
به گفته شــهردار اصفهان، افزایش چندین برابری خدمات عمرانی و ترافیکی 
در شهر اصفهان به جهت پس نزدن گفتمان و رویکرد جدید انجام می شود که 

می تواند انقالب و جهشی را در شهر ایجاد کند.
به گزارش ایســنا، مهدی جمالی نژاد در همایش توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر 
اظهار کرد: در سال های اخیر شاهد بروز نشــانه هایی از یک تحول گسترده و 
روبه رشد بوده و هستیم که می توان از آن تحت عنوان »تغییر پارادایم« نام برد؛ 
حرکتی عظیم، پرشتاب و پر سرعت و از نظر من بسیار بی رحم. وی با اشاره به 
تغییر فن آوری های سخت به سمت فن آوری های نرم، گفت: توسعه روزافزون 
صنایع فرهنگی را نه تنها در جهان بلکه در کشور خودمان نیز شاهد هستیم و 
در همه شاخص ها از جمله حوزه فیلم، تفریح و سرگرمی، مستندها، مطبوعات، 
رسانه، هنرآموزش، بهداشــت، ورزش و گردشــگری، کامال مشهود است که 
نمودهای بسیار روشنی از تغییر پارادایم هســتند. شهردار اصفهان همچنین 
رشــد اقتصاد و افزایش نرخ اشتغال را تنها بخشــی از این دستاوردهای بسیار 
مهم توســعه فرهنگی خواند و محتواهای فکری، اخالقی و ارزشی آن را بسیار 
مبرز دانست و گفت: سهم کاالها و خدمات فرهنگی در کشورهای پیشرفته، به 
میزان بسیار چشمگیری رو به افزایش است و رشد اشتغال هم در این صنایع، دو 
یا سه برابر رشد صنایع دیگر است. جمالی نژاد اظهار کرد: تغییر حرکت از سمت 
صنایع سخت به صنایع نرم، نمایشگر یک پیام و حرکت و خیزش عظیم است؛ 
خیزش عظیم بشــریت از تامین نیازهای جســمی و مادی به سمت نیازهای 
روحی و معنوی؛ و مهم است که تغییر پارادایم همیشــه و در طول تاریخ برای 
افراد و ملت هایی که بتوانند بهتر از دیگران آن را درک کنند، بفهمند، دریافت و 

جذب کنند، یقینا با فرصت های مغتنم و عظیمی همراه می شود.

شهردار اصفهان گفت: جهان در قرن جدید، شــدیدا با سرعت در حال حرکت 
اســت و اگر ما بمانیم و حرکت نکنیم و خود را با ابزارهای قرن21 آشنا و همراه 
نکنیم، نمی توانیم مشکالت عظیم شهرها با ابزارهای قرن 21 را حل کنیم. به 
همین دلیل اصفهان در کنار رویکرد بسیار ارزشمند خدمات عمرانی، شهری و 

ترافیکی که داشته است، رویکرد فرهنگی خودش را نیز پر رنگ تر کرد.
جمالی نژاد با تاکید بر تغییــر گفتمان و نگاه اظهار کــرد: در برنامه 1400، از 
شهرداری اصفهان به عنوان یک دستگاه دانش محور، دانش مبنا، دانش پایه و 
شهری نام برده ایم که قرار است دانش را به ثروت تبدیل کرده و از فن آوری های 
نرم به جای فن آوری های ســخت اســتفاده کنــد. وی افزود: شــهرداری در 
حوزه هــای خدماتی و وظایف ذاتی خود، با افزایش توســعه و ســرعت همراه 
شده و در حال حاضر 18 ابرپروژه در حال انجام اســت؛ پروژه های بزرگی که 
بســیاری از آنها می تواند اصفهان را متحول کند. شــهردار اصفهان از 1180 
پروژه محله محور در شــهر اصفهان خبر داد و گفت: نگاه به توســعه فرهنگی 
بسیار مهم اســت؛ افزایش چندین برابری خدمات عمرانی و ترافیکی در شهر 
اصفهان به جهت پس نزدن گفتمان و رویکرد جدید انجام می شود که می تواند 
انقالب و جهشی را در شهر ایجاد کند. شــهردار اصفهان گفت: اگر مشخصات 
توسعه شهر اصفهان در سال های گذشته، تعداد صنعتگران، کارگاه های فعال 
صنعتی، آموزشگاه های صنعتی و آموزشگاه های فنی حرفه ای آن بوده اند، در 
گفتمان جدید، شهروندان خالق، هنرمندان، نخبگان، کارآفرینان، فن آفرینان، 
کارگاه های صنایع دســتی، گالری ها، فرهنگسراها، فضاهای عمومی حاکم بر 
شــهر و صنایع فرهنگی که خانواده بزرگی از آن را می توان در شــهر اصفهان 

آفرید، مشخصه اصفهان خواهند بود؛ چون عصر، عصرفرهنگ است.

شهردار اصفهان در همایش توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر:
18ابرپروژهکنونی،اصفهانرامتحولمیکند
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هزینهکارتکشیدنهایماروی
کارتخوانهاچقدراست؟

دو محور اصلی سیاست دولت ترامپ در قبال ایران 
مشخص شد؛

تعدیلتهدید،تشدیدفشار!

امام جمعه شهرکرد پیشنهاد کرد:

ثبت20بهمنماهبهنامروز
چهارمحالوبختیاری

7

رییس اداره پیش بینی هواشناســی اصفهان با اشاره به آغاز 
بارش ها در مناطق غرب و جنوب گفــت: این بارش ها برای 
امروز به همه مناطق استان تسری می یابد و بیشتر بارش ها 
به صورت برف خواهد بود. حســن خدابخش در گفت و گو با 
خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی استان 
طی 24 ســاعت آینده اظهار داشت: بررســی این نقشه ها 
بیانگر ادامه فعالیت ســامانه  ناپایدار در استان تا امروز است. 
وی با اشاره به اینکه روز گذشته در اکثر مناطق استان شاهد 
افزایش ابر و وزش باد نســبتا شدید تا شــدید بودیم،  افزود: 
در مناطق غــرب و جنوب بارش برف و بــاران و به تدریج تا 
امروز)شــنبه( در ســایر نقاط اســتان نیز بــارش خواهیم 
داشت که بارش بیشــتر به صورت برف پیش بینی می شود. 
رییس اداره پیش بینی هواشناسی اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه با خروج سامانه بارشی از اســتان، از فردا با کاهش 
8تا10 درجه ای دمــا در اکثر نقاط اســتان روبه رو خواهیم 
بود، تصریح کرد: بیشــینه دما روز گذشــته بین دو تا چهار 
درجه سانتی گراد افزایش داشت و کمینه دما امروز صبح دو 
تا چهار درجه ســانتی گراد کاهش خواهد داشت. وی اضافه 
کرد: برای شهر اصفهان نیز در ساعات اولیه صبح امروز بارش 
همراه با مه صبحگاهی پیش بینی می شــود و در بعد از ظهر 

نیز شاهد افزایش وزش باد خواهیم بود.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی اصفهان خبر داد:

امروزاصفهانبرفیمیشود

خبر آخر

اســتاندار اصفهان گفــت: پرداختن به مقولــه قرآن در 
موضوعات مختلف از اولویت های مسائل فرهنگی استان 
است، امیدواریم چنین مسابقات و مراسم  قرآنی در استان 
ادامه پیدا کند. به گزارش تســنیم ، رســول زرگرپور در 
حاشــیه برگزاری آزمون کتبی طرح ملی تربیت حافظان 

قرآن کریم با اشــاره به اینکه اســتان اصفهــان در مقوله 
قرآنی جایگاه ویژه ای در کشور دارد اظهار داشت: مربیان 
و استادان مجرب بین المللی که جایگاه ویژه ای در سطح 
کشــور دارند در اصفهان حضور داشــته و از طرف دیگر 

حافظان قرآنی که در سطح کشور و بین المللی ...

استاندار اصفهان عنوان کرد:
پرداختنبهمقولهقرآن

ازاولویتهایفرهنگیاستان
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شهردار اصفهان در همایش توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر:

جمالی نژاد در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مطرح کرد:
تیتر دوم

18ابرپروژهکنونی،اصفهانرا

متحولمیکند

خطایپزشکینبودهاست!
15

15

توضیح دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره خارج کردن »کلیه« به جای »کیست« از بدن بیمار:

همین صفحه

اصفهان،الگویبسیاریاز
شهرهایکشورشدهاست
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پیشنهاد سردبیر:
پاسخ قرآنی دبیرکل سازمان ملل به ترامپ

عکس روز

معرفی اعضای کمیته مرکزی 
انتخابات حزب اعتماد ملی

 سفیر ایران در روسیه 
با مشاور پوتین دیدار کرد

تهران خواستار گفت وگوی مستقیم 
و بدون شرط با شورای همکاری شد

 عارف طرحش را پس بگیرد

 رزمایــش والیت ۲ ویــژه  طــاب و روحانیون  توســط تیپ ۸۳
 امام صادق علیه الســام در پادگان ۱۹ دی قم برگزار شــد. این 
رزمایش در راستای حفظ روحیه انقابی و آمادگی جسمانی طاب 

بسیجی و در قالب اردوی صحرایی والیت ۲ برگزار شد .

اعضای کمیته مرکزی انتخابات حزب اعتماد ملی معرفی شدند.
به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از روابط عمومی حزب اعتمادملی، 
اســامی اعضای کمیته مرکــزی انتخابات این حزب در جلســه 
هم اندیشی ستادهای انتخاباتی توســط مهدی رسول پناه رییس 
کمیته انتخابات اعام شــد. طبق این گزارش، مهدی رسول پناه، 
الیاس حضرتی، رسول مهرپرور ، اسماعیل دوستی، قربانعلی قائمی، 
حمیدرضا کارگر ، سامان سلیمانی مرند، محسن رفیعی فر، حمید 
عزیزیان، رحمت ا... خســروی، منوچهر گــودرزی، رضا ولدبیگی، 
مریم علیزاده، مهرانگیز مروتی و نجمه گودرزی اعضای این کمیته 
را تشکیل می دهند. حزب اعتماد ملی ایران از احزاب اصاح طلب 

است که در اسفند ماه سال ۱۳۸4 اعام موجودیت کرد.

مهدی سنایی سفیر جمهوری اســامی ایران در فدراسیون روسیه 
با آنتون کوبیاکف مشــاور رییس جمهور روسیه در امور همایش هاو 
کنفرانس های بین المللی دیدار و راه های توســعه همکاری های دو 
کشور در حوزه امور نمایشگاهی، برگزاری همایش ها و کنفرانس های 
مشــترک بین المللی و نحوه حضور بنیاد روس کنگرس در عرصه 

فعالیت های اقتصادی ایران را مورد بحث و گفت وگو قرار داد.
بنیاد روس کنگرس که زیر نظر مشــاور رییس جمهور روسیه اداره 
می شــود بزرگ ترین بنیاد برگزار کننــده همایش های بین المللی 
از جمله همایش بین المللی اقتصادی ســنت پترزبورگ، همایش 
بین المللی والدی واســتوک ، همایش بین المللی ســوچی و ... در 
روسیه است.ســال گذشته برای نخســتین بار بزرگ ترین همایش 
تجاری دوجانبه ایران و روسیه را بنیاد روس کنگرس با حضور بیش از 
هزار فعال اقتصادی در هتل المپیک تهران و در حاشیه سیزدهمین 
اجاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو جانبه و نیز 
میزگرد تخصصی تحت عنــوان » ایران بعد از تحریــم ؛ دروازه ورود 
به بازارهای بین المللی « برگزار کرد.  بنیــاد روس کنگرس در نظر 
دارد با همکاری اتاق بازرگانی ایران همایش های مشترک در ابعاد و 
استانداردهای بین المللی را در ایران و روسیه با هدف توسعه شناخت 

ظرفیت های اقتصادی دو کشور برگزار کند.

فارس : روزنامه الجریــده کویت دیروز در گزارشــی آورده که اجماع 
ایرانی و کویتی درباره موفقیت آمیز و مثبت بودن سفر رییس جمهور 
ایران به کویت وجــود دارد. این روزنامه به نقــل از یک منبع در دفتر 
ریاست جمهوری ایران با اشــاره به رضایت روحانی از سفر به کویت 
نوشــت: »روحانی حین بازگشــت به تهران در داخل هواپیما شیخ 
صباح االحمد امیر کویت را ستود و گفت: ما در منطقه به شخصیت ها 
و رهبرانی که دارای تجربه سیاســی امیر کویت باشند، نیاز داریم.« 
 این روزنامه بدون اشاره به نام منبع ریاســت جمهوری ایران نوشت:

» روحانی در ســخنانی به همراهان خــود ابراز امیــدواری کرد که 
تاش های امیر کویت برای حل اختافات بین ایران و همسایگان آن 
از طریق مذاکرات موفقیت آمیز باشد.«  الجریده افزود: رییس جمهور 
ایران پاسخ مثبتی به نامه امیر کویت درباره روابط ایران و کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس که اخیرا وزیر خارجه کویت در ســفر به ایران 
روحانی کرده بود، داد. این روزنامه کویتی به نقل از منبع مذکور نوشت: 
روحانی تاکید کرد که کشــورش ترجیح می دهــد وارد گفت وگوی 
مستقیم با کشورهای حاشــیه خلیج فارس بدون پیش شرط شود و 
طرفین نیز اختافات را کنار بگذارند و با هدف دستیابی به عادی سازی 
روابط کامل و همکاری منطقه ای فراگیر، پــای میز مذاکرات حاضر 
شــوند.  این منبع افزود:  از دیدگاه تهران تنها مطرح کردن اختافات 

بدون حضور در میز مذاکرات هرگز به نتیجه نخواهد رسید.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اســامی با 
اشــاره به طرح فراکســیون امید تحت عنوان تامین امنیت مراسم 
رسمی، گفت: این طرح که در رأس امضاهای آن امضای محمدرضا 
عارف رییس فراکسیون امید مشاهده می شود با اصول نظام مقدس 
جمهوری اسامی منافات دارد. وی افزود: جمهوری اسامی بر پایه 
استقال و آزادی به وجود آمده و طرح مذکور با استقال و آزادی در 
تعارض صد درصدی اســت. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای 
اسامی، اظهار داشــت: آقای عارف که نفر اول طراح این طرح بوده 
طرح خود را پس بگیرد واال بعید می دانم که این طرح در صحن علنی 
مجلس به تصویب برسد. قاضی پور خاطرنشان کرد: مردم باید مسائل 
خود را به مسئولین با صراحت مطرح کنند اما به هم زدن مراسم بحث 
دیگری اســت که کشــور برای آن قانون دارد و همانطور که با برهم 
زنندگان نظم مراسم ســخنرانی آقای مطهری در شیراز طبق قانون 
برخورد شد در مواقع مشابه در آینده نیز کار به همین ترتیب خواهد 
بود. وی در پایان،  گفت: من بر این اعتقادم که کشور هیچ نیازی به این 

طرح ندارد و مطرح کردن آن الزم نیست.

اخبار

پارلماناصالح طلبیاصولگراییدیدگاه

فریدون حســنوند در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره 
به مطرح شــدن موضوع تخلفات مربوط به درآمدهای 
نفتی سال های ۸۶ تا ۹۱ در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ 
اظهار داشت: ما باید به این سمت حرکت کنیم که یک 
مکانیزم قانونمند برای نظارت بر تولید نفت و درآمدهای 

آن ایجاد کنیم.
وی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه مطرح شدن مسائلی 
مانند تخلفــات قراردادهای نفتی ۸۶ تا ۹۱ سیاســی 
نباشد، اظهار داشت: اینکه هر از چندگاهی به هم بپریم 
و همدیگر را متهــم کنیم، فایده ای جز ســلب اعتماد 

عمومی ندارد.
رییس کمیســیون انــرژی مجلس خاطرنشــان کرد: 
کمیســیون انرژی این موضوع را در دست بررسی دارد 
و گزارش هایی از سوی برخی همکاران در این زمینه به 
دست ما رسیده و وزارت نفت نیز یک جوابیه به ما داده 
است و ما هم دنبال این هستیم که تمام این مواردی را 
که طرفین مطرح کرده اند، به طور دقیق بررسی کنیم 
و در ایــن رابطه آنچه که واقعی باشــد، قطعــا از طرف 

کمیسیون به مردم اعام می شود.

خبرآناین : حجت االســام محمد اشــرفی اصفهانی 
فعال سیاسی اصاح طلب در پاسخ به این سوال که: شما 
چقدر نگرانی برای رأی آوری آقای روحانی دارید؟ گفت: 
آقای هاشــمی بزرگ ترین حامی آقای روحانی بود. همه 
می دانند آقای هاشمی نقش اساســی در پیروزی آقای 
روحانی داشــت اگر ایشان حضور داشــت رأی روحانی 
تضمین می شد؛ البته بعضی تشییع جنازه چند میلیونی 
و حمایت های گذشته آقای هاشــمی از آقای روحانی را 
اســتصحاب می کنند و معتقدند اینهــا تاثیر خودش را 
می گذارد و آقای روحانی برای ریاســت جمهوری دوره 
بعد رأی خواهد آورد. گرچه احتمال می دهم با حضور یک 
اصولگرای قدر و شاخص، البته اگر باشد، شاید انتخابات 
دو مرحله ای شــود. وی همچنین در پاسخ به این سوال 
که  اصاح طلبان گزینــه دومی کنار آقــای روحانی به 
میدان خواهند آورد؟گفت: اخیرا زمزمه هایی درباره علی 
مطهری می شنوم. آقای مطهری دوست ماست اما با بودن 
آقای روحانی مصلحت نیســت بیاید، شاید هم خودش 
نیاید. درباره آقای پزشــکیان هم من نشنیدم که او ستاد 

انتخابات خود را تشکیل داده است.

نماینده مجلس:

امیدوارم مطرح شدن تخلفات 
نفتی ۸۶ تا ۹۱ سیاسی نباشد

فعال سیاسی اصالح طلب:

 کاندیداتوری مطهری در کنار 
روحانی به مصلحت نیست

عضو جبهه پایداری:

 اصولگرایان هنوز تا گزینه 
نهایی فاصله زیادی دارند

رییس فراکسیون امید مجلس خبر داد:

تشکیل کمیته »گفت وگوی 
ملی« در فراکسیون امید 

نصرا... پژمان فر عضو جبهه پایداری در مورد سازوکارهای 
اصولگرایان در انتخابات ۹۶ اظهار کرد: ما باید به سمت این 
برویم که گفتمانی عمل کرده و براساس گفتمان انقاب 

مسائل را مطرح کنیم .
وی با تاکید بر اینکه وحدت، یک امر ســاختگی و جعلی 
نیست که کسی اسمش را بگذارد وحدت و بگوید هرچه 
من گفتم بقیه هم باید همان را بگویند، بیان کرد: وحدت 
یک امر واقعی است، افراد باید براساس یک شاخص هایی 
که همــه پذیرفته اند با هم وحدت داشــته باشــند که 
امیدواریم این موضوع اتفاق بیفتد و جریان ها بر اســاس 
شــاخص هایی که همه پذیرفتند با یکدیگــر به وحدت 
برسند. نماینده مردم مشــهد و کات در مجلس شورای 
اسامی بیان کرد: تاجایی که من اطاع دارم اصولگرایان 
هنوز مصداقی وارد گزینه ها نشده اند، تا گزینه نهایی خیلی 
فاصله دارند و هنوز گزینه ابتدایی هم مطرح نشده است، 
البته فعالیت هایی انجام شده و پشتیبانی نسبت به بعضی 
از گزینه ها صورت می گیرد اما هنوز برای صحبت در مورد 

گزینه نهایی جریان اصولگرایی زود است.

نامه نیــوز: رییس فراکســیون امید مجلس با اشــاره به 
صحبت هایــی که با جریــان مقابل برای برقــراری یک 
»گفت وگوی ملی« انجام شده، از اســتقبال این جریان 
خبر داد. محمدرضا عارف با بیــان اینکه دولت نیز در این 
راستا همکاری می کند، گفت: باور داریم باید با ایجاد زمینه 
مساعد برقراری»گفت وگوی ملی« بر اساس مشترکات، 
در جهت حل اختاف نظرهایی که میان برخی جریان های 
سیاســی کشــور وجود دارد، اقدام کنیم. وی با اشاره به 
تشــکیل کمیته »گفت وگوی ملی« در فراکسیون امید 
و پیگیری این موضوع از مدت ها قبــل، اعام کرد: از ابتدا 
تحت عنوان گفت وگوی ملی این بحث را دنبال کردیم و به 
این مسئله باور داریم. وی گفت: در این راستا باور داریم با 
ایجاد زمینه مساعد برای برقراری یک »گفت وگوی ملی« 
بر اساس مشــترکات در جهت حل اختاف نظرهایی که 
میان برخی جریان های سیاسی کشور وجود دارد، اقدام 
کنیم. عارف یادآور شد: باتوجه به استقبال و پیگیری های 
خوبی که ازسوی دوســتان  در مجلس محقق شد، به این 

نتیجه رسیدیم که این مهم را از مجلس کلید بزنیم.

رزمایش والیت 2 ویژه 
طالب و روحانیون بسیجی در قم

کافه سیاست

بین الملل

به گزارش »تابناک«، اگرچه ترامپ در ایام تبلیغات انتخاباتی 
خود از توافق هسته ای ایران با لحنی بسیار تند انتقاد کرده و 
از »پاره کردن« این توافق در صورت ورود به کاخ سفید سخن 
گفته بود، به نظر می رسد واقعیات بین المللی کم کم وی را در 
مسیری متفاوت قرار می دهد. با این حال، این بدان معنا نیست 
که ایده کلی وی برای افزایش فشار و تشدید تقابل با ایران کنار 

گذاشته شده است.
در حقیقت، انتقادات ترامــپ از برجام پس از آغاز ریاســت 
جمهوری تاکنون نیز ادامه داشته و وی همواره از این توافق با 

عنوان توافقی بسیار بد یاد کرده است. در یکی از آخرین موارد، 
در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم اســراییل، ترامپ برجام را »یکی از بدترین 
توافق هایی که تاکنون دیده ام« خواند. وی همچنین تاکید 
کرد دولتش به اقداماتی دست خواهد زد تا اطمینان یابد ایران 

هرگز به ساح هسته ای دست نخواهد یافت.
روز پنجشنبه، دومین نشانه رسمی از رویکرد دولت آمریکا در 
قبال ایران، در اظهارات رکس تیلرسون، وزیر خارجه این کشور 
نمود پیدا کرد. پس از آنکه ژان مارک آیرو، وزیر خارجه فرانسه 

در پی گفت و گو با مقامات آمریکایی از نگرانی های خود مبنی 
بر تمایل واشــنگتن به بازنگری کلی توافق هسته ای با ایران 
خبر داد، تیلرسون مخالفت با این توافق و تاش برای لغو آن 

را تکذیب کرد. 
در همین حال، ترامپ در بخشی از کنفرانس مطبوعاتی خود  
باز هم تاش کرد تا حد امکان فضای ابهام را در موضوع ایران 
حفظ کند و گفت: »من مجبور نیســتم به شما بگویم با کره 
شمالی چه خواهم کرد. مجبور نیستم به شما بگویم با ایران 
چه خواهم کرد. می دانید چرا؟ چون آنهــا نباید بدانند«.  به 
این ترتیب، آنچه که تاکنون می تــوان با درجه ای حداقلی از 
قاطعیت درباره آن ســخن گفت، این است که مواضع ترامپ 
درباره توافق هسته ای اکنون تحت تاثیر واقعیات بین المللی 
قرار گرفته و تعدیل شــده، اما در عین حال، این امر به معنای 
تغییر رویکرد کلی وی در قبال ایران نیست. در همین راستا، به 
نظر می رسد اکنون محور اصلی تمرکز وی، بر تشدید فشارها 
بر ایران از کانال های مختلف قرار می گیرد. در همین راستا، 
اعام شــد گفت وگوها بر ســر ایجاد یک ائتاف نظامی بین 
دولت ترامپ و متحدان عرب آمریکا آغاز شده است. هدف از 
این گفت وگوها محدود کردن نفوذ ایران در منطقه و مقابله با 
تهدیدات نظامی این کشور اعام شده است. قرار بر این است 
که این کشورها یک پیمان نظامی از نوع پیمان ناتو ایجاد کنند 
و در صورت حمله به یک کشور، ســایر کشورهای هم پیمان 

وارد عمل شوند.
به نوشته »وال استریت ژورنال« گرچه ایاالت متحده آمریکا، 
همچون رژیم اسراییل رسما عضو این ائتاف نظامی نخواهد 
بود، ولی دولت آمریکا گفته است که هم به لحاظ امنیتی و هم 
نظامی از این ائتاف حمایت و پشــتیبانی خواهد کرد. سطح 
حمایت های نظامی آمریکا از کشورهای عضو این پیمان فراتر 
از اقداماتی است که آمریکا در شرایط کنونی به عنوان مثال در 
یمن انجام می دهد.به این ترتیب، با قرار دادن تاکیدات ترامپ 
بر وضع تحریم های جدید علیه ایــران در کنار اخباری از این 
دســت، می توان نتیجه گیری کرد که اعمال فشار سیاسی، 
دیپلماتیک و اقتصادی از طریق تنگ تر کردن حلقه تحریم ها 
و افزایش ســخت گیری بر اجرای برجام از یک سو و ارتقای 
همکاری با متحدیــن منطقه ای آمریکا به منظور تشــکیل 
ائتافی علیه ایران در منطقه، دو ستون اصلی سیاست جدید 
آمریکا در قبال ایران را تشکیل می دهد. سیاستی که هرچند 
ملغی کردن برجام دیگر در محور آن نیست، اما سعی در اعمال 

فشاری بیش از گذشته بر ایران دارد.

ترامپ در بخشی 
از کنفرانس 

مطبوعاتی خود  
باز هم تالش 

کرد تا حد امکان 
فضای ابهام را 

در موضوع ایران 
حفظ کند

طی مدت زمانی که از آغاز به کار دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا می گذرد، هنوز درباره مواضع وی در قبال 
طیفی از مسائل مهم بین المللی ابهام وجود دارد. یکی از این مسائل، رویکرد آتی آمریکا در قبال ایران است. با این حال، 
مجموعه ای از موضع گیری ها توسط خود ترامپ و وزیر خارجه وی به همراه برخی اخبار منتشره دیگر، خط سیر احتمالی 

این رویکرد را مشخص تر کرده است.

عصبانیت وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی از حماس

پاسخ قرآنی دبیرکل سازمان 
ملل به ترامپ

اویگدور لیبرمن حماس را تهدید کرد در صورت انجام 
اقدام تحریک آمیز، با واکنش شــدید روبه رو خواهد 
شد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، »اویگدور لیبرمن« 
روز پنجشنبه گفت: چنانچه مردم غزه جنبش حماس 
را ســرنگون کنند یا حماس روش خود را تغییر دهد، 
اســراییل باریکه غزه را به منطقه ای آبــاد و پر رونق 

تبدیل خواهد کرد.
اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در حالی است 
که چندی پیش یک فروند موشــک از غزه به جنوب 
فلسطین اشغالی شلیک شد و اسراییل نیز در واکنش 
به این حمله غزه را هدف حمات توپخانه ای و هوایی 

قرار داد که بر اثر آن سه فلسطینی زخمی شدند.
لییرمن از ســوی دیگر تاکید کرد، با این که اسراییل 
 در صدد جنــگ تازه ای نیســت؛ اما هرگونــه اقدام 

تحریک آمیز با واکنش شدید روبه رو خواهد شد.
اســراییل از ۱0 ســال پیش تاکنون باریکــه غره را 
محاصره و با جلوگیــری از ورود کاالهای مورد نیاز به 

این منطقه، اقتصاد غزه را فلج کرده است.

آنتونیو گوترش در ســخنانی از دین اســام و تمدن 
اسامی تمجید کرد. به نقل از پایگاه عربی ۲۱، آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل در سخنانی با تمجید از 
اسام و تمدن اسامی اعام کرد: رساترین مطلبی که 
در خصوص حمایت از پناهندگان بیان شــده، همانی 
است که در سوره توبه در قرآن می خوانیم. وی در ادامه 
افزود: خداوند در سوره توبه مومنان و غیرمومنان را به 
حمایت از پناهندگان ســفارش می کند. بــه واقع این 
مسئله رساترین چیزی اســت که در خصوص حمایت 
از پناهندگان مطالعه کرده ام. حمایت از پناهندگان با 
چشم پوشی از عقایدشان و تنها به دلیل انسان دوستی 
انجام می شــود. وی این اظهارات را در سخنرانی که در 
دانشــگاه قاهره انجام داد، بیان کرد. ناظران معتقدند 
ســخنان وی شــبیه ســخنرانی باراک اوباما، رییس 
جمهور ســابق آمریکاســت که در ژوئن ۲00۹ ایراد و 
در آن به آیات قرآن اســتناد کرد. گوترش همچنین از 
تصمیم دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در خصوص 
جلوگیری از ورود شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکا 
هم انتقاد کرد و گفت: ایــن اقدامات کورکورانه ممکن 

است چندان هم تاثیرگذار نباشد.

دو محور اصلی سیاست دولت ترامپ در قبال ایران مشخص شد؛

تعدیل تهدید، تشدید فشار!

امیدواریم کشورهای 
عربی مانند ایران شوند

»خالد البطش« از اعضای ارشد جهاد اسامی فلسطین ابراز امیدواری کرد 
کشورهای عربی در مسئله حمایت از آرمان فلسطین مانند ایران باشند به 

جای اینکه میلیاردها دالر صرف جنگ ها و درگیری های طایفه ای کنند.
بر اساس گزارش شبکه »المیادین«، البطش در ادامه گفت: به هر کشوری، 

به میزانی که به فلسطین نزدیک شده، نزدیک شده ایم.
این عضو ارشد جهاد اسامی فلسطین ســپس به موضوع راهکار دو دولتی 
پرداخت و تصریح کرد: راهکار دو دولتی تمام شده و آنچه »دونالد ترامپ« 
رییس جمهور آمریکا و »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر نتانیاهو درباره این 
موضوع گفتند درواقع مانند »اعام مــرگ« آن بود. البطش در ادامه گفت: 
تشکیات خودگردان تمام عناصر قدرت خود را از دست داده و باید از توافق 

»اسلو« و به رسمیت شناخت اسراییل عقب بنشیند.
عضو ارشد جهاد اسام افزود محور موســوم به محور »اعتدال عربی« برای 

وارد شدن به نزاع با آمریکا به خاطر فلسطین آماده نیستند.

»رابرت هارواد« گزینه جدید »دونالد ترامپ« برای تصدی پســت مشاور 
امنیت ملی رییس جمهور آمریکا، این پیشنهاد را رد کرد.آن طور که شبکه 
خبری سی بی اس نیوز آمریکا گزارش داده، هاروارد بر سر نحوه استخدام 
همکاران خود در دفتر مشــاور امنیت ملی رییس جمهور، با تیم ترامپ به 
مشکل برخورده اســت.ترامپ به »مک فارلند« معاون مشاور امنیت ملی 
سابق قول داده بوده که می تواند بر ســر کار خود بماند؛ ژنرال هاروارد اما 
با این انتصاب مخالف بوده اســت.ژنرال رابرت هاروراد ۶0 ســاله، افســر 
سابق تیم نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکاست و در زمان حضور ژنرال 
»جیمز متیس« )وزیر دفاع فعلی( در فرماندهی مرکزی، معاون وی بوده 
است.وی سال های نوجوانی خود را در ایران پیش از انقاب زندگی کرده. 
پدر وی که یک کاپیتان نیروی دریایی آمریکا بوده، به ارتش ایران مشاوره 
می داده است. او در سال های نوجوانی در محله ای ایرانی زندگی می کرده و 

به همراه ایرانی- آمریکایی ها به مدرسه می رفته است.

 درس خوانده تهران 
پیشنهاد ترامپ را رد کرد!

وزیر امور خارجه کشــورمان برای شرکت در کنفرانس امنیتی 
مونیخ وارد این شهر شــد.محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه 
کشــورمان و هیئت همراه صبح روز گذشــته برای شرکت در 
پنجاه و ســومین اجاس کنفرانس امنیتی مونیخ وارد شــهر 
مونیخ مرکز ایالت بایرن آلمان شــد.کنفرانس امنیت مونیخ با 
مشارکت قابل توجه ۱0 رییس جمهور، معاون رییس جمهور 

آمریکا، ۸ نخســت وزیر، وزرای امور خارجه ۳0 کشور، وزرای 
دفاع حدود ۲0 کشــور و مقامات بین المللی شــامل دبیر کل 
سازمان ملل متحد، دبیر کل ناتو، دبیران کل سازمان همکاری 
اسامی، اتحادیه عرب، سازمان شــانگهای، رؤسای پارلمان و 
شــورای اروپا، رییس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، مدیران 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اینتر پل، سازمان بین المللی 
مهاجرت و کمیسیونر عالی پناهندگان و کمیسیونرهای اتحادیه 
اروپا از روز جمعه تا روز یکشــنبه در هتل بایریشر هوف مونیخ 

برگزار می شود.ظریف در جریان این سفر عاوه بر سخنرانی در 
کنفرانس، با همتایان و مقامات خارجی شرکت کننده، پیرامون 
موضوعات مورد عاقه دو جانبه و بین المللی دیدار و گفت وگو 
خواهد داشت.در برنامه کاری وزیر امور خارجه کشورمان دیدار 
با ایرانیان مقیم و همچنین نشســتی با مدیران شــرکت های 
مهم صنعتی، تجاری آلمان پیش بینی شده است.سید عباس 
عراقچی معاون حقوقی بین المللی و مجید تخت روانچی معاون 

اروپا و آمریکا در این سفر وزیر امور خارجه را همراهی می کنند.

ظریف درمونیخ
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پیشنهاد سردبیر:
مسکن رونق می گیرد اما گران نمی شود

عکس روزيادداشت

بررســی دقیق هزینه هــای بانک ها به ازای هــر تراکنش 
الکترونیک نشــان می دهد در برخی بانک ها، نه تنها تالش 
و ســرمایه گذاری برای نصب کارتخوان های بیشتر توجیه 
اقتصادی نــدارد بلکه ایــن بانک ها باید به شــرکت های 
پی اس پی طرف قرارداد خود تاکید کنند تا کارتخوان های 
کم تراکنشی  را که حساب پذیرنده آن کارتخوان در همان 

بانک قرار دارد، نیز هر چه زودتر جمع آوری کنند.
با محدود شدن میزان ســود اعطایی به سپرده های بانکی، 
طی سال های اخیر رقابت بر سر ارائه خدمات ارزش افزوده 
به ســپرده گذاران به یکی از روش های متداول در شــبکه 
بانکی کشور تبدیل شده است؛ ارائه خدمات بیمه ای، جوایز 
مختلف و ارائه سرویس هایی مانند خدمات در محل از جمله 
روش های مورد اســتفاده بانک ها بــرای ترغیب دارندگان 

نقدینگی برای سپرده گذاری در هر بانک است.
یکی از روش هایی که در سطح گســترده ای مورد استفاده 
بانک ها قرار می گیرد و مسئوالن شــعب بانک ها هم برای 
ترغیب ســپرده گذاران خصوصــا اصناف بــرای افتتاح یا 
نگهداری حســاب در شــعبه خود از آن بهره می برند، ارائه 
دســتگاه های کارتخوان یا همان پایانه های فروشگاهی به 
سپرده گذاران اســت که به صورت رایگان و بدون دریافت 
هیچ وثیقه یا هزینه ای انجام می شــود. در واقع ســازوکار 
نادرســتی که در کشــور ما برای تخصیص دســتگاه های 

کارتخوان وجود دارد، باعث شــده تا از این دســتگاه ها به 
عنوان ابزار تشویق اصناف یا دیگر دارندگان نقدینگی برای 
ســپرده گذاری یا حفظ سپرده در شــعب بانک ها استفاده 
 شود. به عبارت دیگر صاحب حســاب در ازای حسابی که 
در یک شــعبه باز یا حفظ کرده است از آن بانک یک یا چند 
دســتگاه کارتخوان رایگان دریافت می کنــد. البته اعطای 
کارتخوان، برای بانک رایگان نیســت و این دســتگاه ها در 
ازای اجــاره ای که همان بانک به شــرکت پی اس پی طرف 
قراردادش می دهد، رایگان در اختیار پذیرنده قرار می گیرد.  
بانک عالوه بر اجاره دستگاه کارتخوان، به ازای هر تراکنشی 
که توسط  کارت های بانکی  روی آن کارتخوان انجام شود، 
کارمزد پرداخت می کند. به عبارت دیگر بانکی که حساب 
پذیرنده کارتخوان در آن قرار دارد بایــد حداقل دو هزینه 
مجزا پرداخت کند؛ اجاره دســتگاه کارتخوان به شــرکت 
پی اس پی وکارمزد تراکنش. به این هزینه ها در اغلب اوقات 
باید سود حداقل ده درصدی سپرده روزشمار  را هم اضافه 
کرد. با این حســاب بانکی که این هزینه های کارتخوان را 
پرداخت می کند باید مابه ازای قابل قبولی از رسوب یا مانده 
حساب پذیرنده  کســب کند تا این هزینه ها را توجیه کند. 
عالقه و اصرار بانک ها بر نصب هر چه بیشــتر دستگاه های 
کارتخوان توسط شرکت های پی اس پی طرف قراردادشان 
این تصور را ایجاد کرده بود که  ســودآوری ناشی از جذب 

مانده بیشــتر در ازای هزینه های انجام شــده برای نصب 
کارتخوان کفایــت الزم را دارد  اما  نتایج بررســی هایی که 
اخیرا از سوی شاپرک منتشر  شــده، این تصور را تا حدود 

زیادی با تردید مواجه کرده است.
هزينه هر 10 هزار تومان تراکنش چقدر است؟

شاخصی که شاپرک برای ارائه این اطالعات انتخاب کرده، 
شــاخص »میزان کارمزد پرداخت شــده بانک پذیرنده به 
ازای هر 100 هزارریال مبلغ تراکنش پذیرش شده« است.  
همان طور که گفته شــد کارمزد پرداختی، تنها هزینه ای 
نیست که بانک پذیرنده متقبل می شود؛ این بانک در ازای 
نصب هر ابزار کارتخوان فروشگاهی، مبلغی را نیز به عنوان 
اجاره بها و پرســتاری ابزار کارتخوان به شــرکت پی اس پی 
پرداخت می کند. این مبلغ به ازای ابزارهای مختلف متفاوت 
است اما به طور متوســط اجاره هر دستگاه 300 هزار ریال 
در ماه درنظر گرفته شده است. به طور متوسط، کل بانک ها 
مبلغ جمع کل اجاره و کارمزد پرداختی 274 ریال به ازای 
هر صدهزار ریال مبلغ پذیرش شــده را پرداخت کرده اند. 
بانک توســعه صادرات بــا پرداخت 61 ریــال هزینه بابت 
کارمزد و اجاره، کمترین هزینه را به ازای جذب هر صدهزار 
ریال مبلغ پذیرندگان و بانک پارســیان با 782 ریال هزینه 
بابت کارمزد و اجاره، بیشــترین هزینه را به ازای جذب هر 
صدهزار ریال مبلغ پذیرندگان پرداخته است. طبق مصوبه 
شورای پول  و اعتبار به شــبکه بانکی، نرخ سود سپرده های 
کوتاه مدت که رســوبی زیر یک ماه داشته باشند، ده درصد 
تعیین شده اســت. بنابرایــن بــرای درک ارزش اعداد یاد 
شده، کافی است توجه شــود که میزان سود ماهانه ناشی از 
سپرده گذاری یکصد هزار ریال با نرخ 10 درصد، مبلغ 833 
ریال اســت. به عبارت دیگر پرداخت متوسط 274 ریال به 
ازای هر یکصدهــزار ریال عالوه بر اینکه پرداخت ســودی 
ده درصدی را بــرای بانک دارد، 3 درصد هــم بابت هزینه 
تراکنش باید توسط بانک پرداخت شــود. اگر رسوب پول 
بیش از یک ماه باشد بســته به مدت زمان رسوب، عالوه بر 
نرخ سود سپرده مدت دار، باز هم بانک 3 درصد هزینه بابت 

انجام تراکنش متحمل می شود.  
 مبلغ اجــاره ابزار کارتخــوان در اقتصــادی بودن صنعت 
پرداخت برای بانک ها بسیار مهم اســت؛ جمع این هزینه 
باید نسبت به رســوبی که بانک از موجودی پذیرندگان به 
دست می آورد، توجیه پذیر باشد. در صورتی که بانک موفق 
به جذب رسوبی بیشتر از این مبلغ به ازای هر صدهزار ریال 
نشود، کاربرد ابزار کارتخوان فروشگاهی برای بانک اثربخش 
نخواهد بود. به عالوه مبلغ اجاره، نحــوه بازاریابی بانک ها و 
شرکت های پی اس پی اهمیت دو چندانی می یابد. انتخاب 
پذیرنــدگان اثربخش به معنی انتخــاب پذیرندگانی که از  
موجودی کافی برای تامین رسوب مورد نظر بانک برخوردار 
هستند به عاملی مهم در سودپذیر بودن ابزار پرداخت برای 

بانک تبدیل می شود.
پرداخت غیرمستقیم از جیب مردم

در چنین شــرایطی این ســوال پیش می آید کــه بانک ها 

هزینه های ســربار برای هــر تراکنش را از کجــا پرداخت 
می کنند؟ بانک ها به عنوان بنگاه هــای اقتصادی انتفاعی 
باید برای ایــن هزینه ها، درآمدی تعریف کنند. بخشــی از 
این درآمد بدون شــک از محل سود تسهیالت پرداختی به 
وام گیرندگان تامین می شود و به باالرفتن قیمت تمام شده 
پول در شــبکه بانکی می انجامد. به عبارت دیگر اگرچه در 
ظاهر پذیرنده، دستگاه کارتخوان را رایگان دریافت می کند 
و نه پذیرنده و نــه خریدار هیچ کدام بابــت تراکنش ها هم 
کارمزدی نمی دهند ولی این خدمات در واقع رایگان نیست 
و هزینه آن غیرمســتقیم از جیب تمام مشــتریان بانک ها 
تامین می شود. در تمام کشــورهایی که خدمات پرداخت 
الکترونیک در سطح گسترده ای ارائه می شود مدت هاست 
به راه حل درســتی رسیده اند و تمام اســتفاده کنندگان از 
خدمات پرداخت الکترونیک به میزان نفع و استفاده ای که 
می برند در پرداخت هزینه های ارائه و پایداری آن ســهیم 
هستند، عالوه بر اینکه کارمزد مشخصی پرداخت می کنند، 
دســتگاه  کارتخوان را می خرند و ماهانه هزینه ای هم برای 
پرستاری از دستگاه می پردازند. این همان ضرورتی است که 
مدت هاست کارشناسان از آن به عنوان اصالح نظام کارمزد 

و شیوه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک سخن می گویند. 
بانک ها بــه دنبال جمــع آوری کارتخوان های 

کم تراکنش
عالوه بر این شــاید وقت آن رسیده باشد که بانک ها بخشی 
از هزینه های اجاره و نگهــداری ابزارهای کارتخوان خود را 
از پذیرندگانــی که گــردش موجودی کافی بــرای تامین 
هزینه های بانــک ندارند، دریافــت کننــد و امتیاز تقبل 
هزینه های اجــاره و نگهداری ابزارهــای کارتخوان را فقط 
برای پذیرندگانی که از گردش موجودی کافی برخوردارند 
در نظر بگیرند. نکته مهم این اســت که متاســفانه تصور 
درســت و دقیقی از تعریف و منافع رسوب پول نزد بانک ها 
در جامعه ما وجود ندارد؛ بسیاری از مردم فکر می کنند اگر 
پولشان تنها یک ساعت هم در بانک بماند، بانک از این پول 
درآمدهای کالنی کســب می کند. این تصور اشتباه باعث 
شده، ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به صورت رایگان به 
عنوان یک وظیفه برای بانک ها تصور شود در حالی که کمی 
آشنایی با عملیات بانکی کافی است تا مردم بدانند تعریف 
رسوب آن هم رســوبی که بانک امکان کسب درآمد از آن را 
داشته باشــد با توقف کوتاه مدت یک یا چند ساعته پول در 

بانک بسیار متفاوت است.
 به همین خاطر هم در کشورهای دیگر تسویه با دارندگان 
کارتخوان عمومــا با 48 ســاعت تأخیر انجام  می شــود و 
اگر پذیرنده ای بخواهد تســویه در زمــان کوتاه تری انجام 
شود باید کارمزد بیشــتری پرداخت کند. البته از حق نیز 
نباید گذشت که اشــتیاق بانک ها برای جذب منابع بیشتر 
که معموال  از کمبود نقدینگی نشــئت می گیرد و در قالب 
تبلیغــات رنگارنگ جامعه را به ســپرده گذاری تشــویق 
می کند در شکل گیری این تصور اشتباه از رسوب پول تاثیر 

داشته است.

