبار 

دریچه

خبر

انواعــی  وجــود  بــه  زيســت  محيــط   كارشناســان 
از مواد شــيميايی در اعماق اقيانــوس آرام پی برده اند كه 
اســتفاده از آنها در دهه۱۹۷۰ ممنوع اعالم شــده است.

در اين بررســی كارشناســان محيط زيســت از مشاهده 

انباشــت مقادير نســبتا زيادی از مواد آالينــده همچون 
 PCB و PBDE در اكوسيستم های عميق دريا شگفت زده 
شدند. اين تركيب ها كه در قرن بيستم كاربرد گسترده ای 
داشتند سمی هســتند و در محيط زيست جمع می شوند.

در اين بررســی دكتر » آالن جاميســون « از دانشــگاه 
نيوكاســل انگليس به ارزيابی ســطح آالينده ها در بافت 
چربی جاندارانی موســوم بــه » دوجورپايــان « در عمق 

اقيانوس آرام پرداخت.
 PCB آالينده های موجود در بدن » دوجورپايان « شــامل
و PBDE بــوده كه به طــور معمول به عنــوان عايق های 

الكتريكی و مقاوم در برابر آتش استفاده می شود.
 اين تركيب های شــيميايی كه از طريــق حوادث صنعتی 
و تخليــه زباله ها وارد محيط زيســت می شــوند به طور 

طبيعی تجزيه نشده و در محيط زيست باقی می مانند.

سخنگوی كميســيون كشــاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس 
 از پيگيری وضعيــت گونه هــای در معرض انقــراض خبر داد 
 و بر لــزوم اصالح بينــش عمومی نســبت به محيط زيســت 

تاكيد كرد. 
علــی وقف چــی، از ورود كميســيون كشــاورزی به بررســی 
 وضعيــت گونه های در معــرض انقــراض خبر داد و بــا تاكيد 
بر لــزوم اصــالح بينــش عمومی نســبت به محيط زيســت، 
گفت: اكثر قريب به اتفاق كســانی كه حيات وحــش را تهديد 
می كننــد دنبــال منافع فــردی خود بــوده و اهميتــی برای 
 منافع و هويت ملــی قائل نيســتند؛ درصدد هســتيم با ورود 
به موضوع گونــه هــای در معرض انقــراض وضعيــت آنها را 
 بررســی و پيگيــری كنيــم. نماينده مــردم زنجــان و طارم 
وظايــف  يــادآوری  بــا  اســالمی،  شــورای  مجلــس   در 
زيست محيطی دولت در اليحه برنامه ششــم، تدوين و اجرای 

 برنامه هــای حفاظــت از مناطــق چهارگانه محيط زيســت 
 و خطــر انقــراض حيــات وحش بــا رويكــرد بهــره گيری 
از ظرفيت های داوطلبانه اشــخاص حقيقــی و حقوقی را يكی 
 از اين وظايف برشــمرد و افزود: دولت بايد اهتمــام ويژه ای را 
 در انجام اين وظايف داشته و حفاظت از گونه های نادر جانوری را 

در اولويت قرار دهد.
اين نماينده مــردم در مجلس دهم بر لزوم فعال شــدن بخش 
خصوصی در حوزه حفاظــت از گونه های نــادر جانوری تاكيد 
كــرد و ادامــه داد: بهتريــن راهكار بــرای حفاظــت و احيای 
 نســل گونه های نادر جانوری مانند يوزپلنــگ، پلنگ، خرس 
قهــوه ای و ... اســتفاده از ظرفيت بخش خصوصی اســت زيرا 
ســازمان حفاظت محيط زيســت با كمبود اعتبــارات مواجه 
اســت و نمی تواند از پــس تاميــن هزينه های احيای نســل 
 پلنــگ و يوزپلنگ ايرانــی برآيد. وی بــا بيان اينكــه نوع نگاه 

به محيط زيســت بايد اصالح شــود، تصريح كرد: اگر نگاه های 
منفعت طلبانه به محيط زيســت كشور رفع شــود به طور قطع 

مشكالت محيط زيست كشور رفع خواهد شد.
 ســخنگوی كميســيون كشــاورزی، آب و منابــع طبيعــی 
در مجلس دهم، از بی توجهی نســبت به احيای نسل گونه های 
نادر جانوری انتقاد كــرد و با يادآوری پــرورش طيور در بخش 
خصوصی، گفت: بــرای نگهــداری از جوجه يــك روزه برنامه 
مشــخصی تعريف و بر همين اســاس در اين برنامــه به ميزان 
دمای هوا، تغذيه، واكسيناســيون و ... توجه و ســعی می شود 
شــرايط فوق العــاده ايده آلی بــرای جوجه يــك روزه تعريف 
 شــود اين در حالی اســت كه به موضوع حفاظت و احيای نسل 
گونه های در معرض انقــراض هيچ گونه توجه نشــده و برنامه 
تعريف شــده ای هم برای حفاظت از اين گونه هــا نداريم و اين 
 بی توجهی نشــانه اين اســت كه برخی منفعتــی در حفاظت 

از حيات وحش نمی بينند.
وقف چــی افــزود: اگر بتــوان بخــش خصوصــی را در زمينه 
حفاظت از گونــه های نــادر جانوری فعــال كرد از يك ســو 

 خطر انقراض گونه های نــادر كاهش پيدا می كند و از ســويی 
 به دليــل ظرفيت های گردشــگری درآمدزايی را برای كشــور 

به همراه خواهد داشت.
 نماينــده مردم زنجــان و طــارم در مجلــس دهم، بــا تاكيد 
بر اينكــه افزايش نيروی محيط بــان تاثير چندانــی در بهبود 
 وضعيت گونه های نادر جانــوری ندارد، گفــت: حفاظت بهتر 
از گونه های نــادر جانوری مســتلزم فرهنگ ســازی، اصالح 
نوع نــگاه افــراد به محيــط زيســت و حيات وحــش، ارتقای 
ســطح آگاهی مردم نســبت به خطر انقراض گونــه های نادر 
جانوری اســت و بــا افزايش نيــروی محيط بــان و همچنين 
 تشــديد مجازات شــكارچيان نمی توان خطر انقراض نســل 
 گونه های نادر را كاهش داد. ســخنگوی كميسيون كشاورزی،

 آب و منابع طبيعی مجلس شورای اســالمی، ادامه داد: اگر قرار 
است بودجه ای به ســازمان حفاظت محيط زيست برای احيای 
نســل گونه های نادر جانوری اختصاص پيدا كند، بهتر اســت 
بخشی از اين بودجه را در جهت افزايش ســطح آگاهی مردم و 
همچنين  فرهنگ سازی برای حفاظت از اين گونه ها صرف كرد.

همزمان با برگزاری اولين همايش ملی » اكولوژی، حفاظت، 
تنوع و حفاظــت گياهــی « در خصــوص وضعيت۷۸۰۰ 
گونه گياهی كشــور با حضــور متخصصان و انديشــمندان 
بحث و بررسی می شــود. دكتر محرابيان، دبير اجرايی اولين 

 همايش ملــی اكولوژی، حفاظت، تنــوع و حفاظت گياهی، 
در دانشگاه شهيد بهشتی، همگرايی ميان اساتيد و محققان را 
از اهداف برگزاری اين همايش نام برد و افزود: در حال حاضر 
گونه های گياهی در كشور مغفول مانده اند و هر جا كه صحبت 
از تنوع گياهی می شــود، تنها از تنوع جانوری سخن به ميان 
می آيد.وی با بيان اينكه در حال حاضر تنها برخی از گونه های 
گياهی مورد توجه قرار گرفته اند، اضافه كــرد: اين در حالی 
 است كه بسياری از گونه های باارزش كشور مورد بی توجهی 

قرار گرفته اند.
محرابيان تعداد گونه های گياهی كشــور را۷۳۰۰ تا۷۸۰۰ 
گونه ذكر كــرد و يادآور شــد: اين در حالی اســت كه كمتر 
 شــاهد هســتيم كه از اين گونه های گياهی صحبت شــود 
و ما با برگزاری اين همايش در صدد هستيم تا جامعه را نسبت 

به وجود اين تعداد گونه  گياهی آگاه كنيم.

وجود مواد شیمیايی غیرمجاز در اعماق اقیانوس آرام

ورود مجلس به وضعیت گونه های در معرض انقراض

مغفول ماندن 7800 گونه گیاهی بومی کشور

به گزارش » پارما «، در ســال ۱۳۴۳ كانون شــكار ايران اين 
منطقه را با وسعت ۳۷ هزار هكتار به عنوان حفاظت شده اعالم 
 كرد. سپس در سال۱۳۵۰ شــوراي عالي شكارباني و نظارت 
 بر صيد نيــز منطقه مزبور را مشــتمل بر ســه منطقه امن 
 و ممنوع التعليف به عنوان حفاظت شــده به تصويب رساند.

پس از آن منطقه ســياهكوه نجف آباد و عمركوه در مجاورت 
منطقه حفاظت شده به عنوان منطقه شكار ممنوع، تصويب 
شــد. در ســال ۱۳۷۴ طبق مصوبــه ۱۴۳ مــورخ ۷۴/۷/۶ 
شورايعالي حفاظت محيط زيست با الحاق دو منطقه حفاظت 
شده و شكار ممنوع، پناهگاه حيات وحش قميشلو با مساحت 
۸۶۶۸۵ هكتار به تصويب رسيد و در نهايت در سال ۱۳۸۶ بر 
اساس مصوبات بيست و هشتمين جلسه شورايعالي حفاظت 
 محيط زيســت با الحاق ســه منطقه امن كرلياس،كهوك 
و السميان، ۳۰۰۶۹ هكتار از اين پناهگاه به پارك ملي ارتقا 
پيدا كرد و در نهايت در سال۱۳۸۹ بخشــي بالغ بر ۲۶ هزار 
هكتار به پناهگاه الحاق و مســاحت آن بــه ۱۱۳ هزار هكتار 

افزايش پيدا ركرد.
مشخصات  منطقه

ايــن منطقه با مســاحت حــدود ۱۱۳ هزار هكتــار در ۴۵ 
كيلومتري شــمال غرب شــهر اصفهان قــرار دارد. منطقه 

 قميشــلو به دليل دارا بودن ارزش زيســتگاهي ويژه و 
به ســبب وجود قلعه ها و بناهــاي مربوط به عصر 
قاجار حائز اهميت است. اين منطقه شامل كوه ها، 
تپه ماهورها و دشت هاي متعدد است، مهم ترين 
ارتفاعات منطقه عمركوه، موستان، زنگاري، دم 
زرد، اتابكي، دربند، كپه پلنگي و دم دراز اســت.

 بخش عمــده اقليم منطقه نيمه خشــك بياباني 
و قسمت هاي كوچكي در ارتفاعات داراي اقليم نيمه 

مرطوب است. ميانگين دماي ســاليانه منطقه ۱۱/۵ درجه 
سانتيگراد، ميانگين سردترين ماه سال ۱/۶- و گرم ترين ماه 
ســال ۲۳/۹ درجه سانتيگراد اســت، در اين منطقه پر باران 
 ترين ماه اسفند اســت. قميشلو شــامل دو بخش ارتفاعات 

و دشــت اســت. ارتفاعات منطقه به صورت 
پراكنده ديده مي شــود بنابراين تراكم آن 

در بخش جنوبي منطقه بيشــتر است. 
حداقل ارتفاع منطقــه ۱۶۸۷ متر از 

سطح دريا در بخش غــربي 

و حداكثر ارتفاع آن ۲۷۶۷ متر در بخش جنوبي است. بخش 
غربي منطقه دشــتي و كم ارتفاع اســت ولي مناطق دشتي 
نيز محدود به بخش غربي نبوده بلكه در ســاير نقاط حوزه و 
به خصوص در قســمت هاي مياني در بين ارتفاعات مختلف 
 در ســطح منطقه قرار گرفته اند. منابع آبي منطقه شــامل 
چشــمه ها، چاه ها و تعدادي قنات است. از چشمه هاي مهم 
منطقه مي توان به چشمه هاي كرلياس، كهوك، موشي، چاله 
آبي، ون، مو، بيد، سنجد، خداداد، السميان، دره فراخ، گرم و 
المو و از چاه هاي معروف به چاه محمودي، چاه محمدي، چاه 
خرسك، چاه ميرزا قاسم بيك و چاه دم زرد اشاره كرد.  پوشش 
گياهي منطقه شــامل انواع گياهان بوتــه اي و درختچه اي 
است. از گونه هاي شاخص گياهي منطقه مي توان به درمنه 
دشتي، انواع گون، بادام كوهي، خارشتر و جاشير اشاره كرد. 
 تاكنون تعــداد ۳۴۴ گونــه گياهي متعلق بــه ۲۲۳ جنس 
و ۵۵ خانواده در منطقه قميشلو شناسايي و ثبت شده است. 
همچنين رشته كوه هاي ته كوه در امتداد رشته كوه مذكور، 
رشته كوه هاي شيدان در شــمال منطقه و كوه هاي قارنه در 
شمال شرقي از ديگر زيستگاه هاي كوهستاني پارك ملي كاله 
قاضي محسوب مي شوند. عالوه بر اين دسته از زيستگاه هاي 

