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رییس کل بیمه مرکزی:   بیمه شخص ثالث گران نمی شود

وزیر دفاع:     هیچ رزمایشی متوقف نشده است

در آســتانه  ایــام شــهادت حضــرت صدیقــه  کبری 
)سالم ا... علیها( شــامگاه پنجشــنبه جمعی از شاعران 
مذهبی با رهبر معظم انقالب اســالمی دیــدار کردند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار با تاکید بر اهمیت 
محتوای اشعار دینی، خاطرنشان کردند: مدح و مصیبت 
ائمه )علیهم السالم( بخش مهمی از شعر دینی است؛ اما 

در این بخش باید سخنان معقول، منطقی و برخاسته از 
نگاه و سلیقه درست به کار برده شــود و از برداشت های 
عامیانه و سطحی و بیان مســائل جعلی و توهمی پرهیز 
شــود. حضرت آیت ا... خامنه ای، متصل کردن حوادث 
صدر اســالم با حوادث امروز را رسالتی مهم برای شعر و 

شاعران دینی خواندند و افزودند:...

رسول زرگرپور در دیدار با حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور اظهارداشت: موضوع 
مقابله با ریزگردها در استان اصفهان به صورت جدی پیگیری می شــود، چراکه در صورت عدم پرداختن به حل این مشکل شرایطی 

همچون استان های جنوبی کشور ایجاد می شود. وی با بیان اینکه ریزگردهای کشوری و محلی و منطقه ای استان را تهدید ...

رهبر انقالب:
امروزتبليغاتحرفاولرامیزند

طرحسامانهدومآبرسانی
اصفهانپيگيریشود
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پیشنهاد سردبیر:
مشکل ما ترامپ نیست، مشکل دلواپسان داخلی هستند

ویژه 

 وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد 
از عملکرد ظریف انتقاد کرد

تکذیب حضور تولیت آستان قدس 
در انتخابات ریاست جمهوری

در آستانه  ایام شــهادت حضرت صدیقه  کبری )سالم ا... علیها( 
شــامگاه پنجشــنبه جمعی از شــاعران مذهبی با رهبر معظم 

انقالب اسالمی دیدار کردند.
حضرت آیت ا... خامنــه ای در این دیــدار با تاکیــد بر اهمیت 
محتوای اشعار دینی، خاطرنشــان کردند: مدح و مصیبت ائمه 
)علیهم السالم( بخش مهمی از شعر دینی است؛ اما در این بخش 
باید سخنان معقول، منطقی و برخاسته از نگاه و سلیقه درست 
به کار برده شود و از برداشت های عامیانه و سطحی و بیان مسائل 

جعلی و توهمی پرهیز شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای، متصل کردن حوادث صدر اســالم با 
حوادث امروز را رسالتی مهم برای شعر و شاعران دینی خواندند 
و افزودند: پیغمبر اکــرم و ائمه معصومیــن )صلوات ا ...علیهم( 
همگی اهل مبارزه  شــدید و موثر با ظلم، طاغــوت، کفر، نفاق و 
فسق بودند و به همین علت نیز به دست حاکمان جابر و جائر به 

شهادت رسیدند.
رهبر انقالب اســالمی، پیروی واقعی از ائمــه  معصومین را در 
متابعت عملی از آن بزرگواران و اســتمرار مبارزه با کفر و نفاق 
دانستند و خاطرنشــان کردند: مبارزه علیه کفر و نفاق جهانی 
در جمهوری اسالمی آســان و امکان پذیر است، درحالی که در 
زیر ســایه  شــوم برخی حکومت های منطقــه، کمترین اعالم 
 برائت از آمریــکا نیز موجــب عصبانیت و واکنش شــدید آنها 

می شود.
حضرت آیت ا...خامنه ای افزودند: مبارزه بــا ظالمان منحصر به 
مبارزه با شمشــیر نیســت و امروز تبلیغات در دنیا حرف اول را 
می زند که می توان با ابزار بیان و شــعر با ظالمــان مبارزه کرد و 
در سال های اخیر نیز نمونه های بسیار خوب و امیدوارکننده ای 

دراین خصوص تولید شده است.
ایشــان با اشــاره به ظرفیت عمیق احکام و معارف اسالمی، بر 
اســتفاده از این مضامین عالی در اشــعار دینی تاکید کردند و 
گفتند: مفاهیم بلند و درس آموزی در ادعیه و مناجات ها به ویژه 
در صحیفه  ســجادیه وجــود دارد و می توان از ایــن اقیانوس و 

دریای مواج در اشعار مذهبی استفاده کرد.
»مسئله  ســبک زندگی و وظیفه  شــاعران دینی در قبال آن« 
نکته  دیگری بود که رهبر انقالب اســالمی به آن اشــاره کردند 
و افزودند: امروز در اروپا و آمریکا مراکز و دســتگاه هایی با هدف 
مشخص و اعالم شده برای تغییر ســبک زندگی در کشورهای 

غیرغربی به ویژه ایران اسالمی وجود دارد.
حضرت آیــت ا... خامنه ای، هــدف از هجمه به ســبک زندگی 
اسالمی را ایجاد عزم، اراده و حرکتی مطابق با میل دستگاه های 
غربی خواندند و خاطرنشــان کردند: در مقابل این هجمه، دفاع 
کردن و دور خود حصار کشیدن کافی نیســت، بلکه می توان با 
تبیین سبک زندگی اســالمی و بیان مفاهیم و مبانی اخالقی، 

سیاسی و فرهنگی در قالب شعر به وظیفه  خود عمل کرد.
ایشــان همچنین با اظهار خرســندی از پیشــرفت شعر دینی 
و افزایش شــاعران فعال در سرودن شــعر دینی، افزودند: شعر 
خوب، بســیار تاثیرگذار و ماندگار اســت و ما امروز به شاعرانی 
احتیاج داریم که از لحاظ تراز شــعری همچون حافظ، سعدی 
و صائب تبریزی باشــند که این هدف با کار، تــالش، مطالعه، 
خواندن شــعرهای بزرگان و به کار بردن الفاظ خوب در اشعار، 

دست یافتنی است.

حسینی وزیر ارشاد دولت دوم احمدی نژاد در پنجمین کنگره 
کانون دانشگاهیان ایران اسالمی به برخی تهدیدات بین المللی 
علیه ایران اشاره کرد و ابراز داشت: تهدیدات علیه ایران بی ثمر 
خواهد بود و شــاهدیم مثال عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان 
به صورت رســمی در مســائل داخلــی ما با صراحــت دخالت 
می کنند؛ اما وزیر امور خارجه ما مثال می گوید بعضی کشــورها 
فالن کار را کرده اند و این درســت نیســت. الزم است با همان 
صراحتی کــه علیه ما صحیت می شــود با آنها برخــورد کنیم؛ 
چراکه تجربه انقالب اســالمی اســت که اگر کوتاه بیاییم، باید 

بیشتر هم کوتاه بیاییم.

خوراکیــان رییــس دفتــر تولیت آســتان قدس رضــوی در 
 گفت وگو با تسنیم پیرامون اخبار انتشار یافته پیرامون نامزدی 
آیت ا... رییسی در انتخابات ریاســت جمهوری توضیحاتی ارائه 

کرد.
وی در این مورد به گفت وگو با تولیت آستان اشاره کرد و گفت: 
آیت ا... رییســی عمل به حکم هفت بندی رهبر معظم انقالب را 

باالترین فرصت به آستان مقدس رضوی و محرومان می دانند.
خوراکیان با اشــاره بــه گفت وگویش با تولیت آســتان قدس 
 گفت: ایشــان با صراحت اشــاره کردند که خدمت به حضرت 
ثامن الحجج علیه السالم، نیازمندان، زوار و مجاوران حضرتشان 

را واالترین مقام و توفیق می دانند.
رییس دفتر تولیت آســتان قدس رضوی افزود: آیت ا... رییسی 
ضمن ارج نهادن بــه ابراز محبت گروه هــای مختلف از مردم و 
نخبگان تاکید داشتند که اهتمام ایشان به اجرای ماموریت های 

محوله از سوی رهبر معظم انقالب در این آستان رفیع است.

دیدگاهواکنشسیاست خارجهبرجاماخبار

سید عباس عراقچی در نشست با اعضای خانه احزاب 
خراسان رضوی با اشــاره به اینکه تا قبل از برجام همه 
دنیا علیه ایران و در کنار آمریــکا بودند؛ اما پس از این 
توافق بین المللی همه کشــورهای دنیا در کنار برجام 
علیه آمریکا هســتند، اظهار کرد: بنابراین جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان یکی از قدرت های تاثیرگذار در 

دنیا شناخته می شود.
معاون حقوقی و بین الملــل وزارت امور خارجه با بیان 
اینکه پس از برجام برنامه هسته ای ایران به قوت و در 
فضایی آرام ادامه دارد، افزود: غنی ســازی در صنعت 
هســته ای در اثر مذاکــره نه تنها تعطیل نشــد بلکه 
غنی سازی صنعتی برای ایران به رسمیت شناخته شد.

عراقچی بیان کــرد: از همه دلواپســان برجام در کنار 
موافقان  تشــکر می کنم زیرا نقاط ضعف را برجسته 

کردند که البته این مهم خاصیت انتقاد سازنده است.
عراقچی با بیان اینکه همیشــه بین دلواپس دلسوز و 
دل شــکن نیز تفاوت وجود دارد افزود: ورود برجام به 
حوزه سیاســت داخلی منافع و مضراتــی برای برجام 

داشت.

دســتیار ویژه رییس مجلس شورای اســالمی در امور 
بین الملل گفت: ایجاد هرگونه منطقه امن در ســوریه 
بی احترامی بــه حاکمیت این کشــور و نقض تمامیت 
ارضی آن است. حسین امیرعبداللهیان در حاشیه دیدار 
با ســمن های بین المللی حامی مقاومت و فلســطین 
در هتل اســتقالل تهران گفت: اجازه داده نخواهد شد 
 که اســراییل غاصب تحوالت منطقه را بــه نفع خود

 مصادره کند. وی افــزود: ایجاد هرگونــه منطقه امن 
در ســوریه بی احترامی به حاکمیت این کشور و نقض 
تمامیت ارضی آن اســت،  برای ایجاد امنیت در سوریه 

باید تروریست های خارجی و تکفیری را سرکوب کرد.
امیرعبداللهیــان تصریح کــرد: محور آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی در واقع در صدد ایجاد منطقه امن برای 
تروریست های رانده شده از عراق، دمشق و حلب هستند 

و به فکر مردم سوریه نیستند.
دســتیار ویژه رییس مجلس شورای اســالمی در امور 
بین الملل در پایان خاطرنشان کرد: باید تروریست ها را 
از میز مذاکرات سوریه در ژنو دور کرد تا راه حل سیاسی 

به نتیجه برسد.

سید عباس عراقچی:

از همه دلواپسان برجام در کنار 
موافقان تشکر می کنم 

حسین امیرعبداللهیان:

ایجاد   هرگونه  منطقه    امن  در سوریه 
نقض تمامیت    ارضی آن   است

کارشناس مسائل غرب آسیا مطرح کرد:

 اصطکاک ترکیه و عربستان
 شاید در آینده ای نزدیک

دبیرکل حزب مردم ساالری:

 مشکل ما ترامپ نیست
 مشکل دلواپسان داخلی هستند

نوذر شفیعی کارشناس و تحلیلگر مســائل غرب آسیا 
و عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی ، با اشاره به اتهام زنی های وزرای 
خارجه عربســتان و ترکیه به ایران، در جریان نشست 
امنیتی مونیخ اظهار کرد: مطمئنا ســخنان غیر واقعی 
و غیر منطقی وزرای خارجه این دو کشــور در نشست 
 ریاض بــرای حاضرین هم قابــل قبول نبــود؛ چراکه 
واقعیت حمایت باالی این دو کشــور از تروریست ها را 

نشان می دهد.
 وی افزود: یقینا تا چندی دیگر شاهد اصطکاک ترکیه 
و عربستان به دلیل حوزه نفوذ و سلطه گری در منطقه 
خواهیم بود، چراکه هــر کدام از آنها به دنبال کســب 
منفعت بیشــتر برای خود بوده و در این مســیر ناگزیر 
هستند که روزی در مقابل هم قرار بگیرند. این کارشناس 
مسائل غرب آسیا در پایان گفت: مواضع کامال خصمانه و 
غیر دوستانه عربستان و ترکیه برای ایران یک امر ناپیدا 
و غیر کتمان نبوده اســت و جمهوری اسالمی به خوبی 

تحرکات این دو کشور را رصد می کند.

مصطفــی کواکبیــان در پانزدهمیــن کنگــره حزب 
مردم ســاالری کــه در مجتمــع آدینه تهــران برگزار 
شــد، گفت: هشــتمین دوره شــورای مرکزی حزب 
مردم ســاالری آغاز می شــود و فکر می کنم هیچ حزب 
اصالح طلبی تاکنون به این تعــداد کنگره برگزار نکرده 
باشد و ما در تمام سال های فعالیت کنگره برگزار کرده ایم.

دبیــرکل حزب مردم ســاالری با تاکید بــر هماهنگی 
گروه های اصالح طلــب در انتخابات پیــش رو، گفت: 
برای ما اصل شورای هماهنگی جبهه اصالحات است و 
ان شاءا... با همین وحدت در انتخابات های پیش رو کار 
خود را ادامه می دهیم. وی در ادامه با بیان اینکه مشکل 
امروز ما ترامپ نیست ، مشکل دلواپسان داخلی هستند، 
افزود: برجام ادامــه دارد و ترامپ حق تغییــر و یا پاره 
کردن آن را ندارد چون نظــام بین المللی و اتحادیه اروپا 
به او اجازه این کار را نمی دهــد؛ اما گویا بعضی در داخل 
کشور از پاره کردن برجام خوشــحال می شوند.وی در 
پایان گفت: ممکن است صندلی آقای هاشمی در مجمع 

تشخیص پر شود اما جای ایشان در کشور پر نمی شود.

رهبر انقالب:

 امروز تبلیغات 
حرف اول را می زند

کافه سیاست

بین الملل

به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی، سردار حسین دهقان پیش 
از ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش فاتحان فاو و رونمایی از 
هشــت کتاب در حوزه دفاع مقدس در جمع یادگاران دوران 
دفاع مقدس در نوشهر اظهار داشت: امروز در همه حوزه های 
صنعت دفاعی نظیر هوا و فضا و در بخش موشک های زمین به 
زمین، موشک های بالســتیک دوربرد را تا برد مناسب و قابل 

قبول ارتقا دادیم.
وی دقت اصابت را دســتاورد فناورانه باال بیــان کرد و گفت: 

میزان دقت در بردهای باال افزایــش یافته و میزان ماندگاری 
موشک ها در حال حاضر به ۱۵ تا ۲۰ سال افزایش یافته است. 
ســردار دهقان، تاکتیکی بودن را از دیگر دستاوردها برشمرد 
و گفت: موشــک های کروز زمینی و زمین بــه زمین به برد 
قابل قبولی رســیده اســت و در بحث پدافندی، موشک ها و 
ســالح های کوتاه برد، میان برد و بلند برد با تکیه بر فناوری 

داخلی و دانش بومی تولید و بومی سازی می شود.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح گفت: مسیر دفاعی 

کشور به گونه ای تعریف شده که اطمینان بخش است.
وی با بیان اینکه گروه های تروریستی محصول توطئه ای برای 
تامین منافع آمریکا و اســراییل در منطقه است افزود: آمریکا 
و اســرائیل دنبال تخلیه راهبردی ظرفیت های دنیای اسالم 

هستند.
ســردار دهقان اظهار داشــت: امروز وظیفه اصلی و شــرعی 
مســلمانان، آزادی قدس و از بین بردن نطفه ســرطانی شوم 
صهیونیست است و قضیه فلسطین اصلی ترین عنصر وحدت 

بخش بین جهان اسالم است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه آمریکا در 
حال تالش است تا اسراییل را از ذهن مسلمانان حذف و ایران 
را جایگزین آن کند گفت: همــه صف بندی های جدید نظیر 

ناتوی عربی تالش برای مقابله با انقالب اسالمی است.
ســردار دهقان با عنوان اینکه امروز دنیا از ارزش های اخالقی 
فاصله گرفته است، افزود: امروز پول عربستان با خصلت های 
عربی و جاهلی قبل از اسالم درهم تنیده و سبب ایجاد فجایع 

شده و ایران اسالمی سعی کرد تا پرده ها را کنار بزند.
 وی با اشــاره  فرمایش مقــام معظم رهبری درباره آشــکار 
شــدن چهره آمریکا و روی کار آمدن ترامپ گفت: هرجایی 
 که آنان حضور دارند، توســعه فســاد و بدبختــی ملت ها را

 دنبال می کنند.
ســردار دهقان با بیــان اینکه ســلفی گــری و وهابی گری 
جایگاهی در اســالم ندارد گفت: امروز داعــش و گروه های 
تروریستی بزرگ ترین خطر برای بانیان آن محسوب می شوند. 
وی با بیان اینکــه امروز داعش تهدیدی برای ما نیســت زیرا 
پایگاه اجتماعی در کشــور ما ندارد گفت: امروز به رغم همه 
تالش های دشــمنان، داعش هیچ عمل موفقی نتوانست در 
کشور انجام دهد و ثبات و امنیت کشــور ما در دنیا بی نظیر 

است.
سردار دهقان توسعه عوامل قدرت ملی با حفظ فرهنگ ایثار 
و شــهادت را الزمه حفظ و تداوم حیات انقالب برشــمرد و 
 گفت: باید در عرصه علم و فناوری، کشور را در باالترین سطح

 ارتقا دهیم.
وزیر دفاع بــا بیان اینکه اقتصاد مقاومتی وظیفه ملی اســت، 
گفت: امروز بیش از گذشته نیاز به برداشتن گام های اساسی 

داریم و باید قدرت دفاعی را افزون کنیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به برخی شایعات در زمینه توقف برنامه های دفاعی و رزمایش ها پاسخ داد و گفت: 
هیچ رزمایش و برنامه دفاعی تا به امروز متوقف نشده است.

 تحریم سوریه 
در دستور کار شورای امنیت

هند خرید نظامی از رژیم 
صهیونیستی  را تایید کرد

اسراییل به دیده بان های 
حقوق بشر ویزا نمی دهد

خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه در سازمان 
ملل نوشــت شــورای امنیت به احتمال فراوان اواسط 
هفته آینده به دلیل آنچه »نقض کنوانسیون تسلیحات 
شیمیایی« خوانده شده، قطعنامه ای را برای تحریم ۱۱ 
مقام نظامی سوری به رای خواهد گذاشت. به گفته این 
منابع، در پیش نویس این قطعنامه، عرضه و فروش بالگرد 
به دولت ســوریه نیز ممنوع اعالم شده و محدویت های 
دیگری از جمله توقیف دارایی و ممنوعیت مسافرت به 
کشورهای عضو سازمان ملل نیز برای برخی از مقامات 

این کشور در نظر گرفته شده است. 

»نارنــدا مودی« نخســت وزیــر هند قــرارداد خرید 
ســامانه های دفاع موشــکی »باراک 8« ساخت رژیم 
صهیونیســتی به ارزش ۲/۵ میلیارد دالر را تایید کرد. 
یک مقام ارشــد دولت هند به خبرگزاری این کشــور 
گفت: در جریان نشست کمیته امنیتی کابینه به ریاست 
 MR-SAM نخســت وزیر، خرید ســامانه های دفاعی 
)از اســراییل(  برای ارتش تایید و توسط این نهاد به کار 
گرفته خواهد شد. به نوشــته پایگاه خبری »عاروتص 
شوع« این سامانه ها قرار است تا ســال ۲۰۲3 مستقر 
شــده و در خدمت ارتش هند قرار بگیــرد. هند و رژیم 
صهیونیستی از چند سال قبل به تقویت روابط دوجانبه 
روی آورده و در سال ۲۰۱4، خرید ۲6۲ سامانه موشکی 
سطح-به-هوای باراک ۱ به ارزش ۱44 میلیون دالر را 

برای نصب روی ۱4 کشتی  جنگی اش تایید کرد.

وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی قصــد دارد صدور 
»روادیــد کاری« برای کارکنان دیده بان حقوق بشــر 
سازمان ملل متحد را متوقف کند. دیده بان حقوق بشر 
ملل متحد با اعالم این خبر گفت: تصمیم وزارت خارجه 
رژیم اســراییل برای ندادن مجــوز ورود کارکنانش به 
فلســطین اشــغالی، ادعای جهت دار بودن گزارشات 
دیده بان علیه اقدامات ضد حقوق بشری تل آویو است. 
»امانوئل نحشــون« ســخنگوی وزارت خارجه رژیم 
صهیونیستی با تایید این تصمیم تاکید کرد: دیده بان 
حقوق بشر از بنیان یک سازمان ضد اسراییلی است که 

آشکارا دستور کار خصمانه ای را درپیش گرفته است.

وزیر دفاع: 

هیچ رزمایشی متوقف نشده است

نماینده اصالح طلب اهواز خطاب به ابتکار:

 کجای هور، آب دارد
 که ما نمی بینیم؟! 

سفیر فلسطین:

 آیت ا... هاشمی دوست 
ما بود

نماینده اصالح طلب مردم اهواز در مجلس شــورای اسالمی در کارگروه ملی 
مقابله با ریزگردها با اعتراض شدید به ادعاهای معصومه ابتکار رییس سازمان 
محیط زیست گفت: چرا دروغ می گویی کجای هور، آب دارد که ما نمی بینیم؟!

علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی عصر روز پنجشنبه 
در حاشیه جلسه شــورای اداری در مخالفت با سخنان معصومه ابتکار رییس 
سازمان محیط زیســت که مدعی بود، تاالب های خوزستان در حال آبگیری 
بوده و مردم مشغول ماهیگیری در آن هستند با صدای بلند ضمن اعتراض به 
این ادعاهای ابتکار از جای برخاست و با فریاد اظهار کرد: چرا دروغ می گویی؟ 
کجای هور آب دارد که ما نمی بینیم؟! کجا مردم خوزستان در حال ماهیگیری 

در تاالب ها  و  هورها هستند؟
ساری در حالی که استاندار خوزستان و حســنوند نماینده مردم اندیمشک 
در مجلس شورای اسالمی به دنبال ساکت کردن وی بودند خاطرنشان کرد: 

خانواده من در نزدیکی زندگی می کنند کجای هور آب دارد که ما نمی بینیم؟!

سفیر فلسطین در تهران تاکید کرد: آشنایی من با آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
به قبل از دوران سفارتم باز می گردد، رحلت ایشــان  فقدانی سخت و جانکاه 
است،  او دوست فلسطین بود.صالح زواوی، سفیر فلسطین در تهران با شرکت 
در پانزدهمین کنگره حزب مردم ســاالری، لوح یادبــودی را به دبیرکل این 
حزب هدیه کرد.او با بیان اینکه آشــنایی من با آیت ا... هاشمی رفسنجانی به 
قبل از دوران سفارت من باز می گردد، گفت: رحلت آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
فقدانی سخت و جانکاه است، او دوست فلسطین بود.  سفیر فلسطین با بیان 
اینکه امام)ره( همیشه از مبارزات مردم فلسطین حمایت می کرد، اظهار داشت: 
امروز مسئله فلسطین مهم تر شده است. با روی کار آمدن رییس جمهور جدید 
آمریکا باید مراقب فتنه هایی که جهان اسالم را تهدید می کند باشیم.  زواوی 
در پایان یادآور شد: این هدیه سمبلیک برای ابزار تشکر از رهبر معظم انقالب 
اسالمی، رییس جمهور و حزب مردم ساالری اســت که همواره حامی مردم 

فلسطین بوده اند.

نخستین جلسه مذاکرات حج تمتع ۹6 بین هیئت مذاکره 
کننده کشورمان و مسئوالن حج عربستان در حالی برگزار 
شــد که تیم مذاکره کننده ایرانی بر حقــوق حجاج ایرانی 

تاکید کرد.
نخســتین جلســه مذاکرات بین هیئت جمهوری اسالمی 
ایران به سرپرســتی حمید محمدی و هیئــت وزارت حج 
عربســتان به سرپرســتی محمــد صالح بنتــن وزیر حج 

عربستان بعد ازظهر پنجشنبه برگزار شد. 
در این نشست دو ساعته که در محل وزارت حج عربستان و 

با استقبال رســمی وزیر حج عربستان از سرپرست سازمان 
حج و زیارت و هیئت همراه در جده برگزار شــد، طرفین به 

ارائه دیدگاه های خود پرداختند.
در این دیدار حمید محمدی سرپرست هیئت ایرانی ضمن 
تبیین مواضع و انتظارات جمهوری اســالمی ایران و تاکید 
بر حقوق حجاج ایرانی کــه پیش تر رئوس آن به وزارت حج 
عربستان اعالم شده بود، به تشریح نقطه نظرات جمهوری 

اسالمی ایران در این ارتباط پرداخت.
همچنیــن وزیر حج عربســتان نیــز برنامه هــای وزارت 

متبوعش برای حج آتی را تشــریح و ابراز امیدواری کرد که 
حج آتی با حضور حجاج ایرانی برگزار شود.

در این جلسه مقرر شــد ابعاد مختلف موضوعات حج تمتع 
۹6 در نشست های آینده دو طرف، مورد بررسی قرار گیرد.

هیئت مذاکره کننده کشــورمان متشــکل از مســئوالن 
ســازمان حج و زیارت و نماینده بعثه مقــام معظم رهبری 
روز چهارشــنبه تهران را به مقصد عربستان ترک کردند و 
روز پنجشنبه نخستین جلسه مذاکرات برای حج تمتع ۹6 

میان دو کشور برگزار شد.

جزئیات اولین جلسه مذاکرات ایران و عربستان درباره حج ۹۶

 امروز به رغم 
همه تالش های 

دشمنان، داعش 
هیچ عمل موفقی 

نتوانست در 
کشور انجام دهد 

و ثبات و امنیت 
کشور ما در دنیا 

بی نظیر است

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2086 | February   25 ,  2017  | 16 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILrezaei.zayanderoud@gmail.com



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  208۶| شنبه 7 اسفند  1395| 27 جمادی االول  1438

پیشنهاد سردبیر:
بیمه شخص ثالث گران نمی شود

نگاه روزيادداشت

رییس کل بیمه مرکزی بــا تاکید بر اینکه تا زمانــی که دیه گران 
نشود، بیمه شخص ثالث هم گران نخواهد شد، گفت: حتی به دنبال 

کاهش نرخ این بیمه هم هستیم.
عبدالناصر همتی با اشاره به ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره در ۱۶ آیین نامه 
اجرایی قانون بیمه شــخص ثالث، به تهیه و تنظیم ۸ آیین نامه آن 
اشاره کرد و گفت: برای حل مشکل ۹۹درصد ارزش افزوده در بیمه 
نامه شخص ثالث، قرار اســت یک الیحه جدید به مجلس فرستاده 
شود. رییس کل بیمه مرکزی گفت: در مورد وزارت بهداشت حدود 
۱۰ درصد ارزش بیمه شــخص ثالث را می دهیم؛ زیرا هزینه همه 
کسانی که در سوانح دچار آسیب می شوند را وزارت بهداشت متقبل 
می شود. در مورد نیروی انتظامی هم ســاالنه ۲۵۰ میلیارد تومان 
پرداختی داریم ولی متاســفانه تا به حال به ما گزارشــی مبنی بر 
چگونه هزینه کردن این مبلغ داده نشــده است. وی تصریح کرد: تا 
زمانی که نرخ دیه افزایش نیابد، قطعا قیمت بیمه شخص ثالث هم 

گران نخواهد شد و ما به دنبال کاهش  آن هم هستیم.

ایمنا: این روزها موضوع آب آن قــدر دغدغه ایجاد کرده که برخی به  
ظاهر کارشــناس، تصادفات جاده ای را هم معلول نبود آب می دانند 
و می خواهند به هر قیمتی که شده، مقصری برای سینه چاک چاک 

زمین پیدا کنند.
در این میان، بیشــترین دود ماجراجویی های برخی از کارشناسان، 
مسئوالن و حتی نمایندگان مجلس شــورای اسالمی از استان های 
هم جوار به چشم اصفهانی رفته که این روزها برای شستن همین دود 

هم آبی در کف ندارد تا چشمان سوخته اش را چاره کند!
این روزها دســت هایی برای تشــکیل زنجیره های انسانی به منظور 
منحرف ســاختن اذهان عمومی نســبت به یک موضوع، درهم گره 
می خورد و این گره ها، گره در مسیر عادی طرح های بزرگ آب رسانی 
می اندازد که کمترین ســهم آن به اصفهان بازمی گردد و بیشترش 
سهم تشنگی کویر مرکزی ایران ازجمله کرمان، یزد، آران و بیدگل، 
کاشان و ... می شود. اما سورنا را از دهانه گشادش نواختن باعث شده تا 

این همه هیاهو به نام اصفهان و به کام دیگران به پایان برسد.
از این جملــه می توان بــه موضوع طرح آب رســانی ســولگان به 
رفسنجان اشــاره کرد، طرحی که مطالعات آن رسما از سال ۸۱ آغاز 
شد و ســالیانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب تخصیص آب از وزارت نیرو 
در همان سال دریافت کرد، اما ســال ۹3 و تنها چندی پس از سفر 
رییس دولت یازدهم به اصفهان و شــعار معروفــش مبنی بر اینکه 
»من دستور می دهم که زاینده رود نباید خشک شود و حتی حداقل 
آب هم که شده در آن جاری باشــد«، این طرح شناسنامه اش را هم 
به طور کامال رسمی از دولت گرفت و با نام جدید »ونک سولگان«، با 
حجمی بیشتر ازآنچه در ابتدا به تصویب رسید، معادل 34۲ میلیون 

مترمکعب موردتوجه تدبیرگران امیدوار واقع شد.
ســپس در جزئیات طرح مشخص شــد که این طرح شامل یک سد 
مخزنی بــا حجم ۲۰۰ میلیــون مترمکعب و یک سیســتم پمپاژ و 
سامانه انتقال آب به دشــت »خان میرزا« در چهارمحال و بختیاری 
و حوضه آبریز کویر در انجیر اســتان کرمان است که بعضا به صورت 
عمدی دوست دارند سهوا اشــتباه کنند که این طرح باعث کاهش 
منابع آبی اســتان هم جوار می شــود، درحالی که این آب از حوالی 
روستای ونک سمیرم اصفهان به حوضه مزبور وارد می شود و بخش 
عمده ای از آب طرح مذکور از اســتان اصفهان سرچشمه می گیرد 
 که البته این طرح بــا حوضه آبریز زاینــده رود در ارتبــاط نبوده و

 از این رو مشمول مصوبات ۹ ماده ای شورای عالی آب کشور مبنی بر 
عدم بارگذاری جدید بر زاینده رود نمی گردد.

جالب است با توجه به هجمه های اطالع رسانی و جریان سازی هایی 
که در این زمینه از ســوی برخی افراد به ویژه در آســتانه انتخابات 
صورت گرفته، هیچ میزانی از این آب به اصفهان تخصیص نمی یابد 
و بر اساس تســهیم تخصیص این طرح، ۱۰ میلیون مترمکعب آب 
برای شرب شــهرهای لردگان و آلونی تخصیص یافته و ۲۵ میلیون 
مترمکعب هم برای آب شــرب کرمان )عالوه بــر ۱۸۰ میلیون آب 
تخصیص یافته از محل طرح بهشت آباد( و ۸4 میلیون مترمکعب هم 
برای صنایع چهارمحال و بختیاری و ۱۷۵ میلیون هم با عنوان تعادل 

بخشی منابع آب زیرزمینی به کرمان تخصیص یافته است.
حاال با این توضیح، به نظر می رسد وجود دست های پشت پرده برای 
از بین بردن اتحاد مردم میان اســتان های اصفهــان، چهارمحال و 
بختیاری وخوزستان کامال محرز باشد که در خوش بینانه ترین حالت 
می توان از آن به عنوان تبلیغات انتخاباتی برای اضمحالل »زنده رود« 
نام برد که برای کســب یک پیاله رأی، آخرین جرعه این رود تهی را 

هم سر می کشد!

ريیس کل بیمه مرکزی:

بیمه شخص ثالث گران نمی شود

طرح هايی که اصفهان را تشنه تر می کند؛

»ونک سولگان« به نام اصفهان به 
کام ديگران!

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
دست هایی درکار است که رغبت تولید از کشاورزان 
گرفته شود، گفت: درشرایط عدم فروش محصوالت 
کشــاورزان، متاســفانه ما شــاهد کاهــش تعرفه 
محصوالت کشــاورزی هســتیم که این امر بدیهی 
است که تاثیر مســتقیم در انگیزه تولید نزد کشاورز 

می گذارد.
سید ناصرموسوی الرگانی درباره وضعیت عدم خرید 
بهینــه برخی ازمحصوالت کشــاورزی از کشــاورز، 
اظهارداشــت: خودکفایــی گندم از منظر توســعه 
کشاورزی امری مناسب به شــمار می آید اما به نظر 
می رسد دست هایی در کار است که قصد  دارد، مانع 
از تکرار توســعه خودکفایی در محصوالت کشاورزی 

شود.
نماینده مــردم فالورجان در مجلــس تصریح کرد: 
4۰ میلیارد تومان امسال ضرر پیازکاران فالورجانی 
نتیجه عدم فروش بهینه تولیدات کشــاورزان است و 
با این اوصاف شاهد کاهش تعرفه وارداتی محصوالت 
کشاورزی نیز هســتیم. وی ادامه داد: درشرایط عدم 
فروش محصوالت کشــاورزان، متاســفانه ما شاهد 
کاهــش تعرفه محصوالت کشــاورزی هســتیم که 
بدیهی است که  این امر تاثیر مستقیم در انگیزه تولید 

نزد کشاورز می گذارد.
عضو هیئت رییســه کمیســیون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکه دســت هایــی در کار اســت که رغبت 
تولیــد در صنعــت کشــاورزی را از کشــاورزان 
می گیــرد، تاکیدکرد: امســال بســیاری از تولیدات 
کشــاورزان همچون ســیب زمینی، گوجه فرنگی، 
 کلــم و پیــاز از کشــاورزان بــه نحــو مطلــوب

خریداری نشد.

نايب ريیس کمیسیون اقتصادی:

کشاورزان رغبتی برای
تولید ندارند

پارلمان

اسحاق جهانگیری در ســومین همایش دوســاالنه بنیاد 
مطالعــات و پیشــرفت نصف جهــان، تاکید کــرد: موانع 
و مشــکالت اســتان اصفهان باید حل و فصل شــود. وی 
مســائل زیســت محیطی را یکی از مشــکالت اصلی این 
استان دانست و گفت: توسعه استان اصفهان در گروی این 
است که دغدغه های زیســت محیطی در این استان وجود 

نداشته باشد.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: گزارش ها نشــان 
می دهد کــه اصفهان در برخــورداری از تعــداد روزهای 
هوای سالم از دیگر کالن شهرها پیشتاز بوده و این به دلیل 
برنامه ریزی و اقداماتی اســت که دولت در این استان انجام 
داده اســت. وی اقداماتی همچون توزیع بنزین استاندارد، 
ساماندهی سوخت مصرفی واحدهای صنعتی و ساماندهی 
حمل و نقل شــهری را از جمله کارهایی دانســت که طی 
سه سال گذشــته به منظور بهبود محیط زیست در استان 

اصفهان انجام شده است.
جهانگیری همچنین با بیان اینکه اســتان اصفهان در تمام 
تحوالت بزرگ کشور نقش کلیدی و محوری داشته است، 
گفت: دانشــمندان و نخبگان اصفهان بایــد کمک کنند تا 
کشور بتواند از چالش های پیش رو عبور کند. وی همچنین 

به مشــکل محدودیت منابع آب در اســتان اصفهان اشاره 
کرد و گفت: چند جلسه در شــورای عالی آب در خصوص 
مشکالت اســتان اصفهان بحث و بررسی شد و تصمیماتی 
نیز اتخاذ شد که دولت مصمم است تمام این مصوبات را به 
صورت کامل اجرا کند. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر 
اینکه استان اصفهان باید برای توسعه به سمت شرکت های 
دانش بنیان سوق پیدا کند، گفت: دولت برنامه ریزی خوبی 
برای توســعه اصفهان انجام داده و با ظرفیت دانشــگاهی 
و توانمندی بخش خصوصی باید جهت گیری توســعه این 
استان را به سمت گردشگری و اقتصاد دانش بنیان معطوف 
کنیم. وی همچنین با اشاره به درخواست مسئوالن استان 
اصفهان مبنی بر توســعه فرودگاه اصفهان، گفت: کمترین 
تردیدی در دولت برای توسعه فرودگاه اصفهان وجود ندارد 

و با طرف خارجی برای اجرای این طرح مذاکره شده است.
معاون اول رییس جمهور بــا بیان اینکه اســتان اصفهان 
همانند هر اســتان دیگری از ظرفیت های متعددی برای 
توسعه برخوردار بوده اما و در عین حال با موانعی نیز مواجه 
است، افزود: مهم این اســت که برنامه ریزان توسعه با توجه 
به ظرفیت هــا و محدودیت ها، جهت گیــری های الزم را 
مشــخص کنند و برنامه ریزی برای توســعه باید مبتنی بر 

میزان منابع، ظرفیت ها و محدودیت ها باشد.
جهانگیری با اشــاره به درخواست برخی اســتان ها برای 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، گفت: نظر رهبر معظم 
انقالب این اســت که منابع این صندوق باید برای روزهای 
خاص نگهداری شــود و دولت هم فقط در موارد استثنایی 
مانند مهــار آب های مرزی بــا مجوز ایشــان از این منابع 

استفاده کرده است.
وی اظهار داشت: در مالقات اخیر جمع محدودی از اعضای 
دولت با رهبــر معظم انقالب، مهم ترین مســائل کشــور 
مورد بررســی قرار گرفت و یکی از محورهــای مورد بحث 
در این دیدار این بود که کشــور برای توســعه با مشکالت 
 بزرگ و پیچیده ای روبه روســت. وی با بیــان اینکه امروز

 ابر چالش هایی پیش روی نظام قرار گرفته اســت که برای 
حل آنها نیازمند برنامه ریزی دقیق هســتیم، از بیکاری به 

عنوان یکی از ابر چالش های کشور نام برد.
معاون اول رییس جمهوری افزود: متاســفانه کســانی که 
بازنشسته می شــوند هم از دولت خارج نمی شوند و امروز 
۱۰۰ درصد حقوق صندوق بازنشســتگی نیروهای مسلح 
و ۷۵ درصد حقوق اعضای صندوق بازنشســتگی کشوری 
نیز توســط دولت پرداخت می شــود. وی مسائل زیست 
محیطی را نیز از دیگر ابر چالش های کشور دانست و اظهار 
داشت: مشکالت زیســت محیطی پایتخت، کالن شهرها و 
استان هایی نظیر خوزستان و ایالم هر یک به نوعی به چالش 
تبدیل شده اســت و این در حالی است که کمبود منابع آب 

در کشور نیز با این مشکالت گره خورده است.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به نگرانی چندی پیش 
دولت در خصوص تامین آب شــرب برای تعــداد زیادی از 
شهرهای کشور در ایام تابســتان، گفت: شرایط به گونه ای 
بود که باید برای تامین آب شــرب حدود ۱۰۰ شــهر را در 
ایام تابستان جیره بندی می کردیم که خوشبختانه با لطف 
خدا و بارش های اخیر، این مشکالت تا حد زیادی برطرف 
شده است اما همچنان مســئله کمبود آب به عنوان یکی از 

مهم ترین چالش های پیش روی کشور است.
جهانگیری ادامه داد: در مواجهه بــا این گونه چالش ها دو 
نوع برخورد وجود دارد که هم می توانیم این مشکالت را به 
عوامل اختالف و عدم هماهنگی تبدیل کنیم و هم می توانیم 
با انسجام ملی، هماهنگی و همدلی کشور را از این چالش ها 
عبور دهیم البته دولت تدبیر و امید مســیر دوم را انتخاب 
کرده است. وی افزود: معتقدیم که حل این چالش ها و عبور 
از این بحران ها و مشکالت با محوریت رهبر معظم انقالب و 
با همدلی قوای سه گانه و مشــارکت نخبگان کشور  انجام 
می شود. جهانگیری تصریح کرد: باید قدردان حمایت های 
مقام معظم رهبری و تالش نیروهای مسلح باشیم که کشور 
در این منطقه ناامن، از نعمت امنیت برخوردار اســت و به 

کانون توسعه تبدیل شده است.
در این مراســم اســتاندار اصفهــان نیز گزارشــی از بنیاد 
مطالعات و پیشــرفت نصف جهان ارائه کرد و به تشــریح 

اقدامات انجام شده توسط این بنیاد پرداخت.

معتقديم که حل اين 
چالش ها و عبور از اين 
بحران ها و مشکالت با 
محوريت رهبر معظم 

انقالب و با همدلی قوای 
سه گانه و مشارکت 

 نخبگان کشور 
 انجام می شود

معاون اول ريیس جمهوری تاکید کرد:

در اجرای مصوبات آبی اصفهان مصمم هستیم

معاون اول ريیس جمهوری با تاکید بر اينکه بودجه عمرانی دولت میزان ناچیزی است و بخش اعظمی از بودجه 
جاری نیز صرف پرداخت حقوق کارکنان می شود، گفت: توسعه فرودگاه اصفهان و موضوع توسعه گردشگری 

و تقويت شرکت های دانش بنیان اين استان مورد توجه دولت تدبیر و امید است.

بامسئوالن

محمد مجیری، معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان درباره تولید لوازم خانگی در راســتای 
حمایت از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق کاال، بیان کرد: شــرکت هایی 
که در تولید داخلی نقش بســزایی دارنــد از فعالیت های صورت گرفته 
در راســتای مبارزه با قاچاق بســیار راضی هســتند. مبارزه با قاچاق 
 از مرزها شــروع می شــود و تا خرده فروشــی کاالها ادامه می یابد. وی 
خاطرنشــان کرد: کنترل نقل وانتقــاالت کاال در داخل کشــور یکی از 
اقدامات موثر در جابه جایی کاال در سطح کشور است که تا حد زیادی در 
کاهش قاچاق کاال موثر بوده است. وی اظهار داشت: در کشور نزدیک به 

۲۰ درصد از سهم لوازم خانگی کشور در اختیار اصفهان است.

مدیر بازرسي و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: تولیدات با کیفیت 
ایرانی آن گونه که باید و شاید تبلیغ نمي شود و مردم نیز آگاهي چنداني 
از تولیدات داخلي و کاالهایي که به جرئت مــی توانند رقیب کاالهاي 
وارداتي باشند، ندارند. جواد محمدی فشــارکی در دیدار معاون فني و 
امور حسابرســي، معاون امور اجرایي و تفریغ بودجه و حراست دیوان 
محاسبات استان در دفتر مدیر بازرسي و نظارت اصناف استان، پس از 
ارائه عملکرد این مدیریت در حوزه بازرسي و نظارت بر اصناف و مبارزه 
با قاچاق کاال در سطح عرضه استان، اظهارداشت:پدیده قاچاق کاال و ارز 
عالوه بر آثار ســوء اقتصادی، فرهنگي و اجتماعي که به دنبال دارد، به 

عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است.

