
ســازمان میادين میوه و تره بار و ســاماندهي مشــاغل شــهري شــهرداري اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث 
بلوک های D  و K   و R از محور شــماره چهار انبارهای خوار و بار و خشــکبار میدان مرکزی میوه و تره بار شامل: سوله و ساختمان اداری 
ســوله ها به مســاحت حدود 5040 مترمربع واقع در کیلومتر پنج جاده اصفهان - نائین، میدان مرکزی میوه و تــره بار به مبلغ تقريبي 
49.016.024.609 ريال را بر اساس فهارس بهای سال 1395 و با شــرايط پرداخت بصورت 50 درصد نقدی و 50 درصد ملکی مطابق با 

لیست امالک سازمان که در شرايط مناقصه درج گرديده است از طريق مناقصه به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نمايد.
 متقاضیان مي توانند از تاريخ 1395/12/09 تا پايان وقت اداري مورخه 1395/12/19 با ارائه معرفي نامه معتبر و مدارک مربوطه و سوابق 
کاري به دفتر فني سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حد فاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش 
کوچه احســان، پالک 5 مراجعه نموده و پس از اخذ تأيیديه دفتر فني اقدام به واريز مبلغ 700.000 ريال بابت هزينه تهیه اسناد مناقصه 

در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانك شهر شعبه حکیم نموده و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. 
تلفن تماس: 4- 32683601

1- شرکت کنندگان بايستی دارای رتبه بندی چهار ابنیه از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور باشند.
2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 154.000.000 ريال طي ضمانت نامه بانکي يا فیش پرداختي الزامي است. 

3- مدت اجراء: 12 ماه شمسی مي باشد.
4- مهلت ارسال پیشنهادات تا پايان وقت اداری )ساعت 14:30( مورخه 1395/12/21 مي باشد. 

5- پیشنهادات در تاريخ 1395/12/21 بازگشايي مي شوند.
6- سازمان در رد يا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.

7- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است.

 »آگهي مناقصه«  

           سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
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رییس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان اصفهان:   تاوان آه کارگران را پس خواهیم داد

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگي مناسب سازي کشور:    51 درصد معابراصفهان مناسب سازي شد

آيین نکوداشت نیم قرن تجربه دانش جغرافیای دانشگاه 
اصفهان، در محل دانشکده جغرافیاي اين دانشگاه برگزار 
شد. شهردار اصفهان در اين همايش ضمن گرامیداشت 
پنجاهمین سال تاسیس دانشــکده جغرافیاي دانشگاه 
اصفهان، اظهــار کرد: بهترين مکاني که دانشــجويان و 

اساتید دانشــکده جغرافیاي دانشگاه اصفهان مي توانند 
ايده هاي خود را مطرح کرده و به مديريت شهري کمك 
کنند، شهرداري اصفهان است. مهدي جمالي ن ژاد با بیان 
اينکه ماموريت هاي شهرداري بسیار متنوع و کار کردن 

در اين سازمان بسیار مشکل است، تصريح کرد...

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، از برنامه ها و طرح های اجرايی ريیس نیروی انتظامی در چهارشنبه آخر سال خبر 
داد.  سرهنگ جهانگیر کريمی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان، در گفت وگو ايمنا درخصوص چهارشنبه  سوری 

پايان سال گفت: طی بررسی های 10سال اخیر، روند خسارات و آسیب های چهارشنبه سوری هر سال نسبت به سال گذشته...

شهردار اصفهان:
حمايت دانشگاه ها، موتور محركه

گفتمان جديد شهرداري است

با هرگونه حمل ونقل مواد محترقه 
برخورد می كنيم
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معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان درباره خط قرمزهای پلیس
مراسم معارفه فرماندار جدید امروز برگزار می شوددر چهارشنبه سوری هشدار داد:

ماجرای عجيب فرماندار!

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

35درصد از فارغ التحصيالن 
استان بيکار هستند
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  حجت االسالم احمد سالک: به شدت معترضم!
  حجت االسالم سید احمد محی الدین میرمرشدی: تصمیمی جناحی و سیاسی است

  حجت االسالم مهدی آقاجان: توهینی بزرگ به مردم اصفهان است

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرايی به شــرح زير را از طريــق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمین)ريال(برآورد)ريال(محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
عملیات اجرائی بخشی از شبکه جمع آوری فاضالب 95-4-231

شهر نجف آباد محله يزدانشهر 4)با ارزيابی کیفی(
16/315/248/742816/000/000عمرانی )اسناد خزانه(

عملیات اجرائی خطوط انفصال شبکه و خط انتقال 95-4-233
فاضالب شهر خوانسار )با ارزيابی کیفی(

11/764/921/413589/000/000عمرانی )اوراق مشارکت(

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30روز شنبه به تاريخ 95/12/21
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يکشنبه به تاريخ 95/12/22

دریافت اسناد: سايت اينترنتی
 www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا: 8-36680030-031  )داخلی  335(
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پیشنهاد سردبیر:
رزمایش بزرگ دریایی والیت ۹۵ آغاز شد

عکس روز

زندان برای پرسیدن سوال!

 گافی بزرگ؛ در آستانه انتخابات

از زمان بازپس گیری شــرق موصل از داعــش، نیروهای عراقی 
مشغول پاکسازی این شهر از بازمانده های داعش هستند.

شاید یکی از اصلی ترین موضوعات  سیدرسول رضایی
مورد بحث در انتخابــات پیش روی 
ایران مسائل اقتصادی باشــد که به تبع  آن پای برجام نیز به میان 
کشیده خواهد شد؛ چرا که یکی از شعارهای دولت، رفع مشکالت 

اقتصادی به واسطه برجام بود.
در این میان اگر بخواهیم نگاهی به ابزارهــای مانور هر دو جریان 
بزرگ سیاســی ایران در انتخابات بیندازیم اصــالح طلبان باید از 
4 سال عملکرد دولت و دو ســال عملکرد مجلس که اکثریت آن 
را دارند دفــاع کنند و روی آن مانور دهنــد و در طرف مقابل هم تا 
چندی پیش به نظر می رسید صرفا کوبیدن برجام و سیاست های 
اقتصادی اصلی ترین ابزارشان برای مانور در انتخابات باشد که این 
موضوع خود باعث شــده بود کارشناســان بی طرف شانس دولت 
فعلی وحامیان آن برای پیروزی در انتخابات را بیشتر بدانند، آن هم 
نسبت به حریفی که درگیر و دار ایجاد اتحاد است و رهبری واحد . 
با این حال به نظر می رسد مخالفان دولت این روزها باید خوشحال 
باشند که به جز کوبیدن برجام در انتخابات آینده ابزاری دیگر نیز 
در اختیارشان قرار گرفت: طرح دو فوریتی 34 نفر از اصالح طلبان 
مجلس که بر اساس آن اگر کســی در جلسه سخنرانی سیاسیون 
سوالی بپرســد که جلب توجه کند به شــش ماه تا دو سال زندان 
محکوم خواهد شد. این طرح را کســانی ارائه داده اند که خود بارها 
با توسل به این موضوع که رقیب ما به آزادی بیان احترام نمی گذارد 

رقیبشان را کوبیده و مورد انتقاد قرارداده اند. 
درچنین شــرایطی، مخالفان دولت می توانند این گمانه را مطرح 
کنند که جریان مخالف، چون می داند کارنامه قابل قبولی ندارد؛ لذا 
از پاسخ به سواالت مخالفان می ترسد. هرچند که مخالفان دولت از 
همان روز اول مطرح شدن این طرح، با انتشار مقاالت و گزارش های 
مختلف در روزنامه هایشــان از این فرصت استثنایی برای کوبیدن 
دولت اســتفاده کردند. انتقاداتی که همچنان ادامه دارد.  ارائه این 
طرح، از ســوی سیاســیونی که ادعا می کنند باید اهل »مذاکره« 
و »گفت و گو« بود ، بعید به نظر می رســید و می تــوان آن را یک 
»گاف بزرگ« در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری به شمارآورد 
برای مخالفانی که تا قبل از ارائه چنین طرحی تنها می توانســتند 
به اشــکاالت برجام بپردازند. حال باید منتظر ماند و دید که ارائه 
دهندگان این طرح در مقابل این انتقادها چگونه عمل خواهند کرد و 
آیا از تصویب این طرح پشیمان خواهند شد یا همچنان بر ادله خود 

برای تصویب طرح زندان برای سوال پا فشاری خواهند کرد.

 مرحله نهایــی رزمایش بــزرگ دریایــی والیت ۹۵ بــا اعالم رمز
»یا زهرا« توسط امیر دریادار سیاری از عرشه پیشرفته ترین ناوشکن 

تمام ایرانی کشور آغاز شد.
به گزارش ایسنا، امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی راهبردی 
ارتش پس از اعالم رمز »یا زهــرا«  و صدور فرمان آغاز مرحله نهایی 
رزمایش بزرگ دریایی والیت ۹۵ در بندر عباس، در جمع خبرنگاران 

حاضر و جزئیات این رزمایش را تشریح کرد.
بر اســاس این گزارش، در رزمایش بزرگ دریایی والیت ۹۵ که در 
محدوده ای به وسعت ۲ میلیون کیلومتر مربع از تنگه هرمز، دریای 
عمان، شمال اقیانوس هند و تنگه باب المندب تا مدار ۱۰ درجه در 
حال برگزاری اســت، یگان های شناور زیرسطحی و سطحی نیروی 
دریایی راهبردی ارتش با به همراه داشتن بالگردهای دریایی در قالب 
ناوگروه های دفاعی در عمق و در محورهای مشخص شده مستقر و 
ماموریت های محوله را برابر برنامه های تدوین شــده اجرا می کنند. 
همچنین به صورت همزمان تیپ های تکاور دریایی و عملیات ویژه 
در سرتاســر ســواحل مکران تا فاصله ۲4 مایل دریایی معادل 44 
کیلومتر مستقر و در راســتای دفاع از آب های سرزمینی تمرینات 
مربوطه را به اجرا می گذارند. عالوه بر بالگردهای دریایی مستقر در 
یگان های شناور، ســایر یگان های پروازی نیروی دریایی راهبردی 
ارتش شــامل هواپیماهای گشــت شناســایی، هواناوها و پهپادها 
نیز ضمن گسترش نســبت به رصد کلیه تحرکات در منطقه اقدام 
می کنند. در همین راستا سامانه های مصونیت بخش به شناورهای 
نیروی دریایــی راهبردی ارتش اعــم از انواع رادارهای پیشــرفته، 
سامانه های ســوناری نوین و ســامانه های چف که از دستاوردهای 
بومی حاصل خالقیت و نوآوری مجموعــه جهادخودکفایی ارتش 
و صنایع دفاعی داخلی محسوب می شــود در طول مدت رزمایش 
مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین سامانه های بهداشت و درمان 
سیار، بیمارستان های صحرایی و مجموعه های آمادی و پشتیبانی 
به منظور تامین نیازمندی های رزمندگان مستقر در منطقه رزمایش 
و همچنین اقدامات مردم یاری اعم از ارائه خدمات رایگان پزشــکی 
شامل رادیولوژی، سونوگرافی، دندانپزشکی، ویزیت بیماران، عمل 
جراحی و توصیه ها و آموزش های بهداشــتی مرتبط با حفاظت از 

محیط زیست به هموطنان ساکن در سواحل مکران اقدام می کنند.

یادداشت

خبر

احزابرسانه ملیسیاست خارجهواکنش

حجت االسالم محمدتقی رهبر عضو جامعه روحانیت 
مبارز تهران در گفت وگو با خبرآنالیــن درباره اعالم 
۲۱ چهره اصولگرا در مجمع عمومــی جبهه مردمی 
نیروهای انقــالب و انتخاب نامزد نهایــی از میان آنها 
گفت: براساس سازوکارهای پیش بینی شده در چند 
مرحله گزینه نهایی انتخاب خواهد شد و همه هم تعهد 
دادند و پذیرفتند نامزد نهایی هر کس بود بقیه به نفع 
او انصراف دهند و دیگر وارد صحنه انتخابات نشــوند.

این فعال سیاسی اصولگرا در پاســخ به این سوال که 
یعنی هنوز معلوم نیســت که آیت ا... ابراهیم رییسی 
نامزد نهایــی اصولگرایان و جبهه مردمــی نیروهای 
انقالب اسالمی باشــد؟ ادامه داد: خیر نظر جمع بعد 
از بررســی ها، رایزنی ها، مشــورت ها و گفت وگوها 
مشخص می شــود؛ بنابراین در مجموع باید گفت چه 

بسا این طور بشود و چه بسا نشود.
وی درباره نپیوستن سعید جلیلی و جبهه پایداری به 
مکانیزم انتخاب نامزد جبهه مردمی نیروهای انقالب 
توضیح داد: طبعا خودشــان مستقل عمل می کنند و 

هیچ کس هم با آنها دعوا ندارد.

عبدالعلی علی عسگری رییس ســازمان صدا و سیما 
در جمع نمایندگان مجلس بــا بیان اینکه مقام معظم 
رهبری بارها فرموده اند ما در جنگ رسانه ای هستیم 
اما رسانه ملی با مشــکالت جدی رو به رو است، گفت: 
این ســازمانی که امروز به دســت من رسیده ماهیانه 
۱8۵ میلیــارد تومــان حقوق کارمندانش می شــود 
درحالی که سقف بدهی رســانه ملی در سال جاری از 
۱۱۰۰ میلیارد عبور کــرده و کل بودجه ای که دولت 
به ما می دهد ۱۲۰۰ میلیارد تومان اســت و می گویند 
مابقی را خودتان به دست آوردید، چگونه؟ درواقع در 
این رکود باید تبلیغاتی را روی آنتن ببریم که خودمان 

بسیاری از آنها را قبول نداریم. 
وی با بیان اینکه به مقام معظم رهبری نامه نوشــته و 
درخواســت افزایش بودجه پایه صدا و سیما را داشته، 
افزود: با این شرایط رسانه ملی در سال آینده قابل اداره 
نیست؛ بنابراین امیدوارم در روزهای باقی مانده برای 
تعیین تکلیف بودجه ســال ۹6 کاری برای رسانه ملی 
انجام شود؛ چراکه اگر رسانه ملی آسیب ببیند جامعه 

آسیب خواهد دید.

عضو جامعه روحانیت:

 با جبهه پایداری 
دعـوا نداریم

رییس سازمان صدا و سیما:

با این شرایط رسانه ملی 
در سال آینده قابل اداره نیست

نقوی حسینی:

 امارات جزایر ایرانی را
 اشغال کرده است

دبیر کل حزب مردمی اصالحات:

روحانی شروط  ما را رد کند
 از وی عبور می کنیم

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس با اشــاره بــه آخرین 
وضعیت دو جزیــره ایرانی »آریانــا« و »زرکوه«، گفت: 
امارات در ارتباط با جزایر ســه گانه کــه جزو الینفک 
جمهوری اسالمی بوده و براساس تمام اسناد تاریخی، این 
جزایر متعلق به کشورمان است، هر روز حرف از حاکمیت 

بر این جزایر را مطرح می کنند.
نماینده مردم ورامین در مجلس شــورای اســالمی، با 
اعالم اینکه جزایر » آریانــا« و »زرکوه« جزو خاک ایران 
محسوب می شــوند، افزود: این جزایر ایرانی در شرایط 
کنونی تحت اشغال کشور امارات قرار دارد، اما بر اساس 
اسناد بین المللی و تاریخی این جزایر متعلق به جمهوری 
اسالمی است.حال با توجه به مواضع و اظهارات مقامات 
اماراتی، وزارت خارجه باید نسبت به اشغال این جزایر از 

سوی امارات عکس العمل نشان دهد.
وی ادامه داد: جزایر » آریانا« و »زرکوه« باید بار دیگر به 
جمهوری اسالمی بگردند و اقدام امارات در اشغال این دو 

جزیره مغایر با تمام قوانین بین المللی است.

مشــرق: محمــد زارع فومنی دبیر کل حــزب مردمی 
اصالحــات، دربــاره آخریــن تحــرکات انتخاباتی و 
استراتژی های حزب متبوع خود برای انتخابات سال ۹6، 
اظهار داشت: قطعا حزب مردمی اصالحات در انتخابات 
آینده به صورت مستقل وارد صحنه انتخابات خواهد شد 
و هیچ ائتالفی با شورای سیاســت گذاری اصالح طلبان 
نخواهیم کرد. وی افزود: حــزب مردمی اصالحات برای 
پنجمین دوره انتخابات شــورای اسالمی شهر و روستا 
لیست انتخاباتی در سراسر کشــور ارائه خواهد داد و با 
هیچ حزب و گروهی ائتالف نمی کند. فومنی با اشاره به 
نشست هم اندیشی این حزب با دبیران کل استانی  گفت: 
ما در این نشســت تصمیم نهایی خود را برای حمایت از 
کاندیدا خواهیم گرفت. وی در عین حــال تاکید کرد: 
پیشــنهاد می کنیم که فــردی در کنــار روحانی برای 
پوشش دادن وی در انتخابات ســال ۹6 کاندیدا شود تا 
بتواند آرای خاکستری را جذب کند. فومنی گفت:  ما با 
هیچ کس عهد اخوت نبسته ایم روحانی شرط و شروط ما 

را نپذیرد از وی عبور می کنیم.