پــارك ملــي كاله قاضــي داراي كوهســـتاني، 
و همواري هاي وســيعي در دشت ها 

حد فاصل رشته كوه هاي 
 مذكــور اســت كــه هر 

يك شــرايط خاصي را بــراي حيات وحــش منطقه فراهم 
 مي آورند. دشــت الگور بــزرگ در حد فاصل رشــته كوه 
كاله قاضي و رشته كوه شيدان ، دشت هاي دامنه هاي جنوبي 
رشته كوه كاله قاضي شامل ويال دره، دشت طاقاري، دشت 
 دهنه دروازه و دشــت ما بين دهنه دروازه و الگور كوچك كه 
به مجمــوع اين مناطــق در اصطالح محيــط بانان منطقه 
دشت هاي برآفتاب اطالق مي شود، مهم ترين زيستگاه هاي 
دشتي و بوته اي منطقه را شامل مي شوند. رشته كوه شمالي 
شامل ارتفاعات شــيدان، ورپشــت و قارنه بوده و رشته كوه 
شيدان ناميده مي شود. رشته كوه جنوبي نيز كاله  قاضي نام 
دارد. بلندترين قله با ارتفاع ۲۵۳۴ متــر و به » كاله بزرگ « 
معروف است. پارك ملي كاله قاضي داراي آب وهواي خشك، 
سرد و شرايط اقليمي بياباني اســت و در حد فاصل مناطق 
كويري كوهســتاني و در رديف مناطق استپي نيمه بياباني 
طبقه بندي مي شــود. حداقل دماي مطلق ساليانه در طول 
دوره ۲۵ ساله ۱۱/۵- درجه سانتيگراد و حداكثر دماي مطلق 
ساليانه در همين دوره ۴۱/۵درجه سانتيگراد ثبت شده است. 
همچنين ميانگين بارندگي ساليانه در حدود ۱۱۸/۷ ميليمتر 
است. مهم ترين منبع تامين كننده آب شرب حيات وحش 
اين منطقه را چشمه هاي اين منطقه تشكيل مي دهند كه 
برخي در طول سال فعال و برخي فصلي هستند. از مهم ترين 
چشمه هاي منطقه مي توان اشك، ني، تاكي، دره بيد، توتي، 

طاقاري، صنمبر، گنجشكي، دره ني و التاريك را نام برد.
انواع گياهان بوتــه اي و درختچه اي در ايــن منطقه رويش 
دارند و تيپ اصلي پوشش گياهي آن درمنه زار است. تاكنون 
 تعداد ۲۵۲ گونه گياهي متعلق به ۱۹۲ جنس و ۴۶ خانواده 

در كاله قاضي ثبت شده است.
همچنين تعداد ۳۷ گونه پستاندار، ۸۲ گونه پرنده، ۳۲ گونه 

خزنده و دو گونه دوزيست در اين منطقه هست. 
» قوچ و ميش اصفهان « گونه شــاخص جانوري منطقه 
 قميشلو محســوب مي شــود. از گونه هاي جانوري ديگر 
مي توان به گرگ، كفتار، شــغال، قوچ و ميش، كل و بز، آهو، 
انواع جونــدگان، انــواع پرندگان به خصــوص كبك، تيهو، 
دليجه، دليجــه كوچك، عقاب صحرايــي، عقاب طاليي، 

انواع چكچــك و انواع چكاوك 
اشـــاره كرد.

معرفي مناطق چهارگانه تحت مديريت حفاظت محیط زيست اســتان اصفهان ؛ » قوچ و میش اصفهان « گونه شاخص 
جانوري پارك ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشلواست.

معرفي مناطق چهارگانه تحت مديريت حفاظت محیط زيست استان اصفهان؛ 

» قوچ و ميش اصفهان « گونه شاخص جانوري پارك ملي 

قاب روز  » گوسفند سوئیسی «
 يكی از نادرترين نژادهای گوسفندان برای نخستين بار خارج از سوئيس و در يكی از شهرهای انگليس به نام » كاراليل « به نمايش گذاشته می شود. به جز كشاورزان آلپ، ديگران تاكنون از وجود اين گوسفند دماغ سياه » وله « مطلع نبودند. ظاهر متمايز اين گوسفند، 

آن را به عنوان بانمك ترين گوسفند جهان معرفی كرده است و جمعيت اين نژاد از گوسفند در انگليس به۴۰۰ راس رسيده است.
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پیشنهاد    سرد   بیر: 
قضاوت عجوالنه

به خیال مان می رســد  كــه زند گی، همــان زند گی 
 د لخــواه، موقعی شــروع می شــود  كــه موانعی كه 

سر راه مان هستند ، كنار بروند :
مشكلی كه هم اكنون با آن د ست و پنجه نرم می كنیم

كاری كه باید  تمام كنیم
زمانی كه باید  برای كاری صرف كنیم
بد هی هایی كه باید  پرد اخت كنیم و ...

بعد  از آن زند گی ما، زیبا و لذت بخش خواهد  بود !
بعد  از آنكه همه این ها را تجربه كرد یم، تازه می فهمیم 
كه زند گی، همین چیزهایی است كه ما آن ها را موانع 

می شناختیم!
این بصیرت به ما یاری می د هد  تا متوجه شــویم كه 

جاد ه ای اختصاصی به سوی خوشبختی وجود  ند ارد .
خوشبختی، خود  همین جاد ه ایست كه ما را به زند گی 

و آیند ه هد ایت می كند .
برای آغاز یك زند گی شاد  و ســعاد تمند  الزم نیست 
 كــه د ر انتظار بنشــینیم: فــارغ التحصیل شــویم، 
 به د وران د انشگاه برگرد یم، به د وران كود كی برگرد یم، 
وزن مــان را كاهــش د هیــم، وزن مــان را افزایش 
 د هیم، شــروع به كار كنیم، مهاجرت كنیم، د وستان 
تازه ای پید ا كنیم، ازد واج كنیم، فرزند  به د نیا بیاوریم، 
بهار بیاید ، تابســتان از راه برسد ، پاییز را تجربه كنیم، 
زمســتان را به امید  بهار د لخــوش كنیم، پخش فیلم 

مورد  نظرمان از تلویزیون، مرد ن، تولد  مجد د !
واما...

خوشبختی یك سفر است، نه یك مقصد ...
هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد  بود ن وجود  

ند ارد .

- اد ب، هنری د ر حال مرگ است. 
- بیایید  شــكرگزار وجود  ابلهان باشیم كه اگر آن ها 

نبود ند  د یگران به جایی نمی رسید ند . 
 - به كســی كه حقیقت را جســتجو مــی كند  باور 
د اشته باش و به كسی كه مد عی د ستیابی به حقیقت 

است، شك كن. 
- بخشــند گی را از گل بیاموز؛ زیرا حتی ته كفشی را 

كه لگد  مالش می كند،  خوشبو می سازد . 
- تا به حال د قــت كرد ه اید  هر كس از شــما آرام تر 
 رانند گی می كند  احمق اســت و هر كس ســریع تر 

می راند،  د یوانه است؟

د انستنی ها

  آیا می د انستید  هر بار كه یك تمبر را لیس می زنید  ۱۰/۱ كالری 
انرژی مصرف می كنید ؟

  آیا می د انســتید  قلب یــك جوجه تیغی د ر حالــت عاد ی۱۹۰ 
 بار د ر د قیقــه می زند  كــه د ر د وران خواب زمســتانی بــه۲۰ بار 

د ر د قیقه كاهش پید ا می كند ؟
  آیا مــی د انســتید  مزه ســیب، پیاز و ســیب زمینی یكســان 
 اســت و تنها به واســطه بوی آنهاســت كه طعم هــای متفاوتی 

پید ا می كنند ؟
  آیا مــی د انســتید  یــك كــوه آتشفشــان قاد راســت ذرات 

ریزوگرد وغباررا تاارتفاع۵۰كیلومتری به فضای اطراف پرتاب كند ؟
  آیا می د انســتید  مد ت زمان گرد ش سیاره عطارد  به د ور خود  د و 

برابر مد ت زمان گرد ش آن به د ور خورشید  است؟
  آیا می د انستید  ســم مارهای قهوه ای اســترالیا تا حد ی مهلك 

است كه ۰/۰۰۲ گرم از سم این مارها می تواند  یك انسان را بكشد ؟
  آیا می د انســتید   هرگاه جمعیت كره زمیــن به۱۰۰ نفر كاهش  

پید ا كند ۵۰ % پول جهان د ر د ست ۶ نفر قرار خواهد  گرفت؟
  آیا می د انســتید  یك گاو به طور متوسط ســاالنه ۲ هزار و۳۰۰ 

گالن شیر تولید  می كند ؟
  آیا مــی د انســتید   ون گوگ د ر طــول حیات خــود  تنها یكی 

از نقاشی های خود  را به فروش رساند ؟
  آیا می د انســتید  گربه های خانگی۷۰% وقت خود  را د ر خواب 

سپری می كنند ؟

موفقیت

قورباغه را قورت بد ه!

اند کی فکر کن...

د استان های  کوتاه

شاد  زیستن
هایالیت

 ارزش زند گی 

روزی كروزوس شــاه لید ی به كوروش بزرگ 
گفت چرا از غنیمــت های جنگــی چیزی را 
 برای خود  بر نمی د اری و همه را به ســربازانت 

می بخشی؟
كــوروش گفت اگــر غنیمت هــای جنگی را 
نمی بخشــید م، اآلن د ارایی من چه قد ر بود ؟ 

كروزوس عد د ی را با معیار آن زمان گفت.
كوروش یكی از ســربازانش را صد ا زد  و گفت 
برو به مرد م بگو كوروش برای امری به مقد اری 

پول و طال نیاز د ارد . 
ســرباز د ر بین مرد م جار زد  و سخن كوروش را 

به گوش شان رسانید .
مرد م هر چه د ر توان د اشــتند  بــرای كوروش 
فرســتاد ند . وقتی كه مال های گرد آوری شد ه 
را حســاب كرد ند ، از آن چه كــروزوس انتظار 

د اشت بسیار بیشتر بود . 
كوروش رو به كــروزوس كــرد  و گفت: ثروت 
من این جاســت. اگر آن ها را پیــش خود  نگاه 
 د اشــته بود م، همیشــه باید  نگران نگهد اری

آن ها می بود م. 

پــس از رســید ن یك تمــاس تلفنــی برای یــك عمل 
جراحی اورژانســی، پزشــك با عجله راهی بیمارســتان 
شــد . او پس از این كــه جــواب تلفــن را د اد ، بالفاصله 
لبــاس هایــش را عــوض كــرد  و مســتقیم وارد  بخش 
 جراحــی شــد . او پــد ر پســر را د یــد  كــه د ر راهــرو

می رفــت و مــی آمــد  و منتظر د كتــر بود . بــه محض 
 د ید ن د كتــر، پــد ر د اد  زد : چــرا این قد ر طول كشــید  
 تا بیایی؟ مگر نمی د انی زند گی پســر من د ر خطر است؟ 

مگر تو احساس مسئولیت ند اری؟

پزشك لبخند ی زد  و گفت: متاســفم، من د ر بیمارستان 
نبود م و پس از گرفتن تماس تلفنی، هر چه سریع تر خود م 
را رساند م و اكنون امید وارم شــما آرام باشید  تا من بتوانم 

كارم را انجام د هم. 
پد ر بــا عصبانیت گفــت: آرام باشــم؟! اگر پســر خود ت 
همین حــاال توی همیــن اتاق بــود  آیا تو می توانســتی 
آرام بگیری؟ اگر پســر خــود ت همین حاال مــی مرد  چه 
كار می كرد ی؟ پزشــك د وبــاره لبخند  زد  و پاســخ د اد : 
من جوابی را كــه د ر كتاب مقــد س انجیل گفته شــد ه 
می گویم از خــاک آمد ه ایــم و به خاک باز مــی گرد یم. 
شــفا د هند ه یكی از اســم هال خد اوند  اســت، پزشــك 

 نمــی تواند  عمــر را افزایــش د هد . بــرو و برای پســرت 
 از خد ا شــفا بخــواه. ما نهایت ســعی خود  را مــی كنیم، 

به لطف و منت خد ا.
پــد ر زمزمــه كــرد : نصیحــت كــرد ن د یگــران وقتی 
خود مان د ر شــرایط آنان نیســتیم، آســان است. عمل 
جراحــی چند  ســاعت طــول كشــید  و بعد  پزشــك از 
اتاق عمل با خوشــحالی بیرون آمد . خد ا را شــكر! پســر 
شــما نجات پید ا كــرد  و بد ون ایــن كه منتظــر جواب 
 پد ر شــود ، با عجلــه و د ر حالی كــه بیمارســتان را ترک 
می كــرد ، گفت: اگــر شــما ســوالی د ارید ، از پرســتار 
بپرســید . پد ر با د ید ن پرســتاری كه چنــد  لحظه پس 

از ترک پزشــك او را د ید،  گفــت: چرا او ایــن قد ر متكبر 
 اســت؟ نمی توانســت چنــد  د قیقــه صبر كنــد  تا من 
د ر مورد  وضعیت پســرم ازش ســوال كنم؟ پرســتار د ر 
حالی كه اشــك از چشــمانش جــاری بود،  پاســخ د اد : 
پســرش د یروز د ر یــك حاد ثــه رانند گی مــرد . وقتی ما 
 بــا او برای عمــل جراحی پســر تــو تماس گرفتیــم، او 
د ر مراسم تد فین بود  و اكنون كه او جان پسر تو را نجات د اد ، 
با عجله این جا را ترک كرد  تا مراسم خاكسپاری پسرش را 
به اتمام برساند . هرگز د ر مورد  د یگران زود  قضاوت نكنید . 
چون شما نمی د انید  زند گی آنان چگونه است و چه بر آنان 

می گذرد  یا آنان د ر چه شرایطی هستند . 