معاون سازمان صنعت و معدن اصفهان:

۲۰ درصد  سهم لوازم خانگی کشور در اختیار اصفهان است
مدير بازرسي و نظارت اصناف استان اصفهان:

تبلیغ کافی برای تولیدات با کیفیت ايرانی نمی شود

خبر

استاندار اصفهان با اشــاره به کاهش ۶۲ درصدی بارش های اصفهان نسبت 
به میانگین بلندمدت، گفت: میزان بارش در اســتان اصفهان هم نســبت به 
سال گذشته و نســبت به بلندمدت کاهش داشــته و براساس پیش بینی ها 
بارش های فصل زمستان و بهار به حدی نخواهد بود که جبران کاهش بارش ها 
را داشته باشد. رسول زرگرپور در جلسه شــورای هماهنگی مدیریت بحران 
استان، اظهار داشت:  بر اســاس گزارش اداره کل هواشناسی، بارش در استان 
اصفهان هم نسبت به سال گذشــته و هم نسبت به بلندمدت کاهش داشته و 
در کم بارشی رتبه ششم را نسبت به بلند مدت داشته است. وی با بیان اینکه 
در کل استان اصفهان به طور میانگین ۷۲ میلی متر بارش گزارش شده، گفت:  

این میزان بارش نسبت به بلندمدت ۲4 درصد کاهش داشته است.
زرگرپور اضافه کرد: در شهر اصفهان تنها ۲۵ میلی متر بارش گزارش شده که 
نســبت به بلند مدت ۶۲ درصد کاهش بارش صورت گرفته است. وی افزود:  
براساس این گزارش ها تنها در شهرســتان های خوانسار، گلپایگان و فریدن 
بارش ها نســبت به میانگین باالتر اســت و دمای هوا در کل استان نسبت به 

زمستان گذشته سردتر ونسبت به میانگین بلندمدت بدون تغییر بوده است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه۱۹/۷ درصد استان در خشکسالی شدید قرار 
گرفته اســت، تصریح کرد: مناطق مرکزی و برخی مناطق جنوبی اســتان 
خشکســالی شــدید دارند و ۹3 درصد جمعیت و ۸۹ درصد مساحت استان 
درگیر خشکسالی هستند. وی اضافه کرد:  براســاس پیش بینی هواشناسی 
بارش های فصل زمســتان و بهار به حــدی نخواهد بود کــه جبران کاهش 

بارش ها را داشــته باشــد. زرگرپور اعالم کرد: طبق آمــار موجود در حوضه 
زاینده رود هم در سرشاخه ها و هم در مرکز و شرق با کاهش بارندگی و شرایط 
نامساعد به سر می بریم.  وی حجم ســد را ۲۰۶ میلیون متر مکعب خواند و 
افزود:  این میزان نسبت به سال گذشته ۱4 درصد و نسبت به بلندمدت بیش 

از ۷۰ درصد کاهش را نشان می دهد.
طرح سامانه دوم آب رسانی اصفهان پیگیری شود

رســول زرگرپور همچنین در دیدار با حمیدرضا جانباز، معــاون وزیر نیرو و 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور اظهارداشت: موضوع مقابله 
با ریزگردها در اســتان اصفهان به صورت جدی پیگیری می شود، چراکه در 
صورت عدم پرداختن به حل این مشکل شرایطی همچون استان های جنوبی 

کشور ایجاد می شود. 
وی با بیان اینکه ریزگردهای کشــوری و محلی و منطقه ای استان را تهدید 
می کند، گفــت: درزمینه مقابلــه با ریزگردهــای کشــوری در دولت باید 
تصمیم گیری شود، ولی مدیریت اســتان برای مقابله با ریزگردهای داخلی، 
تاغ کاری در ۱۰ هزار هکتار از کانون های ایجاد گرد وغبار در شرق اصفهان را 

در دستور کار خود قرار داده است.
وی مشکل آب شرب اصفهان بزرگ را از دیگر مشکالت برشمرد و بیان کرد: 
اقدامات الزم برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی صورت گرفته است، ولی 
باید در این زمینه اجرای طرح های آب رســانی اصفهان بزرگ از جمله طرح 

سامانه دوم پیگیری شود.

استاندار مطرح کرد:

کاهش 6۲ درصدی بارش های اصفهان نسبت به میانگین بلندمدت
آگهی ارزیابی 95/66

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان 

شــرکت مخابرات ایران )مدیریت منطقه اصفهان( در نظر دارد خرید پلنت های یکســو کننده پر ظرفیت 
4۰۰۰ آمپر با ماژول های ۶۰۰۰ وات را از طریق مناقصه دو مرحله ای اقدام نماید. 

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید. 
از تاریــخ ۹۵/۱۲/3 لغایــت ۹۵/۱۲/۱4 جهــت دریافــت اســتعالم ارزیابی با در دســت داشــتن فیش 
واریزی بــه مبلــغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حســاب جــاری ۱۶4۰۷4۰۷۶۲ بانــک ملت ) شناســه واریزی 
۱3۰۰۰۸۰۱۱۲۷۱۹۲( به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره ۲ اطاق ۲۱۶ مدیریت 
تدارکات و یا جهت خرید اینترنتی اســناد فوق الذکــر به آدرس ســایت TADAROKAT.TCE.IR مراجعه 

نمایند. 
همچنین جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانید به آدرس سایت اینترنتی شــرکت WWW.TCE.ir و 

WWW.TCI.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 3۶۶۶۰۱4۱ تماس حاصل نمایند. 

متقاضیان بایستی در زمان مقرر پاکت های تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان 
شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.

شرکت مخابرات ایران )سهامی عام(نوبت دوم

ريیس اتحاديه بنگاه های 
مسافربری:

آموزش و پرورش 
پايش را از کفش 
سرويس مدارس 
بیرون بکشد!

رییــس اتحادیه بنگاه های مســافربری گفت: 
آمــوزش و پــرورش به جــای اینکه بــه فکر 
کســب درآمد از ســرویس های ایاب و ذهاب 
دانش آموزان باشــد، آن را بــه متخصصانش 
واگذار کند و به فکر آموزش بچه ها باشــد؛ این 

کار آموزش و پرورش غیرقانونی است.
سیدرضا پورســیف، ضمن انتقاد از آموزش و 
پرورش به خاطر دخالت در ســرویس ایاب و 
ذهــاب دانش آموزان گفــت: وزارت آموزش و 
پرورش به جای کســب درآمد از سرویس های 

ایاب و ذهــاب دانش آموزان بــه فکر آموزش 
 بچه ها باشــد. وی افــزود: آمــوزش و پرورش

 به جای آنکه این وظیفــه را به افراد متخصص 
صنف ما واگذار کند، به فکر درآمدزایی اســت 
و طی قراردادی سرپرســت ســرویس تعیین 
می کند. سرپرســت نیز با پرداخت کمیسیون 
بــه وزارت آمــوزش و پــرورش کار را انجام 
می دهد، در صورتی که رانندگانی که برای این 
کار استفاده می شــوند تجربه و مهارت ندارند.

رییــس اتحادیه بنگاه های مســافربری درباره 

تعداد واحدهای صنفی غیرمجاز گفت: بین ۷۰ 
تا ۱۰۰ واحد غیرمجاز در تهــران داریم که به 
آنها برای دریافت پروانه اخطار داده شده است. 
حدود 4۰ تا ۵۰ واحد نیز به خاطر ســرپیچی 
 از این اخطــار به تعزیــرات و اماکــن واگذار

 شده است.
پورســیف با بیــان اینکــه اســتفاده ادارات، 
کارخانه ها و مــدارس از خدمــات واحدهای 
غیرمجاز تبعاتی به همراه خواهد داشت، ادامه 
داد: ســرویس  گرفتن از واحدهــای غیرمجاز 

که از راننــدگان غیرمتخصص و آموزش ندیده 
اســتفاده می کنند آمار تصادفات را باال خواهد 
برد. ضمن اینکه در صــورت وقوع حادثه ، فقط 
واحدهای مجاز قابل پیگیری و پیگرد خواهند 
بود و اگر مشتری از واحد غیرمجازی سرویس 
گرفته باشــد، پس از وقوع حادثه هیچ مرجع 
رســیدگی نخواهد داشــت. وی گفت: کسانی 
که نســبت به دریافت مجوز اقــدام نمی کنند 
می خواهند مالیــات، بیمه، هزینــه مالیات و 

عوارض شهرداری را پرداخت نکنند. 
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بنابر آمار و ارقام، نان حدود 20 درصد از کالری های مصرفی در سراسر 
جهان را تشکیل می دهد. در رژیم های غذایی غربی تقریبا با هر وعده 
غذایی نان نیز ســرو می شــود؛ اما مصرف بیش از اندازه نان به ویژه 
نان های سفید نیز خوب نیست و با کاهش مصرف آن می توان شاهد 

نتایج جالب توجهی بود.
کاهش وزن آبی

 با کاهش مصرف کربوهیدرات ها شــاهد کاهش وزن خود خواهید 
بود، اما در واقع آب انباشــته شــده را از بدن خارج می کنید. به گفته 
کارشناســان، وقتی بدن کربوهیدرات ها را در قالب گلیکوژن ذخیره 
می کند، هر گرم کربوهیدرات نیز سه تا چهار برابر وزن خود آب ذخیره 
می کند. به بیان دیگر، هنگامی که مصرف کربوهیدرات ها را متوقف 
می کنید، آب بسیار زیادی حذف می شود؛ زیرا بدن هر چه بیشتر از 

ذخایر گلیکوژن استفاده خواهد کرد.
احساس خستگی

کربوهیدرات ها منبع اصلی انرژی مغز هستند؛ از این رو کاهش مصرف 
آنها می تواند به کمبود منابع انرژی این اندام منجر شــود. با گذشت 
زمان و استفاده بدن از تمام ذخایر گلیکوژن، تجزیه چربی برای کسب 
انرژی آغاز می شــود و ذرات کربنی به نام کتون ها شکل می گیرند. 
درنتیجه این شــرایط، دچار تهوع، ســرگیجه، ضعف، مغز مه آلود، 

خشکی دهان، بی خوابی و نفس بدبو خواهید شد.
مشکالت گوارشی

نتایج یک مطالعه نشان داده است که مصرف غالت کامل، نقش مهمی 
در میزان فیبر دریافتی انسان ایفا می کند. متاسفانه بیشتر مردم جهان 
به میزان الزم از این غالت استفاده نمی کنند. این شرایط خوبی نیست 
زیرا بدن به فیبر کافی برای تثبیت ســطوح قند خون، کاهش خطر 

چاقی و دیگر بیماری های مزمن نیاز دارد. 
اضطراب

باتوجه به این حقیقت که کربوهیدرات ها سطوح انتقال دهنده های 
عصبی سروتونین مغز )که مسئول احساس خوب هستند( را افزایش 
می دهند، هنگامی کــه آنها را از رژیم غذایی خــود حذف می کنید، 

اضطراب را تجربه خواهید کرد. 

چرا نباید نان را از رژیم غذایی خود 
حذف کنیم؟

دانستنیها

خواصخوراکیها

نقش پررنگ قلیان 
در سکته مغزی 
 دست کم گرفته 

می شود

رییس انجمن سکته مغزی ایران با اشاره به افزایش مصرف قلیان 
در جامعه، گفت: با وجود نقش بســیار مهم قلیان در بروز ســکته 
مغزی، متاســفانه این تاثیر از طرف مردم، شــوخی و دست کم 

گرفته می شود.
 دکتر بابک زمانی اظهار داشت: عوامل اصلی بروز سکته مغزی در 
ایران شامل فشار خون و چربی خون باال، تغذیه نادرست و مصرف 
زیاد دخانیات است و متاســفانه پدیده قلیان نیز اخیرا در کشور 
ما بسیار شایع شــده اســت. وی افزود: قلیان یکی از مهم ترین و 

مضرترین مواد برای سکته مغزی است که شوخی گرفته می شود 
و این اعتقاد خرافی که خطر قلیان از سیگار کمتر است، به افزایش 
مصرف آن دامن می زند. این متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه 
مضرات قلیان به مراتب بیشتر از سیگار است، تصریح کرد: هرچند 
دولت به دنبال مقابله با مصرف قلیان اســت ولی تا بستر فرهنگی 
الزم وجود نداشــته باشــد این کار امکان پذیر نیست. وی درباره 
آمار ســکته مغزی در ایران نیز گفت: هرچند طی سال های اخیر، 
میزان شیوع سکته مغزی در کشورهای پیشرفته دنیا به پنجمین 

علت مرگ سقوط پیدا کرده، ولی در کشــور ما همچنان دومین 
علت مرگ و میر است. زمانی خاطرنشان کرد: یکی از نقیصه های 
بزرگ کشور ما در زمینه سکته مغزی، عدم ثبت آمار بیماران این 
حوزه بود که از یکسال گذشــته در حال ثبت بیماری ها هستیم. 
به گفته وی، طی 6 ماهه گذشــته، حدود دو هزار سکته مغزی در 
کشــور پس از مراجعه بیماران به مراکز درمانی، ثبت شده است و 
بیش از 300 بیمار سکته مغزی به صورت موفقیت آمیزی درمان 

شده اند.

برخــی از میوه ها دارای خــواص درمانــی منحصربه فرد و 
اعجاب انگیزی هســتند. یکــی از این میوه هــای دارویی 
کاکتوس است که گنجینه ای ارزشــمند در خود دارد. میوه 
کاکتوس همان گل این میوه زیبای مناطق بیابانی اســت 
که اکثر افراد تنها ظاهر خشــک و پر از تیغ آن را می بینند، 
غافل از اینکه این گیاه شگفت انگیز سرشار از خواص درمانی 
است. میوه کاکتوس به انواع شــیوه ها برای پخت و پز مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و یکی از خوراکی های ارزان و بسیار 
مقوی پرطرفدار در کشــور های آمریکای شــمالی و التین 
به شــمار می رود. بر اســاس آمار ها، کاکتوس بیش از 200 
گونه مختلف دارد و اکنون کشــت آن بــه صورت صنعتی 
در مزارع بزرگ آمریکا و بســیاری از کشور های دیگر انجام 
می شود. کاکتوس حاوی طیف وسیعی از مواد مغذی، انواع 
آنتی اکسیدان و ویتامین ها از جمله A ،C ،E، آهن، کلسیم 
و کارتینوئید ها بــوده و مصرف آن می توانــد باعث کاهش 
کلسترول بد خون و نیز مقابله با ابتال به انواع سرطان ها شود. 
از فواید دیگر مصرف میوه کاکتوس می توان به کاهش قند 
خون، تناسب اندام، محافظت از سلول های مغزی در مقابل 
آسیب و ابتال به آلزایمر، سم زدایی از کبد و طحال اشاره کرد. 
فیبر موجود در کاکتوس باعث کاهش جذب قند و چربی در 
بدن می شــود و به این ترتیب از بروز چاقی و ابتال به دیابت 

نوع2 در فرد جلوگیری می کند. میوه کاکتوس به علت دارا 
بودن انواع آنتی اکسیدان ها و مواد مغذی موجود در ساختار 
این گیاه، از ســوی متخصصان علوم تغذیه در دسته سوپر 
فود ها قرار گرفته اســت. گفتنی است این میوه در آمریکای 
التین به صورت پخته، کبابی با انواع خورشــت و سوپ، در 

ساالد و حتی به صورت مربا سرو می شود.

وزن کم نوزاد در هنگام تولد و زایمــان زودرس، علت نیمی از 
تمام موارد مرگ شــیرخواران در 28 روز اول تولد است و این 
درحالی است که رژیم غذایی زنان باردار در سالمت جنین آنها 

نقش مهمی دارد.
ویتامین B12 یک مــاده مغذی ضروری اســت که فقط در 
محصوالتی با منشأ حیوانی مانند گوشت، شیر و تخم مرغ یافت 
می شود. در زنان بارداری که مقادیر بسیار کم غذاهای حیوانی را 
مصرف می کنند، خطر کمبود ویتامین B12 افزایش می یابد. 
ویتامین B12 بــرای عملکردهای حیاتی بــدن مانند تولید 
گلبول های قرمز خون و انرژی سلولی ضروری بوده و کمبود آن 
می تواند سبب کم خونی و آسیب شدید به سیستم عصبی شود 

و این درحالی است که بدن، خود قادر به تولید ویتامین نیست.
در کشورهایی که مقادیر زیادی از محصوالت حیوانی مصرف 
 B12 می شــود، درصد کمی از زنان باردار به کمبود ویتامین
مبتال می شــوند؛ ازجمله در کشــورهایی مانند هند که رژیم 
 B12 غذایی گیاهی غالب است، دو سوم زنان باردار به کمبود

مبتال هستند.
نتایج مطالعه ای که به تازگی روی 11هــزار و 216 زن باردار از 
 B12 11 کشور انجام شده، نشان می دهد که کمبود ویتامین
در دوران بــارداری با 21درصد افزایش خطــر زایمان زودرس 
مرتبط اســت. با این حال اطالعات کمی در مورد اثر دریافت 

مکمل ویتامین B12 در دوران بارداری وجود دارد. دو مطالعه 
کوچک انجام شده در این زمینه نشان می دهد که هیچ ارتباطی 
بین دریافت مکمــل B12 و وزن تولد وجود ندارد. کمبود این 
ویتامین می تواند با عواملی مانند سوءتغذیه و فقر مرتبط باشد 
که خود این عوامل، بر وزن در هنگام تولد و طول مدت بارداری 

اثر می گذارد.

میوه کاکتوس درمان چه دردی است؟

برخی از اختالالت و مشــکالت روحی و روانی موجب می شود 
فرد دچار تبخال شود که از این جمله، »اســترس« را می توان 
نام برد. ارتباط بین بیماری های پوستی و بیماری ها و اختالالت 
روحی و روانی بســیار زیاد اســت و درصد باالیی از مبتالیان به 
اختالالت روانی، دچار مشکالت پوستی نیز می شوند. بررسی ها 
نشان داده ابتال به اختالالت روحی و روانی به ویژه استرس های 
عاطفی، احتمال بروز عفونت های ویروس تبخــال را تا دو برابر 
افزایش داده و درمان افراد مبتال را نیز بســیار دشــوار می کند. 
ضعف سیستم ایمنی، ضربه به پوست و تنش های عصبی، تب و 
نور ماورای بنفش نیز ممکن است موجب فعال شدن عفونت های 
ویروس تبخال شــود که البته عالئم آن ممکن است دیر نمایان 
شــود. عالئم عفونت های ویروس تبخال ممکن است در ناحیه 
صورت، اطراف دهان ازجمله لثه ها و حلق نمایان شده و با تورم 

و قرمزی همراه باشد.

بادام خیس خورده حاوی اسید فولیک است؛ نوعی ماده مغذی که 
برای مادران باردار بسیار مفید است. 

بادام سرشــار از مواد معدنی مثل منیزیم، فسفر، روی، کلسیم و 
عالوه برآن ویتامین E بوده و همچنین حاوی فیبر، اســیدهای 

چرب امگا و پروتئین است. 
اما چند واقعیت دیگر این است که پوست بادام حاوی تانن )نوعی 
آنزیم بازدارنده( است که امکان دارد مانع جذب مواد مغذی شود. 
اگر بادام بدون پوست مصرف  شــود، معده قادر است مواد مغذی 

موجود در آن را هضم و جذب کند. 
بادام خیس خورده و بدون پوست، راحت  ترجویده می شود. هنگام 
درست کردن شیربادام، مغزراحت تر در شیر حل می شود. خوردن 
بادام خیس  خورده و بدون پوســت به صورت ناشتا، اسید معده 
را تنظیم کرده و درنتیجه از بازگشــت اســید به مری جلوگیری 

می کند.

آیا بر اثر استرس تبخال 
می زنیم؟

چرا قبل از خوردن بادام، باید 
آن را خیس کنیم؟

رژیم غذایی زنان باردار، نقش مهمی در سالمت جنین دارد

تغذیه

تازه های پزشکییادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

نقش پررنگ قلیان در سکته مغزی دست کم گرفته می شود

یک فوق تخصص غدد و متابولیسم گفت: مقاومت به انسولین دقیقا 
با چاقی شکمی مرتبط است. دکتر حســن گنجی زاده زواره، با بیان 
اینکه سندروم متابولیک مجموعه ای از عالئم است که در کنار هم قرار 
می گیرند، اظهار کرد: از جمله مهم ترین معیارهای این عارضه، فشار 
خون و وضعیت قند بدن است. وی تاکید کرد: سندروم متابولیک به 
خودی خود یک بیماری نیست بلکه شامل گروهی از عوامل خطرزا 
نظیر فشار و قند خون باال، سطح کلسترول نامناسب و چربی شکمی 
است. این فوق تخصص غدد و متابولیسم با تاکید براینکه داشتن هر 
یک از این عوامل خطر خوب نیست اما هنگامی که ترکیبی از این موارد 
را داشته باشیم، مشکالت پیش رو بیشتر می شــود، اضافه کرد: این 
عوامل خطرآفرین، ریسک بیماری عروق خونی و بیماری های قلبی 
را دو برابر می کنند و ممکن است باعث ایجاد حمالت قلبی و استروک 
)سکته  مغزی( شوند؛ با توجه به اینکه وقوع بیماری دیابت را پنج برابر 
افزایش می دهند. گنجی زاده زواره با بیان اینکه سندروم متابولیک با 
تغییر سبک زندگی قابل کنترل است، افزود: بر اساس نظریه انجمن 
قلب آمریکا و نهاد بین المللی قلب، ریه و خون، 5 عامل خطر برای ایجاد 
ســندروم متابولیک وجود دارد. وی بیان کرد: برای اینکه تشخیص 
ســندروم متابولیک مطرح شــود، حداقل 3 مورد از عوامل ذکرشده 
خطر الزم اســت. این فوق تخصص غدد و متابولیسم با اشاره به علل 
ایجاد سندروم متابولیک، گفت: متخصصین مطمئن نیستند که چرا 
سندروم متابولیک ایجاد می شود. مجموعه ای از عوامل خطرزا وجود 
دارد که یک بیماری منحصر به فرد هم نیست؛ پس ممکن است علل 
متفاوت بسیاری داشته باشد. گنجی زاده زواره به برخی از عوامل خطر 
سندروم متابولیک اشاره کرد و با بیان اینکه مقاومت به انسولین، چاقی 
به ویژه چاقی شکمی، شیوه زندگی نامناسب وعدم تعادل هورمونی، از 
عوامل خطر سندروم متابولیک است، تصریح کرد: انسولین، هورمونی 
است که به بدن کمک می کند تا از گلوکز به عنوان انرژی استفاده کند.

محققان چند راهــکار طبیعی را بــرای بهبود ســالمت مغز توصیه 
می کنند که شامل موارد زیر هستند.

خواب کافی داشته باشید
بســیاری از افراد، به خواب کامل 8 ســاعتی در طول شــب بی توجه 
هستند؛ غافل از اینکه نداشــتن خواب کافی موجب افزایش استرس 
و حتی گرسنگی می شــود. برای داشــتن یک خواب خوب و منظم، 
هر شــب ســر یک ســاعت معین به رختخواب رفته و قبل از خواب، 
ســعی کنید درمعرض نور مونیتور و موبایل قرار نگیرید؛ همچنین از 

دمنوش های آرامبخش بنوشید.
ماست بخورید

مطالعه اخیر محققان نشان می دهد پروبیوتیک یافت شده در ماست 
و مکمل ها می تواند موجب کاهش اضطراب و استرس شود؛ باتوجه به 
اینکه اختالالت اضطراب از متداول ترین مشکالت سالمت روان است.

تمرین تمرکز حواس
نوعی مدیتیشین موسوم به تمرکز حواس، شیوه معروفی برای تسکین 
اضطراب و افسردگی روزانه است. این تکنیک الزم است تا شما بتوانید 
بار دیگر بر حواس خود تمرکز کنید؛ نظیر توجه بیشــتر به رنگ ها و 
بوهای متفاوت در اطراف خود یا طرز نفس کشیدنتان. تحقیقات نشان 
می دهد در بسیاری از موارد تمرکز حواس، شیوه موثر درمان دوری از 

افکار منفی است.
کاهش مصرف قهوه

گاهی اوقات کاهش مصرف قهوه می تواند به بهبود سالمت روان کمک 
کند. برخی مطالعات نشــان داده اند که مصرف قهوه از مغز در مقابل 
زوال عقل یا سایر اختالالت شــناختی محافظت می کند؛ اما مصرف 
بیش از ۴ فنجان قهوه یا حدود ۴00 میلی گرم کافئین در روز، می تواند 
عوارض جانبی شــدیدی به همراه داشــته باشــد و فرد را در آستانه 

بی قراری، تحریک پذیری، ضربان تند قلب و عصبانیت قرار دهد.
در معرض نور خورشید باشید

ویتامین D فواید متعددی برای ســالمت دارد. تحقیق جدید نشان 
می دهد کمبود ویتامین بدن، موجب افزایش عالئم منفی در سالمت 
روان می شــود. یافته های اخیر، رابطه بین میزان پایین ویتامین D و 
اختالالت شناختی را در ســرعت پردازش و فصاحت کالم نشان داده 

است.

یک فوق تخصص غدد و متابولیسم:

مقاومت به انسولین، با چاقی شکمی 
مرتبط است

راه های طبیعی بهبود سالمت مغز 
را بشناسید!

دانستنیها

زیبایی

اهمیت دادن بــه زیبایی و آراســتگی بــرای خانم ها 
از اهمیت باالیی برخوردار اســت اما بــه جای صرف 
هزینه های ســنگین برای انــواع جراحی ها می توان از 

روش های طبیعی استفاده کرد.
هم زمان با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال 95 
بســیاری از خانم ها به فکــر تغییر و تحــول در ظاهر 
خود هســتند. نکته اصلی اهمیت دادن به ســالمت، 
جلوگیری از انجام کارهای خطرناک و مضر برای بدن 

و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه است.
به جای صرف هزینه های سنگین برای تزریق بوتاکس 
و انواع پروتز بــه گونه و حتی چانه خــود، می توانید با 
صرف اندکی وقت و ممارســت در تمرین های ورزشی 

چهره ای زیبا و جذاب به دست آورید.
برای این منظور کافی اســت حرکات ورزشــی زیر را 
هرروز جلوی آینه انجام دهید و پس از 2 الی سه هفته 
نتایج شــگفت انگیز آن را بر پوست صورتتان مشاهده 

کنید.
توجه داشته باشید که اســتفاده از کرم مرطوب کننده 
برای جلوگیری از کشــیدگی پوســت و بــروز چین و 
چروک است. همچنین حرکات را باید با مالیمت انجام 
دهید، زیرا کشش شدید پوســت باعث افتادگی و بروز 

چین و چروک های زودرس می شود.
ابتدا جلوی آینه قــرار بگیرید و دهان خــود را کامال 
باز کنید. زبــان خود را به شــکل لولــه در آورده و به 

دندان های ردیف باال نزدیک کنید.
در همین حالت ســعی کنید لبخند بزنیــد. گونه ها به 
این شکل برجسته می شود و آنگاه تمرین اصلی را آغاز 

می کنید.
دست ها را به صورت کشیده در 2 طرف صورت مماس 
بر خط فک و روی اســتخوان گونه قرار دهید و شروع 
به انجام حرکات دورانی در جهت عقربه های ســاعت 
کنید. پس از 20 بــار حرکات دورانــی، این حرکت را 

خالف جهت عقربه های ساعت انجام دهید.
توجه کنید که هیچ گونه فشــاری نباید به صورت شما 
وارد شــود چرا که باعث کشــیدگی و چروک پوست 
می شود. اگر پوست شما بسیار خشــک است تا زمان 

برطرف شدن مشکل، این تمرین را انجام ندهید.
الزم به ذکر اســت کــه موفقیت این تمریــن، در گرو 
اســتمرار و انجام هر روزه آن است؛ در غیر این صورت، 

پوست شما به حالت اول بازخواهد گشت.

زیبایی بدون جراحی؛

گونه هایتان را برای نوروز 96 
سفت و برجسته کنید

خواصخوراکیها

آلوئه ورا، نوعی درختچه با ریشــه کوتاه است که گاهی از 
آن با عنوان »گیاه شگفت انگیز« هم نام می برند. بسیاری 
از انواع این درختچه هــا در آب  و هوای گرمســیری در 
سرتاســر جهان از جمله شمال آفریقا رشــد می کنند و 
معموال برای مصارف کشاورزی و دارویی کشت می شوند.

تاریخچه اســتفاده از آلوئه ورا توسط انسان ها، به پزشکی 
مصر باســتان در قرن 16 قبل از میالد می رسد. در مصر 

باستان به آن »گیاه جاودانگی«  می گفتند.
 دانشمندان معتقدند که این گیاه در طول تاریخ به وسیله 
کلئوپاترا و نفرتی تی در مصر باســتان، اسکندر مقدونی و 

کریستف کلمب نیز استفاده شده است.
دارایی های آلوئه ورا

آلوئــه ورا سرشــار از انــواع ویتامین ها و مــواد معدنی 
 ،B1،B2،B3،B6از جملــه Bاســت. ویتامین های گروه
فولیک اســید، ویتامین هــای A، C و E از مهم تریــن 
ویتامین هــای موجود در ایــن گیاه هســتند. به عالوه، 
حدود 20 نوع ماده معدنی هم در آلوئه ورا کشــف شــده 
که کلســیم، منیزیــم، روی، کروم، ســلنیوم، ســدیم، 
آهن، پتاســیم، روی و منگنز از مهم ترین آنها محسوب 

می  شوند.
آلوئه ورا و جذب و تولید پروتئین

ســاختن  برای  پروتئین 
جدیــد  ســلول های 
بــدن الزم اســت  در 
حــدود  آلوئــه ورا،  و 
آمینواســید  نوع   20

مختلــف را برای 

کمک به ســاختن پروتئین بدن در خود جای داده است. 
آمینواســیدهای موجود در آلوئه ورا با کمک به ســاخت 
پروتئین، باعــث بهبود چگالــی اســتخوان ها، افزایش 

بافت های عضالنی و ترمیم و بهبود پوست می شوند.
چربی های خوب آلوئه ورا

این روزها که بیشــتر ما درگیر زندگی ماشینی شده  و به 
انواع غذاهای آماده یا فســت فودهای چرب رو آورده ایم، 
احتمال گرفتگی عروق خــود را با پالک هــا و چربی ها 
افزایش داده و بیش از پیش خودمــان را درمعرض ابتال 
به انواع بیماری های قلبی یا سکته های قلبی و مغزی قرار 
داده ایم. از این رو، نقش یک رژیم غذایی سالم در زندگی 
تک تک ما از اهمیت باالیی برخوردار است. آلوئه ورا، جزو 
آن گروه از خوراکی هایی اســت کــه می تواند در حفظ 
سالمت سیستم قلبی و عروقی مان نقش بسزایی داشته 

باشد.
قلب  و آلوئه ورا

نتایج بسیاری از تحقیقات محققان آمریکایی و کانادایی 
نشــان می دهد قرار دادن آلوئه ورا به صورت نوشیدنی یا 
مربا )به شرط وجود تکه های آلوئه ورا در محصول نهایی( 
در برنامه غذایی افراد، راهی برای حفظ و ارتقای سالمت 
سیســتم قلبی و عروقی آنها محسوب می شود. ترکیبات 
موجود در آلوئــه ورا به حمل بهتر و با ســرعت بیشــتر 
اکســیژن در بدن کمک می کند و باعث می شود قلب هم 

عملکرد بهتری داشته باشد.
آلوئه ورا و عفونت 

یکی از مهم ترین توصیه هــای تغذیه ای متخصصان برای 
ی  از ابتال به بیماری های عفونی و ویروسی پیشــگیر

فصلی مانند سرماخوردگی یا آنفلوآنزا، 
است  خوراکی هایی  مصرف 
که بتواننــد عوامل بیماری زا 
را ســرکوب کنند. آلوئه ورا، یکی 
از همین خوراکی هاست. ترکیبات 
ل  یــا کتر نتی با آ
موجــود در آلوئه ورا 
درمقابل  هم  می توانند 
ابتال بــه عفونت های داخلی 
و هم عفونت های خارجی بایستند. 
از این رو، نوشــیدن آب آلوئه ورا و مصرف 
مربا یا کنســرو آن در فصول سرد سال، 

می تواند احتمال ابتال به بیماری هــای فصلی یا عفونی را 
کاهش دهد. 

آلوئه ورا و کاهش التهاب
مصرف منظم آلوئه ورا می تواند باعث کاهش التهاب های 
بــدن شــود. از ایــن رو، مصــرف نوشــیدنی یا ســایر 
خوراکی های بر پایه آن، برای بیمــاران مبتال به التهاب 
عروق یا التهاب مفاصل، بســیار مفید است. مصرف این 
گیاه در بیمــاران مبتال به آرتریت، از ســخت و دردناک 
شدن عروق و مفاصل آنها پیشــگیری کرده و درد ناشی 

از حمالت بیماری را به شدت در آنها کاهش خواهد داد.
آلوئه ورا؛ تقویت کننده سیستم ایمنی

باتوجه به حجم استرســی که بر زندگی ماشینی امروزی 
بیشتر ما حاکم اســت، همه ما به تقویت سیستم ایمنی 
بدن نیاز داریم. مصرف خوراکی های سرشــار از ویتامین 
C ماننــد انواع مرکبــات یا پیــاز خام، یکــی از راه های 
تقویت سیســتم ایمنی اســت اما نباید در ایــن میان از 
خوراکی هــای کم مصرف تر ماننــد آلوئــه ورا هم غافل 
بمانیم. پلی ســاکاریدهای موجود در نوشیدنی آلوئه ورا، 
ســلول های ســفید خونی را به مقابله با عوامل ویروسی 
تحریک کرده و بدین ترتیب، قدرت سیستم دفاعی بدن 

را باال می برند.
احتیاط در مصرف آلوئه ورا

یکی از خواص آلوئه ورا، ُمسهل و محرک بودن نوشیدنی 
آن اســت. به همین دلیل به خانم های باردار و شــیرده 
توصیه می شــود در مصرف این خوراکــی کمی احتیاط 
کنند. افراد مبتال به نشــانگان روده تحریک پذیر هم باید 
دور مصرف این نوشــیدنی را خط بکشند؛ زیرا نوشیدنی 
آلوئه ورا حــاوی مقدار زیادی عناصر ُمســهل اســت و 
می تواند شدت مشکالت آنها را بیشتر کند )مخصوصا اگر 

بالفاصله بعد از غذا مصرف شود(.
آلوئه ورا و هضم

یکی از مهم ترین خواصی که معموال به آلوئه ورا نســبت 
داده می شود، کمک به سیستم گوارشی برای هضم بهتر 
مواد غذایی است. برخی از افراد، هضم ضعیف تری نسبت 
به ســایرین دارند و برخی دیگر، با مصرف هر ماده غذایی 

احساس نفخ یا سنگینی می کنند.
مصرف نوشــیدنی آلوئه ورا بعد از صرف وعده های اصلی 
غذایی، به این افــراد کمک می کند هم مــواد غذایی را 
ســاده تر هضم کنند و هم معده و روده شــان، ســریع تر 
از مواد زائد پاک شــود. ملین بودن آلوئه ورا باعث شــده 
مصرف آن به افراد مبتال به یبوست پیشــنهاد شود. اگر 
این افراد مصرف منظم این گیــاه پرخاصیت را در برنامه 
غذایی خود داشــته باشــند، از شر یبوســت و مشکالت 

گوارشی ناشی از آن خالص خواهند شد.

 ،B1،B2،B3،B6از جملــه B آلوئه ورا سرشــار از انواع ویتامین ها و مــواد معدنی اســت. ویتامین های گروه
فولیک اسید، ویتامین های A، C و E از مهم ترین ویتامین های موجود در این گیاه هستند. به عالوه، حدود 20 نوع 
ماده معدنی هم در آلوئه ورا کشف شده که کلسیم، منیزیم، روی، کروم، ســلنیوم، سدیم، آهن، پتاسیم، روی و 

منگنز از مهم ترین آنها محسوب می  شوند.

با آلوئه ورا به جنگ سرماخوردگی بروید!
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پیشنهاد سردبیر: 
موتو مود Linc، گوشی شما را به واکی تاکی تبدیل می کند

کافه اپهوش سنج

ســایدبار مثل یک کیف پول می ماند؛ بدون آنکه جای زیادی 
اشــغال کند می توانید تمام چیزهای ضروری تــان را در آن 
گذاشته و در مواقع الزم به سرعت بیرونش بیاورید. اگر همیشه 
به چنین چیزی احتیاج داشــتید، Ivy می تواند ابزار ایده آلی 
برای تان باشد. Ivy فراتر از یک سایدبار معمولی برای دسترسی 
به اپلیکیشن هاست، چرا که قابلیت هایش را در کمتر سایدبار 
مشابهی دیده بودیم. به عنوان یک سایدبار، Ivy ساعت و تقویم 
مختص به خودش را دارد که از همه نظــر ) اندازه، رنگ، فونت 
و ... ( می توان آن را شــخصی ســازی کرد. اما چیزی که باعث 
شده آن را یک سایدبار استثنایی بدانیم، پشتیبانی از فید های 
RSS و ویجت هاست. در واقع با بیرون کشیدن Ivy از گوشه 
صفحه در محیط یک مینی النچر قرار می گیرید که بســیاری 
از احتیاجات شــما را برطرف می کند. روی ستون کناری این 
سایدبار، می توانید اپلیکیشن های ضروری تان را قرار بدهید. 
یک سوایپ دیگر روی ستون هم مخاطبین مهم شما را نمایان 

می کند تا با یک اشاره بتوانید با آن ها تماس بگیرید. اگر دوست 
دارید با بیرون کشیدن سایدبار، نگاه ســریعی به وضعیت هوا 
داشته باشــید هم امکان قرار دادن ویجت در نوار پایین صفحه 
مهیا شــده. در مورد فیدهای RSS هم همین طور. Ivy برای 
پوشش اخبار سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی و ... چندین فید به 
شما پیشنهاد می کند، اما قادرید فید وبسایت های محبوب تان 
را هم در پایین صفحه سایدبار بخوانید. Ivy تیتر خبرها را مثل 
زیرنویس های متحرک شبکه های خبری به نمایش می گذارد، 
خصوصیتی بســیار مفید که در کمتر اپی نمونــه اش را دیده 
بودیم. با دستکاری تنظیمات شخصی سازی می توانید ظاهر 
Ivy را به شــکل دلخواه خودتان درآورید. Ivy خوشــبختانه 
 هیچ گونه تبلیغاتی ندارد و هزینه ای هم بابت خدماتش از شما 
نمی گیرد. با تمام این اوصاف Ivy اگر چه امکانات بسیار مفیدی 
به کاربر ارایه کرده، اما هنوز خیلی ســایدبار نرم و روانی نیست 
و احتمــاال در موبایل های دارای رم پایین کندی محسوســی 
را در باز و بسته شــدن آن احســاس کنید.نکته دیگر این که 
فعالســازی تمام امکانات آن می تواند مصــرف باتری گجت را 
 هم افزایش بدهد. شــما می توانید برای گرفتن این اپلیکیشن 

به goo.gl/wMf9yr مراجعه کنید.

معرفی اپلیکیشن Ivy؛

 یک سایدبار استثنایی 
برای اندرویدی ها

کشف  میکروب هایی 
با قدمت 60 هزار سال

دانشمندان موفق به کشــف میکرو ارگانیسم هایی 
 شــدند کــه در کریســتال های معــدن مکزیــک 

از60/000 سال پیش به دام افتاده اند.
 پنه لوپــه بوســتون دانشــمند موسســه اختــر

زیست شناسی ناسا اعالم کرد که این میکروب ها در 
طول زمان تکامل پیدا کــرده به طوری که می توانند 

در سولفیت، منگنز و اکسید مس زنده بمانند.
 وی اعالم کــرد این کشــف دارای اثــرات عمیقی 
بر درک ما از تاریخ تکامل حیــات میکروبی در این 

سیاره است.
این معدن که در آن میکروب پیدا شــده معدن نایکا 
) Naica ( نام داشته و معدن زینک و نقره در ایالت 
شــمالی » چیهواهوا « مکزیک اســت که به داشتن 
 کریستال های بزرگ معروف اســت که برخی از آنها 

به بلندی50 فوت ) 15 متر ( است.
این کشف هنوز در یک مجله علمی کارشناسی شده 
منتشر نشده است، اما بوســتون بر این باور است که 
این موجودات زنده همچنین می توانند در شــرایط 
ســخت دیگر ســیارات و قمرها در منظومه شمسی 

زنده بمانند.
این دانشــمند اعالم کــرد که در حــدود100 نوع 
مختلف از میکروارگانیســم ها که بســیاری از آنها 
باکتری بودند در بلورهــای Naica و در دوره های 
مختلف10/000 تا60/000 سال حبس شده اند که 

90 درصد آنها تاکنون کشف نشده اند.
اخترزیست شناســان همچنان در مورد خطر اینکه 
موجودات زمینــی می توانند ســیارات دیگر مانند 

مریخ را آلوده کنند نگران هستند.
ناســا قبل از ارســال فضاپیما و تجهیزات آن به فضا 
آن ها را ضد عفونی می کند، اما همیشــه خطر زنده 

ماندن میکروارگانیسم های مقاوم وجود دارد.
البتــه ایــن نگرانــی جدید نبــوده زیــرا در طول 
ماموریت های آپولو که از ســال1960 تا سال1970 
به طول انجامید، فضانوردان پس از بازگشــت از ماه 

قرنطینه شدند.
همچنین میکرو ارگانیســم های موجــود در معدن 
Naica قدیمی تریــن موجوداتی که تــا به امروز 

کشف شده اند، نیستند.
چند ســال پیش دانشــمندان موفق به پیدا کردن 
میکروب هایــی در یخ و نمک شــدند که500/000  

سال قدمت داشتند.

پیش ازاین خبری مبنی بــر وجود اشــکال در خروجی صدای 
گوگل پیکســل و پیکســل XL در میزان صدای باال منتشــر 
شد و گوگل هم مشــکل در ســخت افزار آن را پذیرفت و امکان 
تعویض گوشی های دارای این مشــکل را فراهم کرد. حاال مورد 
دیگری در گوشی های گوگل که توســط HTC ساخته شده اند 
گزارش شده که از خاموش شدن بلوتوث دستگاه بدون دستور از 

طرف کاربر خبر می دهد.
در هر دو شــبکه اجتماعی ردیت و پشــتیبانی گوگل پیکسل، 
بســیاری از دارندگان پیکســل نظراتی را درج کرده و خاموش 
شدن بلوتوث آن را بدون اشــاره ای از سوی کاربر تایید کرده اند. 
گوگل هنوز این موضوع را تایید نکرده که پس از اقرار گوگل به 
مشکل در باتری مشخص شده است. مشکل در باتری پیکسل و 
پیکسل XL بدین صورت است که دستگاه در هنگام باقی ماندن 
30 درصد از شارژ، ناگهان خاموش می شود؛ البته انتظار می رود 
که راه حل این مشــکل به زودی از ســوی گوگل ارائه شده و در 

دسترس کاربران قرار گیرد.
مشکل بلوتوث پس از عرضه پچ امنیتی گوگل در فوریه 2017 
مشخص شده که فراتر از یک اتفاق به نظر می رسد. برای رساندن 
این مطالب به گوش گــوگل، ابتدا باید در مقابل شــرکت باال و 
پایین پریده، دست هایتان را با ســرعت تکان دهید تا از فهمیده 
شدن آن توسط گوگل مطمئن شــوید. پس ازآن که موافقتی از 

سوی کمپانی حاصل شد، دستگاه را برای تعمیر بفرستید!

گوشــی Moto M از بدنه فلزی با طراحی جدیــد بهره می برد. در 
این طراحی شاهد گرد شــدن گوشه ها و همچنین کوچک تر شدن 
لبه ها هستیم. سنسور اثر انگشت به قســمت پشتی این دستگاه و 
زیر دوربین نقل مکان کرده و عالوه بر اینها بدنه در برابر قطرات آب 

و باران مقاوم است.
این گوشی صفحه نمایش 5/5 اینچی با رزولوشن 10۸0p دارد که 
با پردازنده 2/2 گیگاهرتزی مدیاتــک Helio P15 و ۴ گیگابایت 
رم همراهی می شــود. حافظه داخلی دستگاه 32 گیگابایت است و 
دو دوربین 16 مگاپیکســلی در عقب و ۸ مگاپیکسلی در جلو را در 
اختیار شما می گذارد. منبع انرژی این گوشی یک باتری با ظرفیت 
3050 میلی آمپرساعتی است که از فناوری شارژ سریع پشتیبانی 

می کند. 
ابعاد: 7.9 × 75.۴ × 151.۴ میلی متر - وزن: 163 گرم

 Octa-core Cortex-A53 - Mediatek Helio P15 :پردازنده 
 رم ۴ گیگابایت

حافظه داخلی: حافظه داخلــی 32 گیگابایــت - امکان نصب 
حافظه جانبی تا 256 گیگابایت

صفحه نمایش: صفحه نمایش لمســی از نوع IPS LCD - سایز 
401ppi 5.5 اینچ - 10۸0 × 1920 پیکسل - تراکم پیکسل

دوربین: دوربین اصلی 16.0 مگاپیکسل - دیافراگم -f/2.0 فلش 
LED

سایر مشــخصات: اندرویــد Marshmallow 6.0.1 - باتری 
لیتیوم پلیمری 3050 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 

قیمت: با گارانتی هماتلکام 1/215/000 تومان

 دارندگان سیستم عامل اندروید با طی کردن چند مرحله ساده
 بر اســاس مدل گوشــی خود می توانید از نگرانی قفل شــدن 

گوشی و فراموش کردن رمز ورودتان رها شوید.
برای مثال به سراغ طرفداران سامســونگ می رویم و این ترفند 

ساده را با این سری از اسمارت فون ها پیش خواهیم برد.
نخستین کاری که باید انجام دهید ساخت یک حساب کاربری 
  gmail.comدر جیمیل اســت، در مرورگر خود این عبارت را
وارد کرده و با ارائه اطالعات خواســته شده یک حساب کاربری 

برای خود ایجاد کنید.
در مرحله دوم از قسمت تنظیمات گزینه accounts را انتخاب 

کرده و سپس add accounts را لمس کنید.
در بین گزینــه هــا samsung account را انتخاب و آدرس 

جیمیل خود را وارد کنید.
با وارد کردن یک رمز حساب کاربری شما ساخته می شود.