بسیاری از مردم فکر 
می کنند اگر پولشان 

تنها يک ساعت هم در 
بانک بماند، بانک 

 از اين پول
 درآمدهای 

کالنی 
کسب می کند

هزینه کارت کشیدن های ما روی 
کارتخوان ها چقدر است؟

خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک در کشور ما به ظاهر رايگان است اما هزينه آن را به صورت غیرمستقیم 
رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک تمام مشتريان بانک ها پرداخت می کنند.

تهران گفت: بازار مسکن در سال 
96 وارد مرحله رونق می شــود 
اما این رونق به معنای افزایش 
قیمــت نیســت ، زیرا بــازار 
کشش رشــد قیمت را ندارد.

حســام عقبایی، با بیــان اینکه 
معامالت مسکن در دی 95 نسبت 

به ماه گذشته رشــد نسبی داشته است 
گفت:در دی مــاه ، 19 هزار و 271 قرارداد خریــد و فروش و 19 
هزار و 216 قرارداد اجاره منعقد شــد و در سطح کشور 59 هزار و 
58 قرارداد خرید و فروش و 53 هزار و 855 قرارداد اجاره داشتیم.

رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران تاکید کرد: هر ساله 
از نیمه دوم اسفند تا پایان فروردین معامالت مسکن کاهش پیدا 
می کند . عقبایی با ابراز امیدواری از خروج مسکن از رکود در سال 
96 گفت: سال 95 پایان سال رکود مسکن است و سال 96 شاهد 
افزایش معامالت خواهیم بود. وی با بیان اینکه افزایش معامالت 
به معنای باال رفتن قیمت در بازار مســکن نیســت تصریح کرد: 
انتخابات سیاسی در بازار مسکن تاثیر گذار است و در تابستان96 

شاهد رونق رشد معامالت خواهیم بود. 

 chamelon به طور اختصاصی مجهز به طرح شارژر رنو zoe رنو
 zoe .می باشد که با انواع مختلف سوکت و منبع، همخوان است
می تواند در 30دقیقه، برای رانندگی در مســافت 120 کیلومتر 

شارژ شود.

وزیر راه و شهرســازی گفــت: مذاکرات 
بــرای خریــد هواپیما از شــرکت 

ایتالیایــی   فرانســوی- 
»آ.تــی.آر- ATR« به گام نهایی 
رســید و در مرحله مبادله سند 
اســت. عباس آخونــدی افزود: 

با نهایــی شــدن تبادل ســند، 
 بحث ورود نخســتین هواپیماهای 

آ.تی.آر به ناوگان ایران به شــکل رســمی 
پیگیری می شــود. ایران ایر پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که با 
نهایی شدن قرارداد، تا پیش از پایان امسال چند فروند از هواپیماهای 
ساخت این شرکت به ناوگان ایران بپیوندد. اکنون با توجه به سخنان 
آخوندی، به نظر می رسد اجرای این قرارداد در هفته های پایانی سال 
1395 میسر اســت. به گزارش ایرنا،  قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، 
شانزدهم بهمن ماه اعالم کرد که در پســابرجام، پیش قرارداد خرید 
20 فروند از این هواپیماهای 70 نفره با شرکت آ.تی.آر امضا شده است. 

چهار شــرکت واردکننده پوشاک 
در طی فرآیند حسابرســی پس 
از ترخیص و مشــخص شدن 
تخلفــات گمرکی بــا جریمه 
حدود 4 هــزار میلیارد تومانی 
مواجــه شــدند. در حالی که 

بســیاری از فعــاالن در عرصه 
پوشاک، واردات رسمی این محصول  

را کمتــر از 10 درصد کل واردات پوشــاک 
می دانند، حــاال به کمک ســامانه های الکترونیکــی چهار برند  
متخلف  پوشاک، نقره داغ شده اند. برندهای بسیار مشهوری مانند  
Z و L که در سراســر دنیا واحدهای فروش دارنــد جزو این چهار 
شرکت هستند که بر اســاس فرآیند حسابرسی پس از ترخیص  
باید در حدود 4 هــزار میلیارد تومان جریمــه پرداخت کنند. بر 
اســاس گفته های یک مقام صنفی، در حوزه فروش پوشاک هم 
اکنون برندهای مختلف وارداتی بخصوص از کشور ترکیه در ایران 
فعال شده اند و یکی از مجوزهای الزم برای ادامه روند وارداتی این 

شرکت ها تعیین شریک داخلی می باشد.

مسکن رونق می گیرد اما گران 
نمی شود

کوچولوی تمام برقی رنو را در 
ايران ببینید!

قرارداد ايران با »آ.تی.آر« نهايی شد

جريمه میلیاردی ۴ واردکننده 
پوشاک

استاندار اصفهان بر افزایش اختیارات استان ها در جذب سرمایه گذاری 
خارجی تاکید کرد و گفت: در زمینه ایجاد پنجره واحد ســرمایه گذاری 
اقدامات خوبی در اســتان صورت پذیرفته ولی این اقدامات باید تکمیل 
شــود. به گزارش اصفهان، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری 
اصفهان، رسول زرگرپور در دیدار مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی 
ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی اظهار داشــت: با 
توجه به سفر بیش از 120 هیئت سیاســی عالی رتبه که اغلب به همراه 
هیئت های اقتصادی به اصفهان صورت پذیرفته است و همچنین ظرفیت 
ویژه اســتان انتظار می رود که حجم بیشتری از ســرمایه گذاری در این 
استان انجام شود. استاندار اصفهان بیان کرد: در سفر قبل مبحث تسریع 
در فرآیند پنجره واحد سرمایه گذاری و افزایش اختیارات استان ها مطرح 

شد که با استقبال مواجه شد.

شــرکت توان خودروی جی از محصول شاسی بلند پاتریوت 
رونمایی کرد.

این خــودروی جان ســخت که آفــرودر مناســبی به نظر 
می آید از یک پیشــرانه بنزینی 2700 سی سی بهره می برد 

بخــار دارد و گشــتاور که توانــی معادل 134 اســب 

آن210 نیوتن متر است ، البته در کاتالوگ توزیع شده توسط 
این شرکت در نمایشگاه خودروی تهران قدرت پیشرانه 128 
اسب بخار قید شده است که هر کدام از عددهای اعالم شده 
که صحیح باشد نشــان از بهره وری پایین پیشرانه طراحی 
شده توسط روس ها دارد. همچنین جعبه دنده این خودرو 5 

سرعته و انتقال قدرت تولیدی پیشرانه 4WD است.
خودروی اس یو وی پاتریوت از محصوالت UAZ روسیه است 
که در کارخانه این شرکت در شهر اولیانفسک تولید می شود 
و از قابلیت های این خودروی شاسی بلند می توان به سیستم 
تعلیق قوی، قابلیت تردد در مناطق ناهموار، ظرفیت حمل بار 

کافی و دو دیفرانسیل بودن آن اشاره کرد.
با توجه به ســادگی طراحی این خــودرو در صورت عرضه 
این شاســی بلند روس بــا قیمت و خدمــات پس از 
فروش مناسب توســط توان خودروی جی 
، انتظار مــی رود ایــن اس یو وی 
گزینه مناســبی برای خودروی 
 کار ســازمان هــا در مناطق 
صعب العبور و شرایط سخت 

اقلیمی باشد.
پاتریوت روس در ایران با دو 
تیپ نرمال و پیکاپ عرضه 
می شــود و قیمــت حدود 
100 تــا 130 میلیون تومان 

برای آن پیش بینی شده است.

نشست بررســی فرصت های تجاری و ســرمایه گذاری میان اصفهان و 
بوسنی وهرزگوین با حضور جمعی از بازرگانان و فعاالن اقتصادی اصفهان 

و کشور میهمان در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
صبح پنج شــنبه اتــاق بازرگانی اصفهــان میزبان جمعــی از فعاالن و 

کارخانه داران کشور بوسنی و هرزگوین بود.
این تیم  که شامل فعاالن تولید قطعات خودرو، لباس، صنعت ساختمان، 
چوب، فلز و دیگرصنایع کوچک و بزرگ اســت  با هدف برقراری ارتباط 
دوجانبه اقتصادی با ایران واردکشور شده و پس از مالقات با فعاالن تهران و 
کرج در مقصد سوم وارد اصفهان شده است. سید کمال الدین سهل آبادی، 
مشــاور ارتباطات بین الملل اتاق بازرگانی با ابرازخرســندی از ورود این 
هیئت به اصفهان گفت: از هرگونه ارتباط اقتصادی میان اصفهان و کشور 

میهمان حمایت  می کنیم. 

استاندار اصفهان:

پنجره واحد سرمايه گذاری 
در اصفهان تکمیل شود

شاسی بلند زيبا و جان سخت 
روسی به ايران می آيد

سیتی سنتر 
اصفهان بی نظیر 
است

رییس دفتر یونیسف در سفر به اصفهان میهمان 
مجموعه اصفهان سیتی سنتر شد و این مجموعه 
را سرمایه ای برای شهر دوستدار کودک معرفی 
کرد.به گــزارش روابط عمومی اصفهان ســیتی 
ســنتر، ویل پارکــس رییس دفتر یونیســف، 
احمد آزرم نیا معاون مدیــر کل امور بین الملل، 
 فاطمه جواني کارشناس ســازمان ها و مجامع 
بیــن المللــي میهمــان مجموعــه اصفهــان 
سیتی سنتر در اصفهان شــدند و از این مجموعه 
بازدیــد کردند.رییــس دفتر یونیســف در این 

بازدید عنوان کــرد: غیر از تمــدن و تاریخ غنی 
که اصفهان دارد و در دنیا نمونه است، مجموعه 
اصفهان سیتی ســنتر نیز مجموعه ای بی نظیر 
 است که شــخصا همانند آن را در دنیا ندیده ام.

ویــل پارکــس تاکید کــرد: خالقیتــی که در 
این مجموعــه وجــود دارد، فوق العاده اســت. 
ایده هــای بــی نظیری بــه کار رفتــه و امنیت 
 کــودکان در ایــن مجموعــه و محوطــه های

بازی براســاس بهترین استانداردهاســت. وی 
تاکید کرد: محوطه هایی که خانواده ها می توانند 

در آنها در کنار فرزندانشــان تفریح و بازی کنند 
و فودکورت هایی کــه غذاهای ایرانی و ســالم 
تهیه می کنند، همه ایده های خالقانه ای است 
که  برای شهر دوســتدار کودک بی نظیر است. 
پارکس تاکیــد کرد: زبانــم از گفتن خوبی های 
این مجموعه بــاز می ماند. وی افــزود: من اهل 
استرالیا هســتم و وقتی به خانه ام بازمی گردم 
قطعا به مردم کشورم خواهم گفت که در ایران و 
در اصفهان مجموعه تفریحی، فرهنگی و تجاری 

بزرگی دیدم که نمونه آن را در دنیا ندیده ام.

بازارخودرو

فعاالن اقتصادی بوسنی 
وارد اصفهان شدند

کافه اقتصاد

قیمتشاخص

1،151،020 ریالگرم طال 18 عیار/750
11،985،000 ریالسکه تمام طرح قدیم
11،730،000 ریالسکه تمام بهار آزادی
6،420،000 ریالنیم سکه بهار آزادی
3،430،000 ریالربع سکه بهار آزادی

2،160،000 ریالسکه یک گرمی
1،242/6 دالرانس طال
18/13 دالرانس نقره

RL72 سامسونگ

3،240،000
تومان

3،650،000
تومان

RT81KPN سامسونگ

4،050،000
تومان

4،170،000
تومان

SR-T288TI - اسنوا

3،05
0،00

0

تومان

SR-R388GW-SR-F389GW - اسنوا دوقلو

4،29
0،00

0

تومان

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2080 | February 18, 2017 | 16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره   2080   |  شنبه  30  بهمن   1395 |   20  جمادی االول  1438

تغذیه

خواص خوراکی ها

دانه ها سرشــار از مزایای بی شــماری برای سالمتی 
هســتند و آگاهی از این مزایای آنها شــاید مشــوقی 
باشــد تا بیش از قبل به مصــرف آنهــا روی بیاورید. 
انواع مختلــف دانه هــا سرشــار از پروتئیــن، فیبر، 
آهن، ویتامیــن ها و اســیدهای چرب امگا 3 اســت. 
 در اینجــا 9 دانــه خوراکی که بهتر اســت هــر روز 
آنها را در رژیم غذایی خود بگنجانید، به شــما معرفی 

شده است:
1. دانه های چیا

فقط دو قاشــق غذاخوری از این دانه ها حاوی نزدیک 
به 10 گرم فیبر اســت. این دانه ها سرشار از پروتئین، 
چربی های امگا 3، کلسیم، منگنز و فسفر است. دانه های 
چیا همچنین سرشار از آنتی اکسیدان ها هستند که به 
مقابله با تشکیل رادیکال  های آزاد می پردازند و موجب 
آسیب  رسیدن به مولکول  های ســلولی، تسریع روند 

پیری و همکاری در بروز بیماری  هایی از قبیل 
سرطان می شود.

2. برنج قهوه ای
 آنتی اکســیدان موجود در این برنج 

30 برابر بیشتر از برنج سفید است. 
برنج قهوه ای همچنین منبع خوب 

فوالت، منیزیم، فسفر، روی، ویتامین 
B6و نیاسین نیز به شمار می رود.

3. دانه کدو تنبل
سرشــار از ویتامین B، آهن، منیزیم، زینک و 

پروتئین است. پروتئین  های تخمه  کدو به میزان زیادی 
در اسیدآمینه  ای به نام تریپتوفان متمرکز شده  اند که 

باعث کاهش میزان استرس و اضطراب می  شوند. 
این دانه ها همچنین حاوی میزان زیادی از اسیدهای 
چرب ضروری هستند که به ســالمت رگ  های خونی 

کمک می  کنند و کلسترول بد خون را پایین می  آورند.
4. کوینوال

 اگر به دنبال منابع پروتئین سالم هستید، 
کوینــوال یکی از این گزینه هاســت که 
در هر فنجان 8 گــرم پروتئین دارد. 
کوینوال همچنین سرشار از فیبر و 
آهن بوده و یک منبع فاقد گلوتن 

محسوب می شود.
5. دانه های کتان 

این دانه ها، منبــع فیبرهای محلول 
هســتند، میزان کلســترول را کاهش 
داده و باعث می  شــوند که احساس سیری 
طوالنی مدتی داشته باشید. دانه کتان میزان قند خون 
را نیز کنترل می  کند؛ همچنیــن حاوی میزان زیادی 
اسیدهای چرب امگا 3 است که برای سالمت چشم  ها 

و مغز مفید بوده و تری گلیسیرید را کاهش می دهد.
6. شاه دانه

 این دانه  هــای ریز حاوی فیبرهایی هســتند که برای 
ســالمت قلب و سیســتم گوارشــی مفید هستند. 
شــاه دانه به دلیل دارا بودن اســیدهای چــرب امگا 
 3 و امگا 6 برای ســالمت پوســت و مو بســیار مفید

 است. 
7. دانه های آفتابگردان 

هر اونــس از این دانه هــا، نیمی از نیاز روزانه شــما به 
ویتامین E را برطرف می کند. ایــن دانه ها همچنین 
سرشار از چربی های سالم هستند. دانه آفتابگردان منبع 

فوق  العاده  ویتامین B و فوالت محسوب می  شود
 8- دانه کنجد

 این دانه یک انتخاب هوشــمند برای کاهش ســطح 
کلسترول بد و تری گلیسیرید اســت، از ابتال به فشار 
خون باال پیشگیری کرده و باعث تضمین سالمت کبد 
می شود. دانه های کنجد به خاطر داشتن مقادیر زیادی 
ویتامیــنE، محافظ و تقویت کننده قلب و سیســتم 

عصبی است.

8 دانه سالم که باید هر روز مصرف کنید

 پیشنهاد  سردبیر: 
ژنتیک؛ عامل ریزش مو در مردان

تازه های پزشکی

بیماری های خودایمنی در زنان بیش از مــردان روی می دهد. درحالی که 
پزشکان گمان می کردند این تفاوت ناشــی از هورمون هاست، اما تحقیق 
جدید نشان می دهد عامل ژنتیکی در این زمینه نقش دارد. مطالعه محققان 
دانشگاه میشیگان نشان می دهد تفاوت های تجلی یک ژن خاص در بین دو 
جنسیت، با افزایش احتمال ابتال به بیماری های خودایمنی مرتبط است. 
درمجموع تیم تحقیق، 661 ژن را شناسایی کرد که به شکل متفاوت در بین 
جنسیت ها متجلی می شدند و بسیاری از آنها دارای عملکرد ایمنی بودند 
و با مسیرهای ژنتیکی و ژن های پرخطر مرتبط با بیماری های خودایمنی 
همپوشانی داشتند. در نهایت تیم تحقیق تشــخیص داد که ژن موسوم به 
VGLL۳، تنظیم کننده اصلی شبکه ایمنی در زنان است. در این مطالعه، 
محققان به بررسی نحوه تاثیر بیماری های خودایمنی بر پوست پرداختند. 
یوهان گوجانسون، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما به هیچ 
وجه دخالت استروژن یا تستوســترون را در تفاوت های ایمنی بین زنان و 
مردان مشاهده نکردیم. شناسایی یک مکانیسم تنظیمی جداگانه می تواند 

علت اصلی بروز بیماری های خودایمنی مبتنی بر جنسیت باشد.«

یک مطالعه نشــان مي دهد که فعالیت کاري در شیفت شب یا مشاغل 
مرتبط با بلند کردن اجســام ســنگین، مي تواند تاثیــر منفي بر توان 

بارداري زنان داشته باشد.
 محققان دانشــکده ســالمت عمومي هاروارد در بوســتون، با مطالعه 
داده هاي مربــوط به 313 زن تحــت درمان ناباروري، متوجه شــدند 
افرادي که در شیفت شب شاغل هستند یا در کار خود اجسام سنگین 
را بلند مي کنند، تخمک هاي بالغ کمتري دارند و این موضوع به لحاظ 

تئوري مي تواند احتمال باروري آنها را کاهش دهد.
 در هر حال کارشناسان تاکید دارند که این یافته ها باید با دقت بررسي 
شود و این تحقیق اثبات نمي کند که کار کردن در شیفت شب یا بلند 

کردن جسم سنگین باعث ناباروري شود.
 به گفته محققان، افزون بر ایــن، احتمال دارد کاهــش توان باروري 
برخي زنان که در شــیفت شــب کار مي کنند یا ناگزیــر از بلندکردن 
 اجســام ســنگین هســتند، به خاطر ســایر فاکتورهــاي محیطي 

باشد.

حتما برای شــما هم پیش آمده که بعد از یک روز کاری دشوار به خانه بازگشته و احساس گرســنگی فراوان کنید. در این زمان احتماال 
سراغ راحت ترین چیزها برای خوردن می روید؛ بنابراین یک بسته چیپس پر از نمک را بر می دارید و تمام آن را که محتوی ۷00 کالری 
است میل می کنید. جالب تر آنکه هنوز هم حس گرسنگی با شماســت.برای اینکه بتوانید وزن کم کنید باید تا آنجا که امکان دارد از به 

وجود آمدن چنین موقعیت هایی پرهیز کنید. 
از میان وعده های بسیار شــور همانند چیپس و پفک که مقادیر فراوانی ســدیم در آنها وجود دارد پرهیز کنید چون میزان فیبر موجود 
 در آنها ناچیز است و احساس ســیری را در شما به وجود نمی آوردند. اگر هم در صدد کاهش وزن هســتید اصال گزینه مناسبی به شمار 

نمی آیند. در این مطلب با برخی از خوراکی هایی که کالری اندکی دارند و باعث اضافه وزن نمی شوند آشنا می شویم:

ذرتی که به صورت سنتی بو داده شده

ت بو داده شــده نوع سنتی آن اســت که در هوای آزاد 
ظور از ذر

من

تهیه شده و اندکی روی آن نمک پاشیده می شود. آنچه در سینما 

و آماده می شوند مد نظر نیستند. نوع 
یا انواعی که در داخل ماکر

سیار مناسبی باشد. یک فنجان 
سنتی ذرت می تواند میان وعده ب

رد؛ بنابراین زمانی که یک 
ت بو داده شده تنها 31 گرم کالری دا

ذر

خود قرار می دهید نباید نگران باشید.
مشت از آن را داخل دهان 

)Arugula( منداب

ســتفاده از کاهو در ســاالد برای تان یکنواخت شــده می توانید 
اگر ا

از منداب در آن استفاده کنید. با این ســبزی سبز و افزودن روغن 

زیتون و کمی پنیر پارمســان رنده شــده و پاشیدن اندکی نمک 

روی آن می توانید یک وعده غذایی کامل داشته باشید.

دو فنجان از آن تنها 10 کالری انرژی دارد؛ بنابراین به جای آنکه 

خودتان را با نان یا سایر خوراکی های نشاسته دار سیر کنید تا آنجا 

که می توانید سبزیجات سبز رنگ مصرف کنید.

بلوبری ها
بلوبری ها را تقریبا می توانید در تمام غذاهــا و میان وعده ها به کار 

ببرید. هر فنجان آن تنها 8۵ کالری دارد. هرچقدر از آن را دوست 
دارید داخل ماست بریزید و کمی هم منداب به آن اضافه کنید.

می توانید کمی بلوبری فریز شــده و موز را با لیموترش ترکیب 
کنید و یک بستنی سبزیجات متشکل از 3 ماده را تهیه کنید.

توت فرنگی
یک فنجان توت فرنگی تنها ۵0 کالری دارد و می تواند دو و نیم گرم فیبر را نیز داشته باشد.

در مطالعه انجام شده در دانشگاه هاروارد، »آنتوسیانین« که گروهی از »فالونوئیدها« هستند 
در توت فرنگی یافت می شود که می تواند از ابتال به حمالت قلبی در 

میان زنان میانسال جلوگیری به عمل آورد.
می توانید یک فنجــان از آن را با کمی خامــه میل کرده و هیچ 

عذاب وجدانی هم نداشته باشید.

سیب زمینی شیرین

یکی از سالم ترین غذاهای روی زمین می تواند سیب زمینی شــیرین باشد. این ماده مملو 

از »بتاکاروتن« اســت که در بدن به »ویتامین آ« تبدیل می شود. یک سیب 

زمینی شیرین اندازه متوسط 11۲ کالری دارد و به خوبی احساس سیری 

را در فرد به وجود می آورد.

Edamame نوعی لوبیا سبز به نام
 لغت Edamame ممکن اســت اندکــی عجیب به نظر برســد چرا کــه به معنای 

»ریشه لوبیاست« و تنها دانه های سویای نرسیده هستند.
یک فنجان از آن 130 کالری انرژی دارد. می توانید به راحتی آن را در داخل پاستا، 
ساالد، ظرف غالت و یا حتی نوشیدنی ها بریزید. اندکی به آن نمک بزنید و به مدت 

10 دقیقه بخارپز کنید. بسیار خوش طعم و ترد خواهد شد.

قارچ پورتوبلو

این نوع قارچ یکی از 38٫000 نوع قارچ اســت. اندازه و مزه خوب آن مــی تواند آن را گزینه 

18 کالری انرژی دارد.مناســبی برای یک وعده غذایی گرداند. بزرگ ترین آن در حدود 

بنابراین در برگر ســبزیجات خود تا آنجا که می توانید از آن 

استفاده کنید. نوع گریل شــده آن به همراه اسفناج، سیر و 
کمی پنیر خامه ای بسیار لذیذ است.

جلبک دریایی

این گیاه ماده اصلی غذاهای شرق آسیاســت. امروزه در تمام سوپرمارکت های سطح جهان 

می توانید آن را تهیه کنید. جلبک دریایی منبع غنی  از ید و مواد معدنی پایه اســت که برای 

عملکرد تیروئید و ســالمت بسیار موثر اســت.در هر یک فنجان 

قابل توجهی فیبر است.جلبک دریایی تازه 3۲ کالری وجــود دارد و محتوی مقادیر 

سفیده تخم مرغ
هرچقدر که دلتان می خواهد سفیده تخم مرغ میل کنید. یک سفیده تخم مرغ تقریبا 

۴ گرم پروتئین و تنها 1۷ گرم کالری دارد. می توانید ســفیده تخم مرغ را جداگانه از 
سوپرها خریداری کنید. در منزل هم آن را با اسفناج، گوجه فرنگی و پنیر فتا ترکیب 
کرده و یک املت خیلی سریع آماده کنید؛ اما یادتان باشــد که کامال هم زرده تخم 
مرغ را کنار نگذارید چرا که حاوی ویتامین ها و مواد معدنی مفید است. می توانید در 

مصرف آن تعادل را رعایت کنید.

پرتقال
تنها به آب پرتقال اکتفا نکنید؛ چــرا که با گرفتن آب آن مقادیــر قابل توجهی فیبر را 

که بســیار هم در کاهش وزن موثر اســت را دور می ریزید. با مصــرف روزانه پرتقال 
می توانید مقدار قابل توجهی »ویتامین ث« را به بدن برسانید.عالوه بر این ویتامین 
مواد دیگری چون فولیت، پتاســیم و »ویتامین ب 1« نیــز در آن وجود دارد. یک 
پرتقال متوسط حدود 6۲ کالری دارد. فیبر و آب موجود در آن هم باعث خواهد شد 

که تا وعده بعدی احساس سیری کنید.

کرفس

9۵ درصد از کرفس آب است و بقیه آن هم از فیبر قابل حل شدن 

تشکیل شده است؛ اما توجه داشته باشید که خوردن آن ممکن 

است شــما را در طول شــب بیدار نگه دارد. اندکی از آن، این 

جریان را باعث نخواهد شــد و در کاهش وزن نیز به شما کمک 

بسیار سالمت داشته باشید.می کند.می توانید آن را با حمص ترکیب کرده و یک میان وعده 

زنان بیشتر گرفتار بیماری های 
خودایمنی می شوند

کار در شیفت شب، باروري زنان 
را کاهش می دهد

افراد متاهل کمتر دچار استرس می شوند ژنتیک؛ عامل ریزش مو در مردان

 محققان دانشگاه کارنگی ملون پنســیلوانیا، میزان کورتیزول را در نمونه 
بزاق ۵۷۲ فرد ســالم اندازه گیری کــرده و دریافتند که ســطح هورمون 
کورتیزول )هورمون اســترس( در شــرکت کنندگان متاهل نســبت به 
شــرکت کنندگانی که هرگز ازدواج نکرده یا قبال متاهل بوده اند، به مراتب 
پایین تر اســت. دکتر برایان چین، سرپرســت تیم تحقیــق، در این باره 
می گوید: »این یافته می تواند توضیح دهنده این مطلب باشد که چرا افراد 
متاهل نســبت به افراد بدون شریک زندگی سالم تر هســتند.« محققان 
همچنین میزان کورتیزول روزانه شرکت کنندگان را مقایسه کردند. معموال 
ســطح کورتیزول به هنگام بیدارشــدن از خواب به اوج می رسد و سپس 
در طول روز کاهش می یابد. روند کاهش در افراد متاهل ســریع تر بوده و 
این الگوی روند نزولی، با کاهش بیماری قلبی و طول عمر بیشــتر بیماران 
سرطانی مرتبط اســت. طبق گفته محققان، افراد مجرد در مقایسه با افراد 
متاهل دارای استرس روانی بیشتری هستند. استرس مزمن موجب افزایش 
ســطح کورتیزول می شــود که در نهایت به توانایی بدن در تنظیم التهاب 

آسیب می رساند. التهاب در ابتال به بسیاری از بیماری ها نقش دارد.

 به گفته یک تیم تحقیق اسکاتلندی، در حدود 300 منطقه ژنی مرتبط 
با طاســی شناســایی شــده اند. در مطالعات قبلی تنها چند ژن مرتبط 
با طاســی شناســایی شــده بود، اما در بزرگ ترین مطالعه در این مورد 
توسط محققان دانشگاه ادینبرگ اســکاتلند، در حدود 300 منطقه ژنی 
شناسایی شده اســت. دکتر ریکاردو ماریونی، سرپرســت تیم تحقیق، 
در این باره می گوید: »این یافته ها به معنای شناســایی راهکار درمانی 
جدید برای این مشکل در مردان نیست، ولی ما را یک گام به این مرحله 
نزدیک تر می کند.«در این مطالعه، تیم تحقیق داده های ژنتیکی بیش از 
۵۲ هزار مرد را بررسی و ۲8۷ منطقه ژنی مرتبط با از دست دادن شدید 

مو را شناسایی کردند.
بسیاری از ژن های شناسایی شده، با ســاختار و رشد مو مرتبط هستند. 
به گفته محققان، این ژن ها می توانند هدف ایجاد داروهایی برای درمان 
طاسی باشــند. همچنین طبق گفته آنها، نکته جالب در یافته ها این بود 
که بسیاری از سیگنال های ژنتیکی مربوط به طاسی در مردان، ناشی از 

کروموزوم X بود که از مادرشان به ارث می برند.

خوراکی هایی با کالری منفی

دیگر نگران اضافه وزن نباشید
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پیشنهاد سردبیر: 
مدیر ارشد سامسونگ دستگیر شد

کافه اپهوش سنج

  Okay عنوانی است که شــاید نزدیک به 22 ماه پیش عرضه 
شده باشد ولی با القای احساسی دلنشین و استثنایی به بازیکن ها، 
حتی می تواند از اپلیکیشــن های هم ســبک بعدش پیشــی 
گرفته و بیش از آنها بازیکن ها را ســرگرم کنــد؛ بنابراین حرف 
پایانی را همین جا می زنیم؛ کسانی که خواهان یک اپلیکیشن 
مینیمالیسم و آرام بخش هســتند، Okay را از دست ندهند. 
بخش زیــادی از جذابیت Okay به دوش گیــم پلی و تاثیرات 
مکانیزم های آن روی بقیه قسمت هاست. همانگونه که اسکرین 
شات ها نشان می دهند، شما باید تمام جسم های سفید محیط 
را با استفاده از یک توپ از بین ببرید. یعنی کافی است به سمتی 
که می خواهید انگشت خود را بکشید و سپس با برداشتن دست 
، توپ پرتاب خواهد شــد. خوب اینکه خیلی ساده و کلیشه ای 

است، پس چالش هایش کجا هستند؟
Philipp Stollenmayer بــرای جذابیــت عنوانــش از 
قانون فیزیک کمک گرفته؛ بنابراین توپ بسته به جهتی که به 
جسم های سفید برخورد کند، باز خواهد گشت. همین المان و 

البته طراحی متفاوت مرحله ها نسبت به هم موجب شده اند تا 
خیلی کم، رنگ خســتگی را با خود ببینید. جدا از این، سرعت 
باالی گیم پلی نقش زیادی روی ایــن نقطه مثبت Okay ایفا 
می کند. چون تنها یک توپ می توانید پرتاب کنید و محدودیت 
خواهید داشــت. پس طی چند دقیقه، طبیعتا راه های زیادی را 
برای موفقیت امتحان کنید. از دیدگاه گرافیک، توسعه دهنده از 
طراحی مینیمالیسم کمک گرفته که تصمیم کامال درستی هم 
بوده است. چون این گرافیک متناسب با گیم پلی است و این گونه 
شاهد یک تجربه منسجم هستیم؛ اما جالب ترین ایده Okay را 
می توانیم به نام موسیقی آن بزنیم. نقش نت هایی که می شنوید 
را همین جسم های سفید بر عهده دارند. یعنی با پرتاب توپ به 
 Okay سمت آنها، آواهایی خواهید شنید که موجب شده اند تا
هم یکی از بازی های آرام بخش اســمارت فون ها باشد.  حرف 
Philipp Stol�های خود را این گونه به پایان می رسانیم که 

lenmayer با استفاده از یک مکانیزم ساده؛ اما جالب گیم پلی 
توانسته یکی از مینیمالیسم ترین اپلیکیشن های خوب تلفن های 
هوشمند را عرضه کند؛ بنابراین پیشنهاد می کنیم شما هم این 
طعم استثنایی را بچشید. شــما می توانید برای دانلود این بازی 
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پرتاب

 خورشید پس از ۳۷۰ سال 
بار دیگر بی لکه می شود

حدود ۳۷۰ ســال پیش خورشــید تقریبا بدون لکه 
شد و حاال دانشــمندان خبر می دهند که این ستاره 

فروزان بار دیگر به این وضعیت دچار می شود.
در ســال ۱۶۴۵ عمال خبــری از لکه هــای معروف 
خورشیدی نبود. طی یک دوره ۷۰ ساله بعد از آن که 
تحت عنوان Maunder Minimum شــناخته 
شــد، لکه های خورشــیدی به ندرت در سطح این 

ستاره دیده شدند.
اکنــون و پــس از یــک دوره فعالیت مغناطیســی 
چشــمگیر در خورشــید که با پیدایش چندین لکه 
در دهه هــای ۵۰ و ۶۰ میــالدی همــراه بود حاال 
دانشمندان از حرکت این ستاره به سوی دوران عاری 
از لکه خبر می دهند؛ اما تکرار تاریخ همیشــه هم بد 
نیست. این بدان معناســت که می توانیم گذشته و 
آینده را پیش بینــی کنیم. این همان کاری اســت 
که متیو اونس از دانشــگاه ردینــگ بریتانیا در حال 
انجام دادن آن است.او و همکارانش در نشریه علمی 
Scientific Reports نیــم نگاهــی بــه دوره 
Maunder Minimum داشــته اند تــا از این 
طریق فعالیت های خورشــیدی را در آینده نزدیک 

پیش بینی کنند.
بررســی های دقیق دانشــمندان نشــان می دهد 
خورشید در مسیری قرار دارد که طی آن لکه هایش 

بسیار کم می شود.
به طور کلی لکه های خورشــیدی بر اثر فعالیت های 
شدید مغناطیســی ایجاد می شــوند که در نتیجه 
انتقال گرما به زمین و البته ســایر ســیارات مجاور 

کاهش می یابند.
تحقیقات نشان می دهد که لکه های خورشیدی به 
علت کاهش درجه حرارت ســطح در خورشید ایجاد 
می شوند و جالب اینکه می توان آنها را بدون استفاده 

از تلسکوپ نیز مشاهده کرد.

شــرکت هایی که در زمینه تولید گوشــی های میان رده فعالیت 
می کنند، باید طیف بســیار وســیع تری از کاربران را مد نظر قرار 
دهند، برای مثال کاربران در کشورهای در حال توسعه که اهمیت 
بسیار زیادی برای قیمت قائل هستند و تفاوت ۱۰ یا 2۰ دالری در 
قیمت یک محصول می تواند در تصمیم گیری افراد برای خرید یک 

محصول تاثیر زیادی داشته باشد.
همین موضوع باعث می شــود که بازار گوشی های هوشمند میان 
رده بسیار رقابتی باشد و قیمت گذاری به یکی از اصلی ترین عوامل 
 پرفروش بودن محصوالت تبدیل شــود. اکنون به نظر می رسد که

 اچ تی سی دیگر تمایلی به فعالیت در این بازار ندارد.
رییس بخش گوشی های هوشمند اچ تی سی در جریان اعالم نتایج 
آخرین سه ماهه این شرکت در ســال 2۰۱۶ میالدی اعالم کرده 
است که اچ تی سی به زودی از بازار گوشی های هوشمند میان رده 
خارج خواهد شد. به گفته Chia�Lin Chang این بازار اکنون 

فوق رقابتی شده و هیچ چشم انداز سودآوری در آن دیده نمی شود.
این تصمیم، بسیار مهم تلقی می شود زیرا به استثنای گوشی های 
میان رده، بخش عمده ای از خط تولید اچ تی ســی طی سال های 
گذشته به محصوالت میان رده اختصاص داشته است و در نتیجه 
چنین تصمیمی در سرنوشت این شرکت بسیار تاثیرگذار خواهد 
بود. البته همان طور که گفتیم گوشــی های میان رده طرفداران 
زیادی دارند؛ اما با توجه به رقابت بسیار شــدید این بازار، منطقی 
به نظر می رسد که اچ تی ســی بخواهد روی منابع بازاریابی خود 
متمرکز شده و به تولید محصوالت پیشرفته تر بپردازد، به خصوص 
با در نظر گرفتن ایــن موضوع که آخرین گــزارش های مالی این 

شرکت چندان امیدوار کننده نبوده است.

اپل کمپانی بزرگی اســت که  جهان گوشــی های هوشــمند را با 
محصوالت خود تغییــر داد و در گذشــته زیر نظر اســتیو جابز، 
نوآوری های بسیاری را رقم زد. اســتیو جابز از اصولی برای ساخت 
محصوالتش پیروی می کرد کــه یکی از این اصــول که از جمله 
ویژگی های مهم محصوالت اپل نیز محسوب می شد، وجود دکمه 
سخت افزاری هوم بود که  به کاربران در مدیریت و هدایت دستگاه 
کمک می کرد. همچنین یکی از مهم ترین کاربرد  های این دکمه، 
قرار گرفتن حسگر تشخیص اثر انگشت در آن بود. امسال کمپانی 
بزرگ اپل تصمیم به حذف این دکمــه از پرچمدار آینده اش یعنی 
آی فون ۸ گرفته اســت. با حذف دکمه ســخت افزاری هوم از این 
اسمارت فون ها مکانی برای قرار دادن حسگر تشخیص اثر انگشت 
در محصوالت اپل وجود نخواهد داشت. به گفته مینگ چی کو که 
یکی از مشهورترین تحلیلگران مســائل و عملکرد های اپل است، 
اهالی کوپرتینو این مشــکل را با قرار دادن بخــش جدیدی به نام 
Function Area در محصوالت خــود حل کرده  اند. طبق این 
گزارش آی فون جدید به یک نمایشگر ۵.۸ اینچی OLED مجهز 
می شــود که ۵.۱۵ اینچ آن متعلق به نمایشــگر و باقی فضا برای 
بخش Function Area در نظر گرفته شــده است. این بخش 
در قســمت تحتانی دســتگاه و زیر صفحه نمایش قرار می گیرد و 
ممکن است عالوه بر حسگر تشخیص اثر انگشت، دکمه هوم و چند 
ویژگی دیگر را نیز در بر بگیرد. به تازگی اپل طی قراردادی با کمپانی 
سامسونگ، ۶۰ میلیون صفحه نمایش OLED را برای محصوالت 
خود خریداری کرده که  به نظر می رسد در آی فون۸ نیز از این پانل ها 
استفاده شود. طبق تحقیقات مینگ چی کو، نمایشگر ۵.۱۵ اینچی 
آی فون۸، رزولوشــن 2۴۳۶ در ۱۱2۵ پیکســلی دارد. برای این 
اسمارت فون ها قیمتی ۱۰۰۰ دالری پیش بینی می شود که  بهای 
زیادی برای یک گوشی هوشمند است. باید دید آی فون ۸ با وجود 
چه آپشن هایی به چنین قیمتی رسیده اســت. در کل برای پایان 
یافتن چنین شایعه هایی باید منتظر عرضه این اسمارت فون باشیم.

اگر مشغول رانندگی در بزرگراه باشید و ناگهان متوجه اتومبیلی 
شــوید که به طرز عجیبی حرکت می کند و مرتب به گارد ریل 
وســط بزرگراه برخورد می کند چه واکنشــی نشان می دهید؟ 
شــاید بتوان گفت که اکثر ما از آن خودرو تــا حد امکان دوری 
می کنیم، اما این در مورد مرد ۴۱ ســاله ای که نام او ذکر نشده 
صحت ندارد. او تصمیم می گیرد »تســال«ی خــود را فدا کرده 
و اتومبیل مذکور را متوقف کند تا مانع صدمه و آســیب بیشتر 
شود.  بنا بر گزارش Muenchner Merkur، اتفاقی که در 
آلمان رخ داد از این قرار بود که راننده ۴۱ ساله تسال متوجه یک 
فولکس واگن پاسات می شود که به شــکل عجیب و مارپیچی 
در حرکت اســت. او بالفاصله با آتش نشانی تماس می گیرد، اما 
همان لحظه تصمیم می گیرد هر کاری که ممکن اســت برای 
کمک به راننده فولکــس انجام دهد و با ترمــز کردن در جلوی 
پاسات و برخورد آن با ســپر تســال بتواند آن را متوقف کند. او 
آنقدر ایــن کار را تکرار می کند تا اتومبیل ها متوقف شــوند. به 
گزارش آتش نشانی، راننده  پاسات حین رانندگی بیهوش شده 
بود که احتماال به دلیل سکته بوده اســت. قطعا اگر اتومبیل به 
حرکت خارج از کنترل خود ادامه می داد صدمات می توانســت 
بسیار شــدیدتر و گسترده تر باشــد. هر دو اتومبیل در مجموع 
حدود ۱۰ هــزار دالر خســارت دیدند، اما خوشــبختانه ایالن 
ماســک مدیر عامل تســال، پس از آگاهی از این اقدام شجاعانه 
راننده تســال، در توییت خود اعالم کرد که کمپانی تسال هزینه 

تعمیرات را خواهد پرداخت.

مدیر ارشد اجرایی سامسونگ صبح دیروز به دلیل نقش داشتن 
در یکی از بزرگ ترین رسوایی های مالی در کره جنوبی دستگیر 

شد.
به گزارش رویترز، جی وای لی مدیر ارشد گروه سامسونگ صبح 
روز جمعه به دلیل دست داشتن در رســوایی مالی که باالترین 

سطوح قدرت در کره جنوبی را لرزانده بود، دستگیر شد.
این درحالی اســت که مدیرارشــد اجرایی۴۸ ساله سامسونگ 
دوشنبه هفته گذشته برای بازجویی دوباره از سوی دادگستری 
این کشــور فراخوانده شد. او حدود ۱۵ ســاعت تحت بازجویی 

قرار داشت.
به عقیده دادستان کره جنوبی، سامســونگ یکی از اصلی ترین 
متهمانی است که با »پارک گئون هی« رییس جمهور استیضاح 
شده این کشور زد و بند های مالی داشته است. خبر دستگیری 

لی ضربه اقتصادی بزرگی به این شرکت خواهد زد.

 اچ تی سی از بازار گوشی های 
میان رده خارج می شود

 اپل دکمه سخت افزاری هوم را
 از آی فون 8 حذف می کند    

راننده  تسال، اتومبیل خود را برای 
نجات یک مرد قربانی کرد

مدیر ارشد سامسونگ دستگیر شد

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2۰8۰
صد عدد جعبه داریم کــه در هر کدام از جعبه ها صد 
حبه قند وجود دارد و وزن هر حبه قند a گرم است . 
اگر یکی از جعبه ها شامل حبه های دارای a�1 گرم 
باشــد ، چه طور می شــود که با یک بار وزن کردن ، 

جعبه ای که دارای وزن سبک تر است را پیدا کرد؟
جواب معمای  2۰۷9 

پاسخ معمای جالب بازی گلف :
پاسخ : 2۳۷ یارد ، هشت ســوراخ میانگین ، ۱۵۶ = 
۱/2۴۸یارد ، میانگین نه سوراخ ۱۶2 = ۱/۴۵۸یارد، 

نه سوراخ میانگین 2۳۷ یارد . ۱۶۵ = ۱/۴۸۵
کســانی که به معمــای 2۰۷9 پاســخ صحیح 

داده اند:
   - آقای وحید امیری  از خمینی شهر

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

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

شود.