پاکسازی موصل از بقایای داعش 

کافه سیاست

بین الملل

 ما بیشــتر از آنکه در کشــور نیاز به منزل داشته باشیم، به 
مسکن که محل سکونت و آرامش اســت، نیاز داریم. مسکن 
بدان معناســت که انسان با نزدیک شــدن به آن قلبش آرام 
گرفته و باعث آرامش روح او شــود و سالمت ابتدا از مسکن، 

غذا و هوای تنفس شده، شروع می شود.
 اگر بانوان ما که در حال عبور در خیابان ها هستند از سوی 
انسان های الابالی آزار کالمی ببینند، آرامش آنها از بین رفته 

و روح آنان مورد آزار قرار می گیرد.
 ابوعلی ســینا می گوید جسم ســالم در روح و روح سالم در 
جسم، اثرات متقابل بر یکدیگر دارند. انسان مضطرب و ناآرام 
نمی تواند، بدن سالمی داشته باشد و از این رو سالمت، دنیای 

وسیعی دارد.
 متاسفانه برخی از تعامل با جهان بدشان می آید و از تقابل 
اســتقبال می کنند که البته این تقابل برای برخی نان داشته 
اســت. هنگامی که تعامل بــا جهان وجود نداشــته و دچار 
تحریم هستیم، به ناچار برای کشــاورزی، باید از کود و سم 

غیراستاندارد استفاده کنیم.

 هنگامی که کشــاورزی ما نمی تواند در چارچوب سالمت 
حرکت کند؛ ناچاریم از میوه، سبزیجات، گندم و بذر نادرست 

استفاده کنیم.
 ما باید بتوانیم نیازمندی های خود در بخش مواد غذایی را 
تامین کنیم و باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که سالمت از 

باغ ها و مزارع اصالح و تامین شود.
رییس  جمهوری با اشــاره به ضرورت تعامل بــا جهان برای 
توسعه سالمت در کشــور، افزود: اینطور نیست که در دارو و 
درمان و پزشکی بتوانیم بدون تعامل با جهان پیشرفت کنیم، 

بلکه دانشگاه ها و محققین ما باید در تعامل با دنیا باشند.
 برخی تصور می کنند، هر چه قفل های دروازه کشور بیشتر 
باشد، امنیت و سالمت بیشــتر خواهد بود؛ اما اینطور نیست، 

چرا که ما ملتی بزرگ و با فرهنگ داریم.
 آیا باید نسبت به اســتاد دانشــگاهی که می خواهد برای 
مطالعه به خــارج رفته و یا محققی که می خواهد به کشــور 
بیاید ابراز نگرانی داشته باشــیم؟ برخی ذهن نگرانی دارند و 
نگرانی را در جامعه ترویج می کنند و این در حالی اســت که 

اساتید ما باید در تعامل با استادان و محققان جهان، پیشرفت 
کنند.

 گاهی یک تحقیق کوچک با تبدیل شــدن بــه یک دارو و 
واکســن می تواند یــک بیمــاری را درمان و یا حتــی از آن 

پیشگیری کند.
 زمانی که دولت قبل بر ســر کار بود وقتی می خواســتیم 
انتقاد کنیم می گفتند، دولت را تضعیــف نکنید و امروز هم 
که می خواهیم از اقدامات دولت قبل انتقاد کنیم، می گویند، 
کاری به گذشــته نداشــته باشــید و اقدامات دولت خود را 
بگویید. برخی دچار آلزایمر سیاسی هستند و یادشان می رود 
که درمان، قیمــت دارو و تجهیزات پزشــکی چه وضعی در 
کشور داشت و برخی از داروها و تجهیزات پزشکی به سختی 

تهیه می شد.
 اگر گوشت در کشــور دو روز گران شود این موضوع تبدیل 

به خبر یک و رسمی تلویزیون خواهد شد.
 ما برای نجات مردم از رنج و بیماری ها به ســرمایه گذاری 
برای ساختن بیمارســتان، خرید تجهیزات و استخدام افراد  
نیازمند هســتیم. یکی از وظایف دولت تالش برای سالمت 
کشور اســت و بخش بزرگی از بودجه جاری کشــور نیز به 
آموزش، بهداشت، امنیت و مســائل مربوط به رفاه اجتماعی 
اختصاص دارد و این بودجه جــاری به معنای ارائه خدمت به 
مردم است؛ اما همه ســرمایه مورد نیاز را دولت نمی تواند در 
بخش سالمت و درمان تامین کند، بلکه باید سرمایه گذاران 
بخش خصوصی را دعوت به کار کنیــم و اگر این کار صورت 
گیرد و سرمایه گذار بداند که این اقدامات برای سالمت کشور 
مهم و حیاتی است و سود عادالنه نصیبش می شود، به میدان 

خواهد آمد.
 سبک و شیوه زندگی اعم از نوع ساخت مسکن، نحوه لباس 
پوشــیدن و انجام فعالیت در منزل و محل کار، بر ســالمت 
جامعــه تاثیرگذار بوده و ایــن در تعالیم فرهنگ اســالم به 
صورت بسیار وســیع مطرح اســت و تنها اینگونه نیست که 
تصور کنیم اسالم برای این آمده تا بگوید چطور نماز بخوانیم 
و احکام دینی را بــه جا بیاوریم، بلکه در ســبک زندگی هم 

دستورات بسیار فراوانی وجود دارد.
 در دورانی که درآمد نفت کشور بســیار کاهش یافته بود و 
دیگر کشورهای نفت خیز منطقه از ذخایر خود در این بحران 
استفاده کردند، دولت، در ســال های ۹3 و ۹4 ، ۲۰ درصد از 
درآمد خود را به صندوق توسعه ملی واریز کرد و این در حالی 
اســت که مجلس اخیرا تصویب کرده که سال آینده باید این 

مقدار به 3۰ درصد برسد.
 برخی همین کــه ذره ای نشــاط در بین مــردم به وجود 
می آید، می گویند اشکال دارد. چطور گریه کردن به هر مقدار 

که باشد، حالل است اما خندیدن و نشاط، حرام؟
 حداقل در ایام عید نوروز که ایام والدت حضرت زهرا)س( 

هم هست،اجازه دهیم مردم در کشور نشاط داشته باشند.
 نباید مردم را با دروغ گفتن نســبت به آینده نظام و کشور 
مأیوس کرد.باید دســت به دســت هم دهیــم و این معنای 

مجمع ملی سالمت است.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز گذشته در نخستین مجمع ملی سالمت و تقدیر از برگزیدگان مؤلفه های 
اجتماعی موثر بر سالمت اظهارداشــت: اتکال ما به خدا و اعتماد ما به حق و همراهی مردم است؛ مسیر توسعه کشور را 
پر قدرت ادامه می دهیم.  رییس  جمهوری سالمت را یکی از موضوعات حائز اهمیت در کشور برشمرد و با اشاره به اینکه 
مسئوالن بخش بهداشت و سالمت مسئولیت سنگین و مقدسی را بر دوش دارند، گفت: مجمع ملی سالمت، راهنمای خوبی 
برای ماست و معنای آن این است که اوال سالمت فرای درمان و مهم تر و مقدم بر درمان بوده و ثانیا سالمت، ارگان، جایگاه و 

استقبال ترکیهنهاد خاصی نداشته و به قشری خاص تعلق ندارد. در ادامه گزیده ای از سخنان رییس جمهوری را می خوانید:
 از معارضان زخمی سوری

اداره عربستان به دست 
»بن نایف« افتاد

منابع ترکیــه ای از انتقال ۱۲ معارض مســلح زخمی 
سوری به خاک ترکیه برای مداوای آنان خبر دادند.

به گزارش خبرگــزاری آناتولی،منابع پزشــکی اعالم 
کردند که ۱۲ تن از اعضای مخالفان مسلح سوریه که 
در درگیری با اعضای گروه داعش در اطراف شهر الباب 
واقع در شمال سوریه زخمی شده بودند، برای مداوا به 

بیمارستان دولتی در کیلیس ترکیه منتقل شدند.
آناتولی نوشت: مخالفان مســلح سوریه تحت حمایت 
ارتش ترکیه پنجشنبه گذشــته در چارچوب عملیات 
موسوم به ســپر فرات، شــهر الباب را به طور کامل به 

تصرف خود در آوردند.
یگان های ارتــش ترکیه با هماهنگی نیــروی هوایی 
ائتالف تحت فرماندهی آمریکا حمله نظامی به شمال 
ســوریه را در اواخر اوت گذشته با عنوان پاکسازی این 
منطقه از وجود گروه های تروریســتی بــه ویژه گروه 

داعش، با عملیات سپر فرات آغاز کردند.

با آغاز ســفر طوالنی پادشاه عربســتان به کشورهای 
آسیایی، محمد بن نایف، ولیعهد عربستان حدود یک 

ماه زمام امور این کشور را بر عهده می گیرد.
به گزارش رای الیوم، »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه 
عربستان عصر شــنبه، ریاض را به مقصد مالزی ترک 
کرد تا سفر آسیایی خود را آغاز کند. وی پس از مالزی 
به اندونزی، برونئی، ژاپن، چین و اردن ســفر خواهد 

کرد.
این اولین ســفر آســیایی پادشاه عربســتان پس از 

رسیدن به قدرت در ۲3 ژانویه ۲۰۱۵ به شمار می آید.
بر اساس بیانیه دیوان پادشاهی عربستان، سلمان بن 
عبدالعزیز در این ســفر با سران کشــورهای آسیایی 
دیــدار می کند و بــا آنها دربــاره روابــط دوجانبه و 
موضوعات منطقه ای و بین المللــی گفت وگو خواهد 
کرد. در این بیانیه آمده اســت که ســفر سلمان بن 
عبدالعزیز در راستای تقویت و توسعه روابط این کشور 
در تمامی زمینه ها با کشورهای دوست و برادر و پاسخ 

به دعوت این کشورها از عربستان بوده است.
همچنین در این سفر، پادشــاه عربستان در نشست 
سران کشورهای اتحادیه عرب که بیست و هشتمین 
دوره آن در پایان ماه مارس در اردن برگزار می شــود 

شرکت خواهد کرد.

رییس جمهور:

خنده حرام است؟

خودکشي میرقوامي 
ارتباطي با وزارت 

اطالعات ندارد

عربستان برای آشتی 
با ایران دست به دامان 

عراق شد

فارس: یک مقام مســئول در وزارت اطالعات هرگونه ارتباط بین فوت خانم 
مهدیس لبابي میرقوامي با این وزارت خانه را تکذیب کرد و گفت: براســاس 
بررســي ها و رصدهاي اطالعاتي، وي در تاریخ 7 بهمن بــه علت بروز برخي 
مشکالت خانوادگي، خودکشي کرده است. وي گفت: در تاریخ پنجم اسفند 
مصادف بــا روز مهندس، اخباري درباره فوت خانــم مهندس مهدیس لبابي 
میرقوامي، یکي از شهروندان اســتان کرمانشاه و دانشجوي کارشناسي ارشد 
دانشگاه ســهند تبریز به علت تجاوز ماموران اداره کل اطالعات کرمانشاه در 
شبکه ها و خبرگزاري هاي وابســته به معاندین و ضدانقالب منتشر شد.این 
مقام مسئول افزود: نامبرده هیچگونه سابقه دستگیري، احضار یا بازداشت در 
وزارت اطالعات و اداره کل اطالعات کرمانشاه نداشته و  براساس بررسي هاي 
صورت گرفته و رصدهاي اطالعاتي، خانم لبابي میرقوامي به علت بروز برخي 
 مشکالت خانوادگي، خودکشي کرده است . این خبر را خبرگزاری »فارس« 

منتشر کرد. 

وزیر خارجه عربستان در دیدار با نخســت وزیر عراق گفته که بی طرفی بغداد 
می تواند زمینه های آشتی ایران و عربستان را فراهم آورد.»عادل الجبیر«، وزیر 
خارجه عربستان، طبق بیانیه ای که دفتر نخســت وزیری عراق منتشر کرده 
خواستار بی طرفی عراق در مناقشات میان ایران و عربستان شده است.طبق 
گزارش شبکه خبری راشاتودی، الجبیر که در دیداری اعالم نشده وارد بغداد 
شده بود آمادگی کشورش را برای کمک به برقراری ثبات در مناطق آزاد شده از 
گروه های تروریستی اعالم کرده است. این دیپلمات سعودی، در بخش دیگری 
از اظهاراتش که در بیانیه دفتر نخســت وزیری عراق آورده شده گفته است: 

»بی طرفی عراق می تواند بستر آشتی ایران و عربستان سعودی را فراهم کند.«
الجبیر، همچنین در این دیدار از نخست وزیر عراق به عنوان فردی که هرگز از 
»لحن تهاجمی علیه عربستان سعودی« استفاده نکرده، تمجید کرده است. 
عادل الجبیر روز شــنبه در ســفری غیر منتظره وارد بغداد شد و با مسئوالن 

عراقی دیدار کرد.

 برخی همین که 
ذره ای نشاط در 

بین مردم به وجود 
می آید، می گویند 

اشکال دارد. 
چطور گریه کردن 

به هر مقدار که 
باشد، حالل است 

اما خندیدن و 
نشاط، حرام؟

با اعالم رمز یا زهرا؛

رزمایش بزرگ دریایی 
والیت ۹۵ آغاز شد
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پیشنهاد سردبیر:
جریمه دیرکرد قبوض رانندگی تا پایان 95 با شرایطی بخشیده شد

نگاه روزیادداشت

معاون نظارت بر اجرای استاندارد ســازمان استاندارد با تشریح 
جزئیات اجرای استانداردهای جدید 83 گانه در صنعت خودرو، 
گفت: از ابتدای دی مــاه 97 خودروهایی قابلیــت تولید  را در 
کشــور دارند که مطابق با اســتانداردهای جدید باشند و تولید 
خودروهای فاقد این شــرایط متوقف خواهد شد. وحید مرندی 
مقدم در یک نشســت خبری اظهار داشــت: از ابتدای دی ماه 
سال آینده 11 استاندارد جدید در صنعت خودروسازی اجرایی 
می شود و 22 استاندارد جدید نیز از ابتدای دی ماه97 در کشور 

اجرا خواهد شد.
وی با بیــان اینکــه قراردادهای جدیــد خودروســازان نیز با 
اســتانداردهای جدید تولید می شــوند، افزود: 52 اســتاندارد 
فعلی در صنعت خودرو به روز رســانی شــده و عالوه بر این 21 
اســتاندارد جدید به تعداد قبلی اضافه شده است. مرندی مقدم 
ادامه داد: اگر تولید تعــدادی از خودروها از ابتدای دی ماه 97 با 
اســتانداردهای جدید همخوانی نداشته باشد از ادامه تولید آنها 

جلوگیری خواهد شد.
به گفته وی تولید برخی خودروهای فعلی از ابتدای دی ماه 97 
قابلیت مطابقت با استانداردهای جدید را ندارند و نیازمند تغییر 
پلتفورم هستند. معاون نظارت بر اجرای استاندارد تصریح کرد: 
خودروســازان گفته اند که تغییر پلتفورم این خودروها هزینه بر 
است و به نفع آنهاســت که تولید این خودروها را کنار بگذارند و 

خودروهای جدید را طراحی و تولید کنند.
وی توضیح داد: بیشــتر موارد اســتانداردهای جدید مربوط به 
مســائل ایمنی، ترمز پیشــرفته اضطراری، ترمزگیری، هشدار 
تغییر مســیر حرکت خودرو و سیستم های هشــداری خودرو، 
حفاظت از عابــر پیاده، محــدوده کننده ســرعت و همچنین 

تجهیزات ضد سرقت می شود.