تا این مرحله شــما هم حســاب کاربری جیمیــل دارید و هم 
حساب کاربری سامسونگ.

google.com/an�برای تغییــر رمز خود در مرورگــر آدرس 
droid/devicemanager را وارد کنیــد و با تایپ رمز عبور 

به اکانت گوگل بروید.
 موبایل یا دستگاهی که برای آن اکانت ساخته شده را پیدا کرده 

و lock را انتخاب کنید.
در مرحله آخر رمز جدیدی برای گوشــی خود انتخاب کرده و با 

خیال راحت مجدد از تلفن همراهتان استفاده کنید.

شرکت کانادایی بلک بری سازنده گوشــی های هوشمند نوکیا 
 را تحت پیگرد قضایــی قرار داد و آن را به اســتفاده بدون اجازه 
از اختراعات ثبت شــده خــود در حوزه فناوری های بی ســیم 
متهم کرد. بلک بری شکایت خود را تقدیم  دادگاهی در دالویر 
 کرده و مدعی شــده تعداد قابل توجهی از محصوالت شبکه ای 
مورد اســتفاده نوکیا از جمله تجهیزات ایســتگاه های زمینی 
فلکسی و نرم افزارهای مرتبط با آن اختراعاتی ثبت شده توسط 

بلک بری هستند. 
بلک بری می گوید در مجموع 11 اختراع ثبت شــده اش بدون 
 اجازه توســط نوکیا مورد اســتفاده قرار گرفته و نوکیــا آنها را 
به شرکت های مخابراتی بزرگی مانند نوکیا و AT&T فروخته 
تا در شــبکه های نســل چهارم خود به کار بگیرنــد. نوکیا می 
 گوید اتهامات مذکــور را قبول نــدارد و در دادگاه از خود دفاع 
خواهد کرد. بالک بری پیش از این نیز چند بار شــرکت هایی را 

به نقض حق اختراع های ثبت شده خود متهم کرده بود.

  بلوتوث در سری پیکسل
 خودبه خود خاموش می شود!   

 Moto M موتوروال 
وارد بازار ایران شد

 رمز فراموش شده گوشی 
خود را با این روش باز کنید

شکایت بلک بری از نوکیا

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2086
سه ســکه در هوا پرتاب می شود و دو سکه به صورت 
شیر به زمین می افتد. شــانس اینکه سکه سوم خط 

بیاید چقدر است؟
جواب معمای  2084 

جواب عدد 6 است. چراکه خانه های آبی جای اعداد 
یک رقمــی و خانه های بنفش جــای اعداد 2 رقمی 
هســتند. اکنون از ارتباطی که بین هر ردیف اســت 
متوجه می شویم که عدد وسط برابر مجموع اختالف 

های خودش با دو عدد راست و چپ است.
آقــای امیــر علــی بیگــی  از اصفهــان بــه 

معمای20۸۴ پاسخ صحیح داده اند.
آقای شهرام رفیعی  از اصفهان به معمای20۸1 

پاسخ صحیح داده اند.
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.

 لنوو طی چند ســال اخیر پیشــرفت شــایان مالحظه ای 
در زمینه تولید و عرضه لپ تاپ ها داشــته است. یک سری 
از لپ تاپ های شناخته شــده و محبوب این کمپانی، سری 
لپ تاپ های تینک پد هســتند. حال لنوو از سری جدید این 
 ) ThinkPad P ( » محصوالت با لقــب » تینک پد پــی

رونمایی کرده که شامل سه مدل مختلف می شوند.
این ســه مدل از لپ تاپ های جدید لنوو به ترتیب تینک پد 
پــی ThinkPad P51 ( 51 (، تینک پــد جدید پی 51 
 اس ) ThinkPad P51S ( و تینک پــــد پـــــی 71 
) ThinkPad P71 ( نام دارند و به پردازنده های قدرتمند 

شرکت های اینتل و انویدیا مجهز هستند.
لپ تـــاپ لنـــوو تینک پـــد پــــی 51 

) ThinkPad P51 (
 v6-Xeon E3 لپ تاپ لنوو تینک پد پی 51 به پردازنــده
 Quadro M2200اینتل مجهز است و پردازنده گرافیکی
 DDR۴ انویدیا را به همراه دارد. رم آن 6۴ گیگابایتی و از نوع
اســت و 2 ترابایت فضای ذخیره ســازی اطالعات را شامل 
می شود. این لپ تاپ از نظر صفحه نمایش شامل سه نسخه 

زیر می شود:
 - نمایشــگر IPS با وضوح تصویر1920 در10۸0 پیکسل 

) فول اچ دی ( و روشنایی250 نیت.
- نمایشگر لمســی IPS با وضوح تصویر1920 در10۸0 

پیکسل ) فول اچ دی ( و روشنایی220 نیت.
 - نمایشگر IPS با وضوح تصویر3۸۴0 در2160 پیکسل 

) اولترا اچ دی ( و روشنایی300 نیت.
لپ تاپ لنوو تینک پد پی 51 به چهار پورت USB 3/0 مجهز 
است و پورت های مینی دیسپلی 1/2، تاندربولت 3، گیگابیت 
اترنت، سوکت هندزفری، شیار کارت خوان هوشمند، شیار 
اکســپرس کارت و 
 HDMI پـــورت
۴/1 را بــه همراه 
لپ تــاپ  دارد. 
تینک پد  لنوو 
پــــــی 51 
 همچنیـن 

 ۴G از قابلیت های اتصــال بلوتوث نســخه  ۴/1، وای فای و
LTE-A پشتیبانی می کند. 

 خریــداران ایــن لپ تــاپ قدرتمنــد می تواننــد یکــی 
از سیستم عامل های اوبونتو، ویندوز10 پرو و ویندوز10 هوم/

 هوم پریمیوم را بنا به ســلیقه شــخصی خود انتخاب کنند 
تا به طور پیش فرض بر روی دستگاه نصب شود. لپ تاپ لنوو 
تینک پد پی 2/551 کیلوگرم وزن دارد و قرار است با قیمت 

پایه ای1۴00 دالر طی ماه آوریل روانه بازار شود.
لپ تـــاپ لنـــوو تینک پـد پـــی 51 اس 

)ThinkPad P51s(
لپ تاپ لنوو تینک پد پی 51 اس به گونه ای طراحی شــده 
که حمل و نقل آن برای کاربران ســاده تر صــورت پذیرد، 
بنابراین در اولین قدم بایــد بگوییم که وزن کلی این لپ تاپ 

تنها 1/9 کیلوگرم اســت. این لپ تاپ از نســل هفتم سری 
پردازنده هــای Core i7 اینتل بهره مند اســت و پردازنده 
گرافیکــی Quadro M520M انویدیا را بــه همراه دارد. 
 کاربــران می تواننــد برای ایــن لپ تاپ حافظــه معمولی 
یا SSD با ظرفیت یک گیگابایــت را انتخاب کنند. لپ تاپ 
لنوو تینک پد پی 51 اس هم مانند نســخه قبلی که معرفی 
شد از نظر صفحه نمایش شامل سه آپشن مختلف می شود: 
 - نمایشــگر IPS با وضوح تصویر1920 در10۸0 پیکسل 

) فول اچ دی ( و روشنایی250 نیت.
- نمایشــگر لمســی IPS با وضوح تصویر1920 در10۸0 

پیکسل ) فول اچ دی ( و روشنایی250 نیت.
 - نمایشــگر IPS با وضوح تصویر3۸۴0 در2160 پیکسل 

) اولترا اچ دی ( و روشنایی300 نیت.
لپ تاپ لنــوو تینک پــد پــی 51 اس چهار 
 پــورت USB 3/0 را بــه همــراه دارد 

و بــه پورت های اتصــال گیگابیــت اترنت، 
کارت خوان هوشمند، سوکت هندزفری، تاندربولت 

3 و HDMI ۴/1 مجهــز اســت. ایــن لپ تاپ دو اســالت 
مموری SSOIMM را بــه همــراه دارد و از اتصال بلوتوث 
 ۴/1 و وای فای پشــتیبانی می کند. ضمنــا در این محصول 

از کارت خوانی چهار منظوره استفاده شده است. 
 شرکت لنوو اشــاره داشــته که لپ تاپ تینک پد پی 51 اس 

از ماه آینده با قیمت پایه ای1050 دالر روانه بازار می شود.
لپ تـــاپ لنـــوو تینک پـــد پــــی 71 

) ThinkPad P71 (
آخرین لپ تاپی که لنوو آن را معرفی کرد، لنوو تینک پد پی 
71 نام دارد. ایــن لپ تاپ از قدرت عملکــرد از دو محصول 
 v6-Xeon E3 پیشــین برتر اســت. پردازنده مرکزی آن
 Quadro P5000M اینتل بــوده، پردازنــده گرافیکــی
 انویدیا در آن اســتفاده شــده اســت. رم آن 6۴ گیگابایتی 
و از نوع DDR۴ خواهد بود و حافظه داخلی لپ تاپ ظرفیت 
 دو ترابایتــی دارد. این لپ تاپ از نظر صفحه نمایش شــامل 

دو نسخه زیر می شود:
 - نمایشــگر1920 در10۸0 پیکســلی ) فــول اچ دی ( 

با روشنایی300 نیت.
 - نمایشــگر3۸۴0 در2160 پیکســلی ) اولتــرا اچ دی ( 

با روشنایی300 نیت.
لنوو لپ تاپ تینک پد پی 71 را شــامل گزینه های آپشنال 
خاصی می کند که مربوط به اضافه کــردن یک درایو نوری 
DVD-RW یا یــک هارد درایــو HDD یــک ترابایتی 
 می شــوند. لنوو تینک پد پــی 71 به پــورت تاندربولت 3، 
سه پورت USB 3/0، اکسپرس کارت، یک پورت کارت خوان 
هوشمند، ســـوکت هندزفری، گیگابایت اترنت، 
پــورت مینــی دیســپلی و HDMI 2/1 مجهز 
 ۴G LTE-A ،اســت و از اتصال بلوتوث ۴/1 پرو، وای فــای
پشتیبانی می کند. این لپ تاپ به کارت خوان چهار منظوره 
 هم مجهز اســت و از نظر سیســتم عامل شــامل نسخه ها 
و آپشن های مختلفی می شــود. لنوو اشــاره کرده که لنوو 
لپ تاپ تینک پد پی 71 از ماه آوریل و با قیمت پایه ای1۸50 

دالر روانه بازار می شود.

صرفا جهت اطالع

 تازه ترین موتو مود بــه نمایش درآمده در وب ســایت Indiegogo، لینک 
) Linc ( نام دارد. به نقل از توســعه دهندگان، این موتو مود یک وسیله جانبی 
هوشــمند واکی تاکی ) walkie�talkie ( است که با اتصال به گوشی، شما 
 را در مناطقی که تحت پوشــش آنتن دهی قرار ندارند تنها نخواهد گذاشــت 
و همچنان متصل به گوشی دیگری نگه می دارد. سیســتم رادیویی موتو مود 
Linc از محدوده ای ۸/۴ کیلومتری ) 5 مایلی ( برخوردار است. این موتو مود از 
22 کانال مختلف، اس ام اس و به اشتراک گذاری مکانی جی پی اسی پشتیبانی 
می کند و همچنین یک دکمه اضطراری نیز بر روی آن تعبیه شده که می تواند 
با یک سیگنال امدادی شما را مرتبط کند. لینک همچنین به یک باتری1500 
میلی آمپری مجهز است که می تواند تا20 ساعت به صورت آماده به کار منتظر 
بماند. اگر چه این موتو مود با هدف استفاده در گوشی موتوروال موتو زد طراحی 
شده است، اما به گفته تیم توسعه دهنده، به لطف اســتفاده از سیستم اتصال 

بلوتوث، شما می توانید از آن بر روی هر دستگاه مجهز به بلوتوثی استفاده کنید.

محققان دانشگاه ام آی تی ماده هوشــمندی ساخته اند که مانند منافذ پوست 
انسان عمل می کند و متناسب با شــرایط محیط پیرامون منبسط می شود یا 
انقباض پیدا می کند. این ماده » اکستیک فعال « نامگذاری شده است. اکستیک 
در اصل به ساختار یا موادی گفته می شــود که بافت آن از اشکال شبیه به هم 
مانند شش ضلعی یا مثلث ساخته شده است. » اسکایالر تیبیتس « از معماران 
رایانه ای دانشگاه ام آی تی و گروهش برای مدت های طوالنی تالش فراوان انجام 
دادند تا مواد قابل برنامه ریزی شبیه به محصول کنونی را تولید کنند. این مواد 
هوشمند به گونه ای تحلیل می شوند که می توانند بر اساس دستورالعمل هایی 
که طبق برنامه ریزی های قبلی برای آنها در نظر گرفته شده است شکل و ظاهر 
خود را تغییر دهند. این گروه هم اکنون گام های بلندتری در این زمینه برداشته 
و بر این باورند که این مواد قابل برنامه ریزی می توانند توسط طراحان بزرگ در 
 حوزه ترکیب پوشش های هوشمندانه متناسب با مد مورد استفاده قرار بگیرند 

و بر اساس آن لباس های مقاوم در مقابل شرایط جوی و رطوبت تولید شود.

موتو مود Linc، گوشی شما را به واکی تاکی 
تبدیل می کند

ساخت ماده هوشمند 
با قابلیت های پوست بدن انسان

قوی ترین خودرو مسابقه ای برقی جهان

مهندسان شرکت اسپارک در زمینه تولید خودرهای » فرمول E « یکی 
 از مدل های کنونی موســوم به » اس آر تی01 « را ارتقا داده اند. با توجه 
به اینکه مدل هــای کونی خودروهای فرمول E ظرفیــت کافی را برای 
طی کردن تمام مسیر مسابقه با یک بار سوختگیری ندارند و مجبورند 
در نیمه راه بار دیگر انرژی مورد نیاز را بگیرنــد، مدل جدید به گونه ای 
ساخته شده است که می تواند فاصله مذکور را دو بار طی کند. این اتفاق 
بر اساس طراحی کارآمدتر آیرودینامیکی، وزن کمتر و بهره وری بیشتر 
در سیستم پیشرانه حاصل شده است. این خودرو همچنین یک باتری 
بزرگ تر را در خود جا داده است که برای آن ظرفیت 5۴ کیلووات-ساعت 
در نظر رفته شده است. پروژه ساخت این خودرو دو نکته اصلی را دنبال 
می کند: ایمنی و نوآوری. در خودرو جدید که هم اکنون مدل مفهومی 
آن عرضه شده شیشه جلو به گونه ای طراحی شده است که از سر راننده 
بیشتر مراقبت می کند، بدنه صیقلی تر دارد، چرخ های آن به طور کامل 

محصور شده اند و هیچ گونه بادگیر بزرگ روی آن به کار نرفته است.

سری لپ تاپ های تینک پد پی لنوو معرفی شدند
سری لپ تاپ های تینک پد ) ThinkPad ( لنوو از محصوالت شــناخته شده این شرکت به شمار می روند. 
حال لنوو سه ســری جدید از این خانواده لپ تا پ هایش را با لقب » تینک پد پی « ) ThinkPad P ( معرفی 

کرد. با ما همراه باشید تا مروری بر مشخصات فنی سه لپ تاپ جدید سری تینک پد پی لنوو داشته باشیم.

ترفند
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پیشنهاد سر دبیر: 
خبرهایی از عروسک های جدید »کاله قرمزی« 

اخبار فرهنگی

معاون فرهنگــی و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
اســتان اصفهان گفت: دومین جشنواره اســتانی تئاتر و سرود 

شاهد هفتم و هشتم اسفندماه در اصفهان برگزار می شود.
سید علی قریشی با بیان اینکه دومین جشــنواره استانی تئاتر 
و سرود شــاهد با اعالم فراخوان در ۲۵ آبان ماه )هم زمان با روز 
حماسه و ایثار اصفهان( کار خود را رسما آغاز کرد، اظهار داشت: 
این جشنواره در روزهای هفتم و هشتم اســفند ماه به میزبانی 
اصفهان در دو ســالن آمفی تئاتر بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان و ســالن آمفی تئاتر نگارستان امام خمینی)ره( 

برگزار خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه در این دوره از جشــنواره ۴۰ گروه تئاتر 
شــرکت کردند، ابراز داشــت: از این تعداد پنج گروه به بخش 
صحنه ای بزرگســال، چهار گروه به بخــش صحنه ای کودک و 
نوجوان و چهار گروه به بخش خیابانــی راه یافته اند، همچنین 

از ۲۰ گروه سرود، هشت گروه به بخش مسابقه اصلی رسیدند.

نمایشــگاهی از آثار نقاشــی میالد فیروزفر با نام »دراکوال« در 
گالری اکنون برگزار می شود.

 این هنرمند، کارشــناس نقاشی اســت و در زمینه گرافیك نیز 
فعالیت داشته است. وی عضو انجمن نقاشــان اصفهان است و 
به تدریس در هنرســتان هنرهای زیبای اصفهــان می پردازد. 
فیروزفر تاکنون چندین نمایشــگاه انفــرادی در زمینه طراحی 
و نقاشــی در اصفهان و تهران برگزار کرده اســت.  نمایشــگاه 
»دراکوال« جمعه 6 اســفندماه افتتاح می شــود و عالقه مندان 
برای بازدید از آن می توانند تا 17 اسفندماه از ساعت 16 تا ۲۰ 
بجز روزهای دوشــنبه به گالری اکنون واقع در خیابان خاقانی، 

کوچه افشین)1۴(، بن بست حریر، شماره 9 مراجعه کنند.

بیستمین نمایشگاه نقاشی »مریم نجفی« در گالری نگاه نو برگزار 
می شود. در این نمایشــگاه، آثاری از »مریم نجفی« که با استفاده 

از تکنیك آکریلیك و پاستل خلق شده اند، نمایش داده می شود.
مریم نجفی سابقه فعالیتی 18 ساله در زمینه هنر نقاشی دارد. وی 
تاکنون در نمایشگاه های انفرادی و گروهی بسیاری شرکت کرده 
و بیســتمین نمایشــگاه وی در گالری نگاه نو برگزار خواهدشد.

بیستمین نمایشــگاه نقاشــی »مریم نجفی« جمعه 6 اسفندماه 
ساعت 16 افتتاح می شود و عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه 
می توانند تا 11 اسفندماه ساعت 16 تا ۲۰ به گالری نگاه نو واقع در 
خیابان آبشار سوم، خیابان مسرور، کوی شماره 3)باغ ارم( مراجعه 

کنند .

نمایشــگاه منتخب آثار هنرمندان کارتونیست  شــهر اصفهان با 
تاکید بر مســائل اجتماعی با همکاری خانه کاریکاتور اصفهان و 
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات )دفتر استانی اصفهان( 
و انجمن علمی جامعه شناســی و گروه علوم اجتماعی دانشــگاه 
اصفهان برگزار می شود. در هفته  کاریکاتور اجتماعی، منتخبی از 
آثار هنرمندان کارتونیست  شهر اصفهان با تاکید بر مسائل اجتماعی  
امروز افتتاح می شود. پیام پورفالح مدیرخانه کاریکاتور حوزه هنری 
گفت: این نمایشگاه از  امروز تا 1۵ اسفندماه از ساعت 8 صبح الی 
16 بعدازظهر در راهروی گروه علوم اجتماعی دانشــگاه اصفهان 
برای بازدید عالقه مندان دایر خواهد بود. وی افزود: این نمایشگاه 
شامل 3۰ اثر از آثار کاریکاتوریســت های اصفهانی در ابعاد 3۰ در 
 ۴۰ است که با موضوع آزاد و با تکنیك های مختلف کارشده اند. وی 
خاطرنشان کرد: به همراه این نمایشگاه دو برنامه جنبی )نشست( 
در روزهای 9 و 1۴ اسفند ماه در تاالر مهرعلیزاده دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

 مدیر  فرهنگ ســرای کوثر از برگزاری نمایشــگاهی از 3۰ تابلوی 
نفیس خوشنویسی به مناسبت ایام فاطمیه در نگارخانه تازه تاسیس 

طلوع شرق واقع در این فرهنگ سرا خبر داد.
حمید رضا مکارمی، اظهار داشــت:  نگارخانه طلوع شرق با هدف 
جذب هنرمندان و نخبگان منطقه ای و فرا منطقه ای، غنی سازی 
اوقات فراغت میانساالن هنر دوست و حمایت از هنرمندان خالق 
در ارائه آثار هنری  در فرهنگ سرای کوثر اصفهان، خوشنویسی با 
نواختن زنگ زورخانه و با حضور جمعی از هنرمندان و مســئوالن 
افتتاح شد. وی افزود: افزایش ســرانه های فرهنگی و ایجاد مراکز 
هنری در راستای پاســخگویی به نیاز فزاینده شهروندان  میانسال 
هنر دوست، تسهیل ارتباط شهروندان و استادان هنر از دیگر اهداف 

افتتاح این نگارخانه بوده است.
مدیر  فرهنگ سرای کوثر و دفتر تخصصی میانسال با بیان اینکه این 
نمایشــگاه با ظرفیت ۴۰ اثر هنری و مجهز به نورپردازی فنی تنها 
گالری حرفه ای شرق اصفهان است، ابراز داشت: در این نمایشگاه  
به مناسبت دهه فاطمیه بیش از 3۰ تابلوی نفیس خوشنویسی آثار 
محســن قظاوی به نمایش در می آید. وی ادامه داد: هر کدام از این 
تابلوها با سبك های شکسته، نســتعلیق، ثلث و غیره و با تکنیك 
های خاصی نگارش شده است. گفتنی است نگارخانه طلوع شرق  
با حضور شــهردار منطقه 1۵ جمعی از مســئوالن وهنرمندان و 
پیشکســوتان هنر خوشنویســی افتتاح شده اســت و به عنوان 
نخستین نمایشگاه، 3۰  تابلوی نفیس خوشنویسی تا 1۴ اسفندماه  

از ساعت 9 تا 19 در این نگارخانه به نمایش درمی آید.

هفتم و هشتم اسفندماه در اصفهان؛

برگزاری دومین جشنواره استانی 
تئاتر و سرود شاهد 

تا 17 اسفندماه؛

»دراکوال« به گالری اکنون می آید

تا 11 اسفندماه برپاست؛

بیستمین نمایشگاه نقاشی »مریم 
نجفی« در گالری نگاه نو

برگزاری نمایشگاه کاریکاتورهای 
اجتماعی در دانشگاه اصفهان

نمایشگاه خوشنویسی در نگارخانه 
طلوع شرق برگزار می شود

ناهید دل آگاه و روح ا... برادری تهیه کننــدگان فیلم جدید داریوش 
غذبانی شدند.

داریوش غذبانی کارگردان سینما، در خصوص زمان اکران اولین اثر 
سینمایی خود اظهار داشــت: زمان اکران »خماری« هنوز مشخص 
نیســت. در آخرین صحبتی که با تهیه کننده کار داشتم، قرار بر این 
شد اکران فیلم بعد از ســی و پنجمین جشــنواره فجر باشد. دیگر 
اطالعی ندارم چرا فیلم هنوز اکران نشــده و نمی دانم در چه زمانی 

اکران خواهد شد. 
 غذبانی در خصوص آخرین وضعیت فیلم جدید خود با عنوان »باران 
سرب« اظهار داشت: نگارش نسخه اولیه فیلم نامه این اثر تمام شده 

و این روزها در مرحله بازنویسی هستیم. 
 وی تهیه کنندگان این اثر ســینمایی را معرفی کرد و گفت: با ناهید 
دل آگاه و روح ا... برادری بــرای تهیه کنندگی ایــن فیلم به توافق 

رسیده ام و پیش تولید اثر، بعد از عید آغاز خواهد شد.

»هشــتگ« یکی از جدیدترین فیلم های تولیدی رحیم بهبودی فر 
در مقام کارگردانی اســت. رحیم بهبودی فر کارگردان ســینما در 
خصوص آخرین وضعیت ســاخت »هشــتگ« گفــت: تدوین این 
اثر به پایان رسید. ســاخت موسیقی توســط بهرنگ قدرتی انجام 
می شود که به نیمه نزدیك شده و آرش قاســمی صداگذاری آن را 
بر عهده دارد. وی درباره آماده سازی نسخه نهایی فیلم عنوان کرد: 
فکر می کنم حدود یك ماه آینده نســخه نهایی آماده شود که پس 
از آن تصمیمات الزم برای اکران گرفته خواهد شــد. گفتنی است؛ 
»هشــتگ« فیلمی اجتماعی با رگه های کمدی اســت که مقصود 

جباری و محمد علی کیانی تهیه کنندگی آن را بر عهده دارند. 
 در این فیلم، نیوشا ضیغمی، بهاره رهنما، بیژن بنفشه خواه، حدیث 
فوالدوند، محمد علی کیانی، مهرداد فالحتگر، ارســالن قاسمی و 
امید روحانی با حضور محســن ملکی و ســید جواد هاشمی بازی 

می کنند.   

اکران خماری در وضعیتی 
نا معلوم

تدوین »هشتگ« به پایان 
رسید

تلویزیون

مدیر گروه کودک و خردسال شبکه دوی سیما ضمن تشریح 
ویژه برنامه های نوروز این شــبکه، از اضافه شدن عروسك های 

جدید به برنامه »کاله قرمزی« خبر داد.
آذرمیدخت آذرهوش مدیر گروه کودک و خردسال شبکه دو 
درباره  جزئیات مجموعه »کاله قرمزی« و پخش آن توضیحاتی 
را ارائه داد. او با بیان اینکه مجموعه »کاله قرمزی« امسال هم 
برای مخاطبان غافلگیری خواهد داشــت، گفت: معموال آقای 
طهماسب هر ســاله کاراکترهای جدیدی به »کاله قرمزی« 
اضافه می کند. امســال هم طبق آن روال، عروسك های جدید 
خواهیم داشــت اما درباره  جزئیات عروســك ها قرار اســت 
غافلگیری برای مخاطبان صورت گیــرد. مدیر گروه کودک و 
خردسال شبکه دو در پاسخ به اینکه آیا از عروسك های موجود 
عروسکی حذف خواهد شــد توضیح داد: همه عروسك ها در 
مجموعه »کاله قرمزی« حضور دارند و در قسمت های مختلف 
از آنها اســتفاده خواهد شــد و عروســکی حذف نخواهد شد. 
آذرهوش درباره  عروســك گردان 
»کاله قرمــزی« در نبــود دنیا 
فنــی زاده، توضیــح داد: در 
مجموعه  قبلی  قســمت های 
قرمــزی«  »کاله 

مرحوم دنیــا فنی زاده بیمــار بودند و فردی کنار ایشــان او را 
همراهی می کرد، در این ســری از »کاله قرمزی« نیز کسی به 
جای ایشــان کار خواهد کرد. او دربــاره  زمان پخش مجموعه 
»کاله قرمزی« نیز توضیح داد: مجموعــه »کاله قرمزی« به 
احتمال زیاد بعد از تحویل سال از 3۰ اسفند ماه هر شب روی 
آنتن خواهد رفت اما بــا توجه به اینکه با پخش ســریال های 
نوروزی تقارن پیدا نکند، هنوز ساعت مشخصی برای پخش آن 

در نظر گرفته نشده است.
مدیر گروه کودک و خردسال شبکه 
دوی ســیما در ادامــه از حضور 
میهمانــان مختلــف در برنامه 

»کاله قرمــزی« خبر داد 
 و گفــت: مجموعــه

»کاله قرمزی« در هر قسمت از پخش خود با ویژگی متفاوتی 
روی آنتــن خواهد رفت. این مجموعه امســال نیــز با حضور 
میهمانان مختلف آیتم های نویی را بــرای نوروز طراحی کرده 
اســت. آذرهوش در ادامه از پخش نوروزی برنامه »محله گل و 
بلبل«، برنامه »فیتیله ای ها«، »مسابقه محله«، مجموعه »جیب 
جیب« و همچنیــن پخش برنامه نمایشــی ترکیبی با اجرای 
مجید قناد در ایــام نوروز خبــر داد.  او درباره مجموعه »محله 
گل و بلبل« که پخش هر روزی خواهد داشت، توضیح داد: این 
مجموعه از ۲7 اســفند ماه تا پایان 13 فروردین ماه روی آنتن 
خواهد رفت. این مجموعه که پیش از این به شــکل اپیزودیك 
پخش می شــد در ایام نوروز به شکل سریالی و داستانی پخش 
خواهد شد. مدیر گروه کودک و خردسال شبکه دوی سیما در 
عین حال از اضافه شــدن بازیگران جدید از جمله محمدرضا 
داوودنژاد، سیاوش مفید و ارژنگ امیرفضلی به مجموعه »محله 
گل و بلبل« خبــر داد. آذرهوش زمان پخــش این مجموعه را 

حوالی ساعت 18 و 19 به شکل روزانه در ایام نوروز عنوان کرد.

نفیسه روشن بازیگر سینما و تلویزیون در اینستاگرام 
از دیدارش با همسر شــهید علی امینی، آتش نشان 
شهید در حادثه تلخ ساختمان پالسکو عکسی منتشر 

و از جوانان درخواستی کرد. 
 خانم روشــن در این باره نوشــت: دیدار بــا خانواده 

شهید آتش نشان مرحوم شهید علی امینی
خدا از صبرش به خیلی ها می بخشــه، ســعی کردم 
در آرامششون سهیم باشــم ولی چقدر آرامش همسر 
شهید امینی آتش نشــان حادثه تلخ پالسکو قلب منو 

آروم کرد، بخاطرآرامش آتش نشانان عزیز کشورم
چهارشنبه سوری رو بدون مواد منفجره برگزار کنیم

از ته قلبم خواهش می کنم.

مدیر گروه کودک شبکه دو تشریح کرد:

خبرهایی از عروسک های جدید »کاله قرمزی«
دیدار خانم بازیگر با همسر 

شهید آتش نشان 

اینستاگردی

با مسئوالن

رییس رسانه ملی با تجلیل از زحمات دست اندرکاران 
مجموعه »معمای شــاه«، گفت: امروز تصویر، سینما 
و تلویزیون نقــش تاثیرگذاری در روایــت تاریخ ایفا 
می کند و مجموعه »معمای شاه« الگوی خوبی برای 

تولید آثار فاخر است.
 دکتر علی عســکری در آیین تقدیر از عوامل سریال 
معمای شــاه افزود: از آنجایی که این اثر روایت نقش 
برجسته تصویر در روایت تاریخ ؛ »معمای شاه« الگویی 
خوب برای تولید آثار فاخرصادقی از تاریخ است یقین 

دارم در آینده بیش از گذشته تاثیرگذار خواهد بود.
وی خطاب به شــرکت کنندگان در این مراسم گفت: 
از شــما که هر کدام از افتخارات رسانه ملی هستید و 
دور هم جمع شــده و این اثر را خلق کرده اید تشــکر 
می کنم؛ با آنکه برخی افرادی که در ســریال معمای 
شاه نقش داشتند امروز در بین ما نیستند، اما این اثر 
تاریخی به یادگار می ماند. رییس رســانه ملی افزود: 
تاریخ هویت ساز و بسیار تاثیرگذار است همان طور که 

کتاب آسمانی ما هم تاریخی هویت ساز دارد.
 وی با اشاره به اینکه در حوزه تاریخ کوتاهی داشته ایم

تاکید کرد: امروز ســینما و تلویزیون نقش بسزایی در 
روایت تاریخ ایفا می کنند و خلق صحنه ای که ارتباط 
مخاطب را بــا تاریخ برقرار می کند کاری ســخت اما 
ارزشمند است. دکتر علی عسکری در بخش دیگری 
 از سخنانش گفت: از آنجایی که ظلم ها و خیانت های

 حکومت پهلوی بســیار گســترده اســت به نمایش 
گذاردن و به تصویر کشــیدن تمامی آن دوران امکان 
پذیر نبود و هنــوز تاثیــر خرابی هــا و ویرانی های 
 زمان پهلوی در کشــور مشاهده می شــود و ما تنها 

گوشه هایی از آن را به نمایش در آورده ایم.
وی تاکیــد کرد: گذشــته چــراغ راه آینده اســت و 
شــکل گیری مبارزات مردم علیه حکومت شاه در این 

سریال به خوبی نشان داده شده است.
دکتر علی عسکری با اشــاره به عبرت آموز بودن این 
سریال افزود: انقالب ما مسیر تاریخ را تغییر داد و امروز 
جمهوری اســالمی ایران در حال تبدیل شدن به یك 

قدرت بزرگ منطقه ای است.
رییس رسانه ملی با بیان اینکه می توان از این سریال 
به عنوان یك نمونــه اثر تاریخی در مراکز آموزشــی 
استفاده کرد گفت: رویدادهای مختلف تاریخ معاصر 
قابلیت تبدیل شدن به سریال را دارند و امیدواریم این 

جریان باقی بماند.

رییس رسانه ملی تاکید کرد:

»معمای شاه« الگویی خوب 
برای تولید آثار فاخر

همایون شــجریان با بیان اینکه دغدغه هــا و نگرانی های 
بیماری سرطان استاد شجریان همچنان باقی است، گفت: 
با توجه به وضعیت پدرم اکنون امکان بازگشت او به صحنه 
موســیقی وجود ندارد و منتظریم مراحل درمانی به خوبی 

طی شود.
همایون شــجریان در حاشــیه رونمایی از آلبوم تصویری 
موسیقی »خداوندان اســرار« در فرهنگ سرای نیاوران با 

تایید سخنان وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی درمورد ارائه 
مجوز به آلبوم موســیقی »طریق عشــق« از سوی وزارت 
ارشاد گفت: اکنون تمام تالش ما این است که روند درمانی 
پدرم به نحو احســن پیش برود و او بتوانــد به کار هنری و 

صحنه موسیقی بازگردد.
 وی در مورد ســایر فعالیت های کنونی اســتاد شجریان 
گفت: کاری که از یکی دو سال پیش آغاز شده را در دست 

اقدام داریم. شــجریان گفت: وضعیت پدرم نسبت به چند 
ماه قبل بهتر است و 1۵ جلســه رادیو تراپی سنگین کرده 

است.
 به گفته وی، رفع آســیب های عصبی و درمان ســرطان 
زمان بر است، باید به ایده آل ســالمتی استاد برسیم و در 

نهایت کار شیمی درمانی را آغاز کنیم.
 شــجریان در عین حال افزود: البته خوشبختانه وضعیت 
پدرم نسبت به قبل بهتر شــده اما دغدغه ها و نگرانی های 

بیماری سرطان همچنان باقی است.

امکان بازگشت شجریان به صحنه موسیقی فعال وجود ندارد

به گزارش ایرنا، همواره پس از برگزاری جشــنواره فیلم فجر 
به دلیل اشباع شــدن مخاطبان از فیلم های سینمایی، پرده 

نقره ای برای مدتی به حالت رکود می رود.
حاال که چنــد روزی از ماراتن جذاب جشــنواره فیلم فجر 
گذشته، ســینما بار دیگر با اکران چند فیلم جدید از جمله 
»هلن« رنگ تازه ای گرفته و مخاطبان ســینما با استقبال از 
آثاری مانند »خوب، بد، جلف« و »ســالم بمبئی« رونق را به 

گیشه  برگردانده اند.
»هلن« و »خوب، بد، جلف« تازه  های اکران 

فیلم سینمایی »هلن« ساخته علی اکبر ثقفی هم زمان در 19 
سالن سینما به نمایش درآمد.

در این فیلم رویا نونهالی، پژمان بازغی، روشنك گرامی، ستاره 
پسیانی، هوتن شکیبا، اشکان مهری، ســارا کاشفی و امین 

حیایی به ایفای نقش می پردازند. 
فیلم سینمایی »هلن« داســتان دختری است که قرار است 
به ســفری برود اما به علت گرفتاری خانواده، مسیر دیگری 
در پیش می گیرد. فیلم ســینمایی »خوب، بــد، جلف« به 
کارگردانی پیمان قاسم خانی نیز نخستین اثری بود که پس 
از پایان جشنواره فیلم فجر و از ۲7 بهمن ماه اکران خود را آغاز 

کرد. این فیلم داستان کارگردانی را روایت می کند که از سوی 
تهیه کننده فیلم تحت فشار است تا دو بازیگر تجاری را برای 

نقش اصلی فیلم به کار برد. 
حمید فرخ نژاد، پژمان جمشیدی، ســام درخشانی، ویشکا 
آسایش، بیژن امکانیان، نیوشــا ضیغمی، رضا رویگری، آزاده 
صمدی، نسیم ادبی، رضا کریمی و امیرمهدی ژوله بازیگران 

این فیلم هستند. 
فیلم »خوب، بد، جلف« به سرگروهی سینما »زندگی« و با ۲۲ 
سالن سینما نمایش خود را آغاز کرده که طی تقریبا 1۰ روزی 

که از اکران آن گذشته هنوز آمار رسمی از فروش آن به دست 
نیامده اما سینماداران از استقبال زیاد مخاطبان از این فیلم 

طنز خبر داده اند.
»  سالم بمبئی« همچنان پیشتاز

فیلم سینمایی »سالم بمبئی« که پیش از جشنواره فیلم فجر 
اکرانش آغاز شده بود و خیلی زود به فروش قابل قبولی رسید، 

حاال 1۰ روزی اســت که دوباره نمایش خود را از سر گرفته 
اســت.  این فیلم در هفته جاری فروش 133 میلیون تومانی 
داشــته و در مجموع با در اختیار داشــتن 8۴ سالن سینما 

فروشش از مرز 13 میلیارد تومان گذشته است.
»سالم بمبئی« ملودرامی عاشقانه اســت و داستان آشنایی 
یك دختر هندی و یك پســر ایرانی را روایت می کند که هر 
دو دانشجوی پزشکی هســتند و درگیر اتفاقات پیچیده ای 
می شــوند.   این فیلم بــه نویســندگی و کارگردانی قربان 
محمدپور با بازی هنرمندان ایرانی و هندی چون محمدرضا 
گلزار، بنیامین بهادری، شایلی، بهروز چاهل و دیا میرزا ساخته 

شده است.
 دیگر پرفروش هفته

فیلم ســینمایی »هفــت ماهگی« بــه کارگردانــی هاتف 
علیمردانی که 7۰ سالن سینما را در اختیار دارد، هفته جاری 
فروش 119 میلیون تومانی را تجربه کرد و پس از فیلم »سالم 

بمبئی« در رده دوم پرفروش های هفته قرار گرفت. 
»هفت ماهگی« با بازی حامــد بهداد، بــاران کوثری، پگاه 
آهنگرانی، هانیه توسلی، احمد مهران فر، فرشته صدرعرفایی، 
بهناز جعفری و رضا بهبودی در مجمــوع فروش ۲ میلیارد و 

پانصد میلیونی تومانی داشته است.
این فیلم داســتان دو خانواده طبقه متوسط شهری را روایت 
می کند که بیــن آنها اختالفــی رخ می دهد و بــرای رفع 

اختالف ها با نظرهای مختلفی مواجه می شوند.
فیلم پربازیگر و کم فروش

»خانه ای در خیابان چهل و یکم« نخستین تجربه فیلم سازی 
حمیدرضا قربانی به تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی است.

این فیلم پربازیگر که هنرمندانی چون مهناز افشار، علی مصفا، 
سهیال رضوی، ســارا بهرامی، آرش مجیدی، علیرضا کمالی، 
مانی رحمانی، مانیا علیجانی، علیرضــا نیکدل، بهناز نادری، 
بهزاد داوری، جمشید صفری، مجید رحمتی، بابك جعفریه، 
سارا نجفی و علی  ســخن گو در آن ایفای نقش می کنند، در 
هفته جاری فروش ۵8 میلیونی داشته و در مجموع نیز فروش 

8۰۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است.
فیلم »خانه ای در خیابان چهل و یکم« دربــاره درگیری دو 

برادر است که بحرانی را در خانواده ایجاد می کند. 
»ماحی« و تحریم حوزه هنری

فیلم ســینمایی »ماحــی« بــه کارگردانــی داود خیام و 
تهیه کنندگی جواد نوروزبیگــی از دیگر فیلم های تازه اکران 
شده است که نمایش آن در سینماهای حوزه هنری تحریم 

است. 
آنا نعمتی، مهران احمدی، همایون ارشــادی، احسان امانی، 
سپیده اعالیی، هدی نوری زاده و مریم داوودی بازیگران این 
فیلم هستند که تا به حال در مجموع ۵3 میلیارد تومان فروش 

داشته است.

نگاهی به گیشه این روزهای سینما؛ 

استقبال مخاطبان از »خوب، بد، جلف«
با فروکش کردن تب داغ جشنواره فیلم فجر، بار دیگر 
نمایش فیلم ها در ســینماهای سراسر کشور به حالت 
عادی بازگشــته و اســتقبال از فیلم ها در حال اکران 

همچنان ادامه دارد.
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پیشنهاد سردبیر:
الیروبی و مرمت ۲۵۰ رشته قنات در چهارمحال و بختیاری

اخبار

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: حذف تونل ۶۷ 
کیلومتری بهشت آباد از خشک شدن ۵۴ چشمه در این 
استان جلوگیری کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم 
سلیمانی دشتکی در یازدهمین شورای برنامه ریزی و 
توسعه چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با حذف تونل 
۶۷ کیلومتری بهشت آباد از خشک شدن ۵۴ چشمه در 
شهرستان های شهرکرد، بروجن، اردل، کیار و فارسان 
جلوگیری شد. وی با اشــاره به موافقت مدیریت ارشد 
چهارمحال و بختیاری با احداث سد بهشت آباد، افزود: 
این موافقت در صورتی است که تراز آورد و برداشت سد، 
رعایت مسائل زیست محیطی و همچنین جلوگیری از 

بروز خسارت به این استان و خوزستان مورد توجه باشد.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: احداث سد بهشت آباد 
یکی از راه های ایجاد اشــتغال، کاهش نــرخ بیکاری، 
افزایش مزارع پرورش ماهی، ارتقای گردشگری و رونق 
اقتصادی در چهارمحال و بختیاری و به ویژه شهرستان 

اردل محسوب می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و 
بختیاری گفت: به دلیل خشکسالی، کم آبی و فرسایش 
شــدید خاک تغییر الگوی کشت در اســتان یک امر 
ضروری اســت. علی محمدی مقدم در ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: امســال ۴۱ تشکل مردمی 
از جمله صندوق خرد زنان روســتایی و شرکت تعاونی 
جنگل نشــینان و مرتع داری در راســتای حفظ منابع 
طبیعی و افزایش درآمد روســتاییان در استان تشکیل 
شد. وی افزود: به دلیل خشکسالی، کم آبی و فرسایش 
شدید خاک تغییر الگوی کشــت امری ضروری است. 
محمدی مقدم ایجاد مشــاغل خانگــی و درآمدزا در 
راســتای اقتصاد مقاومتــی و فقرزدایــی را از اقدامات 
اخیر و خطیر این اداره کل گزارش کــرد و گفت: طرح 
اشتغال زایی جوامع محلی در ۹ شهرستان و ۳۱ روستا 
با اعتبار ۱۷۹ میلیون تومان اجرایی شــد. وی در ادامه 
افزود: با اجرای این طرح ۱۰۰ نفر شــاغل شــدند و ۸۰ 
شرکت تعاونی تشکیل شــد. محمدی مقدم افزود: یک 
هزار و ۵۰۰ هکتار کشت گیاهان دارویی و گل محمدی 
و ۶۴۸ هکتار جنگل کاری اقتصادی در استان انجام شده 

که از میزان تعهدات سازمان بیشتر بوده است.