سیســتم های کامپیوتــری امــروز از هر زمــان دیگری 
کوچک تر هســتند، اما برخی از جدیدترین مدل ها، حتی 
از کوچک تریــن کامپیوترهــای متداول نیــز کوچک تر 
طراحی شــده اند! در ایــن زمینه می توان بــه مدل جی 
پی دی پاکت )GPD Pocket( اشــاره کرد، لپ تاپی 
اقتصادی که اگرچه در نظر اول همچون یک اسباب بازی 

به نظر می رســد، اما در حقیقت یک سیستم کامپیوتری 
مبتنی بر ویندوز ۱۰ کامل است.

 نکته خوشــحال کننده اینجاســت که بــرای طرفداران 
 GPD پروپاقرص لینوکس نیز نســخه ای ویژه از لپ تاپ
Pocket تولیــد شــده اســت. مــدل Pocket را در 
حقیقت باید دومین لپ تاپ ویندوزی ســاخته شــده با 

اندازه کوچک به دست GPD دانســت که بعد از جی پی 
دی وین )GPD Win(، توجه بســیاری را به خود جلب 
کرده اســت؛ البته این دو کمی با یکدیگر متفاوت بودند 
و GPD Win بیشــتر در حوزه گیمینگ تمرکز داشت. 
در لپ تاپ GPD Pocket شــاهد یک صفحه نمایش 
۷ اینچی با رزولوشــن فول اچ دی هســتیم. طول این لپ 
تاپ ۱۸ ســانتی متر و عرض آن ۱۰ سانتی متر است که با 
مقایسه ای کوچک، به تشابه آن با یک جلد کتاب کاغذی 

متوسط می رسیم.
در بخش مشخصات سخت افزاری داخلی باید به پردازنده 
اینتــل Atom x7�Z8700 و ۴ گیگابایت حافظه رم 
به کار رفته در لپ تاپ GPD Pocket اشــاره کرد که 
در مقایســه با ســخت افزارهای متداول امروزی، چندان 
قدرتمند محســوب نمی شــود. خوشــبختانه برخالف 
بســیاری از لپ تاپ های مینی و اقتصادی، شاهد تجهیز 
لپ تاپ GPD Pocket به انواع پورت ها هستیم. وجود 
پــورت USB 3.0 و همچنین پــورت USB�C، درگاه 
 کابل HDMI به همــراه پورت جک اســتاندارد صوتی

۳/۵ میلی  متری، مشــکلی از بابت اتصاالت باسیم در این 
لپ تاپ باقی نمی گذارند.

 برای آن دســته از کاربــران وفادار به دنیــای لینوکس،
 لپ تاپ GPD Pocket در یک نســخه دیگر نیز ارائه 
شــده که به جای ویندوز ۱۰، از سیســتم عامل اوبونتو 

)Ubuntu( روی آن استفاده شده است.
کدام یک از نسخه های لینوکس برای شما مناسب است 

و چرا؟
ویندوز ۱۰ یــا لینوکس؟ کدام یــک رم کمتری مصرف 

می کند؟
برخالف ظاهر کوچک و گول زننده این لپ تاپ، شــرکت 
سازنده مدعی است تنها با یک بار شــارژ می توان دوازده 

ساعت کامل از آن استفاده کرد. 
این لپ تاپ در وب سایت Indiegogo به قیمت ۳99 
دالر به فروش می رســد. همانند دیگر پروژه های سرمایه  
جمعی، ریســک باالیی وجود دارد، اما بــا در نظر گرفتن 
 ،Win و موفقیت آن در ارائه لــپ تاپ GPD پیشــینه
عرضه به موقع محصوالت بعد از پرداخت هزینه، تضمین 

خواهد شد.

طول این لپ تاپ 
18 سانتی متر 
و عرض آن 1۰ 

سانتی متر است 
که با مقایسه ای 

کوچک، به تشابه 
آن با یک جلد 
کتاب کاغذی 

متوسط می رسیم

صرفا جهت اطالع

دانشمندان به جای آنکه منتظر آب شدن یخ های قطبی و تغییر اکوسیستم 
زمین باشــند، طرحی خارق العاده برای بازگرداندن یخ های آب شــده در  
قطب ارائه کرده اند. این طرح شــامل نصب ۱۰ میلیــون  پمپ بادی روی 
یخ هاست. پمپ ها ی مذکور آب دریا را روی سطح یخ ها اسپری می کنند. 
به این ترتیب یخ های آب شــده، دوباره ترمیم و به عبارتــی الیه های یخ 
ضخیم تر می شــوند. محققان پروژه، پیش بینی می کنند اســپری کردن 
2۷ متریک تن آب در ساعت روی سطح مناطق قطبی سبب می شود قطر 
یخ یک متر افزایش یابــد. البته باید هم اکنون متوســط ضخامت نیمی از 
یخ های دریای قطب فقط ۱/۵متر است؛  بنابراین افزایش یک متر ضخامت 
سطوح طی زمستان بسیار قابل توجه است.  استیون دش رهبر این پروژه و 
فیزیکدان دانشــگاه ایالتی آریزونا می گوید: تنها استراتژی موجود در حال 
حاضر، فقط کاهش مصرف سوخت های فســیلی است؛ اما به نظرم ایده ای 
که ارائه کردیم، جالب اســت. البته باید در نظر داشت که برای جلوگیری از 

کاهش یخ های مناطق قطبی به طرح های مختلف و متعددی نیاز است.

امیر دبی در اجالس جهانی دولت ها اعالم کرد: امارات متحده عربی قصد دارد با 
همکاری های بین المللی در مریخ شهری کوچک بسازد.  به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از پاپ ساینس، شیخ محمد الراشد المکتوم امیر دبی، در سخنرانی 
خود در اجالس جهانی دولت ها با بیان این موضوع گفت: ما خواهان رویاهای 
بزرگ هســتیم. من و برادرم محمدبن الزاید )امیر ابوظبی( تصمیم گرفته ایم 
امارات متحده عربی هم در تالش های جهانی برای فرســتادن انســان به فضا 
سهیم شود. البته شــهر مریخی امارات متحده عربی که Mars2۱۱۷ نامیده 
می شود، در آینده نزدیک ساخته نخواهد شــد.  المکتوم به برنامه ریزی برای 
ساخت این شهر هیچ اشاره ای نکرده؛ اما به نظر می رسد او مدت زمانی طوالنی 
برای پرداختن به جزئیات در اختیار داشــته باشــد. به گفتــه آرجون خارپال 
خبرنگار CNBC در دبی، دولت امارات تصمیم به ســاخت شــهری به اندازه 
شــیکاگوی آمریکا با جمعیتی حدود ۶۰۰ هزار نفر دارد. این درحالی است که 
سازمان فضایی امارات متحده عربی که در سال 2۰۱۴  تاسیس شده، تصمیم 

دارد در 2۰2۱ فضا پیمایی به نام Hope به مدار مریخ بفرستد.

امارات در مریخ شهر می سازدقطر یخ های   قطبی افزایش داده می شود بازگشت تلفن همراه نوستالژیک؛

نوکیا ۳۳1۰ دوباره تولید می شود

به گزارش مهر به نقــل از ونچور بیت، نوکیا ۳۳۱۰ نخســتین بار ۱۷ 
سال قبل تولید شده و بسیار ســنگین بود و عالوه  بر باتری قدرتمند 
طرح ماندگاری باالیی داشــت. گزارش هایی مبنی بر آن وجود دارد 
که HMD Global شــرکت فنالندی تولید کننــده ای که اکنون 
تلفن های نوکیا را می سازد، خود را برای رونمایی از نسخه مدرن نوکیا 
۳۳۱۰ در کنگره جهانی موبایل آماده مــی کند. این کنفرانس در 2۶ 
فوریه ســال میالدی جاری در بارسلون برگزار می شــود. به نظر می 
رسد  نسخه مدرن ۳۳۱۰ به جای آنکه یک تلفن هوشمند تمام و کمال 
باشــد، تاحدودی به نمونه اصلی وفادار است؛ اما غیر از این، هیچگونه 
جزئیاتی درباره دستگاه هوشمند مانند صفحه نمایش رنگی، دوربین، 
اپلیکیشن های مختلف و غیره فاش نشده است. این تلفن به قیمت ۵9 
یورو )۶۳ دالر( در اروپا عرضه خواهد شــد و هنوز مشخص نیست این 

دستگاه در نقطه ای غیر از اروپا رونمایی شود یا خیر.

لپ تاپ GPD Pocket معرفی شد؛ 

کوچک تر از هر لپ تاپ کوچک دیگر!

تحقیقات علمــی، ثابت کرده مردم به صــورت ناخودآگاه 
در مقابل »موضوعات جدید« مقاومت نشــان می دهند و 
چنانچه مجبور به سر و کار داشتن با فاکتور تازه ای باشند، 
بعد از چند روز یا چنــد هفته آن را رها کــرده و فراموش 
می کنند. جالب اینجاســت که چنین مسئله ای در مورد 
اپلیکیشن های موبایلی هم کامال صادق است؛ طوری که 
بررسی ها نشــان می دهد تنها ۴ الی ۵ درصد از مردم بعد 
از گذشت ۳۰ روز به استفاده از یک اپلیکیشن خاص ادامه 

می دهند. به عبــارت دیگر می توان گفــت از هر ۱۰ نفر، 
فقط یک نفر بعد از یک هفته مجددا به ســراغ اپلیکیشنی 
که تازه نصب کرده می رود؛ ما خیلی زودگذر و کم تحمل 

هستیم یا واقعا برنامه ها به اندازه کافی کشش ندارند؟
شاید باورش سخت باشــد اما همین آمار ناچیز نسبت به 
سال گذشته میالدی رشد داشته اســت. به صورت دقیق 
تر چرخه اســتفاده از اپلیکیشــن هایی که کاربر خودش 
پیدا می کند پایین آمده، اما سایر برنامه هایی که از طریق 

تشویق دیگران یا تبلیغات مورد اســتفاده قرار گرفته باال 
رفته اســت. از جهت دیگر گفته می شــود احتمال اینکه 
یک کاربر سیستم عامل iOS برای خرید یا پرداخت درون 
برنامه ای یک اپلیکیشــن هزینه کند به ترتیب ۸۰ و ۵۵ 

درصد بیشتر از کاربران اندروید است. 
بر اســاس ایــن تحقیــق، صاحبــان آیفون بیشــتر به 
اپلیکیشــن هایی که نصب می کنند بها داده و از آنها بهره 
مند می شــوند؛اما اندرویدی ها اغلب لیست نرم افزارهای 

موبایلشان را به حال خود رها می کنند.
شما هم نگاهی به تلفن هوشــمند خود انداخته و عادات 

مصرفی اپلیکیشن های خود را با ما در میان بگذارید.

جذابیت دنیای اپلیکیشن ها، رنگ می بازد
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پیشنهاد سر دبیر: 
فعالیت بیش از 1700 کانون فرهنگی هنری در اصفهان

اکران

فیلم »برادرم خسرو« ساخته احســان بیگلری به تهیه کنندگی 
سعید ملکان بعد از نوروز 96 اکران عمومی می شود.

»برادرم خسرو« اولین ساخته بلند سینمایی احسان بیگلری است 
که سال گذشته در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 

درآمد و مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت.
ایــن فیلم قرار اســت بعد از نــوروز 96 در ســینماهای تهران و 

شهرستان  ها اکران عمومی شود.
همچنین جدیدترین تیزر این فیلم که توســط مهدی ســعدی 

ساخته شده است، رونمایی شد.
»برادرم خسرو« در جشــن انجمن منتقدان و نویسندگان نیز در 
پنج رشته نامزد دریافت جایزه شد و توانست دیپلم افتخار بخش 

خالقیت و استعداد درخشان را از آن خود کند.
در خالصه داستان »برادرم خســرو« آمده است: خسرو که مبتال 
به اختالل دوقطبی است باید مدتی را در خانه برادر بزرگ تر خود 

سپری کند.
در این فیلم ناصر هاشــمی، شهاب حســینی، هنگامه قاضیانی، 
تژاو یونس پور، جواد یحیوی با حضور بیتــا فرهی به ایفای نقش 

می پردازند.

سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به اینکه ۱۲ فیلم نامزد 
اکران نوروزی هستند، تاکید کرد قیمت بلیت سینماها در سال 

96 هفته آینده اعالم می شود.
غالمرضا فرجی ســخنگوی شــورای صنفی نمایش این شورا 
گفت: فیلم های »گشــت ۲« به کارگردانی ســعید ســهیلی، 
»ماجرای نیمــروز« بــه کارگردانی محمدحســین مهدویان، 
»هاری« به کارگردانی امیراحمد انصاری، »یک روز بخصوص« 
به کارگردانی همایون اســعدیان، »بدون تاریخ بدون امضا« به 
کارگردانی وحید جلیلونــد، »فراری« بــه کارگردانی علیرضا 
داوودنژاد، »آشوب« به کارگردانی کاظم راست گفتار، »آباجان« 
به کارگردانی هاتف علیمردانــی، »زرد« به کارگردانی مصطفی 
تقی زاده، »رگ خــواب« حمید نعمــت ا...، »ســه بیگانه« به 
تهیه کنندگی مســعود ردایی و »کارگر ســاده نیازمندیم« به 

کارگردانی منوچهر هادی نامزد اکران نوروزی شدند.
فرجی در پایان با اشــاره به اینکه از بین فیلم هایی که نام برده 
شــد، تنها 6 فیلم برای اکران نوروزی انتخاب می شوند، گفت: 
همه چیز بســتگی به تهیه کننده و شــرکت پخش فیلم های 
انتخاب شــده دارد که کدام فیلم ها برای اکــران نوروزی آماده 
شــوند. البته یکی از شــرط های اصلی برای انتخاب ارائه مجوز 
نمایش فیلم اســت که فیلم های مورد نظر بایــد آن را دریافت 

کرده باشند.

مهدی احمدی فر با اشــاره به بازســازی ســینما ســاحل در 
اردیبهشت ســال آینده، از سه بعدی شدن این ســینما بعد از 

بازسازی نیز خبر داد.
رییس حوزه هنــری اصفهان در خصوص ســه بعدی شــدن 
ســینماهای ســپاهان، فلســطین و پردیس چهاربــاغ گفت: 
هیچ کدام از ســینماهای ما در اصفهان ســه بعدی نیستند اما 
سینماهایی مثل سپاهان، فلســطین، ساحل و پردیس چهارباغ 
قابلیت سه بعدی شدن را دارند. مهدی احمدی فر تصریح کرد: 
ترتیب کار ما برای مجهز کردن این ســینماها در صورت تامین 
اعتبارات الزم، بدین گونه است که امیدواریم تا قبل از جشنواره 
فیلم کودک که تابســتان ســال آینده برگزار می شود سینما 
فلسطین را سه بعدی کنیم و ســینمای سپاهان هم در صورتی 
که اعتبار ســنگینی که به دنبال تامین آن هستیم، فراهم شود 
سه بعدی می شود. وی افزود: سینما ساحل نیز که امر بازسازی 
آن از اردیبهشت سال آینده آغاز می شود، بعد از بازسازی مجهز 

به سیستم سه بعدی خواهد شد.
احمدی فر ادامه داد: پردیس ســینمایی چهارباغ نیز امکان سه 
بعدی شــدن را دارد اما ما فعال امکاناتمان را بــرای راه اندازی و 
بازسازی آن در نظر گرفته ایم و ان شاءا... سه بعدی شدن آن نیز 

در مراحل بعدی انجام می شود.

قصه گوی اسپانیایی معتقد اســت از آنجا که موسیقی یک زبان 
جهانی اســت هنگامی که با قصه همراه می شود باعث جذاب تر 
و ملموس تر شدن قصه می شــود و نمی گذارد فضای قصه برای 

بچه ها یکنواخت باشد.
ماریا تــرزا پوییگ رودریگیــوز از اســپانیا با اشــاره به بخش 
بین الملــل نوزدهمیــن دوره جشــنواره قصه گویــی گفت: به 
جشنواره قصه گویی کانون نمره بســیار باالیی می دهیم، برای 
ما قصه گویان، جشنواره باید از لحاظ خدمات و کیفیت باال باشد 

که خوشبختانه چنین است.
وی گفت: وقتی در جشنواره شرکت می کنیم با دو جریان آشنا 
می شویم. از یک سو با قصه گوهای کشــور میزبان و سبک کار و 
روحیه شان آشنا می شویم و از ســویی با دیگر قصه گویان حاضر 
در جشنواره از دیگر کشــورها و نوع فعالیت و کارهای آنها آشنا 

می شویم.
این قصه گوی اســپانیایی درباره میزان اطالعاتش از قصه های 
ایرانی گفت: از قبل برخی داستان های ایرانی را خوانده بودم. در 
بارسلونا شــخصی را داریم که مجموعه ای از داستان های ایرانی 
را گردآوری کرده اســت که آنها را مطالعه کرده بودم. درســت 
اســت که ما آن ســوی مدیترانه هســتیم اما خیلی از هم دور 

نیستیم و فقط کمی تفاوت داریم. 
وی ادامه داد: وقتی در کشور خودم می گفتم قرار است به ایران 
بروم برخی سعی داشــتند مرا منصرف کنند؛ چراکه نگاه خوبی 
به ایران نداشتند. اما من معتقدم همه ما انسان ها با احساس های 
مشترکی روبه رو هستیم؛ مثل احساسی که مادران در همه جای 
دنیا به فرزندانشــان دارند. وقتی از نزدیــک فرهنگ دیگری را 
می بینیم متوجه می شویم تفاوت ها چندان عمیق نیست و همه 

دارای احساسات انسانی هستیم.

اکران فیلم سینمایی
»برادرم خسرو« بعد از نوروز

قیمت بلیت های اکران نوروزی 
هفته آینده اعالم می شود

رییس حوزه هنری اصفهان خبر داد:

سه بعدی شدن سینما فلسطین تا 
قبل از جشنواره فیلم کودک

موسیقی قصه را
جذاب و ملموس می کند

جدیدترین فیلم مستند فرشاد اکتســابی »آالله« نام دارد که به زودی 
آماده پخش می شود. فرشاد اکتسابی مستندســاز در خصوص آخرین 
وضعیت ساخت »آالله« گفت: موسیقی این فیلم توسط امیر فتح اللهی 
و صداگذاری توسط حسن مهدوی به پایان رسید. فقط میکس آن باقی 
مانده که با این تفاسیر نســخه نهایی آن هفته آینده آماده می شود.  وی 
درباره زمان و مکان پخش این اثر عنوان کرد: این فیلم توســط سرمایه 
شخصی من و مهراد امین کاظمی ساخته شده و بیشتر دغدغه بوده است. 
به این علت هنوز به پخش آن فکر نکرده ایم؛ چرا که رسیدن به کیفیت 
دلخواه و مخاطب پسند برای-- ما مهم تر از هرچیز بود.  وی در خصوص 
حضور و پخش »آالله« در جشنواره ها افزود: جشنواره تنها محلی است 
که فیلم های مستند را می توان به خوبی در آن اکران کرد؛ چون فیلم های 
ســینمایی به صورت دی وی دی و یا در ســینماها اکران می شوند، اما 
فیلم های مستند در جشنواره و یا تلویزیون پخش خواهند شد. به نظرم، 

بهترین مکان برای نمایش فیلم های مستند،  جشنواره ها  هستند.

فیلم »ساتیار« به کارگردانی کاوه معین فر کلید خورد. فیلم برداری 
فیلم »ســاتیار« )6 ماه زندگی( به نویســندگی و کارگردانی کاوه 
معین فــر و تهیه کنندگی جعفــر محمدی در تهران آغاز شــد. در 
خالصه داستان این فیلم آمده است: »ساتیار مدرس موسیقی است 
و پدرش به ســرطان مبتال شــده و در میانه مرگ و موسیقی، این 
زندگی اســت که جریان می یابد.« معین فر پیــش از این به عنوان 
دســتیار کارگردان با فیلم ســازان و پروژه های متعددی همکاری 
کرده است که برخی از آنها در جشنواره های بین المللی مانند کن 
و ونیز حضور داشته اند. از عوامل این فیلم به نویسنده و کارگردان: 
کاوه معین فر، تهیه کننده: جعفر محمدی، مدیر فیلم برداری: آرش 
ساســانی، صدابردار: محمد صالحی، طراح صحنه: سعید هنرمند، 
طراح گریم: مینا اصالنــی و بازیگران: عباس عطایــی، امیر وزان و 
مرجان صادقی می توان اشــاره کرد. این فیلم با نام »6 ماه زندگی« 

عرضه خواهد شد.

»آالله« به زودی
آماده می شود

»ساتیار«
کلید خورد

تئاتر

بهترین مبلغ برای تئاتر، خود تماشاگرانی هستند که نمایش 
را دیده اند و از آن راضی هستند و به دیگران معرفی می کنند.

امیرعلی نبویان، در خصــوص محوریــت و موضوع نمایش 
»ریش فیدل، غبغب مرکل« گفت: ایــن نمایش یک کمدی 
تلخ است که وقتی تماشــاگر با آن می خندد، تلخی آن را ته 
دل احســاس می کند. جنس ایــن کمدی بــا کمدی های 
تلویزیون متفاوت است با این تفاوت که در تئاتر نمایش داده 
می شود. یکسری شخصیت های شناخته شده و قابل تعمیم 

و ملودیک که یک زبان برای روایت آنها، انتخاب شده است.
نبویــان پیرامون اســتقبال از نمایش خود تصریــح کرد: ما 
تبلیغات گسترده ای نداشتیم، باوجود اینکه به تبلیغات رغبت 
داشــتیم. بهترین مبلغ برای تئاتر، خود تماشاگرانی هستند 
که نمایــش را دیده انــد و از آن راضی هســتند و به دیگران 

معرفی می کنند.
وی همچنیــن پیرامون افزایــش بودجه تئاتر در ســال 96 
اظهارداشت: اساسا هر بودجه حاللی که وارد کشور شود، من 
با آن موافق هستم اما اینکه چقدر به اجرایی شدن آن نزدیک 
است، زمان مشخص می کند. از این طرح، مسلما اهالی تئاتر 

استقبال بیشتری خواهند داشت.
کارگــردان نمایش»ریــش فیدل،غبغب مــرکل« پیرامون 
انتخــاب اعضای نمایش بیــان کرد: اعضای ایــن نمایش، از 

موفق ترین و حرفه ای ترین بازیگران هســتند که حتی دوتا از 
این افراد برنده جایزه جشنواره امسال تئاتر فجر هم شده اند.

امیرعلی نبویان در پایان گفت: من پیشــنهادم این است که 
اگر مردم وقت و عالقه داشتند، به تماشــای تئاتر ما بیایند، 

مطمئنا پشیمان نخواهند شد.
گفتنی اســت؛ این نمایش از بیســت و پنجم بهمن ماه  آغاز 
شده و تا بیست و هفتم اسفندماه سال 9۵ در تماشاخانه پالیز 
به کارگردانی امیرعلی نبویان و اجرای ســپند امیر سلیمانی، 
بهرنگ بقایی، مســعود کرامتی، رامونا شــاه، فرزین محدث، 
روزبه مهر، مهشــید ناصری، بهار نوروز پور و هدایت هاشمی 

ساعت ۱9:۰۰ اجرا خواهد شد.

بازیگران اصلی فیلم معروف »بانی و کالید« در جشــن 
پنجاه سالگی ســاخت این فیلم در مراسم اسکار حضور 
می یابند. قرار است »وارن بیتی« و »فی داناوی« بازیگران 
اصلی فیلم »بانی و کالید« با حضور روی صحنه مراســم 
اسکار و اعطای جایزه بهترین فیلم این رویداد سینمایی، 
یاد این فیلم به یادماندنی را ۵۰ ســال پس از ساخت زنده 
نگه  دارند. جایزه»بهترین فیلم اسکار«، مهم ترین جایزه 
رقابتی هالیوود است که آکادمی اســکار هر سال در پی 
انتخاب مطرح ترین افراد برای اعطای این جایزه است. یک 
بار در ســال ۱9۷۵ نام فیلم »پدرخوانده ۲« را به عنوان 
بهترین فیلم از پاکــت خارج کرد و یک بار نیز در ســال 
۱99۰ همراه با »جک نیکلســون« به روی صحنه اسکار 
رفت و فیلم »راننده خانم دیزی« را به عنوان برنده بهترین 

فیلم جوایز اسکار معرفی کرد.
این فیلم یکی از اولین فیلم های »هالیوود جدید« شناخته 
می شود که بســیاری از عرف های ســینمایی هالیوود را 
شکست و به محبوبیت فراوانی نزد نسل جوان دست یافت.

مراسم اعطای جوایز هشتاد ونهمین دوره جوایز سینمایی 
اسکار  روز ۲6 فوریه ۲۰۱۷ )۸ اسفندماه( در دالبی تئاتر 

لس آنجلس برگزار می شود.

نمایش فیلم ســینمایی »رفتــن« بــه کارگردانی نوید 
محمودی،  محصول مشترک سینمای ایران و افغانستان 

در شهرها و ایالت های آمریکا آغاز شد.
این فیلم با همکاری موسســه توزیع، تهیه و پخش »شید 

فیلم« روی پرده سینماهای آمریکا می رود.
این موسســه، فیلم ســینمایی »رفتن« را برای اکران در 
شــهرهایی مانند داالس، ویرجینیا، ســن فرانسیسکو، 

جورجیا و مینه سوتا آماده کرده است.
اولین اکران این فیلم  )۲۸ بهمن ماه(، ســاعت ۸ شب، به 
وقت محلی در داالس بــود و پس از آن اکــران خود را در 

شهرهای دیگر آمریکا ادامه خواهد داد.
»رفتن« فیلم تحسین شده نوید محمودی  به تهیه کنندگی 
جمشــید محمودی که نماینده حضور در آکادمی اسکار 
از طرف سینمای افعانســتان بوده، تا به حال با حضور در 
جشنواره های بین المللی توانسته برنده بهترین بازیگر زن 
از جشنواره مراکش و بهترین کارگردانی از جشنواره بوسان 

شود. 
»رفتن«، قصه  عاشقانه فرشته و نبی است که در پیچ و تاب 
رسیدن و نرسیدن در غبار گم می شوند؛ قصه عشقی که از 

همه چیز غیر از معشوق رنج می بیند. 

»بانی« و »کالید«مبلغ تئاتر، خود تماشاگر است
در مراسم اسکار ۲017

نمایش فیلم سینمایی 
»رفتن« در آمریکا

هالیوود سینما

گروه »جاده ابریشم« 
همراه با کیهان کلهر 

در امارات کنسرت 
می دهد

گــروه »جاده ابریشــم« بــه مدیریت هنری 
نوازنده مطرح ویلن سل خود »یو-یو ما« پس 
 sing me« از کسب جایزه گرمی برای آلبوم
home« طی یک سفر به کشــور امارات در 
شهر ابوظبی و در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۷ برابر 

با ۱۱ فروردین ۱۳96کنسرت برگزار می کند.
در ســال ۱99۸ یو-یو ما ایده تشکیل پروژه 
موسیقی جاده ابریشم را ارائه داد. اصلی ترین 
و مهم ترین هدف این طرح تبــادل فرهنگی 

میان کشــورهای صاحب تمدن حاشیه جاده 
ابریشم و کشورهای اروپایی، از طریق برگزاری 
کنسرت، فســتیوال، نمایشگاه، مسترکالس، 
ضبط، انتشــار و به وجــود آوردن آثار جدید 
موســیقایی بــود. وی در رابطه بــا چگونگی 
شکل گیری ایده اولیه جاده ابریشم می گوید: 
»در طول ســفرهای متعددی کــه به نقاط 
مختلف دنیا داشــتم، همواره عقاید، مذاهب 
و فرهنگ های قدرتمندی که توانســته بودند 

کشــورهای صاحب تمدن چندین هزار ساله 
را تحت تاثیر قرار دهند مرا شگفت زده می کرد 
و همواره می اندیشــیدم کــه چگونه می توان 
از تلفیــق و ترکیــب موســیقی فرهنگ ها و 
تمدن های مختلف به صداهای جدیدی دست 
یافت.« پس از شکل گیری هسته اولیه اهداف 
اجرایی موسیقی در پروژه جاده ابریشم به سه 
شاخه اصلی تقسیم شد؛ تولید کارهای جدید 
موسیقایی توسط آهنگ سازان جاده ابریشم، 

تمرکز بر قطعات ســنتی و بومی هر منطقه و 
کشور و آهنگ سازی توســط موسیقی دانان 
مغرب زمین بــا الهــام از فرهنــگ و تمدن 

کشورهای حاشیه جاده ابریشم.
کیهــان کلهــر نوازنــده کمانچــه و یکی از 
آهنگ ســازان پروژه جاده ابریشم است. کلهر 
تاکنــون چندبــار به خاطر آلبوم هــای غزل 
۴، فریاد و بی تو به ســر نمی شــود، کاندیدای 

دریافت جایزه گرمی شده  است.

اخبار

گیشه

فیلم »خوب، بد، جلف« به عنوان اولین فیلم اکران 
نوروزی سال 96 در دو روز ابتدایی نمایش خود حدود 

۳۰۰ میلیون تومان در تهران فروخت.
گفت:»خوب،  فیلم  هدایت  دفتر  از  مختاری  احمد 
پیمان قاسم خانی در روز  به کارگردانی  بد، جلف« 
چهارشنبه ۲۷ بهمن که اولین روز اکرانش بود، ۱۰۵ 
میلیون تومان و ۲۸ بهمن هم ۱9۰ میلیون تومان در 
تهران فروش داشت. وی اضافه کرد: اکران این فیلم در 
سینماهای چند شهرستان هم شروع شده که به زودی 
تعداد آنها افزایش می یابد اما با همین تعداد فعلی هم 

۸۵ میلیون تومان در شهرستان ها فروش داشته ایم.
»خوب، بد، جلف« فیلمی در ژانر کمدی به کارگردانی 
و نویسندگی پیمان قاسم خانی و تهیه کنندگی محسن 
است.  سال ۱۳9۴  در  اسکندری  عبدا...  و  چگینی 
پژمان جمشیدی،حمیدفرخ نژاد، ویشکا آسایش، مانی 
حقیقی، بیژن امکانیان، سام درخشانی، امیرمهدی 
ژوله، آزاده صمدی، علی اوجی، نیوشا ضیغمی، محراب 
ایفای  این فیلم  قاسم خانی و پیمان قاسم خانی در 
نقش می کنند. از دیگرعوامل این فیلم می توان به علی 
طراح  اسکندری  عبدا...  فیلم برداری،  مدیر  تبریزی 
نصرالهی  زینب  اسکندری طراح صحنه،  گریم،پیام 
دستیار اول کارگردان و برنامه ریز و رضا کریمی مدیر 
تولید اشاره کرد. در خالصه داستان آمده است؛ »یک 
کارگردان هنری سینما از طرف تهیه کننده اش تحت 
فشار است تا از دو بازیگر تجاری برای بازی در نقش های 
آنها  کارگردان  نظر  از  کند.  استفاده  فیلمش  اصلی 
بدترین انتخاب های ممکن هستند، اما اگر می خواهد 
فیلم را بسازد مجبور است در مدت کوتاهی آنها را به 
نقش هایشان نزدیک کند و این کار آسانی نیست.« 
یکی دیگر از فیلم های تازه اکران شده در سینماها 
تهیه کنندگی  و  خیام  داود  کارگردانی  به  »ماحی« 
جواد نوروزبیگی است که عالوه بر تهران فعال در چند 
شهرستان محدود هم اکران می شود. این فیلم در دو 
روز ابتدایی نمایش خود ۴۰ میلیون تومان فروش 
داشته است. عالوه بر اینها آخرین آمار فروش دو فیلم 
»سالم بمبئی« و »هفت ماهگی« هم که از قبل از 

جشنواره فجر روی پرده سینماها بودند اعالم شد.
فیلمیران  پخش  موسسه  مدیرعامل  سرتیپی  علی 
میلیارد   ۱۴ به  بمبئی«  فروش فیلم»سالم  گفت: 
فیلم  و  رسیده  کشور  در  تومان  میلیون   ۵۰ و 
»هفت ماهگی« نیز تاکنون دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان فروخته است.

فروش ۳00 میلیونی اولین 
فیلم نوروزی در تهران

اســتاندار اصفهان گفت: پرداختن به مقولــه قرآن در موضوعــات مختلف از 
اولویت های مسائل فرهنگی استان اســت، امیدواریم چنین مسابقات و مراسم  

قرآنی در استان ادامه پیدا کند.
به گزارش تسنیم ، رسول زرگرپور در حاشــیه برگزاری آزمون کتبی طرح ملی 
تربیت حافظان قرآن کریم با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان در مقوله قرآنی 
جایگاه ویژه ای در کشور دارد اظهار داشت: مربیان واستادان مجرب بین المللی 
که جایگاه ویژه ای در ســطح کشــور دارند در اصفهان حضور داشته و از طرف 
دیگر حافظان قرآنی که در سطح کشــور و بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود 
اختصاص داده اند نیز در این اســتان حضور دارند. وی افــزود: نهادهای قرآنی 
که در استان اصفهان وجود دارد شاید قابل مقایســه با استان های دیگر کشور 

نباشد، زیرا در استان اصفهان نهادهای قرآنی مردمی داریم.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: با همکاری ســازمان اوقاف و شــورای فرهنگ 
عمومی به دنبال هماهنگی بین نهادهای مختلف در اســتان اصفهان هستیم، 
همچنین یک کارگروه آموزش و پژوهش قرآنی زیر نظر شورای فرهنگ عمومی 

استان تشکیل شده است.
 وی با اشاره به اینکه سازمان اوقاف از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بیان کرد: 
در این راســتا ســازمان اوقاف و امور خیریه فرمان مقام معظم رهبری را برای 

اولویت قرار دادن مسابقات قرآنی با جدیت تمام پیگیری می کند.
زرگرپــور ادامــه داد: پرداختــن به مقولــه قــرآن در موضوعــات مختلف از 
اولویت های مســائل فرهنگی اســتان اســت، امیدواریم برگزاری مسابقات و 
مراســم قرآنی دراســتان ادامه پیدا کند. وی با بیان اینکه در مسائلی همچون 
امر به معروف و نهــی از منکر و قــرآن باید حرکت خودجــوش مردمی وجود 
داشته باشــد، گفت: قرآن در نظام جمهوری اســالمی ایران نخستین اولویت 
را دارد و در ایــن خصوص بهتر اســت خود مــردم برای برگزاری مســابقات 
قرآنــی مانند طرح تربیــت حافظان قــرآن کریم حرکات خودجوشــی انجام 
 دهنــد، از ایــن رو دولت بایــد هماهنگــی، همراهــی و حمایت را بــه عهده

 داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصفهان 
گفت: در مســاجد اســتان اصفهــان بیش از 
۱۷۰۰ کانــون فرهنگی هنــری داریم که آنها 
هم برنامه هایی را در طول سال برگزار می کنند 
که بخشــی از آن مربوط به قرآن بــوده و نگاه 

فرهنگی هنری به قرآن است.
حجت االســالم حبیب رضا ارزانی در حاشــیه 
برگــزاری آزمون کتبــی طرح ملــی تربیت 
حافظان قــرآن کریــم در جمــع خبرنگاران 
 اظهار داشــت: افتخــار داریم کــه در مصالی 
امــام خمینــی)ره( اصفهان شــاهد برگزاری 
مســابقات قرآنی باشیم که توســط اداره کل 
اوقاف و امور خیریه اســتان برگزار شده است. 
وی با اشاره به نظر مقام معظم رهبری در زمینه 
ورود بقاع متبرکه به عرصه فرهنگی افزود: بقاع 
متبرکه تاکنون به عرصــه فرهنگی ورود پیدا 
نکرده بودند، اما در حال حاضــر در این زمینه 
به خوبی وارد شده اند، بر این اساس در مساجد 
استان اصفهان بیش از ۱۷۰۰ کانون فرهنگی 
هنری داریم که آنها هم برنامه هایی را در طول 
سال برگزار می کنند که بخشی از آن مربوط به 

قرآن بوده و نگاه فرهنگی هنری به قرآن است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اصفهان در 
ادامه عنوان کرد: الزم اســت بــرای برگزاری 
چنین مسابقاتی از مســئوالن مربوطه تشکر و 
قدردانی کرد چرا که در نظام مقدس جمهوری 
اســالمی که نظامی ارزش محور بوده یکی از 
ارزش های بنیادیــن از آغاز انقالب و حتی قبل 
از آن شعار »محوریت قرآن و حاکمیت فرامین 

الهی« بوده است.
ارزانی ادامه داد: برگزاری چنین مســابقاتی به 
مأنوس شدن هر چه بیشــتر جوانان، نوجوانان 
و همه آحــاد جامعه با قــرآن هــم در حوزه 
حفظ قــرآن و هم در حــوزه مفاهیــم قرآنی 
کمک می کنــد، قطعا تاکنون کارهای بســیار 
ارزشــمندی صورت گرفته که جای ســپاس 
دارد.  وی تصریــح کرد: امیدواریــم برگزاری 
این گونه مسابقات دســت به دست هم دهند و 
گام اولی باشند برای فهم و تدبر در قرآن و همه 
تالش کنیم که به قرآن عمــل کنیم و طبیعتا 

برگزاری چنین مسابقاتی در راستای رسیدن 
به هــدف واالی عمل بــه قــرآن و حاکمیت 

فرامین الهی در جمهوری اسالمی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اصفهان در 
ادامه گفت: موسساتی در قالب موسسات قرآنی 
از اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی مجوز 
گرفتنــد و در قالب جدید که قالب مشــترکی 
بین سازمان تبلیغات اسالمی و اداره کل ارشاد 
است در اســتان ها فعالیت می کنند و در مرکز 
هم بین وزارت خانه و سازمان تبلیغات اسالمی 

فعالیت های مشترکی انجام می شود.
ارزانی با اشاره به اینکه بســیاری از موسسات 
خود را با نگاه قرآنی بــاز تعریف کرده اند، بیان 
داشت: تعدادی از موسســات فرهنگی هنری 
در حوزه قرآنی در زمینــه حفظ، مفاهیم قرآن 
و مباحــث فرهنگی و هنری مربــوط به قرآن 
فعالیت می کنند، البتــه کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد هم فعالیت های خوبی در حوزه 

قرآن و مسائل مربوط به نماز داشتند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت اداره کل 
اوقاف و امور خیریه بیشــتر در حــوزه تدبر در 
قرآن و مفاهیم قرآن است، در حالی که در اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ســال گذشته بیشتر 
بحث نگارگری قرآنــی و کال فعالیت در حوزه 
فرهنگی هنری داشــتیم و این نوع فعالیت این 

دو اداره را متمایز می کند.

استاندار اصفهان عنوان کرد:

پرداختن به مقوله قرآن از 
اولویت های فرهنگی استان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان مطرح کرد:

فعالیت بیش از 1700 کانون فرهنگی 
هنری در اصفهان
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پیشنهاد سردبیر:
بام ایران در حسرت آب به سر می برد

اخبار

نماینده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری و امام 
جمعه شــهرکرد پیشــنهاد کرد: 20 بهمن بــه نام روز 
 چهارمحال و بختیاری در تقویم رسمی کشور ثبت شود.

 حجت االســام والمســلمین محمدعلــی نکونام در 
یازدهمین شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری 
تاکید کرد: عده ای از مردم این استان و بویژه بختیاری ها 
19 بهمن 1357 برای بیعت با بنیانگذار جمهوری اسامی 
عازم تهران شدند و در روز 20 بهمن ماه همان سال با امام 
راحل بیعت کردند. وی افزود: این روز حماسی و تاریخی 
ســال روز واقعه ای مهم و ارزشــمند در تاریخ جمهوری 
اسامی اســت. نکونام در بخش دیگری از سخنان خود 
با تســلیت ایام فاطمیه تصریح کرد: ائمه معصومین )ع( 
الگوی تمام عیار زندگی انسان ها هستند. وی با اشاره به 
اقدامات بســیار مطلوب مردم در تقویت ارزش ها یادآور 
شــد: مســئوالن در این ایام نباید از مردم عقب بیفتند. 
نکونام همچنین تاکید کرد: حضور پرشــور، گســترده و 
دشمن شکن مردم چهارمحال و بختیاری در راهپیمایی 
22 بهمن امسال قابل تقدیر اســت.وی افزود: این حضور 
پرشور، گسترده و دشــمن شکن مردم مشت محکمی بر 

دهان ایادی و یاوه گویی های استکبار جهانی بود.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 50 روستای 
چهارمحال و بختیاری با مشــکل کمبــود آب مواجه 
اســت. به گزارش مهر، قاسم ســلیمانی دشتکی بعد 
از ظهر پنج شــنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان 
اینکه 50 روســتای چهارمحال و بختیاری با مشکل 
کمبود آب مواجه اســت، اظهار داشت: دولت یازدهم 
در راستای حل مشــکات آب روستاهای چهارمحال 
و بختیاری گام های بلندی برداشته است. وی عنوان 
کرد: مشــکل آب 300 روســتا طی فعالیت دولت در 

استان چهارمحال و بختیاری حل شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دولت 
حل مشکات دیگر روستاهایی که مشکل آب دارند را 
دستور کار دارد، عنوان کرد: به دنبال اجرای طرح های 
آبرسانی به این روستاها هســتیم تا مشکات کمبود 
آب این روستاها حل شود. وی ادامه دامه داد: اجرای 9 

پروژه آبرسانی در این استان در دستور کار است.

امام جمعه شهرکرد پیشنهاد کرد:

ثبت 20 بهمن ماه به نام روز 
چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۵0 روستا با مشکل کمبود 
آب مواجه است

ویژه

همایش تبیین و تشریح راهبردهای صادرات کاالهای چهارمحال 
و بختیاری به بازار کشور عراق، در شهرکرد برگزار شد.

همایش تبیین و تشریح راهبردهای صادرات کاالهای غیر نفتی 
چهارمحال و بختیاری به بازار کشــور عراق، با حضور واحدهای 
تولیدی استان و رایزن سابق بازرگانی ســفارت ایران در عراق در 
مرکز خدمات فن آوری و کسب و کار شــهرک صنعتی شهرکرد 

برگزار شد.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به ســفر هیئت اقتصادی کشــور عراق به استان در اوایل 
بهمن ماه جاری گفت: هــدف از برگزاری این همایش آشــنایی 
واحدهای تولیدی با روش های صادرات، شــرایط بــازار داخلی 
کشور و قدرت جذب بازار کشور عراق می باشد. علیرضا شفیع زاده 
افزود: جدیدترین و کامل ترین اطاعــات در مورد بازار و وضعیت 
اقتصادی عراق، محصوالت مورد نیاز و رقابت پذیر برای صادرات، 
قوانین و مقررات صادراتی، شــرایط گمرک و بازارچه های مرزی، 
نقل و انتقال های مالی، مزیت رقبای خارجی و همچنین بررسی 
رقابت پذیری محصوالت تولیدی در چهارمحــال و بختیاری از 
جمله مباحث ارائه شــده در این همایش بود. وی اضافه کرد: در 
پایان مشخص شد بازار کشــور عراق آمادگی جذب محصوالت 

غذایی، فلزی، شیمیایی و لوازم خانگی استان را دارد.

رییس موسسه گیاهان دارویی کشور درباره وابستگی به واردات 
گیاهان دارویی هشدارداد. محمد باقررضایی درسفربه شهرکرد 
گفت:تغییرعرصه های کشــت گیاهان دارویــی به محصوالت 
کشــاورزی و نکاشــتن مجدد این عرصه ها باگیاهــان دارویی 
تخریب مراتع وعرصه های گیاهان دارویی را درکشور به همراه 
داشــته اســت. وی گفت: با ادامه این روند درآینــده نزدیک از 

واردکنندگان اصلی گیاهان دارویی خواهیم بود.
رضایی افزود: سرمایه های ملی دراین بخش درمناطق مختلف 
کم نیست، اما باید ســرمایه گذاران با تکنولوژی های جدید در 

فرآوری و تولید وارد عرصه شوند.

طرح فروش فوق العــاده ویژه ایام نــوروز در ۴00 واحد صنفی 
استان چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.