با افزایش اســتانداردهای خودروی در نظر گرفته شده از 52 به 
83 مورد تا ابتدای دی ماه سال 1397، قطعا خط تولید پراید و 

پژو ۴۰5 حداقل تا دو سال آینده متوقف نخواهد شد.
به گزارش ایســنا، پراید و پــژو ۴۰5 دو خودرویی هســتند که 
بیش از 2۰ ســال از تولید آنها می گذرد اما کماکان خط تولید 
آنها متوقف نشده و باوجود گفته مســئوالن که بر اساس قانون 
باید خط تولید اتومبیل هایی که 1۰ ســال از عمر آنها می گذرد 
متوقف شــوند، هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده و با در نظر 
گرفتن اســتانداردهای جدید خودرویی که تعداد آنها از 52 به 
83 مورد افزایش یافته، به نظر می رسد حداقل تا دو سال آینده 

شاهد ادامه تولید این دو خودرو باشیم.
ســازمان ملی اســتاندارد ایران اخیــرا اعالم کرد کــه تعداد 
استانداردهای خودرویی جدید از 52 به 83 مورد افزایش یافته 
و بر اساس تفاهم نامه ای که بین این ســازمان و وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت مدنظر قرار گرفته، تصمیم بر این اســت که تا 
ابتدای دی ماه ســال 139۶ نیمی از این اســتانداردها رعایت 
شــود و تا ابتدای دی ماه سال 1397 نیز ســایر استانداردهای 
در نظر گرفته شــده که از 52 مورد به 83 مــورد افزایش یافته، 
تطبیق داده شــوند. بر اساس این مهلت دو ســاله، خودروهایی 
که محصوالت خود را با 83 مورد اســتاندارد در نظر گرفته شده 
تطبیق ندهند، با توقــف خط تولید روبه رو خواهند شــد اما در 
صورتی که پلتفورم خود را تغییر داده و اســتاندارد محصوالت 
خود را بــا 83 مورد اســتاندارد کلی خودروهــا تطبیق دهند، 

مشکلی برای ادامه تولید نخواهند داشت.
در این بین اما سوال اصلی این است که به چه علت خودروهایی 
که بیش از 1۰ ســال از تولید آنها گذشــته، نه تنها با توقف خط 
تولید روبه رو نشده اند که با افزایش استانداردهای در نظر گرفته 
شــده از 52 به 83 مورد تا ابتدای دی ماه ســال 1397 فرصتی 

دوساله به آنها داده شده است؟
در نیمه ســال جاری بود که صحبت های مختلف و متفاوتی در 
ارتباط با توقف خــط تولید پراید و پژو ۴۰5 به گوش رســید و 
پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد نیز در این راستا اعالم 
کرد که بر اســاس قانون توقف تولید خودروهایی با بیش از 1۰ 
ســال تولید، خودروهایی مانند پراید یا پــژو ۴۰5 از خط تولید 

خودروسازان داخلی خارج خواهند شد.
پس از این اظهارات به نظر می رســید که حداقل تا پایان ســال 
جاری شــاهد تصمیم جدی در این راستا باشــیم اما بر اساس 
اخباری که در ابتدای اسفندماه سال جاری توسط سازمان ملی 
استاندارد منتشر شــد، قطعا خط تولید دو خودروی پراید و پژو 
۴۰5 تا دی ماه ســال 1397 متوقف نخواهد شــد و در صورت 
تغییر پلتفورم از آن زمان به بعد نیز شــاهد ادامه خط تولید این 
دو خودرو خواهیم بود. اما ســوال دیگری نیز کــه با آن روبه رو 
هســتیم این اســت که آیا در صورتی که خودروهای مختلف از 
جمله دو خودروی مذکور اســتاندارد محصــوالت خود را با 83 
اســتاندارد در نظر گرفته شده توسط ســازمان ملی استاندارد 
تطبیق ندهند خط تولیــد آنها متوقف خواهد شــد یا خیر؟ آیا 
این تصمیم اتخاذ شده همچون قانونی الزام آور خودروسازان را 
مکلف به رعایت اســتانداردهای در نظر گرفته شــده می کند یا 
تنها تصمیمی برهه ای است که با گذشت زمان موجب مماشات 
با سازندگان خودروهایی است که محصوالت آنها از کیفیت های 

به روز دنیا برخوردار نیست؟!

نمایندگان مجلس شورای اسالمی جریمه دیرکرد ناشی از عدم 
پرداخت قبوض رانندگی تا پایان ســال 95 را ضمن شــرایطی 

بخشیده اعالم کردند.
نمایندگان مجلس شورای اســالمی در ادامه بررسی بخش های 
درآمدی الیحــه بودجه 139۶ کل کشــور، جریمــه دیرکرد 
 قبوض رانندگــی ســال 95 را  تحــت شــرایطی از پرداخت

معاف کردند.
نمایندگان با تصویب بنــد )ج( تبصره 11 الیحه بودجه ســال 
آینده، مقرر کردند که »در صورت پرداخت و تســویه حســاب 
قبوض جریمه های رانندگی توســط مالکان خودرو تا پایان آذر 
ماه 139۶، جریمه دیرکرد ناشــی از عدم پرداخت تا پایان سال 
1395 بخشیده می شــود و مبلغ وصولی از این محل به حساب 
درآمد عمومــی موضوع ردیف 15۰123 جدول شــماره 5 این 

قانون واریز می شود.«

اجرای استانداردهای جدید خودرو

ریل گذاری دو ساله برای ادامه تولید 
پراید و پژو ۴۰5

جریمه دیرکرد قبوض رانندگی تا 
پایان 95 با شرایطی بخشیده شد

بازارهای مالی اصفهان نخســتین روز از هفته کاری 
خود را با افزایش قیمت ســکه، کاهش تقاضا در بازار 
ارز و افزایش عرضه ها در معامالت پایانی بازار بورس 

منطقه ای خاتمه دادند.
 در این میــان مهم ترین اخبار اقتصــادی این روز به 
سیاســت های جدید دولــت برای کنتــرل قیمت 
پرتقال، معاف شــدن حقوق زیر 2 میلیون تومان از 
پرداخت مالیات، کاهش2/8 میلیارد دالری صادرات 
غیر نفتــی و تمدید قانــون فعلی معافیــت ارزیابی 

دارایی ها از مالیات اختصاص داشت.
معامالت این روز بازار ســرمایه بــا افزایش تقاضا در 
نمادهایــی همچون پارســان، غدیــر و تاپیکو آغاز 
شد و همین امر رشد شــاخص را رقم زد؛ در ادامه با 
شــدت گرفتن عرضه ها در بازار از رشد هر چه بیشتر 
شاخص ممانعت شد و تنها 1۶ واحد در این روز رشد 

کرد.
فــوالد مبارکــه همچنــان در انتظار بازگشــایی 
 پــس از افزایــش 5۴ درصــدی ســود هر ســهم

 است.
با نگاهی به معامالت این روز بازار صرافی های شهر، 
کمبود تقاضا بــرای ارزهای رایج ایــن بازار ملموس 
اســت؛ به دنبال برآیند عرضه و تقاضــا در بازار ارز، 
ارزش هر دالر با 9 تومان افت به 3 هزار و 77۴ تومان 

رسید.
یورو نیز با افت دو تومانی نســبت به روز کاری شنبه 
در قیمت ۴ هزار و 58 تومان در دســت فعاالن این 
بازار به گردش درآمد. هر پوند انگلیس نیز 12 تومان 
کاهش ارزش داشت و به قیمت ۴ هزار و 727 تومان 
رسید. در این بازار همچنین تقاضا برای خرید درهم 
امــارات افزایش یافــت و همین امر منجر به رشــد 

قیمت این ارز شد.
با نزدیک شدن به سال نو، افزایش تقاضا برای خرید 
طال در بازار طالفروشــی های شــهر افزایش یافت و 
 در این ایام حضور مردم در طالفروشــی ها پررنگ تر

 شده است.
 بر همین اســاس ارزش هر قطعه ســکه تمام بهار 
آزادی 7 هــزار و 5۰۰ تومان نســبت بــه روز کاری  
شنبه رشــد کرد و به یک  میلیون و 2۰8 هزار و 5۰۰ 
تومان رسید. نیم سکه بهار آزادی نیز در قیمت ۶۶2 
هزار تومان مبادله شــد و 3 هزار تومان نسبت به روز 

کاری شنبه رشد کرد.

از بازارهای مالی شهر چه خبر؟

افزایش قیمت طال در بازار 
اصفهان

درشهر

آذر که از راه می رسد و باد ســرد زمستانی را به صورتمان 
می کوبد دلمان گرم می شــود. گرم به حضور زمســتان 

پربار که جبران همه بی آبی ها را بکند.
زمســتان از راه می رســد همراه با کوله بــاری از برف و 
سرما،گاهی اوج می گیرد و قدرت نمایی می کند و گاهی 
با آفتاب نــه چندان گرمش بر چهــره هموطنان نور امید 

می پاشد.
اکثر شهرهای کشــور درگیر برف و بوران می شوند. راه ها 
بند می آید و مســافران در راه می مانند. ســتاد مبارزه با 
تشکیل می شــود و خالصه کالم همه برای مقابله با برف 

بسیج می شوند.
در شهرهای جنوبی کشور بر اثر باران سیل جاری می شود 
و عده بی شماری از هموطنان بی خانمان می شوند.آواره 

شدن مردم بی پناه اگر چه صحنه ای تاسف بار است ولی 
بارش باران برای مردم کویر نشین نعمت است، حال به هر 
بهایی که باشد. شاید در کنار خانه های فروریخته شان به 

بهار سر سبز می اندیشند که دیگر دغدغه آب را ندارند.
بارش های زمســتانی در اکثر نقاط کشــور جریان دارد 
ولی شــهر اصفهان همچون گذشــته بهــره چندانی از 
 این بارش هــا نمی برد،گویا آســمان با مردم این شــهر

 قهر کرده است!
هر چند در شــهرهایی چــون فریدن، فرویدون شــهر و 
خوانســار چندین بار برف بارید ولی مرکز استان همچون 

سال های گذشته در حسرت برف باقی ماند.
به راستی چه بر سر آسمان این شهر آمده که در روزگاری 
که مناطق کویری هم شاهد برف هستند بی نصیب از این 

نعمت باارزش است!
بهمن که تمام می شــود اندک امید مردم شهرمان هم به 
یأس تبدیل می شــود. شــهر اصفهان همچون سال های 
قبل در حسرت بارش برف باقی خواهد ماند چرا که بعید 
 اســت در این هفته های پایانی زمستان در اصفهان شاهد

برف باشیم.
اصفهان درگیر خشکسالی است. جمله ای که حقیقت آن 
را می توان از زاینده رود خشــک فهمید. طبق آمار ارائه 
شده، اصفهان در کم بارشی بلند مدت رتبه ششم را دارد 
و حدود 93درصد جمعیت  و 89 درصد مســاحت استان 

درگیر خشکسالی است.
بنا به ســخنان اســتاندار اصفهان در جلســه شــورای 
هماهنگــی مدیریت بحــران؛ »بارش در کل اســتان به 
طور میانگیــن 72 میلی متر بوده کــه 2۴ درصد کمتر از 
بلند مدت اســت« همچنین در شــهر اصفهان بارش در 
حدود 25 میلی متر بوده  کــه ۶2 درصد کمتر از میانگین 

بلندمدت است.
طبق گــزارش هــای ارائه شــده فقــط در شــهرهای 
 خوانســار،گلپایگان و فریدن بارش ها نسبت به میانگین

بیشتر است. خشکسالی به ســرعت در اصفهان پیشرفت 
می کند  و دیــاری کــه روزگاری به علت عبــور زاینده 
 رود طبیعت زیبا و سرســبزی داشــت امــروز در بحران

بی آبی می سوزد.
چندی پیش با توقــف دوباره گذر آب از شــهرمان وعده 
داده شــد که اگر بارش ها در اســفند مناســب باشد در 
نوروز شــاهد حضور زنده رود هســتیم ولی بــا آمار ارائه 
 شــده نباید به حضــور دوبــاره زاینــده رود در اصفهان

امید داشت.
به گفته مســئوالن بارش هــای پایان زمســتان و بهار 
خشکسالی را جبران نخواهد کرد و طبق آمار منتشر شده 
ذخیره کنونی ســد زاینــده رود 2۰۶ میلیون متر مکعب 
است که 1۴ درصد کمتر از سال قبل و 7۰ درصد کمتر از 

میانگین بلند مدت است.
آماری تاســف بار برای مردم شــهر! به راستی چه کسی 
دلســوزتر از مــردم اصفهــان برای مبــارزه بــا بی آبی 
است؟همشــهریان ما در انتظار کدام معجزه دولت مردان 
هستند تا بحران آب شــهر حل شــود؟ تا به حال به این 
پرسش اندیشیده اید که سهم شما در خشکسالی و بی آبی 
امروز چقدر است؟خشکســالی، آب پاکی را بر دســتان 
شهرمان ریخته اســت و حال ما مانده ایم و سهممان در 

بی آبی امروز!

بارش های زمستانی 
در اکثر نقاط کشور 

جریان دارد
 ولی شهر اصفهان 

همچون گذشته 
بهره چندانی

 از این بارش ها 
نمی برد،گویا آسمان 

با مردم
  این شهر

 قهر کرده است!

امیدی به زنده شدن زاینده رود نیست!

سهم شما در خشکسالی اصفهان چقدر است؟

فصل پاییز که فرا می رسد در کنار همه زیبایی هایش امید و شوق را برای مردم ما به همراه 
می آورد.امید به بارش باران و سیراب شدن خاک تشنه این سرزمین.عادت کرده ایم که در 

دو ماه اول پاییز چندان منتظر باران نباشیم گویا تابستان و گرما به سهم پاییز دست درازی کرده اند. 

رییس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان اســتان اصفهان با انتقاد از 
اینکه از روز گذشــته 15 درصد ســپرده کارفرمایان در صورت دریافت 
تسهیالت با نرخ بهره 18 درصد بلوکه  شد گفت: متاسفانه تنها 2۰ درصد 
جمعیت زنان کشور مشغول به کار هستند. سیدعبدالوهاب سهل آبادی  
با اشاره به اینکه مجموعه کارآفریني درست است که تنها ایجاد اشتغال 
نمي کند، اما اشــتغال را به همراه دارد، اظهار داشت: کارفرمایان کسانی 
هستند که حقوق و دستمزد می دهند اما امروز شرایط سختی بر جامعه 
کارگری حاکم اســت. وی با انتقاد از اینکه برخی از افراد برای رفاه خود، 
میلیاردی زندگی می کنند، افزود: این در حالی اســت که قشر کارگری 
نگران خالی ماندن سفره زن و بچه خود هستند.وی گفت: تاوان آهی  را 
که کارگران در این مقطع می کشند  ما پس خواهیم داد.کارگران امروز 

حتی پولی برای مداوای دندان بچه خود ندارند.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری استانداری اصفهان 
با تاکید بر اینکه حضور کارآفرینان و توســعه آن مستلزم برنامه ریزی 
است، گفت: براســاس آمارهای بین المللی طی 3۰ ســال آینده ۴۰ 
درصد مشاغل موجود از بین می رود. محسن ایروانی، با اشاره به شرایط 
سخت کارآفرینی در کشور، اظهار داشت: کارآفرینان و تولیدکنندگان 
در شرایط ســخت برخی تحریم ها و رکود با مشکالت بسیاری دست و 
پنجه نرم می کنند. وی تصریح کرد: براساس آمارهای بین المللی طی 
3۰ سال آینده ۴۰ درصد مشاغل موجود از بین می رود. وی تاکید کرد: 
در این شرایط حضور کارآفرینان و توسعه آن مستلزم برنامه ریزی است 
که وزارت کار نیز اقداماتی را در این خصوص آغاز کرده اســت. ایروانی 
ابراز امیدواری کرد که کانون کارآفرینان به جایگاه ویژه خود دست یابد 

و برخی از موارد و دستورالعمل های الزم مورد بازنگری قرار گیرد.

رییس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان اصفهان
تاوان آه کارگران را پس 

خواهیم داد
۴۰ درصد مشاغل موجود تا 
3۰ سال آینده از بین می رود

هشدار به فعاالن دخانیات؛

فروش سیگار 
و تنباکو بدون 
پروانه تخلف 
است

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
در خصوص ثبــت دقیــق نشــانی انبارهای 
نگهداری محصوالت دخانی از جمله ســیگار 
و تنباکو بــه تولیدکننــدگان، واردکنندگان و 

توزیع کنندگان هشدار داد.
علی اصغر رمزی با اشــاره به راه اندازی سامانه 
شناسه رهگیری در آینده نزدیک، اظهار کرد: 
باید به کلیه فعاالن صنعت دخانیات کشور در 
خصوص ثبت دقیق نشــانی و کد پستی انبار 
و محــل نگهداری محصوالت دخانی هشــدار 

داد چرا که مطابــق قانون انحصــار دخانیات 
و مقــررات مربوطــه در مجوزهای صــادره از 
ســوی این مرکز، محل نگهــداری محصوالت 
دخانی برای تولیدکننــدگان، واردکنندگان و 

توزیع کنندگان قید شده است.
وی ادامــه داد: با راه اندازی ســامانه شناســه 
رهگیــری تمامــی دســتگاه های نظارتی و 
بازرسی براساس کد پســتی و نشانی قیدشده 
در مجوزهــا در ســامانه اقــدام به بازرســی 
می کنند و در صورتی که کد پســتی و نشانی 

انبار صحیح نباشــد تمامی محصوالت دخانی 
 موجود در انبار توقیف و به عنوان کاالی قاچاق

تلقی می شود.
رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
کشــور با تاکید بر اینکه کلیــه فعاالن صنعت 
دخانیــات کشــور باید ضمن بررســی مجدد 
اطالعات اظهارشده خود در خصوص انبارهای 
محل نگهداری محصــوالت دخانی از صحت 
آنها مطمئن شــوند، بیــان کرد: بــا این اقدام 
پس از راه اندازی شناســه رهگیری محصوالت 

دخانیات، فعــاالن این صنعت دچار مشــکل 
نخواهند شد.