حذف تونل بهشت آباد مانع 
خشک شدن ۵۴ چشمه شد 

تغییر الگوی کشت در 
چهارمحال ضروری است

با مسئوالن
توزیع میوه شب عید در استان چهارمحال و بختیاری از نیمه دوم 
اسفندماه جاری آغاز می شــود. مدیر تعاون روستایی چهارمحال 
و بختیاری از ذخیره سازی سهمیه میوه شــب عید در انبارهای 
این اســتان خبر داد و گفت: این میوه ها از نیمه دوم اســفندماه 
جاری در ۷۰ غرفه دائم و موقت توزیع می شــود. جان محمد ا... 
یاری افزود: میوه شب عید اســتان شامل سیب و پرتقال است که 
با قیمتی پایین تر از قیمت بازار عرضه خواهد شــد. وی هدف از 
توزیع میوه در آستانه نوروز را تنظیم قیمت بازار بیان کرد و گفت: 
۱۴۰ بازرس، نحوه توزیع و میزان قیمت میوه های عرضه شــده 
 در غرفه های اســتان را رصد می کنند. ا... یــاری ادامه داد: مردم 
می توانند هر گونه تخلف در این زمینه را از طریق شماره بازرسان 

که روی غرفه ها نصب می شود به این اداره کل گزارش دهند.

ورزشکاران اســتان چهارمحال و بختیاری موفق به کسب مقام 
سوم در بخش اساللوم رقابت های اســکی اسنو بورد جام زاگرس 
کشور شدند. شکرخدا فرامرزی، امید فرامرزی و مصطفی غیبی 
حاجی ور اعضای تیم استان با مربی گری یوسف غیبی پور در این 
مسابقات حضور داشتند. رقابت های اسکی اسنو بورد جام زاگرس 
سوم اســفندماه جاری با شــرکت ۷ تیم چهارمحال و بختیاری، 
اصفهان الــف، اصفهان ب، همــدان، فارس، یاســوج و تیم آزاد 

همگانی در پیست فریدون شهر اصفهان برگزار شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی چهارمحال و بختیاری گفت : نهال های 
توزیعی شامل هسته دارها و دانه دارها و همچنین نهال گردو بوده که 
به صورت اســتاندارد پرورش یافته و با نظارت کارشناسان سازمان 

جهاد کشاورزی تکثیر و توزیع می شود .
دانش افزود: از این تعداد ۳۰۰ هزار اصله نهال تولید استان بوده که 
توسط هشت واحد نهالستان تولید شــده اند و مابقی از استان های 
دیگر خریداری می شود. وی گفت: نهال های خریداری شده زیر نظر 
کمیته فنی بوده و از نظر سالم و استاندارد بودن و همچنین داشتن 
اصالت، مورد تایید کمیته فنی هســتند که توسط مرکز تحقیقات 
براساس نوع نهال شناسنامه دار شــده و در جایگاه های مورد تایید 
به فروش می رســند. دانش از باغ داران خواست نسبت به تهیه نهال 
شناسنامه دار از مکان های مجاز اقدام کنند و از خرید نهال های فاقد 
شناسنامه و نهال های ارزان قیمت خودداری کنند. وی گفت : بیش 

از ۵۰۰ هزار نهال غیر مثمر هم از۱۵ اسفند ماه توزیع می شود.

درخشش در رقابت های اسکی 
اسنو بورد

آغاز توزیع نهال های مثمر

میوه شب عید از نیمه دوم اسفند 
توزیع می شود

به گزارش تسنیم ، قاسم سلیمانی در نشست با اعضای نظام 
مهندسی ساختمان اســتان گفت: الزم است گروهی مرکب 
از کارشناسان شــهرداری، راه و شهرســازی و سازمان نظام 
مهندسی استان برای نظارت بر ساختمان ها و بازرسی ادواری 

تشکیل شود.

وی به اجرای طرح مجری ذیصالح در کشور اشاره کرد و گفت: 
طرح مجری ذیصالح طرح خوبی است که متاسفانه در استان 
متوقف شده اســت و اجرای مجدد این طرح می تواند زمینه 

فعالیت برای بسیاری از مهندسان را فراهم کند.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ساختمان هایی 

که بودجه غیردولتی دارند باید با نظر سازمان نظام مهندسی 
ساخت و ساز انجام دهند.

ســلیمانی با اشــاره به پروژه برج های دوقلو در شــهرکرد، 
بیان کرد: متاســفانه پروژه برج های دوقلو در شهرکرد به یک 
مسئله سیاسی تبدیل شده اســت اما باید تعصب بیجا را در 

مورد این پروژه رها کرد و وارد کار کارشناسی شد.
وی با بیان اینکه پــروژه برج های دوقلــو هزینه های زیادی 
را به شهرداری شــهرکرد تحمیل کرده اســت، بیان کرد: به 
گفته سازمان بازرسی این بنا اســتحکام چندانی نیز ندارد به 
همین  دلیل باید کمیته ای متشکل از سازمان نظام مهندسی، 
شهرداری، راه و شهرسازی و ســازمان بازرسی تشکیل و در 
خصوص آن به صورت کارشناسی و علمی تصمیم گیری شود 
و نتیجه هر چه بود آن را اجرا کرد تا از حداکثر ضرر به حداقل 

مشکل  برسیم.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری به اقدامات انجام شــده در 
۳ سال گذشــته اشــاره کرد و گفت: در این مدت پروژه های 
حساس و حیاتی مانند کمربندی شمال شهرکرد، بازگشایی 
امتداد خیابان آیت ا... کاشانی، عقب نشینی دانشگاه شهرکرد 
و انتقــال صنایع مزاحــم و نیمه مزاحم به بیرون شــهرکرد 
انجام شده است. سلیمانی با اشــاره به پوشش۹۴/۵ درصدی 
گازرسانی در استان، خاطرنشــان کرد: تاکنون ۱۰۰ میلیارد 
تومان برای گازرسانی در استان هزینه و ۵۰ میلیارد تومان نیز 

کلنگ زنی شده است.
وی به »سنگ نبشته گردنه رخ« اشــاره و تاکید کرد: میراث 
فرهنگی اســتان باید به سرعت این ســنگ را در مکان خود 

نصب نموده و حفاظت بیشتری از آن به عمل آورد.

مدیرکل گمــرک چهارمحال و بختیاری گفــت: تاکنون 
هیچ گونه کاالی مصرفی وارد استان نشده است.

اسماعیل ا... دادی در گفت وگو با فارس اظهارکرد: صادرات 
در یازده ماهه امسال بیش از 2۰ درصد رشد داشته است.

وی با اشــاره به اینکه در یازده ماهه سال جاری بیش از ۹۶ 
میلیون و ۷۱۵ هزار دالر کاال از اســتان صادر شــده است 
گفت: وزن کاالی صادر شده تاکنون بیش از ۴۵ هزار و ۹۴۹ 

تن بوده است.
مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: لوازم خانگی، 
مواد پالستیکی، مغز بادام، مصنوعات فلزی و... از مهم ترین 
کاالهای صادر شده به کشورهایی همچون امارات متحده، 

عربستان، افغانستان، پاکستان، عراق و هند می باشد.
ا... دادی با بیــان اینکه در جهت اهــداف اقتصاد مقاومتی 
در ســال جاری هیچ گونه کاالی مصرفی بــه چهارمحال 
و بختیاری وارد نشده اســت تصریح کرد: ارزش واردات به 
استان در یازده ماهه امســال ۶۰ میلیون و ۵۳۰ هزار دالر 
بوده که نســبت به مدت مشابه سال گذشــته ۵۴ درصد 

افزایش داشته است.
وی عنوان کرد: کاالهای وارد شــده به این اســتان شامل 
مواد اولیه مــورد نیاز خــط تولید و واحد هــای تولیدی و 
ماشــین آالت بوده اســت که وزن کاالی وارد شده در این 

مدت ۸ هزار و ۹۴۳ تن بوده است.

ا... دادی خاطرنشــان کــرد: واردات کاالی اولیه مورد نیاز 
واحدهای تولیدی از کشــورهای چین، آلمان، ترکیه و ... 

بوده است.

 الزم است 
گروهی مرکب 
از کارشناسان 
شهرداری، راه 
و شهرسازی و 
سازمان نظام 

مهندسی استان 
برای نظارت بر 
ساختمان ها و 

بازرسی ادواری 
تشکیل شود

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پروژه برج های دوقلو در شهرکرد به یک مسئله سیاسی تبدیل شده 
است اما باید تعصب بیجا را در مورد آن کنار گذاشت و وارد کار کارشناسی شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

پروژه برج های دوقلو در شهرکرد سیاسی شده است

فتح ا... صابرپور معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
چهارمحال و بختیاری در ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
اظهار کرد: از دو هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان، تاکنون ۹۶ حلقه 
پر و مســدود شــده اســت. وی افزود: از این تعداد چاه مسدود شده 
۵۰ حلقه در شهرســتان لردگان بوده اســت. صابرپور مسدود کردن 
چاه های خندقــی و کانالــی را نیازمند هزینه زیاد دانســت و گفت: 
شرکت آب منطقه ای استان برای مســدود کردن چاه های غیرمجاز 
همواره تالش می کند و پیگیر احکام قضائی اســت. معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان از نصب 2۰۰ دستگاه کنتور 
هوشمند روی چاه های استان خبر داد و گفت: ظرف چهار ماه آینده 
این کنتورها نصب خواهد شــد. صابرپور خاطرنشان کرد: پیش بینی 
می شود تا پایان سال جاری 2۵ حلقه چاه غیرمجاز دیگر مسدود شود.

ســید طاهر نوربخش مدیر آب، خــاک و امور اراضی جهادکشــاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: طی ۳ ســال گذشته، 2۵۰ رشته قنات در 
استان الیروبی و مرمت شده اســت. وی افزود: در سال زراعی جدید نیز 
الیروبی و مرمت ۱۰۰ رشته قنات در چهارمحال و بختیاری مصوب شده 
است که ۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. نوربخش اضافه کرد: تا کنون 
۵۰ رشــته قنات از این تعداد از محل اعتبارات خودیاری کشــاورزان و 
بهره برداران مرمت شده است. وی ادامه داد: با الیروبی ۵۰ قنات باقیمانده 
میزان آب زمین های کشاورزی اســتان 2۵۰ لیتر در ثانیه افزایش پیدا 
می کند. مدیر آب و خــاک و امور اراضی جهادکشــاورزی چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به وجود ۸۴۰ رشته قنات در اســتان افزود: در سال 
زراعی گذشته به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی، 2۸۰ رشته قنات از 

این تعداد خشک شد و مابقی نیز ۴۰ تا ۸۰ درصد آبدهی دارد.

مسدود شدن ۹۶ حلقه چاه 
غیرمجاز در چهارمحال

الیروبی و مرمت ۲۵۰ رشته 
قنات در چهارمحال و بختیاری

شهرستان

در حاشیه این مسابقات سرکارخانم دکترخدیجه ربیعی 
فرادنبه  نماینده مردم شهرســتان بروجــن و آقای دکتر 
علی کاظمی نماینده مردم شهرســتان های اردل، کیار، 
فارســان و کوهرنگ در مجلس شــورای اسالمی ضمن 
حضور در مراســم افتتاحیه اولین دوره مسابقات رینگی 
کمربند طالیی قهرمانی استان در شهر بلداجی به همراه 
مسئوالن بخش بلداجی از استخر شنای این شهر بازدید 

کردند.
گفتنی است عملیات اجرایی اســتخر شنای سرپوشیده 
 بخش بلداجی از ســال ۱۳۸۶ با حضور اســتاندار وقت 
آقــای مهنــدس صادقــی و آقــای حــاج غالمرضــا 
میرزایــی نماینــده وقــت مــردم شهرســتان بروجن  
در مجلــس شــورای اســالمی  و بــا پیگیــری هــای 
شــورای اســالمی دوره ســوم شــهر بلداجی رســما 
 آغــاز گردید و تاکنــون بیــش از ۷۰درصد پیشــرفت

فیزیکی داشته است.
در این بازدیــد نمایندگان مــردم در مجلس شــورای 
اســالمی قــول مســاعد دادنــد که بــا پیگیــری این 
پروژه)اســتخر شنای شــهر بلداجی( در ســال ۱۳۹۶ 
تکمیــل و به بهــره بــرداری برســد و عموم مــردم و 
 ورزشکاران این رشته ورزشــی از امکانات این مجموعه

استفاده کنند.

محســن آب دانه دســتنایی دبیر هیئــت ورزش های 
رزمی بخش بلداجــی با اعــالم این خبر گفــت: اولین 
دوره مســابقات رینگی کیک بوکسینگ کمربند طالیی 
قهرمانی استان توســط هیئت رزمی بخش بلداجی و با 
پیگیری های مســتمر آقای علیار حیات غیبی بلداجی 
رییس این هیئت، بــا حضور نماینده مردم شهرســتان 
بروجن دکترخدیجه ربیعی فرادنبه  و دکتر علی کاظمی 
نماینده مردم شهرســتان هــای اردل، کیار، فارســان و 
کوهرنگ در مجلس شــورای اســالمی، حســین زمانی 
فرادنبــه معاونت امور جوانــان اداره کل ورزش و جوانان 
استان، مسئوالن ورزشــی شهرستان بروجن،آقای حامد 
صفیــان رییــس اداره ورزش و جوانان بخــش بلداجی، 
بخشــدار بخش بلداجی، مســئوالن و اعضای شــورای 
اســالمی شــهر بلداجی، فرماندهی و پرســنل انتظامی 
بخش بلداجی در ســالن ورزشی  شــهدای شهر بلداجی 
برگزار شد. گفتنی است در این دوره از مسابقات  ۱2 تیم 
از سراسر اســتان چهارمحال و بختیاری  حضور داشتند 
که در این مسابقات ۱۵۰ نفر ورزشکار این رشته ورزشی 
شرکت داشتند. شایان ذکر است؛ تیم هایی  از شهرهای 
بلداجی)2 تیم(، بروجن، شــهرکرد، فرخشهر، فارسان، 
لردگان، گلوگرد، فرادنبه، خانمیرزا و سامان در این دوره 

از مسابقات حضور داشتند.

علیرضا رحمانی  بلداجی خبرنــگار ما در بلداجی: 
اولین همایش استانی سواد رســانه ای و تعلیم و تربیت در 
منطقه بلداجی با حضور پژوهشــگران و محققان استانی، 
اســتادان دانشــگاهی و مســئوالن منطقه ای   ۵ اسفند 
۱۳۹۵ در سالن کانون شهدا برگزارشــد. به گزارش روابط 
عمومی اداره آموزش و پرورش منطقــه بلداجی به همت  
پژوهش ســرای امام صادق)ع( با همــکاری  اداره آموزش 
و پرورش منطقه بلداجی اولین همایش اســتانی ســواد 
رســانه ای وتعلیم و تربیت روز پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ با 
حضور محققان و پژوهشگران استانی و منطقه ای در محل 
سالن اجتماعات کانون شهدای شــهر بلداجی برگزار شد. 
آقای کوروش  براتی بلداجی  مدیر پژوهش سرا و رییس این 
همایش  با اشاره به فعالیت های انجام شده در برنامه ریزی 
این همایش افزود: تعداد ۱2۰ مقاله در سطح فرهنگیان از 
سراسر استان و بعضی استان های دیگر به این همایش ارائه 
شــده بود که پس از داوری توســط داوران ملی و کشوری 
تعداد ۷مقاله به عنوان مقاله برتر و  ۵ مقاله با عنوان شایسته 
تقدیر انتخاب شدند. وی افزود: در بخش دانش آموزی نیز 
بیش از ۱۵  مقاله ارائه شــده بود که پس از داوری 2مقاله 
به عنوان برتــر و 2مقاله به عنوان شایســته تقدیر انتخاب 
شدند. گفتنی اســت  در پایان این همایش از مقاالت برتر 
و شایسته تقدیر فرهنگیان و دانش آموزی با اهدای جوایز 

و لوح یادبود تقدیر به عمل آمد. شــایان ذکر است که این 
همایش درپایگاه استنادی جهان اسالم )ISC( ثبت گردید. 
آقای براتی  در ادامه با اشــاره به انجــام مقدمات الزم برای 
برگزاری همایش در  ۵ اســفند اهداف مهم این همایش را 
تبیین و تشریح جایگاه  و  اهمیت  رسانه ها در دنیای کنونی، 
اهمیت ســواد رســانه ای در تعلیم و تربیت فعلی و لزوم 
داشتن سواد رسانه ای به عنوان یکی از سوادهای مهم عصر 
حاضر بیان کردند و  از حضورمسئوالن استانی و منطقه ای 
و  کل ارائه دهندگان مقاله و دبیران و مدعوین دیگر در این 
همایش خبر داد و گفت:  در روز همایش تعدادی از نفراتی 
که رتبه برتر در ارائه مقاله را کســب نمــوده بودند  به ارائه 
خالصه مقاله خــود پرداخته و هیئــت داوران رتبه بندی 
این عزیــزان را اعالم کردند. در ایــن همایش جناب  دکتر 
شــهرانی، مهندس مرادی، دکتر نادعلی پور، سرکار خانم 
دکتر محمدی و ســرکار خانم دکتر فردوسیان از استادان، 
محققان و پژوهشگران اســتان به عنوان هیئت داوران این 

همایش حضور داشتند.

بازدید دونفر از نمایندگان مجلس 
از استخر شنای شهر بلداجی 

در سطح قهرمانی در شهر بلداجی برگزار شد؛

اولین مسابقات کمربند طالیی 
سبک کیک بوکسینگ

در منطقه بلداجی برگزار شد؛

اولین همایش استانی سواد 
رسانه ای و تعلیم و تربیت

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری خبر داد:

رشد بیش از ۲۰ درصدی صادرات چهارمحال و بختیاری

بــرادران ارجمنــدم،  دوســتان و 
جنــاب آقایــان غیــزان نــادری 
بلداجی، ریاست محترم اتاق اصناف 
شهرستان بلداجی، بیژن نادری 
بلداجی ریاست محترم شورای حل 
اختالف شــعبه 2 بلداجی و اخوان 

محترم نادری بلداجی
مهربانتــان، مــادر   درگذشــت 
مرحومه منظر صفیان بلداجی 
را بــه شــما، خانــواده و فامیــل هــای 
محترم نادری و صفیــان بلداجی 
تســلیت عرض نمــوده، از درگاه الهی 
برای آن مرحومه غفران واسعه و 
برای بازماندگان، صبر و سالمتی 
آرزومندیــم. مــا را در غم خود شــریک 

بدانید.-

علیرضا رحمانی بلداجی

آگهی انحصار وراثت 
بنا به اعالم و درخواست آقای شهرام صفیان بلداجی که به کالسه 95/433 
ش ح 1 شعبه اول شورای حل اختالف حوزه قضایی بخش بلداجی به ثبت 
رسیده و چنین اشــعار نموده که مرحوم ضربعلی صفیان بلداجی فرزند 
سلبعلی به شماره شناسنامه 3753 در تاریخ 1395/04/09 فوت نموده و 

وراث حین الفوت متوفی به شرح ذیل اعالم گردیده است. 

صادره حوزهشماره شناسنامهنام و نام خانوادگی ردیف

گندمان1۴۹زرین تاج مقیمی بلداجی 1

گندمان717مرضیه صفیان بلداجی۲

گندمان1۰۲سمیه صفیان بلداجی3

گندمان۶۲۶1سارا صفیان بلداجی۴

گندمان۴۶۴۰۰۶۰۴۵۹راضیه صفیان بلداجی۵

گندمان1۵۵8شهرام صفیان بلداجی۶

گندمان33روح اله صفیان بلداجی 7

گندمان۶۰33مصطفی صفیان بلداجی8

گندمان۵78۵موسی صفیان بلداجی۹

گندمان۲۴1۰ام کلثوم صفیان بلداجی 1۰

اکنون به موجب این آگهی چنانچه فرد یا افرادی نســبت به تعداد وراث یا 
وصیتنامه نزد ایشان می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی مهلت 
دارد که مدارک الزم را به این شعبه اعالم نماید در غیر این صورت گواهی 

مربوطه صادر خواهد شد.

دبیر شعبه اول شورای حل اختالف بلداجی- خاکسار
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 پیشنهاد  سردبیر: 
نزاع مرگبار دو فوتبالیست

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510100350310260 ابالغنامــه:  شــماره   12 /90
9509980350300514 شــماره بایگانی شــعبه: 950639  خواهان/ شــاکی اکبر 
مرادیان نژاد  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم مهدی محمدی اراضی به خواسته 
دستور موقت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ 
باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
305  ارجاع و به کالســه 9509980350300514 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1396/02/18 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:37433 شعبه 3 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100350310276 ابالغنامــه:  شــماره   12 /91
9509980350300709 شماره بایگانی شــعبه: 950868  خواهان/ شاکی احسان 
خدارحمی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم محمود رحیمی بلمیری به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت... وتامین 
خواســته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ 
باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
305  ارجاع و به کالســه 9509980350300709 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1396/02/16 و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:37435 شعبه 3 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970351101576 دادنامــه:  شــماره   12 /92
9509980351100324 شــماره بایگانی شــعبه: 950354 خواهــان: خانم صفیه 
موسوی فرزند سید اسداله به نشانی اســتان فارس- شهرستان شیراز- 14 متری 
تحویلی- کوچه 6- ســمت چپ – درب دوم- کدپســتی 7163615553 شماره ملی 
1209233800 همراه 09178080520، خواندگان: 1- آقــای مجتبی هنری فرد به 
نشــانی مجهول المکان، 2- آقای امید وفائی نیا فرزند عبدالکریم به نشــانی استان 
فارس- شهرســتان شــیراز- خ آبیاری- کوچه 24- ســاختمان خواجه ای- زنگ 
 اول سمت راست- کدپستی 7175694476، خواســته: اعتراض به عملیات اجرایی

) موضوع مواد 146 و 147 قانــون اجرای احکام مدنی(، گردشــکار: دادگاه پس از 
بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص ا عتراض ثالث اجرایی خانم صفیه موسوی فرزند سید اسداله به طرفیت 
آقایان 1- مجتبی هنری فرد 2- امید وفایی نیا فرزند عبدالکریم نسبت به توقیف یک 
دستگاه خودروی ســواری پژو 206 اس دی مدل 1390به شــماره انتظامی 453 د 
54 ایران 93 موضوع پرونده اجرایی کالسه 940185 شعبه 11 اجرای احکام مدنی 
دادگستری اصفهان، که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل  آمده 
و تصویر قولنامه مورخ 94/5/10 و سند وکالت فروش اموال منقول به شماره شناسه 
139431252116000029 مورخ 94/6/19 دفترخانه اسناد رسمی 1046 تهران و 
اظهارات مطلعین و عدم حضور خوانده ردیف اول با وصف نشر آگهی و مصونیت 
دعوی خواهان ومستندات وی از هر گونه ایراد و اعتراض موجه وموثری اعتراض 
نامبرده را وارد تشخیص داده ومستندا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی 
و رای وحدت رویه شــماره 725 مورخ 91/4/20 هیات محترم عمومی عالی کشور 
حکم به رفع توقیف از خودروی مذکور صادر و اعالم می نماید. رای صادره نسبت 
به خوانده ردیف اول غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم با 
توجه به اقرار وی به فروش خودرو به خواهان حضوری و قطعی است. م الف:37450 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 337 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/93 کالسه پرونده: 951123  شماره دادنامه: 95/11/20-9509976793802140 
مرجع رسیدگی: شــعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ناصر قپانچی 
فرزن محسن به نشانی اصفهان خ آبشــار دوم مجتمع ایساتیس واحد 52،  خوانده: 
علیدوست ماسوله کرامت فرزند شائی  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلــغ 20/500/000 ریال بابت 2 فقره چک به انضمام کلیه خســارات دادرســی و 
تاخیر تادیه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای 

ناصر قپانچی به طرفیت آقای علیدوســت ماســوله کرامت به خواسته مطالبه مبلغ 
20/500/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 92/10/28-1437/248106/22 
و 1437/248109/31-93/1/21 عهده بانک ملت به انضمام خســارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلســه شورا حاضر نشده و در قبال 
دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 
نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانســتن دعوی به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
20/500/000 ریال ) بیســت میلیون و پانصد هزار ریال( به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت 1/462/500 ریال به عنوان خسارت دادرسی و 120/000 ریال بابت هزینه 
نشر آگهی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها  لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه 
خواهد بود و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:37442 شعبه 

8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 326 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/94 کالسه پرونده: 951139 شماره دادنامه:95/11/7-9509976796302154 
مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ناصر قپانچی به 
نشانی خ آبشار دوم مجتمع ایســاتیس واحد 52، خوانده: رضا آذرنوش  به نشانی 
مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  ناصر قپانچی به طرفیت رضا آذرنوش 
به خواســته مطالبه مبلــغ 165/000/000 ریــال وجه 4 فقره چک به شــماره های 
2458/176387  و 902011/047043 و 9251/969254 و 902011/047042 بــه 
عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، 
تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محــال 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 نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت 165/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 5/065/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های 
موصــوف )94/2/30 و 94/3/5 و 94/3/10 و 93/11/22(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:37444 شعبه 33 

شورای حل اختالف اصفهان ) 279 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350101847 دادنامــه:  شــماره   12 /95
9509980350100334 شــماره بایگانی شــعبه: 950417 خواهان: آقای مسعود 
حبیبی فرزند رضا با وکالت خانم فرح تقویان فرزند کرمعلی به نشــانی اصفهان- 
میدان احمدآ باد ابتدای سروش سمت چپ اول چشمه ک شهیدان جعفریان ساختمان 
طوبی، خواندگان: 1- شــرکت صنایع کابل آرین نیرو به نشــانی تهران- خ شهید 
بهشتی خ صابونچی خ هویزه پ 172 واحد 7 کدپستی 1533693619 ، 2- خانم آذین 
اصحابی جالدرانی فرزند ناصر 3- آقای علی محمد احسان مهر فرزند محسن همگی 
به نشــانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعالم 
ختم د ادرسی به شرح ذیل انشاء رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
مسعود حبیبی فرزند رضا با وکالت خانم فرح تقویان به طرفیت 1- شرکت صنایع 
کابل آرین نیرو 2- آقای علی محمد احســان مهر 3- خانم آذین اصحابی جالدرانی 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ 287/341/750 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
2465288188 بانضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست 
تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه عــدم پرداخت صادره از بانک محال علیــه ونظر به اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی 
به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده ومستندات 
ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید 
خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
مستندا ً به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسی مدنی و مواد 313 و 310 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استسفاریه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 287/341/750 
ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر 
مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در 
خواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و 

اعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابــل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 
مرکز استان می باشد. م الف:37443 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 409 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/96 کالسه پرونده: 951138 شماره دادنامه:95/11/7-9509976796302152 
مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ناصر قپانچی به 
نشانی خ آبشار دوم مجتمع ایســاتیس واحد 52، خوانده: رضا آذرنوش  به نشانی 
مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  ناصر قپانچی به طرفیت رضا آذرنوش 
به خواسته مطالبه مبلغ دویســت میلیون ریال وجه چک به شماره های 489639-

93/11/28 و 887552-93/12/15 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت 
توســط 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 جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننمــوده 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 5/995/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )93/11/28 و 93/12/15(  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 و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 

م الف:37446 شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان ) 272 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970351101712 دادنامــه:  شــماره   12 /97
9509980351100439 شــماره بایگانی شــعبه: 950476   خواهان: آقای حسین 
مرتضوی فرزند حســن با وکالت خانم زهره مرتضوی فرزند حســن به نشــانی 
اصفهان- خیابان شــیخ صدوق شــمالی حد فاصــل چهار راه وکال و شــیخ مفید 
مجتمع ســرو واحد 7 دفتر آقای یداللهی، خواندگان: 1- آقای محمد دانشور فرزند 
علی اکبر به نشــانی دولت آباد میدان انقالب بلوار دانشگاه ابتدای خ آزادگان ابتدای 
کوچه کمیته امداد دفتر وکالت آقای محمد دانشــور، 3- اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان به نشانی اصفهان – خیابان بزرگمهر- خیابان هشت بهشت شرقی- ابتدای 
خیابان الهور اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان، 3- آقای حمیدرضا خیری فرزند 
عباســعلی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: ابطال اجرائیه )موضوع اجراییه 
مالی اســت( رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای حســین مرتضوی فرزند حسن 
با وکالــت خانم زهره مرتضــوی به طرفیت آقایــان 1- حمیدرضــا خیری فرزند 
عباسعلی 2- محمد دانشــور فرزند علی اکبر 3- اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
به خواســته ابطال اجرائیه شــماره 1/9401151 مــورخ 94/8/5 موضوع پرونده 
کالســه 1-9401151 اداره اجرای احکام اسناد رســمی ثبت اصفهان که دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده و تصویر قرارداد شــماره 18765 مــورخ 93/9/12 و 
سند رسمی شماره 930267 مورخ 93/6/17 و دادنامه صادره از شعبه 122 دادگاه 
کیفری دو شهرســتان اصفهان و دادنامه شــماره 9509970377001087 مورخ 
95/7/27 شعبه شــانزدهم دادگاه محترم تجدید نظر مرکز اســتان اصفهان وعدم 
حضور بالوجه خواندگان و مصونیت دعوی خواهان و مســتندات وی ازهرگونه 
ایراد و اعتراض موجه و موثری دعوی خواهان را ثابت تشــخیص داده و مســتندا 
ً به مــواد 1 و 2 و 3 و 4 و 7 قانون اصالح بعضی از مواد قانــون ثبت و قانون دفاتر 
رسمی مصوب سالهای 1321 و 1335 حکم به ابطال اجرائیه مذکور صادر واعالم 
می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه بــوده و پس ازانقضای مهلــت واخواهی ظرف بیســت روز قابل 
اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.  شماره رای اصالحی: 
9509970351101839 خواهان: آقای حسین مرتضوی فرزند حسن با وکالت خانم 
زهره مرتضوی فرزند حسن به نشــانی اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی حد 
فاصل چهار راه وکال و شیخ مفید مجتمع سرو واحد 7 دفتر آقای یداللهی، خواندگان: 
1- آقای حمیدرضا خیری فرزند عباسعلی به نشانی مجهول المکان 2- آقای محمد 
دانشور فرزند علی اکبر به نشــانی دولت آباد میدان انقالب بلوار دانشگاه ابتدای خ 
آزادگان ابتدای کوچه کمیته امداد دفتر وکالت آقای محمد دانشور، 3- اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان به نشانی اصفهان – خیابان بزرگمهر- خیابان هشت بهشت 
شرقی- ابتدای خیابان الهور اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان، خواسته: ابطال 
اجرائیه) موضوع اجراییه مالی است( ) رای تصحیحی( رای تصحیحی: نظر به اینکه 
دردادنامه شماره 9509970351101712 مورخ 95/11/3 موضوع پرونده کالسه 
9509980351100429 این دادگاه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از قلم افتاده 
لذا مستنداً به ماده 309 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب ســال 1379 ومواد 502 و 515 و 519 قانــون مذکور دادنامه مذکور 
تصحیح و تکمیل شده و خواندگان ردیف اول و دوم به پرداخت مبلغ 60/563/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 596/000 ریال بابت هزینه اوراق ودفتر 

خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفــه بالمناصفه در حق خواهان محکوم 
می گردند. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. 
 م الف:37447 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان) 538 کلمه،

 6 کادر(
اخطار اجرایی

12/98 شــماره: 641/95 به موجب رای شــماره 1380 تاریخ 95/8/20 حوزه 32 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی 
خدادادیان به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 129/000/000 
ریال بابت اصل خواســته ) به خواسته دو فقره چک به شــمار های 077430/32-

94/10/26 به مبلــغ 73/500/000 و 077432/55-94/12/6 به مبلغ 55/500/000 
ریال و پرداخت مبلغ 2/567/500 ریال بابت هزینه دادرســی وخســارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف ) 94/10/26 و 94/12/6 ( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان ادیب نکویی به نشــانی اصفهان خ  ارتش ساختمان سام پ 59  
با احتساب پرداخت نیم عشر دولتی . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:37385 شعبه 32 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 198 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/99 شــماره: 1128/94 به موجب رای شــماره 717 تاریخ 95/8/29 حوزه 41 
شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه آقای 
کاظم میرزایی مقدم فرزند نادر به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصد و چهل هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/12/22 تا زمان اجرای حکم به 
انضمام نیم عشــر حق االجرا در حق محکوم له محمد جــواد قنبری فرزند مرتضی 
به نشــانی اصفهان خ طالقانی فارون جنب مســجد رحیم خان مبل لمکده.  ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 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 اعالم نماید. 
م الف:37379 شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 184 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/100 شــماره: 1052/94 به موجب رای شــماره 134 تاریخ 95/2/8 حوزه 22 
قضائی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
رضا گودرزی فرزند عبدالصمد شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت یکصد و هفتاد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آ گهی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست) 94/11/21( در حق خواهان حامد موگوئی 
فرزند عزت اله شغل کارمند به نشانی بهارستان خ اردیبهشت شرقی خ مهتاب 1 پ 
565  به وکالت لیال بختیاری فرد به نشانی خ نیک بخت غربی ساختمان مدیران طبقه 
4 محکوم و اعالم می گردد نیم عشــر حق االجرائیه در حق صندوق دولت. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 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 اعالم نماید. 
م الف:37378 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 215 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/101 شــماره: 950574 به موجب رای شــماره 1401 تاریــخ 95/8/18 حوزه 
12 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
اصغر رفیعی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون 
ریال وجه چک شــماره 544038- 95/3/30 بانک ســپه بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/780/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ فوق( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
محمود زارع به نشــانی فالورجان الرگان خیابان روبروی دهیاری منزل شخصی 
صادر و اعالم می گردد و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 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 قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:37395 
شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 191 کلمه، 

2 کادر(

در ساعت 20 روز پنجشــنبه 11 آذر ماه امســال، وقوع یک فقره جنایت در منطقه فشم، کوچه حسینی به 
کالنتری 162 فشــم اعالم شــد که در پی آن با حضور ماموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد 
که پدر مقتول در مراجعه به منزل مجردی فرزندش و در حالی که چاقویی در سینه پسرش به جا مانده بود،با 

جسد او روبه رو شده است.

حوادث ایران

حوادث جهان

در ادامه، با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـــد 
و به دســتور قاضی مهرطلب، رییس حــوزه قضائی رودبار 
قصران، پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره دهم ویژه 
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قــرار گرفت و پدر مقتول 
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: پسرم زین الدین 18سال 
داشــت و چند خانه آن طرف تر از خانه خودمان، به همراه 
تعــدادی از بچه هــای فامیل به صورت مجــردی زندگی 

می کرد. در ساعت 20 روز حادثه به دنبال پسرم رفته بودم 
که ناگهان پس از ورود به داخل خانه، با جســدش روبه رو 

شدم.
کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی، در بررســی محل 
جنایت با یک جفت کتانی روبه رو شــدند کــه ابتدا تصور 
می شد متعلق به مقتول اســت؛ اما با آشنا نبودن کتانی ها 
برای اعضای خانواده مقتول، شناســایی صاحب کتانی ها 

در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و هم زمان با تحقیقات 
برای شناســایی صاحــب کتانی ها، کارآگاهــان ازطریق 
تحقیقات میدانی و بررسی اظهارات تعدادی از همسایگان، 
اطالع پیدا کردند که آنان جوانــی را در غروب روز جنایت 
مشــاهده کردند که با پای برهنه از محــل جنایت خارج و 
دوان دوان از محل دور شده است و همین موضوع نیز باعث 
شده بود تا یکی از همسایگان طی تماس با پدر مقتول، این 
موضوع را اطالع دهد و او نیز ســاعتی بعد و در پی پاســخ 
ندادن فرزندش به تمــاس های تلفنی، بــه محل جنایت 

مراجعه کرده و با جسد فرزندش روبه رو شود.
در ادامه رســیدگی به پرونــده، کارآگاهــان اداره پلیس 
آگاهی تهران بــزرگ با همکاری مامــوران کالنتری 162 
فشــم اطالع پیدا کردند که یکی از بســتگان مقتول به نام 
حجت که پســردایی مقتول بوده، با پای برهنه در منطقه 
گیالوند مشاهده شده است که در ادامه و با شناسایی تصویر 
به دست آمده از او توسط همسایگان، کارآگاهان به منطقه 
گیالوند اعزام شده و در ساعت سه بامداد روز جمعه موفق 
به دستگیری این پسر 18ساله شدند. حجت در اظهاراتش 
صراحتا به ارتکاب جنایت و قتل پســرعمه اش اعتراف کرد 
و درخصوص نحوه ارتــکاب آن به کارآگاهــان گفت: روز 
حادثه ازطریق لوله گاز خانه مجردی، خــودم را به داخل 
اتاق رســاندم؛ مقتول در حال مشــاهده تلویزیون بود که 
به ســمتش حمله ور شــدم و در حالی که روی زمین دراز 
کشیده بود، خودم را روی سینه اش انداختم و با چاقویی که 
از قبل تهیه کرده بودم به او چنــد ضربه وارد کرده و پس از 

آن به سرعت از منزل، خارج و از محل متواری شدم.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبــارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: 
تحقیقات پرونده در مراحل مقدماتی قرار دارد و باتوجه به 
وجود برخی از ابهامات در پرونده و همچنین تناقضاتی در 
اظهارات متهم درخصوص انگیزه واقعی جنایت، رسیدگی 
تخصصی برای شناســایی دقیــق نحوه ارتــکاب جنایت 
و انگیزه آن از سوی متهم، در دســتور کار کارآگاهان قرار 
گرفته و متهم پرونده نیز با قرار بازداشت موقت، در اختیار 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شده است.

به گزارش رکنا، ساعت از 9 صبح پنجشنبه گذشته بود که زنی 
33ساله به یک آرایشگاه زنانه در نهاوند رفت و پس از لحظاتی 
سراســیمه از آنجا خارج شــد و پا به فرار گذاشــت. زمانی که 
همسایه ها وارد آرایشگاه می شوند با پیکر زن 26 ساله آرایشگر 
مواجه می شــوند که صورتش را گرفته و داد و فریاد می کند. 
این زن آرایشگر به بیمارستان آیت ا... علیمرادیان منتقل شد و 
پس از اینکه معلوم شد جراحات وارده به صورت این زن، ناشی 
از اسیدپاشی اســت وی را برای ادامه درمان به همدان منتقل 
کردند. با روشن شدن موضوع اسیدپاشی، پلیس برای رسیدگی 

به این پرونده چهار تیــم ویژه تشــکیل داد و تحقیقات برای 
دســتگیری عامل این جنایت آغاز شد که درنهایت پلیس، زن 
اسیدپاش را دستگیر کرد. پس از دستگیری عامل اسیدپاشی، 
این زن را برای بازســازی صحنه جرم به آرایشــگاه بردند و در 
محل حادثه مشخص شــد که هیچ چیزی را به سرقت نبرده 
است. سرهنگ منصور ملکی رییس پلیس نهاوند درخصوص 
انگیزه عامل این جنایت اعالم کــرد: تا این لحظه علت و انگیزه 
اسیدپاشی مشخص نشده است و تحقیقات در این مورد توسط 
مرجع قضائی و پلیــس آگاهی ادامه دارد. بــا ادامه تحقیقات، 

اعتراف زن اســیدپاش پرده از راز این جنایت برداشت. این زن 
روز قبل از جنایت به آرایشگاه محل حادثه رفته بود که ناگهان 
چشمان وی مقداری طال در دستان زن قربانی می بیند که او را 
برای سرقت وسوســه می کند. به همین دلیل با تهیه مقداری 
اسید راهی آرایشگاه می شود تا طالهای زن جوان را به سرقت 
ببرد؛ اما با مقاومت زن آرایشــگر مواجه می شــود و به همین 
دلیل اقدام به اسیدپاشی کرده و به سرعت از محل می گریزد؛ 
اما درنهایت با گشت زنی های پلیس در منطقه در کمتر از سه 
ساعت دســتگیر شــد. حال عمومی قربانی این جنایت که در 
بیمارستانی در همدان بستری اســت، رضایت بخش گزارش 

شده است.

پسرجوان، پسرعمه اش را کشت؛

جنایت رازآلود!

ساعت 10 و 15 دقیقه 28 آذر امسال مردی جوان در جریان درگیری 
با همســرش، او را در خانه  خود در محله شــهران، با پنج ضربه چاقو 
به شدت زخمی کرد. مرد خشمگین زمانی که به خودش آمد، همسر 
زخمی اش را به یکی از بیمارستان های تهران منتقل کرد؛ اما باوجود 
تالش پزشکان، زن جوان تسلیم مرگ شد. با مرگ این زن، مسئوالن 
بیمارســتان موضوع را به کالنتری 142 کن گــزارش دادند. در این 
مرحله، ماموران با هماهنگی قضائی با بازپرس محســن مدیر روستا، 
کشیک قتل دادسرای جنایی تهران، شــوهر مقتول را بازداشت و به 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران منتقل کردنــد. او در بازجویی اولیه به 
افسر تحقیق گفت: روز حادثه با همسرم دعوایم شد. عصبانی شده و 
با برداشتن چاقوی آشپزخانه به او حمله و به شدت زخمی اش کردم. 
می خواســتم فقط او را بترسانم که کشته شــد. این متهم برای ادامه 
تحقیقات به شعبه ششم بازپرسی دادســرای جنایی تهران، منتقل 
و مدعی شــد به دلیل مشــکالت روحی و روانی روز جنایت نتوانسته 
خشم خود را کنترل کند و همسرش را کشته است. با دستور قضائی، 
مرد برای بررسی ســالمت روانی به پزشــکی قانونی منتقل شد که 
کارشناسان پزشــکی قانونی نظر دادند اختالل شدید روحی ندارد. با 
مشخص شــدن این موضوع، متهم روانه زندان شد؛ این در حالی بود 
که وی همچنان مدعی بود از بیماری روحی رنج می برد و حتی مدارک 
پزشکی که مربوط به ویزیت مطب روان پزشک و مصرف دارو بود نیز 
به دادسرا ارائه کرد. بنابراین برای دومین بار به پزشکی قانونی منتقل 
شد که این بار هم معلوم شد دارای سالمت روانی است. بعد از گذشت 
دوماه، به شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شد و این 
بار هم به قاضی پرونده گفت من همسرم را دوست داشتم و نفهمیدم 
چطور شد او را کشتم؛ چون روز قتل، دوباره مشکالت روحی به سراغم 
آمده بود. در این مرحله با دســتور بازپرس پرونده قرار شــد متهم به 
کمیسیون پزشکی قانونی معرفی شود تا کارشناسان نظر دهند که در 

زمان ارتکاب، دچار جنون شده است یا نه؟!

اوایل آذر امسال پسری همراه باپدرش برای شکایت از سارقانی 
خشن به شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 34 تهران مراجعه 
کرد. شاکی به قاضی قریب احمدزاده گفت: شامگاه دیروز همراه 
دو نفر از دوســتانم در حال بازگشت به خانه بودیم که چهار مرد 
موتورسوار راهمان را بســتند و با تهدید، پول و تلفن همراه ما را 
ســرقت کردند. یکی از آنها از انگشتر من خوشش آمده بود و هر 
کاری کرد نتوانست آن را از انگشتم خارج کند؛ به همین خاطر 
قصد داشت انگشتم را قطع کند که با التماس های من منصرف 
شد. تحقیقات ماموران پایگاه هشــتم پلیس آگاهی تهران برای 
دستگیری دزدان خشــن آغاز شــد. این در حالی بود که بعد از 
آن ماموران در برابر شکایت هایی مشــابه قرارگرفتند.سرانجام 
دوشنبه گذشــته ماموران حوالی ابوســعید موفق به شناسایی 
سارقان فراری شــدند که در جریان تعقیب و گریز، یکی از آنها، 
بازداشت و ســرانجام روز چهارشــنبه برای انجام تحقیقات به 
شعبه سوم بازپرسی دادســرای ناحیه 34 تهران منتقل شد و به 
قاضی پرونده گفت: من و همدستانم با تهدید از عابران زورگیری 
می کردیم و گاهی هم با تردد در خیابان ها دســت به کیف قاپی 
می زدیم.تحقیقات برای دســتگیری ســه عضو فراری این باند 

ادامه دارد.

قاتلم؛ اما زنم را دوست داشتم

جزئیات تکان دهنده از اسیدپاشی یک زن

قطع انگشت برای سرقت انگشتر! 