سید نعیم امامی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: در 15 روز پایانی اســفند و در آستانه ایام نوروز، 
طرح فروش فــوق العاده در ۴00 واحد صنفی این اســتان اجرا 
می شــود. وی با بیان اینکه 105 واحد از این تعداد در شهرکرد 
مرکز استان قرار دارد افزود: مردم می توانند اقام مورد نیاز خود 

را با 15 درصد تخفیف از این واحد های صنفی تامین کنند.
به گفته امامی، بازرســان اداره کل صنعت، معــدن و تجارت بر 

فعالیت این واحد ها نظارت دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش چهار محــال و بختیاری گفت: 122 
مدرســه و 925 کاس به منظور اســکان میهمانان نوروزی در 
استان در نظر گرفته شده اســت. به گزارش خبرگزاری تسنیم 
از شــهرکرد، بهروز امیدی اظهار داشــت: برای نوروز امسال با 
برنامه  ریزی ها و اقدامــات از پیش تعیین شــده در صدد انجام 
هماهنگی های الزم برای هر چه بهتر اجرا شــدن طرح اسکان 
موقت نــوروزی همــکاران فرهنگی هســتیم. وی افزود: 122 
مرکز آموزشــی، 19 پایگاه، 925 کاس، 8 خانــه معلم و 2۴7 
نفر عوامل اجرایی در سراســر استان براســاس امکانات موجود 
برای خدمات رسانی به میهمانان نوروزی پیش بینی شده است. 
مدیرکل آموزش و پرورش چهار محال وبختیاری بیان کرد: 925 
کاس درس بیش بینی شده به منظور اسکان میهمانان نوروزی 
شــامل 37 کاس ویژه، 392 کاس گروه»الف«، 388 کاس 

گروه»ب« و 108 کاس گروه»ج« می باشند.

مجلس بزرگداشــت چهلمین روز درگذشــت آیت ا... هاشــمی 
رفسنجانی در شهرکرد برگزار شد. به گزارش ایسنا حجت االسام 
 محمــد ســبزواری 28 بهمن ماه در ایــن مجلس با بیــان اینکه

 آیت ا...هاشمی رفســنجانی از ارکان اصلی نظام بودند، اظهار کرد: 
خدمات آیت ا... هاشمی رفسنجانی بر کسی پوشیده نیست.

این روحانی و یار آیت ا... هاشمی خاطرنشــان کرد: رییس مجمع 
 تشــخیص مصلحت نظــام پاســدار آرمان های انقــاب بودند و

 نقش آفرینی وی در تاریخ کشور فراموش شــدنی نیست. در این 
مجلس جمعــی از مردم، روحانیــون، مدیران اســتانی، احزاب و 
گروه های سیاسی و استاندار چهارمحال و بختیاری حضور داشتند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، استخراج 
آب های زیرزمینی را مهم ترین عامل فرونشست زمین بیان کرد.

 شهرام احمدی در بیست و هفتمین نشست کارگروه مخاطرات 
زیســت محیطی با بیان اینکه عوامل انسانی در ایجاد فرونشست 
زمین نقش برجســته ای دارد گفت: استخراج آب های زیرزمینی 
یکی از مهم ترین عوامل فرونشست زمین است که می تواند عواقب 
خطرناکی را به همراه داشته باشد. وی افزود: فرونشست ها عاوه 
بر آسیب رساندن به تصفیه خانه ها، چاه ها، سدهای خاکی، پل ها، 
خطوط حمل و نقل، اختال در آب رسانی و گاز و فاضاب، زمینه 

ظرفیت پذیری در منابع زیرسطحی را کاهش می دهد.
احمدی ادامه داد: میزان کاهش تخصیص چاه های مجاز اســتان 
باید با توجــه به میزان برداشــت، نوع زمین و کاربــری، راه های 
صرفه جویی و کاهش مصرف آب بررسی شود. وی با اشاره به اینکه 
استان چهارمحال و بختیاری به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصی 
که در ارتباط با منابع آبی دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت 
گفت: شناسایی چاه های غیر مجاز در دســتور کار دستگاه های 

متولی قرار گرفت.

همایش تبیین راهبردهای صادرات 
کاال به کشور عراق

هشداردرباره وابستگی به واردات 
گیاهان دارویی

 فروش فوق العاده نوروز
 در ۴00 واحد صنفی

۱22 مدرسه چهار محال آماده 
پذیرایی از میهمانان نوروزی 

مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

۳00 گونه گیاهی با مصرف صنعتی و دارویی شناسایی شده است

در شهرکرد برگزار شد:

مجلس ترحیم چهلمین روز 
درگذشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی

استخراج آب های زیرزمینی 
مهم ترین عامل فرونشست زمین

اکبــر منصــوری نماینــده شهرســتان لردگان اســتان 
چهارمحال و بختیــاری در شــورای عالی اســتان ها در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه بر مبنای 
قانون، شــوراها وظیفه نظارتی بر عملکرد شهردار و دولت 
دارند، اظهار داشت: نمایندگان شورای عالی استان ها باید 
پیگیر مطالبات مردم باشــند. وی با تاکید بر اینکه امروزه 
اشتغال در کشور به یک مشــکل و معضل اساسی تبدیل 
شده اســت، گفت: این موضوع آرامش خاطر همه مردم به 

ویژه مردم لردگان شهرکرد را به خطر انداخته است.
نماینده شهرســتان لردگان در شــورای عالی استان ها با 

بیان اینکه چهارمحال و بختیاری سرچشــمه سه رود در 
کشور است، افزود: این استان منبع برف کشور و همچنین 
بام ایران اســت. منصوری با اشــاره به اینکــه بروجن در 
اســتان چهارمحال و بختیاری بلندترین نقطه ایران است، 
تصریح کرد: با وجود منابع آبی و سرچشــمه های آبی، این 
استان در حسرت آب به ســر می برد. وی با تاکید بر اینکه 
مشــکل جدی آب، شهرســتان لــردگان و بروجــن را  با 
جمعیتی بیش از ۴00 هزار نفر تهدید می کند، گفت: باید 

در این خصوص پیگیری های الزم را انجام داد.
 نماینده شهرســتان لردگان در شــورای عالی اســتان ها 

ادامه داد: زیاده خواهی اســتان های همجوار باعث شــده 
چهار محال و بختیاری با مشکل بســیار جدی آب، دست 
و پنجه نرم کند. منصوری اضافه کرد: سوء مدیریتی که در 
سال های گذشته وجود داشــته، باعث شده این استان هم 
اکنون با مشــکات زیادی مواجه باشــد. وی با بیان اینکه 
پروژه ســد ونک لردگان به دلیل نبــود اعتبار و تخصیص 
نشدن بودجه هنوز نهایی نشده است، تاکید کرد:  این پروژه 
ملی بود و به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت تا انتقال 

آب به منطقه رفسنجان و آب تاج انجام شود.
نماینده لردگان در شورای عالی استان ها ادامه داد: اگر این 
طرح تکمیل شود، آب به شهرســتان لردگان و همچنین 
شهرستان رفسنجان استان کرمان به راحتی انتقال می یابد. 
منصوری اضافه کرد: با آنکــه بخش خصوصی به این پروژه 
ورود کرد اما نتوانســت آن را عملیاتــی و تکمیل کند. وی 
با اشــاره به احداث جاده ترانزیتی شاهراه شمال به جنوب 
کشور که دریچه ورودی آن شهرســتان بروجن، لردگان و 
خوزستان است، تصریح کرد: این پروژه در حال اجراست اما 
به دلیل نبود اعتبارات، پیمانکاران فشار زیادی می آورند که 
باید کل پول آنها پرداخت شــود اما به دلیل تخصیص داده 

نشدن کامل بودجه با مشکل مواجه هستیم.
نماینده لردگان تصریح کرد: بــرای تکمیل پروژه های این 
استان به تخصیص بودجه نیاز داریم و درخواست دارم که 
در تمام  استان ها تخصیص اعتبار به شکل متعادل صورت 
گیرد. منصوری با تاکید بر اینکه بیش از 80 درصد جمعیت 
این استان باسواد هستند، گفت: با توجه به ظرفیت های این 
استان برای سرمایه گذاری، بســترهای مناسب در سطح 
اســتان فراهم نیســت. وی تاکید کرد: اگر کمبود آب در 
این استان برطرف نشود طی 5 سال آینده شاهد مهاجرت 
جدی شــهروندان چهارمحــال و بختیاری به شــهرهای 
اصفهان و دیگر شــهرهای همســایه و روی آوردن آنها به 

شغل های کاذبی که در شأن آنها نیست، خواهیم بود.
نماینده شهرســتان لردگان با بیان اینکه لوله کشــی آب 
در این استان با مشــکل جدی مواجه است، افزود: آب این 
استان آلودگی دارد، به همین دلیل باید در راستای حل آن 

گام های اساسی برداشته شود.
منصوری گفت: باید شــرایط ســرمایه گذاری در روستا و 
شهرها فراهم شــود تا مردم از مهاجرت به دیگر شهرهای 

همسایه خودداری کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: تاکنــون 300 گونــه گیاهی با مصــرف صنعتی، 

بهداشتی و دارویی در استان شناسایی شده است.
 علی محمدی مقدم اظهار داشــت: یک هزار و ۴00 گونه 
گیاهی در استان شناسایی شده است که از این تعداد 250 

تا 300 گونه آن مصرف صنعتی، بهداشتی و دارویی دارد.

وی با بیان اینکه 35 گونه گیاهی اندرمیک مانند »کلوس« 
در اســتان وجود دارد، افزود: طبق گزارش های »سازمان 
کشاورزی و خواربار جهانی FAO«، درآمد حاصل از تجارت 
جهانی گیاهان دارویی ســاالنه 100 میلیارد دالر است که 
این رقم تا ســال 2050 به 5 تریلیون دالر می رســد اما در 
کشور ما با 8 هزار گونه گیاهی و تنوع اقلیمی درآمد حاصل 

از گیاهان دارویی 100 میلیــون دالر و یک هزارم تجارت 
جهانی اســت در حالی که می توان به خوبــی از این نعمت 

استفاده کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
میزان فرســایش خاک را در استان 20 تن در هکتار عنوان 
و بیان کــرد: زراعت در اراضی شــیب دار و مناطق جنگلی 
فرسایش خاک را تشدید می کند و پوشش جنگلی را از بین 
می برد از همین رو ما به سمت تغییر الگوی کشت، گسترش 
کشت گیاهان دارویی و جنگل کاری اقتصادی پیش رفتیم.

مشکل جدی 
آب شهرستان 

لردگان و 
بروجن  

را با جمعیتی
 بیش از

 ۴00 هزار نفر 
تهدید می کند

نماینده شهرستان لردگان استان چهار محال و بختیاری در شورای عالی استان ها گفت: با وجود منابع آبی 
و سرچشمه های آبی، استان چهار محال و بختیاری در حسرت آب به سر می برد.

منصوری در شورای عالی استان ها :

بامایراندرحسرتآببهسرمیبرد

قاسم سلیمانی دشــتکی اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه طرح تحول نظام ســامت زمینه ارتقای ارائه خدمات درمانی و 
بهداشتی را فراهم کرد، اظهار داشت: توسعه خدمات درمانی از مهم ترین 
دستاوردهای طرح تحول نظام سامت در استان است. وی عنوان کرد: 
کاهش هزینه های درمانی خانوار وافزایش خدمات بهداشتی و درمانی 
از مهم ترین دســتاوردهای طرح تحول نظام ســامت است.  استاندار 
ادامه داد: به همت تاش های دولت در اســتان شاهد توسعه امکانات 

بهداشتی و خدمات درمانی در استان هستیم.
 وی تاکید کرد: اقدامات دولت تدبیر و امید برای ارتقای سطح بهداشت و 
درمان در استان بسیار مطلوب بوده است. استاندار عنوان داشت: توسعه 
و تکمیل بیمارستان آیت ا... کاشانی شهرکرد در دستور کار دولت قرار 

گرفته که برای اجرای آن 1۴0 میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است.

عبدالمحمد نجاتی، مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: معدوم ســازی طیور بومی به دلیل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 
استان خسارت اقتصادی زیادی ندارد و تنها جنبه بهداشتی و کنترلی دارد. 
وی گفت: تاش دامپزشکی این است که بیماری به مرغداری های نیمچه 
گوشتی سرایت نکند و با اقدامات پیشگیرانه، قرنطینه ای و آموزش هایی 
که به مرغداران داده شد تاکنون در این راستا موفق بوده ایم. نجاتی تصریح 
کرد: اگر مرغداری های گوشــتی درگیر بیماری شوند سبب کمبود مرغ 
مصرفی در بازار و افزایش قیمت  خواهدشد و به تبع آن قیمت گوشت قرمز 
نیز افزایش می یابد. نجاتی با بیان اینکه حمایت های استاندار، صدا و سیما و 
مردم نقش بسیار مهمی در کنترل بیماری دارند گفت: تا اطاع ثانوی مردم 
نباید از گوشت طیور بومی و تخم مرغ استفاده کنند چرا که در حال حاضر 

طیور بومی درگیر بیماری هستند.

طرح تحول سالمت ارائه 
خدمات درمانی را ارتقا داد

معدوم سازی طیور خسارت 
اقتصادی زیادی ندارد

شهرستان

رییس شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان ســامان از 
شناســایی آنفلوآنزای حاد پرندگان در شهرســتان سامان 

خبر داد.
مرتضی خلیلی بــا بیان اینکه آنفلوآنزای حــاد پرندگان در 
شهرک ابوذر شهر ســامان شناسایی شده اســت افزود: با 
مثبت ارزیابی کردن آزمایشــات، این نوع بیماری در شهر 

سامان مشاهده شده است.
وی اظهار داشــت: هم اکنون تیم های دامپزشکی و نیروی 
انتظامی وارد عملیات شــده اند که تیم دامپزشکی در حال 

معدوم سازی طیور در منطقه یاد شده است.
خلیلی افزود: در شهرستان سامان از شــانزدهم بهمن ماه 
جاری گزارشــی از تلفات برخی از طیور اعام و مشــاهده 
شده اســت که اولین تلفات در روســتای گرمدره و سپس 
روســتای یاســه چای از توابع بخش زاینده رود ســامان 
بــود و در تعــدادی از روســتاها تلفات وجود داشــت که 
 مــوردی مبنی بــر وجــود آنفلوآنــزا در آن مناطق مثبت

ارزیابی نشد.
رییس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان سامان در پایان 
یادآور شد: اســتان چهارمحال و بختیاری با قرار گرفتن در 
سرچشــمه رودخانه های بزرگی چون کارون، زاینده رود و 
دز و داشتن چندین تاالب مطرح کشــور، بهترین زیستگاه 

برای پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبی است.

تکذیبیه خبرتخریب تپه باستانی اســکندری هفشجان در 
استان چهارمحال وبختیاری

      به گزارش روابط عمومــی و امور فرهنگــی  اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری، معاون میراث فرهنگی 
این اداره کل ضمن تکذیب خبر تخریب تپه باســتانی اسکندری هفشجان 
از سوی برخی از منتشــر کنندگان این خبراظهار داشت: در پاسخ به خبر 
کانال تلگرامی hooshangan@، تپه اســکندری در فهرست آثار ملی 
این ســازمان به شــماره 886  و در تاریخ 13۴8/10/1 به ثبت رســیده و 
متعلق به دوران پیش از تاریخ می باشــد و تاکنون کاوش علمی باســتان 
شناســی در این محوطه صورت نگرفته اســت وهرگونــه تعیین کاربری 
برای اثر یادشده غیر علمی وغیر قابل استناد اســت ،عاوه بر این تاکنون 
هیچ گونه نوشــته یا مدرکی دال بر عیامی بودن قدمت تپه یادشــده به 

دست نیامده است. 
هادیپــور در خصوص تخریب صــورت گرفته در این تپه باســتانی افزود : 
تنها یک حفاری در سال جاری در منطقه انجام شــده است که موضوع از 
طریق واحد حقوقی در حال پیگیری اســت. همچنین حفاری در منطقه 
دال برتخریب نیســت وحفارهای غیر مجاز به صورت کامل مورد پیگیری 

وپیگرد قانونی قرارمی گیرند.
وی در پایان ضمن اشــاره به تعیین عرصه و حریم و ساماندهی اثر مذکور 
یاد آور شــد: این اثر در اولویت برنامه های اجرایی معاونت در سال جاری 
قرار گرفته است که در صورت تخصیص اعتبار کاوش های علمی دقیق در 

دستور کار قرار می گیرد .  

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سامان:

آنفلوآنزای حاد پرندگان
به سامان رسید

معاونت سازمان میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری:

تپه باستانی اسکندری هفشجان تخریب 
نشده است

اتاق اصناف شهر بلداجی با ســابقه ای بیش 
از 20 ســال فعالیــت صادقانه با مشــارکت 
مردم شــهر بلداجــی در حال ادغــام با اتاق 
اصناف شهرســتان بروجن )جمع شدن این 
اداره مســتقل( است. از ســوی دیگر دادگاه 
عمومــی بخش بلداجــی کــه مدتهاســت 
کلنــگ آن بــه زمین زده شــده، هنــوز به 
سامان نرســیده و بــه تعبیر مــردم بلداجی 
 حتی دیوارکشــی دور زمیــن آن هــم انجام

نشده است.
این موضوع و ســایر گایه های مردم، سبب 
شــد تا مردم شــهر بلداجی درصدد برآیند تا 
دغدغه های خود را به گوش نماینده بروجن 
در مجلس و همچنین مقامات ارشــد استان 

برسانند.
»علیرضــا رحمانــی بلداجــی« خبرنــگار 
متــن  بلداجــی،  بخــش  در  زاینــده رود 
نامــه ای را کــه مــردم ایــن منطقــه آن 
را امضــا کــرده انــد، بــرای زاینــده رود 
 ارســال کرد کــه در ادامــه آن را مشــاهده

می کنید.
در این نامه مــردم بلداجی خطــاب به دکتر 
خدیجــه ربیعی فرادنبه نماینده شهرســتان 

بروجن در مجلس نوشته اند: 
1- مردم شــهر و بخش بلداجــی می گویند 
اگر تاشی برای خواســته های به حق مردم 
منطقه ما نمی کنیــد حداقل امکانات موجود 

در این بخش را سلب ننمایید.
2- اتاق اصناف شهر بلداجی با سابقه ای بیش 
از 20 سال فعالیت صادقانه با مشارکت مردم 
شــهر بلداجی در حال ادغام بــا اتاق اصناف 
شهرســتان بروجن )جمع شــدن این اداره 

مستقل( است.
3- دادگاه عمومــی بخــش بلداجــی که با 
تاش و پیگیری شــورای محترم اســامی 
)دوره ســوم( در این شــهر در ســال 1390 
در مرکز بخش تاســیس و راه اندازی شــد و 
کشاورزان این شــهر بیش از 5000 مترمربع 
زمیــن را برای احــداث این دادگاه بــه اداره 
کل دادگستری اســتان اهدا کردند. شورای 
اســامی وقت نیز با همکاری بخشــدار وقت 
آقای ســعید مردانی یــک دســتگاه پژو به 
مبلغ 1۴ میلیــون تومــان و پرداخت هزینه 
اســتقرار دادگاه عمومی بخــش بلداجی به 
مدت 2 ســال توسط شورای اســامی )دوره 
ســوم( و اهــدای 700 مترمربــع زمین به 
منظــور احداث منازل مســکونی ســازمانی 
قضــات ایــن دادگاه اهــدا نموده اســت. با 
آنکه کلنگ آغــاز احداث عملیــات اجرایی 
ســاختمان دادگاه عمومی بخش بلداجی در 
دهه فجر ســال 1389 با حضور آقای یوسف 
باقری معاونت محتــرم اداری مالی اداره کل 
دادگســتری اســتان و امام جمعه و بخشدار 
اســبق آقایان سیادت و اســفندیار کریمی و 
اعضای شــورای اسامی شــهر )دوره سوم( 
و خانواده شــهدا و جمعی از اقشــار مختلف 
مردم این شــهر به زمین زده شد اما متاسفانه 
تاکنون حتی دیوارکشــی این زمین صورت 
نگرفته اســت. لطفــا مســئوالن محترم به 
 مردم شــهید پرور شــهر و بخــش بلداجی

پاسخگو باشند.

با تقدیم احترام و سپاس فراوان
جمعی از مردم شهر و بخش بلداجی

نامه مردم بلداجی به نماینده بروجن در مجلس؛

امکانات ما را نگیرید
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7:55 دقیقــه صبــح سه شــنبه 14 دی مــاه در یک روز 
سرد زمســتانی، فاطمه نیز مثل هم کالســی هایش راهی 
دبیرســتان بود تا امتحانش را بدهد و به خانه بازگردد، اما 
او هرگز به خانه برنگشــت. به گزارش خبرگزاری فارس از 
اصفهان، 7:55 دقیقه صبح سه شــنبه 14 دی ماه در یک 
روز ســرد زمســتانی زمانی که همه دانش آموزان دغدغه 
امتحانات داشتند، فاطمه نیز مثل هم کالسی هایش راهی 
دبیرستان بود تا امتحانش را بدهد و به خانه بازگردد، اما او 
هرگز به خانه برنگشت.از جزئیات آنچه در آن روز زمستانی 
در مســیر مدرســه به این دختر 15 ســاله گذشت هنوز 
اطالعات دقیقی مشخص نیست اما عصر 27 بهمن ماه پدر 

و مادر فاطمه مراسم »چهلم« او را برگزار کردند.
یکی از بســتگان فاطمه در گفت وگو با فارس به شــرح آن 
حادثه غم انگیز پرداخت؛ وی به اعترافات قاتل اشــاره کرد 
و گفت: مسیر مدرســه فاطمه از کنار مخروبه های زیادی 
می گذرد کــه مکان امنی شــده برای افراد بزهــکار، قاتل 

فاطمه هم در یکی از این مخروبه ها کمین کرده بوده است.
وی افزود: قاتل که 25 سال بیشتر نداشته و دارای چندین 
پرونده کیفری در قوه قضائیه است، وقتی فرصت را مناسب 
می بیند به دختر حمله کرده و او را به سمت مخروبه می برد 
و وقتی با مقاومت و فریادهای دختر مواجه می شــود سعی 

می کند دهان او را بگیرد تا صدایش به جایی نرسد.
وی ادامه داد: طبق اعتراف انجام شده، قاتل وقتی نیت شوم 
خود را عملی می کند متوجه از حال رفتن دختر می شود و 
تا زمانی که به خود می آید با پیکر بی جــان دختر روبه رو 

می شود؛ هنوز علت دقیق فوت مشخص نیست.
وی تصریــح کرد: قاتل، پیکــر دختــر را در دخمه تاریک 
در میان همان مخروبه هــا با هر آنچــه در آن نزدیکی در 

دسترس بوده مخفی می کند؛ حدود ســاعت 9 از مدرسه 
با مــادر فاطمه تمــاس می گیرنــد و می گوینــد فاطمه 
امتحان داشــته و هنوز به مدرســه نیامده اســت. وی با 
بیان اینکه نصرآباد با 7 هزار نفر بیشــترین جمعیت را در 
بخش جرقویه، از مناطق 6 گانه شهرســتان اصفهان دارد 
اما هنوز از داشــتن یک کالنتری و پاســگاه محروم است، 
عنوان کرد: پس از اطالع، موضوع را به کالنتری محمدآباد 
که در 5 کیلومتری نصرآباد واقع شــده گــزارش کردیم. 
 وی با انتقاد نســبت به روند کند امور اداری و معطلی های

 پی در پی اظهار کرد: یک ســاعت و نیــم منتظر بودیم تا 
چند فرم نوشته شــود، پس از آن هم راهی دادگاه نیک آباد 
که مرکز بخش جرقویه است شــدیم، آنجا هم دو ساعتی 
روند تشــکیل پرونده به طول انجامید و حوالی ساعت 13 
به خانه بازگشتیم. وی خاطر نشــان کرد: پس از برگشت، 
پدر فاطمه گفت می رود به دنبال دخترش بگردد و کمتر از 
چند دقیقه بعد پیکر دختر را از زیر شاخ و برگ ها و انبوهی 

از وسایل قدیمی پیدا کرد.
 وی اظهار داشت: شناســایی قاتل با توجه به گزارش های 
مردمی که به صحنه آمده بودند انجام شد و کامال مشخص 
بود که چه کســی اقدام به این قتل کرده چــرا که پیش از 
این نیز سوء سابقه داشــت و پاتوق او در همین محل بود، 
در پرونده او بچــه ربایی و محکومیت به 15 ســال حبس 
نیز هســت که البته در آن مورد با وساطت مسئوالن شهر 
رضایت گرفته بود. وی با بیــان اینکه قاتل بالفاصله پس از 
دستگیری اعتراف کرد، ابراز داشت: پس از حادثه اقدام به 
جمع آوری امضا و تهیه طوماری کردیــم تا به روند دادگاه 
سرعت ببخشــد اما اعضای شورای شــهر هیچ کدام آن را 
امضا نکردنــد. وی با انتقاد از پنهان کــردن و جلوگیری از 

خبری شدن این حادثه عنوان کرد: مسئوالن بیش از آنکه 
بخواهند مشکالت را حل کنند سعی دارند تا آنها را مخفی 
کنند؛ پس از آن حادثه و در همین 40 روز اخیر بچه ربایی 
دیگری صورت گرفت که کار کودک به پزشــک کشید، در 
موردی دیگر معتادی برای یک دانش آموز دختر مزاحمت 

ایجاد کرده بود.
وی با ابراز تأســف اظهار داشــت: با یکی از اعضای شورای 
شــهر صحبت کردم و از او دلیل عدم برخورد را جویا شدم 
و او در جواب گفت بیش از 10 مورد دیگر بدتر از این قاتل 
وجود دارند و می شناسیم اما نمی توانیم کاری انجام دهیم. 
وی یادآور شــد: قاتل از خانواده خودش نیز طرد شــده و 
تاکنون کسی برای گرفتن رضایت تالش نکرده است حتی 
دادگاه اعالم کرده به دلیل اینکــه وکیلی برای قاتل گرفته 
نشــده خود دادگاه باید این کار را انجام دهــد. وی با بیان 
اینکه بیش از 10 سال است که شهرداری به نصرآباد آمده 
اما مخروبه ها همچنان مانند ســابق خودنمایی می کنند، 
ادامه داد: موضوع قابل توجه دیگر نام گــذاری یکی از این 
کوچه های مخروبه در سال 92 به نام »شهدای غزه« است، 
کوچه ای که این قتل نیز در آن به وقوع پیوست و حتی یک 
خانواده هم در آن زندگی نمی کند؛ با گذشت سه سال هم 
باوجود اعتراضات نام این کوچه تغییر نکرده اســت. ستار 
خسروی رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان پیش از این 
گفته بود: قاتل دختر 15 ســاله  کمتر از 6 ســاعت پس از 
وقوع این حادثه دستگیر شــد، پس از دستگیری  متهم به 
قتل دختر نوجوان اعتراف و عنوان کرد کــه او را به زور به 
محل کشف جسد کشانده و ســپس به قتل رسانده است؛ 
طبق اظهارات قاتل هیچ ارتباطی با دختر نوجوان نداشته و 

فقط با او هم روستایی بوده است.

صفرعلی عرب صالحی عضو شــورای اسالمی شهر نصرآباد 
در گفت وگو بــا خبرنگار فارس در خصــوص مخروبه های 
این شهر گفت: سال 92 که شــورای شهر شروع به کار کرد 
مصوبه ای در مورد مخروبه ها داشــتیم که پس از اطالع به 
صاحبانشان، از آنان رضایت گرفته و امر ساماندهی صورت 

گیرد.
وی افــزود: تعــداد مخروبه های شــهر زیاد بــوده و برای 
ســاماندهی آنها نیاز به اجــازه از مالکین اســت، از طرفی 
بســیاری از این مکان ها در بحث انحصار وراثت افتاده و به 

این سادگی مجوز کتبی برای تخریب آنها نمی توان گرفت.
عضو شورای اسالمی شهر نصرآباد بیان داشت: با این حال 
تعدادی ساماندهی شــدند و برای تعدادی هم نامه ارسال 

شده اســت، همچنین پیگیر 
مجوزی هســتیم کــه زیاد به 
دنبال صاحبــان مخروبه های 
قدیمــی نگردیــم، پــس از 
اخطاریه یا بیایند دیوارکشــی 
کنند یــا اجازه کتبــی بدهند 
که خراب شــود. عرب صالحی 
در خصوص وســاطت شورای 
شهر در محکومیت های قبلی 
قاتل، گفت: از آینده هیچ کس 
نمی تــوان آگاه بــود، زمانی 
که ایــن اتفاق انجام شــده از 
روی خیرخواهــی وســاطت 
انجام شده اســت. به گزارش 
فارس در تمــاس با امام  جمعه 
نصرآباد پاســخی در خصوص 
اقدامــات  و  قتــل  حادثــه 
انجام شده برای ســاماندهی 
 مخروبه هــای شــهر دریافت 

نکردیم.

 پیشنهاد  سردبیر: 
زنی که یک بز به دنیا آورد! 

راز مخروبه های  نصرآباد که قتلگاه دختر 15 ساله شد

3 جوان مســلح به اسلحه کالشــنیکف با یورش به یک صرافی 
در میدان فردوسی تهران اقدام به ســرقت زدند. این سه جوان 
پس از سرقت 65 میلیون تومان دالر و یورو با یک پراید از محل 

حادثه گریختند. 
شــاهدان حادثه گفتند که دو تن از دزدان مسلح پس از ورود به 
صرافی در خیابان تقوی میدان فردوسی تهران یک گلوله هوایی 
شلیک کردند و وقتی مقاومت مرد صراف را دیدند گلوله ای نیز 
به پای وی شــلیک کرده و با یک پراید از محل دور شدند. طبق 
بررسی های نخســت پلیس نزدیک به 65 میلیون تومان دالر و 

یورو به سرقت رفته است.

یک زن روستایی پس از 2 سال بارداری یک بز به دنیا آورده است.
پس از زایمان این زن و انتشار خبر، جمعیت زیادی در مقابل خانه 
این زن تجمع کردند تا از بز به دنیا آمده عکس بگیرند . این رویداد 
بی سابقه در منطقه روستایی در »بندر هارکورت « رخ داده است. 
هنوز به درستی روشن نیست که این حادثه چگونه اتفاق افتاده و 
این زن چطور پس از تحمل دو ســال بارداری به جای یک نوزاد 

یک بچه بز به دنیا آورده است!

نزاع خانوادگی در بلوار شــورای خرم آباد سبب شد تا مردی دست 
به قتل خانوادگی بزند. ســرهنگ صفی ا... بیرانوند، رییس پلیس 
شهرســتان خرم آباد با اعالم این خبر اظهار کرد: این نزاع ساعت 
16 روز چهارشنبه رخ داد و قاتل برای ترساندن برادر خود با شلیک 
گلوله او را کشت. این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: قاتل بعد از 
هفت دقیقه دستگیر و سالح گرم او کشــف و ضبط شد. دلیل این 

درگیری  بدهی مالی بوده است.

سرقت مسلحانه در تهران

زنی که یک بز به دنیا آورد! 

برادرکشی در خرم آباد!

پیگیر مجوزی 
هستیم که زیاد 

به دنبال صاحبان 
مخروبه های 

قدیمی نگردیم، 
پس از اخطاریه یا 
بیایند دیوارکشی 

کنند یا اجازه 
کتبی بدهند که 

خراب شود

اخبار

تحدید حدود اختصاصی
11/637 شــماره صادره : 1395/43/335901نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پــاک شــماره 27/2144 مجزی شــده از پــاک 27/561/1 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم شــهروز نبوی 
جعفری، ش.ش 2284 فرزند سید احمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبــق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
95/12/24 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: 
 1395/11/30 م الــف: 37174 رئیــس منطقه ثبت اســناد و اماک غــرب اصفهان

) 152 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرای ماده 149 قانون ثبت

11/640 شــماره صادره : 1395/43/330807 نظر به اینکه ششــدانگ پاک ثبتی 
12/8546 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان مع الواســطه به موجب سند انتقال شماره 
14457-90/6/7 دفترخانه 167 اصفهان به نام محمــد مهدی دوائی دهاقانی انتقال 
قطعی گردیده و مالک درخواست اصاح مساحت آن را نموده که دارای 10/99 متر 
مربع اضافه مساحت نسبت به سابقه می باشــد که بر اساس ارزش مندرج در سند 
انتقال به مبلغ 219800 ریال ارزیابی و به نفع آقایان لطف اله شیران فرزند رجبعلی، 
ش.ش 28 و حسینقلی شهســواری فرزند کرم، ش.ش 31 )مالکین اولیه( به حساب 
سپرده ثبت تودیع گردیده است لذا بدینوسیله به آقایان لطف اله شیران و حسینقلی 
شهسواری اباغ می گردد که جهت دریافت مبلغ فوق به حسابداری اداره ثبت اسناد 
و اماک منطقه غرب اصفهان واقــع در اصفهان – دروازه دولــت- خ طیب- کوچه 
سرلت مراجعه نمایند، بدیهی اســت عدم مراجعه نامبردگان جهت دریافت وجه در 
مدتی زاید بر 10 سال از تاریخ اصاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد 
اختصاصی ثبت واریز خواهد شــد. م الف: 37187 رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک 

غرب اصفهان) 178 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

11/618 شــماره: 950732 به موجب رای شــماره 9509976794101350 تاریخ 
95/8/16 حوزه 11 شورای حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه خالد مومنی داستانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 80/000/000 ریــال بابت اصل خواســته مطالبه وجه چــک 568301 مورخ 
85/8/15 به عهده بانک تجــارت و مبلغ 3/350/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف تــا تاریخ اجرای احکام در حق محکوم له مریم ســموعی بــا وکالت اکبر 
خوش به نشــانی خ توحید میانی مقابل داروخانه منوچهری ابتدای فرعی 29 پاک 
123 طبقه سوم صادر و اعام می گردد و نیم عشر حق االجرای اجرای احکام صادر 
می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعام نماید. م الف:36831 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان ) 209 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

11/619 شماره: 39/95 به موجب رای شماره 1500 تاریخ 95/9/2 حوزه 6 شورای 
حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1- محســن 
آذرنوش 2- محمود رحیمی بلمیری هر دو نفر به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 168/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/650/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و 240/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک  94/11/14 لغایت 
زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی به صورت تضامنی در حق محکوم له 
بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم محبوبه السادات تدین فر به نشانی اصفهان خیابان 
نیکبخت غربی ساختمان ماکان واحد 45 ونیم عشــر دولتی.  ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحــًا اعام نماید. 
 م الف:36840 شعبه 6 مجتمع شماره یک شــورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

) 207 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

11/620 شــماره: 995/95 به موجب رای شــماره 1496 تاریــخ 95/8/29 حوزه 
6 شــورای حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 

1- نوروز علی مجیدی فرزند محمد ابراهیــم 2- علی پناه محمودی فرزند مراد علی 
3- محمد ذوالفقاری فرزند پنجعلی 4- جمشــید الیگودرزی فرزند ماشاء ا...  همگی 
به نشــانی مجهول المکان محکومند بــه حکم به محکومیت تضامنــی خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 990/000 بابت هزینه دادرسی و خســارات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به 
انضمام نیم عشر دولتی در حق محکوم له موسسه مالی اعتباری عسگریه به وکالت 
یاسر شیروانی زاده به نشانی تهران انتهای خ شیراز جنوبی بین بزرگراه کردستان 
وحجت ، آدرس ایمیل: اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی روبروی سه راه شیخ مفید 
ســاختمان موسســه طبقه 6 دفتر منطقه 4.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
 اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود 
را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. م الف:36841 
 شعبه 6 مجتمع شماره یک شــورای حل اختاف شهرســتان اصفهان ) 229 کلمه، 

3 کادر(  
اخطار اجرایی

11/621 شماره: 994/95 به موجب رای شماره 1514 تاریخ 95/9/2 حوزه 6 شورای 
حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه1- بهروز ترابی 
2- علی یخچالی 3- بهنام ترابی 4- اسماعیل ترابی 5 – ابراهیم ترابی 6- جعفر علی 
ترابی 7- زهرا شاه زیدی همگی به نشانی مجهول المکان محکومند حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلــغ 188/000/000 بابت اصل خواســته به مبلغ 
4/940/000 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خســارات تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/6/4 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی 
از سوی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل بانضمام نیم عشر دولتی در حق محکوم له 
موسسه مالی و اعتباری عسگریه به وکالت یاسر شیروانی زاده به نشانی اصفهان 
خ شیخ صدوق شمالی روبه روی ســه راه مفید ساختمان مالی و اعتباری عسگریه 
طبقه 4.   ماده 34 قانــون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعام نماید. م الف:36842 شــعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان ) 227 کلمه، 3 کادر(  
اخطار اجرایی

11/622 شــماره: 210/95 به موجب رای شــماره 579 تاریخ 95/6/28 حوزه 42 
شورای حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فاطمه 
عباس چی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت یکصد و پنجاه و سه 
میلیون ریال ) 153/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و هفتصد و 
نود و پنج هزار بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چکها به شماره 923317-94/7/15 به مبلغ 53/000/000 ریال ) پنجاه وسه میلیون 
ریال( و 923318-94/8/25 بــه مبلغ پنجاه میلیون ریــال و 923319-94/10/5 تا 
زمان وصول بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان امیر حسین 
توشــقانیان فرزند حسن به نشــانی اصفهان پل سرهنگ کوچه شــهید حمیدرضا 
صادقیان پ 314 شماره 09130125410 و نیم عشر در حق صندوق دولت.  ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. 
م الف:36825 شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

) 220 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

11/623 شــماره: 209/95 به موجب رای شــماره 818 تاریخ 95/7/28 حوزه 42 
شورای حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
حیدری به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 
 ) 40/000/000 ریال( بابت وجه ســفته و مبلغ پنج میلیون و چهــل و پنج هزار ریال 
) 5/045/000 ریال( بابت هزینه دادرســی خســارات تاخیر تادیه از تاریخ 95/3/3 
لغایت زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و هزینه نشر آ گهی 
تا اجرای کامل حکم در حق خواهان امیر حسین توشقانیان فرزند حسن شغل آزاد 
به نشانی اصفهان پل سرهنگ کوچه شهید حمیدرضا صادقیان پ 314 و نیم عشر 
در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
اباغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 

نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. م الف:36823 شــعبه 42 مجتمع شــماره یک 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) 204 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

11/639 شــماره: 131/95 به موجب رای شــماره 657 تاریــخ 95/7/4 حوزه 39 
شورای حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه منیژه 
تعبیری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و یکصد و شصت و شش هزار و پانصد 
ریال ) 2/166/500 ریال( بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید 94/10/15 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان عبدالرسول بهرامی به نشانی اصفهان خ ارتش خ بهداری لشکر کوچه 
شهید تاجیک  پاک 62 صادر و اعام می نماید نیم عشــر حق االجرا بابت یک فقره 
چک به شــماره 334842.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. م الف:36796 شــعبه 39 مجتمع شــماره دو 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) 208 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/638 شماره: 130/95 به موجب رای شماره 658 تاریخ 95/7/4 حوزه 39 شورای 
حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه منیژه تعبیری 
 به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال 
) 110/000/000 ریال(  بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و دویست و چهار هزار  
ریال ) 2/224/000 ریال( بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید 94/11/30 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان عبدالرسول بهرامی به نشانی اصفهان خ ارتش خ بهداری لشکر کوچه 
شهید تاجیک  پاک 62 صادر و اعام می نماید نیم عشر حق االجرا بابت یک فقره چک 
به شماره 2388/720056 .  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. م الف:36795 شــعبه 39 مجتمع شــماره دو 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) 207 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/641 شــماره: 295/95 به موجــب رای شــماره 869 تاریــخ 95/7/26 حوزه 
35 شــورای حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
طاهره کریمی خوراسگانی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
124/700/000 ریال وجه هشــت فقره چک به شــماره های 531521 و 531538 و 
531530 و 531503 و 531522 و 531524 و 531523 و 531520 عهــده بانــک 
کشــاورزی و پرداخت خســارت تاخیر از تاریخ 93/4/7 و 93/4/22 و 93/4/27 و 
93/4/17 و 93/5/25 و 93/5/15 تا زمان اجرای حکم بر اســاس شــاخص اعامی 
از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ ســیصد و شــصت وپنج هزار و دویســت و 
پنجاه تومان در حــق خواهان مهران ذاکری به نشــانی اصفهــان خ پروین ابتدای 
 خ 7 تیــر مجتمع اداری ســایروس طبقــه 2 واحــد 5 ) جهت اباغ( صــادر و اعام 
می نمایــد و پرداخت نیم عشــر اجرائیه.  مــاده 34 قانون اجرای احــکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه اباغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
 اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را به 
قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی نــدارد، صریحــًا اعام نمایــد. م الف:36806 
 شعبه 35 مجتمع شــماره دو شورای حل اختاف شهرســتان اصفهان ) 230 کلمه،

 3 کادر(
اخطار اجرایی

11/642 شــماره: 700/95 به موجــب رای شــماره 809 تاریــخ 95/8/29 حوزه 
25 شــورای حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
ســید رحمت موســوی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
130/000/000 ریال )صد و ســی میلیون ریال( بابت اصل خواسته و 1/210/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تا خیــر در تادیه از تاریخ سررســید چک 
موصوف 95/4/1 تــا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان ســعید پاکدل به نشــانی 
اصفهان خ هشت بهشت شــرقی کوچه ابن ســینا پاک 1 صادر و اعام می نماید و 
در حق نیم عشــر پرداخت نمایید.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم 

و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. م الف:36807 شــعبه 25 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) 187 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/643 شــماره: 950188 به موجب رای شــماره 1001 تاریخ 95/6/29 حوزه 5 
شورای حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی 
محمدی سده به نشــانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال سند رســمی موتور ســیکلت جت رو به شــماره انتظامی 54188 
اصفهان 14 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 570/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به انضمام نیم عشــر دولتی در حق محکوم له 
سجاد خجسته زاده به نشانی اصفهان خ قائمیه کوهسار 4 پاک 11  با وکالت زینب 
روئین تن به نشانی خ مقداد مجتمع زیتون دفتر وکالت خانم شکری ط اول.  ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. 
 م الف:36813 شعبه 5 مجتمع شماره دو شــورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

) 200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/644 شماره: 950388 به موجب رای شــماره 1546 تاریخ 95/8/29 حوزه 14 
شورای حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه وجیهه 
صاحبان االحمدی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و پنج 
میلیون ریال بابت وجه چک به شــماره 9405456714 به عهده بانک ملی و مبلغ یک 
میلیون و صد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/12/28 
لغایت اجرای حکم در حــق محکوم له مجید امیدانی به نشــانی اصفهان خ آل محمد 
تقاطع اول و نیم عشر حق االجرا.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. م الف:36820 شــعبه 14 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) 196 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/645 شماره: 941635 به موجب رای شــماره 1048 تاریخ 95/6/31 حوزه 12 
شورای حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه داود 
شیرانی فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ سی 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/090/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 94/12/19 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له خانم زهره 
فاضلی نجف آبادی فرزند احمدرضا به نشانی نجف آباد خ ولیعصر کوی ش کاظمی 
پور پ 6   با وکالت خانم مریم جهانبخش و پرداخت نیم عشــر حق االجرا.  ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. 
م الف:36814 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

) 199 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/580 شــماره صادره : 1395/43/335559نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پاک شــماره 40/3712 مجزی شــده از پاک 398 و 398/1 فرعی از 40 اصلی در 
اجرای  موضوع قانون تعیین تکلیف  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام عباس اســحقی فرزنــد رضا در جریان ثبت اســت و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک 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 ســاعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: 

شنبه 1395/11/30 
 م الــف: 36919 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک غــرب اصفهــان

) 158 کلمه، 2 کادر( 
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نخســتین ایســتگاه بازیافت هوشمند توســط یک مخترع در 
شهرســتان تیران و کرون اصفهان تولید شد.این دستگاه، اولین 
ایســتگاه بازیافت هوشــمند با قابلیت دریافــت زباله و تحویل 
هدایا به مردم اســت. بهمن مرادیان مخترع دســتگاه ســطل 
زباله هوشــمند اظهار کرد: این ایســتگاه باتوجه به درخواست 
سازمان پسماند می تواند فشرده سازی زباله ها را نیز انجام دهد؛ 
همچنین بدون نیاز به نیروی انسانی کار تفکیک از مبدأ را انجام 

می دهد. 
وی اضافه کرد: این دستگاه هوشمند با انرژی خورشیدی تغذیه 
می شــود و دارای جی پی اس جهت جلوگیری از جابه جایی و 
اسپری کننده مواد بازدارنده حیوانات موذی می باشد. در زمان 
تکمیل ظرفیت با مرکز بازیافت تماس گرفته و کاربر می تواند به 

صورت آنالین چندین ایستگاه را کنترل و زیر نظر داشته باشد. 
مرادیان بــا بیان اینکــه بایــد از روش های ســنتی، پرخرج و 
بی مصرف بازیافت زباله خارج شــویم و به سوی روش های نو و 
تکنولوژی جدید حرکت کنیم، افزود: هزینه کلی این دســتگاه 
که شخصی پرداخت شــده 100 میلیون ریال است؛ اما با تولید 
انبوه این هزینه کمتر می شود. این جوان نخبه شهرستان تیران 
و کرون ادامه داد: دســتگاه هوشــمند زباله می تواند برای انواع 
زباله های بیمارســتانی و خطرناک، جهت نصب در محیط های 
باز و بسته، سطل زباله های هوشــمند کمپوست ساز خانگی و 
انواع سطل زباله های آپشنال جهت محیط هایی با کاربری های 

مختلف،  استفاده شود.