علی اصغــر رمزی همچنین با اشــاره به اینکه 
فروشــندگان محصوالت دخانــی باید پرونده 
خرده فروشــی محصوالت دخانــی را دریافت 
کنند، اظهــار کرد: فروش ســیگار و تنباکوی 
بدون پروانه خرده فروشــی تخلف محســوب 
و ضمــن ضبط محصوالت یاد شــده نســبت 
 بــه برخوردهــای قانونــی و جرایــم مربوطه

اقدام می شود.

معاون شرکت فوالد مبارکه:

۲۴ درصد از کل فروش فوالد مبارکه برای صادرات درنظر گرفته شده است 

فوالد مبارکه

معاون اقتصادی و مالی شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان 
گفــت: 7۶ درصد میزان فــروش پیش بینی شــده فوالد 
مبارکه برای مشــتریان داخلی و 2۴ درصد از کل فروش 

برای صادرات در نظر گرفته شده است.
امیرحســین نادری درباره رشد 53 درصدی سود هر سهم 
فوالد مبارکه اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه با سرمایه 
75 هزار میلیارد ریال، سود هر ســهم خود را با 53 درصد 
افزایش نسبت به آخرین پیش بینی ســال 95 مبلغ 253 

ریال اعالم کرده است.
وی گفت: شــرکت فوالد مبارکه همچنین برای سال 9۶، 
مقدار ۶ میلیون و 979 هزار تن فروش انواع محصول را به 
ارزش 119 هزار و 937 میلیــارد ریال پیش بینی کرده که 
 این میزان، نســبت به مقدار فروش محصول در سال 95،

 11 درصد رشــد را نشــان می دهد. همچنین پیش بینی 
ارزش فروش محصوالت در ســال 9۶ رشــد 21 درصدی 
را نشــان می دهد. معاون اقتصادی و مالی شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان از قیمت فروش محصوالت به عنوان عامل 
اصلی اثرگذار بر سودآوری یادکرد و افزود: امیدوار هستیم 
در صورت ثبات قیمت هــای فروش در محــدوده فعلی، 
چشم انداز ســودآوری شرکت در ســال آتی بسیار روشن 
باشــد. وی درباره دیگر علل اصلی رشــد فروش شــرکت 

افزود: با توجه به بهره برداری از ماشین ریخته گری شماره 
5 در امســال و اضافه شــدن محصوالت این خط به سبد 
محصوالت در ســال آتی، مقدار تولید و فروش در بودجه 

سال 9۶ نسبت به سال 95 افزایش یافته است.
نادری تصریــح کرد: تمرکز شــرکت بــر تامین محصول 
موردنیاز مشــتریان داخلی بوده و حفظ مشتریان خارجی 
از دیگــر عوامل اثرگذار بر این مهم اســت، بــه طوری که 
7۶ درصد میزان فروش پیش بینی شــده برای مشتریان 
داخلی و 2۴ درصــد از کل فروش برای صــادرات در نظر 
گرفته شده اســت. وی با بیان اینکه پیش بینی شــرکت 
برای ســال 9۶، دستیابی به ســود خالص 18 هزار و 991 
میلیارد ریال پس از کســر همه هزینه هاست، خاطرنشان 
کرد: این میزان سود نسبت به ســال 95، رشدی به میزان 
53 درصد را نشــان می دهد. معــاون اقتصــادی و مالی 
فوالد مبارکه گفت: یکی از نکات بارز بودجه ســال 139۶ 
پیش بینی بودجه هایی به میــزان 1۰ هزار و 1۰۰ میلیارد 
ریال برای تکمیل طرح های توســعه اســت که در صورت 
بهره برداری و تکمیل ظرفیت توســعه های مذکور از جمله 
توسعه گندله ســازی ســنگان، امکان افزایش سودآوری 
 از محل طرح های نام بــرده برای مجموعه فــوالد مبارکه 

به وجود می آید.

بازار )قیمت انواع بارکدخوان(

AT 2250  میندئو

180،000
تومان

290،000
تومان

PDT 8223   اکسیوم

679،000
تومان

770،000
تومان

Quick Scan I  )دیتا الجیک )نوری

269،000
تومان

365،000
تومان

MBS - 3615 میوا

143،000
تومان

225،000
تومان

سیاوش
پاک سرشت

اخبار
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معموال جمله های آشفته و بی معنا، به عنوان یکی از نشانه های خستگی 
شدید یا لغزش های حافظه ای شناخته می شوند؛  اما یکی از مطالعات 
اخیر نشــان می دهد که زیاده گویی در دوران میانسالی یا سالمندی، 

می تواند از اولین نشانه های ابتال به زوال عقل باشد.
به گفته محققان، تغییرات کوچک در سبک سخن گویی افراد مانند 
نیاز به زمان زیاد برای انتخاب کلمه درست یا استفاده از کلمات زیاد 
 )MCI( برای بیان مقصودهــای واضح، با اختالل شــناختی خفیف

مرتبط است که درنهایت به بیماری آلزایمر ختم می شود. 
دکتر ژانت شرمان )از اعضای بیمارستان ماساچوست و مسئول این 
مطالعه( می گوید: »افراد مبتال به اختالل شــناختی خفیف، اختصار 
الزم را در انتقال اطالعات رعایت نمی کنند و به تولید جمله های بسیار 
طوالنی تمایل دارند. آنان به سختی می توانند در راستای منظور اصلی 
خودشان صحبت کنند و بیشتر حاشیه روی می کنند تا به مقصود خود 
بپردازند«؛ درحالی که تشــخیص و درمان زوال عقل در مراحل اولیه 

همچنان کار سختی است.
محققان امیدوار هســتند که بتوانند از یافته هــای این مطالعه برای 
تشــخیص زودهنگام زوال عقل اســتفاده کنند و مانع از پیشرفت 

بیماری به مرحله آلزایمر شوند. 
به گفته دکتر شــرمان، »امیدواریم که تا پنج ســال دیگــر، اولین 

آزمون های زبان شناختی مخصوص این کار را آماده کنیم.«

برخی تصور می کنند گذاشتن نان در یخچال، جلوی بیات شدن آن 
را می گیرد. نان تازه  ای که از تنور یا فر بیرون می آید، بافت نرم و عطر 
و طعم دلچسبی دارد؛ اما بی توجهی به اصول نگهداری آن، مغزش 
را سفت می کند، به طوری که کمتر کسی حاضر می شود به آن لب 

بزند و به اصطالح »بیات« می شود. 
عده ای تصور می کنند گذاشتن نان در یخچال، جلوی بیات شدن آن 
را می گیرد؛ اما این باور غلط است زیرا این کار به روند بیات شدن آن 
سرعت می بخشد. تنها راه پیشــگیری از بیات شدن نان، نگه داشتن 
آن در فریزر در دمای منفی 10 تا منفی 4 درجه ســانتیگراد است.

شــاید خود شــما هم به طور تجربی متوجه تفاوت های بین این دو 
شرایط نگهداری شده  باشید؛ هنگامی که نان را در فریزر می گذاریم، 
رطوبت یــا آب موجود در بافت آن منجمد می شــود و دیگر آبی در 
بافت نان نمی ماند که میان مولکول های پروتئین و نشاسته منتقل 
و کریستاله شــود؛ به این ترتیب می توان نان را به مدت 2تا3ماه در 
فریزر نگه داشت. با بیرون آوردن نان از فریزر، آب منجمد شده بافت 

آن دوباره به حالت مایع برمی گردد و حالت تازه به خود می گیرد.
اما در محیط یخچال و اتاق، آب موجود در بافت نان نه تنها به نقطه 
انجماد نمی رســد بلکه میان مولکول های پروتئینی و نشاسته ای، 
منتقــل و باعث کریستاله شــدن این مولکول ها و بیات شــدن نان 

می شود.
جالب است بدانید در روســتاها یا مناطقی که به یخچال دسترسی 
ندارند، برای افزایش ماندگاری نان، آن را زیر آفتاب خشک می کنند؛ 
با این کار آب از بافت نان حذف می شــود و روند بیات شدن نان رخ 

نمی دهد.

 وقتی زیاد حرف زدن 
نشانه آلزایمر است

 از نگهداری نان در یخچال 
خودداری کنید

دانستنیها

خواصخوراکیها

در چه صورت 
نوشیدن چای 

خطرناک 
است؟ 

 نوشیدن چای برای اکثر ما مطلوب اســت، اما حتی در این زمینه هم 
خط قرمز هایی وجود دارد.

فرهاد صبــری متخصص طب ســنتی گفت: مصــرف هرگونه مواد 
خوراکی به اندازه کافــی و معقول، نه تنها خطری بــرای بدن ندارد، 
بلکه مفید هم خواهد بود؛ اما چنانچه همین ماده خوراکی بیش از حد 
معمول و نادرست مصرف شود، مضرات بسیاری برای بدن در پی دارد؛ 
چای سیاه نیز از این قاعده مستثنی نیســت و مصرف بیش از حد آن 

آسیب های فراوانی به بدن وارد می کند.

اولین نقطه در بدن که مورد آســیب مصرف بیــش از حد چای قرار 
می گیرد، مینای دندان است که به عنوان یکی از عوامل مهم در تیره 
شدن و پوســیدگی دندان به شمار می رود. در چای ســیاه، ماده ای 
به نام تئین وجود دارد کــه موجب افزایش ضربان قلب می شــود و 
مصرف بیش از حد آن برای افرادی که ضربــان قلب آنها بیش از ۸0 
است، توصیه نمی شود. وجود همین ماده در چای و درصورت مصرف 
بیش از حد، موجب تهییج اعصاب و بروز عصبانیت شده و در برخی از 

خانم ها موجب بروز اضطراب می شود.

از آنجا که چای ســیاه حاوی مقادیر زیادی کافئین و تئین است، به 
افراد مبتال به زخم معده توصیه می شــود که مصــرف آن را کاهش 
دهند و یا حداقل 3 ســاعت بعد از غذا چای بنوشند. این مسئله مهم 
است که چای در چه ساعتی از روز مصرف شود و توصیه من این است 
که به علت خالی بودن معده، یک ســاعت قبل از غذا از نوشــیدن آن 
پرهیز شود. مصرف چای بالفاصله پس از غذا، به کاهش جذب اسید 
فولیک، آهن و کلسیم در بدن کمک کرده و به مرور مشکالتی همچون 

پوکی استخوان در افراد را به دنبال خواهد داشت.

حلیم، یک منبــع عالی پروتئیــن و از غذاهای دیر هضم 
است؛ به همین علت مصرف آن در سحر موجب می شود 

تا ساعت ها احساس گرسنگی نکنید.  
حلیم یک غذای پرکالری محسوب می شود که 100 گرم 
آن، 1۹0 کالری انرژی دارد و حاوی ۶ گرم پروتئین، 10 
گرم چربی، 20 گــرم کربوهیــدرات، 1 میلی گرم آهن و 
۹ میلی گرم کلسیم اســت. حلیم به دلیل داشتن گندم، 
عالوه بر خاصیت ســیرکنندگی باال، منبع بســیار خوب 

روی، منیزیم، آهن و نیاسین است. 
البته اگر در تهیــه این غذا از گندم ســبوس دار که فیبر 
زیادی دارد استفاده شود، در بهبود برخی از بیماری های 
دســتگاه گــوارش، ســرطان روده و ســینه نیــز موثر 
خواهد بود. فیبر موجود در گندم ســبوس دار، با کاهش 
کلسترول و فشارخون، کنترل قندخون و کاهش احتمال 
لخته شــدن خون، باعث ســالمت بهتر قلــب و کاهش 

بیماری های قلبی می شود. 
همچنین برای پیشــگیری از یبوســت و ســرطان مثل 

سرطان روده بزرگ مفیداست. 
گندم ســبوس دار دارای خاصیت ضدانگلی بوده و از بروز 
حساســیت ها و عدم تحمل غذایی مثل ســندروم روده 
تحریک پذیــر،  التهــاب مفاصــل و بیماری های عصبی 

جلوگیری می کند. 
نخود هم که در پخت برخی از انــواع حلیم به کار می رود 

غنی از فوالت، ویتامین B6 ، ویتامین C و روی است.
در خوردن حلیــم مراقب وزن خود باشــید؛ چرا که یک 
پیاله حلیم تقریبا 1۵0 کالری انــرژی دارد که اگر با یک 
قاشق شکر، یک کف دست نان و روغن مصرف شود، 300 

تا 3۵0 کالری انرژی دارد.
حلیم همچنین یک غذای ســالم و بسیار مقوی است؛ اما 
اگر دچار افزایش قند یا چربی خون هســتید، باید توجه 
داشته باشید که به همراه آن شکر و روغن استفاده نکنید 

یا استفاده از آن را به حداقل ممکن برسانید.

متخصصان تغذیــه معتقدند میزان آهن موجود در شــیر 
مادر کم اســت؛ اما به دلیل اینکه جذب آهن شــیر مادر 
بسیار خوب است، شیرخوار تا حدود چهار یا شش ماهگی 
نیاز به تجویز آهن ندارد و به  ندرت در قبل از شش ماهگی 
نیاز به آن پیدا مــی  کند. به دلیل اینکه بــه تدریج میزان 
هموگلوبین خون شیرخوار کم می  شود، الزم است بعد از 

چهار یا شش ماهگی از قطره آهن استفاده شود.
عوارض کم خونی فقر آهن در سنین مدرسه

کم خونــي فقر آهن در ســنین مدرســه، موجب کاهش 
قدرت یادگیري مي شــود و ضریب هوشــي این کودکان 
۵تا10 امتیــاز کمتر از حد طبیعي بر آورد شــده اســت. 
همچنین در آنهــا میزان ابتــال به بیماري هــاي عفوني 
بیشتر است؛ زیرا سیســتم ایمني بدنشان قادر به مبارزه با 
عوامل بیماري زا نیست. کودکان و دانش آموزاني که دچار 
کم خوني فقر آهن هستند، همیشــه احساس خستگي و 
ضعف مي کنند. این افراد اغلــب از ورزش و فعالیت هاي 
بدني دوري مي کنند یا در هنگام ورزش خیلي زود خسته 

مي شوند.
در این افــراد تغییرات رفتاري به صــورت بي حوصلگي و 
بي تفاوتي مشاهده مي شــود. کم خوني فقر آهن به علت 
تاثیر بر قــدرت یادگیــري و کاهش آن، افــت تحصیلي 

دانش آموزان را به همراه دارد.
عالئم و نشانه های فقر آهن در کودکان

کمبود آهن می  توانــد توانایی کــودک را در انجام کارها 
مختل کند. با ایــن حال اغلب عالئم و نشــانه  های آن در 
کودکان تا زمانــی که کم  خونی فقر آهــن رخ ندهد، بروز 

نمی  کند. 
خستگی و ضعف، رنگ پریدگی چهره، بی  اشتهایی، تنگی 
نفس،  تحریک  پذیری، افزایش احتمــال عفونت، ضربان 
قلب نامنظم، مشــکالت رفتاری و اشتیاق به خوردن مواد 
غیرخوراکی مانند یخ یا خاک، از جملــه عالئم کم  خونی 

فقر آهن است.

نکاتی در رابطه با مصرف حلیم  

دانه های کوچک تخم کتان برای ســالمتی قلــب مفید بوده و 
به تنظیم قند خون کمک می کند. اگر از این دانه ها اســتفاده 
 نکرده اید شــاید زمان آن رســیده که به فکر مصــرف آنها نیز 

باشید.
تخم کتان منبع خوب منیزیم اســت. این مــاده معدنی برای 
کنترل قند خون ارزش باالیی دارد؛ چون به ســلول ها در تولید 

انسولین کمک می کند. 
نتایج بررسی ها نشان می دهند که درصورت کمبود منیزیم در 
بدن، خطر ابتال به دیابت نوع 2 افزایش می یابد. حتی اگر مبتال 
به دیابت باشــید نیز باید بدانید که دریافت منیزیم بیشتر تاثیر 

مثبت را بر سالمتی شما دارد.
اگر تخم کتان آســیاب شــده )10 تا 30 گرم معادل یک تا دو 
قاشــق غذاخوری( را به مواد غذایی دیگر اضافــه کنید، کمک 

زیادی به کنترل قند خونتان خواهید کرد.