شاد ی یك وضعیت ذهنی است. افراد ی كه واقعا شاد  هستند  
حتی د ر منفی ترین زمان های زند گی شان ذهنیت مثبت خود  
را حفظ می كنند . این افراد  خوشبین، با اخالقیات بسیار قوی 
و صد اقت و راستی باال هستند . آنها نســبت به همه مهربان، 
د وست د اشتنی، بامالحظه و بامحبت هســتند . وقتی به آنها 
نگاه می كنید ، متوجه می شــوید  كه تا چه اند ازه 
بااعتماد به نفـــس، 
راضـی و با آرامش 
هســتند . چیزی 
كه تا این اند ازه آنها 
را مثبت نگه می د ارد  
این است كه به یك 

سری مسائل كوچك ترین اهمیتی نمی د هند .
 1- آنها به د ارایی های ماد ی اهمیتی نمی د هند  

مطمئنا د اشتن ماشــین های لوكس، خانه های بزرگ و یك 
حساب بانكی خوب عالی است. ولی این چیزها ضمانتی برای 
خوشــبختی و موفقیت نیست. افراد  واقعا شــاد  د وست د ارند  
بیشتر از منابع خود  برای اضافه كرد ن ارزش به زند گی د یگران و 

د اشتن یك زند گی آبرومند انه و راحت استفاد ه كنند . 
 اگر پول به سراغ شان بیاید ، خوشحال می شوند  ولی اگر نیاید  

باز هم شاد  و راضی هستند .
 2-آنها اهمیتــی به پس گرفتن بخشــش های خود  

نمی د هند 
همه یك تحســین یا پاد اش غیرقابل انتظار را د وســت د ارند  

بااینكه همه به شد ت به د نبال تحسین و پاد اش هستند . 
افراد  واقعا شاد  بد ون چشم د اشت به د یگران خد مت می كنند . 
پاد اش برای این افراد  این اســت كه می د انند  به زند گی فرد ی 

د یگر ارزش اضافه كرد ه و آن را غنی تر كرد ه اند .
 3-آنها اهمیتی به برآورد ه  کــرد ن انتظارات جامعه 

نمی د هند 
آد م ها مد اوم تحت فشار برآورد ن انتظارات جامعه هستند  كه 
معموال استرس آور است. آد م هایی كه با آنها معاشرت می كنید ، 
برای شان كار می كنید  یا حتی با آنها ازد واج می كنید  معموال 
د یكته شد ه از طرف انتظارات جامعه هســتند . افراد  واقعا شاد  
اهمیتی به برآورد ن انتظــارات جامعه نمی د هند . آنها به د رون 

نگاه می كنند  و كاری را كه د ل شان می گوید ، انجام می د هند . 
با گوش د اد ن به غریز شــان و د نبــال كرد ن راه قلب شــان، 

می توانند  رضایت و شاد ی عمیقی برای خود  ایجاد  كنند .
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قضاوت عجوالنه ثروت کوروش 

موارد ی که افراد  شاد  هیچ وقت به آنها اهمیتی نمی د هند  ) 1 (

روش تنبلی سازند ه را تمرین کنید  
فعالیت های خارج از محل كار خود  را مرور كنید  و ببینید  انجام 
 چه كارهایی مهم نیســتند . تماشــای تلویزیون را حذف كنید  
و وقت آن را صرف خانواد ه، مطالعه، ورزش و انجام هر كاری كه 

به پیشرفت زند گی شما كمك می كند،  بكنید . 
فعالیت هــای كاری خود  را مرور كنید  و كارهــا و وظایفی را كه 
می توانید  به د یگران بســپارید  یا از برنامه حــذف كنید  تا وقت 
بیشــتری برای انجام كارهای مهم تر د اشــته باشید،  مشخص 
كنید . از همین امروز تمرین تنبلی سازند ه را د ر كار شروع كنید  
تا بتوانید  د ر هر زمان و مكانی كارهایی را كه د ر اولویت نیستند  
 تعیین و از برنامه كاری تان حذف كنیــد . همین تصمیم گیری 

به تنهایی می تواند  زند گی تان را د چار تحول بكند . 
د ر زند گی همیشه تصمیم گرفتن را تمرین كنید . 

مرتبا از خود تان بپرســید : اگر این كار را قبال شروع نكرد ه بود م، 
آیا با اطالعات و شرایطی كه امروز د ارم حاضر می شد م اآلن این 

كار را شروع كنم؟
هر یك از فعالیت ها و كارهای شخصی و شــغلی تان را كه قبال 
آغاز كرد ه اید  بر اساس شــرایط و اطالعات امروزتان ارزشیابی 
كنید  و ببینید  آیــا د ر میان كارهای تان كاری هســت كه د یگر 

ضرورتی برای انجام آن احساس نمی كنید . 
د ر این صورت این كاری اســت كه باید  تكنیك تنبلی سازند ه را 

د ر مورد  آن به كار بگیرید  یا د یگر از انجام آن د ست بكشید . 

کاریکاتور 

اصالن رو به بیمارستان رســوند ند ، تو حالت اغما چشمان 
گریان مرجان و ساناز رو مقابل خود ش می د ید .

پیمان اون شب هر كاری كرد  كه بتونه یه جا واسه شب پید ا 
بكنه هیچ كد وم از د وســتاش جواب تلفنش رو نمی د اد ن.

خوش گذرونی ها و شــاد ی های پیمان زود تــر از اون چه 
كه فكرشــو میك رد  تموم شد ه بود ن و د وســتان گرمابه و 
گلستانش همه رو از كاری كه كرد ه بود  خبرد ار كرد ه بود ن.

 پلیس به د نبال پیمــان بود  و ماد ر و خواهرش هم چشــم 
به انتظار برگشتن پد ر.

هزینه های بیمارستان، مرجان رو مجبور كرد ه بود  تا خونه 
رو بفروشه و با ســاناز تو یه خونه اجاره ای د وران انتظار رو 
بگذرونن. تو این مــد ت به هر زحمتی خــود ش رو پنهان 
كرد ه بود . هوا كم كم ســرد  می شد  و پیمان شباهتی به اون 
 جوان سابق ند اشت. اونقد ر ســرد  كه حتی خود ش رو هم 

نمی شناخت.
 مصرف شیشــه خیلی زود  حافظه و تمــام خوبی هایی كه 

تو گذشته د ید ه بود  رو از یاد ش برد ه بود .
 چند  روزی بــود  كه د یگــه هیچ پولــی ند اشــت و تمام 
 اند وخته های یواشــكی  از صند وق خونه ته كشــید ه بود .

عصر آذر مــاه بود  و هوا اونقد ر ســرد  بود  كه  هر كســی تو 
خیابون سعی می كرد  اضافه های جیبشو بریزه د ور تا بلكه 
گرمای جیب لباس و كاپشن اون ها رو از سوز هوا نگه د اره.

تو همین حین اونقد ر از شد ت سرما به خود ش پیچید ه بود  
كه مثه یه ذره سیاه تو سرما گم شد ه بود .

حالت بهم ریختــه و جنس ند ید ه اش، افســر گشــت رو 
مشكوک كرد  و همین باعث د ستگیریش شد .

وقتی شناســایی شــد  د رباره اون اتفاق ازش پرسید ن، اما 
چیزی به یاد ش نمیومد .

چون شیشه حافظه ای براش نگذاشته بود  كه بتونه چیزی 
رو به یاد  بیاره، به مرجان اطالع د اد ند  كه پســرش رو پید ا 
كرد ن، نمی د ونســت چه حالی باید  د اشــته باشه د ر تمام 

 این مد ت اتفاقــات رو تا جایی كه می تونســت از نزد یكان 
و بستگانش كتمان كرد ه بود .

از طرفی یكی از هم د وره های ســاناز تو د انشــگاه به اون 
 عالقه مند  شــد ه بود  و اصرار به كســب اجازه واسه اومد ن 

با خانواد ه اش رو د اشت.

اما ســاناز به هر بهانه ای كه میشــد  به تعویق می اند اخت.
مرجان  می ترسید  از اونی كه فكرشــو می كرد  بد تر باشه، 
 چاره ای ند اشــت جز اینكه بره و پســرش رو ببینه، وقتی 
 تو راه با ساناز به ســمت كالنتری میومد  نمی د ونست چی 
 د ر انتظارشــه. پســری كه با رنج و امید  بــزرگ كرد ه بود  
به راحتی خود ش و خانواد ه اش رو به پرتگاه كشــوند ه بود .

وقتی تو كالنتری پیمان رو د ید،  نشــناختش. اونقد ر الغر 
و ضعیف شــد ه بود  كه حتی توان بلند  شــد ن از جاش رو 
هم ند اشت. همین صحنه كافی بود  كه مرجان رو به سكته 
قلبی برسونه و ساناز تنها واسه هر سه عزیزانش اشك خون 
بریزه. مطلع شد ن خواستگار ســاناز از وضع اون كافی بود  
كه اون همه همكالسی ها رو خبرد ار بكنه و  اوضاع خانواد ه 

ساناز تو همه د هن ها بچرخه.
مرجان سكته رو رد  كرد ه بود،  اما آرزو می كرد  كه ای كاش 

همه اینها فقط یك خواب بود .
ســنگینی نگاه های قضات به ظاهر د انشــجو و زهر توی 
حرف هاشون اونقد ر به كام ساناز تلخ بود  كه د انشجوی ترم 

سه پزشكی رو مجبور به انصراف از د انشگاه بكنه.
سانازو ماد رش روزها و شب های سرد  رو به امید  بهتر شد ن 

حال اصالن می گذروند ند .
 زمستون به میانه رســید ه بود  و آخرین نفس های اصالن 

با د ستگاه هم به پایان رسید .
بد ترین خبری كه ســاناز و ماد رش می تونســتند  تو این 

شرایط باهاش مواجه بشن.
 د اد گاه بعد  از بررســی های پروند ه، پیمــان را به اتهام قتل 

غیر عمد  پد رش به حبس ابد  محكوم كرد ه بود .
ساناز و ماد رش هم بعد  از به خاک سپرد ن اصالن با تنهایی 

به خونه شون برمی گشتند .
ماد ر اوضاع روحی و جسمی خوبی ند اشت.

قلبش اونقد ر شكسته بود  كه بند  بند ش از هم پید ا نمیشد .
تنهایی د ونفره ماد ر و د ختر هیچ التیامی ند اشت...

قد ر د اشته هایت را بد انبرای خود تان د لسوزی کنید !
آموزش حس خود  د لسوزی به افراد  اجازه می د هد یك روش 

حمایتی را د ر د رون خود  تقویت كنند . 
گوش د اد ن به مهربانی

تمریــن های مد یتیشــن و گوش كــرد ن به موســیقی آرام 
انســان را به آرامش روانی می رســاند . تمریناتی كه با روحیه 
 شما ســازگاری د ارد  را پید ا كنید  و آن را به صورت یك عاد ت 
 د ر بیاورید . با اســتفاد ه از این روش می توانید  احساسات شرم 

و بی ارزشی هنگام بروز مشكل را كنار بگذارد .
با خود تان به گونه ای که کســی را د وست د ارید  

رفتار کنید 
 یك متخصص د ر این رابطه چنین بیــان می كند  د ر برخورد  
با خود  باید  به گونه رفتار كنید  كه با عزیزترین فرد  زند گی تان 

مواجه هستید  مثل فرزند  خود .
به عبارت د یگر اگر شما حرف هایی را كه به د یگران نمی توانید  
بگویید  د ر د رون خود تــان می ریزید  بایــد  از د رون با خود  به 

گونه ای رفتار كنید  كه باعث ایجاد  آرامش از د رون شود .
 به یک روانشناس مراجعه کنید 

 اگر به ســختی می توانید  بامســائل و مشــكالت كنار بیایید  
به یك روان شــناس مراجعه كنید . هر بیمــاری روانی قابل 
 د رمان اســت. حرفه ســالمت روانی به افراد  برای مقابله موثر 
با بیماری ها و یاد گیری مهربان تر بود ن با خود  به افراد  كمك 
 می كنــد . گفت و گوی د رونــی مهربان تر و مثبت تر اســت. 
 او همچنین به آنها تا غلبه بر گذشــته، پذیرش عملكرد  خود  

و ماند ن د ر حال حاضر كمك می كند .
گفت و گوی د رونی مهربانانه و مثبت بــه افراد  برای پذیرش 

عملكرد  فعلی و زند گی د ر زمان حال كمك می كند  .
به یاد  د اشــته باشــید  که بیمــاری روانی مانند  

هربیماری د یگر است
اگر شــما از اختالل افســرد گی، اختالالت خورد ن و بسیاری 
 د یگــر از اختالالت رنــج می بریــد  مراجعه به روانپزشــك 
و روانشناس به شــما كمك به ســزایی می كند  و احساسات 
 منفی كه شما د ر رابطه با بیماری روان د ارید  را از بین می برد  

و به ایجاد  آرامش د وباره شما كمك بسزایی می كند.

آب جوشی كه ســیب زمینی را نرم می كند  ، همان آب جوشی 
است كه تخم مرغ را سفت می كند  .

مهم نیست چه شرایطی پیرامون شماست.
مهم این است د  رون خود   چه د  اری...!
مرد  م موهای صاف شان را فر می زنند؛  

و آنها كه موی فرفری د  ارند،   موی شان را صاف می كنند  .
عد  ه ای جالی وطن كرد  ه، به خارج می روند  

 و آنها كه خــارج هســتند   و نمی توانند   بازگرد  نــد   برای وطن 
د  ل شان لك زد  ه و ترانه ها می سرایند.  

مجرد  ها، می خواهند   ازد  واج كنند  ؛
متاهل ها، می خواهند   طالق بگیرند  .

عد  ه ای با قرص و د  ارو از بارد  اری جلوگیری می كنند  
و عد  ه ای د  یگر بــا د  ارو و د  رمان به د  نبال فرزند  د  ار شــــــد  ن 

هستند  .
الغرها آرزو د ارند كمی چاق بشوند  

و چاق ها با مصرف قرص و د  ارو هر روز سعی د  ر الغر كرد  ن خود   
د  ارند   و همواره حسرت الغری را می كشند  .

شاغالن از شغل شان می نالند؛  
بیكارها د  نبال شغلند  .