معاون فرماندار آران و بیدگل در دومین نشســت ستاد اجرایی 
خدمات ســفر نوروزی شهرســتان از تشــکیل ده کمیته برای 
خدمات دهی به مســافران خبر داد و اظهار کــرد: با پیش بینی 
صورت گرفته ده کمیته برای خدمات دهی مطلوب به مسافران 
و همشهریان تشکیل شــده است و مســئوالن کمیته ها بنابر 
تقســیم به کار انجام شــده باید در خدمات دهی شایســته به 
میهمانان نوروزی و مردم آران و بیدگل تالش کنند. علی محمد 
یوسفیان راه اندازی محل اســکان،نظارت بهداشتی بر رستوران 
ها و اماکــن تاریخی، تهیــه دفترچه راهنما بــرای معرفی آثار 
تاریخی و گردشگری شهرســتان، نظارت برقیمت ها و ارتقای 
خدمات نوروزی را از جمله وظایف دســتگاه های اجرایی عنوان 
کرد و گفت: باید با خدمت رســانی مناســب در ایــام نوروز به 
مســافران، تصویر و خاطره ای خوش از آران و بیدگل برای آنها 

باقی بماند. 
وی همکاری تمام ادارات و نهادهای شهرســتان در اتخاذ تدابیر 
و تمهیدات الزم برای مســافران و گردشــگران شهرســتان در 
نوروز را خواستار شــد و تصریح کرد: برنامه ریزی برای پذیرایی 
از گردشــگران، تدوین برنامه گردشــگری، فرهنگی و ورزشی 
و معرفی ســنت های بومی و محلی و برگزاری جشــنواره های 

فرهنگی در ایام نوروز باید در دستور کار قرار گیرد.

ساخت نخستین ایستگاه بازیافت 
هوشمند در تیران و کرون

معاون فرماندار آران و بیدگل خبر داد:

تشکیل ده کمیته برای خدمات دهی 
به گردشگران نوروزی 

اخبار

دبیر اجرایــی بازارچه خیریــه گلپایگان در حاشــیه 
اختتامیه بازارچــه خیریه در جمع خبرنــگاران اظهار 
داشت: بازارچه خیریه در راستای  کمک برای به فروش 
رســاندن تولیدات نیازمندان از 15 تا 28 بهمن ماه در 
20 غرفه بر پا شــد که در این مدت حدود 24 میلیون 
تومان کاال و صنایع دستی به فروش رفته است. حمید 
نوروزی تصریح کرد: بــا توجه به هماهنگی های قبلی با 
غرفه داران مبنی بر اینکه درصدی از فروش محصوالت 
به نیازمندان کمک شــود؛ در پایان حــدود 5 میلیون 
تومان برای کمک به نیازمنــدان اختصاص یافت. دبیر 
اجرایی بازارچه خیریه گلپایــگان افزود: خیرین نیز در 
بازدید از این بازارچه خیریه با هدف کمک به نیازمندان 
4 میلیون تومان وجه نقــدی پرداخت کردند. وی ادامه 
داد: در راستای کمک به کودکان نیازمند درخت آرزوها 
به صورت نمادین در حاشــیه نمایشــگاه قــرار گرفت 
که خیریــن در بازدید از این درخــت مبلغ 11 میلیون 
 تومان کمک پرداخت کردند. نوروزی با اشاره به کمک 
غیر نقدی خیرین، گفت: از ســوی خیریــن 10 عدد 
دوچرخــه، 13 کمک هزینه ســفر زیارتی به مشــهد 
مقدس، 8 تبلت، 6 دستگاه رایانه، 2 کمک هزینه درمان 
دندان پزشــکی، کمک هزینه تحصیلی یک ســاله و 
فراهم شدن 10 اشــتغال برای سرپرستان خانوار انجام 
شده است. نوروزی بیان  داشــت: با برپایی این بازارچه 
20 میلیون تومان کمک نقــدی برای نیازمندان کمک 
جمع آوری شــده که با توجه به در پیش بودن نوروز از 
سوی آموزش و پرورش دانش آموزان نیازمند شناسایی 
و هدایا بــه آنان اهدا می شــود. وی با بیــان اینکه این 
بازارچه از ســوی انجمن سرزمین ســبز و با همکاری 
خیریه احسان االئمه برپا شــد، گفت: زمینه ذهنی در 
ســاخت درخت آرزوها به طبیعت، رویــش و همدلی 
برمی گردد و برگ های سبز به مفهوم همدلی و زنده نگه 
داشتن انسانیت و با هدف بارور کردن آرزوهای کودکان 
نیازمند ســاخته شد که به بار نشســت. وی با قدردانی 
از خیرین و اســتقبال شــهروندان از خریــد کاالهای 
عرضه شــده در بازارچه خیریه گلپایگان، اظهار داشت: 
کمک های نقدی جمع آوری شــده این بازارچه با توجه 
به در پیش بودن نوروز، صرف خرید پوشــاک کودکان 
نیازمند می شــود که بــا همکاری آمــوزش و پرورش 
 این شهرســتان در اختیار آنــان قــرار خواهد گرفت. 
به گزارش فارس، در آیین اختتامیه این بازارچه خیریه، 

برپاکنندگان آن با اهدای لوح سپاس تجلیل شدند.

نزدیک عید نوروز که می شود بوی گل شب بو در مغازه ها و 
منازل می پیچد و شوق و اشتیاق مردم را برای خریدن گل 

شب عید دو چندان می کند.
شهر درچه اصفهان با تولید ســاالنه 10میلیون گلدان گل 

شب بو مقام اول کاشت و تولید این گل را در کشور دارد.سال 
گذشته اولین جشنواره گل شب بو در منطقه درچه برگزار 
شد و بازار بین المللی گل و گیاه سپاهان مساحتی در حدود 
24 هزار متر  به بهره برداری رســید و احــداث این پایانه در 

شهر درچه گلوگاهی قوی برای تقویت بخش تولید گل های 
تزئینی استان اصفهان محســوب می شود و مکان مناسبی 
برای تبادل اطالعات ،تجربه، استانداردســازی محصوالت 
داخلی ، بازاریابی بــرای بازارهای داخلی و خارجی و کاهش 
ضایعات تولید اســت. امالک و اراضی شــهر درچه با وجود 
خاک مناسب منطقه و همچنین وجود گلخانه های متعدد 
و صنعت کشاورزی باعث شــد که پایانه گل و گیاه مجهز به 
سالن های گل شاخ بریده و گل های آپارتمانی و گلدانی در 

شهر درچه ایجاد شود.
با عرضه تولیدات گلخانه ای و جذب گردشگران و مسافران 
به شهر درچه و رغبت ســرمایه گذاران، بخش خصوصی در 
این زمینه و ایجاد اشتغال برای جوانان عالقه مند به صنعت 
کشاورزی که برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است 
تحقق یافت و اجرایی شد.بازار گل و گیاه به صورت دائمی و 
دارای 18غرفه گل شاخه بریده و 30غرفه گل های آپارتمانی 
و گلدانی است و گل فروشی های سطح استان خرید گل های 
روزانه خود را از این بازار انجام می دهند و مردم نیز می توانند 
جهت خرید گل های آپارتمانی و گلدانی به این نمایشــگاه 

مراجعه و گیاه مورد نظر خود را تهیه می کنند.

دبیر اجرایی بازارچه خیریه گلپایگان خبر داد:

کمک 20 میلیون تومانی خیرین 
در بازارچه خیریه گلپایگان

خبر

پیشنهاد سردبیر: 
تولید ساالنه ۱0میلیون گل شب بو در شهر درچه

مقام نخست تولید گل شب بو در کشور؛

ساالنه ۱۰میلیون گل شب بو در شهر درچه تولید می شود

تحدید حدود اختصاصی  
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ قسمتی از یکباب خانه پالک شماره 8582 فرعی از 
18/720 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد 
سند ثبت غرب اصفهان به نام سید محمد میری فرزند سید احمد مفروز و درجریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز یکشنبه مورخ 95/12/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/30 علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب 

اصفهان) 149 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/611 کالسه پرونده:793/95 شــماره دادنامه:970-95/10/5 مرجع رسیدگی: 
شعبه 31  شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ارسالن هارون رشیدی به نشانی 
اصفهان خ کهندژ خ ولیعصر جنب مســجد ابوالفضل پــالک 427، خوانده: فریدون 
صنعتی زاده  به نشــانی  مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه ســفته، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی ارســالن هارون رشیدی به طرفیت فریدون 
صنعتی به خواسته مطالبه مبلغ بیســت و ســه میلیون ریال )23/000/000 ریال( 
ســفته  به شــماره خزانه داری کل 366855 به انضمام مطلق خســارات قانونی با 
عنایت به بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه 
رســیدگی و مصون ماندن خواســته از هرگونــه تعرض و تکذیب شــورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت 
و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
 امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و ســه میلیون ریال 
) 23/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و یک میلیون و چهارصد و پنج هزار ریال 
) 1/405/000 ریال( بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آ گهی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/8/4 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای 
محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی 
 حقوقی اصفهان می باشــد.م الف:36836 شعبه 31 شــورای حل اختالف اصفهان 

) 293 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

دادنامــه:  شــماره   95 /10 /29  –  400 /95 پرونــده: کالســه   11 /612
950997679621846-95/11/4 مرجع رسیدگی: شــعبه 32 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: مسعود امتیاز به نشانی اصفهان شــهرک صنعتی بزرگ شرق 
اصفهان سگزی خ شیخ بهایی نبش ورودی ســوم کارتن سازی امتیاز، خواندگان: 
1- شرکت شهرنوش خوشنام به مدیریت آقای حقیقت 2- سید رضا موسوی رشیدی 
هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
 رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای مســعود امتیاز به طرفیت

 1- شرکت شهر نوش خوشــنام به مدیریت آقای حقیقت 2- ســید رضا موسوی 
رشیدی به خواســته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
630126 -95/2/28 به عهده قرض الحسنه رسالت به انضمام مطلق خسارت قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 
های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی نشر آگهی 
در جلســه حضور ندارند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/300/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک  موصوف 
)630126-95/2/28 به مبلــغ 180/000/000 ریال(  تا تاریخ اجــرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:36838 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )314 کلمه، 

3 کادر(  

ابالغ رای
11/613 کالسه پرونده 482/95 شماره دادنامه: 1058-95/11/24 مرجع رسیدگی: 
شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فتح ا... غریبی به نشانی اصفهان 
خیابان کهندژ کیلومتر  1 ک 13 سه پل ک ش ســلیمانی، خواندگان: 1- اکبر قیاسی 
ناژوانی 2- علی اختر زند هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام خواندگان 
به انتقال سند یک دستگاه پراید، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی خواهان فتح اله غریبی به طرفیت خواندگان 1- علی اکبر 
قیاسی ناژوانی 2- علی اختر زند به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند یک دستگاه 
سواری پراید به شماره انتظامی 18 د 1216 ایران 53 و پرداخت هزینه های دادرسی 
مقوم به پنجاه میلیون ریال و خســارت تاخیر تادیه شــورا با توجه به دادخواست 
خواهان و مستندات ابرازی و تصویر قولنامه های پیوست پرونده و اینکه خواندگان 
در جلسه دادرسی 95/8/8 با وصف ابالغ قانونی حاضر نشده اند و دفاعی هم ننموده 
اند لذا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مســتنداً به مواد 223 و 222 قانون 
مدنی و مواد 198- 519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
ردیف اول به پرداخت هزینه های دادرســی و هزینه های انتقال سند و نشر آگهی تا 
اجرای کامل حکم و خوانده ردیف دوم به انتقال ســند خــودروی فوق الذکر به نام 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از گذشــت بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:36828 شعبه 39 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )294 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/614 کالسه پرونده 922/95 شماره دادنامه: 95/10/20-9509976797901774 
تاریخ رسیدگی: 95/10/19 مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: بانک ملت سرپرســتی استان اصفهان به نشــانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی ســاختمان بانک ملت با وکالت علی کریمی زاده به نشانی اصفهان خ باهنر 
مجتمع مهزیار طبقه اول واحد4،  خوانده: مهدی داوری به نشانی اصفهان ملک شهر 
خ مطهری 22 بهمن پالک 19،  خواســته: صدور حکم محکومیــت و الزام خوانده به 
جبران خسارات وارده به شــعبه خ توحید بانضمام مطلق خسارات دادرسی و حق 
الوکاله وکیل، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی بانک ملت )سرپرستی شعب استان اصفهان( به وکالت آقای علی کریمی زاده 
به طرفیت مهدی داوری به خواسته محکومیت الزام خوانده به جبران خسارات وارده 
به شعبه خ توحید و بانضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، با توجه به 
دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه اعالم 
می دارد موکل به دلیل قصور خوانده مبنی بر باز گذاشــتن شیر آب و خراب بودن 
پکیج خســارات زیادی به اسباب و وسایل ایشــان وارد نموده است. لذا با توجه به 
معاینه محل و برآورد خسارات وارده طی تامین دلیل در شعبه 32 شورا حل اختالف 
و مدارک ارائه شده تقاضای مبلغ 34/200/000 ریال بانضمام خسارات دادرسی را 
دارم شورا با عنایت به اینکه خوانده در جلسه حضور نیافته و دلیل و مدرکی که دال 
بر ادعا خواهان باشد به شعبه ارائه ننموده و نظر به استماع شهادت شهود و تامین 
دلیل انجام شــده که از اعتراض مصون مانده دعوی خواهــان را مقرون به صحت 
دانسته و به اســتناد ماده 198 و 519 و 522 آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 34/200/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/025/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در اجرای 
احکام صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل 
واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:36818 شــعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان  )378 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

11/615 کالسه پرونده: 950976 شماره دادنامه:95/11/2-9509986794402398 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن آزاد به 
نشانی اصفهان سه راه ســیمین بلوار کشاورز روبروی مســجد انبیاء کاالی برق 
محسن، خوانده: سید هادی حمیدپور به نشــانی مجهول المکان، شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی  محسن آزاد به طرفیت ســید هادی حمیدپور  به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه 
و پنج میلیون و دویست هزار ریال وجه چک های 312463-92/6/30 و 312465-

92/6/20 و 312464-92/5/18 و 312489-92/8/20  به عهده بانک ملی به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 

رسیدگی حضور نداشــته 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 اســتناد مــواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانــون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون و دویســت هزار ریال  بابت اصل خواســته و 
یک میلیون و هفتصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آ گهی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک های موصوف )در باال ذکر شده(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم 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 بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان 
 می باشد. م الف:36826 شعبه 14 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان

 ) 306 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/616 کالسه پرونده: 857/95 شماره دادنامه:1073-95/11/4 مرجع رسیدگی: 
شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فراز یوســفی به نشانی اصفهان 
نرسیده به آتشــگاه خ میرزا طاهر کوچه 37 پالک 116، خوانده: احسان معصومی 
مقدم به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال بابت یک 
فقره چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای آقای فراز یوســفی به طرفیت احسان معصومی 
مقدم به خواسته مطالبه مبلغ شــصت میلیون ریال وجه چک به شماره 828889 به 
عهده بانک سپه به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و دو میلیون و سیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )94/12/25(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشد. م الف:36823 شعبه 31 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 303 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/617 کالسه پرونده: 859/95 شماره دادنامه:1083-95/11/4 مرجع رسیدگی: 
شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فراز یوســفی به نشانی اصفهان 
نرسیده به آتشــگاه خ میرزا طاهر کوچه 37 پالک 116، خوانده: کمال ابراهیمی تقی 
آبادی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت 
یک فقره چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای فراز یوسفی به طرفیت کمال ابراهیمی تقی آبادی 
به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه چک به شماره 841/704494 به 
عهده بانک مسکن به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )95/2/15(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:36821 شعبه 31 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 306 کلمه، 3 کادر(  
اجراییه

پرونــده:  شــماره    9510420352200406 اجراییــه: شــماره   11 /624
9509980352200230 شماره بایگانی شعبه:950234 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509970352200641 محکوم 

علیه محسن عشقی خوزانی فرزند مصطفی به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 261/600/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9/056/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا 
تاریخ وصول که محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام می باشــد در حق خواهــان محمدرضا صانعی فرزنــد غالمرضا به 
نشــانی اصفهان- خ جی- بعد ازســه راه ش رجایی- اتومبیل برادران به کدپستی 
8156136581 و نیم عشر اجرایی به مبلغ 13/080/000 ریال در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 36837 شعبه 

22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 421 کلمه، 5 کادر(  
اجراییه

پرونــده:  شــماره    9510426836300216 اجراییــه: شــماره   11 /625
9409986836300839 شــماره بایگانــی شــعبه:941667 بموجب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510096836301815 و شماره دادنامه مربوطه 
9509976836301570 محکوم علیه رســول حبیب الهی فرزند حســن به نشــانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مهریه شامل هدیه یک جلد کالم اله مجید به 
مبلغ یکصد هزار ریال و مهر السنه به مبلغ دویست و شصت و دو ریال و نیم 19 عدد 
سکه بهار آزادی 40 مثقال طالی ساخته شده هیجده عیار و بابت بهاء منزل مسکونی 
و زمین مبلــغ 85/904/433 تومان در حق محکوم له مریم شــکری خیادانی فرزند 
صفرعلی به نشانی اصفهان خ جی خ مسجد علی 10 کوی شهید ابراهیمی دست چپ 
پ 9 کدپســتی8156169133 کدملی 1291505105 تلفن همراه 09194041284 و 
محکوم له مکلف است به محض خروج از اعسار و حین اجرای حکم هزینه دادرسی 
به مبلغ 42/508/286 ریال را وفق مقررات در حق دولت پرداخت نماید. رای صادره 
 غیابی ضمنًا حق االجرای دولتی به مبلغ 70/847/144 ریــال بر عهده محکوم علیه 
می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود. شماره ابالغنامه: 9510106836308499 مشخصات 
ابالغ شونده حقیقی: رسول حبیب الهی فرزند حسن، کد ملی 1283819724 به نشانی 
مجهول المکان، به پیوست یک نســخه اجرائیه به شماره 9510426836300216 به 
حضور ارسال می گردد. پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام ومشــاهده این ابالغیه و 
ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید.  چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب 
کاربری )شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی ازدفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد 

مراجعه نمایید. 
 م الــف: 36808 شــعبه 3 دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهــان) 440 کلمــه، 
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مدیر ایمنی بهداشت محیط زیست انرژی شهرک های صنعتی استان اصفهان اظهار کرد: 
به منظور مدیریت پسماند شهرک های صنعتی استان اصفهان حدود 15 شهرک صنعتی 
اولویت دار را در دست مطالعه داریم که یکی از آنها شهرک صنعتی شهرستان اردستان است. 
حمید قدوسی در  اردستان گفت: هر چند شــهرک صنعتی در این شهرستان خیلی زیاد 
نیست؛ اما باید از هم اکنون برنامه ریزی ها انجام شــود و مدیریت آنان را انجام دهیم تا در 
آینده با مشکل جدی روبه رو نشویم. وی افزود: طی مطالعه ای که برای شهرک های صنعتی 
اردستان در این خصوص انجام گرفته از طریق مشــاور معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور 
اردستان به این نتیجه رسیدیم که در مجموع با تعامل با شهرداری در این خصوص سایتی به 
وجود آید. قدوسی با بیان اینکه سایتی مختص پسماند شهر اردستان ایجاد می شود تصریح 
کرد: قسمتی از سایت هم به شــهرک های صنعتی اختصاص داده می شود تا پسماندهایی 
که به سه نوع غیرخطرناک، خطرناک و ویژه هســتند که امکان دفع آن وجود دارد از طریق 
راهای اصولی دفع شود. مدیر ایمنی بهداشت محیط زیســت انرژی شهرک های صنعتی 
استان اصفهان با بیان اینکه شهرستان اردستان پســماند زیادی ندارد تصریح کرد: ماهانه 
حدود شش تن پسماند خانگی و حدود 30 تن پسماند صنعتی در اردستان وجود دارد. وی با 
بیان اینکه در حال حاضرشهرک صنعتی اردستان از وضعیت خوبی برخوردار نیست تصریح 
کرد: بخشی از شهرک صنعتی اردستان که کارخانه موتور سازی و ریخته گری وجود دارد با 

انباشت پالت مخصوص موتور و حجم زیادی ماسه سوخته وضعیت خوبی ندارد.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان نجف آباد بر فراهم کردن زمینه حضور حداکثری مردم 
در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شــهر و روستا در این شهرستان تاکید 
کرد.  سهراب مظفرنجفی در اولین جلسه ستاد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
و پنجمین دوره شــوراهای اسالمی شهر و روستاهای شهرســتان نجف آباد همچنین بر 
قانونمندی، قانونمداری، رعایت اصل بی طرفی و برگزاری انتخاباتی ســالم و شفاف تاکید 
کرد. وی  برقراری نظــم، امنیت و ایجاد هماهنگی بین دســتگاه های اجرایی در برگزاری 
انتخابات را مهم ترین وظیفه مسئوالن ستاد برگزاری انتخابات دانست و گفت: استفاده از 
تجربیات برگزاری انتخابات در سال های گذشــته برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات این 
دوره در شهرستان نجف آباد ضروری اســت. فرماندار نجف آباد اضافه کرد: باید با بررسی 
عملکرد ســتاد انتخابات این شهرستان از تجربیاتی که در ســال های قبل به دست آمده 
استفاده کنیم. وی، اجرا، نظارت و حضور مردم را سه رکن اساسی انتخابات ذکر کرد و افزود: 
هدف همه برگزار کنندگان انتخابات بر آن است تا مردم به این ذهنیت و باور عمومی برسند 
که ما مجریان، انتخاباتی سالم و شفاف برگزار خواهیم کرد. رییس ستاد انتخابات شهرستان 
نجف آباد ادامه داد: برگزاری انتخاباتی ســالم، شفاف با مشــارکت حداکثری هدف اصلی 
دولت تدبیر و امید اســت. مظفر نجفی با قدردانی از تالش همه دست اندرکاران برگزاری 
انتخابات در شهرستان نجف آباد، خواستار تعامل، همفکری و همدلی در برگزاری هرچه 

بهتر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در این شهرستان شد. 

مدیر ایمنی شهرک های صنعتی استان اصفهان:

۳0 تن پسماند صنعتی به صورت ماهیانه 
در اردستان تولید می شود

در اولین جلسه ستاد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نجف آباد مطرح شد: 

تاکید فرماندار نجف آباد بر مشارکت حداکثری 
مردم در انتخابات 
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تغییر شغل؛ واکنشی اعتراضی 
به وضعیت نامطلوب اشتغال

یک جامعه شناس گفت: تغییر مداوم شغل می تواند ناشی از حس 
انزجار یا اعتراض نسبت به وضع موجود در آن شغل باشد.

جعفر بای جامعه شــناس اظهار داشت: رشــته تحصیلی، شغل 
و همسر، ســه انتخاب مهم در زندگی هر انســانی است. جوهره و 
شخصیت هر آدمی با شغل او شــکل می گیرد و نگرش و قضاوت 

دیگران نیز بر اساس شغل او تعیین می شود.
وی ادامه داد: تغییر مداوم و پیوسته شغل می تواند ناشی از حس 

انزجار یا اعتراض نسبت به وضع موجود در آن شغل باشد.
این جامعه شــناس گفت: واقعیت این اســت فردی که در حوزه 
کاری خود مدام از این شــاخه به آن شــاخه می پرد، در کار فعلی 
خود انگیزه ای ندارد و همین اتفاق باعث می شود دچار دل نگرانی 
و سردرگمی شود و ســعی دارد وضعیت شغلی نو و بهتری را برای 

خود رقم زند.
بای در رابطه با تنوع طلبی شغلی تصریح کرد: روحیه تنوع طلبی 
در افراد با تغییرات شغل حاصل نمی شــود و این احساس افراد را 
می توان در نوع پوشــش، پیروی از مد، انتخاب های همسر و غیره 

مشاهده کرد.
وی در پایان گفت: کســی را که برای ارتقای ســطح کاری خود 
تصمیم بــه تغییر و تحول اساســی می گیرد، می تــوان یک فرد 

کمال گرا خطاب کرد.

پیشنهاد  سردبیر:
مهلت ثبت نام در کنکور سراسری ۹۶ تمدید شد

با مسئوالن

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این کمیسیون 
نگاه عمیق و دقیقی به زنان در برنامه ششم توسعه داشته است، 
گفت: بازپروری زنان آســیب دیده، از اولویت های کمیسیون 

اجتماعی مجلس است.
ســلمان خدادادی افزود: در ارتباط با نگاه به بانوان با توجه به 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری درخصوص خانواده، 
در همه زمینه ها به ویژه در برنامه ششــم توسعه، نگاه عمیق و 

دقیقی به این قشر داشتیم.
وی ادامه داد: کمیســیون اجتماعی در ســال 95 دو مصوبه 
درخصوص بانوان داشت که یکی کاهش ساعت کار خانم های 

شاغل با فرزند زیر 6سال یا فرزند صعب العالج یا معلول بود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی، با بیان 
ایراد شــورای نگهبان به ایــن مصوبه، اضافه کــرد: در بخش 
خصوصی نمی توانستیم آنان را مجاب کنیم و این طبیعی بود؛ 
اما با کارشناسان دولت بیش از 20 جلسه کارشناسی، برگزار و 

راه حلی پیدا کردیم که درنهایت به تایید شورای نگهبان رسید.
خدادادی، مورد دیگر مصوبه درخصوص زنان در برنامه ششم 
توسعه را بازنشســتگی 20 ســال خدمت عنوان کرد و گفت: 
شورای نگهبان نسبت به این مصوبه هم ایراد گرفت که رییس 
مجلس و بنده در مجمع تشخیص حضور یافته و راه حل میانبر 

ارائه کردیم.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، در رابطه با 
بازپروری خانم های آسیب دیده ، اظهار کرد: سرکشی هایی در 
استان های مختلف کشور به همراه سازمان بهزیستی، کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و سازمان های مردم نهاد انجام شد و این 
بازدیدها مصوبات خوبی هم داشــت تا این دسته از زنان تحت 

پوشش قرار گیرند.
وی اضافه کرد: به همین منظور در تبریز مجموعه خوبی برای 
بازپروری زنان، ساخته و حتی برای آنان اشتغال ایجاد شده و 
این خانم ها بعد از بازپروری و اشــتغال، به خانواده های خود 

برمی گردند.

رییس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی کشور گفت: 
امســال 500 دانش آموز مدارس اســتثنایی در استان ها از 
طریق کنکور سراســری در دانشــگاه های دولتی پذیرفته 
شده اند و این مهم، نشانگر شاخص کیفی نظام آموزشی این 

دانش آموزان است.
 مجید قدمی رییس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی 
کشور، در نشست شــورای آموزش و پرورش استان بوشهر 
با بیان اینکــه 130 هزار دانش آموز با نیــاز ویژه در مدارس 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی تحصیل می کنند، اظهار 
داشت: شاخص نظام آموزشــی برای این گونه دانش آموزان، 
کیفی شــده و توجــه بــه عدالــت آموزشــی در مدارس 

دانش آموزان با نیاز ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیــان اینکه توجه به ایاب و 
ذهاب دانش آموزان با نیاز ویژه مورد توجه قرار دارد، تصریح 
کرد: در این راستا امسال 340 میلیارد ریال به ایاب و ذهاب 

دانش آموزان مدارس استثنایی تخصیص یافته است.
وی با اشــاره به موفقیــت دانش آموزان این مــدارس بیان 
کرد: امســال 500 دانش آموز مدارس استثنایی در استان ها 
از طریق کنکور سراسری در دانشــگاه های دولتی پذیرفته 
شــده اند و این مهم، نشانگر شــاخص کیفی نظام آموزشی 
این دانش آموزان اســت. قدمی با بیان اینکه بودجه سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی سه برابر شده است، خاطر نشان 
کرد: با توجه به جهت گیــری دولت در رســیدگی ویژه به 
دانش آموزان و نظام تعلیم و تربیت، بــه دانش آموزان با نیاز 
خاص توجــه ویژه ای صــورت گرفته اســت؛ به گونه ای که 
اعتبارات این سازمان در راســتای افزایش خدمات آموزشی 

و حمایتی به دانش آموزان 3 برابر شده است.
وی با اشــاره به اجرای طرح سنجش سالمت در کشور ادامه 
داد: عملکرد ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی در این 
بخش، موفق ارزیابی می شود چراکه بیش از 1/3 میلیون نفر 

در سال تحصیلی جاری مورد سنجش سالمت قرار گرفتند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:

بازپروری زنان آسیب دیده،از اولویت های کمیسیون اجتماعی مجلس است
رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور خبر داد:

پذیرش500 دانش آموز مدارس استثنایی در دانشگاه های دولتی 

رییس سازمان دانش آموزی استان اصفهان:

سازمان های دانش آموزی، در تربیت 
اجتماعی دانش آموزان تاثیرگذارند 

رییس سازمان دانش آموزی اســتان اصفهان گفت: سازمان های 
دانــش آمــوزی در تربیت و رشــد اجتماعــی دانــش آموزان 

تاثیرگذارند.
عباس زهیری در جلســه مربیان ســازمان دانش آموزی منطقه 
6 استان اصفهان در شهرســتان تیران و کرون افزود: بسترسازی 
به منظور حضور دانش آموزان برای انجام فعالیت های اجتماعی و 
مشارکت جدی آنها در این امور، باید توسط سازمان دانش آموزی 

برنامه ریزی شود.
وی با بیان اینکه مربیان، ســرحلقه ســازمان دانش آموزی برای 
تربیت اجتماعی نوجوانان هســتند، اضافه کــرد: پویایی مربیان 
نه تنها اهداف ســازمان دانــش آموزی را محقق می ســازد بلکه 

مشارکت اجتماعی جامعه را نیز تقویت می کند.
رییس سازمان دانش آموزی اســتان اصفهان، با اشاره به آموزش 
مربیان سازمان دانش آموزی گفت: برنامه هایی برای تربیت مربی 
جهت تحقق اهداف ســازمان دانش آموزی در حال اجراست و در 
این راستا یکهزار و 200 مربی تحت پوشش سازمان دانش آموزی 

استان اصفهان قرار گرفته اند.
وی با اشــاره به اینکــه مربیان بــا فراگیری آموزش هــا باید در 
عرصــه خوداتکایی دانــش آموزان و پیشــبرد اهداف ســازمان 
دانش آموزی گام بردارنــد، تصریح کــرد: خوداتکایی و برقراری 
ارتباط و مشــارکت در برنامه های اجتماعی برای تامین نیازهای 
 جامعه ضروت داشته و ســازمان دانش آموزی باید در این راستا 

گام بردارد.
زهیری با اشــاره به اینکه ظرفیت دانش آموزان برای شــرکت در 
فعالیت های اجتماعی باید تقویت شود، گفت: دانش آموزان باید 
بهترین ســبک های زندگی فردی و اجتماعی را بیاموزند و آنها را 

در کارهای عملی تجربه کنند.
سازمان دانش آموزی به منظور اعتالی شخصیت دینی، اخالقی، 
عقالنی، عاطفی، علمی و اجتماعی دانش آمــوزان و ایجاد زمینه 
مشــارکت همه جانبــه آنهــا در زمینه های اعتقــادی فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی، ورزشــی و هنری، تحت نظر وزارت آموزش و 

پرورش تشکیل شده است.

دیدگاه

روان شناسی

یک جامعه شناس گفت: ازدواج های احساسی که تصمیمات 
منطقی در آن نقــش چندانی نــدارد، یکــی از بزرگ ترین 
معضالتی اســت که در جامعه تحت تاثیر رسانه های بیگانه و 
برنامه های شــبکه های ماهواره انجام می گیرد. دکتر امان ا... 
قرایی مقدم در یــک برنامه رادیویی، با بیان اینکه متاســفانه 
جوانان ما در ســن پایین فکر می کنند در تصمیم گیری برای 
ازدواج عاری از اشتباه هستند و دست به ازدواج های احساسی 
می زنند، اظهارکرد: ازدواج هایی که در پی آشــنایی از طریق 
میهمانی یا تلفن و چت کردن در شبکه های اجتماعی صورت 
گرفته اســت به دالیل بســیار می تواند منجر به طالق شود. 
طبق نتایج برخی از تحقیقات انجام شــده، ســه،چهار سال 
نخســت بعد از ازدواج، دوران پرخطری است. پس اگر بعد از 
این سه، چهار ســال ازدواج دوام آورد به دریایی آرام منتهی 
می شود. وی اضافه کرد: متاســفانه ازدواج هایی که در  پی هوا 
و هوس، عالقه های آنی و زودگذر و بدون شــناخت منطقی 
انجام می شود و به تناســب فرهنگی و فکری در آن توجهی 
نمی شود، به جدایی می انجامد. قرایی مقدم در ادامه اظهار کرد: 
در این میان زنان، قشر آسیب پذیرترهستند و زنانی که طالق 
گرفته اند، نمی توانند در جامعه شرایط خوبی داشته باشند و 
با دشواری های بســیاری روبه رو خواهند شد. از طرفی درصد 
ازدواج مجدد برای زنان مطلقــه در جامعه ما نزدیک به صفر 

است و مسائل بسیاری برای آنها به وجود خواهد آمد.
 وی تاکید کــرد: ازدواج های احساســی نتایــج خوبی به بار 
نمی آورد؛ بنابراین دختران باید از این گونه ازدواج ها حذر کنند. 
دکتر نوبخت روان شناس نیز گفت: در انتخاب  همسر باید سه 
موضوع را مدنظر داشته باشیم: نخســت تناسبات ظاهری با 
فردی که قرار است با او ازدواج کنیم؛ از این رو مسائل فرهنگی، 
موقعیت هــای اجتماعی افراد و خانواده بســیار حائز اهمیت 
است. وی افزود: مشاوران بر نزدیکی طبقه اجتماعی زوجین 
به هم تاکید می کنند بنابراین در قدم اول دقت کردن در اینکه 
ما چه موقعیــت اجتماعی داریم و چه فــردی را می خواهیم 
انتخاب کنیم، آیا موقعیت اجتماعــی فرد مقابل به ما نزدیک 
هست یا خیر، به ما در جهت انتخاب صحیح تر کمک می کند. 
این روان شناس ادامه داد: در قدم بعدی، به تشابهات عالیق فرد 
مورد نظر با خود توجه می کنیم. عالقه زن به تحصیل و تمایل 
مرد به بازار کار و تجارت نمی تواند باعث اختالف شود. در واقع  
صرف تفاوت  زن و مرد باعث اختالف نمی شود؛ اما آنچه مهم 

است پذیرش متقابل ارزش ها وعالقه مندی به یکدیگراست.
این روان شــناس اضافه کرد: جدال زوجیــن درباره عالیق و 
ارزش های یکدیگر، باعث شکاف میان آنان می شود. از طرفی 
شــناخت صحیح ما از طرف مقابل باعث می شود که احتمال 

بروز اختالف ها و پدیده ناخوشایند طالق را به حداقل برسانیم.

جوانان از ازدواج های احساسی 
پرهیز کنند

اخبار کوتاه 

عرضه و فروش ششمین جشنواره 
مد و لباس فجر

فاز اول طرح کارت هوشمندملی
 در سال۹7 به اتمام می رسد

دبیر کار گروه ساماندهی مد و لباس گفت: امسال در بخش ویترین ملی 
ششــمین جشــنواره مد و لباس فجر که در برج میالد برگزار می شود، 

بخش عرضه و فروش را خواهیم داشت.
حمید قبادی با اشاره به برگزاری ششمین جشــنواره مد و لباس فجر 
گفت: امسال جشــنواره مد و لباس فجر در ســه نقطه برگزار می شود 
که در دو نقطه تاالر وحدت و برج آزادی فروش نخواهیم داشــت؛ اما در 
بخش ویترین ملی که در برج میالد برگزار خواهد شــد، بخش عرضه و 

فروش خواهیم داشت.
وی ادامــه داد: امســال بخش عرضه محصــوالت کاربــردی را هم به 
صورت غیرمتمرکز در 10 اســتان بــه همراه تهران خواهیم داشــت. 
سال گذشته 1500 فروشگاه بود که امســال به دلیل مشارکت بیشتر 
 استان ها تعداد فروشــگاه ها به دو هزار و 500 فروشــگاه افزایش پیدا 

کرده است.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس افزود: این اتفاقی است که از طریق 
دبیرخانه بخش تولید و فروش کارگروه ساماندهی مد و لباس با اتحادیه 
پوشاک استان ها هماهنگ شــده و اسامی این فروشــگاه ها در سایت 

کارگروه به زودی اعالم می شود.
همچنین ششــمین جشــنواره مد و لباس فجر از 3 تا 10 اســفندماه 

هم زمان در تهران و 15 استان کشور برگزار می شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشــور گفت: تا پایان امسال 20 میلیون 
کارت هوشمند ملی به متقاضیان تحویل داده می شود.

سیف ا... ابوترابی سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشــور، با بیان اینکه 
براســاس مصوبه دولت، کارت های اعتباری فعلی تا پایان سال 96 اعتبار 
دارند، اظهار داشــت: افراد 15 ساله، اشــخاصی که تغییر اقالم هویتی 
داشــته یا به دالیلی فاقد کارت ملی هســتند، در اولویت دریافت کارت 
هوشمندملی قرار دارند و می توانند به منظور انجام ثبت نام اولیه و یا پیش 

ثبت نام اینترنتی، به سایت www.ncr.ir  مراجعه کنند.
وی ادامــه داد: متقاضیان پــس از انجام ثبت نام اولیه در این ســایت به 
منظور اخذ تاریخ مراجعه به دفاتر پیشخوان و یا ادارات پست برای تکمیل 
ثبت نام، نوبــت دریافت می کنند. ابوترابی بیان داشــت: تکمیل ثبت نام 
شامل مراحل اسکن شناسنامه، اخذ اثر انگشت و گرفتن عکس الیو)زنده( 
است که پس از انجام این مراحل، پرونده شخص کامل شده و برای صدور 
کارت به کارگاه ارجاع داده می شود. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور 
افزود: تا پایان امســال تعداد 20 میلیون کارت هوشــمند ملی تحویل 
متقاضیان داده می شود و ســعی داریم این روند در سال آینده به صدور 

بیش از 40 میلیون کارت هوشمند ملی برسد.
ابوترابی در پایان گفت: امیدواریم در ســال97 پوشــش کامل جمعیتی 

برای این کارت ها انجام شده و فاز اول این طرح به پایان برسد.

مهلت ثبت نام در کنکور سراسری ۹۶ 
تمدید شد

بررسی تاثیرات فضای مجازی 
در کنگره جوانان

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشــور گفت: به منظور فرآهم آوردن تسهیالت 
بیشتر برای داوطلبان، مهلت ثبت نام در کنکور سراسری سال 96 تا فردا تمدید شد.

حســین توکلی افزود: به منظور فراهم آوردن تســهیالت بیشــتر برای آن دســته از 
داوطلبانی که تا 2۸ بهمن نسبت به ثبت نام در کنکور سراســری 96 اقدام نکرده اند، 

مهلت ثبت نام تا ساعت 24 فردا تمدید شد.
وی افزود: به تمامی متقاضیان اکیدا توصیه می شــود زودتر به سایت سازمان سنجش 
مراجعه کرده و بــا مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام و ســایر ضوابــط در این آزمون 
ثبت نام کنند. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: همچنین آن دسته از 
داوطلبانی که فرم ثبت نام خود را تکمیل کرده اند نیز می توانند در صورت تمایل تا فردا 

نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام کنند.
وی یادآور شــد: ثبت نام  و شــرکت  در آزمون  سراسری  ســال 1396 برای  پذیرش در 
دوره های  روزانــه ، نوبت دوم )شــبانه (، نیمه حضوری، مجــازی، پردیس خودگردان 
دانشگاه ها و موسســات  آموزش  عالی، دانشــگاه  پیام  نور و موسســات  آموزش  عالی  
غیرانتفاعی  و غیردولتی ، پردیس های فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و 

کدرشته های تحصیلی، با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی صورت می گیرد.
توکلــی اظهــار داشــت: در صــورت عالقه مندی بــه انتخاب رشــته در دانشــگاه 
پیام نــور و موسســات آمــوزش عالــی غیرانتفاعی و همچنیــن شــرکت در دو یا 
 ســه گروه آزمایشــی داوطلب، بایــد کارت اعتبــاری مربوط بــه آنهــا را جداگانه 

خریداری کند.

سرپرست مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به برگزاری کنگره »جوانان در 
آیینه پژوهش«، از بررسی تاثیرات فضای مجازی در این کنگره خبر داد.

محمدرضا فضلی، با بیان اینکه کنگره جوانان در آیینه پژوهش در تاریخ 9 و 10 اسفند در 
پایتخت جوانان جهان اسالم، شیراز برگزار می شود، گفت: آخرین یافته های پژوهشی در 
حوزه جوانان از سوی پژوهشگران و نخبگان از سراسر کشور در این کنگره ارائه خواهد شد.

وی با اشــاره به اینکه محققان حوزه جوانان در این کنگره سخنرانی خواهند کرد، ادامه 
داد: این کنگره با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح می شود و همچنین معاونان فرهنگی 
استان ها، دبیران شورای پژوهش، نمایندگان سازمان های مردم نهاد و مسئوالن مرتبط 
در حوزه جوانان و همچنین اعضای منتخب ستاد ساماندهی جوانان در این کنگره حضور 
خواهند داشت. سرپرست مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: با توجه 
به تغییراتی که در جامعه پیش آمده و مسائلی که جوانان با آن درگیر هستند به ویژه سایه 
فضای مجازی روی ارتباطات و شیوه های زندگی، الزم است این مسائل از سوی محققان 

به بحث و بررسی گذاشته شود.
فضلی اظهار کرد: تشکیل شیوه های جدید زندگی خانوادگی، بحث تجرد قطعی و مسائلی 
از این گونه، ایجاب می کند که پژوهشــگران اطالعات و یافته های خود را در این زمینه 

به روز کنند و این کنگره با همین هدف برگزار می شود.
وی خاطرنشــان کرد: اطالعات و یافته های پژوهشــی در این کنگره در اختیار مدیران 
و تصمیم گیران حوزه جوانان قرار داده می شــود تا بر اســاس آن برای اصالح امور و رفع 

مشکالت جوانان تصمیمات مورد نیاز گرفته شود.