روز حادثه ازطریق لوله 
گاز خانه مجردی، خودم 
را به داخل اتاق رساندم؛ 
مقتول در حال مشاهده 

تلویزیون بود که به 
سمتش حمله ور شدم 
و با چاقویی که از قبل 
تهیه کرده بودم به او 
چند ضربه وارد کردم

نوجــوان پاکســتانی آگوســت ســال 2015 یکی از 
همکالسی هایش را در شارجه در طول مسابقه فوتبال 
با ضربات چاقو به کام مرگ فرستاد. این نوجوان بالفاصله 
بعد از حادثه توسط پلیس بازداشت شد و در بازجویی ها 
به جرم خود اعتراف کرد. متهــم و قربانی درحال بازی 
فوتبال بودند که در یک درگیری )که علت آن مشخص 
نشــده( با یکدیگر کتــک کاری می کننــد. قربانی به 
بیمارستان انتقال داده شــد، اما دقایقی بعد بر اثر شدت 
جراحات وارده جان ســپرد. متهم نیز بر اســاس حکم 
دادگاه شــارجه، به اتهام قتل به اعدام محکوم شد. پدر 
این نوجوان بعد از قرائت حکم پسرش شوکه شد؛ چراکه 
وی اذعان می دارد این اتفاق با برنامه ریزی قبلی صورت 
نگرفته و پســرش در دفاع از خود به چاقو متوسل شده 
است؛ بنابراین درخواست تجدید نظر کرد. دسامبر سال 
پیش خانواده مقتول ضمن رد عفو متهم اذعان داشتند 
که خواستار حکم قصاص هستند. دادگاه شارجه با قرار 
یک ماهه به خانواده متهــم فرصت مذاکره داد تا بتوانند 
خانواده متوفی را راضی به بخشش کنند. وکیل مدافعه 
متهم در دادگاه بیان کرد که قربانی درطول این درگیری 
به خاطر یکسری اختالفات قبلی چندین بار به موکلش 
حمله کرده است؛ بنابراین وی برای دفاع از خود از چاقو 
استفاده کرده اســت. در دادگاه برادران قربانی حاضر به 
عفو متهم نشدند و پدرش نیز اذعان داشت پسرش زمان 

حادثه سن کمی داشته است.

»کومار مــارواد«، نوجوان 1۷ســاله اهل روســتای 
»ماناگاندی«، حدود یک ماه پیش توســط یک سگ 
هار ولگرد مــورد حمله قرار گرفته و در بیمارســتان 
بستری شده بود. خانواده نوجوان بعد از اعالم پزشکان 
مبنی بر پایین بودن شانس زنده ماندنش، او را  به منزل 
منتقل کرده بودند. بنا به تشــخیص پزشکان، عفونت 
تمام بدن وی را تحت تاثیر قــرار داده بود و فقط چند 
روز دیگر می توانست دوام بیاورد. »شــارناپا نایکار« 
برادر خوانده وی در این خصوص گفت : »بعد از جواب 
منفی پزشکان، برادرم  را به خانه منتقل کردیم و پس 
از گذشــت چند روز، هنگامی که مطمئن شدیم وی 
مرده است، مشغول انجام مراسم تدفین شدیم. در راه 
انتقال وی به قبرستان، ناگهان او شروع به تکان دادن 
اعضای بدنش کرده و سپس چشــمانش را باز کرد.« 
گفتنی است این نوجوان در حال حاضر در بیمارستان 

در شرایط وخیم به سر می برد.

نزاع مرگبار دو فوتبالیست

نوجوانی در مراسم تشییع 
جنازه اش زنده شد 
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فرمانده سپاه ناحیه گلپایگان در نشست راهیان نور بیان داشت: 
در راستای ابالغ وزیر کشور مبنی بر اعزام راهیان نور این جلسه 
تشکیل شــده و همین حمایت و همدلی مسئوالن در سه سال 
اخیر گلپایگان کارنامه خوب و درخشــانی در اعــزام به اردوی 

راهیان نور  داشته است.
محمداسماعیل علیشــاهی با بیان اینکه بر اساس اعالم سازمان 
راهیان نور اســتان ســهمیه گلپایگان در اعزام راهیان نور 16 
دســتگاه اتوبوس بود که با توجه به شــرایط اقتصاد امســال 8 
دستگاه اتوبوس اعزام می شود، خاطرنشــان کرد: اعزام راهیان 

نور مردمی از نیمه اسفند ماه تا پایان فروردین ماه ادامه دارد.
فرمانده ســپاه ناحیه گلپایگان با بیان اینکه در ایام نوروز 350 
نفر از مردم شهرســتان گلپایگان در قالب 8 دســتگاه اتوبوس 
تحت عنوان کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور 
اعزام می شــوند، تصریح کرد: در هر اتوبوس یــک راوی و یک 
روحانی وجود دارد و زائران ســرزمین نور به مدت چهار روز به 

مناطق عملیاتی سفر می کنند.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری آران 
و بیــدگل در جمع خبرنــگاران، از صدور پروانه بهــره برداری 
اقامتگاه بوم گردی خانــه تاریخی عمارت علی آبــاد خبر داد. 
جواد صدیقیان با بیان اینکه این مجــوز در تاریخ 28 بهمن 95 
صادر شــده اســت اظهار کرد: اقامتگاه بوم گردی خانه تاریخی 
عمارت علی آباد ســومین اقامتگاه بوم گــردی دارای مجوز از 
سازمان میراث فرهنگی در شهرســتان آران و بیدگل است. وی 
روســتای علی آباد را روستای هدف گردشــگری معرفی کرد و 
گفت: این اقامتگاه نخســتین اقامتگاه بوم گردی در این روستا 
به شــمار می رود. صدیقیان با اشــاره به اینکه در طرح توسعه 
این اقامتگاه 3 اتاق دیگر به منظور ایجاد ســفره خانه ســنتی، 
نمایشگاه صنایع دستی و اقامتی احداث خواهد شد اذعان کرد: 
اقامتگاه بوم گردی علی آباد با سرمایه گذاری شرکت گردشگری 
 ســوگل نوش آباد و با مدیریت خانوادگی رحمت ا... مکاری زاده 
راه اندازی شده است. وی بهره برداری از اقامتگاه های بوم گردی 
را گام موثری برای تقویت زیرســاخت های بخش گردشــگری 
دانســت و اضافه کرد: این اقامتگاه در حال حاضر با چهار اتاق، 

ظرفیت پذیرایی 30 گردشگر را دارد.
خانه تاریخــی عمارت علــی آباد یکــی از زیباتریــن اثرهای 
فرهنگی-تاریخی شهرســتان آران و بیدگل اســت. این خانه 
تاریخی در اوایــل دوره قاجار منطبق با اصول معماری ســنتی 
مناطق کویری، در زمینی به مســاحت تقریبی 2000 متر مربع 
احداث شده است. این مجموعه که مشتمل بر سه قسمت خانه، 
آب انبار و مطبخ است در تاریخ 11 مرداد 84 به شماره 12336 

در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

فرمانده سپاه ناحیه گلپایگان خبر داد:

اعزام 350 نفر از مردم گلپایگان به 
اردوی راهیان نور

رییس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل:

بهره برداری از نخستین اقامتگاه 
بوم گردی علی آباد

مدیر جهاد کشاورزی نطنز خبر داد:

کشت خیار تونلی در 150 هکتار 
از مزارع بادرود

اخبار
پیشنهاد سردبیر: 

گل شب بو باید به نام خمینی شهر ثبت معنوی شود

فقدان سند مالکیت
12/85 شماره صادره:1395/14/338108 نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 692 فرعی از 8 اصلی واقع در بخش سه خوانسار 
ذیل ثبت 9285 در صفحه 34 دفتر امالک جلد 45 به نام سید روح ا... میرمحمدی تحت 
شماره چاپی مسلسل 025078 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 951409701238685  به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 897336  به گواهی دفترخانه 25 
خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی/ سرقت/ سهل 
انگاری مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 449 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار )228 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/83 در خصوص پرونده کالسه 950834 خواهان مهدی کنگازیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- ارســالن درباالئی 2- احمد مهرابی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/1/19 ســاعت 3/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 37587 شعبه 

42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 118 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

12/82 آقایان 1- محمد صحاف محمدی فرزند رحیم 2- شاهین برندگی فرزند بهرام 
در پرونده شماره 941775 ب 16 این شعبه به اتهام هر دو مشارکت در کالهبرداری 
تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. 
 در غیر این صورت پــس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رســیدگی و اظهار نظر 
می شود. م الف: 37387 شعبه 16 بازپرســی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان ) 90 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

12/81 آقای نادر طهماسبی فرزند احمد در پرونده شماره 951911 این شعبه به اتهام 
خیانت در امانت وجه نقد تحت تعقیب قرار دارید به این وســیله بر اساس ماده 174 
قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
در این شعبه حاضر شوید. در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع 
رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف: 37404 شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 81 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970370100348 دادنامــه:  شــماره   12 /84
9009980358400713 شماره بایگانی شعبه: 930118، شکات: 1- آقای عبدالجبار 
 صالحی مقدم به نشــانی اصفهان خانه اصفهان کوجــان ک ش مرتضی رضایی،

 2- آقای خسرو سلیمانی حسن آباد وســطی، 3- خانم طلعت احمدی فرزند کاظم 
همگی به نشانی اصفهان- خانه اصفهان- کوجان- خیابان شهیدان کاظمی- روبروی 
مدرسه مکتبی منزل 4 طبقه، طبقه اول، 4- نماینده محترم دادستان اصفهان به نشانی 
دادگستری اصفهان، 5- خانم صدیقه زارع به نشانی خانه اصفهان- خ گلخانه- چهار 
راه بنفشه شمالی- خ بنفشه شمالی- دست راســت- کوچه دوم- بن بست مهتاب- 
منزل دوم- سمت چپ- درب طوســی- زنگ دوم، 6- خسرو ایزدی فرزند حسین، 
متهم: آقای بهــروز نصیری با وکالت آقــای عباس قجاوند فرزند رضا به نشــانی 
اصفهان- ملک شهر- ابتدای خیابان شهید مطهری- کوی گلها- آزمایشگاه تشخیص 
طبی دکتر قاضی عسگر طبقه سوم، اتهام ها: 1- قتل عمدی مسلمان 2- ضرب و جرح 
عمدی 3- مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل، گردشکار: دادگاه با بررسی 
اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در این پرونده آقای بهروز نصیری فرزند ســیف ا... که در حال حاضر 
متواری می باشد با وکالت تســخیری آقای عباس قجاوند متهم است به ارتکاب دو 
فقره قتل عمدی مرحوم مهران ســلمانی فرزند خســرو، جواد صالحی مقدم فرزند 
عبدالجبار با شلیک گلوله از سالح جنگی، نگهداری سالح جنگی غیر مجاز شرکت در 
منازعه منجر به قتل و ایراد جرح عمدی با شــلیک گلوله به خســرو ایزدی حســب 
کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی- انقالب اصفهان، شکایت اولیاء دم )خسرو 
ســلیمانی، طلعت احمدی، عبدالجبار صالحی مقدم، صدیقه زارع( و مصدوم حادثه 

آقای خسرو ایزدی فرزند حسین بدین شرح که بین آقایان فائز استاد شریف و محمد 
تهرانی و مهدی کاظمی با آقای محمد مرتضوی و مهدی حسن پور اختالف بوده که 
متهمین پرونده ضمن تماس با دوستان خود در منزل مهدی کاظمی تجمع نموده و با 
چند دستگاه خودرو به ســمت خیابان وحید حرکت نموده سپس در بزرگراه شهید 
خرازی با نامبردگان برخورد کرده و آ قای مرتضوی و حسن پور با اتومبیل جی ال 
ایکس خود از کنار گذر بزرگراه خارج و به یکی از کوچه های منتهی به بزرگراه وارد 
شــده و لحظه ای متوقف می نمایند متهمیــن پرونده نیز ) متهمین پرونده کالســه 
930118( به دنبال خودرو جی ال ایکس به سمت کوچه حرکت و به محل رسیده اند 
خودرو مرتضوی و حسن پور حرکت نموده و از محل خارج می شود و در این هنگام 
سرنشین یکی از خودروها از اتومبیل خود خارج و به داخل کوچه رفته اند سپس بقیه 
افراد نیز به محل رسیده و در حال پیاده شدن از ماشین های خود بوده اند که متهم 
بهروز نصیری با دیگر سرنشینان اتومبیلی که سوار آن بوده به محل رسیده و پس 
از پیاده شدن از خودرو با سالح جنگی که همراه داشته اقدام به تیراندازی به سوی 
افراد حاضر در کوچه که از دوستان و طرفداران او بوده اند می نماید و در نتیجه این 
تیراندازی دو نفر به نامهای مهران سلمانی و جواد صالحی به قتل رسیده و خسرو 
ایزدی نیز مجروح شده است ســپس متهم از محل متواری و تاکنون دستگیر نشده 
است حسب گزارش اولیه مرجع انتظامی تعداد 8 عدد پوکه فشنگ کلت در صحنه جرم 
کشف می گردد. فرهاد بی غم که در منازعه حضور داشــته بیان نموده: )... صدای 
تیراندازی را شنیدم که حدود 20 الی 30 تیر شلیک شد که من در شلوغی دنبال پسر 
عمویم می گشتم در دست بهروز نصیری من یک اسلحه بزرگ دیدم و نمی دانم چه 
سالحی بود... احتمال دارد تیرهایی که بهروز با تفنگ بزرگ که مسلسل بود شلیک 
کرده به جواد و مهران اصابت کرده... از طرف ما بهروز نصیری اســلحه داشت... 
بهروز نصیری از داخل خودرو مزدا 323 پیاده و اسلحه ای بلند از زیرکاپشن خود 
در آورد و به سمت کوچه رفت و اول کوچه ایستاد و من نیز از خودرو پیاده شدم و 
بهروز شروع کرد به تیراندازی به صورت رگبار و من داخل کوچه را نمی دیدم وقتی 
به سرکوچه رسیدم بهروز مجدد شروع به تیراندازی به صورت رگباری کرد و در 
بین تیراندازی وی صدای شــلیک گلوله به صورت تک تیر می آمد... بچه های ما به 
بهروز گفتند تیراندازی نکن آنها از خود ما می باشند بهروز به سمت یکی از خودروها 
که نمیدانم کدام بود رفت و از محل متواری شــد ) صفحــات 21، 10، 9، 3( علیرضا 
باصری نیز بیان نموده: ) بعد از دعوی اطالع پیدا کردم که محمد مرتضوی و مهدی 
حسن پور و بهروز نصیری اسلحه داشتند ) صفحات 11 و 23(... صدای تیراندازی 
که قطع شد دیدم که چند نفر تیر خورده اند که یکی از آنها خسرو ایزدی بود.( محمد 
رحیمی اظهار داشــته: ) به من زنگ زدند تا مصدوم را به بیمارســتان برسانم و تا 
زمانی که مامور دستور بازرسی ماشین را داد و متوجه سالح شدم... متوجه نشده 
بودم که شخص مسلح خود را داخل ماشــین انداخته) صفحه 15( وحید سلطانی به 
عنوان شاهد اظهار نمود: )  ... ما که داخل خانه رفتیم یکی بود بنام بهروز نصیری که 
یک اسلحه کالشینکف با 3 تا 4 خشاب داشــت و گفت از دعوی هیچ کس نترسد من 
خودم همه را با تیر می زنم... بعــد ما رفتیم داخل کوچه بن بســت که همان بهروز 
نصیری بچه های خودمان را با تیر زد بعد هم داخل یک ماشین زانتیا سفید یا نقره ای 
بود که رفت... یک نفر مســلح بود )بهروز نصیری( و او هم تیراندازی کرد ) صفحه 
198، 33، 32، 31( خســرو ایزدی به عنوان مصدوم اظهار داشــته: ) ... من با آقای 
باصری در کوچه ایستاده بودم که یک ماشین مزدا 323 به رنگ نقره ای بود که بهروز 
نصیری از ماشین پیاده شده و با یک اسلحه اقدام به تیراندازی نمود که سرنشینان 
داخل زانتیا را به گلوله بستند که تعداد دو تیر هم به من اصابت کرد که یک تیر داخل 
 دست راســت و دیگری داخل پای راســت برخورد نموده و جراحت ایجاد نموده... 
) صفحه 106( سعید بخشی نیز در پاسخ ســوال دادگاه که چه کسانی به مرحومین 
مهران سلیمانی و جواد صالحی شــلیک کردند بیان داشته بهروز نصیری ) صفحه 
196، 126، 116( با توجه به متواری بودن متهم بهروز نصیری به اداره حقوقی قوه 
 قضاییه اعالم تا از طریق پلیس اینترپل دســتگیر و اســترداد شــود.) صفحه 244(  
) حسب مقررات پرونده، متهم به یونان فرار نموده است( کارشناس اسلحه شناسی 
جنایی در مورخ 90/4/23 از جسد متوفیان در سالن تشریح پزشکی قانونی بازدید 
که در بررسی جسد متوفی مهران سلمانی حسن آبادی اظهار داشته اند: ) سوراخی 
مدور به قطر تقریبی 1 سانتیمتر با فاصله تقریبی 12 ســانتیمتر سمت چپ  ستون 
فقرات و به فاصله تقریبی 11 سانتیمتر از سرشانه چپ مشهود است که محل ورود 
گلوله می باشد... ساییدگی به قطر تقریبی 1 سانتیمتر در ناحیه قدامی ثلث میان ران 
پای راست به فاصله تقریبی 28 سانتیمتر از استخوان لگن مشهود است که محل عبور 
گلوله می باشد... با توجه به ضایعات ایجاد شده در محلهای ورود و خروج به نظر 
می رسد متوفی مهران سلمانی حسن  آبادی مورد اصابت دو گلوله سالح های جنگی 
9 میلیمتری از فاصله بیش از پنج متر و کمتر از بیســت متر قرار گرفته است... ودر 
بررسی جسد متوفی جواد صالحی اظهار داشته: ) سوراخی مدور با حلقه ساییدگی 
به قطر تقریبی 1 سانتیمتر در ناحیه قدام شانه چپ مشهود است... سوراخی مدور به 
قطر تقریبی 1 ســانتیمتر در ناحیه قدام بدن در ســمت راســت به فاصله تقریبی 3 
سانتیمتری سمت راست نوک پستان چپ مشهود اســت... سوراخی مدور به قطر 
تقریبی 1 سانتیمتر روی خط وسط شکم به فاصله تقریبی 14 سانتیمتر باالی ناف با 
حاشیه ساییدگی مشهود است... سوراخی مدور با حلقه سائیدگی به قطر تقریبی 1 
سانتیمتر و به فاصله تقریبی 17 سانتیمتر زیر بغل چپ مشهود است که محل ورود 

گلوله می باشد... با توجه به ضایعات ایجاد شده در محلهای ورود و خروج به نظر 
می رســد متوفی جواد صالحی مقدم مورد اصابت چهار گلوله سالح های جنگی 9 
میلیمتری از فاصله 5 الی 20 متر قرار گرفته اســت. مرکز تشخیص هویت در تاریخ 
90/9/26 در بررسی پوکه های کشف شده از صحنه جرم بیان داشته: ) تعداد 8 عدد 
پوکه جنایی دارای کالیبر 9 میلیمتر ) با کارتریج 9 × 19( بوده و آثار سوزن خوردگی 
بر روی آنها مشهود است. فشــنگ متعلق به اینگونه پوکه ها معمواًل مورد استفاده 
تیراندازی به وسیله سالح های کمری نیمه اتوماتیک و یا برخی مسلسل های دستی 
ازهمین کالیبرقرار می گیرد و آثار موجود بر روی پوکه های جنایی با یکدیگر دارای 
تشــابه بوده و در نتیجه تعداد 8 عدد پوکه جنایی از ســالح واحدی شلیک و خارج 
گردیده اند... یک عدد گلوله جنایی دارای کالیبر 9 میلیمتر بوده که در اثر برخورد با 
جسم سخت کمی تغییر شکل فیزیکی داده است معذالک  آثار شش خان با گردشی از 
چپ به راست بر روی آن مشهود بوده که با توجه به مخدوش شدن خطوط مرزی 
برخی از خانها تعیین دقیق نوع سالح متعلقه مقدور نگردیده... آثار موجود بر روی 
گلوله جنایی و برخی از پوکه های جنایی ارســالی در سامانه کاشف 3 ثبت و ضبط 
گردید که در مقایسات به عمل آمده با سایر موارد ثبت شده در بانک اطالعات پوکه 
و گلوله وجوه تشابه قابل استنادی دیده نشــد ) صفحات 321 الی 324( فائز استاد 
شریف معمار نیز در خصوص قتل گفته: ) قاتل بهروز نصیری بوده و کسانی که آنجا 
بودند همه با هم رفیق بودیم و هیچ کدام در قتل آنها نقشی نداشته و بهروز نصیری 
به اشتباه به این دو نفر آســیب زد ) صفحات 330، 329( پزشکی قانونی در گزارش 
معاینه جسد هر دو مقتول ورود گلوله را تایید و علت فوت هر دو را خونریزی داخلی 
متعاقب پارگی احشــا به دنبال اصابت جسم نافذ پرتابه ای شــتابدار)گلوله( تعیین 
نموده است) صفحات 352 الی 356( محمدرضا پور بهرام در اظهاراتش بیان داشته: 
) ... من ایستاده بودم ناگهان صدای شلیک گلوله شــنیدم چند تا تک تیر و چند عدد 
پشت ســر هم من از ترس خود دنده عقب گرفتم... ناگهان شخصی به نام بهروز که 
آنرا نمی شناختم سوار ماشین من شد... با من درگیر شد و او را به گلپایگان بردم...( 
) صفحات 369 الی 373( نتیجه آزمایش سم شناســی متوفی مهران سلمانی حسن 
آبادی منفی اعالم شده است) صفحه 383( دیگر متهمین پرونده مجدداً در صفحات 
434 الی 441 اعالم داشته اند به تصور اینکه به طرف مقابل تیر می زند به دوستان 
خود تیر زده است و نصیری تیراندازی کرد پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی 
وکیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان اصفهان ارسال که در جلسات رسیدگی 
دادگاه کیفری یک استان این آقایان سعید بخشی، فائزاستاد شریف، علیرضا باصری، 
وحید ســلطانی اظهار داشــته اند: ) بهروز نصیری اســلحه را گرفت به سمت ما و 
تیراندازی کرد و کس دیگری تیراندازی نکرد... بهروز نصیری که با ما بود تیراندازی 
کرد... بهروز نصیری که آمد پایین شــروع کرد به تیراندازی...( دادگاه کیفری یک 
استان اصفهان به موجب دادنامه شماره 9509970370100233  مورخ 95/8/5 رای 
بر برائت و موقوفی تعقیب سایر متهمین) به جز بهروز نصیری( به اتهام شرکت در 
نزاع دسته جمعی منجر به قتل و قدرت نمایی با چاقو و قداره صادر و در خصوص 
متهم بهروز نصیری به اتهام ارتکاب دو فقره قتل عمدی با شــلیک گلوله از ســالح 
گرم،نگهداری سالح جنگی و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به خسرو ایزدی مفتوح 
مانده اســت دادگاه بــا عنایت به مراتــب فوق شــکایت اولیاء دم هــر دو مقتولین، 
صورتجلسه کشف 8 عدد پوکه فشنگ در صحنه جرم، اظهارات کلیه متهمین و شهود 
مبنی بر اینکه اسلحه دست بهروز نصیری بود و با شلیک گلوله دو نفر از خودی ها 
را تیر زد و سپس فرار کرده است، نظریه کارشناس اسلحه شناسی جنایی در مورخ 
90/4/23 ، اظهار نظر مرکز تشــخیص هویت اسلحه شناسی در تاریخ 90/9/26 در 
بررسی پوکه های کشف شده از صحنه جرم گزارش معاینه جسد و علت فوت که در 
گواهی پزشــکی قانونی ورود گلوله به بدن مقتولین تایید و علــت فوق را در هر دو 
مقتول خونریزی داخلی متعاقب پارگی احشــام بدنبال اصابت جسم نافذ پرتابه ای 
شتابدار)گلوله( تعیین نموه اســت و اینکه به جز متهم موصوف فرد دیگری دارای 
سالح گرم نبوده است و ضمن رد دفاعیات وکیل متهم به اینکه پرونده دارای نقص 
تحقیقاتی است و اقدام متهم دفاع مشروع و قتل صورت گرفته شبه عمد بوده چون 
متهم مهارت درتیراندازی نداشــته اســت زیرا اواًل تحقیقات انجام شده منعکس در 
پرونده با توجه به اقدامات صورت گرفته کامل است و اینکه افراد حاضر در صحنه 
درگیری به داشتن سالح توسط بهروز نصیری و تیراندازی توسط نامبرده ضمن 
بیان چگونگی نزاع و درگیری اقرار نموده و بیان داشــته اند غیــر از متهم فوق فرد 
دیگری سالح گرم همراه نداشته است ثانیًا: شرایط مقرر در ماده 156 بر دفاع مشروع 
محقق نیســت زیرا مقتولین از گروه و دوســتان متهم بوده و هیچ درگیری با متهم 
نداشته اند تا متهم برای دفاع از خود اقدام به تیراندازی نموده باشد ثالثًا: متهم عالما 
عامدا به طرف مقتولین و افراد همراه آنان تیراندازی نموده و عالوه بر اینکه تعمد در 
فعل داشته با توجه به اظهارات ســایر متهمین پرونده که بیان داشته متهم در منزل 
کاظمی گفت از درگیری نترسید من با اسلحه همه آنها را میزنم داللت بر تعمد در قصد 
و نیت سوء وی نیز دارد لذا قتل شبه عمد و خطایی منتفی است. علی ایحال بنا به مراتب 
فوق و کیفرخواست صادره اتهامات منتسبه به مشارالیه از طریق حصول علم برای 
دادگاه محرز است اواًل در خصوص اتهام قتل عمد مرحومین مهران سلمانی و جواد 
صالحی مقدم با شلیک گلوله از سالح گرم به استناد مواد 418، 417، 384، 383، 381، 
290، 211، 160، 135 قانون مجازات اسالمی وی را به دو بار قصاص نفس محکوم 
می نماید اولیاء دم می توانند با قطعیت رای صادره و ضمن استیذان ریاست محترم 

قوه قضاییه پس از جری تشریفات نسبت به اجرای حکم قصاص اقدام نمایند ثانیًا در 
خصوص اتهام نگهداری اسلحه غیر مجاز مســتنداً به بند پ ماده 6 قانون مجازات 
اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز مصوب 90/6/28 به تحمل 5 
ســال حبس تعزیری محکوم می نماید ثالثًا در خصوص اتهام دیگــر متهم دایر بر 
شرکت در منازعه منجر به قتل با توجه به اینکه از لفظ منازعه بر می آید که نزاع باید 
طرفینی باشــد و در مانحن فیه به محض حضور متهم حسب اظهارات کلیه متهمین 
پرونده مبادرت به تیراندازی نموده و از محل فرار کرده است لذا ارکان بزه منازعه 
محقق نشده است لذا به استظهار اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و 
ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از اتهام نزاع منجر به قتل تبرئه می 
گردد رابعًا:در خصوص اتهام متهم دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به  آقای 
خسرو ایزدی نظر به اینکه موضوع ادعا می باشــد و شاکی گواهی پزشکی قانونی 
ارائه ننموده است مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی و ماده 4 قانون 
آیین دادرسی کیفری رای بر برائت ایشان صادر و اعالم می گردد رای صادر شده 
حضوری و ظرف مهلت بیســت روز پس ازابالغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی 
کشور می باشــد.  م الف: 37588 شــعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان) 17 

کیفری استان سابق( ) 2485 کلمه، 25 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100370103789 ابالغنامــه:  شــماره   12 /87
9409983761800521 شماره بایگانی شعبه: 950066  شاکی نعمت اله گرانی پور 
شکایتی به طرفیت مجتبی ترک فرزند حسین   به خواسته قتل عمدی مسلمان عمدی  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 
دادگاه کیفری یک استان اصفهان )17 کیفری استان سابق( واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق 
453  ارجاع و به کالسه 94099803761800531 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
96/3/20 و ساعت 9تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:37423 شعبه 

1 دادگاه کیفری یک استان اصفهان)17 کیفری استان سابق( ) 177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100350413320 ابالغنامــه:  شــماره   12 /88
9509980350400667 شــماره بایگانی شــعبه: 950752  خواهان/ شــاکی سید 
مسعود منصوری طهرانی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم محمد شاه حسینی 
و سید حسن طباطبایی ودفتر خانه اسناد رســمی 112 و مهدی کریمی  به خواسته 
ابطال ســند رســمی )موضوع ســند ملک اســت( و اثبات وقوع بیع و ابطال مبایعه 
نامه) مال غیرمنقول( و ابطال ســند) موضوع سند مالی نیســت(  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 4 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308  ارجاع و به کالسه 
9509980350400667 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1396/03/20 و ساعت 
10/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست 
خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:37416 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 205 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100352413822 ابالغنامــه:  شــماره   12 /89
9509980352400649 شماره بایگانی شعبه: 950810  خواهان/ شاکی عباسعلی 
تقی زادگان  دادخواســتی به طرفیت  خواندگان ســعید تاج گردون و زهره سادات 
میریان مقدم به خواسته مطالبه وجه ســفته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرســی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رســیدگی به شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجــاری و بازرگانی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل 
خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امورتجاری و بازرگانی ارجاع و به 
کالسه9509980352400649  ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن  1396/02/19 و 
ساعت 11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست 
خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:37427 شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 186 کلمه، 2 کادر(

در ســالگرد دیدار مــردم نجف آباد بــا رهبر معظم 
انقالب، روز نجف آباد و سالروز حماسه شهادت 190 
شهید نجف آبادی در عملیات خیبر، اعزام 195 نفر از 
رزمندگان اسالم به مناطق جنگی به  صورت نمادین 

در سطح شهر برگزار شد.
در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم همراه 
بود، سه مسجد مرکز شهر به عنوان محل های اعزام 
در نظر گرفته شــده بود، رزمندگان بعــد از تجمع 
در میدان امام)ره( و اســتماع ســخنان امام جمعه 
نجف آباد  همراه با شــور حســینی که توسط یکی از 
مداحان دوران دفاع مقدس ایجاد شــد، به ســمت 
گلزار شــهدا حرکت کردند و با آرمان های امام)ره( و 

شهیدان تجدید عهد کردند.
حجت االسالم مصطفی حســناتی، نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه نجف آباد، در این مراسم گفت: 33 سال 
قبل در همین میدان و در چنیــن روزی حدود 50 
نفر شهید تشییع شــدند، هم زمان نیز خبر شهادت 
حدود 190 نفــر از قهرمانان این دیــار در عملیات 
خیبر شنیده شد و در مقابل تشییع هر شهید در این 
روز، 10 نفر به جبهه ها اعزام شد. وی بصیرت، ایمان 
و اخالص را ویژگی های بارز مردم این دیار برشــمرد 
و افزود: در ســایه این معرفت ها بود که قهرمانان این 
دیار تشــخیص داده بودند که اولین و آخرین عمل 
صالــح در آن دوران، حضــور در جبهه هــا در برابر 

دشمن قسم خورده این نظام و انقالب است.
حسناتی در ادامه بیان داشــت: ما امروز بر سر سفره 
امنیتی نشسته ایم که ثمره خون این شهیدان است 
واگر امروز دشــمن دیگر از گزینه های نظامی روی 
میز ســخنی نمی گوید و در میدان نظامــی به اقرار 
خودشان از این ملت شکســت خورده اند، به واسطه 
صالبت، ایمان، والیت پذیری و بصیرت شــهدای این 

دیار و این انقالب است.
نماینده ولی فقیه در نجف آباد درباره فلسفه برگزاری 
این مراســم نیز افزود: در روز نجف آبــاد با این اعزام 
نمادین آمده ایم تا از اعزام های دوران 8 ســاله دفاع 
مقدس، از تمــام شــهیدان، آزادگان، ایثارگران یاد 
کنیم و با آرمان های شــهدا و امام شهدا تجدید عهد 
کنیم که با آنکه جنگ تمام شــده اســت، ولی تنها 
جبهه هــا و میدان عوض شــده و دشــمن همچنان 
 در میدان نبــرد برای نابــودی این نظــام و انقالب

تالش می کند.

در مراسم اعزام نمادین 195 رزمنده به جبهه؛

فضای شهر نجف آباد
خیبری شد

ویژه

دومین جشنواره گل شب بو عصر پنج شنبه با حضور تولیدکنندگان این حوزه در بازار بین المللی گل و گیاه 
سپاهان در شهر درچه از توابع شهرستان خمینی شهر برگزار شد.

معــاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان در این جشــنواره با بیان اینکه این جشــنواره ها 
اهدافــی را دنبال می کنند، اظهار داشــت: از جمله اهداف 
جشــنواره گل شــب بو، جلب توجه عمومی به محصول و 
ظرفیت هایی است که درباره این محصول در منطقه وجود 
دارد، پرداختن به مشکالت و دریافت پیشنهادات در زمینه 
پیشرفت محصول از دیگر اهداف به شمار می رود، همچنین 

افرادی که در این زمینه فعالیت دارند باید گردهم بیایند تا 
با هم آشنا شوند و ابتکارات، تجربیات و خالقیت های خود 

را در اختیار دیگر فعاالن این عرصه قرار دهند.
اصغر کرمانی با اشــاره بــه ویژگی هایی که شهرســتان 
خمینی شــهر دارد، افزود: خاک مناســب و کشــت پذیر 
پتانسیل الزم برای کشــاورزی را مهیا وآب و هوای تمیز و 
باغ های فراوان جاذبه های گردشگری را فراهم کرده و نیز 

تولید کنندگان ماهری که در ایــن منطقه فعالیت دارند از 
ویژگی های شاخص این خطه است.

وی خاطرنشان کرد: تولید برخی از محصوالت گیاهی نظیر 
گل شب بو، گالبی، تنباکو و غیره در شهرستان خمینی شهر 
وجود دارد که نیاز به توجه بیشــتری داشــته تا به سمت 

نابودی نرود چرا که در اقتصاد منطقه اثرگذار است.
معــاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان با اعالم اینکه شهرستان خمینی شهر بزرگ ترین 
تولید کننده گل شب بو در کشور است، اظهار داشت: در این 
منطقه بیش از 11 میلیون گلدان گل شب بو تولید می شود 
که نخستین تولیدکننده گل شــب بوی کشور بوده و برند 
خوبی برای این منطقه اســت. وی تصریح کرد: شهرستان 
خمینی شهر نخســتین تولیدکننده گل و گیاه در استان 
اصفهان بوده کــه 40 درصد تولید اســتان در این منطقه 
انجام می شود. کرمانی با اشــاره به اینکه 177 هکتار زمین 
پرورش گل و گیاه و گلخانه ای در استان اصفهان وجود دارد 
که 71 درصد آن در خمینی شهر واقع شده، بیان کرد: این 
شهرستان رتبه دوم را در تولید گل های آپارتمانی داشته و 
حدود 850 هزار گلدان در سال تولید می شود که برابر با 31 
درصد تولیدات استان اصفهان است. وی با بیان اینکه رتبه 
سوم تولید درخت و درختچه ها به خمینی شهر اختصاص 
یافته، عنوان کرد: رتبه ششــم تولید گل های شاخه بریده 
معادل 2 میلیون و 600 هزار شــاخه اســت که 5 درصد 

تولیدات استان اصفهان را در خود جای داده است.
معــاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه بازار عرضه گل و گیاه بدون اســتفاده 
 از اعتبارات دولتی و توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی 
راه اندازی شــده اســت، گفت: برخالف دیگر شــهرها و 
استان ها، با گذشت زمان هر روز شاهد رونق و توسعه بازار 

بین المللی گل و گیاه سپاهان در شهر درچه هستیم.       

مدیر جهاد کشاورزی نطنز از آغاز کشت خیار تونلی در 150 
هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: 
95درصد از سطح زیر کشــت خیار شهرستان به شهرهای 
بادرود و خالدآباد اختصــاص دارد. عبدالرضا مهدی بادی  با 

بیان اینکه کشت خیار در این فصل به منظور پیش رس کردن 
این محصول، به صورت زیرپالستیک غیر هوای آزاد)تونلی( 
کشت می شود، افزود: شهرستان نطنز در کشت محصوالت 
صیفی و بخصوص خیار در سطح اســتان از جایگاه ویژه ای 
برخوردار اســت و در هر متر مربع حدود 5 الی 10 کیلوگرم 
خیار تولید می شود. مدیر جهاد کشاورزی نطنز تصریح کرد: 
با توجه به اینکه تازه خوری این محصول باالست توصیه می 
شود کشــاورزان ما به جای کود های شــیمیایی مثل اوره، 
کودهای ازته و نیترات که زود شســته می شــوند و عطر و 

طعم خیار را از بین می برند از کود هــای دامی و بخصوص 
دامی پوسیده، ارگانیک، بیولوژیک و کودهای عالی استفاده 
نماینــد. وی اضافه کرد: کشــاورزان بــرای افزایش کمی و 
کیفی محصول خود ضمن 3 الی 4 بار اســتفاده از کود های 
عالی در طول فصل برداشت باید از سموم دفع آفات نباتی نیز 
کمتر استفاده کنند. بادی بر لزوم توجه کشاورزان به کشت 
محصوالت کم آب در منطقه تاکید و خاطرنشان کرد: سطح 
زیر کشت خیار امسال نسبت به سال های زراعی 93 -92 و 

قبل از آن کمتر شده است.

معاون جهاد کشاورزی اصفهان:

گل شب بو باید به نام خمینی شهر ثبت معنوی شود

این شهرستان رتبه 
دوم را در تولید 

گل های آپارتمانی 
داشته  و حدود 850 
هزار گلدان در سال 

تولید می شود که 
برابر با 31 درصد 
تولیدات  استان 

اصفهان  است
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هنگام ثبت نام 
به این مدارس پول ندهید

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان:

آموزش همگاني؛ بهترین راه 
پیشگیري از بروز آسیب هاي اجتماعي

قاچاقچی لوازم صوتی به دام افتاد

بلوغ فکری و جسمی؛ شاخصه های 
اصلی یک ازدواج عادی

معاون آموزش متوســطه وزارت آمــوزش و پرورش، از مدارســی 
می گوید که مجاز به دریافت هزینه در هنگام ثبت نام نیستند.

علی زرافشان اظهار داشت: مدارس به دو گروه دولتی و غیرانتفاعی 
تقسیم می شوند. وی با اشاره به هزینه هایی که مدارس بابت شهریه 
از والدین دریافت می کنند، افزود: مدارسی همچون غیرانتفاعی ها، 
استعداد درخشان و مدارس شاهد، مجاز به دریافت مبالغی از والدین 
در هنگام ثبت نام هستند؛ اما مدارس دولتی در این شرایط به هیچ 
عنوان مجاز به دریافت شهریه نخواهند بود. معاون آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پــرورش گفت: در مــدارس دولتی برخالف اینکه 
مدیران حق دریافت شهریه از دانش آموزان را ندارند، اما می توانند 
براساس تصمیمات همه مدیران و مسئوالن مدرسه و تایید انجمن 
اولیا و مربیان، با دریافت وجهی به برگزاری کالس های فوق برنامه 
اقدام کنند. زرافشان تاکید کرد: دریافت هزینه های فوق برنامه حتما 

باید مورد تایید مسئوالن و والدین باشد.

فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهان گفت: درجوامع امروز یکي از 
راهکارهاي کم هزینه براي پیشگیري از جرم، بهره گیري از آموزش 

همگاني به صورت تخصصي و هدفمند است.
سرهنگ حسن یاردوستي فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان اظهار 
داشت: به دلیل ضرورت آگاه سازي و هشدارهاي انتظامي در راستاي 
پیشگیري از مشکالت و آسیب هاي اجتماعي در جامعه، تعداد 184 
کارگاه آموزشي و آگاه ســازي با موضوعات آسیب هاي اجتماعي و 
راه هاي پیشگیري از آن توسط کارشناسان پلیس اصفهان در یک ماه 

گذشته به اجرا در آمد.
وي، ضمن اشاره به اســتفاده حداکثري از کلیه امکانات آموزشي و 
کارشناســان مجرب و اهل فن انتظامي در برگزاري این کارگاه ها، 
عنوان داشــت: با برنامه ریزي و برگزاري جلسات متعدد با ارگان ها 
و نهادهاي دولتي، مدارس و مراکز آموزشي، مســاجد و...، 40هزار 
شــهروند از آموزش هاي پلیس بهره مند شــدند. وی عنوان کرد: 
در این بــازه زماني 42 نمایشــگاه و  چندین کارگاه پیشــگیري از 
آســیب هاي اجتماعي در جوامع هدف برپا شــده است. سرهنگ 
یاردوستي در پایان با اشــاره به اینکه آموزش همگاني، بهترین راه 
پیشگیري از بروز آسیب هاي اجتماعي است، بیان داشت: درجوامع 
امروز به دلیل ورود تکنولوژي هاي نوین و بــه تبع آن بروز جرایم و 
آســیب ها، یکي از راهکارهاي کم هزینه براي پیشــگیري از جرم، 

بهره گیري از آموزش همگاني به صورت تخصصي و هدفمند است.

ســرهنگ حمید امیرخاني فرمانده انتظامي شهرســتان شهرضا 
اظهار کرد: ماموران انتظامي ایستگاه ایست و بازرسي شهید امامي 
شهرستان شهرضا، حین کنترل خودروهاي عبوري، به یک دستگاه 

کامیون کشنده مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وي ادامه داد: در بازرسي از این خودرو یک محموله انواع لوازم صوتي 

قاچاق فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکي کشف شد.
ســرهنگ امیرخاني با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده توسط 
کارشناســان مربوطه 2میلیارد ریال اعالم شده است، گفت: در این 
خصوص راننده کامیون، دســتگیر و جهت ســیر مراحل قانوني به 

مراجع قضائي تحویل داده شد.
فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق 
کاال به تولیدات داخلي کشور ضربه مستقیم مي زند که از تمام مردم 
تقاضا مي شــود هرگونه اخبار درخصوص کاالي قاچاق را از طریق 

شماره تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

یک کارشناس ارشــد روان شناســی گفت: یک ازدواج عادی زمانی 
صورت می گیــرد که دو طرف بــه بلوغ روانی، احساســی، عاطفی، 
جنسی، جســمی و همچنین ثبات اقتصادی رسیده باشند. محمد 
تکلو، کارشناس ارشــد روان شناسی اظهار داشــت: ازدواج نرمال، 
ازدواجی اســت که در شــرایط کامال عادی شــکل گیرد و ازدواج 
نوجوانان، شــاخصه های یک ازدواج عادی را زیر ســوال می برد. وی 
گفت: یک ازدواج عادی زمانی صــورت می گیرد که دو طرف به بلوغ 
روانی، احساسی، عاطفی، جنسی، جسمی و همچنین ثبات اقتصادی 
رسیده باشــند. تکلو در ادامه اشــاره کرد: بنابراین یک نوجوان زیر 
18سال یا فردی که شرایط ازدواج عادی را ندارد، اگر تشکیل خانواده 
دهد، یک زندگی غیرعادی را بنا کرده است؛ زیرا به بلوغ کامل نرسیده 
و ممکن است بر اثر فشارهای روانی، اجتماعی، خانوادگی و غیره تن 
به ازدواج داده باشد. این کارشــناس ارشد روان شناسی افزود: چنین 
فردی در ارتباط برقرار کردن با همســر و خانواده او مشــکل دارد و 
نمی تواند به خوبی از پس مسائل برآید که این یک خطر جدی بوده 

و سبب فروپاشی خانواده می شود. 
تکلو در پایان گفت: به عنوان مثال همان طور که ممکن است مادر کم 
سن و ســال به لحاظ فیزیکی آمادگی بچه دار شدن را نداشته باشد، 
اگر فرزندی هم به دنیا بیاورد ممکن است نتواند به خوبی او را تربیت 
کند. قصور در نقش تربیتی مادر نه تنها بر کودک، بلکه بر دوستان و 
هم ساالن او نیز اثرات ســویی دارد و این چرخه، باعث نابودی کانون 

خانواده  نوپا می شود.