فقرا حسرت ثروتمند  ان را می خورند  ،
ثروتمند  ان از د  غد  غه  ند  اشتن صفا و خونگرمی فقرا می نالند  .

افراد   مشهور از چشم مرد  م قایم می شوند  ؛
مرد  م عاد  ی می خواهند   مشهور شوند  .

سیاه پوستان د  وست د  ارند   سفید  پوست شوند،  
سفید  پوستان خود   را برنزه می كنند  .

هیچ كس نمی د  اند   تنها فرمول خوشحالی این است:
» قد  ر د  اشته هایت را بد  ان. «

د ل نوشتهتلنگری بر روحسود  وکو

د عوای پد ر و پسر
قسمت د وم

No. 1915  | JULY24,2016 |  16Pages Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2079 | February  16, 2017 | 16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



14
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2079  |   پنجشنبه 28   بهمن  1395 |  18  جمادی االول  1438

پیشنهاد سردبیر: 
دوئل آسیایی در فوالدشهر

منهای فوتبالک

رییس جدید هیئت شنای اســتان اصفهان در مجمع انتخاباتی 
هیئت شنای اســتان اظهار کرد: برنامه من برای اداره هیئت در 
دو محور کالن و کسب درآمد تنظیم  شده است. بهمن کیانی واال 
افزود: در بخش کالن، توســعه و گسترش شــنا، شیرجه، واترپلو 
و شــنای موزون در دو بخش آقایان و بانوان و در سراســر استان 
 اهمیت باالیی دارد.رییس جدید هیئت شــنای اســتان اصفهان

 به  کارگیری مربیان و جذب و پرورش استعدادها را اولویت مهمی 
برشــمرد و گفت: با توجه به اینکه از ابتدای تابستان، فعالیت در 
رشته شــنا رونق بیشــتری می گیرد، افراد دارای بیمه ورزشی از 
رشته های دیگر هســتند؛ بنابراین تعداد بیمه شدگان رشته شنا 
کم است و باید از ابتدای سال، برای ساماندهی ورزشکاران اقدام 
کنیم. وی تصریح کرد: افزایش تعداد دعوت شــدگان به اردوهای 
تیم ملی، افزایش کســب عناویــن قهرمانی و تجهیــز امکانات 
ســخت افزاری در دســتور کار هیئت قرار دارد و تالش می کنیم 
شــرایط برای افزایش تعداد تیم های لیگ برتری فراهم شــود.

کیانی واال در پایان با اشاره به اهمیت جذب اسپانسر و درآمدزایی 
برای هیئت بیان داشــت: میزبانی مسابقات کشوری و بین المللی 

از اهمیت باالیی برخوردار است.

بازیکنان تیم صدرنشــین لیگ برتر فوتســال در آســتانه دیدار 
حســاس مقابل مس، ممنوع المصاحبه شــدند.تیم فوتســال 
گیتی پســند اصفهان که با اختــالف ۹ امتیــاز در صدر جدول 
رقابت ها قرار گرفته، در آســتانه پنج هفته تــا پایان فصل، امروز 
به مصاف مس سونگون تیم ســوم جدول رده بندی خواهد رفت.

گیتی پســندی ها که تنها به دو برد از بازی هــای باقی مانده نیاز 
دارند تا قهرمان شــوند، در آســتانه این دیدار حساس بازیکنان 
خود را ممنوع المصاحبه کرده اند تا تیمشــان وارد حاشیه نشود.

محمد کشــاورز کاپیتان تیم در این باره به ایسنا گفت: تا قبل از 
بازی با حفاری مشــکلی برای مصاحبه وجود نداشت؛ اما به دلیل 
حساسیت بازی با مس از سوی باشگاه به ما گفته اند تا صحبتی با 
رسانه ها نداشته باشیم. گیتی پسندی ها بعد از بازی با مس، تبریز 
را ترک نخواهند کــرد؛ چرا که پنج روز بعد قرار اســت در همین 

شهر به مصاف دبیری بروند.

یکی از اعضای کادر فنی تیم فوتبال باشــگاه بارســلونا از احتمال 
بازخواست مسی در کمیته انضباطی بارسلونا خبر داد.متئو کارانخال 
عضو کادر فنی تیم فوتبال باشگاه بارسلونا درباره شکست سه شنبه  
شب این تیم در صفحه توییتر خود نوشــته است: نوع رفتار برخی از 
بازیکنان مشــکوک بود. باید بازی بازبینی شود. احتمال بازخواست 
مسی در کمیته انضباطی باشــگاه وجود دارد نه اینکه او کم کاری 
کرده باشد؛ اما مشخصا هیچ تالشی برای اجرای دستورات تاکتیکی 
نداشت. وی افزود: شکســت تلخی خوردیم و همه در این شکست 
مقصر هستیم، حتی روان شناس تیم هم اگر ثابت شود چند بازیکن 
روحیه خوبی نداشته اند، مقصر است. همه ما آماده یک جریمه نقدی 

و حکم باشگاه در این خصوص هستیم.

کریستیانو رونالدو و نامزد اسپانیایی اش این روزها به شدت زیر ذره 
بین رسانه های اسپانیایی قرار دارند. جورجینا نام دختری است که 
گفته می شود تابستان 2017 در مراسم بسیار باشکوهی با کریستیانو 

رونالدو ازدواج خواهد کرد.
 او در هفته های اخیر به دلیل ارتباط با رونالدو شهرت زیادی پیدا کرده 
است. اکنون حرکات رونالدو نیز بیشتر از هر زمان دیگری زیر ذره بین 
رسانه ها قرار دارد.او سه شنبه  در حالی که کوچک ترین حرکاتش زیر 
نظر پاپاراتزی ها قرار داشت به یک فروشگاه بزرگ رفت و هدایایی را 
برای نامزدش خرید؛ البته رسانه های اسپانیایی پیش بینی می کنند 
رونالدو با این دختر هم مانند موارد قبلی به جایی نرسد و کارشان به 

ازدواج نکشد.

ســرمربی پیشــین مارســی برای هدایت یکی دیگر از تیم های 
لوشامپیونه به فرانســه بازخواهد گشــت. مارچلو بیلسا سرمربی 
پیشــین تیم  فوتبال اتلتیک بیلبائو برای هدایت تیم فوتبال لیل با 
سران این باشگاه به توافق رسیده اســت و در پایان فصل جاری به 

فرانسه سفر می کند.
این مرد 61 ساله آرژانتینی که ســابقه مربیگری در مارسی را هم 
دارد، از تابستان امسال که با التزیو قرارداد بست و البته دو روز بعد 
آن را فسخ کرد، بیکار بوده است اگرچه هنوز قطعی نیست که رسما 
هدایت لیل را برعهده بگیرد و بــه دنیای فوتبال برگردد. یک منبع 
نزدیک به باشــگاه لیل اعالم کرده که بیلسا با لیل به توافق رسیده 
است و انتخاب فرانک پاســی به عنوان سرمربی موقت این تیم هم 
به نظر می رسد که راه را برای ورود »آقای دیوانه« به فرانسه هموار 
کرده است. پاسی کسی است که به عنوان دستیار بیلسا در کنار این 

مرد آژانتینی در مارسی کار می کرد.

رییس جدید هیئت شنای استان اصفهان مطرح کرد:

 نیاز هیئت شنای اصفهان
 به استخر اختصاصی

در آستانه بازی حساس با مس سونگون؛

گیتی پسندی ها 
ممنوع المصاحبه شدند

احتمال بازخواست مسی 
در کمیته انضباطی

 رونالدو و هدیه اش
 سوژه عکاسان شد

بازگشت »آقای دیوانه« به لیگ فرانسه

فوتبال جهان

مستطیل سبز

سرپرست تیم فوتبال ســپاهان درباره مصاف حساس 
سپاهان  و پرسپولیس در هفته  بیست و دوم لیگ برتر 
فوتبال، اظهار کرد: بازی پرســپولیس هم مثل مابقی 

دیدارهاست و تفاوتی برای ما نمی کند. 
همه دیدارها سخت و دشوار هســتند و ما هم با توجه 
به شــرایطی که پیدا کرده ایم، دیدار سرنوشت سازی 
را پیش رو داریم، اما اوضاع ما خوب اســت و بدون هیچ 
محروم و مصدومی آماده بازی با پرســپولیس هستیم. 
سه، چهار جلسه تمرین بسیار خوبی داشتیم و از همه 

لحاظ آماده هستیم. 
اخوان در ادامه با اشاره به شکست پرسپولیس در دربی 
پایتخت، گفت : پرسپولیس از همه زمان ها خطرناک تر 
است و برای جبران شکست به استقالل نیاز به برد مقابل 
ســپاهان نیاز دارد، اما ما هم می رویــم تا بجنگیم و به 

پیروزی برسیم. 
سرپرست تیم فوتبال سپاهان  در پاسخ به این پرسش 
که آیا  تیمش می تواند سهمیه آسیایی را کسب کند یا 
نه؟ بیان  کرد:  لیگ باال و پایین زیادی دارد، باید ببینیم 
چه رقم خواهد خورد. ما هنوز امیدواریم و اختالفمان با 
تیم های باالی سرمان زیاد نیست. وی در پاسخ به این 
پرسش که آیا عبدا... ویســی در آینده نیز در سپاهان 
ماندنی خواهد شــد یا نــه؟ تصریح کــرد: اتفاقا آقای 
طاهری، مدیرعامل باشــگاه از عبدا... ویسی خواسته 
تا اســامی بازیکنان مورد نظرش را برای فصل آینده به 
صورت کتبی به باشگاه اعالم کند، اما ویسی گفته این 
چند بازی هم بگذرد تا در این باره تصمیم بگیرد. اخوان 
درباره اینکه گفته می شــود ویسی دلسرد شده و فصل 
آینده در سپاهان نخواهد بود، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
و یا خوشبختانه همه چیز به برد و باخت ها بستگی دارد. 
منتظر می مانیم تا ببینیم شــرایط تیم در ادامه  به چه 

شکلی رقم خواهد خورد.
 سرپرست تیم فوتبال سپاهان همچنین درباره ناراحتی 
ویســی از کانون هواداران و درخواست پول از او، عنوان 
کرد: فکر می کنم چنین چیزهایی واقعیت نداشته باشد 
و یا حداقل من نشنیده و ندیده ام. شاید یکی، دو نفر از 
اطراف کانون هواداران چنین پیشنهادی داده اند، شاید 
هم سوء تفاهم بوده و کسی از قول کسی این درخواست 
را از ویسی مطرح کرده اســت. با این حال فکر می کنم 
گفتن این صحبت ها صحیح نیست.  ویسی هم از بعضی 
مسائل ناراحت شــده و از روی ناراحتی این حرف ها را 

زده است. 

اخوان: 

 از ویسی برای سال آینده 
برنامه خواسته ایم

دیدارهای هفته بیســت و دوم لیگ برتر فوتبال، سه شنبه 
آغاز شد و تیم های پیکان و استقالل خوزستان به مصاف هم 
رفتند. این هفته از لیگ برتر، امروز با انجام سه دیدار جذاب 
ادامه پیدا می کند و تیم های اســتقالل و پرسپولیس بعد از 
دربی هیجان انگیز هفته قبل، به مصــاف دو تیم اصفهانی 
ذوب آهن و سپاهان می روند؛ دربی تیم های فوالدی هم در 

اهواز برگزار می شود.
ذوب آهن – استقالل؛ جدال برای کسب سهمیه

هرچند ۹ هفته تا پایان لیگ شــانزدهم باقی مانده و هنوز 
هم تیم هایی مانند اســتقالل و ذوب آهــن روی کاغذ برای 
قهرمانی شــانس دارند؛ اما دیدار امروز دو تیــم، تا حدود 
زیادی تکلیف تیم هایی که ســهمیه لیگ قهرمانان آســیا 
را کســب می کنند، روشــن می کند. اســتقالل اکنون با 
۳7 امتیاز در رده ســوم جدول قــرار دارد و ذوب آهن با ۳۳ 
امتیاز در تعقیب این تیم است، اگر آبی پوشان در ادامه روند 

پیروزی های درخشــان خود این هفته هــم برنده از زمین 
خارج شــوند، اختالف شــان با تیم چهارم )ذوب آهن( را به 
عدد هفت می رســانند و با توجه به روند خوب نتیجه گیری 
تیم تهرانی، بعید به نظر می رســد که ســبزهای اصفهانی 
بتوانند در ادامه لیگ خود را به اســتقالل برســانند؛ اما اگر 
اســتقالل در اصفهان شکســت بخورد، ضمن اینکه روند 
بردهای متوالی اش متوقف می شــود و ممکن است یک بار 
دیگر بــه دوران افول بازگردد، فاصلــه ذوب آهن با این تیم 
به یک امتیاز کاهش می یابد و در ادامــه فصل هم احتمال 
جابه جایی در رده های ســوم و چهارم جدول وجود خواهد 
داشــت؛ بنابراین اســتقاللی ها اگر می خواهند در کورس 
باقی بمانند و سهمیه آســیایی فصل بعدشان را هم قطعی 
کنند، باید در اصفهان پیروز شوند. استقالل در شهرآورد ۸۴ 
دســت به کار بزرگی زد و آن طور که منصوریان وعده داده 
بود، صدر جدول را به هم ریختند؛ اما به دلیل جنجال های 

بعد از آن بازی، حاال با محرومیت مهدی رحمتی، دروازه بان 
شــماره یک و کاپیتان خود روبه رو هســتند. نبود رحمتی 
برابر ذوب آهنی که چهارمین خــط حمله لیگ را در اختیار 
دارد، چالش بزرگی اســت که آبی ها باید با آن مواجه شوند. 
از طرف دیگر، شکست سنگین ذوب آهن برابر تراکتورسازی 
در هفته قبل نشان داده که این تیم ضعف های زیادی دارد 
و به هیچ وجه نمی توان از پیروزی یا تســاوی این تیم برابر 