شــیزوفرنی یــک نــوع بیمــاری روحــی اســت کــه در آن 
 فکــر، تخریــب و برداشــت انســان از واقعیــت غیرعــادی 

 می شود.
 این بیماری ناتوان کننده ســالمت روانــی، تقریبا یک درصد 
جمعیت جهــان را تحت تاثیــر قرار می دهد که شــامل عالئم 
شــدیدی مانند توهم و هذیان و نیز اختالل شناختی و حرکات 

آشفته بدنی است.
به طور کلی، شــیزوفرنی عالئمی دارد که در ســه دسته منفی، 

مثبت و شناختی تقسیم بندی می شوند.
اکنون یک تجزیه و تحلیل جدید از تحقیقات موجود در سراسر 
جهان در زمینه شــیزوفرنی نشــان می دهد که عــالوه بر این 
 B درمان های اســتاندارد، مصرف دوز باالی ویتامین های گروه
در کاهش عالئم شــیزوفرنی، موثرتر از به کارگیری درمان های 

متعارف آن به تنهایی است.

با تخم کتان قند خون را 
تنظیم کنید

عالئم شیزوفرنی را با مصرف 
ویتامین B کاهش دهید

عوارض فقر آهن درسنین کودکی)2(

سالمتکودک

تازه های پزشکییادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

کاهش استرس بدن با طب سوزنی!

اکبر سرخ نژاد متخصص تغذیه و رژیم درمانی، با بیان اینکه چاقی 
یکی از عوامل خطرناک در انسداد ریه است، اظهار داشت: ریه یکی 
از مهم ترین اعضای بدن اســت که گازهای تولید شــده همچون 
دی اکسیدکربن را از بدن، خارج و اکسیژن را جایگزین آن می کند.

وی با اشــاره به اینکه چربی شــکم و بی تحرکی، بــا بیماری ریه 
ارتباط مستقیم دارد، گفت: عواملی همچون آلودگی هوا و محیط، 
مصرف سیگار، گرد و غبار و طوفان، بیماری ریه را تشدید می کند. 

ســرخ نژاد با بیان اینکه مصرف میوه هایی همچون هویج، خیار و 
ســیب بیماری ریه را بهبود می بخشــد، افــزود: افزایش چربی و 
کلســترول در بدن، باعث افزایش برخی از التهابــات و در نتیجه 

تشدید بیماری های تنفسی و ریوی در افراد می شود. 
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی تصریح کرد: ابتال ی آســم در 
کودکانی که والدینشان به این عارضه مبتال هستند، بیش از سایر 
افراد اســت و بروز عفونت شــدید ریه در دوران کودکی، احتمال 
ابتال به بیماری های ریوی مانند آســم، ســینوزیت و... در سنین 

بزرگسالی را افزایش می دهد. 
وی با اشــاره به اینکه مبتالیان به بیماری های ریوی عمر کوتاهی 
دارند، عنوان کــرد: افزایش وزن باعث تنگی نفــس در افراد چاق 
می شــود و همین عامل، بروز بیماری هایی همچون بیماری های 

ریوی، قلبی و عروقی، دیابت و مفاصل را در پی خواهد داشت. 
ســرخ نژاد با بیان اینکه مبتالیان به عارضه ریــوی باید از مصرف 
غذاهای پر چرب خــودداری کنند، تاکید کرد: اســتفاده از روغن 

گیاهی در مواد غذایی، باعث کاهش اسید چرب در بدن می شود. 
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشــاره به اینکه مصرف لیمو 
همراه با غذا باعث بهبود عفونت ریه می شود، عنوان کرد: استفاده 
از ادویه  در زمان پخت غــذا و مصرف آن، باعــث کاهش چربی و 

کالری موجود در بدن می شود. 
سرخ نژاد یادآور شد: استفاده از تنقالت مصنوعی شور و پر کالری 
مانند چیپس، پفک، بیسکویت و شکالت، برای مبتالیان به عارضه 

ریه مضر است.

معموال بدن انسان به شرایط استرس زا پاسخ می دهد؛ اما اگر مدام 
تحت این شرایط قرار داشــته باشید، سالمتی آن به خطر می افتد. 
اســترس طوالنی مدت می تواند خطرات زیادی برای بدن داشته 
باشد که باعث ایجاد شرایط و مشــکالت زیر خواهد شد: بیماری 
قلبی، مشــکالت خواب، مشکالت گوارشی، افســردگی، چاقی و 

اختالل در عملکرد حافظه.
مطالعات و تحقیقات جدید نشــان می دهد که اســترس می تواند 
اثر جدی بر صورت فرد بگذارد. طب ســوزنی بهترین روش برای 
تســکین اســترس به صورت طبیعی اســت. هر فــردی واکنش 
مختلفی به روش درمانی خواهد داشــت؛ درنتیجه تعداد جلسات 
موثر در هر فردی متغیر خواهد بــود. متخصصان توصیه می کنند 
حداقل یک جلسه در هفته  چنین درمانی صورت گیرد و به مدت 
۵ الی ۸ هفته ادامه داشته باشد. بیمار بالفاصله بعد از اولین جلسه 

درمانی، کاهش استرس را مشاهده خواهد کرد.
قبل از ایجاد هر تغییری در ســبک زندگی، باید با پزشــک خود 
مشــورت کنید. همچنین باید از متخصصانی اســتفاده کنید که 

برای انجام طب سوزنی مجوزهای الزم را دارا باشند.

بیماری های ریوی؛ در کمین افراد چاق

کاهش استرس بدن با طب سوزنی! 

دانستنیها

زیبایی

 استفاده از خمیردندان نامناسب
مســواک زدن مرتب دندان ها برای حفظ ســالمت و 
بهداشــت دهان و دندان ضروری اســت، اما انتخاب 
خمیردندان اشــتباه می تواند لب ها را دچار مشــکل 
ســازد. اطمینان حاصل کنید کــه خمیردندان مورد 
اســتفاده شــما موجب تحریک لب ها نمی شود. اگر 
نســبت به خمیردندان خود مشکوک هستید، با خرید 
محصولی دیگر که حاوی مواد تشکیل دهنده متفاوت 

است شرایط را بررسی کنید.
 دوش آب داغ

شست وشــو با آب داغ موجب از بین رفتن چربی های 
محافظ پوست می شــود و می تواند خشکی و خارش 
را به همراه داشــته باشد. توصیه می شــود با آب ولرم 
دوش بگیرید تا از خشک شــدن بیش از اندازه پوست 

جلوگیری شود.
 استفاده نکردن از ضد آفتاب

یکی از اشــتباهات بزرگی که انجام مــی دهید، عدم 
محافظت از لب ها در برابر پرتوهای فرابنفش خورشید 

است. 
برای حفظ ســالمت لب ها، هنگامی که داخل و خارج 
از خانه هســتید از مرطوب کننده های لب اســتفاده 
 SPF کنید و در طول روز استفاده از ضد آفتاب هایی با
30 را فراموش نکنید. افرادی که لــب های خود را در 
برابر آسیب های ناشــی از خورشید بدون محافظ باقی 
می گذارند، در معرض خطر بیشــتری بــرای ابتال به 
سرطان پوســت لب ها از جمله کارسنیوم سلول بازال 

و کارسنیوم سلول سنگفرشی قرار دارند.
 نفس کشیدن از طریق دهان

خشــکی لب ها در نتیجه عدم آبرســانی رخ می دهد 
که این شــرایط می تواند در نتیجه تنفس از راه دهان 
به جای بینی شــکل بگیرد. پیش از خواب مسیرهای 
هوایی بینی را پاکســازی و از یک مرطوب کننده هوا 
برای کاهش خشــکی هوا در هنگام خواب اســتفاده 
کنید. در موارد حاد، ممکن اســت برای بهبود شرایط 
تنفس و باز کردن مســیرهای هوایی بینــی، به عمل 

جراحی نیاز باشد.
 اتاق خواب گرم و نرم

گرمایش داخلی طی فصل زمســتان، یکــی از عوامل 
اصلی خشکی لب ها محسوب می شــود زیرا رطوبت 
هوا در این شــرایط کاهــش می یابد، به ویــژه اگر در 
اتاقی گرم مــی خوابید. پیش از خــواب همواره از یک 
مرطوب کننده لب اســتفاده کنید و دمای اتاق را روی 

سطحی مناسب تنظیم کنید.

خشکی لب و اشتباهات ما! )2(

خواصخوراکیها

روزانه ۸ لیوان آب بنوشید
نیازی نیست لیوان های آب را بشــمارید. تحقیقات نشان 
می دهــد افرادی کــه در موقع تشــنگی یک لیــوان آب 
می نوشــند، آب کافی را برای ســالم و هیدراته ماندن به 
بدنشــان می رســانند. غذاهای پر آب مانند سوپ، میوه 
و ســبزیجات و نوشــیدنی هایی مثل آبمیوه، چای و قهوه 
همگی به آبرســانی بدنتان کمک می کنند. اگر ادرار شما 
زرد تیره اســت، به طور منظم ادرار نمی کنید، بسیار فعال 
هســتید یا در یک آب و هوای گرم زندگی می کنید، شاید 

الزم باشد آب بیشتری بنوشید.
تخم مرغ برای قلبتان مضر است

اگر عاشق املت هستید، خوشــحال باشید؛ مصرف روزانه 
یک یا دوعدد تخم مرغ در افراد سالم، خطر ابتال به بیماری 
قلبی را باال نمی برد. درســت اســت کــه زرده تخم مرغ، 
کلسترول دارد اما برای بسیاری از ما، این مقدار کلسترول 
در یک ماده غذایی، به اندازه مجموع چربی های موجود در 
غذاهایی که می خوریم، مضر نیست. موضوع مهم دیگر این 
است که تخم مرغ حاوی مواد مغذی مانند امگا 3 است که 

می تواند خطر بیماری قلبی را کاهش دهد.
ضد عرق ها باعث سرطان سینه می شوند

نگران نباشید! بعضی از دانشمندان فکر می کنند که مواد 

شــیمیایی موجود در ضد عرق ها و دئودورانت ها می تواند 
از طریق زیربغل جذب شــود. گمان می رود کــه آنها در 
بافت سینه جمع می شــوند و به احتمال زیاد، ایجاد تومور 
می کنند. اما موسسه ملی ســرطان می گوید هیچ مدرکی 
وجود ندارد که بتواند این محصوالت و سرطان سینه را به 

هم ربط دهد.
اگر سردتان شود، سرما می خورید

مهم نیست که مادربزرگ تان به شما چه گفته است؛ بودن 
در هوای سرد به مدت طوالنی، شما را بیمار نمی کند. طی 
یک مطالعه مشخص شــده مردان سالمی که چند ساعت 
در دمای بسیار پایین بوده اند، میزان فعالیت ضد ویروسی 
و سالمتی در سیســتم ایمنی بدنشان افزایش یافته است. 
درواقع احتمال آنکه در محیط بســته بیمار شوید، بیشتر 

است؛ زیرا میکروب ها به آسانی جابه جا می شوند.
شما به مولتی ویتامین روزانه نیاز دارید

شاید شنیده باشــید که یک مولتی ویتامین می تواند مواد 
مغذی را که در رژیم غذایی شــما وجود نــدارد، به بدنتان 
برســاند اما همه محققان با این مطلب موافق نیستند. اگر 
پزشکتان می گویند باید ویتامین مصرف کنید، این کار را 
انجام دهید و اگر باردار هستید برای کاهش خطر تولد نوزاد 
ناقص، اسید فولیک مصرف کنید. با این حال بهترین روش 

برای دریافت مواد مغذی، داشتن یک رژیم غذایی سرشار 
از میوه، سبزیجات، غالت کامل، آجیل و چربی های سالم 

است.
برای کاهش وزن، صبحانه بخورید

خوردن صبحانه به کاهــش وزن در بعضــی افراد کمک 
می کنــد، می توانــد مانع گرســنگی شــود و شــاید از 
غذاخوردن های بی دلیل در ســاعات دیگر روز جلوگیری 
کند؛ اما اگر صبحانه دوست ندارید می توانید همچنان الغر 
باشید. یک مطالعه در دانشگاه کرنل نشان می دهد گروهی 
که صبحانه نخورده بودند، در وعده ناهار و شــام پرخوری 
نکردند و حدود 400 کالری کمتــر در روز مصرف کردند. 
نخوردن صبحانه حتی ممکن است به بعضی از افراد سالم 

در کاهش وزن کمک کند.
خلط)مخاط( سبز به معنی عفونت است

محتویات دستمال کاغذی شــما نمی تواند جایگزین یک 
تست آزمایشگاهی شود. مطالعات نشان می دهد که مخاط 
سبز یا زرد در برخی از عفونت های باکتریایی، کمی رایج تر 
است اما به طور قطع نشانگر این نیست که عفونت دارید و 
باید آنتی بیوتیک مصرف کنید. عفونت سینوسی می تواند 
باعث مخاط روشن و بی رنگ شــود و یک سرماخوردگی 

معمولی می تواند رنگ آن را سبز کند.
شکر، کودکان را بیش فعال می کند

شــکر برای کودکان مفید نیســت؛ اما یک مطالعه نشان 
می دهد که خوردنی های شیرین، باعث تحریک، لطمه به 
کارهای مدرسه یا حواس پرتی آنها نمی شود. از آنجایی که 
بســیاری از والدین معتقدند ارتباطی در این زمینه وجود 
دارد، بعد از خوردن مواد شــیرین، منتظرند کودکانشان 
رفتار بدی داشــته باشــند؛ بنابراین اگر کودک بدرفتاری 

کند، از همان اول آن را به مصرف شیرینی ربط می دهند.
صندلی توالت می تواند شما را بیمار کند

اگر نمی توانید روی صندلی دستشویی را بپوشانید، نگران 
نشــوید. صندلی های توالت معموال بسیار تمیز هستند اما 
درهای دستشویی، دســتگیره های در و کف دستشویی از 
میکروب هایی مانند ای کوالی، نورو ویروس)با نام مستعار 
آنفلوآنزای معده( و آنفلوآنزا پوشیده شده اند. قبل از اینکه 
به درها یا دســتگیره ها دست بزنید، دســتتان را با حوله 
کاغذی بپوشانید وبعد از دستشویی، از ضد عفونی کننده 

دست استفاده کنید یا آنها را بشویید.
شکستن قولنج مفاصل، باعث آرتروز می شود

شاید صدای این کار، افراد دور و بر شــما را آزار دهد اما به 
شما آسیبی نمی رساند. شاید فکر کنید که استخوان ها یا 
مفاصل برای تولید صدا به هم ساییده می شوند اما این گونه 
نیست. این صدا از یک حباب گاز ناشــی می شود که بین 
استخوان ها تشــکیل می شــود و می ترکد. اگر از این کار 
خوشتان می آید، انجامش دهید؛ مطالعات نشان می دهد 
که این کار باعث آرتروز نمی شــود و در ایجاد آن، نقشــی 
ندارد. اگر موقــع انجام این کار، احســاس درد معمولی یا 

شدید می کنید، به پزشک مراجعه کنید.

در مورد سالمتی همیشه باورهای نادرستی وجود دارد که شــاید به نظر خیلی از ما انکارناپذیرند؛ اما تحقیقات 
جدید برخی از این باورها را نقض کرده است.