پیشنهاد  سردبیر:
خریدهای اینترنتی عید را آگاهانه انجام دهید

با مسئوالن

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: تاکنون نام نویسی 
28 هزار تبعه خارجی در ایران انجام گرفته که 2٥هزار نفر آنها 

تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته اند.
حسین جودکی افزود: دستگاه های مختلف کشور از اجرای طرح 
بیمه اتباع توسط سازمان تامین اجتماعی استقبال کرده اند و نام 
نویسی متمرکز اتباع با پیشرفت مطلوبی در حال انجام است. وی 
با بیان اینکه اداره کل اتباع بر اساس مصوبه هیئت امنای سازمان 
تامین اجتماعی در سال گذشته شــکل گرفت، اظهار کرد: دو 
ماموریت اساســی این اداره کل، پوشش بیمه ای اتباع خارجی 

مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور است.
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی، جامعه هدف بیمه اتباع 

خارجی را اتباع دارای مجوز قانونی اشــتغال و اقامت دانست و 
گفت: عالوه بر این، اتباعی که در کشور خود بیمه هستند یا در 
مناطق آزاد تجاری اشتغال دارند نیز در این زمره قرار می گیرند. 
وی اظهار کرد: در همین راستا بخشنامه ای تهیه و به استان ها 
ابالغ شــد تا اتباع خارجی بتوانند به صــورت خویش فرما نیز 
بیمه شوند. جودکی به طراحی سامانه مربوطه و آغاز نام نویسی 
در شــعب تامین اجتماعی اشــاره کرد و گفت: با ورود شماره 
اختصاصی مندرج در کارت اقامت و اشــتغال اتباع در سیستم، 

اطالعات هویتی فرد نمایش داده می شود.
 مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: 
تمامی اتباع خارجی که دارای پروانه کار یا کارت کار معتبر بوده 
و در کارگاه های مشــمول قانون بیمه تامین اجتماعی شاغل 
هستند، مشــمول بیمه اجباری بوده وکارفرمای آنها مسئول 
پرداخت حق بیمه ســهم خود و بیمه شــده به سازمان تامین 
اجتماعی است و موظف اســت در موقع پرداخت مزد یا حقوق 
و مزایا، ٧ درصد سهم کارگر را کسر کرده و به همراه 20 درصد 
سهم خود، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کند 
که در صورت خودداری کارفرما، سازمان تامین اجتماعی با انجام 
بازرسی، نسبت به احقاق حقوق قانونی اتباع فوق اقدام خواهد 

کرد.

مدیرکل اتباع تامین اجتماعی خبر داد:

٢٥ هزار تبعه خارجی در ایران؛ تحت پوشش تامین اجتماعی

مجمع ملی جوانان امسال 
برگزار نمی شود

مدیرکل مشــارکت های اجتماعی جوانــان وزارت ورزش و جوانان 
گفت: باتوجه به فراهم نشدن مقدمات الزم، مجمع ملی سازمان های 
مردم نهاد جوانان امســال برگزار نمی شــود. رضا حجتی افزود: ابتدا 
باید اجالس ملی ســازمان های مردم نهاد جوانان، برگزار و اساسنامه 
این مجمع تدوین شود؛ سپس این اساسنامه در شورای عالی جوانان 
به تصویب برســد. بنابراین در خوشــبینانه ترین شرایط، مجمع ملی 
سازمان های مردم نهاد جوانان، سال آینده تشکیل می شود. وی با بیان 
اینکه تاکنون انتخابات مجامع استانی سازمان های مردم نهاد جوانان 
در همه استان ها برگزار شده است، گفت: با توجه به اینکه مجمع  ملی 
ســازمان های مردم نهاد جوانان، تشــکلی غیر دولتی است، ما تنها به 

تشکیل آن کمک می کنیم و باید دولت مجوزهای الزم را دریافت کند.

اخبار

اخبار کوتاه 

روان شناسی

خریدهای اینترنتی عید 
را آگاهانه انجام دهید

بدهی 40هزار میلیارد ریالی بیمه ها
به داروخانه ها

رییس پلیس فتای پایتخت، با در پیش بودن سال جدید، ضمن تبریک و آرزوی سالی 
سرشار از موفقیت و تندرستی برای شهروندان و هموطنان گرامی، از شهروندان خواست 

تا مراقب خریدهای عید و آخر سال باشند.
سرهنگ محمدمهدی کاکوان گفت: در ســایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی 
تبلیغاتی غیر واقعی وجود دارد و معلوم نیست فروشــنده کیست و جایگاه او کجاست. 
برخی از مجرمین سایبری با ارائه کاالهای ارزان قیمت و طرح های وسوسه انگیز )تورهای 
مسافرتی، سبد کاال، البسه، کیف و کفش، لوازم خانگی( به قصد تطمیع شهروندان اقدام 
به کالهبرداری اینترنتی می کنند و از خریدار می خواهند تا بخش یا نیمی از پول را واریز 
کرده و الباقی آن را پس از تحویل کاال بپردازند؛ ولی با پرداخت پول دیگر پاسخگو نبوده 
و خبری از کاال نیســت. این مقام انتظامی افزود: این فضا، رقابتی مناســب برای رونق 
کسب و کار است و فروشندگان محترم قبل از فعالیت بایستی نسبت به گرفتن مجوز یا 
همان نماد اعتماد الکترونیک )ای نماد( اقدام کرده و در جهت ارائه بهتر کاال در این فضا 
به شهروندان گرامی تالش کنند. رییس فتای تهران، به کاربران و شهروندانی که قصد 
خرید به صورت اینترنتی را دارند متذکر شد:  خرید آنالین کم هزینه، راحت و کاربردی 
است. قبل از خرید، داشتن یک سیستم به روز رسانی شده، بهترین راه مقابله با ویروس ها 
و بدافزارهاست . تا حد امکان اطالعات بانکی خود را در بستر نامه الکترونیک ارسال نکنید؛ 
مگر اینکه با فرد مخاطب در تماس بوده و از صحت آدرس وی مطمئن شــوید. حتما از 

فروشگاه هایی خرید کنید که دارای نماد اعتماد الکترونیک باشند.

رییس انجمن داروسازان ایران گفت: میزان بدهی ســازمان های بیمه گر به داروخانه های 
کشور، به 40 هزار میلیارد ریال رسیده است.

رهبر مژده ای  آذر در حاشیه همایش چالش های بیمه های پایه درمانی، در جمع خبرنگاران 
در مشهد افزود: مطالبات داروخانه ها از بیمه ســالمت، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح، 
بین ٥ تا ٧ ماه تاخیر دارد. وی خاطرنشان کرد: 3درصد بدهی بیمه ها به داروخانه ها، مربوط 
به بخش دولتی و 9٧درصد آن مربوط به بخش خصوصی است و اگر سازمان های بیمه گر 

بدهی های خود را پرداخت نکنند، داروخانه ها با مشکالت جدی تری مواجه خواهند شد. 
وی در ادامه گفت: هم اکنون حدود 12هزار داروخانه با فعالیت قریب به 22هزار داروســاز 
در کشور فعال هســتند که استان های تهران، خراســان رضوی و اصفهان بیشترین تعداد 
داروخانه و داروســاز را در کشــور دارند. وی با بیان اینکه انجمن داروســازان ایران بر کلیه 
 فعالیت های دارویی از تولید تا عرضه نظارت دارد، افزود: این انجمن یک اتحادیه صنفی است 

و اتحادیه های صنفی، انتقاعی نیستند و در سایر کشورها از حقوق بیشتری برخوردارند. 
سخنگوی انجمن داروسازان ایران نیز در این نشست گفت: هم اکنون ٥2 درصد بازار داروی 

کشور، با داروخانه های دولتی و 48 درصد با داروخانه های خصوصی مرتبط است.
حمید خیری افزود: مشکالت داروسازان با بیمه  ها مربوط به مدت ها قبل است، با این تفاوت 
که در برخی از زمان ها این مشــکل بحرانی تر می شود.  وی خاطرنشــان کرد: هم اکنون 
بسیاری از داروخانه ها به  دلیل عدم پرداخت طلب هایشان توسط بیمه ها چک های برگشتی 

زیادی دارند و مجبورند وام هایی با سود باال بگیرند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

٥٢هزار کالس درس 
در کشور الزم است

رییس سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور گفت: 24هزار 
کالس درس در ســایت های مسکن مهر در سراســر کشور پیش بینی 
شده است. محمد تقی نظر افزود: درحال حاضر ٥22 هزار کالس درس 
درقالب 9٧ هزار آموزشگاه در کشور وجود دارد و 24هزار کالس درس در 

سایت های مسکن مهر در سراسر کشور پیش بینی شده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس تصریح کرد: اعتبــار مورد نیازبرای این تعــداد کالس درس در 
مسکن های مهر 96هزار میلیارد ریال اســت. در حال حاضر 10درصد 
مدارس کشــور دو نوبته هســتند و تاکنون 1٥8هزار کالس درس در 

سراسر کشور به سیستم های گرمایشی تجهیز شده اند.
معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس خاطرنشان کرد: ساالنه افزون بر یک هزار میلیارد ریال تجهیزات 
آموزشی برای مدارس کشــور خریداری می شــود. هفت درصد از کل 
فضاهای آموزشی موجود در کشور، در سال 9٥ به تجهیزات گرمایشی 
مجهز شدند و  حدود 43 درصد مدارس، همچنان نیازمند تجهیز هستند.

نظرپور عنوان کرد: تعهد خیران مدرســه ساز برای ســال جاری 9هزار 
میلیارد ریال بوده؛ درحالی که میزان اعتبار پیش بینی شده برای این کار 

در دولت یازدهم  دو هزار میلیارد ریال بوده است.

نگاهی به اختالل شخصیت پارانوئید یا بدگمانی؛

تو دنیـای منی
 اما به دنیـا اعتمادی نیست! 

ایــن روزهــا خانواده ها معمــوال نگران 
آشنایی ها و ازدواج فرزندان خود هستند؛ 
چرا که همگام با تغییرات ســاختار جامعه، 
نحوه ارتبــاط و ازدواج جوانان هم در حال 
تغییر اســت و خانواده ها به وفور افرادی را 
به عنوان عروس یا داماد خود می پذیرند که 
شاید شناخت بسیار محدودی درباره آنها 
دارند. بر همین اســاس بیش از پیش برای 
مشــاوره پیش از ازدواج به همراه فرزندان 
خود مراجعه می کننــد و همین موضوع، 
اهمیت شناخت شخصیت های بیمارگون را 

بیش از پیش می کند.
حتما همه شما با افرادی مواجهید که نسبت 
به سایر افراد خانواده و مشخصا همسر خود 

بسیار بدبین هستند.
در گذشــته ای نه چنــدان دور در جامعه 
ما این افــراد با عناوینی چــون غیرتی و 
متعصب به عنــوان یک وضعیــت عادی 
شناخته می شدند؛ ولی مشاهده این افراد و 
زندگی آنها برای کسی که از نزدیک شاهد 
ماجراست، تردیدی به جا نمی گذارد که این 
افراد عذابی بی حد و حصر به شریک زندگی 
خود تحمیل می کنند. این مشــکل با نام 
»اختالل شخصیت پارانوئید یا بدگمان« در 

علم روان پزشکی شناخته می شود.

واقعیت این اســت که اگر شــما یا یکی از اعضای خانواده تان 
درحال آشنایی یا حتی در مرحله نامزدی با یکی از مبتالیان 
به اختالل شخصیت بدگمان هستید و در مشاوره با روان پزشک 
یا روان شناس نیز این مشــکل وی تایید شده است، توصیه ما 
اجتناب از شــروع زندگی با وی و تالش بــرای قطع رابطه با 
کمترین تنش و به صورت تدریجی است. واقعیت این است که 
شدت رنجی که همسر این افراد می کشند، به ویژه در صورتی 
که فرد به مشــکل خود آگاه نباشــد، در حدی است که هیچ 

موقعیت و جایگاهی نمی تواند از آن کم کند.

اما اگر االن مدت هاست با فردی زندگی می کنید که بدبینی و 
سختگیری های او شما را آزار می دهد، خبر خوب برای شما این 
اســت که معموال این افراد اگر به مشکل خود بینش و آگاهی 
داشته باشــند می توانند در صورت مراجعه زوج به درمانگر و 
استفاده از تجربیات گذشــته خود، با کمک درمانگر شرایط 
بهتری پیدا کنند. در این بین در اکثر اوقات مصرف داروهایی 
که توسط روان پزشک تجویز می شود، می تواند کمک کننده 
و کاهش دهنده عالئم باشد. هرچند گاهی ممکن است عالئم 

تمام و کمال برطرف نشود.

چه باید کرد؟

عوامل مختلفی از جمله عوامل اجتماعی و فرهنگی در پدیدار 
شدن این مشکل می تواند نقش داشته باشد؛ اما یکی از عوامل 
مهم در این بین، وراثت و بزرگ شدن در خانواده ای است که 
بدگمانی در آن رایج باشد؛ چرا که به طور مثال وقتی پسری 
از کودکی شاهد بدگمانی پدر نسبت به مادرش باشد، ممکن 
اســت از او الگوبرداری کند و احتمــال دارد در آینده نیز به 
همین شکل با شریک زندگی خود تعامل کند. پس اگر دیدید 
در یک خانواده فضای بدگمانی رایج اســت، به رفتارها و نگاه 

فرزندان این خانواده با دقت بیشتری نگاه کنید.

علل ایجادکننده

یکی از اصرارهای بالقوه ویرانگــر مبتالیان به این 
مشــکل، این اســت که مدام از طرف مقابل خود 
درباره گذشته و مشــخصا رازهای زندگی گذشته 

وی سوال می پرسند.
متاســفانه بســیاری از جوانان نیز گمان می کنند 
شــروع رابطه و پیشــرفت در آن به معنای افشــا 
کردن همــه رازهــای زندگی برای طــرف مقابل 
بوده و ممکن اســت به امید بهبــود رابطه، رازهای 
زندگی خود را افشــا کنند؛ اما این رفتار، بی تردید 
 بالی زندگــی این افراد تــا آخرین لحظــه رابطه 

می شود. 
خوب است بدانیم که ازدواج اصال به معنای افشای 
رازهای شــخصی فرد نیســت و افراد فقط باید از 
گذشــته خود چیزهایی را به هــم بگویند که افراد 
زیــادی می دانند وگرنــه گفتن جزئیــات و تعداد 
رابطه های قبلی و نحوه شــکل گیری و خاتمه آنها 
جز آســیب زدن به رابطه و تخریب سالمت ذهنی 

طرف مقابل، کار دیگری نمی کند.
 اگر فردی به گفتن رازها اصرار دارد و مدام رازهای 
بیشتری می خواهد بشنود و می گوید: »یه رازی تو 
چشماته« احتمال باالیی دارد که مبتال به اختالل 

»شخصیت بدگمان« باشد.

یه رازی تو چشاته!

گرچه این اختالل به وضوح در میان مردان شایع تر 
اســت، اما زنان هم می توانند به این اختالل مبتال 
باشــند. البته تظاهرات این اختــالل در دو جنس 
با هم متفاوت اســت و البته با تغییرات فرهنگی و 
آزادی بیشــتر زنان در ابراز دغدغه هــای بدبینانه 
خود، به نظر می رســد این روزها بیش از گذشــته 

شاهد زنان بدگمان در جامعه هستیم.

فقط مردان؟!

این افراد پس از سپری شــدن دوران نامزدی و شروع 
رابطه رسمی، ممکن اســت به طور جدی تغییر رویه 
دهند؛ از چک کردن مداوم تماس ها و روابط همســر 
گرفته تا تعقیب کردن وی و گذاشتن شنود یا دوربین 
در منزل، کارهایی است که به طور روتین ممکن است 
مبتالیان به این مشکل انجام دهند. نکته تلخ ماجرا این 
است که این رفتارها معموال ارتباط چندانی به وفاداری 
طرف مقابل نــدارد و این افراد معمــوال درحالی تمام 
تالش خود را برای پیدا کردن یک سند دال بر بی وفایی 
و خیانت همســر به کار می بندند که همسرشان هیچ 
خطایی مرتکب نشده است. این افراد در موارد شدیدتر 
همسر خود را محدود و حتی با او پرخاشگری می کنند. 
عجیب اینکه این مشــکل ارتباط چندانی با ســطح 
تحصیالت و جایــگاه اقتصادی و اجتماعــی ندارد و 

ممکن است در افراد مختلف دیده شود.

تظاهرات عریان اختالل

افراد بدگمان بخصوص اگر هوش باالیی داشته باشند، 
می توانند در ابتدای رابطه و حتی تا مدت ها، بدگمانی 
خود را پنهان کرده یا با استفاده از توجیهات و توضیحات 
به ظاهر منطقــی، توجه افراد را از نشــانه های بیماری 
شخصیتی خود منحرف کنند؛ اما از همان ابتدا بعضی 
عالئم در رفتار آنها مشهود است. این افراد معموال بیش 
از معمول ســواالت خصوصی می پرســند و لحن آنها 
با لحن معمــول افراد متفاوت اســت. در برابر مقاومت 
افراد در پاســخ به ســواالت خصوصی و درباره اســرار 
زندگی اصرار می کنند. در صورتی که مخاطب عاطفی 
آنها تماسشــان را جواب ندهد خیلی سریع مضطرب 
می شوند و بارها و بارها ممکن است تماس بگیرند.  سوال 
رایج ایشان در ابتدای تماس تلفنی و با لحنی بازجویانه 
این است: »کجایی؟ با کی هســتی؟«  حتی این روزها 
با افزایش امکانات اینترنتی ممکن است مدام از طرف 
مقابل بخواهند برایشان عکس بفرستد و دلتنگی را بهانه 
می کنند. حال آنکه هدف اصلی آنها چک کردن طرف 
مقابل است. یکی دیگر از عالئم هشــدار، اصرار فرد بر 
رساندن و به دنبال طرف مقابل رفتن در شرایطی است 
که نیازی به این کار نیســت. این افراد همچنین بسیار 
طرف مقابل خود را به تبادل رمز موبایل یا ایمیل یا موارد 
مشــابه ترغیب می کنند و جمله معروفشان این است: 
»من و تو نداریم.« اگر هرکدام یا تعدادی از این مشکالت 
را در فــردی مشــاهده کردید، به اختالل شــخصیت 
بدگمان شــک کنید و درباره ادامه رابطه با یک مشاور 
صحبت کنید و اگر هنوز وارد رابطه رسمی نشده اید، تا 

تصمیم گیری نهایی دست نگه دارید.

عالئم هشدار

معــاون امــور توان بخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور، از 
»معلول محور« شدن معاونت توان بخشی در این سازمان خبرداد.

حسین نحوی نژاد، درخصوص اولویت های معاونت توان بخشی 
بهزیستی با بیان آنکه این اولویت ها به چند دسته درون سازمانی و 
برون سازمانی تقسیم می شوند گفت: در سـاختار تشکیالتی ایـن 
معاونـت، قرار بر این اسـت که حوزه توان بخشـی به یـک حـوزه 
»معلـول محـور« مبـدل شـود و هر دسـته از معلوالن، متولی 

خاص خودشـان را در ایـن حـوزه داشـته باشـند.
وی تصریح کرد: خدماتـــی کـه بـــه معلوالن ارائه می شـود، 
درقالــب بســـته های خدمتی شـــامل آمــوزش، حمایت، 
توانمندسـازی و... تعریف می شـود که باید با نـگاه تخصصـی و 

بـا توجـه بـه مطالبـات و نیازهـای معلـوالن و شـرایط زندگـی 
هـر یـک از آنها، خدمت رسـانی صورت گیرد.

معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور، در ادامه اظهار 
کرد: اولویـت بعـــدی بهزیستی، دسـته بنـدی و نیـازسـنجی 
معلوالن در سراسـر کشـور اســـت. بـر اسـاس دسـتور رییس 
سـازمان، باید در اسـتان های مختلف، اطالعاتی همچون آمـار 
معلوالن، علـل شـیوع و بـروز، نـوع معلولیـــت و... بررسـی و 
دسـته بنـدی شـوند تـا منابـع و امکانـات بـه صـورت عادالنه 
در بین آنها تقســـیم شـــود. نحوی نژاد درخصــوص راه های 
دستیابی به اطالعات و نیازسنجی هر استان گفت: نظم دهی و 
هماهنگی اطالعات درون سازمانی، انجام مطالعات و پژوهش از 
طریق مراکز دانشگاهی و استفاده از ظرفیت انجمن های صنفی 
و NGO ها، از راه های دســتیابی به اطالعات هر استان و انجام 
نیازسنجی های دقیق است. به گفته وی، تصویب الیحه اصالحی 
قانون جامع حمایت از حقــوق معلوالن در صحن علنی مجلس 
نیز از دیگر اهداف و اولویت های مهم بهزیستی است. نحوی نژاد 
در پایان گفت: سـازمان بهزیسـتی باید بتواند عملکـرد خـود را 
درمعرض دیـد مـردم بگـذارد و بـرای جلـب اعتمـاد همگانـی 
و اسـتفاده از ظرفیـت هـای مردمـی تالش کند؛ همچنین باید 

بتواند صدای افراد ناتوان را بـه گـوش دولتمـردان برسـاند.

معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی:

توان بخشی در بهزیستی، »معلول محور« می شود
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پیشنهاد سردبیر: 
قدیمی ترین ساز موسیقی جهان

گنجینه  های گردشگری

عتیقه ای که قدمت ۲۴۰۰ ساله دارد و یادگاری جالب توجه از تمدن مصر باستان 
است. در پیش رو چاقویی منحصر به فرد قرار دارد که شاید باورتان نشود، اما تیغه آن 
از جنس سنگ های آسمانی و شهاب سنگ بوده و دسته جذابش به طرز ماهرانه ای 
از طال پدید آمده اســت. چاقوی پیش رو متعلق یه یکی از فرعون های مصری به 
نام توتنخامون یا توت عنخ آمون بوده که در مقبره وی کشف شده است. طول تیغه 
چاقو در حدود ۲۰ سانتی متر بوده و بر خالف چیزی که به نظر می رسد، از جنس 
شهاب سنگ است. به غالف و دسته چاقو که نگاه کنید، می بینید به  نقوش ظریف 
و جالب توجهی آراسته شــده و جنسی از طال دارد. روی دســته آن، دو شاهین به 
چشم می خورد که گویی نمادی از حافظان و نگهبانان فرعون بزرگ است. همچنین 
طرح های هندسی و نقوشــی از گل های نیلوفر روی دســته چاقو وجود دارد و به 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مزین است. در سال ۲۰۱۶ محققین با استفاده از 
اشعه ایکس تیغه چاقوی توتنخامون را مورد بررسی قرار دادند و بخش عمده اجزای 
تشکیل دهنده آن را از آهن تشخیص دادند. همچنین عناصری چون نیکل و کبالت 
در این تیغه چاقو وجود داشت. در نهایت کارشناســان تایید کردند که تیغه چاقو 

توتنخامون از شهاب سنگ ساخته شده است.

روی این مرکب دان برنجــی، نقوش ۱۲گانه دایره البروج به چشــم می خورد 
که در دسته های چهارتایی در کنار هم قرار گرفته اند. هر کدام از این گروه ها 
دایره ای را احاطه کرده اند که درون این دایره یک اسب ســوار یا شــاهین باز 
به چشم می خورد. برج ســنبله ششــمین دایره فلکی و تنها نشــانه در این 
نشانه های ۱۲گانه است که تصویر و نماد متفاوتی با نمادهای غربی خود دارد. 
از آنجا که نام غربی این صورت فلکی به معنای دوشــیزه اســت، شکل آن در 

رساله های نجومی کهن در شمایل خانمی به تصویر کشیده می شود. 
خوب اســت بدانید دایره البروج، دایره ای فرضی در آســمان است که مسیر 
حرکت ساالنه خورشــید را از دیدگاه زمین به تصویر می کشــد و نام گذاری 
آن بیش از دو هزار ســال قدمت دارد. این مرکب دان جنســی برنجین دارد و 
در بخش هایی نیز به نقره و مس آراسته شده اســت. ارتفاع آن تنها در حدود 

۶سانتی متر بوده و قطری در حدود ۸ سانتی متر دارد. 
قدمت این مرکب دان به قرن ششم خورشیدی و احتماال دوره خوارزمشاهیان 
بر می گردد که امروزه در گالری ۴۵۳ مــوزه متروپولیتن درمعرض دید عموم 

قرار دارد.

مرکب دان برنجی با صور فلکیچاقوی توتنخامون  کاسه سه پایه به شکل بزکوهیقدیمی ترین ساز موسیقی جهان 

شنیدن نوای موسیقی همیشه برای آدمی لذت بخش بوده و هست. تا به حال 
به پیشینه نخستین سازهای جهان فکر کرده اید؟ امروز همراه کارناوال به سراغ 
قدیمی ترین ساز موســیقی جهان می رویم که تحقیقات ثابت کرده اند مورد 
استفاده انسان های اولیه بوده اســت. این فلوت باستانی قدمتی ۴۰ هزار ساله 
و جنسی از اســتخوان کرکس دارد. جالب اســت بدانید که از زمان کشف این 
ساز قدیمی و ارزشمند، هنوز ۱۰ ســال هم نگذشته است و به هنگام کشفش، 
قطعه هایی از فلوت های دیگر از جنس عاج ماموت ها نیز پیدا کردند. نکته جالب 
دیگر اینکه یافتن این فلوت، به شواهد محققان افزود و ثابت کرد که »موسیقی« 
به نخستین انسان های پیشــرفته اروپایی این امکان را داده تا بر نئاندرتال ها 
غلبه یابند. در سال ۲۰۰۸ بود که قدیمی ترین ساز جهان را در غاری به قدمت 
دوران پارینه سنگی در جنوب آلمان کشــف کردند. وقتی به فلوت استخوانی 
دقت کنید، می بینیدکه در قســمت دهانی خود قیافه ای V شکل دارد و روی 
بدنه ۵ سوراخ برای انگشتان دیده می شود. قسمت تهی درون فلوت به صورت 

طبیعی بوده و ارتفاع آن در حدود ۳۴ سانتی متر است. 

 استفاده از قیر برای ساخت تندیس ها، یکی از ویژگی های منطقه شوش باستان 
با قدمت ۶ هزار سال است. در اوایل هزاره دوم پیش از میالد، شهر شوش در دوران 
اوج و شکوفایی خود قرار داشت که این وضعیت را زمین های وسیع مالکان و اشیای 
قیمتی یافت شــده درون تابوت ها به اثبات می رساند. کاســه های قیری یکی از 
آن قبیل وسایل است که در آن زمان اشــیایی لوکس محسوب می شدند. ساخت 
تندیس ها و ظروف با استفاده از قیر، سنت کامال بومی منطقه شوش باستان است. 
این روش طی دوره اوروک )دوره ای تاریخی در منطقه میانرودان( و در ســاخت 
تندیس هایی به شکل پرنده شکاری دیده می شود که نمونه آن هم اکنون در موزه 
لوور پاریس وجود دارد. در اواســط هزاره ســوم پیش از میالد، تندیس ها، ظروف 
مخصوص هدایا، نقش برجســته ها و تزئینات درها اغلب ســیاه رنگ بودند. در 
سال های اول هزاره بعدی، ساخت کاسه ها و تزئین آنها به اشکال بز و گاوان در میان 
صنعتگران آغاز شد. جالب است بدانید که تمام ظرف های قیری یافت شده متعلق 
به منطقه شوش هستند و تنها یک کاسه قیری در تپه چغامیش خوزستان یافت 

شده که شمایل بزها روی دسته ساخته شده بودند.

دانستنی ها

تا حاال چندبار پیش آمده است که بعد از ماه ها کار کردن و خستگی 
جسمی و روحی، قصد سفر کرده باشید تا بتوانید خستگی این مدت 
را از فکر و جســمتان بیرون کنید، اما بعد از نگاه کردن به جیب های 
خالی خود، از این تصمیم منصرف شــده اید؟ سفر هم مثل هر اتفاق 
خوب دیگری، هزینه هایی دارد؛ اما انصاف نیست که به خاطر مسائل 
مالی، آدم ها از حق سفر محروم شده و نتوانند این حس ناب را تجربه 
کنند. باالخره  ما ایرانی ها به خاطر نوع شرایط اقتصادی خود، بعضی 
از روش های صرفه جویی را خــوب یاد گرفته ایم تــا بتوانیم از پس 
خرج های زندگی برآییم که ســفر هم از این قاعده مستثنی نیست و 
حتما می توان با روش های کارآمدی که حتی گردشگرهای حرفه ای 
به کار می برند، باعث کاهش هزینه های ســفر شــد. از این رو در این 
مبحث سعی کردیم تمام شیوه هایی را که باعث کاهش هزینه های 
سفر می شوند، به طور یکجا به شما ارائه دهیم تا بتوانید با خیال راحت 

به یک سفر عالی و کم هزینه بروید. با ما همراه باشید.

برنامه ریزی باعث کاهش هزینه می شود
مطابق معمول هر کاری، برنامه ریزی برای کاهش هزینه سفر، باعث 
می شود که روی حساب ها و مخارج ســفر کنترل داشته باشید و از 
هزینه هــای اضافی جلوگیری کنید؛ مثال اینکه ترجیحا یک شــهر 
ارزان قیمت را به عنوان مقصد انتخاب کنید. تعداد افرادی که با شما 
در ســفر حضور دارند نیز مسئله مهمی اســت؛ چون اگر این تعداد 
زیاد باشد، برای ســفرهای داخلی، خیلی راحت می توانید یک ون یا 
مینی بوس را اجاره کرده و دســته جمعی با یک ماشین به مسافرت 
بروید. این کار باعث می شــود هزینه ســوخت و استهالک ماشین 
تقسیم شود و ازطرفی در مســیر از باهم بودن لذت ببرید؛ اما بعضی 
از مسافرت ها را نمی توان با خودروی شــخصی رفت و باید از وسایل 
حمل و نقل عمومی استفاده کرد. طبق معمول اولین گزینه این است 
که از وســایل کم هزینه تر مثل اتوبوس و قطار استفاده کنید؛ اما اگر 
قصد سفر با هواپیما را دارید، بهتر اســت که از آفرهای شرکت های 
هواپیمایی استفاده کنید که برای این کار باید روحیه جست و جوگری 
داشــته باشــید تا بتوانید این آفرها را پیدا کنید؛ درست مثل همان 
روحیه ای که مخصوص گردشگرها و عاشقان سفر است. درضمن از 

بلیت های لحظه آخر یا چارتری نیز می توانید استفاده کنید که معموال 
از یک هفته قبل از تاریخ موعود ارائه می شوند و هزینه کمتری دارند. 
درمورد زمان مسافرت هم باید گفت که بهترین فصل سفر، وقتی است 
که بقیه در شهر خود مشغول کار و زندگی هستند؛ یعنی فصلی غیر 
از تعطیالت، چون در زمان تعطیــالت، تمامی هزینه ها افزایش پیدا 
می کند و اگر فرزندتان محصل اســت، می توانید چند روزی برای او 

مرخصی بگیرید.
با سیاست، هزینه های سفر را کاهش دهید !

وقتی به برنامه سفر فکر کنید، به این قضیه پی می برید که در هنگام 
مسافرت، دست به هرکاری که بزنید، باید هزینه آن را پرداخت کنید؛ 
از اقامت در محل گرفته تا غذاها و نوشیدنی ها، رفت و آمد و بازدید از 
بعضی مناطق توریستی؛ اما نگران نباشید، برای هرکدام از این موارد 

راه حل مناسبی وجود دارد که هزینه های سفرتان را کم می کند.
1. اگر میهمان شوید، هزینه های سفر را کاهش می دهید 

یکی از هزینه های اساسی سفر، هزینه محل اقامت است. ممکن است 
قصد شما از سفر، اقامت در یک هتل لوکس و تجملی باشد که هرروز 
صبح، پیشخدمت، صبحانه را در اتاقتان سرو کند و بعد ازظهر هم یک 

حمام آفتاب حسابی یا آب تنی در استخر روباز در انتظارتان باشد؛ اما 
اگر پول کافی برای چنین سفری ندارید، الزم نیست به طور کامل خود 
را از مسافرت و گشت و گذار محروم کنید؛ چون یک سفر کم هزینه 
اما شــاد، خیلی بهتر از ماندن در خانه بخصوص در تعطیالت است. 
مسلما یک پرس و جو یا سرچ خوب به شما در پیدا کردن اقامتگاه های 
ارزان تر و درعین حال باکیفیت و مطمئن کمک می کند. درواقع به این 
مسئله فکر کنید که در طول سفر بیشتر اوقات را بیرون از اقامتگاه خود 
هستید و به گشت و گذار مشغولید و احتماال فقط ساعاتی از شب را 
برای استراحت به آنجا برمی گردید؛ اما بجز پیدا کردن یک اقامتگاه کم 
هزینه، چیزی به نام »کوچ سرفینگ« هست که زمان چندان زیادی از 
رواجش در ایران نمی گذرد. کوچ سرفینگ درواقع فرآیند اقامت شما 
در منزل شخصی غریبه است که خودش پیشنهاد پذیرفتن شما را در 
منزلش مطرح می کند؛ به این صورت که شــما در سایت مخصوص 
کوچ سرفینگ، ثبت نام و مقصد و زمان ســفر و مدت اقامت خود را 
عنوان می کنید و یکی از کاربران سایت، به شما پیشنهاد می دهد که 
مدت اقامت خود را در منزل او بگذرانید. بعضــی از میزبان ها عالوه 
بر محل اقامت، چند وعده  غذایی را هم در اختیار شــما می گذارند و 

بعضی حتی شما را به بازدید از مناطق دیدنی شهرشان برده و به نوعی 
راهنمای شــما می شــوند. به این ترتیب هم می توانید یک اقامتگاه 

مجانی داشته باشید و هم دوست های جدیدی پیدا کنید.
2. توریست نباشید؛ مانند محلی ها رفتار کنید

به طــور کلی، اینکــه از حالت توریســت بودن خارج شــده و مثل 
محلی های آن شــهر رفتار کنید، از بســیاری جهات به شما کمک 
می کند. این مسئله نه تنها در کاهش هزینه های سفر، بلکه در موارد 
دیگر مثل امنیت در سفر هم باعث می شود از دردسر دور بمانید. در 
طول ســفر باید غذاهای خوب و مقوی خورده و تغذیه سالم داشته 
باشید تا بتوانید سالمت و انرژی خود را حفظ کنید؛ اما این به معنی 
این نیســت که حتما باید به رســتوران های لوکس بروید و هزینه 
زیادی بابت غذا بپردازید. شــما می توانید از رستوران های ارزان تر یا 
غذاخوری های خیابانی استفاده کنید، فقط باید به کیفیت  و سالمت 
غذا توجه داشته باشید؛ مثال اگر رســتورانی کوچک و ارزان را دیدید 
که مشتری های زیادی دارد، مطمئن باشید که غذاهای سالمی دارد 
و مردم محلی به آن اعتماد دارند، درضمن یک تحقیق خوب درمورد 

رستوران ها قبل از سفر هم می تواند به کمک شما بیاید.

کاهش هزینه های سفر؛ 

 راهکارهای تبدیل شدن به قلک سیار

عجیب ترین کنده کاری های جهان؛ 

 دست ساخته هایی که تبـدیل به جـاذبه هایی معـروف شدند
یکی از زیباترین جلوه های تاریخی که می توان امروزه در کشورهای مختلف، ردپایی از آن را پیدا کرد، آثار و کنده کاری های عظیم الجثه ای هســتند که در دل صخره های سنگی، غارها، کوه ها و بیابان ها احداث و یا کنده کاری شده اند. این جریان 

به طور حتم نشانی از هنر و اعتالی مهارت آن افراد برای آفرینش چنین آثار گرانبها و عجیب دارد. در این مقاله به برترین دست  ساخته های بشر سر می زنیم؛ با ما همراه باشید.

 پِترا به طــور حتــم شــکوهمندترین اثــر باســتانی در اردن 
 اســت و بــه عنــوان یکــی از محبــوب  تریــن آثار باســتانی 
عظیم الجثه در دنیا، همواره توسط گردشگران در قالب تور یک روزه 

مورد بازدید قرار می گیرد.
این اثر باســتانی عجیــب و غول آســا البــه الی دره ای عظیم 
 بنا شــده و بــه خوبــی نشــانگر مهــارت معمــاران آن زمان 

است.
 پترا در حال حاضر یکی از پربازدیدترین نقاط گردشــگری است 
که هرروزه توسط سیل عظیمی از گردشگران تورمسافرتی مورد 

بازدید قرار می گیرد.

پتـرا 1

غار الورا که در ۳۰ کیلومتری شــهر ارنگ آباد واقع شــده، به طور 
حتم یکی از نشانه های شــگفتی معماری قدیم به حساب می آید. 
این بنای فوق العاده که در دل کوه هــای صخره ای این ناحیه، کنده 
کاری شده، مملو از مجسمه های با شــکوه و عظیم الجثه و بناهای 
فوق تصور است. گفته می شود که سلسله بناهای الورا در قرن های 
۵ تا ۱۰میالدی در این محل ساخته و پرداخته شده اند. الورا در حال 
حاضر یکی از معروف ترین ســایت های گردشــگری هند است که 
روزانه مورد بازدید انواع تورمسافرتی قرار می گیرد. از آنجا که بازدید 
از گوشه و کنار این مجموعه  تاریخی کمی طوالنی است، گردشگران 

در قالب توریک روزه به الورا سفر می کنند.

الورا 2

این بنای عظیم بودا که در دل صخره های چین بنا شده، جزو یکی 
از عظیم ترین دست ساخته ها و حجاری های بشری است که بین 

سال های ۴۶۰  تا ۵۲۵ در این محوطه ساخته شده. 
یانگانا می تواند یکی از زیباترین نمونه های پیکره  تراشی در چین 
محســوب شــود که در قرن های پنجم و ششــم میالدی در این 
کشور ساخته و پرداخته شده اســت. این سایت که شامل بیش از 
۵۱۰۰۰ مجسمه  بودای کوچک و بزرگ اســت، در دل مجموعه 
غارها و داالن های ۲۵۲ گانه ساخته شــده و امروزه به عنوان یکی 
از معروف ترین مجســمه های جهان مورد بازدیــد انواع تورهای 

مسافرتی و توریک روزه قرار می گیرد.

یانگانا 3

مجموعه  تاریخی باستانی آجانتا که در فاصله  نزدیکی از مجموعه  
الورا در اســتان ماهاراشــترای هند بنا شــده، یکی از زیباترین 
ساخته های دست بشر اســت که در قرن ۲ میالدی در این محل 
احداث شد. این بنا شامل محوطه هایی متنوع است و بیش از ۱۳۰۰ 
سال در دل غارها و جنگل های انبوه ناحیه مخفی بوده؛ اما عاقبت 
در سال ۱۸۱9 توسط یک مامور بریتانیایی کشف شد و امروزه به 
عنوان یکی از خارق العاده ترین آثار باســتانی هند مورد استقبال 
گردشگران تورمسافرتی قرار می گیرد. در حال حاضر تور یک روزه 
اجانتا به عنوان پرفروش ترین تورمسافرتی در آژانس های مسافرتی 

به فروش می رسد.

آجانتا 4
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 عیـــدانه
کارکرد روانشناسی خانه تکانی: 
در این آشفته بازار خانه تکانی 

کمی دل تکانیم بد نیست

 رنگ یاسی به عنوان رنگی خنثی از ترکیب دو رنگ البته نسبت بیشتری رنگ ســفید وکمتر بنفش تیره حاصل شده که این رنگ به دلیل روشنی 
 و زیبایی، مالیمت و آرامش را سبب می شــود و به دالیل خصوصیات روانشناختی رنگ بنفش شــامل: وقار، اصالت، عزت نفس، ظاهری سلطنتی 

و در عین حال تسکین دهنده بودن، آرامش را به مخاطبین هدیه می کند.
انتخاب رنگ یاسی برای اتاق خواب، امروزه بســیار رایج بوده و می تواند انتخاب مناسبی برای اتاق خواب و در دکوراسیون منزل محسوب شود زیرا 
آرامش را به فضای خصوصی و فضای اســتراحت افراد آورده و عالوه بر تاثیر مثبت بر خواب، به دلیل خنثی بودن، قابل هماهنگی با مبلمان و رنگ 

دکوراسیون اتاق  است. 
رنگ یاسی در کنار طیف بنفش هماهنگی بســیار لطیف و زیبا و در کنار رنگ های مالیم دیگر ترکیبی زیبا ایجاد می کند و در ترکیب با رنگ های 

مکمل و دیگر رنگ ها می تواند انعطاف پذیر باشد. 

مشکالت تنفسی
  در اثر گاز ناشی 

 از مواد شوینده قوی 
 یا مخلوط کردن 
مواد شوینده 

    برق گرفتگی 
در اثر ریختن آب روی پریز برق 

یا وصل کردن لوستر

بریدگی پوست
در اثر بی احتیاطی موقع 

تمیزکردن وسایل تیز و برنده 

شکستگی   استخوان
در اثر افتادن از روی 

نردبان یا بلندی 

آسیب های پوستی
 در اثر استفاده غلط 

از مواد شوینده 

دردهای استخوانی 
مثل درد گردن

 در اثر نگاه کردن طوالنی 
به باال موقع تمیز کاری 

                               کمر درد
 در اثر بلند کردن و جا به جایی 

غلط وسائل سنگین یا کار طوالنی 

در رفتگی 
و پیچ خوردگی عضو

در اثر لیز خوردن روی سنگ 
و سرامیک 

آسیب های  عصبی 
مانند   درد   سیاتیک 

در اثر فشار به کمر یا درد      
عصب مچ دست 

آسیب  و سوختگی چشم
در اثر پاشیدن ماده شوینده 

به چشم یا گاز ناشی از مخلوط 
کردن مواد شوینده 

رنگ یاسی در دکوراسیون اتاق خواب

 در روزهای پایانی ســال معموال مردم در جنب و جوش زیادی هستند و یکی از کارهای مهم، 
خانه تکانی و تمیز کردن خانه است که باید سعی کنیم این کار را در روزهای بیشتر و زمان های کوتاه تری انجام 

دهیم تا به سالمتی خود آسیب نزنیم.
 خانه تکانی های عید شروع شده و مردم کارهای ناتمام خود را انجام می دهند تا برای سال جدید آماده باشند. 

 اما باید دقت شود که فشــار بیش از حد در هنگام انجام کارها باعث می شود شخص ســالمتی خود را از دست بدهد و نتواند 
از تعطیالت نوروز استفاده کند.

 انجام کارهای خانه باید با آرامش باشد و فشار بیش از حد نباید وجود داشته باشد. سعی کنید هر روز زمان کمی را به کارهای 
خانه بپردازید، اما در مدت طوالنی تری کارها را تمام کنید.

 خانه تکانی یکی از سنت های زیبای ما ایرانیان اســت که اگر با رعایت نکات ایمنی همراه نباشــد، ممکن است به یک دردسر 
تمام عیار تبدیل شود؛ دردسری که سالمت تمام اعضای خانواده، به ویژه خانم های خانه دار را تهدید می کند. 

 کمردرد، گردن درد، مسمومیت، تنگی نفس، حساسیت پوســتی و درد دست و پا از رایج ترین عوارض خانه تکانی های نادرست 
و غیرایمن است، عوارضی که با رعایت برخی اصول ساده ایمنی می توان احتمال بروز آنها را به حداقل رساند.

کامبیز خاموشیان متخصص طب فیزیکی با بیان این که بیشترین آســیب ها در خانه تکانی به دنبال انجام دادن کارهای سنگین 
 رخ می دهد، اظهار کرد:  جا به جایی وســایل سبک در دفعات بســیار نیز به همان میزان که جسم ســنگین بلند کنید می تواند 
آسیب رسان باشد. خاموشیان با بیان این که افراد با استفاده از حداکثر توان خود قادر به بلندکردن برخی اجسام هستند، اظهار کرد: 

افراد باید از به کارگیری حداکثر توان شان خودداری کرده و سعی کنند اجسام را با استفاده از کمک دیگران بلند کنند.
 وی در همین راســتا توصیه کرد: افــراد پیش از انجام کارهــای خانه تکانی کارها را با برنامه ریزی مناســب تقســیم بندی کرده 
 و ابتدا یک تصور ذهنی از انجام کارها داشــته و ســپس اقدام به جا به جایی وسایل کنند تا جا به جایی وســایل را به حداقل ممکن

 برسانند.
کننــد این متخصص طب فیزیکی اظهار کرد: حداکثر زمان مناسب برای انجام کارهای خانه تکانی 45 دقیقه است و افراد باید سعی 

پس از این مدت کار، حتما به همان میزان استراحت داشته باشند.
 این متخصص طب فیزیکی تصریح کرد: همچنین افــراد باید حدود دو 45 دقیقه در صبح 

و دو 45 دقیقه در بعدازظهر کار انجام داده و از انجام فشرده کارها در طول 
روز خودداری کنند.