استقالل مطمئن بود.
فوالد – گسترش فوالد؛ نبرد فوالدها در هوای 

خاکی
همزمان با دیدار ذوب آهن و اســتقالل، در اهــواز، فوالد به 
مصاف گســترش فوالد تبریز می رود. ایــن روزها اوضاع و 
احوال خوزستانی ها اصال خوب نیست و عالوه بر گرد و خاک 
وحشتناکی که هوای این استان و به ویژه اهواز را آلوده کرده، 
قطعی آب و برق هم مزید بر علت شده که مردم این دیار، از 

شرایط خود به شدت ناراضی باشند.
در چنین شــرایطی، گســترش فوالد تبریز میهمان فوالد 

است تا شاید فوتبال، کمی از آالم خوزستان بکاهد.
پرسپولیس – ســپاهان؛ جبران مافات مدعی 

نخست قهرمانی
قرمزپوشان تهرانی که به گواه کارشناسان و مردم، بهترین 
فوتبال لیگ شــانزدهم را در زمین به نمایش می گذاشتند، 
در شهرآورد ۸۴ اســیر انگیزه باالی اســتقاللی ها شدند و 
شکست تلخی را تجربه کردند. این تیم غم زده حاال با چند 
مصدوم و محروم باید به مصاف سپاهان برود. دیدارهای دو 
تیم همیشه جذاب و تماشــایی بوده است پس با اطمینان 
می توان گفت که این بار هم جدال پرافتخارترین تیم لیگ 
برتر با پرافتخارترین تیم ادوار لیگ فوتبال ایران در ورزشگاه 
آزادی دیدنی خواهد بود. پرســپولیس در این دیدار خانگی 
مشکل بســیار بزرگی دارد و آن غیبت سه بازیکن کلیدی 
این تیم است؛ کمال کامیابی نیا و جالل حسینی محرومند و 
محمد انصاری به دلیل برخورد سنگ به سرش پس از دربی، 
مصدوم شد و این سه تن نمی توانند تیمشان را برابر سپاهان 
همراهی کنند. خط دفاعی نصف و نیمه پرسپولیس، امروز 
باید برابر تیمی قرار بگیرد که بــا زدن 2۵ گل در 21 بازی 
قبلی اش، عملکرد خوبی در خط حمله داشته ولی از طرفی، 
26 گل خورده ســپاهان ) تفاضل گل 1-( باعث امیدواری 
پرسپولیسی هاست. سایر دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ 
برتر فوتبال، فردا برگزار می شود. در این روز، تراکتورسازی، 
تیم دوم جدول رده بندی کار نسبتا آسانی در مشهد دارد و 
باید برابر ســیاه جامگان صف آرایی کند. پیروزی قاطع این 
تیم برابر ذوب آهن در هفته قبل و شکســت پرسپولیس در 
دربی، مجددا روحیه تیم تبریزی را برای جنگیدن و رسیدن 
به صدر جدول افزایــش داده و می تواند در ادامه لیگ، برگ 
برنده شاگردان امیر قلعه نویی باشــد. فردا همچنین، سایپا 
با صبا دیدار می کنــد، صنعت نفت آبــادان پذیرای پدیده 
 مشهد اســت و ماشین ســازی تبریز در خانه با نفت تهران

 بازی دارد.

هفته بیست و دوم لیگ برتر، جام خلیج فارس؛

دوئل آسیایی در فوالدشهر

دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال با مصاف سرخابی ها با حریفان اصفهانی  ادامه می یابد؛ این بازی ها 
بعد از دربی جنجالی هفته قبل، هیجان مضاعفی دارند.

مراسم امسال جایزه الروس در حالی برگزار شد که ایران هم در بین نامزدها نماینده 
داشت. سیامند رحمان نماینده کشورمان در بخش معلوالن بود که می بایست با پنج 
ورزشکار پارالمپیکی دیگر برای کسب این جایزه رقابت می کرد. در بخش ورزشکاران 
دارای معلولیت، شمشیرباز با ویلچر ایتالیایی به نام »بئاتریس ویو« موفق شد جایزه 
را از آن خود کند. این ورزشکار از ناحیه هر دو دست و هر دو پا دچار قطع عضو بوده 
و در ریو از گروه خود بدون شکســت صعود کرد و در فینال بر ورزشکار چینی غلبه 
کرد و به مدال طال دســت یافت. نکته قابل توجه اینکه بر خالف سایر منتخبین، به 
محض اعالم نام این ورزشکار پارالمپیکی، پادشــاه موناکو و سایر حضار ایستادند و 
برای لحظاتی این ورزشکار بانوی 1۹ ساله ایتالیایی را به شدت تشویق کردند که این 

نکته، وجه تمایز منتخب پارالمپیکی جایزه الروس نسبت به سایران بود.

قاب روز

شمشیر باز بی دست و پا، برنده جایزه الروس شد 

تیم های فوتبال پرســپولیس و الهالل عربستان روز سه شنبه 
هفته آینده در عمان به مصاف هم خواهند رفت. هر دو بازی رفت 
و برگشت  این تیم هادر کشور عمان برگزار می شود.پرسپولیس 
در بازی اول میزبان اســت و اقدامش برای گــران کردن بلیت 
این مسابقه حسابی سر و صدای عربســتانی ها را درآورده بود. 
رسانه های سعودی مدعی بودند پرسپولیس برای جلوگیری از 
حضور تماشاگران الهالل در ورزشگاه، بلیت این مسابقه را گران 
کرده اســت. با این حال یکی از روزنامه های عربستان سعودی 
مدعی شد که این اقدام باشگاه پرســپولیس با شکست مواجه 

شده است. الشرق االوسط در این ارتباط نوشــت: الهالل راه را 
بر پرسپولیس که بلیت بازی برای تماشگران را ۵ برابر افزایش 
داده بود، بست. باشــگاه الهالل بلیت های این بازی را خریده و 

به صورت مجانی و رایگان در اختیار هوادارانش قرار می دهد.«

استقالل خوزســتان هفته آینده در اولین مســابقه خود در 
لیگ قهرمانان آسیا در کشور عمان به مصاف الفتح عربستان 
می رود.باشگاه استقالل خوزســتان درحالی قرار است عازم 
عمان شــود که این تیم به دلیل مشــکالت مالی با حواشی 
زیادی مواجه است.بانک ملی که اسپانسر استقالل خوزستانی 
در یکی دو سال اخیر بوده پولی به این باشگاه پرداخت نکرده 
به همین خاطر استقالل خوزستان در پی جذب یک اسپانسر 
جدید است. مذاکراتی با یکی دو شرکت انجام شده؛ اما هنوز 
هیچ چیزی قطعی نشده است. مسئوالن استقالل خوزستان 

امیدوار هستند تا شــاید با جذب یک اسپانسر جدید بتواند 
بخش کوچکی از مشــکالت خــود را حل کنند. اســتقالل 
خوزستان در حال حاضر در کمپ انقالب شهریار مستقر است 

و تمرینات خود را در این مکان دنبال می کند.

الهالل راه را روی پرسپولیس 
بست

مذاکره استقالل خوزستان برای 
جذب  اسپانسر فارس

اداره کل راه آهن اصفهان

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 43/95/3/م 

م الف: 23742

نوبت دوم
اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

1- شرح مختصر موضوع تجدید مزایده: واگذاری محل، جهت اجاره غرفه ها
2- مدت و محل انجام کار: یک سال شمسی در سالن مسافری ایستگاه اصفهان

تذکر 1: نوع شغل در غرفه آزادبه وسیله مزایده گران پیشنهاد می گردد و متعاقب آن پس ازبررسی و موافقت کمیسیون معامالت به متقاضی جهت 
عقد قرارداد اعالم خواهد شد.

تذکر 2: کلیه غرفه داران فعلی ایستگاه راه  آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده می باشند.
3- میزان سپرده شرکت در تجدید مزایده: ۵ درصد) %5( مبلغ پیشنهادی یکساله

4- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 1۳ روز شنبه مورخ ۹۵/11/۳0 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان- جاده 
شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها

5- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۵/12/11 به نشانی: دبیرخانه امور اداری
6- زمان بازدید: از تاریخ ۹۵/11/26 تا تاریخ ۹۵/11/۳0 از ساعت ۹ الی 11

7- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت 11/۳0 صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۵/12/11 به نشانی: دفتر مدیریت
8- هزینه اسناد مزایده: مبلغ ۳00000 ریال

 HTTP://IETS.MPORG.IR 9- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
10 - هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برندگان مزایده می باشد.

اداره کل راه آهن استان اصفهان 
)سهامی خاص(

..  90 دقیقه تا گل شماره 90شاه ماهی نقل و انتقاالت  به تور افتاد
کاپیتان باتجربه تیم ذوب آهن در آستانه به 
ثمررســاندن نودمین گل خود در لیگ برتر 
است. مهدی رجب زاده کاپیتان ۳۸ ساله تیم 
ذوب آهن در حالی که مســن ترین بازیکن 
کنونی لیگ برتر قــرار دارد همچنان یکی از 
آماده های مسابقات محسوب می شود. او در 
ترکیب تیم ذوب آهن عملکرد خوبی دارد و 

توانسته هواداران و کادرفنی را راضی کند.
رجب زاده که ســال ها در رقابت های لیگ 
برتر بازی کــرده اســت، توانســته در این 

مســابقات ۸۹ بار برای تیم های خود گلزنی 
کند و این شانس را دارد تا مقابل استقالل در 
بازی هفته بیست و دوم تعداد گل های خود 

را به عدد ۹0 برساند.

 مهاجم پیشــین تیم فوتبال اســتقالل رســما به نفــت تهران 
پیوست.

باشــگاه نفت تهران بعد از مذاکره با سجاد شــهباز زاده در نهایت 
با این بازیکن برای عقد قرارداد رســمی به توافق رســید. مهاجم 
پیشین آالنیااسپور ترکیه بعد از بازگشــت از این تیم نتوانست به 
استقالل و همچنین تراکتورســازی برود، به همین خاطر نفت را 

برای ادامه فوتبالش انتخاب کرد.
شــهباز زاده در صورت صدور کارت بــازی اش می تواند در بازی 
 روز جمعه این هفته نفــت مقابل ماشین ســازی تبریز به میدان 

30برود.
پرونده خداداد در مسیر کمیته استیناف!

خداداد عزیزی به خاطر اتفاقات بازی با فوالد چهار جلسه از همراهی 
تیم سیاه جامگان محروم شــد که بالفاصله بعد از صدور این حکم  به 
رای صادره اعتراض زد و خواســتار بررســی پرونده از ســوی کمیته 
استیناف شــد.  از آنجایی که پرونده هنوز از سوی کمیته انضباطی به 
کمیته اســتیناف نرفته خداداد عزیزی در هفته جاری هم نمی تواند 
روی نیمکت تیمش بنشیند .طبق قانون آرای صادره از سوی کمیته 
انضباطی حتی اگر قابلیت تجدید نظرخواهی داشته باشد قابل اجراست 
و بازیکن و مربی خاطی بعد از ســپری شــدن نیمی از محرومیتش 
می تواند تقاضای بخشش کند. از این رو انتظار می رود پرونده خداداد 

عزیزی در جلسه هفته آتی کمیته استیناف در دست بررسی قرار گیرد.

استقالل 
در شهرآورد 84 

دست به کار بزرگی 
 زد و آن طور

  که منصوریان
  وعده داده بود،
  صدر جدول را
 به هم ریختند
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پیشنهاد سردبیر: 
آماده سازی مقبره عالمه مجلسی)ره( برای ایام نوروز

با مسئوالن

به منظور آشنایی بیشتر شــهروندان با درگاه الکترونیکی شــهرداری اصفهان، 
مجموعه مســابقات اینفوگرافی خدمات الکترونیکی شهرداری از سوی سازمان 
فاوا برنامه ریزی شــده اســت. در اولین دوره از مســابقات، موضوع اینفوگرافی، 
سامانه نقشه پویای شهر اصفهان اســت؛ بر این اساس شهروندان و عالقه مندان 
مي توانند جهت مطالعه و ذخیره فایل این مســابقه، به سایت سازمان فن آوري 
اطالعات و ارتباطات شــهرداري اصفهان به نشــاني ict.isfahan.ir  قسمت 
اینفوگرافي)در انتهاي صفحه(، مراجعه و به منظور شركت در مسابقه، از »پاسخ 
به مسابقه« ذیل هر اینفو اســتفاده كنند. به یک نفر از كساني كه پاسخ صحیح 
مسابقه را اعالم كند، یک هدیه نفیس اهدا خواهد شد.گفتنی است مهلت شركت 

در مسابقه شماره از اول تا 20 اسفندماه 95 است.

مدیر هماهنگی معاونت های فرهنگی مناطق شــهرداری اصفهان  اظهار كرد: 
شهر گنبدهای فیروزه ای هر ساله در ایام نوروز، میزبان گردشگران زیادی است 
كه به همین مناسبت برنامه های متنوع و خانوادگی برای شهروندان و مسافران 

نوروزی اجرا می شود.
مهدی سلطان آقایی افزود: برنامه شــاد و مفرح ایام نوروز، در باغ غدیر، میدان 
امام)ره(، باغ فدک و پارک كوهستانی صفه برای عموم شهروندان و گردشگران 
برگزار می شــود. مدیر هماهنگــی معاونت های فرهنگی مناطق شــهرداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه در حال حاضر ویژه برنامه های تفریحی نوروزی در 
دســت طراحی اســت، ادامه داد: امیدواریم با اجرای این برنامه ها، شهروندان 

اوقات خوبی را در كنار خانواده خود سپری كنند.