باورهای اشتباه 
درباره سالمتی

شکر برای کودکان 
مفید نیست؛ 

اما یک مطالعه 
نشان می دهد 

که خوردنی های 
شیرین، باعث 

تحریک، لطمه به 
کارهای مدرسه یا 
حواس پرتی آنها 

نمی شود
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پیشنهاد سردبیر: 
چگونه عکس ها و برنامه های گوشی را مخفی کنیم؟

کافه اپهوش سنج

 پیش خوان روزنامــه ها مخاطب را در جریان تــازه ترین خبرها 
و تحلیل های موجود قرار می دهند و بدین وســیله کاربر را برای 
 خواندن روزنامه یا یک مجله خاص ترغیــب می کنند. در رابطه 
 با همین موضوع وبســایت ها و اپلیکیشــن های مختلفی ایجاد 
شده اند که روزانه این پیش خوان ها را به صورت رایگان در اختیار 
شــما قرار می دهند. با پیشــرفت تکنولوژی و ظهور شبکه های 
اجتماعی خالق و نوآوری چون تلگرام، ربات ها نیز هر روز شکل 
و رنگ تازه ای به خود می گیرند. امروز و در یکی دیگر از ســری 
 @Roznameh_Bot معرفی ربات های تلگرام قصد داریم ربات
را برایتان معرفی کنیم؛ ربات مذکور با دارا بودن بیش از80 عنوان 
 روزنامه در پایگاه داده خود قادر است پیش خوان این روزنامه ها

 را برایتان ارســال کند. برای دسترســی به این ربات کافی است 
از آیدی Roznameh_Bot@ استفاده کرده یا روی این لینک 
کلیک کنید. با انجام این کار، ربات اطالعات مورد نیاز را در اختیار 
شما می گذارد. پس از آن می توانید یکی از دسته های عمومی، 

اقتصادی، ورزشــی یا هنری را انتخاب کنید. با ضربه زدن روی 
هر یک از این دســته ها روزنامه هایی که در آن شاخه وجود دارد 
برای شــما به نمایش در می آید. به عنوان مثال با انتخاب دسته 
ورزشی، لیســتی بلند باال از نشــریاتی که در این حوزه فعالیت 
 می کنند مانند پیــروزی، اســتقالل، گل و... برایتــان نمایش 
داده می شــود. با کلیک روی روزنامه مورد عالقه خود بالفاصله 
تصویری با کیفیت از پیشخوان آن برای شما ارسال خواهد شد. 
همچنین در صورتی که نسخه پی دی اف روزنامه ها نیز موجود 
باشــد ربات Roznameh_Bot به صورت هوشمند آن را برای 
کاربر می فرستد. این ربات تلگرامی عالوه بر دسته های معمول 
 قادر اســت پیش خوان جراید خارجی زبان، مجله های داخلی 
و خارجی، هفته نامه ها و نشــریات را هم در اختیار مخاطب قرار 
دهد. در آخر با فعال کردن » سرویس ارسال خودکار «، منتخب 
جراید اقتصادی، ورزشی و خبری به صورت روزانه در ساعت8:30 

صبح به صورت خودکار برایتان ارسال می شود.
 Roznameh_Bot یکی از بهترین ربات ها برای مرور روزنامه 

و نشریه های روز دنیا به شمار می رود.
 شــما می توانید برای اســتفاده از این ربات به آدرس اینترنتی

 goo.gl/fKxvGF   مراجعه کنید.

معرفی Roznameh_bot؛

رباتی برای مطالعه پیش خوان 
روزنامه ها

پیش بینی آینده ای تاریک 
برای عمق اقیانوس ها

محققان در یک بررســی جدید به تاثیــرات منفی 
 تغییرات اقلیمی، فعالیت های انســان، اسیدی شدن 
و نبود اکســیژن کافی روی اقیانوس ها و موجوداتی 

که در آن زیست دارند، پرداختند.
گروهی از محققان بین المللی هشــدار دادند عمق 
اقیانوس ها و موجوداتی که در آن قســمت ها زندگی 
 می کنند به دلیل کمبود ذخایــر غذایی و تغییر دما 

با شرایط نگران کننده ای در آینده رو به رو هستند.
عمــق اقیانوس ها نقــش حیاتــی در حفظ صنعت 
شــیالت و حذف کربن دی اکســید از اتمسفر بازی 
می کنــد. همچنین محل مناســبی برای زیســت 
انــواع گونه های جانوری اســت. هر چنــد محققان 
 در یک بررســی جدید متوجه شــدند ذخایر غذایی 
 در عمیق تریــن بخش هــای اقیانوس هــا می تواند 
 تا ســال2100 بیش از 55 درصد کاهش پیدا کند؛ 
 در نتیجــه ایــن وضعیــت گونه هــای جانــوری 
و میکروب هــای موجــود در این قســمت با کمبود 
 ذخایــر غذایی رو به رو شــده، دمــای آب اقیانوس 

و سطح اکسیژن تغییر می کند.
 محققــان همچنیــن تاکیــد کردند ایــن وضعیت 
 با عملیات اســتخراج نفــت و گاز، رها کــردن زباله 

و صید ماهی تشدید می شود.
 در این بررســی گروهــی از محققان بیــن المللی 
از20 موسســه تحقیقاتی با مطالعــه روی مدل های 
آب و هوایی بــه ارزیابی این موضــوع پرداختند که 
 چگونه اقیانوس های سراســر جهان طــی قرن 21

تغییر می کند.
همچنین در این بررســی مشــخص شــد چگونه 
فاکتورهایی همچون گرما، اسیدی شدن آب، کاهش 
ذخایر مواد غذایی و نبود اکســیژن کافــی در کنار 

یکدیگر بر اقیانوس ها تاثیر می گذارند.
به گفته این تیم تحقیقاتــی بین المللی، آینده ای که 
برای مناطق عمیق اقیانوس ها تصور می شود شفاف 
و روشن نیست. پیش بینی می شــود تا سال2100 
وضعیت اقیانوس ها به شــدت تغییر کند. گرم شدن 
اقیانوس ها به کاهش انباشت اکسیژن منجر می شود.

عالوه بر این، افزایش ســطح کربن دی اکسید باعث 
اسیدی تر شدن آب اقیانوس می شود. 

میزان مواد ارگانیک تا این سال در عمق اقیانوس ها 
کاهش پیدا کرده و مواد غذایی کمتری در دسترس 

گونه های جانوری خواهد بود.

کمپانی گوگل اعالم کرد ســرویس Spaces به زودی تعطیل 
 Google می شود تا یک سرویس دیگر به ســرویس های ناکام
اضافه شــود. اسپیســز سرویســی برای چت گروهی در مورد 

موضوعات متفاوت است.
کمپانی گوگل به خاطر ارایه اپلیکیشــن های پیام رسان متعدد، 
همواره مورد انتقاد قرار گرفته اســت. یکی از اپ های پیام رسان 
این شرکت تقریبا فراموش شده است و به زودی تعطیل خواهد 
شــد. اپ Spaces روز 17 مارس به پایان راه خود می رســد. 
خانه تکانی بهاره گوگل زودتر از موعد آغاز شــده اســت و شاید 
گوگل به کمک آن بتواند بر راهبرد خود در حوزه پیام رســانی، 

بیشتر تمرکز کند.
پروژه اسپیســز تالشــی برای کمک به گروه های کوچک مردم 
به منظور ســازماندهی گفت و گوها پیرامــون موضوعات خاص 
بود. اپلیکیشــن Spaces، اپی مانند اپلیکیشــن پیام رســان 
 Spaces انجمــن گروه هــای کوچک نبــود. بــا اســتفاده از
 شــما می توانســتید یک موضــوع تعییــن کنید، دوســتان 
یا همکاران تان را دعوت کنید و سپس در مورد آن موضوع بحث 
 کنید. ویژگی کلیدی این اپ، توانایــی آن در وارد کردن محتوا 
از نتایج جستجو گوگل، بخش تصاویر گوگل، ویدئوهای یوتوب 
 و... بــود.  John Kilcline، مدیــر محصول گوگل در پســتی 
در گوگل پالس ) کــه قطعا روزی نوبت خانه تکانــی آن نیز فرا 
 Spaces می رسد ( نوشت: » تصمیم گرفتیم از تجربیاتی که از

کسب کردیم، در دیگر محصوالت مان استفاده کنیم. « 
یکی از این محصوالت احتماال Allo است که هم اکنون با گوگل 
اسیستنت ادغام شده است تا امکان وارد کردن اطالعات دستیار 

گوگل به صورت مستقیم به یک مکالمه فراهم شود.
Spaces چیزی مشــابه Rooms فیسبوک بود که در دسامبر 
2015 تعطیل شــد. بنابراین شــاید مردم به اپ هــای موبایل 
موضوع محور عالقه ای ندارند. به هرحــال، در هفته های آینده 
تنها امکان خواندن مطالب قبلی Spaces وجود خواهد داشت 

و این سرویس روز 17 آوریل به طور کامل تعطیل می شود.

 این ابزار کاربردی فقط برای گوشــی های هوشــمند ســاخته 
نشده اســت و می تواند با انواع دیگر دســتگاه های موبایلی هم 
سازگاری داشــته باشــد و آنها را ۹ برابر ســریع تر شارژرهای 

معمولی شارژ کند.
حتما برای شــما هم پیش آمده است که ســاعت ها یک گوشه 
 منتظر بنشــینید تا باتری گوشــی هوشــمندتان شــارژ شود 
و بتوانید از آن اســتفاده کنید. اگرچه فنــاوری در بخش های 
مختلف پیشــرفت های قابل مالحظه را پیــش روی خود دیده 
اســت ولی باتری های موبایلی نســبت به یک دهــه قبل ارتقا 
چندانی پ یدا نکرده اند و سرعت توســعه آنها اندک بوده است. 
با این وجود یک محصول جدیــد به نام » نیفتی ســی پاورپاد 
باتری پک « وارد بازار شده اســت تا همه باورهای شما در مورد 

باتری های موبایلی تغییر کند.
با » نیفتی پاورپاد « که50 دالر قیمت دارد به راحتی می توانید 
دستگاه موبایلی خود را ســریع تر از آنچه که ممکن است، شارژ 
کنید. این ابزار کوچک و همراه در اصل یک پاوربانک محســوب 
 می شــود که به گوشــی هوشــمند متصل می شــود و نسبت 
به شارژرهای معمولی شش برابر ســریع تر عمل می کند. البته 
 این ابزار کاربردی فقط برای گوشــی های هوشــمند ســاخته 
نشده اســت و می تواند با انواع دیگر دســتگاه های موبایلی هم 
سازگاری داشــته باشــد و آنها را ۹ برابر ســریع تر شارژرهای 

معمولی شارژ کند.
این دســتگاه فقط مبتنی بر ورودی های معمــول یو اس بی کار 
نمی کند. شــما با این ابزار موبایلی و کاربــردی می توانید به جز 
 ورودی معمول و قدیمی یواس بی، نســل جدیــد آن که با نام 
 » یواس بی تایپ ســی « شــناخته می شــود را هــم در اختیار 
داشته باشید تا ســرعت اتصال بیشتر شــود. این مسئله به آن 
معنی خواهد بود کــه با این پاوربانک کوچــک حتی می توانید 
آخرین مدل لپ تاپ » مک بــوک پرو « که بهتریــن کامپیوتر 
همراه اپل محسوب می شود و مبتنی بر ورودی » یواس بی تایپ 

سی « ساخته شده است را هم شارژ کنید.
اگر این پاوربانک را مورد استفاده قرار دهید مطمئن خواهید شد 
که نیاز شما به همه ابزارهای مشابه برطرف می شود و نکته مهم 
این است که این ابزار کوچک و کاربردی با قیمت50 دالر عرضه 

شده است.

همان طور که به طور رسمی اعالم شــد، موتوروال و لنوو در کنگره 
جهانی موبایل امســال حضــور خواهند داشــت و در اوایل هفته 
 G5 را با نام های موتو G جاری دو میان رده جدید از خانواده موتو 

و موتو G5 پالس معرفی می کنند. 
 اما به نظر می رســد این گوشی ها در وب ســایت OLX دیده شده 

و در برزیل به فروش می رسد.
 G5 و موتو G5 گوشــی های جدید میان رده موتوروال یعنی موتو
پالس شــنبه در وب ســایت OLX دیده شــدند و در حال حاضر 
 نســخه 32 گیگابایتی موتو G5 بــا قیمــت 385 دالر در برزیل 
به فروش می رســد. تصویری که منتشــر شــده محتویات کامل 
 جعبــه موتــو G5 را نشــان می دهد که شــامل شــارژر مجهز 
به فنــاوری توربرو شــارژ موتــوروال، ایرفون ، باتــری و دفترچه 

راهنماست.
طراحی این گوشــی مشــابه با پرچــم دار فعلی موتــوروال، موتو 
 Z، اســت که لبه های بدنه آن شــکل منحنی به خود گرفته است 
و سنسور اثر انگشــت آن در پشت گوشــی قرار داده شده است. 
 دوربین هم همچنــان از همــان طراحی دایره ای شــکل بزرگ 

بهره می برد و قاب پشتی کمی انحنا دارد.
تا به حال در شــایعات اعالم شــده اســت که موتو G5 به صفحه 
نمایش 5 اینچی از نوع AMOLED و بــا کیفیت FHD؛ پردازنده 
اسنپ دراگون430 با فرکانس 1/4 گیگاهرتز، پردازشگر گرافیکی 
ادرنــو 505، رم 2 گیگابایتــی و حافظه داخلــی 32 گیگابایت 
 ،LED مجهز است. دوربین 12 مگاپیکســلی این گوشی از فلش
 HDR فوکوس خودکار، فوکوس لمسی، تشخیص چهره و حالت 
بهره می برد و دوربین ســلفی هم 5 مگاپیکســل است که به نظر 
برای ثبت تصاویر و مکالمات ویدیوئی کافی اســت. وظیفه تامین 

انرژی موتو G5 هم بر عهده یک باتری2800 میلی آمپری است.

گوگل، سرویس Spaces را
تعطیل می کند

آتش گرفتن اولین آیفون 7پالس

 پاوربانک جدید ۹ برابر سریع تر 
از شارژرهای معمول

موتو G5 پیش از معرفی در برزیل 
به فروش رسید!

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2088
یه نفر میره یه مهمونی که دعوت شدگان به اون مهمونی 
به دو گروه تقسیم می شوند: گروه اول راستگو و گروه دوم 
دروغگو . . . نکته ای که وجود داره اینه که این ها همدیگه 
رو نمی شناسن. این یارو از یه نفر می پرسه: شما راستگو 
 هستین یا دروغگو؟ خالصه بهش جواب میده و اون یارو 
از دو نفر دیگه پرسید که اون مرد چه جوابی بهشون داده 
که یکیشون گفت که او دروغگوســت و یکیشون گفت 
راســتگو. در نهایت این فرد چگونه فهمید که چه کسی 

راست می گوید و چه کسی دروغ می گوید؟
جواب معمای  2087 

او با اعمال فشــار به ته بطری آب معدنی، این کار را انجام 
داد. وقتی فشار کمتری وارد شود سس کچاپ به سمت باال 
حرکت می کند و وقتی فشار بیشتری وارد می شود سس 
به سمت پایین حرکت می کند و با اعمال فشار متناسب 

سس در میانه بطری می ایستد.
لطفا جواب معماهای طرح شــده را بــه همراه نام 

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

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

صرفا جهت اطالع

دانشــمندان موفق به شناســایی گونه های جدیدی از کــرم های دریایی 
 منقرض شــده شــده اند که با آرواره هــای قدرتمند خود می توانســتند 
ماهی ها را شــکار کرده و بخورند. طول این کرم ها۹0 ســانتیمتر تخمین 
 زده شده و بنابراین آنها با کرم های کوچک و بی آزار امروزی که به سادگی 

نمی توانند از خود دفاع کنند هیچ نسبتی نداشته اند. 
کرم های یاد شــده با نام علمی Websteroprion armstrongi حدود 
400 میلیون ســال قبل زندگی می کردند و به نظر می رسد قدیمی ترین 

کرم Bobbit کره زمین باشند.
کرم های موســوم بــه Bobbit هیوالهایــی دریایی بوده انــد که در کف 
اقیانوس ها زندگی مــی کردند و برخی انــواع آنها بیش از ســه متر طول 
 داشــتند. این کرم ها برای شکار زیر شــن های اقیانوس مخفی می شدند 

و به ناگهان به ماهی ها و دیگر آبزیان حمله می کردند.
آرواره های قدرتمند این کرم شــباهت زیادی به قیچی داشــته و قادر به 
 قطع سریع اعضای بدن قربانی خود بوده و این امر منجر به مرگ سریع آنها 

می شده است. 

براســاس یافته هــای محققان که با بررســی فســیل اســتخوان هــای نادر 
 گوش میانی اعالم شــده، صدای جهان به گوش انســان تبــاران اولیه با گوش 
 انسان های امروز بســیار متفاوت اســت. رالف کوام از دانشــگاه بینگهامتون 
در نیویورک و همکارانش با کشــف اســتخوان های نادر گوش میانی دو انسان 
Australopithecus af�  تبار منقرض شــده از آفریقای جنوبی که آنهــا را

ricanus و Paranthropus robustus مــی نامنــد، بــه عــدم توانایی 
 آنها در شــنیدن صداهای مدرن پی بردند. ترکیب ویژگی های شــبه انسانی 
در این اســتخوان ها نشــان می داد کــه برخــی از Australopithecu ها 
فاقد حساســیت نســبت به فرکانس های دامنه متوســط بودند کــه امروز ما 
 از آن برای گفتار اســتفاده می کنیم. براســاس اظهارات کوام، انسان شناسان 
به طور کلــی روی این مســئله توافــق دارند که این انســان تبارهــای اولیه 
 صاحب زبان کالمــی نبودنــد و تحقیقات جدید نیــز از این ادعا پشــتیبانی 
می کند. گروه تحقیقاتی وی با اســتفاده از ابزارهای ســی تی اسکن روی این 
فسیل ها و بازسازی سه بعدی گوش انسان تبارهای اولیه تالش می کنند که به 
طور دقیق مشخص کنند که دنیا به گوش دودمان دور انسان چگونه بوده است.