مصرف سیگار یکی از شــایع ترین نگرانی های خانواده ها 
به ویژه در مورد نوجوانان است و بسیاری از افراد 

نحوه صحیح برخورد با یک فرد سیگاری 
و کمک بــه او را نمی دانند. ســیگار به 
واسطه سهولت دسترسی و شیوع باالی 

مصرف، خطرناک ترین ماده برای سالمت 
انســان و درواقع بزرگ ترین قاتل انســان در 
سراسر جهان به شمار می رود. اثرات خطرناک 
این ماده به وضوح با افزایش سال های مصرف 
بیشــتر می شــود و همین موضوع، نقش 
خانواده ها را در کمک به مصرف کنندگان 

پررنگ و مهم می کند.
سیگار ویژگی خوب  هم دارد؟

سیگار ویژگی های خوبی نیز دارد. ازجمله 
آنها اثر خفیف افزایش دهنده حافظه است 
که توسط ماده اصلی سیگار یعنی نیکوتین 
به وجود می آید. اثر مناســب دیگر کاهش 

وزن ناشی از سیگار است که بسیاری از افراد 
را به سمت مصرف سیگار سوق می دهد؛ اما باید 

در کنار این ویژگی ها،  به خطر انواع سرطان ها از 
ریه و مری و مثانه و معده گرفته تــا احتمال انواع 

سکته ها نگاه کرد.
آیا یک جو غیرت برای ترک سیگار کافی است؟

بسیاری از افراد گمان می کنند که برای ترک سیگار، خود 
فرد باید به خودش کمک کند و سیگار را کنار بگذارد. این 
صحبت از یک منظر درست است. در واقع تقریبا هیچ کس 
را نمی توان بــه ترک ســیگار مجبور کرد؛ بلکــه اولین و 
مهم ترین گام، خواست و همکاری خود فرد است، اما باید 
دانست که مصرف ســیگار به ویژه پس از چند سال، منجر 
به وابستگی شدید روانی می شــود که این مسئله می تواند 
از وابســتگی به انواع مواد خطرناک مانند شیشه و هروئین 
هم بیشتر باشد. به همین دلیل به ویژه پس از مصرف بیش 
از چند ماه ســیگار، برای ترک آن باید از روش های درمانی 

کمک گرفت.
قرص های ترک سیگار

از درمان های بسیار موثر ترک ســیگار که خوشبختانه در 
حال حاضر در کشور ما نیز در دسترس قرار دارد، داروهای 
ضدسیگار اســت. مصرف این داروها شانس بیشتری برای 
ترک ســیگار توســط فرد فراهم می کند و حتی احتمال 
ترک با یکی از آنها، از احتمال ترک با آدامس و چســب نیز 
بیشــتر اســت. این داروها، هم با قیمت مناسب و عوارض 
بسیار کم قابل استفاده هستند و هم مصرف طوالنی مدت 
آنها عوارض خطرناکی به همراه نــدارد. در صورت مصرف 
این داروها، فرد عوارض آزاردهنده ترک سیگار را یا تجربه 

نمی کند یا بسیار خفیف و گذرا با آنها مواجه می شود.
آدامس و چسب

این روش ها در ترک ســیگار موثر بوده و قادرند نیکوتین 
مورد نیاز بدن فرد را که همان ماده موثر سیگار است، به او 

برســانند، بدون اینکه بدن 
درمعــرض مــواد خطرناک 
و سرطان زای ســیگار چون 
دود و تار و چســب و درجه 
حــرارت باال قــرار بگیرد. به 
همین دلیل حتــی افرادی 
که برای ترک سیگار نیاز به 
مصرف طوالنی مدت چسب 
و آدامــس نیکوتیــن دارند، 
می توانند با خیال راحت این 
درمان ها را تا مدت ها مصرف 
کنند؛ چراکــه خطر جدی 

برای بدن ایجاد نمی کنند.
یک اشتباه رایج

تنبیه و برخورد تند و احتماال 
یک کشــیده آبــدار، اولین 
برخورد احتمالی پدری است 
که متوجه ســیگار کشیدن 
نوجوانش می شود. این رفتار 

گرچه به نظر اغلب افــراد، جایگزین و جبران کوتاهی های 
گذشــته این پدر در تربیت فرزند اســت؛ اما از نظر علمی 
نه تنها تاثیر خوبی ندارد، بلکه می تواند منجر به تشدید رفتار 

نوجوان و لجبازی او شود.
خانواده ها و والدین باید بدانند در هیچ حالتی با سختگیری 
و برخورد محدودکننده، قادر به کنترل مصرف سیگار 
فرزند خود نیســتند. تنهــا اتفاقــی که ممکن 
اســت ســبب توجه نوجوان به توصیه ها و 
خواســته های والدین به ویــژه در زمینه 
اجتناب از مصرف ســیگار شــود، این 
اســت که والدین در فضایی دوستانه 
و همــراه با صمیمیت، بــر عملکرد 
فرزند خود نظارتی غیرسختگیرانه 
و همراه با احترام داشته باشند. در 
واقع نه آزاد گذاشتن کامل نوجوان 
می تواند راهکار مناسبی باشد، نه 

سختگیری بی حد و حصر.
آیا ترک ســیگار عالمتی 

دارد؟
واقعیت این اســت که اگر از یک فرد 
سیگاری شنیدید که با مصرف نکردن 
سیگار دچار عوارض آزاردهنده ای می شود 
نباید گمان کنید که فکــر و خیال یا تلقین 

می کند. 
ترک ســیگار در صورتی که متعاقب مصرف 
طوالنی مدت و به صورت ناگهانی باشــد 
عــوارض ناراحت کننــده ای دارد کــه 
ازجملــه آنهــا می توان به خســتگی، 
بی حوصلگی، پرخوری و مشکل در خواب 

ه  ر شــا کرد. اغلب افرادی که ســیگار مصرف می کنند ا
بارها تصمیم به ترک ســیگار گرفته اند؛ امــا به دلیل این 
عوارض و برای برطرف کردن آنهــا مجددا اقدام به مصرف 

می کنند.
رفتاردرمانی؛ یک روش موثر برای ترک سیگار

سیگار کشــیدن یک رفتار آموخته شــده است و بسیاری 
از افراد ذکــر می کنند که بجز اثرات ماده موثر ســیگار، از 
ژست کشیدن سیگار و بازی با دود لذت فراوانی می برند و 
نمی توانند آن را کنار بگذارند. بر همین اساس رفتاردرمانی 
با کمک یک روان پزشک یا روان شناس بالینی، می تواند با 
کمک خود فرد، احتمال موفقیت تالش های او را برای کنار 

گذاشتن سیگار بیشتر کند.
برای ترک سیگار باید پیش چه پزشکی رفت؟

ترک دادن افراد سیگاری مسلما کار روان پزشک بوده و انواع 
روش های درمانی ذکر شده در حیطه کار تخصصی اوست. 
پس در صورتی کــه یکی از اعضای خانواده شــما در حال 
مصرف سیگار است و به ترک کردن تمایل دارد، بهتر است 
هر چه زودتر برای درمان، به یک روان پزشک یا متخصص 

اعصاب و روان مراجعه کند. 
ســیگار ماده ای اســت که از همه مواد اعتیادآورتر و البته 
کشنده تر اســت و آرام آرام اثر خود را می گذارد. حیف که 

بسیاری از سیگاری ها دیر از مصرف آن پشیمان می شوند!

رفتاردرمانی 
با کمک یک 
روان پزشک 

یا روان شناس 
بالینی، می تواند 

با کمک خود فرد، 
احتمال موفقیت 

تالش های او 
را برای کنار 

گذاشتن سیگار 
بیشتر کند

ت! 
یس

ض ن
ب مر

ترک عادت موج

ی؛
گار

سی
رد 

 با ف
نقش خانواده ها در برخورد
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پیشنهاد سردبیر: 
هدیه میلیاردی پادشاه مصر به ملکه ایران

گنجینه تاریخ

دیدنی ها

 روی پالک پیش رو که جنسی از الجورد دارد، نقشــی از گاو بالدار حک شده 
که با حاشیه ای از گل های لوتوس و نیلوفر احاطه شده است. 

خوب است بدانید که استفاده از ســنگ قیمتی الجورد در دوره هخامنشی به 
سبب رنگ متفاوتش رواج بسیاری داشته و وجود گاو بالدار یا الماسو نیز یکی 

از نمادهای پرکاربرد دوره هخامنشیان می باشد. 
گاو بالدار در واقع نوعی خدای محافظ بوده که به صورت نمادین حافظ برکت 

و حیات محسوب می شد. 
یکی دیگر از ویژگی های هخامنشــی ایــن پالک، وجود گل هــای نیلوفر یا 
لوتوس در حاشیه است که مختص هنر هخامنشــی است و در تخت جمشید 
نیز بســیار به چشــم می خورد.پالک الجوردی پیش رو همان طور که گفته 
 شــد متعلق به دوره هخامنشی اســت؛ بنابراین قدمتی در حدود ۲۵۰۰ سال 

دارد. 
خوشــبختانه این پالک زیبای الجوردی، بر خالف بســیاری از دیگر اشیای 
قیمتی ایران باستان، هم اکنون در کشــور خودمان قرار دارد و برای بازدید از 

آن می توانید به موزه رضا عباسی واقع در سیدخندان مراجعه کنید.

از دیربــاز جلدهای کتاب را بــرای حفاظت از کتاب، جلوگیری از آســیب دیدن 
برگه های آن و خود جلد مورد اســتفاده قرار می دادند. در ایران ساخت جلدهای 
کتاب از اواخر قرن ســیزدهم میالدی رایج بود؛ اما قدمت استفاده از نقاشی های 
 الکــی روی جلد چرمین یــا مقوایی کتاب ها بــه اواخر قــرن پانزدهم میالدی 
بر می گردد. در اواسط قرن شانزدهم و حول و حوش سال های ۱۵۴۰، استفاده از 
مجموعه تصاویری به هنگام کتاب ســازی و صحافی ها رایج شد. در این زمان در 
تصویر سازی جلد کتاب ها طیف متنوعی از نگاره ها استفاده می شد. از نقوش گل 
و گیاه بگیرید تا تذهیب های سنتی و یا نگاره هایی واقع گرایانه از حیوانات و مناظر، 
همگی روی جلد های مختلف به چشم می خوردند.روی این جلد کتاب مردی در 
وسط دیده می شود که عصایی در دســت دارد. کمی پایین تر جوانی است که در 
میان انبوهی از گل ها و گیاهان قرار دارد. هنرمند تمامی گل ها و گیاهان را با رنگی 
طالیی دورگیری کرده است. همان طور که گفته شد جلد کتاب پیش رو از چرم 
ساخته شده و قدمت آن به قرن دهم خورشیدی و دوره صفویه بر می گردد. ارتفاع 
آن در حدود ۲۷ سانتی متر و عرضی ۱۰ سانتی متری دارد. امروزه این جلد کتاب 

زیبا در گالری ۴۶۲ موزه متروپولیتن، در معرض دید عموم می باشد.

جلد کتاب چرمین صفویپالک الجوردی هخامنشی نشانی با صحنه عاشقانه هدیه میلیاردی پادشاه مصر به ملکه ایران 

فوزیه فؤاد، نخستین همسر محمدرضا پهلوی و ملکه ایران بود که اصالتی مصری 
داشت. او در واقع شــاهزاده ای مصری و خواهر پادشاه مصر، ملک فاروق بود که 
در سال ۱۹۳۹ میالدی و در قاهره به ازدواج محمدرضا درآمد. فوزیه بزرگ ترین 
دختر ملک فؤاد یکم پادشــاه مصر بود و تحصیالت دانشگاهی خود را در کشور 
سوئیس گذرانده بود. او همچنین به زبان های انگلیسی و فرانسه تسلط بسیاری 
داشت و صاحب زیبایی چهره خیره کننده ای بود. در زمان خود، فوزیه را دائم از 
لحاظ زیبایی با افرادی چون هدی المار بازیگر و ویوین لی مقایســه می کردند.

ازدواج فوزیه و محمدرضا شاه در قاهره انجام گرفت و پس از بازگشت به ایران بار 
دیگر این مراسم تکرار شد. از جمله چالش هایی که این ازدواج فرا ملیتی ایجاد 
کرد، تداخل با قانون اساسی ایران بود که طبق آن مادر ولیعهد می باید ایرانی تبار 
می بود. پس از آن مجلس ایران برای حل مشــکل، در اقدامی بی سابقه نه تنها 
تابعیتی ایرانی به فوزیه اهدا کرد بلکه او را ایرانی تبار نامید. هنگام ازدواج فوزیه و 
محمدرضا، پادشاه وقت مصر ملک فاروق به آنها جاری کریستال و باشکوه هدیه 

داد که ۷۲ شاخه داشته و ارتفاع بسیار قابل توجهی دارد.

این نشــان ۴۸۰۰ ســاله الجوردی، احتماال کاربردی زینتی داشته اگر چه از 
کارکرد دقیق تر آن اطالعی در دست نیست. نشــان در دو طرف خود مزین به 
نقوشی برجسته است که صحنه عاشقانه زوجی را به تصویر می کشد. محققان 
محل ساخت نشــان الجوردی را شــهر کرمان می دانند.اگر با دقت به نقوش 
برجسته این نشــان الجوردی نگاه کنید، زوجی را می بینید که رو به روی یک 
دیگر قرار گرفته اند و به نظر می رسد شاهد صحنه ای عاشقانه هستیم. در روی 
نشان و در سمت راســت، بانویی روی صندلی نشسته و موهای بافته اش را با دو 
روبان بســته اســت. این خانم لباس و دامن کوتاهی بر تن دارد و روی دامنش 
طرح هاشــور داری به چشــم می خورد. این طرح نمایان گر جامه های رایج در 
جنوب ایران و منطقه میان رودان و در هزاره سوم پیش از میالد است. در مقابل 
بانو، مردی زانو زده و جامی را به او تعارف می کند. در باالی ســر مرد و زن، ماه 
و ستاره ای دیده می شود که حکایت از شــب بودن زمان داستان دارد. در روی 
دیگر نشان، صحنه دیگری می بینیم که همچنان شب است، اما این بار مرد روی 

صندلی نشسته و بانو جامی را به او تعارف می کند. 

معرفی 4 
نقطه  دورافتاده دنیا برای 

گردشگران ماجراجو

با شنیدن نام گردشــگر ماجراجو  به یاد آدرنالین می افتیم! افرادی که عالقه  
عجیبی به ماجراجویی در مکان هایی که معموال خالی از سکنه و غیر معمول 

هستند دارند. در دل این مکان ها رازهایی نهفته است که گردشگران را 
به خود جذب می کنند. در اینجا لیستی از ۴ نقطه  دور افتاده  دنیا 

برای شما آماده کرده ایم. با ما همراه باشید:

قبرستان ماشین ها به جایی گفته می شود که معموال 
ماشــین هــای قدیمــی و از رده خــارج را در آن نگه 
می دارند. یکی از این قبرســتان ها، قبرستان شاتیلون 
نام دارد و در کشور بلژیک قرار دارد؛ اما نه یک قبرستان 
معمولی بلکــه   جایی بســیار عجیب و مرمــوز. طبق 
داســتانی قدیمی، این ماشــین ها متعلق به سربازان 
آمریکایی هستند که نمی توانستند آنها را به کشورشان 
انتقال دهند و مجبــور بودند آنهــا را در جنگل پنهان 
کنند؛ بنابراین بر اســاس گفته  های مردم محلی، این 
جنگل بعد از پایان جنگ جهانی تبدیل به مکانی برای 
پنهان کردن اتومبیل ها شد. متاسفانه به دالیل زیست 
محیطی در ســال ۲۰۱۰ این اتومبیل ها را از جنگل به 
جای دیگری منتقــل کردند؛ اما هنــوز هم یک مکان 
خوب برای کشف ناشــناخته ها مخصوص گردشگران 

ماجراجو  است!

اســلوپ پوینــت )Slope point( جنوبی  ترین نقطه  
کشور زیبای نیوزیلند است که بیشــتر در آن پرورش 
گوسفند انجام می شود و مدت هاست که دیگر انسانی 
در این منطقه زندگی نمی  کند. اسلوپ پوینت طبیعت 
خشنی دارد و به خاطر بادهای پر سرعت و باور نکردنی 
معروف اســت. باد هایی که با ســرعتی حدود ۳۲۲۰ 
کیلومتر در ساعت از قطب جنوب می  وزند، این منطقه 
را به یک منطقــه بادخیز عجیب تبدیل کرده اســت و 
مهم ترین دلیل ترک انسان ها از این منطقه هم همین 
بوده است، بادهایی که جان انسان های زیادی را گرفته 
و اسلوپ پوینت را به شــدت در هم می کوبد. سرعت و 
قدرت این بادها آنقدر زیاد است که درختان این ناحیه 
را هم تحت تاثیر قرار داده و به شکل عجیبی آنها را کج 

کرده  اند.

بازولود جا نام بنای یادبودی اســت که درسال ۱۹۸۱ 
میــالدی روی قله ای بــه ارتفاع ۱۴۴۱ متر ســاخته 
شــد. بازولود جا برای ادای احترام به سربازان جنگ 
بلغارستان و ترکیه ساخته شده است. با نگاه کردن به 
این سازه یاد کشــتی های فضایی می افتید که شما را 
به طرف خود جذب می کند. اگــر بخواهید این مکان 
را از نزدیک ببینید می توانیــد از طریق اتوبوس هایی 
که در استارا پولونیا آماده هســتند، برای رفتن آماده 

شوید.

نــام ناواجیــو را تابــه حــال شــنیده ایــد؟ یکی از 
معروف تریــن ســاحل های اروپایــی کــه در بیــن 

توریست ها محبوبیت زیادی دارد.
 الشه  کشــتی پاناجیوتیس که در ســاحل قرار دارد، 
جزو موارد شناخته نشده  ای است که راز این منطقه را 

چند برابر می کند.
 این کشتی مدتی قبل به دالیلی به گل نشست.

قبرستان ماشین ها 
در شادیلون بلژیک

 اسلوپ پوینت 
در جزیره جنوبی نیوزیلند

بنای یادبود بازولود جا
در استارا پولونیای بلغارستان  ساحل ناواجیو 

در جزیره  زاکینتوس یونان

تاالب ها یکی از زیباترین مناظری هســتند که 
در هر محدوده ای ممکن اســت با آنها برخورد 
که  مرطوب  زمین های  این  باشــید.  داشــته 
اکثرا در کناره  حاشــیه  رودخانه ها، دریا ها و یا 
دریاچه ها ایجاد می شوند، زمین هایی حاصلخیز 
را به وجود می آورند. از این گذشــته، تاالب ها 
اصوال به دلیل برخورداری از شــرایط مطلوب، 
زیســتگاه های فوق العاده ای بــرای گونه های 
گیاهی و جانوری به شــمار می آیند. در ادامه 
 به معروف ترین تاالب های دنیا اشاره می کنیم

با ما همراه باشید:

معروف ترین تاالب های جهان؛ 

گفــت  آب های راکدی که جادو می کنند می تــوان 
 Pantanal کــه 
تاالب  ترین  وسیع 
در دنیاســت و در 
غربــی  محــدوده  
شــده  واقع  برزیل 

است. این تاالب با وسعت خود توانسته تا مرز بولیوی 
و پاراگوئه نیز ادامه پیدا کند. یکی از عوامل به شهرت 
رسیدن پانتانال، حیات وحش فوق العاده  آن است. از 
جهت دیگر، زیبایی هــا و جذابیت منحصر به فرد این 
تاالب، آن را بــه یکی از معروف تریــن جذابیت های 
طبیعی ناحیه مبدل کرده که هــر روزه مورد بازدید 
گردشگران تور مســافرتی و تور طبیعت گردی قرار 

می گیرد.

1(  پانتانال-برزیل
بوتسوآنا یکی دیگر 
از کشورهایی است 
معروف ترین  کــه 
و ســومین تــاالب 
را  جهــان  معروف 
در خود جــای داده 

است. این تاالب فوق العاده در حاشیه  رودخانه اوکاوانگو 
ایجاد شده و به رغم داشتن حیات وحشی بی نظیر در 
جهان به شــهرت رسیده اســت. تنوع زیستی در این 
تاالب به حدی باالست که می توان گونه هایی فوق العاده 
از فیل، تمساح، شیر، زرافه و قوچ را در آن مشاهده کرد، 
همین مسئله باعث شده که این تاالب هرساله توسط 
گردشگران تورطبیعت گردی منطقه مورد بازدید قرار 

بگیرد.

2(  اوکاوانگو-بوتسوآنا

یکی از معروف ترین 
کــه  تاالب هایــی 
آســیا  در  می توان 
با آن مواجه شــد، 
العاده  تاالب فــوق 
زیبای کراالست که 

در حاشیه دریای عرب تشکیل شده است. کراال یکی 
از اســتان های حاصلخیز در جنوب کشور هندوستان 
است. این بخش به دلیل وسعت رودخانه ها و همچنین 
دریاچه های فعال، یکــی از حاصلخیز ترین زمین های 
دنیا را در خود جای داده است. تنوع گونه های حیوانی 
و جانوری موجب به شــهرت رسیدن تاالب کراال شده 
است. می توانید طی یک تور طبیعت گردی یک روزه با 

انواع پرنده ها، حیوانات و خزندگان مواجه شوید.

3( کراال- هند

پارک ملــی کاکادو 
در جنوب اســترالیا 
واقع شــده اســت. 
زیبا  تــاالب  ایــن 
حیات وحــش  بــا 
خاص خود توانسته 

مجموعــه ای از جذابیت های فوق العــاده را در برای 
گردشگران تور طبیعت گردی فراهم کند و به عنوان 
مقصدی خاص برای گردشگران توریک روزه به شمار 
بیاید. یکی از عمده عوامل شهرت این تاالب به ناحیه 
آب زرد مربوط می شــود که زیستگاه گونه هایی چون 
تمساح، اسب های وحشی و بوفالو است. همین جریان 
موجب شده که اکثر گردشــگران برای مشاهده این 

حیوانات از نزدیک به مرداب کاکادو سفر کنند.

۴( کاکادو-استرالیا
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پیشنهاد  سردبیر:12
سه میلیون هکتار نهال کاری برای مقابله با منشأ ریزگردها تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره 

نفس های شهر

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان:

 مصوبه مقابله با ریزگردها 
عمال روی زمین مانده است

دورافتاده ترین نقطه زمین، به مواد 
بسیار سمی آلوده است

دبیرکمیته اطالع رسانی دومین جشنواره عکس و پوستر نفس های 
شهر، از تمدید زمان ارسال آثار به جشنواره خبر داد.

امین افتخار بااشــاره به اینکه جشنواره عکس و پوستر »نفس های 
شهر« دومین جشــنواره ای اســت که در حوزه محیط زیست به 
ویژه آلودگی هوا برگزار می شــود، بیان کرد: در این جشنواره سعی 
کرده ایم از ظرفیت هنر برای رســاندن پیام های محیط زیستی به 

شهروندان استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه حدود سه ماه است که این جشــنواره آغاز به کار 
کرده، گفت: تاکنون بیش از 2000 اثر به این جشــنواره ارســال 
شــده اســت و هنرمندان طی تماس با دبیرخانه این جشــنواره، 
خواســتار تمدید مهلت ارســال آثار شــدند؛ به همین دلیل این 
فرصت تا 5 اســفندماه تمدید شــد. عالقه مندان می توانند آثار 
www.asanpardakht.ir/nafas خود را به نشــانی اینترنتی 

ارســال و برای کسب اطالعات بیشــتر به ســایت اطالع رسانی 
 www.tehran-doe.ir محیط زیست استان تهران به نشــانی 
مراجعه کنند. افتخار درباره جایزه نفرات برتر این جشنواره اظهار 
کرد: نفر اول در بخش عکس و پوستر، لوح سپاس و مبلغ 5 میلیون 
تومان، نفر دوم نیز لوح سپاس و مبلغ 3 میلیون تومان و نفر سوم لوح 

سپاس و مبلغ 2 میلیون تومان دریافت خواهد کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت خوزســتان گفت : 90 درصد 
اعتبار مصوبه دولت درخصوص مقابله با ریزگردها تامین نشده و 

این مصوبه عمال روی زمین مانده است.
احمدرضا الهیجان زاده در جلســه اقتصاد مقاومتی و بررســی 
راهکارهــای مقابله با ریزگردها که در اســتانداری خوزســتان 
برگزار شــد، اظهار کرد: مصوبــه دولت درخصــوص مقابله با 
ریزگردها در اســفند 93، تصویــب و اجرای آن در ســال 94 
پیش بینی شده بود؛ این مصوبه به علت تامین نشدن 90 درصد 
از اعتبار آن عمــال روی زمین ماند. در حال حاضــر تغییرات و 
اصالحاتی در این مصوبه اعمال شــده تا در ســال 96 عملیاتی 

شود.
وی افزود: تقســیم کار بین دســتگاه هــا نیز در ایــن مصوبه 
پیش بینی شده است و انتظار داریم تا این موضوع در دستور کار 
ویژه و اول دولت قرار گیرد و عملیاتی شود. همچنین درخواست 
می شود که یک ستاد، مشابه ســتاد احیای دریاچه ارومیه که 
توسط دولت تشکیل شــد، برای این مصوبه نیز تشکیل شود تا 
درقالب همین ستاد تمام برنامه های این مصوبه، پیگیری و هر 

سه ماه یک بار گزارش آخرین اقدامات آن به دولت ارائه شود.

دانشمندان علوم محیط زیستی، ســطح باالیی از مواد شیمیایی 
فوق العاده سمی را در دورافتاده ترین نقطه از زمین کشف کرده اند.

بر اســاس نتایج مطالعه جدیدی که در مجله »اکولوژی طبیعی و 
تکامل« منتشر شــده، این مواد فوق العاده ســمی در »درازگودال 
ماریانا« با عمق بیش از ۱0کیلومتری در اقیانوس آرام غربی کشف 
شده اند.بر اساس برخی از منابع زیست محیطی، درازگودال ماریانا 
ژرف ترین درازگودال اقیانوس های جهان و ژرف ترین مکان پوسته 

کره زمین است.
زیست شناســان دریایی، از تورهای صید ماهی و زیردریایی های 
روبوتیک برای جمع آوری سخت پوستان از بستر این درازگودال، 
استفاده و سپس سطح آالینده های ارگانیک ماندگار در هر نمونه را 

اندازه گیری کردند.
آنها در این مشــاهدات دریافتند که در آلوده ترین بخش های این 
درازگودال، بدن سخت پوستان 50برابر بیشتر از خرچنگ هایی که 
در یکی از آلوده ترین رودخانه های چین زندگی می کنند، حاوی این 

آالینده های ارگانیک است.

اخبار

اتفاق روز

چند سالی اســت که تاالب انزلی حال خوشــی نداشته و 
درمعرض خطر انواع آلودگی ها و پســاب ها قراردارد؛ از این 
رو برخی از فعاالن محیط زیست با اجرای طرح روستاهای 

پایدار برای حفاظت از این حوضه آبی تالش می کنند.
معیشــت بخش زیادی ازساکنان روســتاهای حاشیه این 
تاالب بین المللی به صورت مستقیم وغیرمستقیم وابسته به 
سالمت و پایداری آن اســت، از این رو تالش همگانی برای 
نجات زندگی مردم و پایداری امنیــت غذایی در منطقه، از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
در این راستا موسسه ســبزکاران باالن یکی ازموسسه های 
فعال محیط زیست، طرح روســتاهای پایدار را برنامه ریزی 
و در 35 روســتای حاشــیه تاالب انزلی اجرا کرد. نســیم 
طواف زاده مدیرعامل این موسســه، با اشاره به اینکه پروژه 
روستاهای پایدار در سال 86 شکل گرفت، گفت: آن سال ها 
با فشــارهای زیاد پروژه، متوقف و دوباره سال 90 آغاز شد. 
وی ادامه داد: اما شکوفایی و اجرای جدی آن از سال 93 بود 
که همچنان نیز ادامه دارد و به اعتقاد من برای رســیدن به 
هدف نهایی، حداقل ۱0 تا ۱5 ســال دیگر زمان نیاز داریم. 
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه این پروژه با نگاه به 
توسعه پایدار وآموزش درخدمت توسعه پایدار طراحی شده 
است، گفت: 67 روستا درحاشیه تاالب انزلی وجود دارد که 
ازاین تعداد 35 روســتا برای طرح، انتخاب و فاز اول آن اجرا 
شد و اکنون فاز دوم و سوم این طرح و با همکاری ۱5روستا 
درحال اجراست. وی با اشاره به اینکه فاز اول این طرح در این 
روستاها با موضوع مدیریت پسماند اجرا شد، ادامه داد: موفق 
شدیم از 35 روستا، 30 روستا را با این طرح همراه و مدیریت 
پسماند را نهادینه سازی کنیم؛ دراین راستا 4 شرکت تعاونی 
ایجاد شد که پسماندهای این روســتاها را مدیریت و جمع 
آوری می کنند. ازاین تعداد شرکت تعاونی، دو شرکت روی 
تولید »ُورمی کمپوست« )نوعی کود آلی حاصل از فعالیت 
کرم خاکی( کار می کنند. طواف زاده گفت: صرف بخشــی 
از سود ســالیانه در بخش آموزش، یکی از کارهایی است که 
توانستیم در این شــرکت های تعاونی پیگیری کنیم؛ این 
موضوع که موجب پایدار شــدن این چرخه می شــود، در 
اساسنامه شرکت های تعاونی آمده است. این فعال محیط 
زیســت با اشــاره به اینکه این روســتاها ابعاد اکولوژیکی، 
اجتماعی یا معنوی ویژه ای دارند، افزود: دراین پروسه تالش 
می شود تا اهالی روستا برای رســیدن به اهداف اقتصادی، 
اجتماعی و زیســت محیطی به صورت فعال کنار هم قرار 
گیرند. طواف زاده با بیان اینکه ابتدا با موضوعات کوچک وارد 
روستاها می شویم و کم کم آن را گسترش می دهیم، توضیح 
داد: برای اجرای این طرح در یک روستا، ابتدا با یک موضوع 
مثال پسماند کار را شــروع می کنیم وبه تدریج اولویت های 

روستا، مشخص و کار روی آن آغاز می شود.

تاالب انزلی و روستاهای پایدار

دریچه

با مسئوالن

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان بوشهر گفت: یک 
قطعه الک پشت که در حوضچه شرکت پتروشیمی جزیره 
خارگ گرفتار شده بود، پس از یک ساعت غواصی نیروهای 

اداره محیط زیست، نجات یافت و به دریا بازگردانده شد.
حسین دلشــب افزود: یکی از دوســتداران محیط زیست 
پس از مشاهده گرفتارشدن یک قطعه الک پشت جوان در 
حوضچه پتروشیمی خارگ، با اطالع رسانی به موقع، باعث 
نجات آن شــد. وی بیان کرد: کارکنان اداره محیط زیست 
خارگ پس از اطالع، در محل حاضر شــده و پس از بررسی 
ماجرا، نســبت به نجات این الک پشت اقدام کردند. دلشب 
ادامه داد: کارکنان اداره محیط زیســت خارگ با همکاری 
دو دوستدار محیط زیست با وجود سردی هوا و نبود شرایط 
مناسب، با یک ساعت غواصی این الک پشت را نجات دادند. 

وی افزود: این الک پشــت از طریق مسیر ورودی حوضچه 

پتروشــیمی به این حوضچه وارد شده و نتوانسته بود مسیر 
خروجی را پیدا کنــد. وی گفت: پس از پاکســازی و انجام 
اقدامات حفاظتی الزم توسط کارکنان اداره حفاظت محیط 
زیست خارگ و دوســتداران محیط زیست،  این الک پشت 

در ساحل رهاسازی شد و به دریا بازگشت.

از سوي مدیر کل حفاظت محیط زیست در نشست مشترک 
کمیســیون معادن اتاق بازرگاني بیان شد که معدن کاري به 

شیوه کنوني، نمودي از توسعه ناپایدار و محکوم به شکست و 
نابودي اســت. به گزارش »پارما« حمید ظهرابي ابراز داشت: 
هرگاه در هر بخشي از جهان، مســائل زیست محیطي مورد 
بي توجهي قرار گرفته، نتیجــه اش خســران و ویراني بوده 
است. وي در این نشســت که با حضور دکتر سرقیني، معاون 
امور معادن و صنایع معدنــي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
سهل آبادي رییس اتاق بازرگاني صنعت و معدن و همچنین 
جمعي از مدیران معدني وزارت صنعت برگزار شد، با تقسیم 
بندي منابع طبیعي به تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، ابراز داشت: 
معادن، تجدید ناپذیر و منابع آب تجدیدپذیر هستند و با نگاه به 
وضعیت منابع آب کشور، مي توان بي توجهي به اصول توسعه 
پایدار را در بحران آب مالحظه کرد. ظهرابي با اشــاره به مجاز 

شمردن چاه هاي غیرمجاز پس از صدور یک راي در گذشته به 
وسیله مجلس، اعالم کرد: امروزه با تاراج و بهره برداري ناپایدار 
از منابع آب کشور، با بحران جدي مواجه شده ایم. همچنین 
مدیر کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان به تشریح 
ماده اي از اصالحیه قانون معادن پرداخت که طبق آن، وزارت 
صنعت در مناطق چهارگانه مکلف به استعالم از محیط زیست 
است و در مقابل، محیط زیست نیز موظف است ظرف دو ماه 
پاسخگوي استعالمات باشــد. وي ابراز تاسف کرد که گاهي 
مدیران صنعت دچار این برداشت اشتباه مي شوند که با توجه 
به این ماده، دیگر الزامي براي رعایت ضوابط زیست محیطي 
درباره ســایر معادن وجود ندارد که نتیجــه آن تخریب هاي 
گذشــته در محیط زیســت و منابع طبیعي و گسترش روز 

افزون تعارضات اجتماعي اســت. ظهرابي بــا تاکید بر اصول 
توسعه پایدار شامل سه وجه اقتصاد، محیط زیست و مسائل 
اجتماعي گفت: معدن کاري به شــیوه کنوني به دلیل رعایت 
نکردن مسائل زیست محیطي و گسترش روزافزون تعارضات 
اجتماعي، عمال فاقد دو وجه از سه وجه توسعه پایدار و محکوم 
به شکست اســت. وي در پایان، از مســئولین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درخواســت کرد که اصول توسعه پایدار را در 
دستور کار قرار دهند؛ زیرا اگر این چرخش سیاست را نداشته 
باشند تخریب هاي گســترده اي بر اکوسیستم هاي طبیعي 
کشــور وارد نموده و بعدها با مقاومت هاي اجتماعي، ناچار به 
تعطیلي معدن ها خواهند شد. ظهرابي از معدن کاران و وزارت 
معدن، صنعت و تجارت درخواست کرد که براي احیاي اراضي 
و معادن بعد از بهره برداري، چاره اندیشي کنند؛ چرا که با ساز 
و کار کنونــي، معدن کاري فقط چهــره اي زخمي از طبیعت 

برجاي مي گذارد.

کارشناســان حیات وحش، یک گونه جدید و منحصر به 
فرد قورباغه را در شرق تانزانیا شناسایی کرده اند.

مدیر اجرایی گروه حفاظت از جنگل هــای تانزانیا در این 
باره گفت: این گونه در حفاظتگاه جنگلی »ریووو سواث« 
حدود 45 کیلومتری شهر دارالسالم، پایتخت تجاری این 

کشور شناسایی شده است.
میشــاک افــزود: در ســال 200۱ میــالدی گروهی از 
دانشمندان علوم حیات وحش در همکاری با یک سازمان 
غیردولتــی در تانزانیا، اطالعاتی را دربــاره نوعی قورباغه 
»نِیزار« بــا ظاهری عجیــب در این حفاظتــگاه جنگلی 

جمع آوری کردند.
۱6 سال بعد یک تحلیل و ارزیابی ژنتیکی و مورفولوژیکی 
توسط محققان انگلیســی روی این دوزیستان، نشان داد 
 که این قورباغه بــه لحاظ علمی گونه جدیدی محســوب 

می شود.
Hyperolius ru�  به گزارش شــینهوا، این قورباغه که

vuensis یا »قورباغه نیزارهای سخت ریووو« نام گرفته 
است، در میان نیزارها و بوته زارها در یک منطقه باتالقی از 

علفزارهای این حفاظتگاه زندگی می کند.

نجات الک پشت در حوضچه پتروشیمی خارگ

معدن کاري به شیوه کنوني، نمودي از توسعه ناپایدار و محکوم به شکست و نابودي است

کشف گونه جدید قورباغه در تانزانیا

اسماعیل نجار در حاشیه سی و سومین همایش فصلی مدیران 
کل پزشکی قانونی کشور در قشم گفت: مقابله با منشأ داخلی 
پدیده ریزگردها راه حل فوری ندارد؛ بلکه نیازمند کاشت سه 
میلیون هکتار نهال و گیاهان متناسب با اقلیم است و تا زمان 
جا افتادن ریشه گیاهان و تغذیه از منابع آب زیرزمینی، باید 

گیاهان آبیاری شوند که امری هزینه بر و درازمدت است. 
وی با بیان اینکه بیابان زایی، تغییرات اقلیمی، کاهش منابع 
آبی و بارش ها علت های اصلی داخلی بروز این پدیده است، 
خاطرنشان کرد: اقدام هایی توسط دولت در راستای مقابله با 
گرد و غبارها در استان خوزستان صورت گرفته؛ اما بخش قابل 

توجهی از ریزگردها منشأ خارجی دارد. 
رییس ســازمان مدیریت بحران یادآورشد: دولت به مشکل 
آلودگی هوای کشــور به ویژه در خوزستان توجهی ویژه دارد 
اما گرمایش زمین به میزان ۱/7درجه سانتیگراد و پیامدهای 
ناشــی از آن همچون کمبود آب، کاهش میــزان بارندگی و 
بیابان زایی، از دیگر علت های بروز این پدیده اســت که یک 

دولت به تنهایی نمی تواند در زمینه رفع آنها اقدام کند.
وی با بیــان اینکه محیط زیســت، متولی اصلــی در زمینه 
است، اضافه کرد: سایر ســازمان ها مانند جنگل ها و مراتع 

نیز در زمینه مقابله با ریزگردها مســئولیت دارند و به ویژه با 
محدودیت های اعتباری، موضوع بسیار پیچیده شده است؛ اما 
دولت از همه ظرفیت ها بهره گرفته که از آن جمله می توان به 

طرح احیای هورالعظیم اشاره کرد.
نجار ادامه داد: بخش قابل توجهی از این تاالب در خاک ایران 
است که پیشــتر جهت حفاری و بهره برداری از منابع نفتی 
تخلیه شده بود اما دولت یازدهم حقابه ای برای احیای آن در 
نظر گرفت و تا کنون سه زون هورالعظیم آبگیری شده است.  
وی تصریح کرد: 80 درصد پدیده ریزگردها منشــأ خارجی 
دارد که 60 درصد آن از کشــور عراق اســت؛ اما مقابله با این 

پدیده به هیچ عنوان در اولویت آنها نیست.
رییس ســازمان مدیریت بحــران افزود: عــراق هم اکنون 
مشــکالت جدی تری برای مقابله دارد و از ســویی بخشی 
از کانون هــای تولیــد ریزگردها هــم اکنــون در کنترل 

تروریست هاست. 
وی بیان کرد: تغییرات منطقه ای توسط ترکیه مانند احداث 
سد در باالدســت رود دجله و فرات، موجب خشکی برخی از 
مناطق و افت رطوبت شده اســت که با وزش بادهای شدید، 

باعث رسیدن ریزگردها به خوزستان می شود.

 همکاری مردم، موجب کاهش خسارت های ناشی 
از بحران ها می شود 

رییس ســازمان مدیریت بحران، در ادامه به وقوع ســیل در 
استان سیستان و بلوچســتان نیز اشــاره کرد و گفت: ۱06 
میلی متر میانگین بارندگی ســاالنه این اســتان است که در 
بارندگی هــای اخیر 53 میلی متــر باران باریــد؛ اما عوامل 

مختلفی در کنار هم موجب بروز خسارت شد. 
وی با تاکید براینکه 50 میلیارد ریال در مرحله نخست برای 
جبران هزینه های ناشی از سیالب توســط دولت در اختیار 
سیستان و بلوچســتان قرار خواهد گرفت، بیان داشت: سایر 
خسارت ها نیز پس از برآورد، تخصیص داده می شود اما مردم 

نیز به نوبه خود باید همراهی الزم را داشته باشند.
نجار بیان کرد: خســارت هــا در موارد زیادی، از ســاخت و 
سازهای غیرمجاز، ساخت و ساز در نقاط ممنوعه یا بی توجهی 
به هشدارها در زمان بحران ناشــی می شود که به هیچ وجه 

قابل قبول نیست.
وی عنوان کرد: هم اکنون 20 استان شاهد بارش باران و برف 
است و مردم باید متناسب با شــرایط رفتار کنند اما بسیاری 
از هشــدارها و محدودیت ها را جدی نمی گیرنــد که از آن 
جمله می توان به سفر بدون تجهیزات زمستانی اشاره کرد که 

درنتیجه آن مشکالتی برای مردم و دولت ایجاد می شود. 
رییس سازمان مدیریت بحران تاکید کرد: مردم باید زندگی 
و کسب خود را ایمن کنند؛ چراکه حادثه پالسکو به این دلیل 
رخ داد که واحدهای مستقر در ساختمان باوجود درآمدهای 
قابل توجه، حتــی یک درصد از آن را طی این ســال ها برای 
ایمنی اختصاص نداده بودند؛ در حالی که اگر به هشــدارها 

توجه می شد، شاهد این میزان فاجعه و خسارت نبودیم.
وی با اشــاره به بودجــه ۱20 هزار میلیــارد ریالی مدیریت 
بحران کشور اضافه کرد: دســتگاه ها باید به وظیفه نظارتی 
خود عمل کنند چرا که برای مقابله بــا حادثه ها و بحران ها، 
راهی جز پیشــگیری و اســتفاده از فناوری های نوین وجود 
ندارد و درصورت بروز بحران نیز دولت همه توان خود را برای 

یاری رسانی به کار خواهد گرفت.
نجار در ادامه افزود: با توجه به گســل های فراوان موجود در 
کشور، زلزله بزرگ ترین بحرانی است که کشورمان را تهدید 
می کند و به واســطه برداشــت های بی رویه از سفره های 

زیرزمینی، فرونشست زمین دومین تهدید به شمار می رود. 
رییس سازمان مدیریت بحران در پایان یادآورشد: در شرایطی 
که ایران کشوری حادثه خیز اســت، آمادگی های الزم برای 
مقابله با بحران هایی مانند زلزله وجود ندارد و تنها ۱0درصد 
برای مواجهه با بالیایی مانند زلزله آمادگی داریم که به هیچ 

وجه این سطح از آمادگی کافی نیست.

رییس سازمان مدیریت بحران با بیان اینکه حذف منشأ داخلی پدیده ریزگردها امری هزینه بر و دراز مدت است ، گفت: باید 
سه میلیون هکتار نهال کاری برای مقابله با ریزگردها انجام شود.

رییس سازمان مدیریت بحران عنوان کرد:

سه میلیون هکتار نهال کاری برای مقابله با منشأ ریزگردها

قاب روز  »لبخند ملیح یک کوسه قاتل ! «
این روزها یک کوسه ماده در ساحل فلوریدا به لطف لبخند ملیح و دندان های سفیدش که یادآور شخصیت »بروس« در فیلم انیمیشن پیدا کردن نیمو  است، نظر غواص ها را در آمریکا به خود جلب کرده. عکاس غواص »کیسی جنسن« که سال ها آرزو داشت یک کوسه 
لیمویی را ببیند، حاال حسابی در شگفت است که این کوسه ماهی دقیقا شبیه شخصیت خندان کارتون فایندینگ نیمو است. کیسی می گوید: »من همراه کوسه های زیادی غواصی کرده ام؛ اما این اولین بار است که اسنوتی را می بینم. من مدت ها بود که منتظر بودم تا 
این کوسه ماهی را از نزدیک ببینم؛ اما وقتی که توانستم با این حیوان روبه رو شوم، قلبم از تپش باز ایستاد. این کوسه ماهی به خاطر وضعیت قرار گرفتن آرواره هایش که باعث شده خندان به نظر بیاید، در تمام آب های فلوریدا کامال سرشناس شده است. البته دم این کوسه 

هم چین خورده است؛ اما گمان نمی رود که مشکلی در شنا کردنش ایجاد کند که البته او را در نظر ما دوست داشتنی تر هم کرده است. او همیشه خندان بوده و از بودن در کنار ما خوشحال است!«

تغییرات منطقه ای 
توسط ترکیه مانند 

احداث سد در 
باالدست رود دجله 

و فرات، موجب 
خشکی برخی از 

مناطق و افت رطوبت 
شده است که با وزش 
بادهای شدید، باعث 
رسیدن ریزگردها به 

خوزستان می شود

ساالنه بیش از 400هزار نفر در اروپا
به دلیل آلودگی هوا می میرند

کمیسیون اروپا، ضمن آخرین اخطار به پنج کشور عضو اتحادیه اروپا 
ازجمله انگلیس برای مقابله با آلودگی هوا، اعالم کرد که ساالنه بیش 
از 400 هزار نفر در کشــورهای عضو این اتحادیــه به دلیل عوارض 

ناشی از آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند.
کمیســیون اروپا طی یک بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد: اخطارهای 
نهایی، به کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به دلیل 
شکســته شــدن مکرر محدودیت مربوط به آلودگی هوا در زمینه 
میزان انتشار ذرات ســمی دی اکســید نیتروژن در این کشورها، 

فرستاده  شده است.
در این بیانیه گفته  شده است آلودگی ناشی از دی اکسید نیتروژن که 
خودروها خصوصا خودروهای دیزلی منشأ اصلی آن هستند، یکی از 
عواملی است که سالمتی افراد را در معرض خطر جدی قرار می دهد.