از سوی سازمان فاوای شهرداري اصفهان صورت می گیرد؛

برگزاری اولین مسابقه اینفوگرافي با موضوع نقشه پویاي شهر اصفهان
مدیر هماهنگی معاونت های فرهنگی مناطق شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای برنامه های نوروزی برای مسافران

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

 یک چهارم جمعیت ایران 
کاربر بازی های رایانه ای هستند 

مدیركل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان، در مراسم 
افتتاحیه دومین كنفرانــس ملی بازی های رایانــه ای، فرصت ها و 
چالش ها اظهار كرد: نگاه ما از ابتدا به موضــوع بازی های رایانه ای 
یک نگاه تهدیدآمیز بود چرا كه فکــر می كردیم فرهنگ غربی را به 
ایران وارد می كند. حبیب رضــا ارزانی با بیان اینکه راهبرد به آینده 
بازی های رایانه ای از سه قالب نگاه منفعل، مدیریت بحران و راهبرد 
محوری خارج نیســت، افزود: در ابتدای ورود ایــن بازی ها به ایران 
نگاهی منفعل داشــتیم، پس از آن نگاه مدیریت بحران و امروز نگاه 
سوم در ایران حاكم شده اســت. مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه دانشــگاه اصفهان به حوزه بازی های 
رایانه ای ورود پیدا كرد، تصریح كرد: موفقیت در این حوزه مرهون 
سه اصل شــناخت و درک صحیح از مســئله، نگاه راهبرد محور و 

موضوع اجراست.
وی با بیان اینکه در ایران 20 میلیون كاربر بازی های رایانه ای داریم 
كه این تعــداد معادل یک چهارم جمعیت ایران اســت، تاكید كرد: 
ماهانه حدود 2 هزار میلیارد ریال بــرای خرید و ورود این بازی های 
رایانه ای به كشــور هزینه می شــود. ارزانی با بیان اینکه 95درصد 
بازی های رایانه ای موجود در بازار، خارجــی و 5 درصد آنها ایرانی 
هســتند، عنوان كرد: ایران بزرگ ترین بازار بازی های رایانه ای را در 
خاورمیانه دارد كه باید با نگاه فرصت و تهدیــد به این بازی ها نگاه 

كنیم.
مدیركل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان خاطرنشان كرد: 
آموزش، پرورش فکر و تفریح و ســرگرمی، از فرصت های این حوزه 
و ترویج خشــونت، فرهنگ غلــط و مســائل غیراخالقی، تخریب 
فرهنگ و تمدن ملت ها و اعتیاد به بازی های رایانه ای، از مهم ترین 

تهدیدهای این حوزه محسوب می شود.
وی اضافه كرد: در حال حاضر با 5 درصــد تولید بازی های رایانه ای 
در كشــور مواجهیم كه در افق چشــم انداز 1404 نظام اسالمی، 
باید این آمار به 50 درصد افزایش  یابد. ارزانــی با بیان اینکه دولت 
وظیفه هدایت و حمایت را در زمینه بازی های رایانه ای از بخش های 
خصوصی دارد، گفت: تولیــد بازی های رایانــه ای ایرانی مطابق با 
فرهنگ ایرانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. وی در ادامه اظهار 
كرد: ورود نظام آموزش و پرورش، دانشگاه ها و صدا و سیما به عرصه 
بازی های رایانه ای بســیار اهمیت دارد؛ چرا كه بازی های رایانه ای 
یکی از مهم ترین مسائل هنر صنعت است.مدیركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه بســیاری از مدیران فرهنگی 
شناخت دقیق و درســتی از حوزه بازی های رایانه ای ندارند، عنوان 
كرد: باید برنامه ریزی در راســتای افق چشم انداز انجام گیرد. وی با 
بیان اینکه خودباوری مهم تر از اعتبارات و مســائل مالی در زمینه 
بازی های رایانه ای است، تاكید كرد: ایران ظرفیت باالیی در زمینه 

فن آوری، نبوغ و عقالنیت از جایگاه واالیی برخوردار است.     

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان خبر داد:

طرح ایمن سازی و آرام سازی محله 
ناژوان در دست اجراست

مدیرمنطقه 3 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل فاز سوم بلوک فرش گذر 
تلفن خانه تا پایان سال جاری

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 55 درصدی آزادسازی 
کمربند شمالی خوراسگان

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان  اظهار كرد: به دلیل تردد زیاد در 
محله ناژوان، ایمن سازی و آرام سازی این محله به صورت پایلوت 
در دست اجرا قرار گرفت. عباس روحانی با اشاره به اینکه در طرح 
آرام ســازی محل هایی كه دید كافی ندارند آیینه محدب نصب 
می شــود، افزود: همچنین در این طرح عالئم ترافیکی به صورت 
عمودی ، افقی، هشــداردهنده و بازدارنده نصب می شــود.مدیر 
منطقه 9 شهرداری ادامه داد: طرح ایمن سازی و آرام سازی محله 
ناژوان با اعتبار 300 میلیون تومان تا ماه آینده تکمیل می شــود.

روحانی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه بیان كرد: پیاده روسازی 
بزرگراه خرم- خیام حدفاصل خیابان آیت ا... اشــرفی اصفهانی تا 
خیابان میــرزا طاهر به طول 1450 و عرض بیــش از 2 متر برای 

آسایش شهروندان تکمیل شد.

مدیر منطقــه 3 شــهرداری اصفهــان  اظهار كــرد: عملیات 
اجرایی گــذر تلفن خانه از مرداد ماه ســال جــاری در 3 فاز در 
دســت اجرا قرار گرفت. حسین كارگر با اشــاره به اینکه بلوک 
فرش، جدول گذاری، پیاده روســازی و زیرســازی فــاز اول به 
مساحت 950 متر تکمیل شــد، افزود: عملیات اجرایی فاز دوم 

گذرتلفن خانه نیز تکمیل شد.
مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان، با اشــاره به اینکه عملیات 
عمرانی فاز سوم گذر تلفن خانه با مســاحت 5 هزار متر مربع در 
دست انجام است، ادامه داد: پس از جابه جایی تاسیسات شهری 
بلوک فرش، جدول گذاری و پیاده روســاز ی این فاز در دســت 
اجرا قرار می گیرد. كار گر بیان كرد: عملیات عمرانی فاز ســوم 
گذر تلفن خانه با اعتبــار 5 میلیارد ریال تا پایان ســال تکمیل 

می شود.

مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان اظهار كرد:  آزادسازی كمربندی 
شمالی خوراسگان به طول 3 كیلومتر و عرض 45 متر از بزرگراه شهید 
آقابابایی تا پل كانال سلمان در دســت اجراست. رضا مختاری با اشاره 
به اینکه این پروژه تاكنون 55 درصد پیشــرفت داشــته است، افزود: 
 اگر شــهروندان برای اجرای این پروژه با ما همــکاری كنند، در آینده 
رفت و آمدها به واسطه این كمربندی بســیار روان می شود و خیابان 

جی می تواند نفسی تازه كند.
مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان ادامه داد: شهرداری برای آزادسازی 
مابقی پروژه، اقدام به شناسایی مالکان كرده است و جلسات كمیسیون 
معوض به صورت مستمر در منطقه جریان دارد و بیشتر آنها در شرف 

توافق است. 
مختاری با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه بیان كرد: احداث منبع 
ذخیره آب شهرک الهیه به حجم 1000 مترمکعب در دست اجراست. 
وی با اشــاره به اینکه بتن ریزی دیواره های مخزن ذخیره آب فضای 
ســبز تکمیل شــد، اعالم كرد: این پروژه تاكنون 70درصد پیشرفت 

داشته است.

شهرداری

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل 
شــهری شــهرداری اصفهان، از برگزاری بیســت و 
چهارمین جشــنواره گل و گیاه و ماهیــان زینتی و 

مشاغل خانگی در اسفندماه سال جاری خبر داد.
اصغر كشاورز راد اظهاركرد: فرهنگ سازی و آشنایی 
با كاشــت و تولید گل  و گیاه از سنین پایه، آشنایی و 
حمایت از مشاغل خانگی و همچنین تولیدكنندگان 
ماهی های زینتــی، از اهداف برپایی این جشــنواره 
اســت كه در محل بازار گل و گیــاه اصفهان واقع در 

خیابان همدانیان برگزار خواهد شد.
وی در ادامــه، با اشــاره بــه برپایی اولیــن بازارچه 
تخصصی محصوالت زنان سرپرســت خانوار در بازار 
گل و گیاه شــهرداری اصفهان، ادامه داد: شهرداری 
اصفهان این امــکان را فراهم كرده تــا تولیدات زنان 
سرپرســت خانوار در نمایشــگاه هــا، بازارچه های 
شهری و جشنواره های فصلی با قیمت رقابتی عرضه 
شــوند. وی هدف از راه اندازی این بازارچه را حمایت 
اقتصادی از زنان سرپرســت خانوار خواند و گفت: در 
بازارچه تخصصی محصوالت زنان سرپرست خانوار، 
محصوالت و صنایع دســتی تولید شــده توسط این 

افراد، عرضه شده و به فروش می رسد.

 برگزاری بیست و چهارمین 
جشنواره گل و گیاه 

میراث فرهنگی خبرمشاغل شهری 

افزایش 2برابری ظرفیت اقامت 
گردشگری در اصفهان

آماده سازی مقبره عالمه 
مجلسی)ره( برای ایام نوروز

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرســتان 
اصفهان اظهار داشت: در راســتای اجرای طرح آرامش 
بهاری و آماده ســازی بقعه متبركه عالمه مجلسی)ره( 
اصفهان، جهت پذیرایی از میهمانان نوروزی و زائران در 
ایام نوروز سال 96، تعدادی پروژه عمرانی در این مکان 
مقدس آغاز شد. حجت االسالم  محمدرضا اسماعیل پور 
افزود: این پروژه ها شامل كف ســازی و محوطه سازی 
بقعــه به مســاحت 350 و دیواركشــی به مســاحت 
100مترمربع، ایجــاد یک درب جدید بــرای ورودی 
خواهران در ضلع جنوبی بقعه، ســاخت راه پله جدید 
فلزی از سمت پاركینگ به طرف ورودی، ایجاد 5 غرفه 
خیمه معرفت در محیطی به مســاحت 100مترمربع 
و همچنین گل كاری و زیباســازی محوطــه این بقعه 
متبركه است كه امسال جهت آماده سازی و پذیرایی از 

میهمانان نوروزی در این مکان انجام می شود.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرســتان 
اصفهان ادامــه داد: این پروژه هــای عمرانی بااعتباری 
بالغ بر 2میلیارد ریــال از محل كمک هــای مردمی و 
نذورات این بقعه متبركــه انجام می شــود. در تالش 
هســتیم كه اجرای این پروژه ها تا اواسط اسفندماه به 

پایان رسد.

مدیر كل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان اظهاركرد: امــروزه با توجــه به اینکه 
گردشگری یکی از اصلی ترین محورهای توسعه استان 
به شــمار می رود، با حمایت دولت و مشــاركت ارزنده 
بخش خصوصی، شــاهد تحــرک ویژه ای در توســعه 
زیرساخت های گردشــگری استان هســتیم. فریدون 
الهیاری افزود: در حوزه ســاخت واحدهــای اقامتی و 
به ویژه مناطق نمونه گردشــگری، طرح های بزرگی در 
استان اصفهان آغاز شده اســت كه امیدواریم تا 5 سال 
آینده به بهره برداری رســیده و جهش بزرگی در صنعت 

گردشگری استان اصفهان ایجاد كند.
وی گفت: با توجه به رشــد روزافزون ورود گردشــگر به 
ویژه گردشگر خارجی به استان اصفهان و لزوم افزایش 
ظرفیت اقامت اســتان در راستای پاســخگویی به نیاز 
گردشــگران جدیدالورود، با تالش های بــه عمل آمده، 
می توانیم ظرفیت اقامت گردشــگران را در پهنه استان 
اصفهان تا پایان دولت یازدهم بــه 2 برابر میزان آن طی 
4  سال گذشته افزایش دهیم. شــایان ذكر است كه در 
این نشست، طرح توسعه گردشگری سده)قره آقاچ( در 
شهرستان سمیرم مطرح شد و كلیات آنها با اكثریت آرا 

به تصویب رسید.

شورا

رییس كمیســیون عمــران، معماري و شهرســازي 
شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشــاره به اینکه بیش 
از 70 درصد بودجه ســال 96 شــهرداري اصفهان به 
فعالیت هاي عمراني اختصاص دارد، اظهار كرد: سهم 
بودجه عمراني شهرداري اصفهان از كل بودجه 3 هزار 

میلیارد توماني، 2 هزار و 100 میلیارد تومان است.
عبدالرسول جان نثاري افزود: بخشــي از این بودجه 
به طور كامل در اختیار برنامه هاي عمراني و بخشــي 
دیگر هم مربوط به حفظ و توســعه فضاي سبز است.

وی با اشاره به اینکه قسمت عمده بودجه فعالیت هاي 
عمراني، مختص به پروژه هاي حمل و نقلي است گفت: 
این بودجه صرف تملک و ســاخت خیابــان، روگذر، 
زیرگذر، قطار شهري، پاركینگ هاي طبقاتي و نصب 

سیستم هوشمندسازي ترافیک مي شود.
جان نثاري با اشاره به اینکه ممکن است ساخت برخي 
از پروژه ها دیرتر از زمان مقرر صورت گیرد بیان كرد: 
در دیركرد ســاخت پروژه هاي عمراني، دو مســئله 
نقدینگي و اجرائیات دخیل اســت؛ مثال مشــکالت 
اجرایي مانند انتقال خطوط لوله آب و سایر تاسیسات 
مشــکالتي را به همراه دارد كه مانع روند سریع پروژه 

مي شود.