انسان اولیه صدای دنیا را متفاوت می شنیدکشف فسیل کرم ۴00 میلیون ساله تصاویر سه بعدی را بدون عینک بینید

محققان ژاپنی صفحه نمایش جدیدی ســاخته اند که با کمک لیزر تصاویری 
سه بعدی می ســازد. این صفحه نمایش توسط محققان دانشگاه اوتسونمیا در 
ژاپن طراحی شــده و به طور موفقیت آمیز نشان دهنده توانایی صفحه نمایش 
حبابی در ایجاد تصاویر گرافیکی رنگی متغیر است. جالب آنکه صفحه نمایش 
مذکور خود نیز سه بعدی است. به همین دلیل تماشاچیان می توانند تصویری 
سه بعدی را از تمام زوایا و بدون استفاده از عینک سه بعدی بینند. کوتا کوماگای 
 مولف اصلی تحقیق می گوید: ســاخت یک صفحه نمایش رنگی حجمی واقعا 
 چالش برانگیز اســت زیــرا به تعــداد زیادی » پیکســل های ســه بعدی « 
یا » وکسل هایی « با رنگ های متفاوت نیاز است تا گرافیک های حجمی ساخته 
شود. در صفحه نمایش ما وکســل های میکروحباب به طور سه بعدی توسط 
 اشعه لیزر در مایع تولید می شوند. همچنین تصاویر گرافیکی حبابی را می توان 

به وسیله تغییر نور، رنگ آمیزی کرد. 
صفحه نمایش مذکور هنوز در مرحله تایید ایده اســت، اما محققان امیدوارند 

مسیر را برای صفحات نمایش تمام رنگی حجمی هموارتر کنند.

 اگرچه قفل کردن گوشــی تا حد زیادی دســت افراد غریبه 
 به اطالعات شــما را کوتاه می کند، خوب می دانیم دوستان 
و آشــنایان را نمی توان با این روش کنتــرل کرد. هرچقدر 
فردی به مــا نزدیک باشــد، باز هــم اطالعاتــی داریم که 
نمی خواهیم دیگران آنها را ببینند و وارد حریم شــخصی ما 
شوند. به همین دلیل باید الیه امنیتی دیگری به گوشی خود 
اضافه کنید تا وقتی گوشی شما دست دیگران است، نتوانند 
وارد بعضی اپلیکیشن ها شوند یا تصاویر و ویدئوهای گالری 
را ببینند. در این مطلب خواهیم گفت چگونه می توانید روی 
 اپلیکیشــن های گوشــی خود قفــل بگذاریــد و عکس ها 
 و ویدئوهــای شــخصی تان را از دید دیگــران پنهان کنید.

مخفی کردن عکس ها و برنامه ها در اندروید
برای دستگاه های اندرویدی اپلیکیشن های متعددی وجود 
دارد که اجازه قفل کردن اپلیکیشن ها و مخفی کردن عکس  
 App Lock و ویدئو را به شــما می دهد. بعضی از آنها مثل
 فقط امکان قفــل کردن اپ  هــا را دارد؛ برخــی دیگر مثل
 Keep Safe عکس هــا و ویدئوهــا را پنهــان می کند؛ اما

AppLock Pro برنامه کاملی اســت که همــه ویژگی ها 
 AppLock Pro را در خود جای داده اســت. پس از نصب
 باید یک پســورد انتخاب کنیــد و آدرس ایمیلــی بدهید 
تا در صــورت فراموش کردن رمز عبور، قــادر به بازیابی اش 
باشید. ســپس با راهنمایی برنامه دسترسی خواسته شده را 

فعال کنید تا AppLock Pro شروع به کار کند. در صفحه 
اصلی برنامه فهرســت اپ های نصب شــده روی گوشی را 
مشاهده می کنید که جلو هر یک قفلی قرار دارد. تنها کافی 
اســت این قفل را لمس کنید تا از این پس بــرای باز کردن 
آن پســورد بخواهــد. در AppLock Pro می توانید روی 
 تنظیمات دســتگاه، وای فای، بلوتــوث، تماس های وارده 
 و دفترچه تلفـــن رمـــز بگذارید تا در غیاب شــما کسی 
 AppLock Pro به آنها دسترسی نداشته باشد. با اینکه در
 می توانید روی گالـــــری گوشـــی رمز بگذارید، در بخش

Photos و Videos قادر 
بــه مخفی کــردن تصاویر 
شــخصی هســتید تــا در 
گالری نمایش داده نشوند. 
 ایــن کار بــا زدن دکمه + 
 و ســپس انتخاب عکس ها 
یا ویدئوهــا و لمس آیکون 

قفل انجام می شود.
کــردن  مخفــی 
عکس ها و اپلیکیشن ها 

در آیفون
در iOS امــکان قفل کردن 
کامل اپلیکیشــن ها وجود 
نــدارد، امــا در صــورت 
جیلبریک کردن دســتگاه 
خود می توانید با استفاده از 
 AppLocker توییک های 
،FolderLock ،Lock�

 iProtect یا down Pro
این کار را انجام دهید.

نرم افزارهــا  و  مخفــی کــردن عکس هــا 
در ویندوز فون

برنامه هایی که ایــن کار را در ویندوز فــون انجام می دهند 
عملکــرد ناقصی دارنــد و خیلــی راحت می شــود آنها را 
 App Locker Pro ،App Locker New زد.   دور 
و Elite App Locker تنهــا اجازه قفل کــردن مجموعه 
 اپ های از پیش تعیین شــده  را می دهند کــه البته آنها هم 
از فهرســت کلی اپ های وینــدوز فون، بدون نیــاز به وارد 
 کردن رمز، در دســترس هســتند و عمال قفل کــردن آنها 

بی فایده است.

روز شــنبه اولین زنگ هشــدار برای اپل و گوشی پرچم دار 
 این شرکت به صدا در آمد. احتماال همه مدیران سامسونگ 
با شنیدن عنوان » آتش گرفتن یک گوشی « به یاد روزهای 
کابــوس واری خواهند افتاد که یکــی از بهترین تلفن های 
هوشمند ساخت این کمپانی به سرنوشتی وحشتناک دچار 

شد و بسیار زودتر از آنچه تصور می شد از چرخه محصوالت 
 فناوری تلفن همراه خارج شــد. اما این بار سامســونگی ها 
می توانند با خیال راحت در دفتر خود باقی بمانند و منتظر 
 اعالم نتیجه اصلی تریــن رقیب خود از تحقیقــات درباره 
آتش گرفتن گوشی ها باشند. شنبه اولین زنگ هشدار برای 

اپل و گوشی پرچم دار این شرکت به صدا در آمد. 
یکی از کاربران اپل و گوشی آیفون 7 پالس این شرکت شنبه 
مجموعه تصاویری را در حساب کاربری توییتر خود منتشر 

کرد که نشان می دهد گوشــی او دچار آتش سوزی ناشی از 
نقص باتری و در نهایت انفجار شده است.

او در توضیحات خود اضافه کرده آتش گرفتن گوشی زمانی 
رخ داد که دستگاه در حال استفاده نبوده است. 

اپل هنوز توضیحاتی درباره این اتفاق منتشر نکرده و به نظر 
 می رســد اگر رســانه ها همان طور که پیگیر آتش گرفتن 
نوت 7 بودند، اپل را نیز زیر ذره بیــن قرار دهند، در روزهای 

آینده خبرهای بیشتری از دالیل این اتفاق بشنویم.

چگونه عکس ها و برنامه های گوشی را
مخفی کنیم؟

هرچقدر فردی 
به ما نزدیک 
باشد، باز هم 

اطالعاتی داریم 
که  نمی خواهیم 

دیگران آنها را 
ببینند و وارد 

حریم شخصی ما 
شوند

 محافظت کردن از اطالعات شخصی که روی گوشی خود داریم بسیار ســخت شده است، مخصوصا اگر دوست 
و آشنایی بخواهد با گوشی ما کار کند. در این مطلب خواهیم گفت که چگونه یک الیه امنیتی دیگر به گوشی خود 

بیفزایید و اپلیکیشن ها و عکس های گوشی خود را مخفی کنید.
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پیشنهاد سر دبیر: 
جشنواره فیلم کوتاه حسنات به سینما »معنا« می دهد

اخبار فرهنگی

 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان گفت: 
نمایشــگاه آثار نخســتین دوســاالنه هنر توحیدی در رشــته 

خوشنویسی در موزه هنرهای معاصر برپا می شود.
حجت االسام حبیب رضا ارزانی، با بیان اینکه ظرفیت اصفهان 
در حوزه هنر خوشنویســی مغفول مانده است، اظهار داشت: از 
سویی اصفهان از قرن ها پیش محل زندگی مسالمت آمیز پیروان 
ادیان توحیدی در اصفهان بوده است و بر  این اساس با برگزاری 
جلســاتی با نمایندگان ادیان تصمیم ما بر آن شد تا با برگزاری 
جشنواره ســالیانه جایگاه اصفهان را در چشــم دنیا به تصویر 

بکشیم.
وی افزود: از سویی بیش از یک هزار و ۲۰۰ خوشنویس ممتاز و 
فوق ممتاز در اصفهان زندگی می کنند و به نظر می رسد ظرفیت 

اصفهان در حوزه هنر خوشنویسی مغفول مانده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان اصفهان ابراز داشت: با  
توجه به مطالب فوق، جشــنواره هنر توحیدی هر ساله در هفته 
وحدت برگزار و نخستین هنری که تصمیم به بازیابی آن گرفته 

شد، هنر خوشنویسی بوده است.
وی ادامه داد: بر این اســاس اختتامیه نخســتین دوساالنه هنر 
توحیدی در رشــته خوشنویســی فردا با تجلیل از برگزیدگان 
برگزار می شود و نمایشگاهی از آثار منتخب این جشنواره نیز در 

موزه هنرهای معاصر برگزار می شود.
حجت االســام ارزانی گفت: مراســم گشــایش این نمایشگاه 
از ساعت 1۷ تا 18 در محل موزه و از ســاعت18:3۰ تا ۲۰:3۰ 
نیز در کتابخانه مرکزی همراه با مراســم تجلیل  صورت خواهد 
گرفت. وی با اشــاره به برگزاری کارگاه های جنبی در حاشــیه 
برگزاری این نمایشــگاه تاکیدکــرد: کارگاه هــای جنبی این 
نمایشــگاه نیز به صورت آموزش تئــوری و عملی بــا عناوین 
سبک شناسی در خط نســتعلیق، پیرایش و ســیر تحول خط 
شکسته، آشــنایی با اســباب کتابت، ترکیب در ســیاه مشق، 
کاغذسازی، کارگاه نقاشــی خط، قالب های مختلف سیاه مشق 
توسط استادان برجسته خوشنویســی در محل موزه هنرهای 

معاصر از امروز تا 18 اسفندماه برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی اســتان اصفهان ادامه داد: 
غامرضا وکیلی، شــمس الدین ابوالوفا حســینی، علی خیری، 
شــفیعی، مجتبی شــریفی، مصطفی رضایی، مهدی فروزنده 
و علی فرزانه از جمله اســتادان این کارگاه های خوشنویســی 
هستند.گفتنی است نمایشــگاه آثار نخســتین دوساالنه هنر 
توحیدی در رشــته خوشنویســی به همت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسامی اســتان اصفهان، همکاری انجمن خوشنویسان 

اصفهان و موزه هنرهای معاصر برگزار می شود.

فیلم  »بن بست وثوق« برای نمایش عمومی در ایران 1۰ تا 1۵ دقیقه 
کوتاه  می شود.

حمیدرضا کاویانی کارگردان فیلم »بن بست وثوق« در گفت وگو با 
خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس درباره آماده سازی فیلم برای 
اکران عمومی گفت: نسخه ای که در جشنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمد به دلیل  نزدیکی زمان فیلم برداری تا شروع جشنواره کوتاه 
بود به همین دلیل زمان پست پروداکشن و کار روی تدوین و صدا 
بسیار کم بود و ما نتوانستیم به نتیجه مطلوب خودمان برسیم.  برای 
نمایش عمومی فیلم روی تدوین و صداگذاری دوباره کار خواهیم 
کرد. وی درباره آماده سازی فیلم برای جشــنواره و اکران عمومی 
گفت: فیلم در دو نسخه آماده می شــود. نسخه ای که در جشنواره 
به نمایش در آمد نسخه مناسب جشنواره با در نظر گرفتن حوصله و 
ذائقه مخاطب حرفه ای جشنواره ای بود که زمان آن  1۲۰ دقیقه در 
نظر گرفته شد  اما برای نمایش عمومی 1۰ تا 1۵ دقیقه فیلم کوتاه 

می شود تا مناسب ذائقه مخاطب باشد. 
کاویانی درباره زمان مناســب اکران فیلم گفت: درخواست پروانه 
نمایش به وزارت ارشــاد ارائه دادیم و احتماال  اکــران دوم نوروز یا 
تابستان خواهد بود. این دو  زمان، فصل  مناسبی برای اکران فیلم  

است.

علیرضا امینی کارگردان ســینما در خصوص آخرین وضعیت 
ســاخت »آکاردئون« گفت: تدوین این فیلم رو به پایان است و 
به زودی وارد مرحله صداگذاری و ســاخت موسیقی می شود. 
وی افزود: برای بخش صداگذاری هنــوز فرد خاصی را انتخاب 
نکرده ایم اما ساخت موسیقی آن را بهنام ابطحی بر عهده خواهد 

داشت. 
 امینی با اشاره به آماده شدن نســخه نهایی فیلم و زمان اکران 
عنوان کرد: اردیبهشت نســخه نهایی را آماده می کنیم و زمان 
اکران را خود آقای شایســته تعیین خواهد کرد. گفتنی است؛ 

فیلم برداری این اثر بلند ســینمایی که در ژانر اجتماعی با رگه 
های طنز ساخته می شود، از نیمه گذشت و تدوین آن را علیرضا 
امینی انجام می دهد. داســتان »آکاردئــون« روایتگر زندگی 
چند بیمار روانی اســت که در یک آسایشگاه در جنگل بستری  

هستند. 
در این فیلــم بازیگرانی چون مجید صالحــی، مهران احمدی، 
پژمان جمشــیدی، محمدرضا هدایتی، بــرزو ارجمند، هادی 
کاظمی، دانیال مقدم، مهدی ماهانی، ســیروس کهوری نژاد و 

محمدرضا داوودنژاد بازی می کنند.

فیلم سینمایی »النتوری« ساخته رضا درمیشیان در جدیدترین 
حضور بین المللی خود جایزه بهترین فیلم شانزدهمین جشنواره 

فیلم مستقل استانبول را کسب کرد.
جشنواره فیلم مستقل استانبول که گفته می شود یکی از مهم ترین 
رویدادهای هنری ترکیه است و با تمرکز بر سینمای هنری و تجربی 
جهان برگزار می شود، با اهدای جایزه بهترین فیلم به »النتوری« به 
کار خود پایان داد. »النتوری« به عنوان تنها فیلم ایرانی حاضر بخش 
مسابقه این جشنواره با فیلم هایی از کشورهای آمریکا، آلمان، مصر، 
امارات متحده عربی، انگلستان، تایلند، فرانسه، قطر، هلند، آرژانتین، 

پرو  و  کانادا به رقابت پرداخت.
این فیلم که منتخب شش جشنواره رده الف جهانی برلین، کارلووی 
واری، ورشو، شانگهای، ماردل پاتا و گواست تاکنون جوایز متعدد 

جهانی را کسب کرده است.
در خاصه داســتان این فیلم آمده اســت: این فیلم عاشــقانه ای 

پرالتهاب در دل جامعه است؛ عشقی که به جنون ختم می شود.
نوید محمدزاده، مریم پالیزبــان و باران کوثری همــراه با مهدی 
کوشکی، بهرنگ علوی و بهرام افشاری و... از نقش آفرینان این فیلم 

هستند .