کمیسیون اروپا از پنج کشــور یاد شده خواســته است که هرچه 
ســریع تر اقدامات الزم را برای بهبود کیفیت هــوا با هدف تضمین 

سالمتی مردم این کشورها صورت دهند.
کمیسیون اروپا به این پنج کشور، دو ماه مهلت داده است که اقدامات 
الزم را برای کاهش انتشار دی اکسید نیتروژن صورت دهند و در غیر 
این صورت با دادگاه کیفری اروپا و جریمه ســنگین مواجه خواهند 

شد.
در بیانیه این کمیسیون همچنین بیان شــده است: ساالنه بیش از 
400 هزار نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل عوارض ناشی 
از آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند؛ ضمن اینکه میلیون ها 
نفر دیگر نیز به دلیل آلودگی هوا از مشکالت ریوی و قلبی و عروقی 

رنج می برند.
به گفته این کمیسیون، آلودگی ناشــی از دی اکسید کربن در سال 
20۱3 میالدی ســبب مرگ زودرس 70 هزار نفر در اروپا شده که 
این رقم بیش از سه برابر تلفات ناشی از سوانح رانندگی در طول این 

سال بوده است. 
براســاس گزارش کمیســیون اروپا، در حال حاضر در ۱6 منطقه 
انگلیس از جمله شهرهای لندن، بیرمنگام، لیدز و گالسکو، میزان 

انتشار دی اکسید نیتروژن بیش  از محدودیت تعیین  شده است.
روزنامه گاردین اخیرا نوشــته بود: بر اســاس قانون، ذرات ســمی 
دی اکسید نیتروژن در هر ساعت نبایســتی از 200 میکروگرم در 
مترمربع و به طور کلی ۱8 بار در سال تجاوز کند؛ این در حالی است 

که این سطح بارها در لندن شکسته شده است.
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
به مالت نناز؛ به شبی بنده

زندگی كنید و از حال لذت ببرید.
اكنون فكر كنید و ســعی كنید به ســواالت زیر پاسخ 

دهید:
1. پنج نفر از ثروتمندترین مردم جهان را نام ببرید.

2. برنده های پنج جام جهانی آخر را نام ببرید.
3. آخرین ده نفری كه جایزه نوبل را بردند چه كســانی 

هستند؟
4. آخرین ده بازیگر برتر اسكار را نام ببرید.

نمی توانید پاسخ دهید؟
نسبتا مشكل است، این طور نیست؟

نگــران نباشــید، هیچ كس این اســامی را بــه خاطر 
نمی آورد؛

پس شما چیزی را از دست نداده اید،
چـــــــــون

روزهای تشویق به پایان می رسد
نشان های افتخار خاك می گیرند

برندگان به زودی فراموش می شوند
و حتی بهترین ها هم روزی می میرند!

- همیشه از آدم بدبین پول قرض بگیر؛ او انتظار ندارد 
كه آن را پس بدهی.

 - اگر آدمــی می خواهــد بــه دیگران كمــک كند،
پسندیده ترین روش این است كه خود، انسان واالتری 

شود.
- آنچه هستیم بسیار بیشتر موجب سعادتمان می شود 

تا آنچه داریم. 
- ســخاوت، بخشیدن بیشــتر از توان اســت و غرور، 

ستاندن كمتر از نیاز.
-  هر جنبنده ای كه روی زمین است، مرگ را ناخوش 
می دارد و اگر به چشــم خرد بنگرد، راحتی بزرگ در 

مرگ است.
- نادانی مردم، خود بســتری الزم برای به وجود آمدن 

دیكتاتورهاست.
- خواندن بدون فكر كــردن، مانند خوردن بدون هضم 

كردن است!
- تنهــا راه موفقیت این اســت كــه كاری كنید مردم 
از شما متنفر شــوند؛ به این ترتیب آنها شــما را به یاد 

خواهند داشت. 
- در نهایت همه ما دچار مشــكل مشــتركی هستیم: 

همگی فراموش خواهیم شد.

دانستنی ها

 اگر دو عدد آســپیرین را در آب حل كنید و بعد از اصالح روی سطح 
پوستتان بمالید، در رفع موهای زیر پوستی موثر است. 

- شكر در كودكان سبب كاهش هوش و پایین آمدن نمره های درسی 
می شود. 

 در سال 2008 شركت مایكروســافت پیشنهاد خرید یاهو را به مبلغ 
44/6 بیلیون دالر داده بود كه یاهو نپذیرفت. اما نهایتا این شــركت در 

سال 2016 به قیمت 4/8 بیلیون دالر فروخته شد. 
  پنبه الزم جهت تولید یک عدد تیشرت، تقریبا 2700 لیتر آب مصرف 

می كند.
 درختان قادرند در مورد حمله حشــرات، به یكدیگر ســیگنال های 

هشداری ارسال كنند. 
 3 درصد از كودكان جهان در ایاالت متحده زندگی می كنند در حالی 
كه 40 درصد از اسباب بازی هایی كه در جهان ساخته می شود توسط 

شهروندان آمریكا خریداری می شود.
 شكست عشقی می تواند به ایســت قلبی منجر شود، چرا كه ضربان 

قلب افراد تحت تاثیر احساساتشان قرار دارد. 
 در چین شغلی تعریف شده مبنی بر اینكه برای كسی كه از بچه پانداها 

مراقبت كند، سالیانه 32 هزار دالر حقوق در نظر گرفته می شود.

موفقیت

قورباغه را قورت بده!

اندکی فکر کن...

ضرب المثل 

شاد زیستن

هایالیت

 ارزش زندگی 

مردی بود كه ثروت زیادی داشت؛ به طوری كه حد و حساب نداشت 
و صاحب قصر مجلل، غالم و كنیز بود. روزی از روزها با خدم و حشم 
به حمام رفت. هنگامی كه وارد خزینه حمام شد، غالم مخصوصش 
قلیان جواهر نشانی را برایش چاق كرد و هر مرتبه كه سر از آب بیرون 
می آورد قلیان را به دهان او می گذاشــت، چند پک می زد و دوباره 
زیر آب می رفت. یک مرتبه كه سرش را از آب بیرون آورد با خودش 
گفت:» آیا كسی از من باالتر هست؟ آیا ثروت مرا كسی دارد؟« و به 
خودش مغرور شد. این فكر را كرد و به زیر آب رفت. همین كه سرش 
را از آب بیرون آورد، نه غالمی دید و نه قلیانی؛ صدا زد: »غالم!  غالم« 

دید خبری نیست. دالك های حمام با شنیدن صدای او پیش آمدند.
 او فریــاد زد: لباس های مرا بیاورید.« اما دیــد دالك ها، دالك های 
همیشه نیســتند، تعجب كرد. خودش آمد لباس بپوشید دید یک 
دســت لباس پاره و كهنه به جای لباس هایش گذاشــته اند. صدا 
كرد:»پس لباس های من چه شده؟« استاد حمامی و دالك ها آمدند 
گفتند: » تو هر روز كه به حمام مــی آیی لباس كهنه های خودت را 
می گذاری و یک دست لباس تازه و نوی مشتری ها را می دزدی. حاال 
خوب گیرت آوردیم.« و او را گرفتند و كتک زدند و لباس پاره ها را به 
او دادند و از حمام بیرونش كردند. ناچار در شهر گردش كرد تا شب 
شد. گرسنه و خسته شده بود و جایی برای رفتن نداشت. مجبور شد 
شب را در حمامی بگذراند. شــب را همان جا به سر برد. حمامی ازاو 

خوشش آمد و او را پیش خودش نگاه داشت. چند روزی آنجا بود كه 
صاحب حمام دید چه مرد زرنگی است؛ پس او را جامه دار حمام كرد 

و سپس دخترش را به عقد او درآورد.
بعد از چند ســالی دختر حمامــی صاحب دو فرزند شــد و چیزی 
نگذشــت كه حمامی مرد و ثــروت او به دخترش رســید. اما مرد 
هر شب كه به خانه می آمد افســرده به فكر فرو می رفت و با كسی 
حرف نمی زد. تا اینكه زنش یک شب از او پرسید: » تو را به خدا به چه 
فكر می كنی؟ به پدر من یا چیز دیگری؟«  مرد قصه را از اول تا آخر 

برایش گفت. 
زن به او گفت: »آدم وقتی صاحب ثروت شــد نباید به مالش مغرور 
شود. اما حاال كه این طور شده شب برو روی پشت بام پالس سیاه به 

گردن بینداز و به درگاه خدای متعال توبه كن و از خدا بخواه تا دوباره 
به خانه خودت برگردی.  مرد قبول كرد و با دل شكسته و پردرد رفت 
باالی پشت بام، پالس سیاه به گردن انداخت و دو ركعت نماز حاجت 
خواند و به درگاه خداوند نالید و توبه كرد. مشــغول مناجات بود كه 
خوابش برد. وقتی صدای اذان صبح به گوشش رسید بلند شد و نماز 
صبح را خواند و از زنش خداحافظی كرد و رفت كــه در حمام را باز 
كند. وارد حمام شد و لباسش را عوض كرد و درون خزینه رفت تا زیر 

آب خزینه را بزند.
وقتی سرش را از زیر آب بیرون آورد، غالم خودش را قلیان به دست 

باالی سرش دید.
 تا خواســت بگوید »غالم چرا...؟« غالم زودتر گفت: » آقا، این دفعه 

رفتی زیر آب طول كشید. چند دقیقه است كه منتظر شما هستم.« 
مرد بقیه مطلب را فهمید و شــكر خدا را به جا آورد. از میان خزینه 
بیرون آمد، دید حمام اولی است. غالمان لباس هایش را حاضر كردند 
و لباسش را پوشید و به خانه رفت. زن به او گفت: » امروز كمی دیرتر 
از حمام آمدی؟« مرد تعجب كرد و گفت: » چند سال است كه من 
رفته ام، زن گرفته ام، دارای دو فرزند شده ام. تازه زنم می گوید امروز 

دیرتر آمدی.« فهمید قدرت خدای بزرگ است واین بیت را گفت:
»به مالت نناز به شبی بند است به حسنت نناز به تبی بند است«

بعد چند نفر از غالمان را فرستاد و نشــانی آن شهر را هم به آنها داد. 
رفتند زن و فرزندانش را آوردند. دیگر تا عمر داشت ناشكری نكرد و به 

خودش مغرور نشد و ثروتش را در راه خدا خرج كرد.

۴. تعصبات آدم ها
خیلی ها قربانی تعصبات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی هستند 
كه به آن تعلــق ندارند. افراد واقعا شــاد به هیچ كــدام از آنها 
اهمیت نمی دهند. آنها به همه آدم ها یكسان و بدون تبعیض 
از نظر جنسیت، نژاد، مذهب، سن، تمایالت جنسی و وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی شان نگاه می كنند. افراد واقعا شاد شما را 
به خاطر آنچه كه هستید و توانایی اش را دارید قضاوت می كنند 

نه به خاطر رنگ پوست یا كشور محل تولدتان.
۵. تایید و ارزش گذاری دیگران 

افراد شــاد واقعا اهمیتی نمی دهند كه شما چه فكری درمورد 
آنها می كنید چون ارزش خودشــان را می دانند. البته آنها به 
حرف های دیگران گوش می كنند و نكات خــوب آن را به كار 
می بندند ولی به دنبال تایید دیگران نیســتند. آنها می دانند 
كه اگر بخواهند بــرای تایید دیگران زندگی كننــد، از تایید 
نكردن هایشان خواهند مرد. افراد واقعا شاد كاری كه باید انجام 

شود را انجام می دهند و هیچ وقت اجازه نمی دهند افراد منفی 
آنها را دلسرد كنند.

 ۶. اینکه همیشه حق با آنها باشد
افراد واقعا شــاد اهمیتی نمی دهند كه گاهی اشــتباه كنند. 
باالخره هیچكس نیســت كه همه چیز را بداند و جواب همه 
سوال ها را داشته باشد. با پذیرفتن اشتباه می توانید دریچه های 
یادگیری را به روی خود باز كنید. افراد واقعا شاد گوش می كنند 
و ایده های عاقالنه ای را كه گاهی مخالف با عقیده خودشــان 
است به كار می بندند. این امر، یادگیری آنها را تسهیل كرده و 

شادیشان را دوچندان می كند.
 ۷. محیط های نامساعد 

افراد واقعا شاد به محیط هایی كه درگیری های مثبت برایشان 
ایجاد نمی كنند اهمیتی نمی دهنــد. آنها می دانند كه چنین 
محیط هایی توأم با استرس بوده و ســطح شادیشان را پایین 
مــی آورد و حتی می تواند برایشــان مضر باشــد. درعوض، از 

محیط هایی اســتقبال می كنند كه بــا فعالیت های مثبت و 
لذت بخش توأم باشد؛ مثل پارك ها.

 ۸. مقایسه های اجتماعی 
افراد واقعا شاد خودشــان را با دیگران مقایسه نمی كنند. البته 
ســعی می كنند از تجربیــات دیگران درس بگیرنــد و وقتی 
می بینند كســی كاری را به خوبــی انجام می دهــد از او یاد 
می گیرند تا بتوانند به همان اندازه در زندگی خود موفق باشند؛ 
ولی تمركزشان همیشه بر پیشــرفت خود و تحسین دیگران 
برای پیشرفت هایشان است. این باعث می شود شادتر باشند و 
از حسادت، خشم و احساسات منفی برتری نسبت به دیگران 

دور بمانند.
 ۹. دخالت در کار دیگران 

افراد واقعا شــاد به كار دیگران كاری ندارند. البتــه اگر از آنها 
كمک بخواهید، به كمكتان خواهند آمد و وقتی ببینند به طور 
مشخص راه را اشتباه می روید نیز مداخله می كنند ولی تمركز 
اصلی  و اولویتشــان، بر آباد كردن خانه خودشــان است بعد 

دیگران.
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به مالت نناز؛ به شبی بنده

مواردی که افراد شاد به هیچ وجه به آنها اهمیت نمی دهند)2(

  اول سخت ترین کار را انجام دهید
هر چه بیشتر از عمرم می گذرد، بیشتر اطمینان پیدا می كنم كه تفاوت 
عمده انسان ها، انسان ضعیف و قوی و انسان بزرگ و كوچک كه میزان 
توانایی یا اراده ای استوار و خلل ناپذیر را برای خود مشخص می كند، دو 

راه بیشتر پیش رو ندارد: یا مرگ یا پیروزی.
یكی از راه های غلبه بر سستی و تنبلی و انجام سریع تر و بیشتر كارها 
این است كه اول از سخت ترین كارها شروع كنید. این همان قورباغه ای 
اســت كه باید بخورید. این كار یكــی از ســخت ترین و در عین حال 

مهم ترین مهارت های كنترل فردی است. 
برای اینكه این عادت را در خود به وجود آورده و تقویت كنید، مراحل زیر 

را به ترتیب دنبال كنید:
- در پایان روز برای فردا و در آخر هفته برای هفته آینده، لیستی از تمام 

كارهایی كه باید انجام دهید تهیه كنید.
- این لیست را با استفاده از روش الف، ب، پ، ت، ث و نیز قانون 80/20 

مرور كنید و تغییرات الزم را در آن ایجاد كنید.
- از میــان وظایف و كارهــا، كار الف -1 را كه مهم تریــن كار و وظیفه 
شماست انتخاب كنید؛ كاری كه انجام دادن یا ندادن آن بیشترین تاثیر 

را روی زندگی تان می گذارد. 
- هر چیزی را كه برای شروع و تمام كردن این كار الزم دارید آماده كنید 

تا بتوانید صبح روز بعد كار را شروع كنید.
- به مدت بیســت و یک روز به همین صورت كار را ادامه دهید و اول از 
همه به سراغ مهم ترین كار بروید. با این انضباط فردی، شما به معنای 

واقعی كلمه در كمتر از یک ماه كارایی خود را دو برابر خواهید كرد.
شــروع روز با انجام بزرگ ترین و مهم ترین كار، درست برخالف كاری 
اســت كه اغلب مردم انجام می دهند. با این انضباط فردی شما عادت 
تنبلی و سســتی در كار را می شــكنید و آینده خود را كامال در دست 

می گیرید. 

کاریکاتور 

اگر در یک موقعیت زندگی یا مرگ قرار داشته باشید چه خواهید 
كرد؟ حاضرید از چه چیز بگذرید تا زندگی  تــان را نجات دهید؟ 
آیا از خانه یا خودروی خود خواهید گذشــت؟ از تمامی پول  هایی 
كه در حساب بانكی  تان دارید دست خواهید كشید؟ تا چه اندازه 
می  توانید گذشــت كنید؟ آیا می  توانید از دســتتان بگذرید؟ اگر 
زندگی  تان به این كار وابسته باشد چه خواهید كرد؟ آیا می  توانید 
دســت خودتان را ببرید؟ در ســال 2003، آرون رالســتون در 
یک چنین موقعیتی میان زندگی و مرگ قرار داشــت. او در حال 
راهپیمایی در یک دره   بیابانی بود كه اتفاقی ناگوار برایش رخ داد. او 

سقوط كرد و دستش در زیر یک صخره   بزرگ گیر كرد. هیچ كس 
برای كمک به او آنجا نبــود. او فقط دو انتخاب پیش رو داشــت: 

همان جا بمیرد یا دست خود را قطع كرده و نجات یابد.
آرون یک ورزشــكار ماجراجوی باتجربه بود. در سال 2002، او از 
شــغل خودش به عنوان یک مهندس دست كشــید و ركوردی 
جهانی را در زمینه   صعود از كوه  ها ثبت كرد. او تبدیل به نخستین 
كسی شد كه توانســت به تنهایی و در فصل زمســتان از تمامی 
عظیم ترین كوه  های كلرادو صعود كند؛ زیرا ترسی از خطر كردن 
نداشت. در سال 2003، در حال اســكی كردن بود كه بر اثر وقوع 

یک بهمن تقریبا تا دم مرگ رفت. بعدتر در همان سال، نزدیک بود 
جانش را در حال راهپیمایی از دست بدهد. او اصال انتظار نداشت 
كه این كار بتواند برایش خطرآفرین باشــد، بنابراین یک اشتباه 

بسیار بزرگ مرتكب شد: به هیچ كس نگفت كه به كجا می  رود.
در روز نخست، مسافتی حدود 20 مایل را در بیابان پیموده بود تا 
اینكه به درون سوراخی ســقوط كرد و موجب جابه جا شدن یک 
صخره   بزرگ 360 كیلویی شد. این صخره روی دست او افتاد و او 
را همان جا به دام انداخت؛ آن هم زمانی كه در آن بیابان تنها بود و 

هیچ كس نمی  دانست كجاست.
آرون می  دانست كه كمكی در راه نیست؛ بنابراین فورا به فكر قطع 
كردن بازویش افتاد، ولی واضح اســت كه نمی  خواست این كار را 
بكند؛ از این رو تالش كرد تا درباره   ایــن موضوع فكر كند. پس از 
مدت كوتاهی، بازوی گرفتارشــده اش بی حس شد. او روش  های 
بسیار گوناگونی را برای گریختن امتحان كرد. تالش كرد تا صخره 
را از جایش تكان دهد، ولی نتوانســت. تالش كرد تا آن را بشكند، 
ولی نتوانست. سعی كرد از تجهیزات كوهنوردی  اش برای حركت 
دادن آن صخره استفاده كند، ولی بازهم موفق نشد. او می  دانست 
كه تقریبا هیچ شانسی ندارد كه كسی به كمكش بیاید. او آب اندكی 
به همراه داشت و می  دانست كه نمی  تواند برای مدت زمان زیادی 

زنده بماند.
آرون می  دانست كه مرگ برایش احتمالی بسیار واقعی و قابل وقوع 
اســت؛ بنابراین دوربین ویدئویی خود را درآورد و شروع به ضبط 
فیلم از خودش كرد و گفت: »اسم من آرون رالستون است. والدینم 
دانا و لری رالستون از انگلوود كلورادو هستند. هركسی كه این فیلم 

را پیدا كرد، لطفا تالشش را بكند تا این فیلم را به آنها برساند.«
آرون با خانــواده  اش خداحافظی كرد و گفت: »مجددا عشــقم را 
تقدیم همگان می كنم. به یاد و افتخار من، عشق و صلح و شادی و 

زندگی  هایی زیبا را به این جهان بیاورید. از شما متشكرم. 

چگونه بهتر زندگی کنم؟
پرسیدم چگونه  بهتر زندگی كنم ؟

با كمی مكث جواب داد:
گذشته ات را بدون هیچ تاســفی بپذیر، با اعتماد، زمان حال را 

بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو.
ایمانت را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز.

شک هایت را باور نكن وهیچ گاه به باورهایت شک نكن.
زندگی شگفت انگیز اســت؛ در صورتی كه بدانی چطور زندگی 

كنی.
پرسیدم آخر...

و او بدون اینكه متوجه سوالم شود، ادامه داد:
مهم این نیست كه قشــنگ باشی، قشــنگ این است كه مهم 

باشی؛ حتی برای یک نفر.
كوچک باش و عاشــق... كه عشــق، خود می دانــد آیین بزرگ 

كردنت را...
بگذارعشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با كسی.

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن!
داشتم به سخنانش فكر می كردم كه نفسی تازه كرد وادامه داد:  

هر روز صبــح در آفریقا، آهویی از خواب بیدار می شــود و برای 
زندگی كردن و امرار معاش در صحــرا می چرد. آهو می داند كه 
باید از شیر سریع تر بدود؛ در غیر این صورت طعمه شیر خواهد 

شد. 
شــیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا می گردد؛ چرا كه 

می داند باید از آهو سریع تر بدود تا گرسنه نماند.
مهم این نیست كه شیر باشــی یا آهو؛ مهم این است كه با طلوع 
آفتاب از خواب برخیزی و برای زندگی ات، با تمام توان و با تمام 

وجود شروع به دویدن كنی.
به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی می خواستم باز هم ادامه 
دهد و باز هم... كه چین از چروك پیشانی اش باز كرد و با نگاهی 

به من اضافه كرد:
زالل باش...،  زالل باش...، فرقی نمی كند كه گودال كوچک آبی 

باشی یا دریای بیكران؛ زالل كه باشی، آسمان در تو پیداست.
دو چیز را همیشه فراموش كن: خوبي كه به كسي مي كني

و بدي كه كسي در حق تو مي كند.

بین »خود واقعی« و خودی كه در آرزوی رسیدن به آن 
هستید پلی بزنید. بهانه ها را كنار بگذارید و 5 گام برای 
رســیدن به بهترین حالت خود بردارید و زندگی خود را 

متحول كنید !
در ذهنم، حالتی بهتر و ایده آل از خود به تصویر می كشم 
كه صاحب روحــی آزاد، الهه ای غیرمتعــارف با توانایی  
بســیار باالســت. زن درون ذهنم برای هر چیزی آماده 
اســت و اما من واقعی ام چطور؟ تقریبا بی شباهت به زن 

تصوراتم!
واقعیت این اســت كه اكثر ما یک »خود ایده آل« داریم 
كه تصوری از امیال و رویاهایمان است. این خود ایده آل 
نشــان دهنده  این اســت كه دوســت داریم چه كسی 

باشیم و به چه چیزهایی برســیم. نكته در این است كه 
كلید درست را برای باز كردن آن بخش های وجودیمان 
بیابیم و آنها را آزاد كنیم. زدن پــل بین زندگی واقعی و 
آن جنبه های زندگی ایده آل  را یاد بگیرید  و اینكه چقدر 

آسان می توان رویاها، امیال و ... را به حقیقت تبدیل كرد.
حرف دل خود را زدن

از اینكه بخواهیم به طور كامل درمــورد آرزوهای خود 
صحبت كنیم قدری می ترسیم؛ اما اگر بتوانیم بخش های 
پنهان وجود خود را به رسمیت بشناسیم، به این رهایی 
می رسیم و احساس خوشی، زنده بودن و آزادی خواهیم 

كرد!
با خودتان صادق باشــید. كدام بخش از خود واقعی تان 
را پنهان كرده اید؟ از بیان و اقرار به كدام یک از امیالتان 

خجالت زده اید؟ بیایید با آن روبه رو شوید!
خود واقعی تان مربوط به  چه چیزی اســت كه پنهانش 

می كنید؟ آیا بخش هایی از شخصیتتان مانند منشی من 
است كه موهایش را آبی رنگ كرد تا روح آزاد زن وحشی 
درونش را در آغوش بگیرد؟ یا شاید رویاهایتان را سركوب 
می كنید و به كاری كه به شدت نسبت به آن بی عالقه اید 

مشغولید!
راه ایده آل به سوی خود ایده آل  

زمانی كه ایده آل شــما از بیرون تحریک شود )به عنوان 
مثال، اصرار پدرتان به اینكه باید وكیل شوید( یا زمانی كه 
رویایتان بر مبنای یک ایده آل اجتماعی است )مانند: هم 
سایز یک مدل معروف شدن(، در این صورت »ایده آل« 
شــما موجب رنج و اندوهتان مــی شــود! اگرچه، اگر 
ایده آلتان واقعا آن چیزی باشــد كه می خواهید و همان 
چیزی اســت كه فرد درونتان می خواهد، در این صورت 
خود ایده آلتــان موجب ایجاد انگیزه و تحرك در شــما 

می شود.

خودواقعیتلنگری بر روحسود وکو

بهترین ورژن خودتان باشید

زندگی یا مرگ؟!
قسمت اول

آرون رالستون كوهنوردی است كه شاید داستانش را قبال شنیده 
باشید. وی تا حد بسیار زیادی نترس بود؛ اما این روحیه  وی، نزدیک 
بود كه روزی جانش را بگیرد. داستان ازاین قرار بود كه وی خانه  خود 
را برای سفری هیجان انگیز به سمت یک بیابان ترك می كند؛ بدون 
اینكه حتی به كسی اطالع دهد. در میانه  این سفر، به درون پرتگاهی 
سقوط می كند و سنگ بزرگی روی دست راستش می افتد. وی به 
مدت چندین روز در آن محل گیر كــرده بود كه درنهایت تصمیم 
می گیرد دســت خود را قطع كند تا بتواند از آنجا نجات یابد. آرون 
خیلی خوش شانس بود كه توانست از این مهلكه، جان سالم به در 
ببرد. وی از این اتفاق درس بزرگی گرفــت و آن درس این بود كه 
بیشتر به خانواده  خود و اطرافیانش برسد و وقت بیشتری را به آنها 

اختصاص دهد.
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پیشنهاد سردبیر: 
سپاهان از داوری ضربه خورد

فضای مجازیک

لیونل مســی فعالیت هایی جدی برای کمک به بیماران سرطانی 
آغاز کرد. مســی نابغه آرژانتینی تیم بارســلونا بــار دیگر همراه 
بیماران سرطانی شــد، کاری که او قبال هم انجام داده بود.مسی 
این بار همکاری با بیمارستانی به نام سن خوان را آغاز کرده تا در 

کنار بیماران سرطانی این بیمارستان باشد.

 با اعــالم کارشــناس روابط بیــن الملــل فدراســیون فوتبال،
 مهدی طارمــی از دیدار بــا الهالل محروم اســت. حامد مومنی 
در توضیح محرومیت مهــدی طارمی در دیدار بــا الهالل گفت: 
با اقدام به موقع فدراســیون فوتبال و اســتعالم از AFC قبل از 
شروع بازی های دور گروهی، فدراســیون فوتبال متوجه شد که 
طارمی در بازی اول پرســپولیس در دیدار با الهالل محروم است. 
کارشــناس روابط بین الملل فدراســیون فوتبال در پاسخ به این 
که دلیل محرومیت این بازیکن چیســت، گفــت: طارمی در دور 
یک شانزدهم نهایی ســال 2015 در تاریخ 26 می مقابل الهالل 
از زمین مســابقه اخراج شــده بود و از آنجایی که باید در اولین 
مســابقه این محرومیت اعمال شــود، این محرومیت با توجه به 
غیبت پرسپولیس در فصل گذشته به لیگ قهرمانان سال جاری 
انتقال پیدا کرده است.  مومنی در ادامه بیان کرد: طارمی از بازی 
اول محروم است؛ اما این نکته قابل ذکر است که طبق ماده 67.3 
از آیین نامه اخالقی و انضباطی فدراســیون فوتبال آسیا مسئول 
چک کردن کارت هــای زرد و قرمز و محرومیــت های احتمالی 
بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ها با خود باشــگاه های شــرکت 

کننده در مسابقات است.
 مومنی در پایان ضمن تاکید بر این نکته که باشگاه ها حتما باید 
وضعیت بازیکنان خود را از باشگاه های قبلی آنها نیز جویا شوند، 
گفت: البته این موضوع نباید باب شود که فدراسیون شرایط این 
باشگاه ها را پیگیری کند زیرا مسئولیت این موضوع به عهده خود 
باشگاه هاست؛ اما با توجه به اینکه این دیدار اولین مسابقه تیم ها 

در لیگ قهرمانان است، باشگاه ها این کار را انجام دادند.

اسطوره باشگاه منچستریونایتد فاش کرد که سال 2003 او و دیگر 
بازیکنان یونایتد قصد تنبیه رونالدینیو را داشته اند.

رونالدینیو سال 2003 از پاری سن ژرمن راهی بارسلونا شد؛ در حالی 
که از منچستریونایتد هم پیشنهادی جدی دریافت کرده بود با این 
حال او بارسا را به شیاطین ســرخ ترجیح داد که این مسئله، خشم 

ستاره های آن زمان یوناتید مثل اسکولز را در پی داشت.
او در همین رابطه گفت:» ســال 2003 در اردوی پیش فصل بودیم 
و همه فکر می کردیم که رونالدینیو بــه یونایتد می پیوندد؛ ولی در 
آخرین لحظات او بارسا را ترجیح داد.همه ما از او عصبانی شده بودیم 
و می دانستیم که به زودی بازی دوســتانه با بارسا را در پیش داریم. 
 عهد کردیم که رونالدینیو را در بازی اذیت کرده و هر کدام یک لگد

 به او بزنیم؛ اما در عمل اتفاق دیگری افتاد. او به قدری درخشان بازی 
می کرد که نزدیک شــدن به وی عمال ممکن نبود و نتوانســتیم به 

هدفمان برسیم.«

ژوزه مورینیو، ســرمربی منچســتریونایتد مدعی شد که تیمش 
تمرکز کافی برای کسب پیروزی در لیگ اروپا را ندارد.

 شــاگردان آقای خاص جمعه شــب موفق شــدند با نتیجه 0-3
 سنت اتین را شکست داده و یک گام به صعود به دور بعد رقابت ها 
نزدیک تر شــوند. هر 3 گل بازی را زالتان به ثمر رســاند ولی پس 
از گل ســوم یونایتد کمی عقب نشست و ســنت اتین موفق شد 
موقعیت هایی روی دروازه این تیم ایجاد کند. حال مورینیو مدعی 

شد که تیمش تمرکز کافی برای موفقیت در اروپا را ندارد. 
  او گفت:»عدم تمرکز، مشــکل ماســت. در رختکن این حس را 
داشتم. تیم خیلی پر سر و صدا بود، دستیار من در موقع گرم کردن 
این حس را داشت. بعضی بازیکنان ما به اندازه کافی تمرکز نداشتند 
که آدرنالین به اندازه در خونشــان ترشح شــود. بازی شروع شد و 
اولین کاری که ما کردیم یک پاس رو به عقب بود. نیمه اول دشوار 
بود. حتی برای من در کنــار زمین هم ارتباط با بازیکنان دشــوار 
بود. نیمه دوم کامال متفاوت بود. در نیمــه اول خوب کار نکردیم، 
موقعیت های زیادی از دست دادیم، توپ در نقاط خطرناک زمین 

لو رفت و به حریف اجازه دادیم ضد حمله بزند.«
 مورینیو ادامــه داد:» ما بردیم ولی احتماال شایســته اش نبودیم. 
اشــتباه کردیم ولی خوب با آن کنار آمدیم. نیمه دوم متفاوت بود. 
موقعیت هایی داشــتیم، به تیرک زدیم، به گل رســیدیم و خیلی 

خوب بود ولی نیمه اول سنت اتین بهتر بود.«

مسی علیه سرطان 

شوک به قرمزها قبل از دیدار آسیایی؛

مهدی طارمی از دیدار با الهالل 
محروم است

اسکولز: 

قصد کتک زدن رونالدینیو را 
داشتیم!

مورینیو: 

مشکل بازیکنان من عدم تمرکز است

فوتبال جهان

اتفاق روز

مستطیل سبز

سرمربی جوان ذوب آهن با وجود نتایج درخشان در 
شروع کارش نیم فصل دوم را ناموفق دنبال می کند.

سید مجتبی حســینی پس از سال ها حضور در کنار 
یحیی گل محمدی به عنوان دستیار، از هفته هشتم 
لیگ شانزدهم هدایت ذوب آهن را برعهده گرفت که 
این تغییر و تحول به سود باشگاه اصفهانی بود و آنها 
به غیر از یک باخت برابر نفت تهران، در 6 مســابقه 
به برتری رســیدند و یک بازی مســاوی کردند تا در 
پایان نیم فصل در فاصله هفت امتیازی پرســپولیس 
صدرنشین، جایگاه ســوم را در اختیار داشته باشند.

این مربی جوان در چهار مســابقه دور برگشــت هم 
بدون شکست و با کسب 8 امتیاز، ذوب آهن را در رده 
سوم نگهداشت؛ اما باخت هفته بیستم مقابل صبای 

قم آغازگر روزهای تلخ حسینی در اصفهان بود.
 ذوب آهن با هدایت حســینی دومیــن باخت لیگ 
را مقابل صبا متحمل شــد که این شکست به شکل 
بدتری برابر تراکتورسازی هم اتفاق افتاد و آنها 4 بر 
یک شکســت خوردند؛  درحالی پنجشنبه  حسینی 
یک نیم فصل کامل سرمربیگری را روی نیمکت ذوب 
تجربه کرد که شــاگردان او در فوالد شهر بازی را به 
آبی پوشــان پایتخت واگذار کردند تا هفته  بیست و 
دوم لیگ برتر ؛ جام خلیج فــارس برای مربی جوان 
ذوب آهن   پایان خوشی نداشــته  باشد  و تیم ذوب 
آهن پس از شکســت در مقابل اســتقالل  سومین 

باخت پیاپی را متحمل شد.
حســینی با وجود اینکه نتوانست برای سومین سال 
پیاپی ذوب آهن را بــه فینال جام حذفی برســاند؛ 
اما تیم او در نیمه نهایی نمایــش فوق العاده ای برابر 
تراکتورسازی داشــت ولی سه شکست اخیر و فاصله 
17 امتیازی با پرســپولیس موجب شــده نگاه یک 

مربی موفق جوان از او برداشته شود.

 حسینی
 پدیده رو به نزول نیمکت ها 

مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان 14 آذر ماه در 
 پایان مجمع انتخاباتی فدراســیون ناشــنوایان گفته بود: 
»در حــال حاضر چند فدراســیون ما با سرپرســت اداره 
می شوند که می خواهیم تا پایان سال تمامی انتخابات آنها 

را برگزار کنیم که دیگر فدراسیونی بدون رییس نباشد.«
با این اظهارنظــر وزیر ورزش و برگــزاری انتخابات برخی 
فدراســیون ها از جمله کاراته، ناشــنوایان و زورخانه ای و 
پهلوانی، به نظر می رسید ســایر سرپرست های مستقر در 
فدراسیون ها نیز باید عطای کار خود را به لقایش ببخشند 
و خیلی زود صندلی شان را برای رییس جدید خالی کنند، 
اما شــاید این پروســه در بین برخی از آنها دیرتر از وعده 

سلطانی فر شکل بگیرد.
یکی از این فدراســیون ها، ژیمناستیک است؛ فدراسیونی 

که از 19 تیر یعنــی نزدیک به هفت مــاه و 10 روز قبل با 
سرپرستی سید محمدشروین اســبقیان اداره می شود. در 
دوره حضور اسبقیان شــاید اتفاقات خوبی در این رشته به 
زعم او افتاده باشــد، اما قطعا از حاشیه ها کمتر بوده است. 
اســتعفاها و اعتراض ها در بخش هــای مختلف به حدی 
زیاد شــده بود که چیزی جز این مســائل در رسانه ها در 

ژیمناستیک دیده نمی شد.
بعد از این اســتعفاها، تغییراتی در وزارت ورزش و جوانان 
صورت گرفت و محمدرضا داورزنی به جای نصرا..سجادی 
روی صندلی معاونت توســعه ورزش حرفه ای و قهرمانی 

وزارت ورزش و جوانان نشست. 
داورزنــی در یکی از نخســتین اقدامات خــود در مجمع 
عمومی فدراسیون ژیمناســتیک حاضر و صحبت هایی را 

مطرح کرد که پس از آن، همــگان از برگزاری زودهنگام 
انتخابــات صحبــت می کردنــد. وی در ایــن مجمع با 
اشاره به شــرایط نامطلوب در ژیمناســتیک و فدراسیون 
متبوعش گفته بود: »مــا خودمان را ملــزم می دانیم که 
انتخابــات را با همــکاری کمیتــه ملی المپیــک هر چه 
زودتر برگزار کنیــم. وزیر ورزش قــول داده که انتخابات 
در کوتاه تریــن زمان ممکن برگزار شــود. مــن مکاتبات 
در مورد شــرایط فدراســیون را دیدم و در حال بررســی 
هســتم. باید نشســتی نیز با کمیته ملی المپیک داشته 
باشــیم تا در نهایت شــرایط را برای برگــزاری انتخابات 
فراهم کنیــم تا اینکــه بدون آنکــه نهادهــای خارجی 
دخالت کنند، ضمــن رعایت اصول حاکم بر فدراســیون 
 و رعایت نــکات مدنظــر کمیتــه بین المللــی المپیک 

انجام شود.«
صحبت های وزیر ورزش و معاونش اما باز هم این شــرایط 
را برای برگزاری انتخابات قبل از پایان ســال جاری فراهم 
نکرد و سرپرست فدراســیون چند روز قبل در گفت وگو با 
خبرگزار ی ها از مشخص شدن رییس جدید در نیمه دوم 

فروردین ماه 96 خبر داد.
داورزنی پس از مشــخص شــدن این تاریخ در گفت وگو 
با یکی از رســانه ها عنوان کــرده بود: »تــالش می کنیم 
بحث های مطرح شده از سوی فدراسیون جهانی و IOC و 
بحث هایی که از سوی کمیته المپیک مطرح شده را لحاظ 
کنیم و با تعامل فی مابین بتوانیم شــرایط برگزاری مجمع 

ژیمناستیک را در فروردین ماه فراهم کنیم.«
نکته مهم در این میان شاید اطالعات غلطی است که بین 
مســئوالن رد و بدل می شــود. چندی قبل رییس یکی از 
کمیته های فدراسیون، سفری به اندونزی داشت تا در یک 

اجالس جهانی شرکت کند. 
این مقام مسئول گفت وگوی کوتاهی با رییس فدراسیون 
جهانــی ژیمناســتیک داشــته و »مورینــاری واتانابه« 
به او گفته بود کــه ایرادی از نظر این نهــاد برای برگزاری 
انتخابات فدراســیون وجود ندارد. همچنین عنوان شــده 
بود که اگر کمیته ملی المپیک در این باره از فدراســیون 
جهانی سوالی داشته باشــد، این نهاد 48 ساعته می تواند 

پاسخ ابهامات را بدهد.
به هر حــال شــاید کوتاهی برخی مســئوالن و شــاید 
ســنگ اندازی برخی دیگــر تاکنــون مانــع از برگزاری 
انتخابات فدراسیون ژیمناســتیک شده است؛ فدراسیونی 
که رشــته اش جزو ورزش های پایه و پر مدال است و باید 
اهمیت زیادی به آن داده شــود، اما در عمل شاهد چنین 

چیزی نیستیم.

وقتی وعده وزیر ورزش محقق نشد؛

ژیمناستیک همچنان در انتظار رییس جدید

در حالی که مسئوالن ورزش کشور بارها اعالم کرده بودند انتخابات فدراســیون هایی که با سرپرست اداره 
می شوند، پیش از پایان سال 95 انجام خواهد شد، اما این وعده محقق نشــد؛ چرا که حداقل شاهد برگزاری 

مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک در سال 96 خواهیم بود.

شاید کوتاهی 
برخی مسئوالن 

و شاید  
سنگ اندازی 

برخی دیگر 
تاکنون مانع از 

برگزاری  انتخابات 
فدراسیون 

ژیمناستیک   شده 
است

رشــید مظاهری دو گل یک شــکل از آبی پوشان دریافت 
کرد تا ذوب آهن  بار دیگر رنگ شکست را ببیند. 

مظاهری که ســابقه حضور در تیم ملی را نیــز دارد ، روز 
پنجشنبه ضمن آنکه چند موقعیت را از مهاجمان استقالل 
گرفت، روی دو گل آبی پوشــان واکنش مناسبی از خود 
نشان نداد تا آبی پوشــان پنجمین پیروزی متوالی خود را 

کسب کنند.
 ایــن دروازه بــان کــه در دیدار رفــت دو تیــم به علت 
مصدومیت غایب بود و جای خودش را به عرفانی داده بود، 

در دیدار برگشت  دو گل همانند دریافت کرد. 
مظاهری علی الخصــوص روی گل دوم آبی ها مقصر بود و 

نتوانست ضربه سر برزای را با واکنشــی سریع مهار کند و 
توپ از بین دستان او وارد دروازه شد. 

مظاهــری در دو دیــدار گذشــته 6 گل دریافــت کرد تا 
نشــان دهد نه او و نه تیمش روزهای خوبی را پشــت سر 

نمی گذارند.

رســول کربکندی کارشــناس فوتبال و ســرمربی سابق 
ذوب آهن در خصوص باخــت ذوب آهن برابر اســتقالل 
اظهار داشــت: ذوب آهن به دلیل باخت هایی که در هفته 
های اخیر به دســت آورده از ســوی هواداران تحت فشار 
زیادی قرار گرفته است. به همین دلیل در مقابل استقالل 
به دنبال امتیاز بود. تماشــاگران باید بدانند این شــرایط 
ممکن است برای هر تیمی رخ دهد. ذوب آهن خوب بازی 
کرد؛ اما نتوانســت از موقعیت ها به درستی استفاده کند.

در مقابل نیز استقالل روند رو به رشــدی دارد.وی  افزود: 
کســب نتایج ضعیف ذوب آهن بر عملکرد این تیم در جام 
باشگاه های آسیا تاثیر منفی می گذارد. وظیفه کادر فنی 

اســت که بازیکنان را به آرامش برساند. با کم شدن بودجه 
ذوب آهن به نسبت سال گذشته، این تیم در ابتدای فصل 
بازیکنان کم تجربه را به اســتخدام درآورد و اکنون به نظر 
می رسد نیمکت این تیم خالی است. درحالی که حریفان 

آسیایی ذوب آهن از بهترین بازیکنان بهره می برند.