 اختصاص بیشترین بودجه 
شهرداري به فعالیت هاي عمراني

معاون امور فرهنگی و اجتماعــی اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان، درخصوص پنجمین دوره طرح ملی 
تربیت حافظان قرآن اظهار كرد: این طرح از سال 91 
با هدف تربیت 10میلیون حافظ آغاز شــد كه تربیت 
یک میلیون نفر از آن به ســازمان اوقاف و امور كشور 

واگذار شده است.
حجت االسالم حســن امیری با اشــاره به اینکه سال 
گذشته 24 هزار نفر در اســتان اصفهان در این طرح 
شــركت كردند، افــزود: برنامه اوقاف برای امســال، 
تربیت 26 هزار حافظ به شیوه حضوری و هزار و 500 

حافظ به صورت مجازی بوده است.
معاون امور فرهنگی و اجتماعــی اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان تصریح كرد: از ابتدای امسال تاكنون 
27هزار نفر در اســتان اصفهان در طــرح ملی حفظ 
قرآن ثبت نام كرده اند كه كالس های آن با 780 مربی 
قرآن در ســطح بقاع متبركه، مســاجد، حسینیه ها و 

مدارس برگزار شده است.
امیری یادآور شد: 650 تن از مربیان قرآن این طرح، 
دوره های ویژه ای در قم گذرانــده و از حافظان قرآن 
هستند. وی با اشاره به شــركت 23هزار نفر در آزمون 
شــفاهی طرح ملی حفظ خاطرنشــان كــرد: آزمون 
كتبی این افراد ســاعت8:30 صبح روز پنجشنبه در 
160 حوزه سطح استان برگزار می شود و كارت ورود 
به جلســه هم به صورت الکترونیکی در سایت اوقاف 

قابل دسترسی است.
معاون امور فرهنگی و اجتماعــی اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان، به بزرگ ترین حوزه این آزمون نیز 
اشــاره كرد و گفت: مصالی امام خمینــی)ره( صبح 
امــروز میزبان 4 هــزار حافظ قرآن جهــت برگزاری 
آزمون پنجمین دوره طرح ملی حفــظ قرآن خواهد 
بود كه در 11 رشته، از حفظ یک جزء گرفته تا حفظ 
كل و حفظ موضوعــی قرآن كریم، برگزار می شــود.

امیری تفاوت آزمون امســال را با ســال های گذشته 
در الکترونیکی شــدن روند برگزاری آزمون دانســت 
و اذعــان كرد: برگــه ورود به جلســه، تصحیح اوراق 
آزمون و اعالم نتایج قبول شــدگان، در سایت اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان قابل مشاهده است كه 
با تجمیع 25 شهرستان اســتان، نتایج تا نیمه اسفند 
در سایت بارگذاری شده و حدنصاب نمره در مجموع 
آزمون شــفاهی و كتبی برای اخذ مدرک، 70 خواهد 

بود.

معاون اداره کل اوقاف استان اصفهان خبر داد:

مصالی امام خمینی)ره( 
میزبان 4هزار حافظ قرآن 

ویژه

این ســازمان با اســتفاده از ابزارهایي همچــون طراحي 
فضاهاي عمومي شــهر، ارتقای كیفي محالت، نمادهاي 
حجمي، نقش برجســته، نورپردازي پروژه هاي شــهري 
و اماكــن تاریخي، طراحــي هاي نوین مبلمان شــهري، 
مهندسي نصب المان هاي شهري، اجراي آب نما و آب نماد 
در مناطق شــهري، زمینه ســاز ایجاد بســترهاي نشاط 
عمومــي و آرامش خاطر شــهروندان و مشــاركت هرچه 
بیشتر آنها شده است. در این راســتا ایمنا گفت وگویی با 
»مهدی بقایی، مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهرداری 

اصفهان« انجام داده كه در ادامه می آید.
اهم وظایف سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 

چیست؟
هدف اصلی ســازمان زیباســازی، همان گونه كــه از نام 
آن پیداست، زیباسازی فضای شــهری در 4 رشته اصلی 
نماد و حجم، گرافیک و نقاشی شــهری، مبلمان شهری و 
نورپردازی است. بخش مبلمان شهری مربوط به تجهیزات 
شــهری و بازیکده ها و محوطه های بازی كودكان اســت 
كه این موارد، عمده وظایف سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان به شــمار مــی رود. در واقع 2 هــدف اصلی این 

ســازمان، حذف نازیبایی هــا و خلق زیبایی ها در شــهر 
است.طی دو ســال اخیر بیشــتر به خلق زیبایی در شهر 
پرداختیم اما با برنامــه ریزی های انجام شــده، پیرایش 
شهری از اهداف اصلی ما در ســال 96 خواهد بود.یکی از 
مصداق های حذف نازیبایی ها از چهره شهر، نقاشی های 
دیواری روی دیوار ساختمان ها و منازل فرسوده است؛ از 
این رو قصد داریم در چهارراه های شــهر آرام سازی انجام 
دهیم و در این راســتا ابتدا از شهرداری شــروع كرده ایم؛ 
تابلوها و المان های اضافه روی یک تابلو، تجمیع و از تعداد 
المان های شهری كاسته می شود. 25 تقاطع شهر اصفهان 
در حال حاضر آرام سازی شده و ســال آینده با مشاركت 
شهروندان وارد بدنه خیابان ها می شویم. در اصفهان 110 
زائده شهری مشــاهده می شود كه ســال آینده با اجرای 

طرح آرام سازی در صدد رفع آنها هستیم.
از ابتدای هفته جاری، سمپوزیوم ملی مجسمه های 
چوبی در حال برگزاری است؛ این سمپوزیوم با چه 

هدفی برگزار شد؟
در اصفهان ســمپوزیوم با فلز برگزار شد و سمپوزیوم ملی 
مجسمه های چوبی، دومین ســمپوزیوم به شمار می رود 

كه درمحوطه ناژوان در حال برگزاری است.
مردم چگونه می توانند نظاره گر مراحل ســاخت 
این مجسمه های چوبی بوده یا در مراسم اختتامیه 

سمپوزیوم شرکت کنند؟
همان گونه كه در تبلیغات انجام شــده ســطح شــهر هم 
اطالع رسانی شد، عموم شهروندان می توانند از 9 صبح تا 
4 بعداز ظهر از این سمپوزیوم بازدید كنند. این سمپوزیوم 
برای شهروندان بسیار جذاب خواهد بود؛ زیرا مراحل تولید 
اثر هنری را در كنار هنرمند تجربه می كنند. در این چند 
روز هم میزان بازدید شهروندان بســیار خوب بوده است؛ 
البته مراسم اختتامیه این سمپوزیوم ساعت 4 بعد از ظهر 
فردا در ورودی جنوبی باغ پرندگان ناژوان برگزار می شود 
و عموم شهروندان می توانند در این مراسم حضور داشته 

باشند.
پروژه های مشارکتی سازمان زیباسازی شهرداری 

اصفهان کدامند؟
ما بر این باوریم كه شــهر ما زیبا نخواهد شد مگر اینکه با 
مشاركت شهروندان فعالیت ها را پیش ببریم. اگر احساس 
شود شــهرداری حركتی را در راســتای زیباسازی انجام 
می دهد و شــهروندان تنها نظاره گر آن هستند، این اتفاق 
خوبی نخواهد بود؛ بنابراین  در همه رده ها و قشــرها باید 

مشاركت وجود داشته باشد.
استفاده از تندیس ها و ســردیس ها که پیام های 
ویژه ای داشتند مورد اســتقبال شهروندان قرار 
گرفت؛ آیا در آینده آثار دیگری را در ســطح شهر 

شاهد خواهیم بود؟
فضای هنری شهر به آثار حجمی نیاز دارد؛ از این رو امسال 
آیین نامه ای را برای نمادهای شهری تعریف كردیم كه تا 
سال ها می تواند ســندی برای اضافه كردن نمادهای شهر 
باشد. تعداد 6 رده نماد از جمله نمادهای موقتی، تزئینی، 
مفهومی، خاطره شهری، مشاهیر و آزاد داریم و با توجه به 
اینکه بعضی از نمادها سال گذشته به صورت موقتی نصب 
شده بودند، امســال جابه جایی بعضی از نمادهای حجمی 
به منظور ایجاد هویت برای هر منطقه در دســتور كار قرار 

گرفته است.
باتوجه بــه اینکه امــروزه فضای دنیا بیشــتر به ســمت 
نمادهای خاطره شــهری می رود، در سال آینده 10 نماد 
خاطره شــهری برای شــهر اصفهان تهیه خواهیم كرد تا 
مردم ارتباط ملموس تری با آنها برقرار كنند و خاطره های 
قدیمی برای آنها زنده شــود و همچنین خاطرات جدیدی 

را برای نسل جوان به وجود آوریم.

یکی از مصداق های 
حذف نازیبایی ها 

از چهره شهر، 
نقاشی های 

دیواری روی دیوار 
ساختمان ها و 

منازل فرسوده 
است؛ از این رو 
قصد داریم در 

چهارراه های شهر 
آرام سازی انجام 

دهیم

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان :

پیرایش و آرام سازی تقاطع ها در دستور کار است

اوایل سال 13۷۰ مدیریت زیباســازي در مجموعه معاونت خدمات شــهري فعالیت خود را آغاز کرد و از 
ابتدای سال 139۰ نیز به عنوان سازمان زیباسازي شهر اصفهان شناخته شد. این سازمان فعالیت خود را به 
طور رسمی در مجموعه شهرداري اصفهان، با چارت تشکیالتي تخصصي و نیز هیئت مدیره ای متشکل از 

چهار معاون شهرداری آغاز کرد.
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گوناگون

دانستنی های شگفت انگیز
از هند 

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »تلفن همراه« نوشــته »حمیــد فالحتی« اثری اســت که به 
بررســی تاثیرات تلفن همراه بر زندگی اجتماعــی و فرهنگی افراد و 

فرصت ها و آسیب های آن در عصر حاضر می پردازد.
تلفن همراه یکی از فناوری های نوین و از پدیده های عصر الکترونیک 
و دنیای دیجیتال به حســاب می آید. اســتفاده از تلفن همراه هر روز 
بیش از پیــش در جوامع رواج مي یابد و این وســیله در بین ابزارهای 
ارتباطی به دلیل دسترسی آســان ، نقش مهمی در بین اقشار مختلف 

جامعه دارد.
امروز تلفن همراه به عنوان یکی از مظاهر فنــاوری ارتباطی نوین در 
زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاهی قدرتمند دارد و جزء الینفک 
مناسبات روزمره محسوب می شــود به طوری که می توان ادعا کرد 
برای بســیاری از افراد زندگی بدون آن امکان پذیر نیست یا دست کم 

مطلوب نیست.

در کتاب حاضر نیز که موضوع »تلفن همراه« مورد مطالعه قرار گرفته، 
نویسنده در ســه بخش به تحلیل و بررســی تاثیرات استفاده از تلفن 

همراه در زندگی افراد می پردازد.
 در نخســتین بخش از کتاب، کارکردها و فرصت هــای بهره گیری از 
این پدیده مورد بحث قرار گرفته است و در بخش دوم نیز نویسنده به 
بیان آسیب های ناشی از اســتفاده نادرست تلفن همراه می پردازد که 
این آسیب ها در چهار دسته؛ آسیب های جسمی، آسیب های روانی، 
آســیب های فرهنگی و اجتماعی و آســیب های اخالقی طبقه بندی 

شده است.
 در انتهــا نیز راهکارهایــی به منظور پیشــگیری از برخــی از اثرات 
نامطلوب این وسیله ارائه شــده اســت که عبارتند از فرهنگ سازی 
و جهت دهــی ، نقش خانــواده در کنتــرل و پیشــگیری ، توجه به 

توصیه های مربوط به حوزه سالمت و... .

توپک زیتون پنیری

لبخندک

وسواس در نظافت

توپک زیتون پنیری، از جمله مخلفات خوشمزه  و 
خاص است تا تنوع به خرج دهید و زیتون را کمی 
متفاوت تر کنار غذا میل کنید. درســت کردن این 
زیتون های پنیری کار ســختی نیســت، به شما 

پیشنهاد می دهیم حتما آن را درست کنید. 
مواد الزم

 پنیر چدار رنده شــده 2 فنجان، آرد ساده 1 ویک 
چهارم فنجان،کره آب شــده نصف  فنجان، زیتون 

بدون هسته 48 عدد
طرز تهیه

آرد و پنیر را در کاسه بزرگی بریزید و کره آب شده را کم کم به آن اضافه کنید و هم بزنید. اگر 
خمیر بیش از حد خشک اســت برای راحتی کار، خمیر را با دست مخلوط کنید. یک قاشق 
چای خوری از خمیر را کف دستتان باز کنید و یک زیتون وسط آن قرار دهید، سپس دور تا دور 
زیتون را با خمیر بپوشانید و یک توپ کوچک درست کنید. به همین ترتیب توپک های زیتون 
را آماده کنید و کف سینی فر بچینید. اکنون روی سینی را بپوشانید و آن را حداقل 1 ساعت در 
یخچال قرار دهید تا سفت شود. فر را از قبل روی 200 درجه سانتی گراد قرار دهید. توپک های 
زیتون پنیری را به مدت 15 الی 20 دقیقه در فر قرار دهید تا روی آن برشته و طالیی شود، آنگاه 

سینی را خارج کرده و این توپک های خوشمزه را همراه با سس دلخواه نوش جان کنید. 
نکته

به  جای پنیر چدار از پنیر سوییسی یا پنیر پیتزا  نیز می توانید استفاده کنید.