خاموشیان در خصوص شستن فرش در این ایام نیز خاطرنشان کرد: 
با توجه به افزایش دو برابری وزن فرش هنگام شستن، افراد باید 

به طور جدی از بلند کردن آن بــه تنهایی خودداری کرده و 
حتما این کار را با کمک دیگران انجام دهند.  

وی همچنین با اشــاره به افزایش موارد سقوط از ارتفاع 
 در زمان خانه تکانــی توصیه کرد: افراد بــرای این کار 

از پله های مطمئن اســتفاده کرده و حتما از نفر دوم نیز 
برای این کار کمک بگیرند. 

 خاموشــیان افزود: وجود نفر دوم موجب می شود تا عالوه 
بر نگه داشتن پله از پایین، از باال رفتن افراد برای برداشتن 
 دســتمال و وســایل خودداری شــود، زیــرا همین باال 

و پایین رفتن های مکرر نیز موجب زانو درد می شود.  
در نهایت باید سعی شود فشار کار را به حداقل برسانیم تا با بدنی 

سالم و روحی پاالیش شده به استقبال سال جدید برویم. این متخصص 
 طب فیزیکی در پایان توصیــه کرد: افراد بهتر اســت از همین حاال کار 

خانه تکانی را شــروع کرده و کارها را تقسیم بندی کنند و از انجام 
فشرده کارها در روزهای پایانی اسفندماه اجتناب کنند.

با نزدیک شــدن به اواســط اســفند ماه همه 
مشغول تمیز کاری و خانه تکانی هستند تا سال 
نو را در بهترین شرایط آغاز کنند. اما در هنگام خانه 
تکانی به چنــد نکته اخالقی که در دیــن هم به آنها 
اشــاره شــده باید توجه کرد تا عالوه بر نظافت منزل 

حس خوبی هم از این کار به انسان انتقال پیدا کند. 
خانه تکانی یکی از رسوم بســیار قدیمی برای عید نوروز 
اســت و هر چند که آپارتمانی کوچک و بدون انباری و زیر 
زمین امروزی تقریبا در تمام مدت سال نسبتا تمیز هستند، اما 
تمیز ترین خانه ها هم مدتی مانده به نوروز، برای شــگونش هم 
که شده از باال تا پایین شسته و روفته و برق انداخته می شوند. یک 
برنامه ریزی صحیح برای خانه تکانی از اهمیــت خاصی برخوردار 
 است، زیرا اضطراب ناشــی از انبوه کارها باعث فشــار عصبی زیادی 
می شود که شــاید بازدارنده بوده و کار را همانند غولی عظیم جلوه گر 
 کند.  عالوه بر برنامه ریــزی چند نکته اخالقی دیگر هــم وجود دارد که 

در هنگام خانه تکانی باید به آنها توجه شود.
برنامه ریزی  

بســیاری از ما کارهای خانه تکانی مان تا خود لحظه ســال تحویل ادامه دارد، 
 وقتی که همه نشســته اند کنار ســفره هفت ســین و دعا می خوانند در بعضی 
 خانه ها هنوز افراد با دســت و بال خاکی مشــغول کارند و این اصال جالب نیست 

چرا که نباید لذت لحظه سال تحویل را فدای این امور جزیی کرد.
 اگر ما از اول یک برنامه ریزی درســت داشته باشــیم می توانیم خیلی زودتر کارها را 
تمام کنیم، بیایم یک اولویت بندی کنیم، ببینیم کارها را به چه ترتیبی انجام بدهیم که 

مجبور نباشیم دوباره کاری کنیم و در چه روزهایی چه کاری انجام شود. 
 پیامبر  اکرم ) صلی ا... علیه و آله و ســلم ( به ابن مســعود می فرماید: هر گاه کاری را انجام 

 و بر حذر بــاش از این که کاری را بــدون آینده نگری دادی از روی علــم و عقــل انجام ده 
و آگاهی انجام دهی. به درســتی 

 که خداونــد - جــل جالله - 
می فرمایــد: » هماند زنی 

که بافتــه اش را بعد از 
این که محکم گردانیده 

بود، جاهالنه باز کرد، 
نباشید. «

  تقسیم کار
یادمان باشد که خانه تکانی فقط 
وظیفه خانم ها نیســت، بلکه همه 

افراد خانواده باید در این کار سهیم 
باشند چه پدر خانواده و چه فرزندان، 
هر کــس باید وظیفــه ای را عهده دار 
شــود و انجام دهد. آقایان بدانند که این 

 کمک کردن آن ها هــم خانم خانه را خشــنود 
می کند هــم خداوند متعــال را  تــا جایی که ثــواب های 

باورنکردنی برای این همکاری، خداوند نصیب شان می کند. 

تمیزكردن كاشی حمام: به وسیله بخارآب گرم و اسكاچ می توان آن را تمیز كرد.
تمیزكردن پرده حمام: با استفاده از پودر لباسشویی و جوش شیرین آن را تمیز می كنیم.  

 لكه های معمولی كاشی: از آمونیاك نصف فنجان، سركه سفید نصف فنجان، جوش شیرین یك چهارم فنجان و آب گرم 
درحدود چهار لیتر استفاده می كنیم.

 تمیزكردن وان حمام: با استفاده از محلول نمك آن را تمیز می كنیم. 
رفع بوی نامطبوع وسائل آشپزخانه

 رفع بوی ظروف پالستیكی: برای از بین بردن بوی بد ظروف دردار و جعبه های پالستیك، روزنامه مچاله شده را 
در داخل ظرف قرار داده و در را محكم ببندید و بگذارید تمام شب را به همان حال بماند.

رفع بوی نامطبوع سنگ كنار ظرف شویی: با مقداری پوست لیمو ترش یا پرتقال می توان در رفع بوی بد   
موفق بود.

 رفع بوی تخته گوشت: وقتی گوشت ماهی یا سبزیجات بودار را روی تخته خرد می كنید، بوی آنها را 
به خود جذب می كند. برای از بین بردن بوی پیاز، سیر یا ماهی، یك لیمو ترش را از وسط نصف كرده، روی 
ســطح تخته بمالید یا آنكه خمیری از جوش شــیرین و آب درست كرده و روی تخته گذاشته سپس آب 

بكشید.
تمیز كردن ظروف آلومینیومی : با نمك خشك جال دهید.

 برای نو كردن ظروف آلومینیومی:  برای نو كردن آنها می توانید چند قاشق سركه داغ روی 
آنها بریزید.

 لكه گیری وســایل چوبی: از مقداری آب نمك غلیظ یا خمیر دندان برای پاك كردن 
استفاده می كنیم و سپس آن را خشك می  كنیم.

لكه گیری دیوار ها: اگر دیوار ها روغنی باشند با دستمالی نخی كه آغشته به محلول   
آب و كمی  مایع پاك كننده است آن را تمیز می كنیم و بعد آن را خشك می كنیم.

 نكتــه: دیوار گچی را بــا پارچه ای نمنــاك پاك نكنیــد و اگر كاغذی بــه دیوار 
چسبیده  است با آب گرم یا اسفنج خیس نكنید، چون پس از چند دقیقه گرم شده 

و كنده می شود.
 لكه گیری پنجره ها: از محلول جوش شیرین و آب استفاده می كنیم.

آیا می دانید كه آمونیاک معجزه می كند؟!  
  هنگام شســتن ظروف، چند قطره آمونیاك درون آن بریزید. هر چربی 
از ظروف بلوری، چینی، فلزی و غیره پاك می شود و در ضمن آمونیاك 

در مقایسه با سایر مواد پاك كننده و شیمیایی قوی به پوست دست 
نیز، آسیبی نمی رساند.

 نكته ای در مورد باز كردن لوله: یك فنجان نمك و یك 
 فنجان جوش شیرین و آب جوشــیده را با هم مخلوط كرده 

و در لوله بریزید و بگذارید تا نیم ســاعت بماند سپس لوله 
مورد نظر را تمیز كنید.

 رفع پرز لباس: لباس هایی كه از بعضی پارچه های 
ضخیم مثل ماهوت و مخمل تهیه می شود و خیلی 

زود انواع و اقسام پرزها مخصوصا » مو « را به خود 
می گیرد كه نه با تكان دادن پاك می شوند و نه 

با برس كشیدن، برای زدودن انواع پرز از روی 
این گونه لباس ها تكه ای نوار چسب بردارید 

و به آرامی  روی قســمت های پرز گرفته 
لباس بكشید. 

خواهید دید كه همه موها و پرزها به 
آسانی جذب نوار چسب خواهند 

 شد.

نکات خانه داری روزی 45 دقیقه  خانه تکانی کنید
 تا سالم  بما نید

10 خطر
 خانه تکانی غلط

                     برای سالمتی 

نکات اخالقی
 در خانه تکانی 
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پیشنهاد سردبیر: 
دغدغه محیط زیست مسئله اول امروز دنیاست

اخبار

معاون حقوقى رییس جمهور درنمایشگاه بین المللى محیط زیست:

 دغدغه محیط زیست 
مسئله اول امروز دنیاست

ظریف مطرح کرد:

بهبود وضعیت زیست محیطى 
منطقه با یک برنامه مشترک

 خشکسالى خطری جدی 
برای جنگل های جهان

معــاون حقوقى رییس جمهور گفت:ســازمان محیط زیســت 
باید خالءهــاى قانونى را بررســى کند تــا بتوانیم در مســیر 
روشن و درســت حرکت کنیم.حجت االســالم مجید انصارى 
معاون حقوقــى رییس جمهــور در آیین افتتاح شــانزدهمین 
نمایشــگاه بین المللى محیط زیســت، اظهار داشــت: دغدغه 
محیط زیســت مســئله اول امروز دنیاســت. بــراى ما محیط 
زیســت هم از نظر حقوقــى و هم از نظــر دینى بســیار مهم 
اســت.وى ادامه داد: ١٤٠٠ ســال پیش و زمانى که هیچ کس 
نمى دانســت محیط زیســت چیســت قرآن ما از آن ســخن 
گفته و خداوند در آن به این محیط قســم مى خــورد. خداوند 
در قــرآن ضربه زننــدگان به ایــن حریم را مفســد فى االرض 
مى دانــد که باید به ســخت ترین وجــه با آنان برخورد شــود. 
معاون حقوقــى رییس جمهور اظهار داشــت: دولــت یازدهم 
در ادامه اهتمام نظام جمهورى اســالمى و اصل پنجاهم قانون 
اساســى در حال حرکت اســت. بارزترین مصداق این موضوع 
 نیز زنــده کردن دریاچــه ارومیه پــس از روى کار آمدن دولت 
دکتر روحانى بود.انصارى تصریح کرد: در دولت یازدهم ٩ الیحه 
به مجلس ارائه شــده اســت و از نمایندگان مجلس درخواست 

مى کنم تا بررسى این لوایح را در دستور کار قرار دهند.
وى ادامه داد: ما کشــورى در حال توسعه هســتیم و اگر آشتى 
میان توسعه و سیاســت هاى زیســت محیطى برقرار نشود به 
هدف نمى رســیم. قوانین زیســت محیطى نباید فعاالن در این 
زمینه را محــدود کند.معــاون حقوقى رییــس جمهور گفت: 
ســازمان محیط زیســت باید خالءهاى قانونى را بررسى کند و 
پیش نویس ها و آیین نامه هاى مربوطه را تهیه کند تا بتوانیم در 
مسیر روشن و درست حرکت کنیم.انصارى در پایان با اشاره به 
تالش هاى بسیار مرحوم آیت ا... هاشــمى رفسنجانى در مسئله 
محیط زیســت، بیان کرد: ما نباید تالش هــاى آن عالم مجاهد 
در زمینه حفاظت از محیط زیســت را از یاد ببریم. ایشــان نگاه 
ویژه اى به این مســئله مهم داشتند و همیشه پیگیر این موضوع 

بودند و در مواقع لزوم پیشنهاداتى را  مطرح مى کردند.
گفتنى است، در حاشــیه آیین افتتاح شــانزدهمین نمایشگاه 
بین المللى محیط زیســت از هنرمندان فعال در عرصه محیط 
زیســت تجلیل به عمل آمد.در میان این هنرمنــدان نام هایى 
چون کتایون ریاحى، میترا حجار، شبنم فرشادجو، آتیه جاوید، 
عاطفه رضوى، رضا یزدانى، حســین پاکدل و شبنم مقدمى به 

چشم مى خورد.

وزیر امور خارجه کشور گفت: جمهورى اســالمى ایران از همه 
همسایگان دعوت مى کند تا در یک برنامه مشترک براى بهبود 

وضعیت زیست محیطى اقدام کنند.
محمدجواد ظریف گفت: ما در حوزه محیط زیست به این نتیجه 
رسیده ایم  که در یک کشتى نشسته و اگر این کشتى نابود شود 
همه ما نابود خواهیم شــد.وزیر امور خارجه در مراسم افتتاحیه 
شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللى محیط زیست گفت:  خانم 
ابتکار در زمینه محیط زیســت ابتکارات خوبى داشــته است، 
توانست شانزدهمین جشــنواره محیط زیست را برگزار کند در 
عین حال که اولین دوره این جشــنواره نیز کــه در دوران آقاى 

خاتمى برگزار شد توسط او برگزار شده بود.
وزیر امور خارجه با اشــاره به شــرایط زیســت محیطى جهان 
خاطرنشان کرد: ما در شرایط بین المللى هستیم که همه براى 
برون رفت از وضعیــت کنونى احتیاج به تعامــل داریم زیرا این 
موضوع به همه بشــریت مربوط اســت. همانطور که مسئوالن 
ســازمان ملل  نیز  گفتند در هیچ حوزه اى مانند محیط زیست 
شاهد درک مشترک نیستیم. ما فهمیده ایم که در زمینه محیط 
زیست همگان ســوار بر یک کشتى هســتیم و اگر کشتى نابود 
شود همه ما نابود خواهیم شــد. امیدواریم در باقى مسائل مانند 

تروریسم هم این نوع همکارى ها وجود داشته باشد.
وزیر امور خارجه با اشــاره به وضعیت زیســت محیطى منطقه 
گفت:  ما در منطقه اى هستیم که متاسفانه به دلیل سیاست هاى 
غلطى که از ســوى برخى مانند صدام حسین و داعشى ها انجام 
شد، دچار چالش هاى جدى مانند کم آبى و خشکسالى شدیم. 
جمهورى اسالمى ایران از همه همسایگان دعوت مى کند تا در 
یک برنامه مشترک براى بهبود وضعیت زیست محیطى طرحى 
را شــروع کنند. ما معتقدیم که این موضوع یک اقدام ضرورى 
سیاسى و امنیتى است و امیدواریم تا رهبران کشورهاى منطقه 

از این آزمون سربلند بیرون بیایند.

کارشناسان هشدار دادند: پدیده خشکســالى حیات جنگل ها 
را در تمامى جهــان تهدید مى کند.محققان انگلیســى در یک 
بررســى جدید دریافتند: خشکســالى گســترده موجب شده 
مناطق جنگلــى در تمامى نقاط جهان در معــرض خطر از بین 
رفتن باشند. همچنین در این مطالعه مشخص شد درختان هم 
در سراسر جهان واکنشى مشابه از خود نشــان داده و با تشدید 
خشکسالى بیشــتر در معرض آســیب قرار مى گیرند.محققان 
انگلیسى اظهار داشتند:تلف شدن درختان ناشى از خشکسالى 
در نقاط مختلف جهان پیوسته در جریان است.به گفته محققان 
درخت در حال رشــدى که از نبود آب در یک جنگل استوایى و 
جنگلى با آب و هواى معتدل رنج مى برد، واکنش مشــابهى به 
خشکســالى نشــان داده و به طور اجتناب ناپذیرى تحت تاثیر 
افزایش دما و تغییر در الگوى بارش بــاران در زمین قرار خواهد 

گرفت.

با مسئوالن

رییس سازمان محیط زیست کشور گفت: حضور مردم و 
بخش خصوصى کلید موفقیت است و دولت وظیفه دارد 

تا این حضور را تسهیل کند.
معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در 
مراسم افتتاح شانزدهمین نمایشــگاه بین المللى محیط 
زیســت گفت: خوشــحالیم که با برگزارى این نمایشگاه 
فعاالن خصوصى محیط زیست را در کنار خود مى بینیم 
و با ســرمایه هاى خود در راه پیشبرد حفظ محیط زیست 

قدم بر مى دارند.
وى ادامــه داد: حضور مــردم و بخــش خصوصى کلید 
موفقیت است و دولت وظیفه دارد تا این حضور را تسهیل 
کند. ما امروز با ابر بحران هایى مثل آلودگى هوا، آلودگى 
آب ها و مدیریت پسماندها مواجه هستیم که باید آنها را 

از بین ببریم.
معاون رییس جمهور اظهار داشــت: ایران جزو بیســت 
کشور اول داراى تنوع زیست محیطى بسیار متنوع است 

که باید از آن استفاده کند.  
رییس ســازمان حفاظــت محیط زیســت با اشــاره به 
سیاســت هاى دولت یازدهم در مورد حفاظت از محیط 
زیســت، ادامه داد: دکتــر روحانى با تمام مشــکالت و 
مشغله هاى کارى توجه بســیارى به محیط زیست دارند 
و حتى دولت خود را دولت محیط زیســت اعالم کردند و 
در مسیر سیاست هاى ابالغى رهبر معظم انقالب در مورد 

محیط زیست قدم برمى دارند. 
ابتکار تصریح کرد: دولت یازدهم مــردم نهادترین دولت 
در زمینه محیط زیست اســت که در مسیر حفظ محیط 

زیست از مردم کمک مى گیرد.

ابتکار در مراسم افتتاح 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللى محیط زیست:

حضور مردم و بخش خصوصى 
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضاى ســبز شهردارى کلید موفقیت است

اصفهــان از کاشــت 35٠ هزار اصلــه نهــال در هفته 
درختــکارى خبــرداد. بــه گــزارش ایمنــا، احمــد 
ســلیمانى پور در »برنامــه اینجا اصفهــان« اظهار کرد: 
شــهروندان مى توانند بــراى دریافت نهــال رایگان تا 
 ١3 اســفندماه در ســایت ســازمان پارک ها به نشانى

 isfahan.ir/parkha ثبــت نام کننــد. وى افزود: 
شهروندان هنگام ثبت نام و اعالم مشخصات اولیه خود، 
قبل از انتخاب نهال مى توانند با دانلود »کتابچه آموزشى 
تمام گونه هاى گیاهى« که روى ســایت این سازمان به 
نشانى isfahan.ir/parkha بارگذارى شده، نسبت 
به انواع گونه هاى گیاهى آگاهى الزم را کســب کرده و 
ســپس نهال مورد نظر خود را انتخاب کنند. مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان با اشاره 
به اینکه این نهال ها مختص به شهروندان اصفهان است، 
ادامه داد: شــهروندان مى توانند از اطالعات مشاوره اى 
ســازمان براى کاشــت درختان اســتفاده کنند و زمان 
ثبت نام بــراى دریافت نهــال رایگان یکم تا ســیزدهم 
اسفندماه اســت. وى با اشاره به اینکه شــهروندان براى 
ثبت نام باید یک فرم مشــخصات فردى شــامل آدرس 
منزل و مســاحت باغچه منزل خود را پــر کنند، گفت: 
یک قســمت نیز براى نوع انتخاب نهال تعبیه شــده و 
قســمتى دیگر نیز براى دریافت نهال که شهروندان باید 
نزدیک ترین مکان به منزل خود را بــراى در یافت نهال 
انتخاب کنند. وى با اشــاره به اینکه شــهروندان پس از 
پر کردن مشــخصات خود یک کد رهگیرى دریافت مى 
کنند که باید کدرهگیــرى و کارت ملى را زمان دریافت 
نهال همراه خود داشته باشــند، ادامه داد: براى دریافت 
نهال از ١6 تا 3٠ اســفند ماه مى توانند به محل هاى که 
براى دریافت نهال انتخاب کرده اند، مراجعه کنند. مدیر 
عامل ســازمان پارک ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
اعالم کرد: دارندگان منازل مســکونى ویالیى مى توانند 
تا 2 نهال ثبت نام کنند، البته این فرصت براى آپارتمان 
نشــین ها فراهم شــده که تا 5 نهال نیز ثبت نام داشته 
باشند. وى در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه 
در روز  ١5 اسفند ماه همایش درختکارى در کوه نخودى 
برگزار مى شود، گفت: در ســال جارى درختکارى با روز 
شــهادت حضرت زهرا)س( مصادف شده است از همین 
رو نهال ها با شــعار »به یاد مادرم« در شــهر کاشته مى 
شود. سلیمانى پور در بخش دیگر ســخنان خود با اشاره 
به اینکه در سال جارى توسعه حجمى نیز در دستور کار 
است، گفت: در این راستا امسال 35٠ هزار تا ٤٠٠ هزار 

اصله درخت کاشته مى شــود. وى در ادامه خاطرنشان 
کــرد: طرحى براى اولین بــار در اصفهان ارائه شــد که 
شــهروندان براى مناســبت هاى مختلف مانند ازدواج، 
تولد، ســالگرد ازدواج و نام فرد مى توانند وارد ســایت 
سازمان شوند و با سلیقه خود درخت را انتخاب کنند تا با 

مناسبت خاص مورد نظر، درخت کاشته شود. 
وى با اشــاره به اینکه فــرد براى اجراى ایــن طرح باید 
هزینه اى پرداخت کند، ادامــه داد: افراد براى این طرح 
مى توانند به صورت آنالین ثبت نام کنند و کد رهگیرى 

و شماره شناسه را دریافت و پس از تکمیل مراحل 
ثبت نام باید مبلغ را به بانــک واریز  و بعد 

از آن فیش را بارگذارى کنند سپس 
درخت موردنظر شــخص در زمان 

مربوطه با حضور شــخص و 
برنامه خاص کاشته مى شود. 

مدیــر عامــل ســازمان 
پارک ها و فضاى ســبز 
بــا اشــاره بــه اینکه 
افــراد  همچنیــن 
مى تواننــد با مراجعه 
به سایت ســازمان 
در گزینــه کمک 
نام  ثبــت  خیرین 

کننــد،  اعــالم کرد: 
برخــى از افــراد به 
دلیــل اینکــه منزل 

آنهــا در کنار مســجد 
یــا بهدارى ها بــوده به 

تمایل خود منــزل خود را 
براى احداث فضاى سبز اهدا 

کرده اند. وى با اشاره به اینکه به 
افرادى که داوطلبانه این کار را انجام 

مى دهنــد یک کارت شناســایى خاص با 
تمام مشــخصات به آنان اهدا مى شود، عنوان کرد: 

کاشــت نهال یا اصله درخت با اجراى برنامه شــاد و با 
حضور خیرین و افرادى که براى مناســبتى که کاشــت 

درخت را انتخاب کرده اند، اجرا مى شود. 
ســلیمانى پور اظهار کرد: از این طرح در روز درختکارى 
رونمایى و بعد از هفته درختکارى این طرح در ســایت 

بارگذارى مى شود. وى با بیان اینکه براى 
ایام نوروز بیــش از ١5٠ طرح در نقاط 
مختلف شهر مخصوصا در نقاط پر تردد 

انجام مى شــود، اعالم کرد: براى ایام نوروز ٩6 برخى از 
طراحى، گل آرایى و زیباسازى شــهر اصفهان به دست 
تولیدکنندگان گل و گیاه ســپرده مى شــود تا شــهر، 
زیبایى خاصى بگیرد و نقــش تولیدکنندگان گل و گیاه 
را در زیباسازى شــهرمان تجربه کنیم. وى ادامه داد: در 
سال هاى گذشته درختانى با نیاز آبى متنوع نیز کاشته 
شــده که اکنون ســازمان را براى آبیارى با مشــکالتى 
مواجه کرده است در این راستا کاشت درختان جایگزین 
با نیاز آبى کم در دســتور 
کار ســازمان قرار 

دارد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

کاشت 350 هزار اصله نهال در هفته درختکاری

دریچه

خبر

 شهردار محمد آباد جرقویه ســفلى گفت: محیط زیست به 
کاله قاضى بى توجه است و از این رو نمى توان از ظرفیت هاى 

گردشگرى این منطقه استفاده کرد.
به گزارش مهر، مهــدى نصر اصفهانى در نشســت خبرى 
با خبرنگاران با اشــاره به اینکه همه پروژه هاى شــهردارى 
محمد آباد جرقویه داراى پیوســت فرهنگى اســت، اظهار 
داشــت: باید توجه داشته باشــیم که محمد آباد جرقویه از 
ظرفیت هاى باالیــى در عرصه میــراث فرهنگى ملموس و 

ناملموس و فرهنگ بومى محلى خوبى برخوردار است.
وى با اشاره به اینکه شــهردارى محمد آباد برنامه ریزى هاى 
جدى را در راستاى ساماندهى بناهاى تاریخى این شهر براى 
جذب گردشــگر در دستور کار قرار داده اســت، افزود: ارگ 
تاریخى محمدآباد یکى از بناهایى بود که پس از ســه سال 

کار جهادى، ظرفیت خوبى براى جذب توریســم به شهر به 
شمار آمد و تا چند ماه آینده، فاز ســوم این ارگ شامل ١١ 
شب خواب، داالن قدیمى و بازارچه ســنتى به بهره بردارى 
خواهد رسید.شــهردار محمد آباد به برگــزارى بزرگ ترین 
جشــنواره فرهنگى گردشــگرى در این شهر اشــاره کرد و 
بیان داشت: برگزارى جشــنواره اینجا سرزمین من است با 
حضور مسئوالن استانى و کشورى، یکى از اقدامات شاخص 
شهردارى طى ســال ٩5 بود که همزمان با این جشنواره فاز 

دو ارگ محمدآباد افتتاح شد.
نصر اصفهانى با اشــاره به اینکه نگاه سطحى به گردشگرى 
موفقیت به دنبال نخواهد داشــت، گفت: شهرهاى کوچک، 
ظرفیت بالقوه دارد و مدیریت شــهرى و نگاه ویژه مسئوالن 
استانى را در زمینه توسعه و عمران مى طلبد زیرا نگاه عمقى 

به ظرفیت هاى تاریخى شهرهاى کوچک، باعث مى شود که 
شهرها در تاریخ ایران حرفى براى گفتن داشته باشند.

وى با اشاره به اینکه رونق گردشــگرى و توجه به شهرهاى 
کوچک مى تواند مهاجرت معکــوس را رقم بزند، اضافه کرد: 
 از این رو با اســتفاده از این روند ســعى داریم تا مهاجرت از

 محمد آباد را به صفر برسانیم.
شهردار محمدآباد با اشــاره به لزوم ورود بخش خصوصى به 
ساماندهى میراث فرهنگى محمد آباد گفت: بخش دولتى نیز 
نمى تواند سرمایه الزم براى هویت بخشى به میراث ملموس 
و ناملموس شــرق اصفهان را فراهم کند و این در حالى است 
که باید ساختار قدیمى شهرها و هویت اصلى اش براى انتقال 

به نسل آینده محفوظ بماند.
وى با توجه به پتانسیل قوى منطقه حیات وحش کاله قاضى 
در شرق اصفهان و گله مندى از محیط زیست استان، افزود: 
همجوارى منطقه حیات وحش کاله قاضى، پتانسیل خوب 
شهر محمد آباد است ولى متاسفانه با کوتاهى محیط زیست، 
مردم از طبیعت بکــر این منطقه لذت نبرده اند و مســتلزم 

این است که سازمان محیط زیست استان در قالب تشکل و 
انجمن یک اقدام جامع را در زمینه حفاظت از حیات وحش 

به کار گیرد.
نارضایتى از تعطیلى پیست موتورسواری

نصر اصفهانى با بیان اینکه خشکسالى گریبان شرق اصفهان 
را گرفته است، تاکید کرد: امروز شــهر محمد آباد، پایلوتى 
براى کشت هاى کم آب نظیر پســته، زعفران و عناب شده و 
این در حالى اســت که قبال کشــت هندوانه و خربزه در این 

منطقه رواج داشت.
وى با اشــاره به تعطیل شدن پیســت موتورسوارى در شهر 
محمد آباد برخالف ایجــاد فرصت مطلوب بــراى جوانان، 
افــزود: با توجه بــه نبود امکانــات فرهنگى ورزشــى قصد 
 داشتیم تا با ایجاد پیست موتورسوارى فرصتى مطلوب براى 
جوانــان منطقه فراهم کنیــم ولى از بین بــردن گونه هاى 
جانورى و آســیب رسانى به محیط زیســت، بهانه اى شد تا 
پیست تعطیل شود ولى خواسته جوانان منطقه احیاى این 

پیست است.

شهردار محمد آباد جرقویه سفلى:

محیط زیست به حیات وحش کاله قاضى بى توجه است

محققان بیولوژى دریایى هشــدار دادنــد: اقدامات در نظر 
گرفته شــده جهت کاهش گازهاى گلخانه اى مخرب براى 
پیشــگیرى از تلف شــدن صخره هاى مرجانى جهان کافى 

نیست.
افزایش دماى ســطح آب دریــا تاثیرات فاجعــه بارى بر 
صخره هاى مرجانى دارد که طبق پیش بینى ها بیشتر آنها 

با پدیده سفید شدگى روبه رو خواهند بود.
به گفته محققان، افزایش دما به معنى بروز پدیده ســفید 
شــدگى صخره هاى مرجانى اســت کــه به از بیــن رفتن 
مرجان ها منجر مى شــود. هر چند درصورتــى که اقدامات 
الزم براى توقف تغییــرات آب  و هوایى جهان انجام شــود 

مى توان از وقوع آن جلوگیرى کرد.
در استرالیا موج گرمایى که با افزایش دماى بى سابقه و وقوع 
موارد متعددى از آتش سوزى جنگلى همراه بوده شرایطى 
را فراهم ســاخته که امیدى براى حفظ بقاى دیواره بزرگ 
مرجانى در این کشور وجود نداشته باشد. همچنین انجمن 

حفاظت دریایى اســترالیا از دولت این کشــور درخواست 
کرده تا هر چه ســریع تر این موضوع را مورد بررســى قرار 
دهند؛ چرا که انتظار مى رود دما در برخى مناطق اســترالیا 

افزایش قابل توجهى داشته باشد.
ماه گذشته وزارت محیط زیســت ژاپن اعالم کرد: بیش از 
7٠ درصد بزرگ ترین صخره مرجانى این کشور به دلیل باال 

رفتن دما از حد طبیعى از بین رفته است.

وزیر محیط زیست ایتالیا گفت: ابعاد جهانى محیط زیست 
همچون چالشى بزرگ همه دنیا را تهدید مى کند و طورى 

به نظر مى رسد که غلبه بر آن ناممکن به نظر مى رسد.
گالتــى وزیــر محیط زیســت ایتالیــا در آییــن افتتاح 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللى محیط زیست، گفت: ما 
باید به تمامى پرســش هاى به وجود آمده در ذهن مردم 
مثل آلودگى آب ها، هوا و گرماى بیش از حد زمین پاســخ 

دهیم.
وى ادامــه داد: ابعــاد جهانــى محیط زیســت همچون 
چالشــى بزرگ همه دنیا را تهدید مى کند و طورى به نظر 
مى رسد که غلبه بر آن ناممکن باشد. باید این موضوع را با 
هماهنگى و همکارى همگان حل کرد. حضور من در این 

مراسم نشانه عمق روابط ایران و ایتالیاست. 
گالتى اظهار داشت: در این هفته در رم پروژه اى در زمینه 
ساختارهاى پژوهشــى در ایران و ایتالیا آغاز به کار کرده 
اســت که چیزى حــدود 3 میلیون یــورو هزینه خواهد 

 داشــت، ما به ایجاد یک نظام یکســان زیســت محیطى 
قائل هستیم. 

 وزیــر محیــط زیســت ایتالیــا تصریــح کرد: توســعه
 پایــدار نمى تواند بدون همکارى شــرکت هاى خصوصى 
 و دولت هــا برقرار شــود و این همــکارى الزم اســت تا 
 بتوانیــم محیط زیســت را نجــات داده و از کــره زمین

 صیانت کنیم.

ابعاد جهانى محیط زیست تمام دنیا را تهدید مى کندهشدار محققان نسبت به خطر از بین رفتن صخره های مرجانى در جهان

قاب روز  
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پیشنهاد سردبیر: 
نمره قبولی خط دفاع ذوب آهن؛ در جمع بهترین ها

فضای مجازیک

سرمربی تیم ملی کشــورمان در هلند با مهاجم ملی پوش ایرانی 
مالقات کرد.کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی  که برای دیدن 
یکی از بازیکنــان دو رگه جدید بــه انگلیس رفته بــود در ادامه 
این ســفر، به هلند رفت و با رضا قوچان نــژاد، مهاجم ملی پوش 

کشورمان مالقات کرد.
قوچان نژاد در صفحه اجتماعی خود با انتشــار عکســی به همراه 

کی روش از او به خاطر این مالقات تقدیر و تشکر کرد.

چان یئون تینگ 28 ساله، نام خود را برای همیشه در تاریخ لیگ 
قهرمانان آسیا به عنوان نخستین مربی زن جاودانه کرد.

 در مســابقه گوانگ ژو اورگرانده مقابل تیم اسیترن هنگ کنگ 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا، چان یئون تینگ دختر 
28 ساله ای که هدایت تیم هنگ کنگی را برعهده داشت باوجود 
تشویق شدید و البته خوشــامدگویی فیلیپه اسکوالری بزرگ با 
پایانی تلخ زمیــن بازی را ترک کرد. او با کمی بدشانســی و البته 
بی تجربگی بازیکنانــش نزدیک به 30 دقیقــه ده نفره و نزدیک 
به یک ســاعت 9 نفره تیمــش را مقابل گوانــگ ژو و مهاجمان 
گران قیمتــش آرایش داد که حاصــل این نبــرد نابرابر باخت 7 
گله ای بود که برای شروع کار این ســرمربی در آسیا به هیچ وجه 
جذاب نیست. اگرچه او 5 مسابقه دیگر در پیش دارد تا شایستگی 

فنی خود را روی نیمکت تیم ایسترن نشان دهد.
یئون تینگ نخستین زنی اســت که در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا 

هدایت یک تیم را بر عهده دارد.

عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان در آیین تجلیل از قهرمانان 
ورزش بســیج اســتان اصفهان که صبح دیروز برگزار شد، اظهار 
داشــت: ورزش پرمخاطب ترین پدیده در دنیا و از ضروری ترین 
امور به شــمار می رود که خوشــبختانه در نهادی مانند بســیج 

نهادینه شده است.
رســول جزینی ادامه داد: ای کاش به ورزش به عنوان یک بازی 
نگاه نمی کردیم. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، ورزش یک 
فریضه اســت و فکر نمی کنم الزم باشد در مورد اهمیت پرداختن 

به ورزش صحبت کنیم.
جزینی با اشاره به خودداری از کشــتی گرفتن با حریفی از رژیم 
صهیونیستی گفت: بعد از آن اتفاق خیلی ها به من گفتند کشتی 
تو تمام شــد؛ اما به نظرم ورزش مــن تازه آغاز شــد و اگر از من 
بپرســند بهترین مدالت کدام بود به همین خودداری از کشــتی 

گرفتن با حریف رژیم صهیونیستی اشاره می کنم.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با درخواست از مسئوالن برای 
اهمیت دادن بیشــتر به ورزش بانوان ادامه داد: کدام دیپلماسی 
را سراغ دارید که پرچم جمهوری اســالمی ایران را در انگلستان 
باال ببرد؟ این کار بارها و بارها توســط ورزشکارانی که عرق ملی 
و مذهبی و تفکر بسیجی دارند انجام شده و پرچم اسالم در سایر 

کشورها به اهتزاز درآمده است.

پس از موافقت باشــگاه المپیاکوس با انتقال 11 میلیون یورویی 
براون ایدیــه، مهاجم نیجریه ای به ســوپر لیگ چین پیشــنهاد 
هنگفت دیگری با مبلغ 10 میلیون یورو به این تیم مطرح یونانی 
ارسال شده اســت.در ادامه خبر معتبرترین رسانه ورزشی یونان 
آمده اســت: تیم فوتبال تیانجین چوانجیان کــه فابیو کاناواروی 
ایتالیایی را به عنوان سرمربی در اختیار دارد پیشنهاد 10 میلیون 
یورویی را برای جــذب کریم انصاری فرد به باشــگاه المپیاکوس 
پیش از آغاز بازی برابر عثمانلی اســپور ترکیه ارســال کرد.هنوز 
پاسخ باشگاه المپیاکوس به پیشنهاد جدید چینی ها برای انتقال 

کریم انصاری فرد  مشخص نیست.   

اســتقالل خوزســتان می تواند در صورت برد و یا حتی تساوی به 
صعود از گروه دوم غرب آسیا امیدوارتر شود. 

استقالل خوزســتان که با مشــکالت عدیده مالی روبه رو است 
توانســت در اولین هفته لیگ قهرمانان آســیا تنها نماینده ایران 
باشد که با پیروزی زمین را ترک می کند.گرچه حریف استقالل 
خوزستان آنچنان قدرتمند نبود؛ اما برد در بازی اول یک مسابقه 
به روحیه تیمی بســیار کمک می کند.پورموسوی سرمربی این 
تیم به دنبــال تزریق روحیــه و انرژی به بازیکنانش اســت تا در 
بازی این هفته خود برابر الجزیره بتوانند پیروز شوند.اســتقالل 
خوزســتان در صورت برد در این بازی می تواند به صعودبســیار 
امیدوار شود گرچه تساوی در زمین تیم پرقدرت الجزیره نتیجه 
بدی محسوب نمی شــود. تمرینات این تیم خوزستانی زیر نظر 

پورموسوی در زمین االهلی از روز پنجشنبه شروع شده است.

در پایان هفته اول لیگ قهرمانان آسیا، ای اف سی آمارهای مرتبط 
با این بازی ها را منتشر کرده است. نکته جالب توجه آمارهای ارائه 
شــده، حضور مهره های دفاعی ذوب آهن در بین بهترین هاست. 
ذوب آهن کــه در هفته اول میهمان العین در امــارات بود، با یک 
بازی منطقی و حساب شده توانســت یک امتیاز ارزشمند از دل 
امارات به دســت آورد. درخشــش خط دفاع جوان ذوب آهن در 
به دست آمدن این تک امتیاز مهم بســیار قابل توجه بوده است. 
رشــید مظاهری -دروازه بان ذوب آهن- با مهار 5 شوت در جمع 
شــش دروازبان برتر هفته اول قرار گرفت. از طرف دیگر، محمد 
نژادمهدی و وحیــد محمــدزاده -مدافعان میانــی ذوب آهن- 
به ترتیب با 12 و 9 بــار دفع توپ، در بیــن 10 مدافع برتر هفته 
اول قرار گرفتند. در مجموع شــاگردان مجتبی حسینی در خط 
دفاع نمایش مناســبی برابر اماراتی ها داشــتند و اجــازه ندادند 
دروازه ذوب آهــن بیش از یک بار باز شــود. آن هم در شــبی که 
عمر عبدالرحمن در آمادگی کامل قرار داشــت و به عنوان یکی از 

بهترین بازیکنان هفته اول لیگ قهرمانان انتخاب شد.

ژوزه مورینیو، ســرمربی منچســتریونایتد پس از اخراج کلودیو 
رانیری به حمایت از او پرداخت.رانیری که فصل گذشته تنها جام 
قهرمانی لسترســیتی در طول تاریخش را کسب کرد، از نیمکت 
این تیم اخراج شــد. این اخراج واکنش های بســیاری به همراه 

داشت و مورینیو نیز به آن معترض است.
 او با انتشــار عکسی در صفحه اینســتاگرامش، نوشت: »قهرمان 
انگلیس و مربی سال فیفا اخراج شد. فوتبال مدرن اینگونه است. 
کلودیو لبخند بزن دوست من. هیچکس نمی تواند تاریخی را که 

تو نوشتی از بین ببرد.«

دیدار کی روش با قوچان نژاد در هلند

مربی خانم در لیگ قهرمانان آسیا

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

ای کاش به ورزش به عنوان یک بازی 
نگاه نمی کردیم

پیشنهاد ۱۰ میلیون یورویی یک تیم 
چینی برای جذب انصاری فرد 

 دومین برد از راه می رسد؟

 نمره قبولی خط دفاع ذوب آهن
 در جمع بهترین ها

حمایت تمام قد مورینیو از رانیری

اتفاق روز

مستطیل سبزمنهای فوتبال

فوتبال جهان

خارج از گود

معاون ورزش بانــوان وزارت ورزش و جوانان در جمع 
مسئوالن ورزش اســتان اصفهان با بیان اینکه تغییر و 
توسعه ساختاری در ورزش بانوان یکی از ضرورت های 
ارتقای ورزش این قشــر از جامعه اســت، گفت: باعث 
خرســندی اســت که امروز در جمع مسئوالن ورزش 
این اســتان، مشــاهده می کنیم که آقایــان از ورزش 
بانوان حمایت می کنند و خواســتار حمایت بیشــتر 
هســتند، بنابراین با افتخار اعالم می کنیم روز مبارکی 
است زیرا روز رشد ورزش بانوان است. فریبا محمدیان 
افزود: اگر چه در برنامه ششــم بخشــی از منابع برای 
هزینه در حــوزه بانوان اختصاص داده شــده، اما برای 
استیفای تمام مطالبات ورزشی بانوان باید برنامه داشت 
و تالش کرد. معاون ورزش بانوان وزارت بخشــی از این 
مطالبات را توسعه ســاختاری و بخش دیگر را داشتن 
برنامه برای ورزش بانوان کشــور عنوان و خاطرنشان 
کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشــات خود بارها بر 
حضور تاثیرگذار بانوان ورزشکار در میادین بین المللی 
تاکید و فرموده اند:» منبعی که دنیــا را به تکریم وادار 
کرده حضور با اقتدار، با حجاب و اخالق اسالمی بانوان 
ایران در مسابقات مختلف بین المللی است که حتی از 
باالرفتن پرچم ایران هم مقدس تر است.«  وی با تاکید 
بر اصل مهم اقتصاد مقاومتی در همه عرصه ها و زمان ها، 
اصفهان  را یکی از اســتان های ظرفیت دار در توســعه 
کسب و کار ورزشی قلمداد کرد و افزود: استان اصفهان  
پتانسیل بسیار خوبی برای جذب منابع از طریق توسعه 
گردشگری ورزشی دارد و بانوان ورزشــکار باید از این 
ظرفیت ها برای توسعه کسب و کارهای ورزشی استفاده 
کنند. محمدیان با اهمیت توسعه ورزش در خانواده ها 
تصریح کــرد: ورزش باید جزئی از تفکــر خانواده ها و 
بخش مهمی از اوقات فراغت آنها شــود. وی در پایان با 
بیان اینکه منابع دولتی برای کمک به ورزش بســیار 
محدود هســتند؛ تاکید کرد: همین منابع محدود هم 

اگر به درستی توزیع نشوند ، ورزش افول می کند. 

معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان:

افزایش افتخارآفرینی بانوان 
از تاکیدات رهبری است

 دبیر کل فدراســیون فوتبال درباره اینکه آیا تهدید جدیدی 
برای محرومیت باشگاه ها و حتی فدراسیون فوتبال اعالم شده 
یا نه؟ گفت: فدراسیون فوتبال و تیم ملی کجای داستان است 
که تهدید شود؟ معموال فیفا در احکامی که می دهد، در بخش 
انتهایی آن مسیر را نشان و هشدار می دهد اگر به این سمت 

بروید و تکرار کنید، محرومیت خواهید داشت.
علیرضا اسدی در خصوص اینکه فدراسیون فوتبال پیش از 
این محرومیت و تعلیقی را پشت سر گذاشته است، تاکید کرد: 
این بحث محرومیت فدراسیون فوتبال درباره موضوع دیگری 

بوده و ارتباطی به باشگاه ها ندارد.
دبیر فدراســیون فوتبال در پاســخ بــه این ســوال که آیا 
هشدارهای فیفا جدی است؟ تصریح کرد: هشدار که معموال 
وجود دارد. اگر باشــگاه ها که اعضای فدراسیون هستند به 
تعهدات خود عمل نکنند، خود فدراسیون وارد قضایا می شود 

و منافع ملی را فدا نمی کند. ما در این فازها نیستیم.
اسدی در پاسخ به این سوال که پس شما در کدام فاز هستید؟ 
تاکید کرد: یک باشگاه تعهداتی دارد و باید آن را انجام بدهد. 
اگر انجام ندهد نهایتا جریمه می شود. جرایم مشخص است. 