ذوب آهن نیاز به آرامش داردروزهای بد رشید ادامه دارد

.. سپاهان از داوری ضربه خوردپرسپولیسی ها  پولدار  شدند
کاپیتان تیم فوتبال سپاهان پس از شکست 
2 بر یــک تیمش مقابل پرســپولیس اظهار 
داشــت: در بازی کــه راحت می توانســتیم 
پیروز شــویم، داور بازی را برای پرسپولیس 
درآورد. در پنالتی اول طارمــی نزدیک تر از 
ضربه زننده بود. در پنالتــی دوم هم توپ به 
بیرون رفته بود و طارمی خودش را به من زد 

و پنالتی گرفت.
احسان حاج صفی اظهار داشــت: به کمیته 
داوران تبریک می گویــم که بهترین داورش 

را برای این بازی گذاشــت، حــق تیم ما در 
بازی ضایع شــد. مــا از داوری خیلی ضربه 
خورده ایم، در نیم فصل اول هم اشــتباهات 

داوری چند امتیاز از ما گرفت.

در هفته ای که گذشــت بازیکنان پرســپولیس باالخــره بعد از 
مدت ها بخشــی از مبلغ قراردادشــان را دریافت کردند. باشگاه 
پرسپولیس در هفته گذشته حدود 15 درصد از قرارداد بازیکنان 
این تیم را به حسابشــان واریز کرد تا شــاگردان برانکو با روحیه 

بهتری در مسابقات پیش رو شرکت کنند.
بازیکنان پرسپولیس مدتی بود که دریافتی از این باشگاه نداشتند 
و این مسئله حاشیه هایی را برای سرخ پوشان ایجاد کرده بود؛ اما 
با پولی که از حساب اسپانســر به حساب باشگاه پرسپولیس واریز 
شد کلیه اعضای تیم پرسپولیس بخشــی از پیش قرارداد خود را 

28دریافت کردند.
خبر خوب برای استقاللی ها

 وریا غفوری مدافع راســت تیم اســتقالل در همان نیمه نخست 
دیدار حساس استقالل مقابل الســد در حالی که بازی خوبی هم 
از خود نشــان داده بود با مصدومیت عضله دوقلوی پای راســت 
مواجه و ناچار شد جای خود را به خســرو حیدری بدهد. غفوری 
بعد از تعویض در دیدار آبی ها مقابل الســد، بــازی تیمش مقابل 
پرســپولیس و ذوب آهن را هم از دســت داد.وی بعد از پشت سر 
گذاشــتن این مصدومیت، جمعه در تمرین استقالل حاضر شد تا 
آبی ها در آستانه دیدار حساسشــان مقابل االهلی امیدوار باشند 
که این بازیکن بــا تجربه و تاثیر گذار را می تواننــد در اولین بازی 

آسیایی شان در اختیار داشته باشند.

از هفته جــاری، فعالیــت نمایندگان ایــران در 
رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا آغاز خواهد 
شد. سایت اسپورت 360 به همین منظور مقاله ای 
منتشــرکرده و پرســیده آیا تیم های استقالل یا 
پرسپولیس با حضوری قدرتمندانه می توانند آتش 
رقابت جدیدی به این پیکارها انداخته و تاریخ ساز 

شوند؟!
در این مقاله که به قلم جان دوردن به رشته تحریر 
درآمده، ابتدا عنوان شده اســت:تیم ملی فوتبال 
ایران در نقطه اوج اســت.تیم ملی از 4 سال قبل 
مطابق رنکینگ های فیفا در رده نخست آسیاست 
و برای اولین بــار در تاریخ در مســیر راهیابی به 
دومین جام جهانــی متوالی اســت. ضمن آنکه 
بازیکنانش در کل اروپا فعال هستند؛ اما در سطح 
باشــگاهی قاره، وضعیت آنگونه که باید باشــد، 
نیســت. از این رو خیلی بجا خواهد بود که از بین 
استقالل و پرسپولیس یکی، بتواند تحولی در لیگ 
قهرمانان آسیا که از دوشنبه آغاز می شود، در سال 

2017 ایجاد کند.
این ســایت ادامه داد:از آغاز مســابقات در سال 

2003 تاکنون، ایران دو تیم را به بازی نهایی این 
جام فرستاده اســت. اولین آن ســپاهان در سال 
2007 بود که تیم اصفهانی مقابل اوروا رددیاموندز 
ژاپن بازنده شد.3 ســال بعد ، ذوب آهن، در فینال 
مغلوب سئونگ نام ایلهوا چونما شد.بعد از آن دیگر 
اثری برای افتخار آفرینی  ایرانی ها دیده نشــد؛ اما 
شاید امســال تیمی از پایتخت ایران بتواند به این 
مهم برســد؛ البته تیم های دیگر ایرانیاســتعداد 
زیــادی دارند؛ امــا فاقد ســاختار اســتقالل و 
پرسپولیس هســتند.دو تیم پرطرفدار تهرانی که 
که در دربی هــای  خود در ورزشــگاه آزادی 100 
 هزار نفری را مملو از تماشــاگر آبــی و قرمز رنگ 

می کنند.
سایت اســپورت 360 در ادامه عنوان کرد: آخرین 
قهرمانی سرخ پوشان تهرانی در لیگ برتر مربوط 
به سال 2008 بوده اســت. در حالی که قهرمانی 
آبی پوشان در رقابت های جام باشگاه های آسیا به 
سال 1970 و 1991 مربوط می شود. در سال  های 

2009 و 2013 نیز قهرمان لیگ برتر ایران شدند.
در ادامه این مقاله عنوان شــد:به نظر می رســد 

وضعیت این تیم تهرانی امســال بهتر شده باشد. 
پرســپولیس صدرنشــین جدول بوده و 6 امتیاز 
بیشــتر از تراکتور ســازی، تیم دوم جدول دارد. 
در حالی که اســتقالل ســوم بوده و 10 امتیاز با 
سرخ پوشــان فاصله دارد؛ البته این فاصله امکان 
داشت بیشــتر هم باشــد؛ چرا که در دربی مهیج 

یکشنبه گذشته استقالل 3 بر 2 برنده شد.
در ادامه این گزارش به وضعیت خوب پرسپولیس 
در فصل جاری و روند تیم اســتقالل اشــاره شده 
است. البته گزارشگر این سایت عنوان کرد که در 
سال 2013 آبی پوشــان در بازی نیمه نهایی لیگ 

قهرمانان آسیا مغلوب اف.ث سئول شدند.
در بخــش پایانی این گــزارش نیز بــه تیم های 
هم گــروه ســرخابی ها در مرحلــه گروهی لیگ 

قهرمانان آسیا اشاره شده است.
این نویســنده گزارش خود را با این جمله به پایان 
می برد که پرسپولیســی ها شــرایط خوبی برای 
دستیابی به کسب دهمین جام داخلی خود دارند 
و برانکو ایوانکوویچ،ســرمربی کروات تیم با کسب 
آن حقانیتــش را به چهره ای همچــون کارلوس 
کی روش که از چندی قبل بــا وی در چالش بوده 

نشان دهد.

 مســعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان مانند دفعات قبل که از نزدیک
 نظاره گر رقابت های مختلف کشتی در کشورمان بوده،این بار نیز به کرمانشاه 
سفر کرد و ضمن حضور در مراسم افتتاحیه جام جهانی کشتی آزاد،از ابتدا تا انتها 

شاهد رقابت های کشتی گیران ایران مقابل آزادکاران هند بود.
 سلطانی فر همچنین در حاشیه این رقابت ها با جردن باروز نابغه محبوب  کشتی 
آمریکا که همراه این تیم به ایران آمده تا در رقابت های جام جهانی شــرکت 
کند برای لحظاتی کوتاه احوالپرسی کرد و به خاطر حضور در ایران به او خوش 
 آمد گفت.باروز نیز در مقابل از میزبانی خوب ایران از کشــتی گیران آمریکا

 قدردانی کرد. 

قاب   روز خارج از گود

احوالپرسی جردن باروز با وزیر ورزش  استقالل و پرسپولیس می توانند قهرمانان جدید آسیا باشند؟
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پیشنهاد سردبیر: 
با کسی که ضد انقالب است، نمی توان خوب رفتارکرد

با مسئوالن

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، با اشــاره به خبر منتشر شده 
در رســانه ها پیرامون خطای پزشــکی و بیــرون آوردن کلیه به جای 
کیست، اظهار داشــت: این خبر مربوط به مدت ها قبل است، شرایط 
بیمار و بیماری کلیه وی از موارد نادری اســت که فقط چند مورد آن 
در جهان گزارش شده است. غالمرضا اصغری با اشــاره به اینکه برای 
نجات جان بیمار اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است، افزود: 3 نفر 
از متخصصان مجرب اصفهان برای نجــات جان این بیمار اقدام کردند 
و از دست دادن کلیه غیرطبیعی و گرفتار در مقابل حفظ حیات بیمار، 
انتخابی است که در حین جراحی اتفاق افتاد و برای آن تصمیم گیری 
شد. وی در جواب این ســوال که این اتفاق مربوط به چه زمانی است، 

تصریح کرد: زمان این اتفاق را به صورت دقیق بــه یاد ندارم؛ چندین 
هفته پیش مطلع شدم که این بیمار به صورت معجزه آسا با همکاری 3 
جراح از مرگ حتمی نجات یافته اســت. وی ادامه داد: باتوجه به اینکه 
بیمار هر دو کلیه خود را از دست داده است، باید دیالیز روی او صورت 
گیرد؛ براین اســاس دیالیز کردن یک اقدام پزشکی است که کار کلیه 
را انجام می دهد و تنها موضوع کیســت بیمار مطرح نیست و این یکی 
از موارد نادر در جهان اســت. اصغری با اشــاره به نام این بیماری نادر 
بیان کرد: باتوجه بــه اینکه کلیه غیر طبیعی بــوده و از نظر محل قرار 
گرفتن و شــکل آن جزو موارد نادر بوده و این مــورد گرفتار توده های 
شبه کیست می شــود که معروف به کلیه لگنی اســت، این ناهنجاری 
مادرزادی بوده و کلیه بیمار شــبیه یک هالل نازک است. وی با اشاره 
به اینکه برای این اتفــاق اقداماتی صورت گرفته اســت، بیان کرد: در 

این مورد جلسه ای برگزار شد و پس از بررســی زوایای عمل جراحی، 
جمع بندی و توافق همگانی، به این نتیجه رسیدیم که خطای پزشکی 
اتفاق نیفتاده و برای نجات جان بیمار، درآوردن توده کلیه کار درستی 
بوده است. رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: انتظار داریم 
همه به نظر کارشناسی احترام گذاشــته و از اینکه خطای پزشکی رخ 
نداده و سیر طبیعی درمان برداشتن کلیه غیرطبیعی و مستعد سرطان 
بدخیم صورت گرفته اســت، خوشــحال باشــند. به گزارش تسنیم، 
در روزهای اخیر خبری مبنی بر خطای پزشــکی بــا این مضمون که 
»خانم جوانی برای خارج کردن کیســتی که در شکم داشت در یکی 
از بیمارستان های خصوصی اصفهان بستری شــده و یکی از پزشکان 
متخصص و مجرب اصفهان کلیه را با کیست اشتباه گرفته و کلیه بیمار 

را از بدن وی خارج کرده است« در رسانه ها منتشر شده بود.

توضیح دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره خارج کردن »کلیه« به جای »کیست« از بدن بیمار:

خطای پزشکی نبوده است!

جمالی نژاد در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مطرح کرد:

اصفهان، الگوی بسیاری از شهرهای 
کشور شده است

شهردار اصفهان پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان، 
ضمن تشکر از حماسه آفرینی مردم در راهپیمایی 22 بهمن اظهار 
کرد: همه جهان اذعان دارند مردمی که در دفاع مقدس مدیریت 
جنــگ را به عهده گرفتــه و تا به حــال تجربه جنگ نداشــتند، 
توانستند با ابزارهای ساده، شهید خرازی ها و همت ها و کاظمی ها 
را تربیت کننــد و همین مردم هســتند که امروز موشــک های 
دوربرد می سازند و ســلول های بنیادین ایجاد می کنند و جهان را 
 در مقابل انرژی هســته ای خود به کرنــش وادار می کنند. مهدی 
جمالی نژاد با اشاره به اینکه اکنون در مدیریت شهری نیز همین 
تفکر جهادی حاکم اســت، افزود: به دلیل همین نظام اعتقادی، 
باوجود بیکاری و رکود صنایع که پیشــرفت را در خیلی از موارد 
فلج کرده، نقطه به نقطه شــهر تبدیل به کارگاه های عمرانی شده 
است. شــهردار اصفهان تاکید کرد: با همت و پشــتکار و حمایت 
مردم، در اندک زمانی شــاهد پروژه های تحول برانگیز در شــهر 
هستیم که انقالبی در حوزه مدیریت شــهری رخ داده؛ به طوری 
که در بســیاری از شهرهای کشــور الگو شده اســت. جمالی نژاد 
یادآور شــد: همان کســانی که دیروز فاو را گرفتند و خرمشهر را 
آزاد کردند، امروز عنان مدیریت شــهری را به دســت گرفته اند.

بســیاری از مدیران شــهری از جانبازان باالی 50 درصد هستند 
که صحنه های تاریخی دفاع مقدس را رقم زدند. وی با اشــاره به 
اینکه در پروژه های عمرانی شــهر، انقالبی صورت گرفته اســت، 
خاطرنشــان کرد: با وجود اینکه ساخت و ســازها به دلیل شرایط 
اقتصادی کاهش یافته ولی شــهرداری هر هفته یک افتتاح را در 
سطح شــهر رقم زده است. شــهردار اصفهان تصریح کرد: نهضت 
آســفالت خیابان های شــهر، بهره برداری از هــزار و 850 پروژه 
کوچک و بزرگ و افتتاح مرکز همایش های امام خامنه ای در نیمه 

اول سال آینده، بخشی از اقدامات شهرداری است.

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان خبرداد:

جانمایی مجدد تابلوهای راهنمای 
مسیر باغ فدک برای مسافران نوروزی

 پیشرفت 90 درصدی پروژه 
خیابان آیت ا... خراسانی

مدیرمنطقه 8 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل عملیات اجرایی بوستان 
محلی بهرام آباد

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان، اولین مکان اسکان مسافران 
را هتل ها و میهمان پذیرها دانست و اظهارکرد: پس از هتل ها و 
میهمان پذیرها، منازل اســتیجاری، مدارس آموزش و پرورش، 
خوابگاه هــای دانشــجویی و درنهایت باغ فدک برای اســکان 
مســافران نوروزی پیش بینی شده اســت. علی اصغر شاطوری 
ادامه داد: طی چند سال اخیر اسکان مسافران نوروزی به صورت 
شب خواب و چادرخوابی محدود به باغ فدک شد و البته در این 

مکان امکانات بسیار خوبی برای مسافران فراهم شده است.
مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: فضاسازی 
و زیباســازی مجموعه گردشــگری باغ فدک برای شهروندان و 

گردشگران نوروزی در حال انجام است.
وی افــزود: فعالیت های عمرانی و خدماتــی محدوده باغ فدک 
 از چند مــاه گذشــته برنامه ریزی شــده و پیمانــکار در حال

فعالیت است.
شاطوری یادآور شد: با توجه به اینکه در سال های گذشته برخی 
از مسافران از نحوه راهنمایی مســیر گالیه مند بودند، تابلوهای 
راهنمای مســیر باغ فدک برای ســهولت آدرس یابی مسافران 

نوروزی، جانمایی مجدد شدند.

مدیر پروژه احداث خیابان و پارکینگ آیت ا... خراســانی اظهار 
کرد: عملیات اجرایی پروژه احداث پارکینــگ و خیابان آیت ا... 
خراســاني به منظور کاهش بار ترافیکی خیابان های آمادگاه و 

هشت بهشت در دست اجراست.
علیرضا دادخــواه افزود: خیابــان آیت ا... خراســانی حدفاصل 
خیابان های استانداری تا باغ گلدســته، به طول 375 و عرض 

بیش از 17متر به موازات خیابان آمادگاه احداث می شود.
مدیر پروژه خیابان آیت ا... خراسانی ادامه داد: پارکینگ خیابان 
نیز در یک طبقه با ظرفیت پارک 240 خودرو ساخته می شود.

دادخواه با بیان اینکــه این پروژه تاکنون 90 درصد پیشــرفت 
داشــته اســت، اعالم کرد: 290 میلیارد ریال برای آزادسازی و 
احداث پارکینگ و خیابان آیت ا... خراسانی در نظر گرفته شده 

است.
وی ادامه داد: احداث پروژه احداث خیابــان و پارکینگ آیت ا... 

خراسانی در نیمه دوم اسفند ماه تکمیل می شود.

مدیر منطقه 8 شــهرداری اصفهان، از تکمیل عملیات اجرایی 
بوستان محلی بهرام آباد خبرداد.

 عباسعلی نصوحی اظهار کرد: منطقه 8 یکی از پرجمعیت ترین 
مناطق 15 گانه شهرداری اســت که در همین راستا باید برای 
 ارتقای پویایی منطقه و شــهروندان، ســرانه فضای ســبز آن

افزایش یابد.
وی افزود: فضای ســبز عالوه بر کاهش آلودگی هوا، در نشــاط 
و پویایی محالت تاثیر بســزایی دارد. مدیرمنطقه 8 شهرداری 
اصفهان ادامــه داد: در همین راســتا احداث بوســتان محلی 
بهرام آباد با مســاحت 7 هــزار متر مربع احداث شــد. نصوحی 
بااشاره به اینکه برای این پروژه 24 میلیارد و 500 میلیون ریال 
هزینه شده است، اعالم کرد: بوستان محلی بهرام آباد در آینده 
نزدیک به صورت رسمی به بهره برداری می رسد. وی با اشاره به 
دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: طی یکســال گذشته حدود 
22میلیارد تومان آســفالت در معابر فرعی و اصلی ســطح این 

منطقه پخش شده است.
نصوحــی اظهار کــرد: بــرای آســفالت معابر بن بســت، باید 
ســاکنان این معابر درخواست خود را به شــهرداری ارائه دهند 
تا کارشــناس مربوطه از محــل بازدید کند و چنانچــه نیاز به 
 آسفالت باشد، با همکاری ســاکنان، بن بست در نوبت آسفالت

قرار می گیرد.

شهرداری

رییس پلیــس امنیت عمومــی فرماندهــی نیروی 
انتظامی اســتان اصفهان گفت: در راســتاي ارتقای 
امنیت اجتماعــي، طرح ضربتي کنتــرل و نظارت بر 
آرایشگاه هاي زنانه در شــهر اصفهان، توسط مامورین 
اداره نظــارت بر اماکن عمومي به مــدت یک هفته به 
اجرا گذاشته شد. سرهنگ اکبر عاصمي اظهار داشت: 
در همین راستا ماموران نظارت بر اماکن عمومي این 
پلیس، از 303 واحد صنفي بازدید به عمل آوردند که 
در نهایت 17 واحد صنفي به دلیل عدم رعایت برخي از 
موارد قانوني و تخلفات صورت گرفته پلمب شد. وي از 
صدور اخطار پلمب براي 31 آرایشگاه زنانه دیگر خبر 
داد و گفت: در این زمینه از متصدیان این واحدها تعهد 
گرفته شده اســت که در صورت عدم رعایت تذکرات 
با برخورد قانوني مواجه خواهند شد. عاصمي با اعالم 
تداوم و تشــدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلي 
و نظارتــي پلیس، گفــت: پلیس با دقت بــر عملکرد 
واحدهاي صنفي نظــارت دارد و از فعالیت واحدهایي 
که خــارج از چارچوب قانون، شــئونات و هنجارهاي 
جامعه عمل مــي کنند، جلوگیري خواهــد کرد. این 
مقام مسئول از شهروندان خواست در صورت مشاهده 

هرگونه تخلف، موضوع را به 110 اطالع دهند.

پلمب 17 آرایشگاه متخلف زنانه 
در اصفهان

اوقافسپاهانتظامی

شرکت بیش از ۲0هزار اصفهانی 
در آزمون ملی حفظ قرآن کریم

راه اندازی هیئت های اندیشه ورز 
در بسیج، امری ضروری است

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان در 
اجالسیه مجمع قشر بسیج استان، با گرامی داشت یاد 
شهدای انقالب اســالمی و مدافعان حریم اهل بیت)ع( 
اظهار کرد: رهبــر فرزانه انقالب در دیدار آذرماه ســال 
جاری با جمعی از بسیجیان سراسر کشور فرمودند باید 

کانون های اندیشه ورز در بسیج شکل بگیرد.
ســرتیپ دوم پاســدار غالمرضا ســلیمانی با اشاره به 
ضرورت راه اندازی هیئت های اندیشه ورزی در استان و 
شهرستان ها، گفت:  باید از ظرفیت نخبگان جامعه برای 
پیشــبرد و اعتالی برنامه های بسیج، نهایت استفاده را 

ببریم.
وی با اشاره به کار هیئت های اندیشه ورزی، تاکید کرد: 
برنامه های بسیج در این هیئت ها باید به نحوی پروبال 
داده شــوند که بتوان به صورت کامل مدعی شــد کار 

عالمانه صورت پذیرفته است.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان، در 
توضیح برنامه عالمانه گفت: کار علمی بر اساس دانش 
انقالبی و روحیه معنوی در بسیج، درمعرض مطالعه، آرا 
و نظر قرار می گیرد؛ ســپس کارآمدترین و بهینه ترین 
روش اجرایی، اتخاذ و سپس با روحیه جهادی به مرحله 

اجرا گذاشته می شود.

مدیرکل اوقاف امور خیریه  استان اصفهان، هم زمان 
با برگــزاری آزمون ملی حفظ قرآن کریم در اســتان 
اصفهان اظهارداشــت: 27 هــزار نفر امســال برای 
شــرکت در آزمون حفظ قرآن کریم استان اصفهان، 
ثبت نام و بیش از 20 هزار نفر آنها در آزمون شفاهی و 

کتبی شرکت کرده اند.
 حجت االســالم رضا صادقی افزود: ایــن آزمون در 
سراسر شهرســتان های اســتان اصفهان برگزار شد 
که در شــهر اصفهان چهــار هزار نفــر از خواهران و 
برادران شرکت کردند. وی ادامه داد: مشارکت مردم 
در برنامه هــای قرآنی و طرح حفظ قرآن در اســتان 
اصفهان، با گذشــت زمان رو به افزیش بوده و باید در 
این مســیر ســرمایه گذاری و فعالیت های بیشتری 
صورت گیرد؛ زیرا جامعه نیازمند مفاهیم و دستورات 

قرآنی است.
 مدیرکل اوقاف امور خیریه  استان اصفهان یادآورشد: 
تعداد موقوفات قرآنی در اســتان اصفهان نســبت به 
سایر نیت های وقف کم اســت و با توجه به ضرورت 
توسعه فعالیت های این بخش و توجه به فعالیت های 
فرهنگی با محوریت قرآن، نیازمند مشارکت خیرین 

و واقفین هستیم.

 فني و حرفه اي 

مدیر کل آموزش فنــي و حرفه اي اســتان اصفهان، 
سیســتم آموزش هاي دوگانه توأم با کار را راهکاري 

براي بهبود وضعیت کارجویان کشور دانست.
 ابوطالــب جاللي گفت: متاســفانه درصــد زیادي از 
کارجویان کشور را فارغ التحصیالن دانشگاهي تشکیل 
مي دهند که هنگام ورود به بــازار کار، با ناتواني هاي 

جدي مواجهند.
وی بیان کرد: سیســتم آموزش فني و حرفه اي توأم 
با کار در کشــورهایي مانند آلمان مورد استقبال قرار 
گرفته است. در این سیستم آموزشي برگزاري هم زمان 
دوره هاي مهارتي مبتني بر نیاز واحدهاي تولیدي در 
یک زمینه تخصصي، در عیــن فعالیت کارآموز در این 
واحدها، موجب مي شــود که اوال کارآموزان سریع تر 
به هدف آموزشي خود رســیده و جذب بازار کار شوند 
و ثانیا نیاز واحدهاي تولیدي جهــت جذب نیروهاي 

متخصص و کارآمد مرتفع گردد.
جاللی ضمن بیان دالیل کارفرمایان براي پذیرش این 
سیستم آموزشــي و ورود کارآموز به محیط کار تاکید 
کرد: با انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي و اداره کل تامین اجتماعي، مي توان آرامش 

خاطر را براي کارفرمایان فراهم کرد.

آموزش هاي دوگانه؛ روشي جدید 
براي پرورش نیروي انساني توانمند

آیت ا... حســین مظاهری از مراجــع تقلید و رییس 
حوزه علمیه اصفهان گفت: اختالفات خانوادگی بین 

زن و شوهر و اطرافیان، ریشه در رذایل اخالقی دارد.
این مرجع تقلید در درس اخالق این هفته در مسجد 
حکیم اصفهان افزود: غرور، تکبر، کینه و بی صبری از 
زشتی ها و رذایل اخالقی است و موجب دوری انسان 
از خوبی ها و مایه اختالفات می شــود. وی بیان کرد: 
اخالق و تهذیب نفس بسیار مهم است و در دستورات 
اســالمی به این موضوع مهم به صــورت ویژه توجه و 
توصیه شده اســت و باید برای بهبود اخالق و تهذیب 

نفس خود تالش کنیم.
رییس حوزه علمیه اصفهــان ادامه داد: رذایل اخالقی 
مانع از سعادت انسان اســت و اگر درخت زشتی ها از 
درون انســان جدا نشــده و به جای آن درخت خوبی 
و فضایل کاشــته نشــود، انســان به ســعادت دنیا و 
آخرت نمی رسد. وی با اشــاره به جنگ و کشتارها در 
کشورهای مختلف دنیا که توســط دولت های ظالم 
و اســتکباری صورت می گیرد، گفت: این همه ظلم 
و کشتار انسان های بی گناه، ناشــی از رذایل اخالقی 
درون افراد اســت که موجب چنین اتفاقات دردناکی 

شده است.
آیت ا... مظاهری با بیان اینکه استکبار جهانی، فرعون 
زمان است، تصریح کرد: فرعون در گذشته و استکبار 
جهانی در عصر کنونی، هــر دو دارای رذایل اخالقی 
بوده و هســتند و اخــالق و کرامت انســانی در بطن 
آنها وجود نداشــته و ندارد که با فرج امام زمان)عج( 
و به دست ایشان و همراهی شــیعه، ظلم و ستم آنها 
به پایان می رسد. وی خاطرنشــان کرد: همه ما باید 
درخصــوص تقویــت ارزش های اســالمی و فضایل 
اخالقی در باطن خود اهتمام داشــته باشــیم که این 
موضوع سعادت انسان را رقم می زند و برای این کار به 

مطالعه و تالش همیشگی نیاز است.

آیت ا... مظاهری: 

 اختالفات خانوادگی، ریشه 
در رذایل اخالقی دارد 

دیدگاه

آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد افزود: تحمید هم یعنی 
خداوند همه کماالت و خوبی ها را داراست و همه موجودات 
در حال تســبیح او هســتند؛ ولی ما انســان ها متوجه آن 

نمی شویم.
امام جمعه اصفهــان به تعبیر مفســران از تســبیح دیگر 
موجودات اشاره کرد و گفت: همین نظمی که در مخلوقات 
می بینیــم و از آن به وجــود خالقی بی نقص پــی می بریم، 

می تواند معنایی از تسبیح موجودات دیگر باشد.
طباطبایی نــژاد، از مالصــدرا به عنوان یکــی از افتخارات 
شیعه نام برد و گفت: ایشــان معتقد بود که تمام موجودات 
و حتی جمادات دارای شعور هســتند که از آیات قرآن نیز 
که می گوید شما تســبیح آنچه را در زمین و آسمان است، 

نمی بینید، این موضوع قابل اثبات است.
وی با اشــاره به آیه ای از قرآن در تعلیــم منطق پرندگان به 
حضرت ســلیمان)ع(، یادآور شــد: وقتی لشــکر حضرت 
سلیمان)ع( که جمعی از جن و انس و پرندگان بودند به خانه 

مورچه ای رســیدند، مورچه حضرت سلیمان را شناخت که 
این امر،  نشان از شعور موجودات دارد.

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان ادامــه داد: حتی اذان 
گفتن امام حســین)ع( در کربال را تنها حضرت زینب)س( 
شنیدند و یا صدای فرشتگان را امام علی)ع( می شنیدند که 
نشان می دهد موجودات همه تســبیح خداوند را می گویند 

ولی ما متوجه نیستیم.
وی تاکید کرد: بهتر است بدانیم که همه ذرات عالم در حال 
نیایش و عبادت خداوند هستند که باید تالش کنیم از آنها 
عقب نمانیم و مصداق آیه پســت تر از حیوانات و گمراه تر از 

آنها نشویم.
طباطبایی نژاد با اشــاره به قیام مردم تبریــز در 29 بهمن 
خاطرنشــان کرد: بعــد از اینکــه در قم جلســه ای برای 
بزرگداشت حاج آقا مصطفی تشکیل شد و عده ای از مردم قم 
به شهادت رسیدند، در چهلمین روز شهدای قم، مردم تبریز 
قیام کردند که 600 نفر دستگیر شــده و 16نفر به شهادت 

رسیدند و همین قیام ها انقالب را به پیروزی رساند.
امام جمعه اصفهان با اشاره به ســخنان مقام معظم رهبری 
در جمع مردم آذربایجان خاطرنشــان کرد: برای تشــکر از 
حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن در برف و باران برخی از 

شهرها، زبان قاصر است.
وی اضافه کرد: ولی ایشان فرمودند که مسئوالن باید بدانند 
شــرکت مردم در راهپیمایی برای دفاع از انقالب و اسالم و 
کشور و تو دهانی به دشمنان بود نه به این معنا که از عملکرد 
مســئوالن راضی هســتند؛ مردم از تبعیض و مشــکالت 
اقتصادی گالیه مند هستند و باید کاری کنیم که برای مردم 

محسوس باشد.
طباطبایی نژاد اذعان کرد: مقام معظم رهبری به مسئوالن 
هشدار دادند که برای رفع مشکالت مردم اقدامی محسوس 
انجام دهند و تدبیری بیندیشــند که مشــکالت رفع شود، 
البته مردم حســاب اصل نظــام و مشــکالت را از هم جدا 

می کنند.
امام جمعه اصفهان با اشاره به بخش دیگری از سخنان رهبر 
انقالب افزود: بعضی افراد و روزنامه ها بحث آشــتی ملی را 
مطرح می کنند و می خواهند مردم با اهل فتنه آشتی کنند؛ 
در حالی که انســان هدفمند اگر دید کسی مقابل هدفش 
ایســتاده و بر ضد آن صحبت می کند، نباید با او خوب رفتار 

کند.
وی با اشاره به ســیره حضرت علی)ع( اظهار داشت: بعضی 
فکر می کنند باید خاکشیرمزاج بود و با همه به خوبی رفتار 
کرد؛ ولی با کسی که ضدانقالب است، نمی توان خوب رفتار 

کرد.
طباطبایی نژاد یادآور شــد: مقام معظــم رهبری فرمودند: 
مردم با یکدیگر آشتی هستند؛ ولی با دشمن و کسانی که در 
روز عاشورا به امام حســین)ع(، بی احترامی و بسیجی را زیر 

دست و پا عریان کردند، قهر خواهند بود.
وی با اشــاره به اینکه با این تفکر باید با شمر هم خوب بود 
ادامه داد: این حرفی کامال نامربوط است و طبیعی است که 

انسان با کسی که بر ضد هدفش رفتار می کند، مخالف باشد.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد: اسالم در عین اینکه محبت 
را ترویج می کند، توصیه کــرده که در مقابل کفار هم غضب 

داشته باشیم.
طباطبایی نژاد در پایان با اشاره به حمله جنگنده های عراقی 
به هواپیمای مسافربری خاطرنشان کرد: در این حمله شهید 
محالتی نماینده امام)ره( در ســپاه و 40 نفر از نمایندگان 
و روحانیونی که برای سرکشــی به جبهه هــا می رفتند، به 

شهادت رسیدند.

بعضی فکر 
می کنند باید 

خاکشیرمزاج 
بود و با همه به 

خوبی رفتار کرد؛ 
ولی با کسی که 

ضدانقالب است، 
نمی توان خوب 

رفتار کرد

امام جمعه اصفهان:

با کسی که ضد انقالب است، نمی توان خوب رفتارکرد

امام جمعه اصفهان در خطبه های این هفته نماز جمعه اصفهان اظهار کرد: تســبیح خداوند توســط همه 
موجودات به معنای این است که خدا را از هر عیب و نقصی منزه بدانیم.
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گوناگون

دانستنی های شگفت انگیز
از هند )2(

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

جولیوس قیصر نمایشــنامه ای خواندنی از »ویلیام شکســپیر« با 
ترجمه »ابوالحسن تهامی« است که موسسه نشر »نگاه« آن را چاپ 
کرده اســت.  آنگاه که گمان می رود جولیــوس قیصر پس از حذف 
رقیبان سیاسی اندیشــه تاج بر ســر نهادن دارد، جمهوری گرایان 
با توطئــه ای او را می کشــند. اما بــه زودی انگیزه هــای متفاوت 
توطئه گران آشــکار می شــود و برخورد آرمان گرایی با جاه طلبی 
سیاسی، ملتی را به گرداب جنگ مهیب خانگی می افکند. شکسپیر 
در این درام بزرگش تبعات خشــن خیانت و جنایت را از دیدگاهی 

انسان شناسانه وا می کاود.  در بخشی از این نمایشنامه می خوانیم:
»بروتوس: ماه مارس را بــه یاد آورید، میانه  ماه مــارس را آیا خون 
قیصر کبیر از بهرعدالت ریخته نشــد؟ کدام فرومایــه او را گرفت و 

جز برای عدالت به شمشــیر کشــت؟  مگر نه آنکه یکایک ما بر دل 
نامدارترین مــرد جهان به این علت شمشــیر زدیم که پشــتیبان 
فاســدان بود؟آیا اکنون مــا نیز باید انگشــتان  خویش به رشــوه 
بیاالییم؟ و مقام ها را که شرف بی کران  دارند به زباله هایی بفروشیم 
که این سان می گیرندشان؟ من بهتر آن می دانم سگی باشم و عوعو 

کنم به ماه تا، یکی از چنان رومیان باشم.«
  مترجــم در ابتــدای ایــن کتــاب چنیــن بیــان مــی کنــد:

»بر خواننــدگان ترجمــه  آثار شکســپیر پوشــیده نیســت که 
زبان ایــن شــاعر و درام نویــس توانای ســده های شــانزدهم و 
هفدهم میــادی با انگلیســی ایــن روزگار تفاوت نمایــان دارد؛ 
وامــروزه حتی بســیاری از آنان که زبان مادری شــان  انگلیســی  
 اســت در دریافــت درســت جمله هــا و عبــارات او دشــواری  

دارند.

دلمه به 

لبخندک

ادب از که آموختی؟)1(

مواد الزم 
به3 تا 4 عدد، پیاز یک عدد،گوشــت چرخ 
کرده  300 گرم، ادویه شــامل نمک، فلفل، 
زردچوبه، شکر و ســرکه به میزان الزم رب 
گوجه فرنگی  2 قاشــق غذاخــوری، برنج 
خیس کرده  یک پیمانــه، لپه خیس کرده  
نصف پیمانه،کشــمش، زرشــک وگردو به 

میزان الزم، آلوی خیس کرده  یک پیمانه
طرز تهیه 

پیــاز وگوشــت چــرخ کــرده را درتابــه 
 تفت دهید. بعد از مدتی به آن زردچوبه و فلفل ســیاه اضافه کنید. لپــه را بپزید و وقتی

 نیم پز شــد برنج را اضافه کنید. لپه، برنج، کشمش، زرشــک و گردو را به مخلوط گوشت 
اضافه کنید وکمی تفت دهید. ســر بِه ها را جدا کرده و داخل آنها را با قاشق چای خوری 
خالی کنید)طوری که به ســوراخ نشــود( داخل بِه ها را از مواد پر کنید و سپس سرش را 

بگذارید.
طرز تهیه سس

یک عدد پیاز وکمی زردچوبه ودوقاشق رب را سرخ کنید .کمی پودر دارچین ، یک پیمانه 
آلوی خیس خورده ، مقداری ازپوره بِه تراشیده شده ، سرکه وکمی شکررا با کمی آب روی 
حرارت قرار دهید تا به جوش آید. بِه های پرشده را در ظرفی مناسب و در سس بگذارید و 

روی حرارت مالیم بپزید. در زمان سرو کمی جعفری خرد شده روی دلمه ها بریزید.

امروز می خواهــم درباره رابطــه والدین و 
فرزندان بنویسم. البته من خودم فرزند ندارم 
اما به هرحال فرزند بوده ام و رابطه چندتایی از والدین با فرزندانشان 
را هم دیده ام. یعنی نخوردم نون گندم اما چندتایی  دیده ام دست 
مردم! به همین ســبب تصمیم گرفتم از مشــاهداتم درباره رابطه 
والدین و فرزندان بنویســم تا ببینیم که رفتارهای والدین چقدر با 

متدهای علمی منطبق هستند.
 اول : دخترم آیا تو خنگی؟

مثال تصورش را بکنید که کودک دلبند شما در حال درست کردن 
یک جورچین)پازل سابق( است و االن نیم ساعتی است که یکی از 
قطعه ها را در دستش گرفته و ســعی می کند آن را به زور در یک 
جای نامربوط قرار بدهد. کتــاب تربیت کودک توصیه می  کند که 
شــما از به کار بردن الفاظ تحقیر آمیز پرهیز کنید و در عوض به او 
کمک کنید تا راه حل درســت را پیدا کند. اما اتفاقی که در دنیای 
واقعی می افتد اساســا یک چیز دیگر اســت. مادر بچه که سخت 
مشغول انجام دادن یک کار خیلی مهم است نگاه عاقل اندر سفیهی 
به بچه می اندازد و می گوید: »اووف چقدر خنگی تو!« در این لحظه 
بچه، هاج و واج به مادرش خیره می شود و با خودش به معانی خنگ 
در لغت نامه آنالین دهخدا فکر می کند و خیال می کند که خنگ 
یعنی اسب ســفید موی! و رو به مادرش می گوید: »نه مامان اسب 
نیست که! الک پشت نینجاست!« و مادر که دیگر حوصله اش سر 
رفته با غیظ از جایش بلند می شود و به سه شماره الک پشت نینجا 
را سر جای خودش می گذارد. البد شما با خودتان فکر می کنید که 
صفت خنگی در ناخودآگاه بچه نهادینه شــده و بدتر از آن دیگر تا 
آخر عمرش نمی تواند پازل درست کند چون راه حل را خودش پیدا 
نکرده اما ابدا این طور نیست، بچه دو روز بعد این خاطره را فراموش 

می کند و با خیر و خوشی بزرگ می شود.

جولیوس قیصر

با سیب شکمتان را تخت کنید )3(
اسموتی سیب، آناناس، نعنا و لیموترش: این نوشیدنی نه تنها در الغری و کاهش 
چربی های شــکمی نقش دارد بلکه آرام بخش نیز محسوب می شود. منتول موجود در نعنا، 
بروملین موجود در آناناس و پکتین موجود در ســیب باعث کنترل ضربــان قلب و افزایش 

ترشح سروتونین می شوند. 
مواد الزم : سیب ســبز نصف یک عدد، آب لیموترش نصف یک عدد،آناناس 2 برش، 

برگ تازه نعنا 5 برگ، آب 1 لیوان معادل 200 میلی لیتر
روش تهیه و مصرف: آب نصف لیموترش را بگیرید. دو برش آناناس آماده کنید. این دو را با 
نصف یک عدد سیب سبز و یک لیوان آب و برگ نعنا در مخلوط کن بریزید. این اسموتی در 
کمتر از 5 دقیقه آماده می شود. مواد را مخلوط کنید تا یکدست شوند. اگر الزم بود یخ اضافه 

کرده و میل کنید.
اسموتی سیب سبز، کیوی و آب نارگیل: برای الغر شــدن مانند هر کار دیگری 
 برنامه ریزی و هزینه کنید. این اســموتی شــاید کمی گران تمام شــود امــا یک عصرانه 
فوق العاده محســوب می شــود. افزودن آب نارگیل تازه به این ترکیب باعث می شــود که 

نوشیدنی تان بسیار سالم و مغذی شود. 
مواد الزم: سیب 1 عدد، آب نارگیل 1 لیوان معادل 200 میلی لیتر،کیوی 1 عدد، یخ 2 

قالب
روش تهیه: برای تهیه این اسموتی، کیوی را پوست بگیرید و چهار قسمت کنید. سیب 
را نیز شسته و چهار قسمت کنید. تمام ترکیبات ذکر شده را در مخلوط کن ریخته و مخلوط 
کنید. در نهایت اگر الزم بود نوشیدنی تان خنک تر باشد یخ را نیز اضافه کنید. برای شیرین تر 

کردن این نوشیدنی می توانید از کمی عصاره گیاه استویا یا اندکی عسل استفاده کنید. 

نداشاه نوری

هند کشور تقابل هاســت. فقیران و آدم های بی پول 
در محله های رها شــده، از یک ســو و ســتاره های 
بالیوود در محله های اعیان نشــین 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 کشــور تقابل ها و تضادها 
می یابیم. از یک ســو کوه های ســرد و سر به فلک 
کشیده هیمالیا و از سوی دیگر دشت های گرم و داغ. 
در این گزارش دانســتنی های جالب درباره هند  را 

خواهید خواند.
13. جمعیت هند بیشتر از تعداد ساکنان کشورهای 

آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی است.
 14. »کماندوهای عشــق« نام گروهــی از ماموران 
هندی اســت که از زوج هایی که از طبقات متفاوت 
اجتماعی عاشق هم می شوند محافظت می کنند تا 

کسی به آنها آسیب نزند.
 15. با وجــود اینکه پکن پایتخت چیــن به آلودگی 
هوا شهرت دارد؛ اما برخی کارشناسان می گویند که 
دهلی نو پایتخت هند آلوده ترین هوای جهان را دارد.

 1۶. یک سوم کودکان مبتال به ســوء تغذیه در هند 
زندگی می کنند.

1۷. هند کشور مسامحه گری در رابطه با نگهداری از 
ثبت اختراع بخصوص در صنعت دارو سازی است، به 
همین دلیل قیمت دارو در هند بالغ بر پنج برابر کمتر 

از قیمت آن در ایاالت متحده آمریکاست.
1۸. در هنــد بــرای کمــک به افــراد نابینــا روی 

اسکناس ها را با خط بریل نشانه گذاری کرده اند.
1۹. هر ســال نیم میلیون زن هندی اگر در بارداری 
فرزندشان دختر باشد اقدام به سقط جنین می کنند.

20. یک قبیله به نام »ساتیا« در هند با مرگ اعضای 
قبیله جشن می گیرند و وقتی کودکی به دنیا می آید 

به نشانه اندوه عزاداری می کنند.
21.  پیش بینی می شــود که با آغاز ســال 2050 
میالدی جمعیت هند به1/۶ میلیارد نفر برسد که در 

این صورت پر جمعیت ترین کشور جهان خواهد بود.
 22. زنان خانه دار هندی 11 درصد کل طالی جهان 
را دارند که این مقدار از ذخایر طالی آمریکا، سوییس 

و آلمان بیشتر است.
23. نیومــور یک جزیره ســنگی و کوچک در خلیج 
بنگال بود. هند و بنگالدش بر سر مالکیت این جزیره 
اختالف داشــتند، زیرا بر این بــاور بودند که جزیره 
ذخایر نفتی دارد؛ اما طولی نکشید که سطح آب دریا 
باال آمــد و جزیره را در خود فرو بــرد و به این ترتیب 

گرمایش زمین دعوای هند و بنگالدش را حل کرد. 
24. جشــنواره »کومبه میال« به پیروان هندو تعلق 
دارد که در هر دوازده سال چهار بار و در چهار منطقه 
مختلف هند برگزار می شــود. این مناسک هندویی 

همواره از شهر ا... آباد هند آغاز می شود.
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امام  علی )علیه السالم(:
ستم، گام را می لغزاند، نعمت ها را می بَرد و امت ها را نابود 

می كند.
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