این شکل آخر وسواس تقریبا متعارف ترین 
نوع آن است و دیگر نیازی به توضیح ندارد. 
هســتند کســانی که روزی چند ساعت 
را صرف به اصطالح بشــور و بســاب می کنند. کاری که از نظر 
خودشــان خیلی هم طبیعی اســت و این بقیه مردم هستند که 
غیرطبیعــی و »غیرتمیز« هســتند. آدم های وسواســی فقط 
خودشــان را به زحمت نمی اندازند، آنها عالوه بر اینکه کمر درد 
و پا درد می گیرند و پوســت دستشــان خراب می شود، بقیه را 
هم معذب می کنند. مثال چند ســال پیش من یک شــب سرد 
زمستان میهمان خانه یکی از دوستانم بودم که مادرش وسواسی 
بود. قبل از رفتن این موضوع را نمی دانســتم امــا همه چیز به 
محض باز کردن در برایم روشن شد. خانه زیادی تمیز بود. انگار 
وارد قاب عکس شــده بودم. هیچ چیز را نمی شد از جایش تکان 
داد اگر نه همه آن نظم آرمانی به هم می خورد و اثر انگشتم خانه 
را کثیف می کرد. وقتــی برایم یک لیوان شــیر داغ آوردند، می 
ترســیدم به فنجان لب بزنم. فکر می کردم بعــدا آن زن بیچاره 
چقدر باید این فنجان را بسابد تا رد لب های من که معلوم نیست 
چند جور باکتری رویشــان النه کرده از روی لیوان پاک شــود. 
خانه، بزرگ و قدیمی و پــر از یادگاری های ریز و درشــت بود. 
من فقط نگاه می کردم و به داســتان ها گــوش می دادم. حس 
می کردم نباید از جایم بلند شــوم و آن خانم را برای گردگیری 
چیزهایی که به آنها دســت می زنم به زحمت بیندازم. آخر شب 
در یکی از اتاق های خانه کنار بخاری برایم رختخواب انداختند. 
رختخواب وسط اتاق پهن بود. سفیدترین پارچه ای که در عمرم 
دیده بودم؛ اتوکشیده و مرتب. من همه شــب را کنار بخاری که 
زور گرم کردن اتاق به آن بزرگی را نداشــت چمباتمه زده بودم و 

می ترسیدم که خودم را زیر 
لحاف سفید و بزرگ پنبه ای 
بکشانم تا از ســرما خالص 
شوم! از فکر اینکه فردا صبح 
چند تار مو به بالش چسبیده 
یا اتوی تشــک به هم خورده 
وحشت می کردم. یعنی این 
ملحفه ها را بعد از من چندبار 

و چطور تمیز می کند؟

تلفن همراه

با سیب شکمتان را تخت کنید)2(
نوشیدنی سیب سبز و تخم کتان: ترکیب پودر تخم کتان و سیب سبز باعث 

کاهش چربی های انباشته شده در ناحیه شکم و ارتقای سالمتی تان می شود.
ترکیبات الزم: سیب سبز 1 عدد، نوشــیدنی جوی دو سر 1 لیوان )200 میلی 

لیتر(، پودر تخم کتان 1 قاشق معادل 10 گرم
روش تهیه: قبل از هر کاری باید سیب را با دقت شست وشو دهید. بهتر است آن 
را با پوست مصرف کنید، سپس سیب را به چهار قسمت تقسیم کنید و دانه های آن را 
خارج کنید. آنها را با آب جوی دو سر )حاصل جوشاندن بیست گرم جوی دوسر با یک 
لیتر آب( در مخلوط کن بریزید و به مدت چند ثانیــه مخلوط کنید، بعد آن را در یک 

لیوان ریخته و کمی پودر تخم کتان به آن افزوده و میل کنید.
اسموتی ســیب، دارچین و بادام: این اسموتی خوشــمزه که در ترکیب آن 
سیب، بادام و دارچین وجود دارد برای شروع روز فوق العاده است، چون عالوه بر اینکه 
انرژی زاست باعث تحریک سوخت و ساز بدن شده و به دلیل ترکیبات دارچین میزان 
قند خون را نیز کاهش می دهد. این نوشــیدنی همچنین سیرکننده بوده و برای رفع 

یبوست موثر است.
مواد الزم: سیب قرمز 1 عدد،آب جوی دوسر 1 لیوان معادل 200 گرم، بادام 10 

عدد،پودر دارچین 1 قاشق چای خوری
روش تهیه و مصرف: ابتدا سیب را با دقت شست وشــو داده و به چهار قسمت 
تقسیم و بادام را خرد کنید، سپس تمام مواد را در مخلوط کن ریخته و کامال مخلوط 
 کنیــد. نوشــیدنی را در لیــوان ریخته و پــودر دارچیــن روی آن بپاشــید و میل 

کنید.

نداشاه نوری

هند کشور تقابل هاست. فقیران و آدم های بی پول در 
محله های رها شده، از یک سو و ستاره های بالیوود 
در محله های اعیان نشین از سوی دیگر!  از یک سو 
کم ســوادی و خرافات و از سوی دیگر علوم فضایی و 
ماهواره هایی که به مریخ می رســند. از نظر محیط 
طبیعی هم هند را کشور تقابل ها و تضادها می یابیم. 
از یک سو کوه های سرد و سر به فلک کشیده هیمالیا 
و از سوی دیگر دشت های گرم و داغ. در این گزارش 

دانستنی های جالب درباره هند  را خواهید خواند.
1. هند با جمعیت1/2 میلیارد، بزرگ ترین حکومت 

دموکراسی جهان است.
2. خارج کردن روپیه از هند غیرقانونی است.

 ۳. پژوهش ها نشان می دهد که استنشاق هوای شهر 
بمبئی به مدت یک روز کامل معادل کشیدن 100 نخ 

سیگار است.
4. بزرگ ترین خانواده هسته ای جهان در هند زندگی 
می کند. این خانواده از پدر ) زیونا چانا (، ۳۹ همسر 
او، ۹4 فرزندش و ۳۳ نوه تشکیل شده است. خانواده 
هسته ای در اصطالح علوم اجتماعی به خانواده ای 

متشکل از زن و شوهر و فرزندان اطالق می شود.
 5. پلیس های ایالت مادیا پرادیش،  اگر سبیل هایشان 
را بلند کنند، حقوق بیشتری می گیرند، زیرا رییس 
پلیس این منطقه بر این باور است که سبیل بلند باعث 

احترام بیشتر مردم به نیروهایش می شود.
۶. هند کمترین میزان مصرف گوشت به ازای هر نفر 

را در جهان دارد.
 ۷. تعداد تلفن های همراه در هند بیشتر از حمام ها 

در این کشور است.
 8. در استان بنگال غربی هر گاو یک کارت شناسایی 

دارد که روی آن تصویر خود گاو الصاق شده است.
۹. در هر ساعت در هند یک زن به دلیل جرایم مرتبط 

با جهیزیه )دوری( کشته می شود.
 10. هفتاد درصــد کل ادویه جهــان در هند تولید

 می شود.
11. ســازمان های بین المللی تخمیــن زده اند که 
۳۶ میلیون برده در جهان مــدرن وجود دارد که 14 

میلیون آنها  در هند زندگی می کنند.
 12. یک فرد معمولی در هند باید شــش ساعت کار 
کند تا بتواند هزینه خرید یک ساندویچ بیگ مک را 

به دست بیاورد.

جدول 2079

افقی
1- حمایت و پشتیبانی کردن- برادری و برابری

2- سرخود- تابلوی بازدارنده- ناس- پرگفتن
۳- شادمانی- مانند- باالی زانو

4- شریک- حاضر و مهیا- نفیس و فانتزی
5- سرود- استان- مرکز گیالن

۶- خاطر- مهریه حضرت زهــرا )س(- مادر عرب- 
صفت و رده- چای خارجی

۷-خوردنی محنت زا- اخوی- جارچی
8- عدد منفی- صبحانه نخورده- ماده نیست

۹- تیم فوتبال فرانســه- همبازی لورل در سینما- 
شهر رازی

10- همسر زن- نفس خسته- خط کش خارجی- 
کشنده بی صدا- برهنه و لخت

11- پوچ و صفر- روستا- چهاردندان نیش شما
12- برنج فروش- مالیات- فرمان مغولی

1۳- شیرینی ســوغات کرمانشاه- این نه- آسان 
تهرانی ها

14- نیمه اتمی- زردک- پوشینه- آش
15- پاسپورت و ویزا- سریالی با بازی پرویز 
فالحی پور، شاهرخ استخری، سحرقریشی و 

فریبا کوثری.
عمودی

1- خارپشت- رییس بلدیه
2- عشیره- مسلک- کشمش پیر- درون

۳- پادگان و ساخلو- رمق- رخنه
4- آب آسمانی- سود- پارسا و عابد

5- هیوال و غول- سگ مریض- گیاه طبی- 
یاردائمی برزن

۶- نام دیگر ســوره بنی اسرائیل- موسس- 

کافی- دست عرب
۷- عود- باعث زیبایــی رو- بله چخــوف- یغما و 

چپاول
8- لقب حضرت امام حسین)ع(

۹- همیشه- خم- پول ژاپن- فرمان
10- تلخ- حــرف بیداری- ماه خارجــی- کوبنده 

مطبخ
11- تن شــوی گیاهی- قطار و فیلم امیر قویدل- 

گرما- محل پرتاب موشک
12- آرزوها- آدم کش و قاتل- شنونده

1۳- ظلمت شکن- گوهر- هویدا و آشکار
 14- نه من نه تــو- ورزش جهان پهلــوان تختی-

کله پز- حرف همراهی
15- شــعبده بــازی- نوعــی اعــدام و تابلــوی 

فرانسیسکو گویا
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تصاویر روز

شرکت مردم در جشن محلی سال نو  در چین مسابقه گروهی اسکی در مسکو برگزار شد

دختری به نام »دالیا ماری آرانا« از ایالت جورجیای آمریکا،  با وجود 
اینکه تنها چهار سال سن دارد، بیش از هزار کتاب مطالعه کرده است 
و به همین دلیل او را شایسته دریافت عنوان »کتابخانه دار یک روزه« 

در بزرگ ترین کتابخانه جهان دانستند. 
»کارال هیدن« مســئول کتابخانه ملی کنگره آمریــکا که عنوان 
بزرگ ترین کتابخانه جهان را یدک می کشد، اولین زن و نخستین 
آفریقایی-آمریکایی است که سمت کتابخانه داری این مکان را دارد. 
او درباره این پدیده چهارســاله در توییتر خود نوشت: دیدن »دالیا 
ماری آرانا«ی چهارساله از گینزویل جورجیا به عنوان »کتابخانه دار 
یک روزه« خیلی ســرگرم کننده بود. او تا االن بیــش از هزار کتاب 
خوانده است.  مادر این دختر گفته اســت که او مطالعه را از حدود 
دوســالگی آغاز کرده و در برنامه »هزار کتاب پیش از مهدکودک« 
شرکت کرده و آن را به پایان رسانده است. »دالیا« به مادرش گفته 
که کتابخانه کنگره،»محبوب تریــن، محبوب ترین، محبوب ترین 

کتابخانه«  او در کل جهان است. 

ثبت رکورد بزرگ ترین بستنی جهان 
به طول 1114 متر

در یک مراســم عمومی با نام Moo-ville که در شــهر نَشویل 
میشــیگان برگــزار شــد، نماینــدگان کتاب گینــس رکورد 
طوالنی ترین بستنی جهان را به ثبت رساندند.الزم به ذکر است 
حدود سه ماه قبل در ســپتامبر 201۶ نیز در شهر لودینگتون 
که در کنار دریاچه میشیگان واقع شده است طوالنی ترین دسر 

جهان به طول ۹05 متر آماده شد و هزاران نفر آن را خوردند.
شهر نشویل که در فاصله 1۶0 کیلومتری لودینگتون واقع شده 
اســت این بار رکود تازه ای برجا گذاشــت و بزرگ ترین بستنی 
جهان به طول 1114 متر را آماده کرد.»تینا وستندراپ« مدیر 
مراســم عمومــی Moo-ville توضیح داد که پیــش از این در 
مراسم ثبت رکورد شهر لودینگتون بوده اســت و این بار موفق 
شده به کمک سرآشــپزان محلی بار دیگر نام میشیگان را وارد 

کتاب گینس کند.
این طور که خانم وســتندراپ توضیح داد، طوالنی ترین بستنی 

دنیا در دو بخش مجزا آماده شد و در کنار یکدیگر قرار گرفت. 

هرسال در کره
 دریا شکافته می شود! 

دختر چهارساله ای که 
هزار کتاب خوانده است!

داستان حضرت موسی)ع( در تمام دنیا مشــهور است. معجزه 
شــکافتن دریای ســرخ زمانی کــه موســی)ع( و قومش بین 
 دریای ســرخ و ارتش مصر بــه دام افتاده بودنــد جالب ترین و

 به یادماندنی ترین بخش این داستان است. اما آیا می دانستید 
که این پدیده هرسال در کره اتفاق می افتد؟

جیندو مجمع الجزایری متشکل از 250 جزیره است که جزیره 
جیندو ســومین جزیره بزرگ کره است. هرســال در پایان ماه 
فوریه و دوباره در اواسط ماه ژوئن، جزر و مد بسیار پایین موجب 
پیدایش یک گذرگاه طبیعی به طــول 2/۹ کیلومتر و 10تا40 
متر عرض می شود که جزیره اصلی جیندو را به جزیره کوچک 
مودو در جنوب جیندو وصل می کند. این گذرگاه یک ســاعت 
باقی می ماند و دوبــاره به زیر آب می رود. این پدیده هرســال 
توسط مردم محلی در جشنواره »راه آبی جیندو« گرامی داشته 
می شــود و بازدیدکنندگان و گردشــگران برای تماشای این 

پدیده جمع می شوند و در این مسیر میان دریا راه می روند.

کشکول
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امام  علی )علیه السالم(:
نتیجه دروغگويی در دنیا، خوارى و در آخرت، عذاب است.
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