اول جریمه مالی، سپس کســر امتیاز و در نهایت سقوط به 
دسته های پایین تر. 

 وی مجددا تاکید کرد که هیچ تهدیدی فوتبال ملی ایران را 
تهدید نمی کند.

دبیر فدراســیون فوتبال در خصوص اینکه یعنی قرار نیست 
هیچ اتفاقی برای باشــگاه های بدهــکار رخ دهد؟ گفت: اگر 
باشــگاهی به تعهداتش عمل نکند، آن را کنار می گذاریم. ما 
متولی امر فوتبال کشور هستیم. هر ساختاری فوتبال کشور را 

تهدید کند، مستقیم وارد عمل می شویم.
اسدی در ادامه در خصوص اینکه گفته می شود فیفا دو نامه 
فرستاده و صراحتا در این نامه از فدراسیون به عنوان مجری 
یاد کرده اســت، گفت: فیفا این نامه ها را برای ما نفرســتاده 
بلکه برای تمام باشگاه ها فرستاده و همین مسائل قید شده 
است. ضمن اینکه فدراسیون را مجری ندانسته است. ما اول 
مشاور هستیم و کمک می کنیم تا مشکالت باشگاه ها حل 
شود، اگر نتوانستند حل کنند که االن به نظر می رسد اینطور 
باشد، اعمال حکم می شود. وی با بیان اینکه تهدید فدراسیون 
فوتبال و تیم ملــی اصال وجود ندارد و این بحث فضاســازی 

است، تاکید کرد: هیچ خطری فوتبال ملی را تهدید نمی کند.
دبیر فدراســیون فوتبال با اشــاره به اینکه فدراسیون هیچ 
مالحظه ای ندارد، گفت: نامه کسر امتیاز چند باشگاه رسید 
که ما آن را اعمال کردیم مثل تیم های پاس همدان، شاهین 

بوشهر و شهر باران. برق شیراز هم در خطر است.
 اســدی در پاســخ به این ســوال  که آیا نامه کســر امتیاز 
باشــگاه های لیگ برتری هم به فدراســیون فوتبال رسیده 
است و تهدیدی در این بخش وجود دارد؟ گفت: نامه ای برای 
تیم های لیگ برتری نیامده است. محرومیت لیگ برتری ها از 
نقل و انتقاالت بود که اعمال شد. تهدیدش کجا بوده است؟ 

این خبر غلط است. مردم خیالشان راحت باشد!
دبیر فدراسیون فوتبال که در شبکه خبر حضور یافته بود، در 
خصوص احتمال کسر امتیاز از تراکتورسازی به خاطر استفاده 
از بازیکنان غیرمجــاز در نیم فصل دوم هــم گفت: باتوجه 
به اینکه 2۴ ساعت بعد از گذشت مســابقات تراکتورسازی 

اعتراضی نشده بود، امتیازی از این تیم کسر نمی شود!

خطری فوتبال ملی را تهدید نمی کند؛

خبری از کسر امتیاز نیست

 اگر باشگاه ها که 
اعضای  فدراسیون 
هستند به تعهدات 

خود عمل نکنند، 
خود فدراسیون 

وارد قضایا می شود 
و منافع ملی را فدا 

نمی کند

آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای شماره 950/1009، 950/1010 و 
950/1011   ) شماره های 200951188000025، 200951188000026، 

200951188000027 در سامانه ستاد( 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
م الف: 25436

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

شماره 

مناقصه

موضوع مناقصه
شرایط و الزامات ورود به مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال(

خرید کابــل آلومینیومی 63 کیلو ولت با ســطح مقطع 95۰/۱۰۰9
1200*1 میلیمتــر مربــع و ملحقــات مربوطه جهت 

خطوط انشعابی کاشان 2      )فیض( و جانبازان 

- مناقصه گر بایستی ســازنده داخلی کابل آلومینیومی باشد- سازنده 
بایســتی دارای گواهی تایپ تســت کابل با ســطح ولتــاژ حداقل 63 
کیلوولت با عایق XLPE و با ســطح مقطع حداقل 1200 * 1 میلیمتر 

مربع سگمنتال باشد. 2/000/000/000 ریال

خرید مقره سیلیکونی جهت خطوط95۰/۱۰۱۰

132 کیلو ولت لردگان

- مناقصه گر بایستی ســازنده داخلی مقره های سیلیکونی 132 کیلو 
ولت باشد

- سازنده بایســتی دارای گواهی تایپ تست برای مقره سیلیکونی 132 
کیلوولت از آزمایشگاه معتبر بین المللی دارای تاییدیه ILAC باشد. 1/050/000/000 ریال

خرید یراق آالت هادی و سیم محافظ هوایی خطوط 132 95۰/۱۰۱۱

کیلوولت لردگان

- مناقصه گر بایستی سازنده داخلی تجهیزات موضوع مناقصه باشد
- سازنده بایســتی دارای گواهی تایپ تســت برای یراق آالت حداقل 
 یک تیپ از هادی های هوایی فوق توزیع و انتقال، از آزمایشــگاه معتبر

۴57/500/000 ریال بین المللی دارای تاییدیه ILAC باشد.
نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز وجه نقد، به حساب ســیبا 217509020۴008 با مبالغ فوق الذکر در وجه 

شرکت برق منطقه ای اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اســناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. ) اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی 
 دولت)ســتاد(« جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی) توکن(: مرکز تمــاس: 27313131-021، دفتر 

ثبت نام : 88969737 و 85193768-021 - تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-362699۴8(
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 95/12/03 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات مناقصه بایســتی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه 
مورخ 95/12/23 در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( بارگذاری و نســخه فیزیکی آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/12/25 - سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت 

مالی وپشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایط مناقصه: 

- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمناً می توانید این آگهی را درسایت های اینترنتی مشاهده کنید.
http://iets.mporg.ir  www.tavanir.org.ir   www.erec.co.ir  www.setadiran.ir

نوبت دوم

صرفه جویی در مصرف برق نگهداری ذخایر برای آیندگان

رییس فدراســیون فوتبال  پــس از امضا تفاهــم نامه میان 
فدراســیون فوتبال ایران و رومانی گفت: از رییس فدراسیون 
فوتبال رومانی که به ایران آمده است تشکر می کنم. فدراسیون 
فوتبال جمهوری اســالمی ایران و رومانی به عنوان دو سازمان 
ملی برای ارتقای روابط به این نتیجه رســیدند یک تفاهم نامه 

سرتاسر فوتبالی را امضا کنند.
مهدی تــاج افزود: رومانی کشــوری نزدیک به ایران اســت و 
از ترکیه تا آنجا 50 دقیقه است. مشــترکات زیادی با رومانی 
داریم و تفاهمات را با شرایطی امضا می کنیم. با ارمنستان هم 

 تفاهم نامه امضا کردیم که اجازه استفاده از تیم های ملی آنجا و 
کمپ های تیم ملی را داشته باشیم.

رییس فدراسیون فوتبال ایران خاطرنشان کرد: همکاری درباره 
توسعه داوری و آموزش مربیگری در دستور کار خواهد بود.در 
زمینه بانوان هم کشور رومانی شــرایط خوبی دارد و می تواند 
به فوتبال بانوان ما کمک کنــد.در بحث حق پخش تلویزیونی 
رومانی توفیقات زیادی داشته است.موضوع آموزشی و پزشکی 
از بحث های دیگر است.در مجموع می خواهیم تیم ملی رومانی 
را در تهران داشته باشیم و تیم های ملی ایران در همه رده ها به 

رومانی بروند. وی ادامه داد: ما آکادمی فوتبال را هم با همکاری 
فدراســیون فوتبال رومانی و فدراســیون فوتبال ایران دنبال 
می کنیم، همچنین موضوع اسپانســرینگ در بحث تبلیغات 
محیطی و تلویزیونی یکــی دیگر از اهداف مــا در امضای این 
تفاهم نامه است. فدراسیون فوتبال رومانی سال ها پیش برای 
چنین کارهایی برنامه ریزی خوبی انجام داده و در حال حاضر از 

این بابت توسعه یافته شده است.
تاج خاطرنشان کرد: برای برگزاری مسابقات بین المللی میان 
دو کشــور و بحث پزشــکی، آموزش پزشــکی و دانش افزایی 
 مربیان برنامه ریزی کردیــم و می خواهیم که تیم ملی رومانی

  به تهــران بیاید و ما هــم به رومانــی رفته و بازی دوســتانه 
برگزار کنیم.

رییس فدراسیون فوتبال:

رومانی می تواند به فوتبال بانوان ایران کمک کند
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پیشنهاد سردبیر: 
اجرای طرح هاي پلیس آگاهي اصفهان؛ ويژه نوروز 96

ديدگاه

ريیس حوزه علمیه اصفهان:

 تهذيب نفس، از واجبات هم 
واجب تر است

مدير منطقه 7 شهرداری اصفهان:

احداث بوستان خیابان گلستان
اوايل سال آينده تکمیل می شود

مديرعامل سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان:

مردم؛ سرمايه گذاران و مديريت 
شهری؛ سه ضلع تحول شهرها 

ريیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد: 

 تداوم برپايی نمايشگاه دستاوردهای 
زنان سرپرست خانوار

رییس حــوزه علمیه اصفهــان در درس اخالق ایــن هفته، به 
اهمیت تهذیب نفس اشــاره کرد و اظهارداشت: درخت رذایل 

باید از درون انسان جدا شده و به جای آن خوبی کاشته شود.
آیت ا... العظمی حســین مظاهری افزود: تنها جدا کردن بدی از 
درون کافی نیســت بلکه باید خوبی ها و فضایل اخالقی نیز در 
وجودمان ایجاد کرده و بکاریم که این کار، زمینه سعادت و رشد 

انسان را فراهم می کند.
آیت ا... مظاهــری با بیان اینکــه تهذیب نفــس از واجب ترین 
واجبات اســت، تصریح کرد: تهذیب نفس از اعمال واجبات نیز 
واجب تر است و انسان باید بر تقویت صفات خوب در درون خود 
همت داشته باشــد. وی با بیان اینکه غرور و تکبر و انتقام گیری 
ازجمله صفات بد و رذایل اخالقی است، گفت: اینچنین صفات، 
مایه بدبختی و شــقاوت دنیا و آخرت انسان است و اگر با چنین 
صفاتی برخورد نکنیم، آنگاه مسیر زندگی ما به سمت اشتباهات 

و شکست می رود.
مرجع تقلید عالم تشــیع با اشــاره بــه دوران زندگانی پیامبر 
مکرم اســالم)ص( و اهل بیت)ع( گفت: بــدی و رذایل اخالقی 
درون برخی از افراد، عامل دشــمنی با این بزرگــواران بود که 
دردســرهایی برای آنها ایجاد می کردند و این دردســرها مایه 
شــقاوت آنها بود. وی اضافه کرد: برای تهذیــب نفس عالوه بر 
تالش خود، نیازمند کمک و یــاری حضرت باری تعالی و پیامبر 
اکرم)ص( و اهل بیت)ع( هستیم تا اینکه خود را اصالح کنیم و 

به سربلندی برسیم.

مدیــر منطقــه 7 شــهرداری اصفهان اظهــار کــرد: احداث 
بوستان های محلی در راستای ارتقای سرانه فضای سبز و ایجاد 
نشاط بین شهروندان در دستور کار شــهرداری قرار دارد. علی 
اصغر شاطوری افزود: در همین راســتا بوستان خیابان گلستان 
حدفاصل خیابان گلســتان تا میدان حج به مســاحت 20 هزار 
مترمربع در دست اجراســت. مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه این پروژه تاکنون 45درصد پیشرفت داشته است، 
خاطرنشان کرد: بوستان خیابان گلســتان با اعتبار 5 میلیارد و 
400میلیون ریال تا اوایل سال آینده تکمیل می شود. شاطوری 
در ادامه با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه گفت: فضای سبز 
جزو منابع با ارزش شهر محسوب می شــود که در همین راستا 
برای آبیاری فضای سبز این منطقه، احداث 3 مخزن ذخیره آب 

شهرک ولی عصر در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه این پــروژه تاکنون 30 درصد پیشــرفت 
داشــته اســت، افزود: احداث 3 مخزن ذخیره آب فضای سبز با 

اعتبار 3 میلیارد تومان تا 2 ماه آینده تکمیل می شود.

مدیرعامل ســازمان فرهنگــی تفریحی شــهرداری اصفهان در 
نشســت تخصصی تبیین فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت 
بخش خصوصی در توســعه فضاهای فرهنگــی اجتماعی اظهار 
کرد: مدیریت جدید فرهنگی شــهر، بر پایه حضــور حداکثری 

شهروندان برنامه ریزی شده است.
علی اکبر بقایــی ادامه داد: مردم، ســرمایه گــذاران و مدیریت 
شهری، ســه ضلع تحول شهرها هســتند که در این میان باید به 

نقش مردم و رضایت مندی آنها در ارائه خدمات توجه کرد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با تاکید 
بر اینکه در مقطع کنونی، مطالبه شــهروندان درخصوص ارتقای 
کیفیت خدمات و فعالیت های شــهری اســت، یادآور شد: دیگر 
نمی توان تنها با کاهش قیمت تمام شــده خدمــات، جوابگوی 
انتظارات مردم بــود؛ چراکه امروزه آنها حاضرنــد برای خدمات 

باکیفیت، هزینه باالیی بدهند. 
وی افزود: اگر امروز هــر فرد یا نهاد اجرایی شــهر، تنها به دنبال 
کاهش قیمت ها در قبال افزایش رضایت مندی مردم باشد، بیش 

از هر چیز به خود ضربه زده است.
بقایی در ادامه به لزوم تدوین پیوســت هــای فرهنگی اجتماعی 
برای پروژه های شــهری، اشــاره و عنــوان کرد: بــا تدوین این 
پیوســت ها، همه تبعات و محســنات اجرای پروژه های شهری 
به صورت شفاف و دقیق مشخص می شوند تا بتوان با بهینه سازی 

آنها، خدمات شهری را به بهترین شکل و با کیفیت باال ارائه داد.
وی خاطرنشان کرد: در عرصه های فرهنگی و اجتماعی، مشتری 
به اندازه کافی وجود دارد و در این عرصه نیــاز به تبلیغ چندانی 
نیست؛ در همین راســتا باید به سمت تبدیل شدن پتانسیل های 
فرهنگی شــهر به صورت ظرفیت های نمادیــن و الگو برای هم 

نهادی شهری حرکت کرد.

رییس کمیســیون فرهنگی شــورای اســالمی شــهر اصفهان، 
درخصوص نمایشگاه دستاوردهای زنان سرپرست خانوار با اشاره 
به اینکه یکی از تاکیدات چهارمین دوره شــورای شهر کمک به 
زنان سرپرست خانوار اســت، عنوان کرد: تصویب الیحه ای برای 

حمایت از این افراد در شورا، نتیجه آن بود.
اصغــر آذربایجاني،  بــا تاکید براینکــه زنان سرپرســت خانوار 
عالوه بر توجه بــه وظیفه مادری، به مشــکالت اقتصادی خانوار 
نیز باید توجه داشــته باشــند، گفــت: از این رو ســعی کردیم 
با همکاری در برگــزاری نمایشــگاه عرضه دســتاورد های این 
افراد، مقــداری از مشــکالت آنهــا را کــم کنیم.آذربایجاني از 
اختصــاص ردیف هــای بودجــه ای در الیحه بودجه ســال96 
شــهرداري اصفهان، بــرای برپایی نمایشــگاه هایی درخصوص 
 دســتاوردهای زنــان سرپرســت خانــوار خبــر داد و اضافــه 
کرد: خوشبختانه این ردیف اعتباری هم به تایید اعضای شورای 

شهر رسید تا کمکی به آنان باشد.

شهرداری

رییس دفتر تبلیغات اســالمی اســتان در گردهمایی 
آموزشــی و تبلیغی مبلغان ایام فاطمیه اصفهان اظهار 
کرد: موضوع امســال ایام فاطمیه را سبک زندگی قرار 
دادیم که هم جزو مسائل روز جامعه و هم از دغدغه های 

مقام معظم رهبری است.
حجت االسالم محمد قطبی با اشاره به اینکه جشنواره 
ایده های قرآنی با موضوع ترویج فرهنگ قرآن تا پایان 
اســفندماه فرصت دارد، افزود: این جشــنواره در سه 
بخش محصوالت، خدمات و فعالیت های قرآنی برگزار 
می شود که افراد برای ثبت ایده خود می توانند به آدرس 
www.morsalat.ir مراجعــه کنند؛ همچنین قرار 

است از اجرای ایده های برتر حمایت و پشتیبانی شود.
قطبی با اشــاره به اینکه بازی یکی از انواع محصوالت 
فرهنگی است که صرفا یک تفریح و سرگرمی نیست، 
یادآور شد: هدف تمام رسانه ها انتقال یک پیام و اندیشه 
به مخاطب اســت که در بازی هم به عنوان یک رسانه 
ممکن است یک پیام در عمق جان کودک نفوذ کند و 

در متن زندگی او برای نهادینه کردن آموزه ها وارد شود.
وی با اشــاره به تاثیرات بازی در روحیه کودکان با ذکر 
مصداقی گفت: در بازی منچ کــودک یاد می گیرد که 
اگر در مســیر خود با مهره ای برخورد کــرد، باید آن را 
حذف کند. این آموزه سبب می شــود تا وقتی بین او و 
دیگری رقابتی پدید آمد، به جای تالش در جهت اثبات 
توانمندی های خود، سعی در نفی دیگری کرده و برای 
خوب بودن خود، به اثبات بد بودن دیگران متوسل شود.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ادامه داد: اگر دقت 
کنیم متوجه می شــویم که حتی این بداخالقی ها در 
سیاسیون امروز هم قابل مشاهده است؛ در صورتی که 
این آموزه ها نه در منبر عالمی گفته شده و نه در کتابی 
آمده؛ بلکه از بازی ها و اسباب بازی ها به ما رسیده است. 
قطبی با اشــاره به اینکه در حوزه سبک زندگی مسئله 
اصلــی، کاالی فرهنگی و قدرت انتخاب مردم اســت، 
تصریح کرد: روزانه بیش از 10 بــازی جدید در فضای 
مجازی دریافت می شــود که تاثیر آشــکار رسانه های 

امروز است. 
وی در پایان یادآور شــد: اگر امروز از اتفاقات پیرامون 
زندگی کودکانمان بخصوص خردســاالنی که در حال 
رشد و شکل گیری شخصیت هســتند، غفلت کنیم، 
ممکن اســت حتی فرزند یک طلبه هــم جور دیگری 
تربیت شود و زمانی متوجه این تغییر شویم که خیلی 

دیر شده باشد.

ريیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

بازی های مجازی می توانند 
درعمق جان کودک نفوذ کنند

با مسئوالن

اصفهــان اگرچه از نظــر آمــاری در تولیــد، بازرگانی، 
کشاورزی و رشد اقتصادی سابقه بســیار روشنی داشته 
و هم اکنون بیــن 9 الی 10 درصد از تولیــد ناخالص ملی 
کشــور را در اختیار دارد، اما بی مهــری دولت ها، بحران 
آب، آلودگی هــوا، خروج ســرمایه ها و منابــع بانکی از 
استان، برخی از سیاست های غلط در سطح استان، رکود 
داخلی و بسیاری از موارد دیگر باعث شده است تا عوامل 
متعددی اقتصاد اصفهان را تهدید کند و از طرفی ســهم 
پایین اســتان از بودجه های ملی و اســتانی موجب شده 
تا بســیاری از پروژه های ملی اصفهان بــدون اعتبار یا با 
اعتبار ناچیز باقی بمانند؛ اما مدیریت شــهری اصفهان در 
این شــرایط و با وجود شــرایط رکود، درصدد پیشرفت 

پروژه های شهری بوده است.
جمالی نژاد شــهردار اصفهان نیز که ازجمله ســخنرانان 
سومین نشست دوساالنه بنیاد مطالعات و پیشرفت نصف 
جهان بود، به ارائه گزارشــی از پروژه هــای عمرانی مهم 
شهر اصفهان پرداخت و اظهار کرد: با وجود شرایط رکود 

اقتصادی و کاهش درآمد مردم و شــهر، مدیریت شهری 
تالش کرده تا بدون وقفه فعالیت های شهری خود را ادامه 
دهد و 1185 پروژه کوچک و بزرگ و بیش از 40 ابرپروژه 
را در شــهر اصفهان اجرا و تکمیل کند کــه در این میان 
پروژه های عمرانی مناطــق 15گانه با اعتبار 436میلیارد 
 تومــان در قالــب 30 پــروژه و 58 قــرارداد در حــال 

اجراست.
مهدی جمالی نــژاد در ســخنان خود،  اجــرای میدان 
اســتقالل با اعتبار 120میلیارد تومــان، همچنین پروژه 
مترو، پردیس 300 هکتاری بزرگ شــرق، فاز دوم و سوم 
میدان امام علی)ع( درقالب 8 پــروژه، مرکز همایش های 
بین المللــی حضــرت امام خامنــه ای)مدظلــه العالی( 
درقالب 20پروژه و پروژه نمایشــگاه های بیــن المللی را 
ازجمله ابرپروژه های شهر اصفهان دانســت و ادامه داد: 
احداث بازار 10 هکتاری گل و گیاه، شــهرک ســالمت، 
بازار عمده فروشان خشکبار و بازار موتورسیکلت ازجمله 

اقداماتي است که در آینده نزدیک انجام مي شود.

وی همچنیــن پروژه هــاي آکواریوم، تقاطــع 25 آبان، 
ساخت پمپ بنزین هاي کوچک، هوشمندسازي کنترل 
ترافیک و تاکســیراني، نوسازي بافت فرســوده و افتتاح 
ورزشگاه نقش جهان را بخشــي از اقدامات صورت گرفته 

عنوان کرد.
تکمیل پروژه های نیمــه تمام؛ اولويت بودجه 

سال آينده
شــهردار اصفهان با اشــاره به ویژگی های بودجه ســال 
آینده کالن شــهر اصفهان، تکمیل پروژه های نیمه تمام 
را از اولویت های اصلــی این برنامه عنــوان کرد و گفت: 
پایداری اکولوژیک شــهر اصفهان، کاهــش آالینده ها، 
بهبود کیفیت سیســتم حمــل و نقل عمومی، توســعه 
حمل و نقل پاک، ســرمایه گذاری و انجــام فعالیت های 
اقتصــادی ویــژه بر اســاس نیازهــای شــهر اصفهان، 
توسعه شــبکه معابر و روان ســازی عبور و مرور در شهر، 
آمــوزش و ارتقای فرهنگ شــهروندی و اجــرای برنامه 
در محیط های شــهر به مناســبت های ملــی و مذهبی، 
 ازجمله اولویت هایی اســت که در برنامه راهبردی درنظر

گرفته شده اند.
جمالی نژاد ادامــه داد: از دیگر اولویت هــای برنامه های 
ســال آینده، اجــرای برنامه هــای فرهنگی و ورزشــی 
محله محور، پهنه های تملک و حفــظ پهنه های فضای 
 ســبز، افزایش طرح های زیباســازی و المان ها در شهر

اصفهان است. 
شــهردار اصفهان مهم ترین ویژگی بودجه امسال نسبت 
به سال قبل را تخصیص بودجه بر اساس برنامه راهبردی 
دانســت و افزود: تخصیص منابع بر اساس سیاست های 
اجرایی و تخصیص اعتبارات بر اســاس آمار و اطالعات، از 

دیگر ویژگی های بودجه است.
گفتنی اســت رتبه هشــتم بیــکاری در کشــور، رکود 
شــدید در صنایع اســتان، رتبه 28 و 29 استان اصفهان 
در تخصیــص بودجه عمرانی و جاری و رتبه دوم اســتان 
ازنظر پرداخت مالیات و رکود ناشی از فشارهای مالیاتی، 

ازجمله چالش های توسعه استان است. 
در این میان شاخص های عمده اقتصادی استان اصفهان 
ازجمله بیــکاری، درصد جمعیت شــهری به عنوان یکی 
از دالیل بروز مشکالت شــهری در این استان، تورم، تراز 
تجاری و میزان بودجه، ازجمله آمار نگران کننده ای است 
که در تابستان ســال 95 از ســوی اداره امور اقتصادی و 
دارایی استان منتشر شــده و وضعیت نامطلوبی از اقتصاد 

اصفهان را به تصویر کشیده است.

با وجود شرايط رکود 
اقتصادی و کاهش 

درآمد مردم و شهر، 
مديريت شهری تالش 

کرده تا بدون وقفه 
فعالیت های شهری 
خود را ادامه دهد و 

1185 پروژه کوچک 
و بزرگ را در شهر 

اصفهان اجرا و تکمیل 
کند

شهردار اصفهان خبر داد:

 اجرای 1185 پروژه کوچک و بزرگ در اصفهان

سومین نشست دوساالنه بنیاد مطالعات و پیشرفت نصف جهان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول ريیس 
جمهور، سردار سرلشکر سید يحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، سید يوسف 
طباطبايی نژاد نماينده ولی فقیه و امام جمعه و همچنین رســول زرگرپور استاندار اصفهان، مهدی جمالی 
نژاد شــهردار و رضا امینی ريیس شورای اسالمی شــهر اصفهان، نمايندگان مجلس، دولتمردان و مديران 
اصفهانی بعد از انقالب و مقامات اصفهانی شاغل در وزارتخانه ها و نهادهای تهران و به منظور بررسی مسائل 

زيست محیطی ازجمله ريزگردها، آلودگی هوا و بحران آب اصفهان، در النه جاسوسی برگزار شد.

قاب روز

پلیس آگاهي استان اصفهان، با همکاري سایر سازمان ها طرح هاي 
ویژه اي را به منظور پیشــگیري از جرایم براي اســفندماه تدارک 
دیده است. سرهنگ ستار خســروي رییس پلیس آگاهي اصفهان 
درخصوص طرح های برنامه ریزی شده ویژه نوروز گفت: به منظور 
پیشــگیري، خنثي سازي و کشف ســرقت ها و ســایر جرایم در 
اســفندماه و تعطیالت عید نوروز، اجرای طرح هاي ویژه اي توسط 

پلیس آگاهي اصفهان  درنظر گرفته شده است.
اجرای  طرح اشراف اطالعاتي مجرمان غیر بومي

وي افزود: طــرح مقابله با جیب بري و کیف زنــي در اتوبوس هاي 
شــرکت واحد و اماکن شــلوغ و بازارها، به صورت نامحسوس و با 
همکاري شرکت واحد اتوبوســراني به مرحله اجرا درآمده و هدف 

دستگیري ســارقان، کیف زن ها، جیب برها و پیشگیري از سرقت 
است. این مقام انتظامي ادامه داد: با توجه به اینکه در ایام تعطیالت 
عید نوروز بخشــي از ســارقان از اســتان هاي همجــوار و حتي 
غیرهمجوار اســتان اصفهان جهت ارتکاب ســرقت یا دیگر اعمال 
مجرمانه به این استان مي آیند، طرح اشــراف اطالعاتي مجرمان 
غیربومي اجرا مي شود. سرهنگ خسروي افزود: طرح سوم کنترل 
مجرمان حرفه اي و سابقه دار با هماهنگي مقامات قضائي است که 
طی آن، افراد ســابقه دار مرتکب تکرار جرم در رصد اطالعاتي قرار 
خواهند گرفت و اگر کوچک ترین تحرک مجرمانه اي از آنها دیده 

شود، با آنها برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
بازداشت دستگیرشدگان تا آخر تعطیالت

خســروي بیان داشــت: چهارمین طرح پلیس آگاهــي، مقابله با 
قاچاق،تهیه و توزیــع و مصرف مواد محترقه خطرناک اســت که 

به منظور کاهش آســیب ها و خطرات جســمي و روحي و مادي 
در ایام چهارشــنبه آخر ســال به مرحله اجرا در خواهد آمد. این 
مقام مسئول با اشــاره به اینکه کلیه دستگیرشدگان با هماهنگي 
مقام قضائي تا آخر تعطیالت بازداشــت هســتند، گفت: با افرادي 
که با استفاده از مواد محترقه به شخص یا اموال شخصي یا عمومي 
خسارت وارد کنند و همچنین مالک هر مکاني که این مواد در آن 

نگهداري و عرضه شود، برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
رییس پلیس آگاهي اســتان در پایان به مــردم توصیه کرد: از هم 
اکنون اگر قصد ســفر در ایام نوروز را داریــد، ایمني منازل خود را 
با نصب حفاظ مناســب، آژیر و دوربین مدار بســته افزایش دهید 
و مطلقا از نگهداري اموال با ارزش شــامل طــال و جواهرات و وجه 
نقد در منزل پرهیز کرده و این اموال را حین مســافرت به صندوق 

امانات بانک ها تحویل دهید.

ريیس پلیس آگاهي اصفهان خبر داد:

اجرای طرح هاي پلیس آگاهي اصفهان؛ ويژه نوروز 96

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: در شبانه روز یکهزار تن 
پسماند در اصفهان جمع آوری می شود که 600 تن آن بخش آلی است که 200 الی 
300 تن کود آلی از آن به دست می آید. امیرحسین کمیلی اضافه کرد: بخش عمده 
کاهش تولید کود آلی نسبت به مواد آلی پســماند، به دلیل تبخیر گازهای متصاعد 
است؛ بر این اساس تولید کود آلی از طریق هاضم بی هوازی در دستور کار قرار گرفته 
است. وی ادامه داد: گازهای جمع آوری شــده از این طریق برای تولید برق استفاده 
می شود که می توان گفت از 500 تن زباله در حد 6 مگاوات برق و کود آلی باکیفیت 
بسیار زیاد تولید می شود. کمیلی افزود: تا 3 ماه آینده قرارداد احداث کارخانه هاضم 
بی هوازی باید بسته شــود و تا 24 ماه آینده کارخانه آن راه اندازی خواهد شد. وی 
تاکید کرد: با اجرای این طرح، بخشــی از مشــکالت منطقه از لحاظ بو، آلودگی ها 
و وجود حشــرات موذی کاهش پیدا می کند. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان تاکیدکرد:  در حال حاضر نیز دفن پسماند نداریم؛ اما با راه اندازی 
کارخانه هاضم بی هوازی، بازیافت کامل تر انجام می شــود و گاز پسماندها به برق 

تبدیل شده و ارزش افزوده ایجاد می شود.

عصر روز پنجشنبه مراسم سالگرد شهادت سردار شهید حاج حســین خرازی، فرمانده لشکر امام حسین)ع( در دوران دفاع مقدس، در خیمه گلستان شهدای اصفهان برگزار شد. این مراســم با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده شهدا و با حضور 
مسئولین استانی برگزار شد. حجت االسالم ماندگاری، کارشناس مذهبی نیز از سخنرانان این مراسم بود.

مدیرکل کمیته امــام خمینی)ره( اصفهان گفت: امســال پزشــکان نیکوکار 
اصفهانی حدود 12میلیارد و 500 میلیون ریال به کودکان و نوجوانان نیازمند 
کمک کردند.حمیدرضا شیروان، کمک پزشکان خیر را در قالب طرح محسنین 
و اکرام ایتام بیان کرد و گفت: کمک درمانگران نیکوکار شــش درصد بیشتر از 
مدت مشابه پارسال است. شیران افزود: امسال تاکنون همچنین 350میلیون 
ریال هزینه خدمات پزشکی و درمانی شامل ویزیت، جراحی و بستری فرزندان 

یتیم وسرپرست از کارافتاده را این پزشکان نیکوکار پرداخت کردند.
 وی گفت: بیش از هزار و 135 پزشک عمومی و متخصص برای توانمندسازی و 
تامین حداقل امکانات رفاهی، درمانی و آموزشــی کودکان، نوجوانان و جوانان، 

درقالب طرح های اکرام ایتام و محسنین، با این نهاد همکاری می کنند.
 وی افــزود: خیــران اصفهانــی می توانند با شــماره تمــاس 32217757 
و دریافــت کــد شناســه، کمک هــای نقدی خــود را به شــماره حســاب 
3347787096 یا کارت 6104337770020418 و شــماره حســاب شبا 

IR 86120000000003347787096 بانک ملت واریز کنند.

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداری اصفهان:

ضايعات پسماندهای شهر، به برق تبديل می شود

برگزاری مراسم سالگرد شهید حسین خرازی در گلستان شهدا

مديرکل کمیته امداد اصفهان خبرداد:

کمک 12میلیارد ريالی پزشکان نیکوکار به نیازمندان
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گوناگون

موزه های جالب،ترسناک و 
ناخوشایند  دنیا)2(

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »آشــنایی با خیالی نــگاری« تألیف »مهران هوشــیار« و 
»فاطمه افتخاری راد« را انتشارات »سمت« چاپ و روانه بازار نشر 
کرد. خیالی نگاری همچون دیگــر هنرهایی که با ذهن و خالقیت 
هنرمند تجسم یافته و حضوری عینی می یابد در ذات خود با خیال 
انسان شکل می گیرد و تفاوتی ساختاری با دیگر شیوه هایی چون 

نقاشی و نگارگری و ... ندارد.
در کتاب حاضر که به همــت »دکتر مهران هوشــیار« و»فاطمه 
افتخاری راد« به رشــته تحریر درآمده است؛ اســلوب هنر بدیع  
خیالی نــگاری معرفی و نمونه هایــی از آنکه با شــیوه هایی چون 
نقاشی، نگارگری و تصویرسازی تفاوت ســاختاری و ماهوی دارد، 

عرضه شده است.

این کتاب  مشتمل بر ســه فصل اســت که عناوین آن عبارتند از: 
»فصل اول: آشنایی با تخیل و نســبت آن با خیالی نگاری«، »فصل 
دوم: عناصر بصری در خیالی نگاری« و »فصل ســوم: آشــنایی با 

شیوه های خیالی نگاری و هنرمندان آن«.
 در نخســتین فصل از کتاب، مباحث و موضوعاتی چون تاریخچه 
خیالی نگاری و دســته بندی موضوعی آن، داســتان شکل گیری 

خیالی نگاری، شمایل سازی و ... مورد بررسی قرارگرفته است.
دومین فصل  از این کتاب به مســائلی چون طراحی، رنگ، نماد در 
خیالی نگاری، نور و ســایه روشــن در خیالی نگاری و هم پوشانی 
وقایع ملی و مذهبی در خیالی نگاری اختصاص دارد. در فصل سوم 
نیز عناوینی همچون انواع نقاشــی خیالی نگاری بر اساس زمینه و 
نوع بستر کار، نقاشــی قهوه خانه ای و انواع آن و... تحلیل و بررسی 

شده است.

پیتزای میگو

لبخندک

شکارچی ابر!

مواد الزم
2 عدد نــان پخته شــده پیتزا،2 
قاشــق غذا خوری کره ذوب شده، 
5 ورقــه پنیرپیتزای رنده شــده، 
28 گــرم میگوی پخته شــده،1 
عدد گوجــه فرنگی خرد شــده، 
نصف فنجان کنگرخردشده، یک 
چهارم فنجان ورقه ســبز پیاز، 1 
قاشق چای خوری ســیر تازه ریز 
خرد شده، نصف قاشق چای خوری 
نمک، نصف فنجان پنیر فتا، نصف 

فنجان ریحان تازه خرد شده
طرز تهیه

فررا با درجه 425 فارنهایت)218 سانتی گراد(روشــن کنید تا گرم شود. روی نان پیتزا 
رابا کمی کره یا روغن چرب کنید. تمام مواد در دســتور را بجز پنیر با هم مخلوط کنید. 
مواد مخلوط شده را روی نان پیتزا بریزید.تمام سطح نان را پوشش دهید. هردو پنیر را 
مخلوط کنید و سطح پیتزا را با پنیر بپوشــانید.کمی هم رزماری، آویشن، نمک وفلفل  
روی آن بپاشــید. پیتزا را  به مدت14تا 16 در فر قرار دهید تا پنیر ذوب شده وروی آن 
طالیی شــود.پیتزا را از فر خارج کنید. در صورت تمایل می توانید کمی از ریحان خرد 

شده را روی سطح پیتزا بپاشید.

برای رفتن به کوه یا همان روستای ییالقی 
پدری باید پشــت وانت ســوار می شدیم. 
برای ما که از شهر می آمدیم تجربه وانت سواری خیلی جذاب تر 

از رفتن به شهربازی بود. 
 همیــن طور کــه بــاد تــوی موهایمان مــی پیچیــد و روی 
دست اندازهای جاده باال و پایین  می پریدیم، البه الی اردک ها 
دنبــال کاکل به ســرها می گشــتیم و درخت های ســیبی را 
می دیدیم که داشتند زیر آفتاب تابستان خودشان را برای پاییز 

آماده می کردند. 
شــاخه های درخت های آلبالو تا وســط جاده آمده بودند و اگر 
ســرمان را پایین نمی گرفتیم توی صورتمــان می خوردند. آن 
روزها حســرت می خوردم که چرا قدم کمی بلندتر نیســت تا 
دهنم را باز کنم و همان طور در حال حرکت یک مشت آلبالوی 
خاک گرفته بخورم، فکر می کردم می شــود! هم خوردن آلبالو 
توی آن وضع رویایم بود و هم شکار ابرهایی که به نظر می رسید 

خودشان را به کوه چسبانده اند. 
دلم می خواست یک مشــت ابر جمع کنم و شب سرم را به جای 
بالش روی آنها بگذارم و  پروانه هایی را تماشــا کنم که داشتند 

دور مهتابی اتاق بال می زدند.
عروسک تنوری

کف حیاط که پر از شــاخه های خشــکیده درخت می شــد، 
می فهمیدیم که قرار اســت تنور را روشــن کنند و فردا احتماال 

روزی است که ما را به هزار بهانه از خانه بیرون می فرستند. 
یک مشــت بچه کم ســن و ســال بودیم که یک لحظه آرام و 
قرار نداشتیم و درســت نبود روزی که آتش وسط حیاط تنوره 

می کشد، آن دور و برها بپلکیم. 
اما من آن روز قصد کرده بودم که بمانم و قــول داده بودم عین 
مجســمه کنار بزرگ ترها بنشــینم و فقط تماشــا کنم. آتش، 
رقصان از چوب ها باال می رفت و به چشــم برهم زدنی آنها را به 
توده ای نارنجی رنگ تبدیل می کرد و داغی اش لپ هایم را گل 

می انداخت. 
بوی نان تازه می آمد اما هیچ کدام از اینها به پای شــکوه اتفاقی 
که قرار بــود در آخرین لحظات بیفتد، نمی رســید. یک آدمک 
خمیری که به دیوار تنور می چسبید، پف می کرد و پنج دقیقه 
بعد می شد آن موجود داغ و خوشبو را  این طرف و آن طرف برد 

و سرش را گاز زد!

آشنایی با خیالی نگاری

رژیم غذایی مونو چگونه به کاهش وزن کمک می کند؟)2(
 هواداران این رژیم غذایی مدعی هســتند که خوردن تنها یک ماده غذایی برای یک 
دوره زمانی به گوارش کمک می کند، زیرا بدن مواد مغذی کمتری را باید متابولیسم 
کند و بر همین اساس، آنزیم های گوارشــی کمتری برای این فرآیند نیاز است. بدن 
نیازی به ســخت کار کردن ندارد، میزان نفخ کاهش می یابــد و جذب مواد مغذی به 
حداکثر می رســد، عالوه بر آن نیازهای بدن با کالری های کمتری تامین می شود و 

حتی ممکن است از هوس برای غذاهای کم ارزش پیشگیری  شود. 
 آیا این رژیم می تواند به کاهش وزن منجر شود؟

یکــی از جذاب ترین نکات دربــاره رژیم غذایی مونو این اســت که بــه کاهش وزن 
چشمگیر با سرعت برق و باد منجر می شود، زیرا مصرف کالری بسیار کم است. برخی 
بر این باورند که محدودیت شدید می تواند هوس شما برای قند فرآوری شده، نمک، 

و چربی را کاهش دهد.
 اما پائولیــن هکنی به ایــن نکته اشــاره می کند که بدن شــما بهای این شــرایط 
را پرداخــت خواهد کرد. بــا توجه بــه غذایی که مصــرف می کنید، شــیمی بدن 
 حتــی تنها پس از گذشــت یــک یــا دو هفتــه از چنین رژیــم غذایی به شــدت 

محدود شده ای می تواند به طور چشمگیری تغییر کند.
آیا ایمن است؟

به گفته کارولین آپوویان، مدیر مرکز مدیریت وزن و تغذیه در مرکز پزشکی بوستون، 
اگر چه با کمک این رژیم غذایی ممکن است شاهد کاهش وزن خود باشید، اما به طور 
قطع از سوء تغذیه و از دســت دادن عضله رنج خواهید برد و این تحلیل رفتن عضالت 

به معنای سوخت و ساز کندتر خواهد بود.

نداشاه نوری

در دنیای ما  موزه هایی هستند که تا به حال درباره آنها 
چیزی نشــنیده ایم.  این موزه ها  برای مستند کردن 
موضوعات نامتعارف و عجیب و غریب هستند و افراد 
زیادی تمایل ندارند تــا از آنها بازدید کننــد. در این 
گزارش با چند موزه که برای اغلب مردم ناخوشــایند 

است آشنا خواهید شد.
نمایشگاه خون آشام، کلکسیون دستخط 

دراکوال ها
 موزه خون آشام درله لیالی فرانســه قرار گرفته و هر 
چیز مرتبط به خون آشام هاست در آن جای داده شده 
است. از جلد کتاب های منقش به عکس دراکوال ها تا 
نقاشی هایی که خون آشــام ها را به تصویر می کشند 
در این موزه وجود دارند. کلکسیون امضا ها و دستخط 
ستاره هایی که در نقش دراکوال و خون آشام بازی کرده 

اند، هم در این موزه عجیب گردآوری شده است.
موزه ملی تاریخچه تدفین، هوستون

 این موزه در ایالت هوستن آمریکا قرار گرفته و از جمله 
موزه های عجیبی اســت که تغییرات حاصل شده در 
مراسم تشییع و تدفین در تاریخ را با ابزارهای تاریخی 
به جای مانده از این مراسم  بررسی می کند.تابوت های 
به جای مانده از مصر باســتان تا تابوت های معاصر و 

لباس های تشییع کنندگان در این موزه وجود دارند.
ابزار های  میزوری،  روان پزشــکی،  موزه 

مخوف درمان
 ایــن مــوزه جایــزه کیفیــت Trip Advisor را 
دریافــت کرده اســت. در این مــوزه مراحل مختلف 
روان پزشکی در تاریخ بررسی شــده است. ابزار و آالت 
 درمان بیماری های روانی که از زمان گذشته به جای 

مانده اند لرزه بر تن بازدیدکنندگان آن می اندازد.
موزه ملی توالت، ســیر تکاملی توالت در 

تاریخ
 موزه توالت در دهلــی نو قرار گرفته اســت. مراحل 
پیشــرفت و تکامل تاریخــی توالت از 25۰۰ ســال 
 پیش از میالد تــا دوران معاصــر و ورود تکنولوژی به 
دست شــویی های حال حاضر از جمله موضوعات این 

موزه هستند.
موزه جادوگران

 این موزه بر پایه مشــهورترین داستان های ساحران 
از دهه ســی میالدی قرن پیش آغاز به کار کرد. تاریخ 
ساحران و سرنوشت های ترسناک آنها، لباس های آنها 
و ابزارهایی که در سحر و جادو به کار می بردند از جمله 

وسایل موجود در این موزه است.
موزه روزویل، موزه جســدهای عجیب و 

غریب
 بازدیــد از این مــوزه مناســب افرادی اســت که به 
موجودات فضایــی عالقه دارند. در ایــن موزه تصاویر 
روزنامه ها و صفحات کتاب هایی وجود دارد که وجود 

موجودات فضایی و فرا زمینی را ثابت می کنند.
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حضرت زهرا  )سالم ا... علیها(:
اول باید در فكر مشكالت و آسایش همسایه و نزدیكان و سپس در 

فكر خویشتن بود.
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