 فیلم سینمایی »نفس« همراه با مجموع آثار سینمایی نرگس آبیار 
در دو شهر تورین و میان کشور ایتالیا نمایش داده می شود و پس از 

آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
دانشگاه پلی تکنیک شــهر میان با همکاری انجمن دانشجویان 
ایرانی در این شهر، نشستی درباره مجموع آثار نرگس آبیار در 13 
اسفند ماه برگزار می کنند. در این مراسم »نفس« جدیدترین فیلم 
نرگس آبیار برای دانشجویان دانشگاه این شهر به نمایش گذاشته 
می شود. همچنین قرار است انجمن ایرانیان شهر تورین با همکاری 
شــهرداری این شــهر، برنامه ای برای مرور مجمــوع آثار نرگس 
آبیار در تاریخ 1۵ اسفند برپا کنند و فیلم سینمایی »نفس« برای 
سینماگران ایتالیایی، مسئوالن فرهنگی شهرداری و رییس سینما 
»ماســیمو« روی پرده خواهد رفت.  گروه هنری »مهر رستاک« با 
مدیریت ســهیل عبداللهی مجری طرح این برنامه است و پانته آ 

پناهی ها بازیگر فیلم »نفس« نرگس آبیار را همراهی می کند. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد:

برگزاری نمایشگاه دوساالنه هنر 
توحیدی در رشته خوشنویسی

»بن بست وثوق« کوتاه می شود

بهنام ابطحی موسیقی »آکاردئون« را می سازد

»النتوری« بهترین فیلم جشنواره  
مستقل استانبول 

»نفس« نرگس آبیار به ایتالیا 
می رود

فیلم برداری اثر سینمایی »جوراب شــو« به پایان رسید و تدوین و 
صداگذاری را حامد رضی انجام می دهد.

داریوش باباییان تهیه کننده ســینما در خصــوص آخرین وضعیت 
»جوراب شــو« گفت: فیلم برداری این اثر به پایان رسید و تدوین و 
صداگذاری را حامد رضی انجام می دهد و ساخت موسیقی بر عهده 

شاهین پیمانی خواهد بود. 
 وی با اشــاره به زمان پخش این فیلم بیان کــرد: اکران عمومی آن 
تابستان ســال آینده خواهد بود؛ از سویی در جشــنواره کودک نیز 
نمایش داده خواهد شــد.   این تهیــه کننده دربــاره اکران »چهار 
اصفهانی در بغداد« عنوان کرد: با وجود نداشــتن تیزر و اینکه تبلیغ 
ماهواره ای هم وجود ندارد، باز هم فروش خوبی داشــته اســت. وی 
اظهار داشت: جامعه امروز ما نیازمند فیلم های کمدی و جوی شاد 
است؛ آثاری که بتواند مردم را چند ساعت از زندگی روزمره رها کند 

و بخنداند.

مجموعه تلویزیونی »افســرنمونه« با توجه به ادامه تصویربرداری و 
مدت کوتاهی که تا بهار 96 مانده اســت، جزو سریال های نوروزی 

محسوب نمی شود.
مســعود آب پرور کارگــردان مجموعه تلویزیونی »افســر نمونه«؛ 
درباره پخش نوروزی این ســریال گفت: سریال »افسر نمونه« جزو 
سریال های نوروزی تلویزیون نیســت و در این مدت کوتاه به اتمام 

نمی رسد. 
وی در ادامه در خصوص روند پیشرفت تصویربرداری این مجموعه 
تلویزیونی بیان کرد: هم اکنون با گــروه بازیگری و کارگردانی خود 
در شهرک راه آهن مشــغول تصویربرداری هستیم و روزهای اولیه 
کار را پشت سر می گذاریم.  »افســر نمونه« را پیمان عباسی نوشته 
و محمدرضا شریفی نیا، حسن پورشیرازی، زهیر یاری، هلیا امامی، 
ســاغر عزیزی، اتابک نادری، پیام احمدی نیا، آذیــن رئوف، حامد 

آهنگی و ... بازیگران اصلی این سریال هستند. 

»جوراب شو« به تدوین 
رسید

»افسر نمونه«، نوروزی 
نمی شود

حوزه هنری

  مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان گفت: سینما 
خانــواده اصفهان که به شــکل پردیس ســینمایی چهارباغ 
بازسازی شده اســت پس از ایام فاطمیه و احتماال در روزهای 

پایانی اسفند افتتاح می شود.
سید مصطفی حسینی، اظهار داشت: ســینما خانواده که به 
شکل پردیس ســینمایی چهارباغ بازسازی شــده است قرار 
 بود ۲۵ بهمن ماه افتتاح شــود که با توجه به ایام ســوگواری

حضرت فاطمه زهرا )س( احتماال به اواخر اســفندماه موکول 
می شود.

وی با بیان اینکه پس از سینما خانواده، سینما ساحل در نوبت 
بازسازی قرار دارد، افزود: بازسازی این سینما از اردیبهشت ماه 
96 به شکل پردیس ســینمایی آغاز و مجهز به کافه سینما و 

سینمای روباز خواهد بود.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری استان اصفهان در ادامه، در 
ارتباط با فیلم های پرده ســینماهای اصفهان اظهار داشــت: 
 فیلم سینمایی »خوب، بد، جلف« نخســتین ساخته پیمان 
قاسم خانی در ســالن اصلی سینما ســپاهان اصفهان اکران 
شده اســت و چهار اصفهانی در بغداد نیز در ســالن دوم این 

سینما اکران می شود.
وی با اشاره به فروش خوب این فیلم در تهران و شهرستان ها 
ابراز داشــت: این فیلم در  دو روز نخســت اکران در تهران و 

شهرستان ها در مجموع 38۰ میلیون تومان فروش داشت.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان  با اشاره به 
اکران فیلم سینمایی رئال انیمیشن »مبارک«  به کارگردانی 
محمدرضا نجفی امامی در ســینما فلســطین اصفهان بیان 
داشــت: در این فیلم شــخصیت های افســانه ای شاهنامه 
با استفاده از تکنیک های انیمیشــنی جان گرفتند و با خلق 
داستانی ماجراجویانه، زمینه را برای شناخت بهتر مخاطبان از 

این شخصیت های اسطوره ای فراهم کردند.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش ســازمان، »سام بمبئی« 
پرمخاطب ترین فیلم دی ماه شــد و ۴۴ درصد از کل فروش 
سینما را به خود اختصاص داد، اضافه کرد: این فیلم هم اکنون 

بر پرده سینما ساحل اصفهان است.
حسینی با اشــاره به اینکه فیلم  مبارک در ســینما یاسمن 
شــاهین شــهر نیز بر پرده اکران قرار گرفته اســت، گفت: 
همچنین فیلم های خوب، بد، جلف و هفت ماهگی به ترتیب 
در سالن شماره یک و دوی ســینما فرهنگ فوالدشهر اکران 

شده است.
وی ادامه داد: در سالن یک، دو و سه مجتمع سینمایی کاشان  
به ترتیب فیلم های خوب، بد، جلف، بچه های جسور و مبارک 
اکران شده است و  سینما بهار شهر گز نیز میزبان فیلم خوب، 

بد، جلف است.

فرشــته طائرپور خبر داد: مرحله  اصلی فیلم برداری 
فیلم سینمایی عروســکی-موزیکال »خاله قورباغه« 

آغاز شد.
این تهیه کننده سینما در نخستین جلسه فیلم برداری 
شــخصیت اصلی فیلم »خاله قورباغــه«در حالی که 
دســتمال گلنار را دور مچش بســته بود و گردنبند 
تشــتکی اش را بــر گردن داشــت جلــوی دوربین 
رفت.طائرپــور ارائــه جزئیات بیشــتر دربــاره  فیلم 
»خاله قورباغــه« و عوامل آن را به بعــد موکول کرد. 
شــخصیت محوری این فیلم عروســکی همان خاله 
قورباغه فیلم »گلنــار« و ســریال تلویزیونی »خاله 
قورباغه« اســت. خاله قورباغه مهربان و معاشرتی که 
بزرگ ترین مشــکلش تنهایــی و دور افتادگی از 98 
بچه اش اســت، در این فیلم در کنار شــخصیت های 
جدیدی چــون خواهــر دوقلویش )آبجــی باجی(، 
پزشــک جنگل )حکیمه باجی(، همســایه طماع و 
خافکارش )سمسارباشــی( و نوه هایی که هرکدام از 
شهری یا کشوری به ســراغش می آیند، برای بچه ها 
و بزرگ ترها، از مفاهیمی چــون عواطف خانوادگی، 
دوســتی، نشــاط، همکاری، هوشــمندی، میراث 

فرهنگی، مدیریت بحران و... قصه می گوید.

بارها و بارها شــنیده ایم که آهنگ های آشنای ترکی یا 
ملودی های سرشناس یونانی با یک شعر فارسی توسط 
خواننده های ایرانی خوانده می شود آن هم بدون اجازه 
صاحب اثر و البته بدون نام بردن از آهنگ اصلی اما حاال 

این بار برعکس این قضیه اتفاق افتاده است.
مصطفی ججلی جوان اول موســیقی پرطرفدار ترکیه 
یکی از خواننده های سرشناس این روزهای این کشور 
Zincirimi Kir� »اســت. او آلبوم تازه اش را با عنوان 

di Ask« روانه بازار کرده ، آلبومی که یک نوای آشــنا 
برای دوستداران موسیقی پاپ ایران دارد چرا که آهنگ 
»نبض احســاس« ســاخته میاد بابایی که با صدای 
مرتضی پاشایی برای ایرانی ها آشناست در این آلبوم با 
عنوان »نبض« وجود دارد البته بدون هیچ اشــاره ای به 

خالق اثر و خواننده اصلی اش.
این ماجرا مورد اعتراض هواداران مرتضی پاشــایی قرار 
گرفته اســت و در صفحه شــخصی این خواننده ترک 
در اینستاگرام می شــود رد هواداران خواننده محبوب 
ایرانی را هم دید. البته این اعتراض بیشتر به ابراز عاقه به 
مرتضی پاشایی در صفحه اینستاگرام »ججلی« محدود 
شده است و خوشبختانه به ناسزا و بد و بیراه های معمول 

در این مواقع نکشیده است!

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان:

پردیس سینمایی چهارباغ پس از ایام فاطمیه افتتاح می شود جدیدترین خبر از
 »خاله قورباغه«

سرقت آهنگ پاشایی توسط 
خواننده سرشناس ترک

تئاتر

کارگردان تئاتــر اصفهــان گفت: در حــال حاضر 
تولیدات تئاتر بیشتر شخصی شده است و قصه ها به 
مشــکات خانوادگی مثل خیانت پرداخته است، نه 
اینکه این موضوعات نباشــد اما این موضوعات رنگ 
و بویی ندارد و غالبا ســیاه هســتند و در حال حاضر 

مردم نیاز بیشتری به امید دارند.
احســان جانمی با اشــاره به روند تهیه نمایش قوی 
ســپید اظهار کرد: این نمایش نود و هشــتمین کار 
گروه کاوش اســت که یکــی از پروداکشــن ترین یا 

سنگین ترین تولیدات تئاتر اصفهان است.
وی در ادامــه افــزود: حــدود 6۰ نفر از بــزرگان و 
پیشکسوتان تئاتر اصفهان در کنار بازیگران جوان و 
نوجوان در این تئاتر بازی می کنند یا در پشت صحنه 

کار هستند. 
کارگردان تئاتر قوی ســپید گفت: ســعی کردیم با 
ایجاد یک رابطه خوب و هماهنگی میان این بازیگران 
که هم در بین آنها از پیشکسوتان حضور دارند و هم 
بازیگران نوجــوان کار ترکیبی خوبــی ارائه دهیم؛ 
تاکنون نمایش با استقبال خوبی مواجه بوده هرچند 

انتظار من استقبال بیشتری بوده است.
وی با اشاره به داســتان نمایش تصریح کرد: نمایش 
به ســال 13۰۵ تا 131۵ در اصفهان بر می گردد که 
در زمان پهلوی اول با دســتور کشف حجاب، سرکار 
استوار سالک آغاز به کشف حجاب می کند و داستان 

اصلی از این نقطه تاریخی آغاز می شود.
وی با دعوت از مردم برای دیــدن این نمایش گفت: 
حس و حال تماشــاچی به بازیگران منتقل می شود 
و به بازیگر برای ایفای بهتر نقــش کمک می کند؛ با 
توجه به بومی و تاریخی بودن این نمایش و سنخیت 
آن با مردم اصفهان توقع دارم مردم به دیدن نمایش 
بیاینــد چرا کــه مطمئنــم از دیدن ایــن کار لذت 

می برند.
جانمی اذعان داشت: اگر به درســتی ادعا می کنیم 
اصفهان یک شــهر فرهنگی و هنری اســت باید از 
این جور تولیدات تئاتر بیشــتر داشــته باشــیم، در 
حال حاضر تولیدات تئاتر بیشــتر شــخصی شــده 
است و قصه ها به مشــکات خانوادگی مثل خیانت 
پرداخته است، نه اینکه این موضوعات نباشد اما این 
موضوعات رنگ و بویی ندارد و غالبا ســیاه هستند و 

در حال حاضر مردم نیاز بیشتری به امید دارند.
کارگردان تئاتر »قوی سپید« در پایان بیان کرد: این 
نمایش تا 11 اسفند هر روز ســاعت 18:3۰ در تاالر 

فرشچیان در حال اجراست.

کارگردان تئاتر اصفهان:

تولیدات تئاتر سیاه شده اند

»نهنگ عنبر، سلکشــن رویا« به کارگردانی سامان مقدم، 
آماده پخش است و عید اکران می شود.

رضا ناجی بازیگر ســینما و یکی از بازیگران »نهنگ عنبر، 
سلکشــن رویا« در خصوص آخرین وضعیت اکران این اثر 

گفت: این فیلم آماده پخش است و عید اکران می شود. 
 وی افزود: داســتان »نهنگ عنبر۲؛ سلکشن رویا« ادامه 
بخش اول آن اســت و می توان گفت از همــه لحاظ بهتر و 

قدمی رو به جلو برداشته شده است که در آن سامان مقدم 
سنگ تمام گذاشته است. 

 گفتنی اســت؛ رضا عطاران، مهناز افشار، ویشکا آسایش، 
حســام نواب صفــوی، رضا ناجــی، امیرحســین آرمان، 
سیروس گرجســتانی و علی قربان زاده بازیگران »نهنگ 
عنبر ۲؛ سلکشن رویا« هستند و شها ریاحی، کتایون امیر 
ابراهیمی، محسن قاضی مرادی، اســدا... یکتا، احمدرضا 

اسعدی به عنوان بازیگر میهمان در فیلم حضور دارند. 
 عوامل این فیلم عبارتند از: 

نویســنده، تهیه کننده و کارگردان: ســامان مقدم،  مدیر 
فیلم برداری: محمود کاری، طراح چهره پردازی: ســعید 
ملکان، تدوین: ســیامک مهماندوســت، موســیقی: امیر 
توســلی، دســتیار اول کارگردان: علیرضا شمس، طراح 
صحنه: محســن نصراللهــی، طراح لباس: گلناز گلشــن، 
منشی صحنه: الهام راد، عکاس: احمدرضا شجاعی، مشاور 

تولید: آیدا مصباحی،  مجری طرح: مجید مطلبی.

»نهنگ عنبر2؛ سلکشن رویا« نوروز 96 اکران می شود

به گزارش فارس، »مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی« در 
یادداشتی برای ششمین جشــنواره فیلم حسنات، آن را 

رویدادی عنوان کرد که به سینما، معنا می دهد.
در متن این یادداشــت آمده اســت: هوالمحسن؛ نیکی، 
خیر و ایثار یعنی مضامین ارزشــمند جشنواره فیلم کوتاه 
حســنات، به ســینما »معنا« می دهد، چرا که احسان و 

نیکوکاری به زندگی انسان معنا می دهد.
حســنات فرصتی برای توجه ویژه به آموزه های دینی در 
ســبک زندگی از جمله احســان و نیکوکاری اســت که 
امیدواریم با اســتمرار ایــن رویداد، مضمــون و محتوای 
حسنات نیز در فیلم های بلند ســینمایی نمود پیدا کند.  با 
توجه به استقبال فیلم سازان کوتاه، این جشنواره می تواند 
ایده ای برای ساخته شدن فیلم های دیگر باشد؛ فیلم هایی 
در فضای فکری و اندیشه جشنواره و در سینمای حرفه ای 
نیز این موضوعات بیش از گذشــته مورد توجه فیلم سازان 

قرار گیرد.
تابش در ادامه با اشــاره به حمایت فارابی از این جشنواره 
در آســتانه برپایی ششمین دوره آورده اســت: جشنواره 
»حسنات« به عنوان یک جشــنواره موضوعی مستقل، با 
همت و تیزبینی »کانون نشــر و ترویج اسامی حسنات« 
به عنوان یکی از نهادهای با اصالت جدید مدنی تاســیس 
شــده اســت، نگاه فرهنگــی این جشــنواره بــه فیلم و 
 ســینما، برای نهادی چون بنیاد ســینمایی فارابی بسیار

مغتنم اســت. با توجه به هدف ارزشــمند جشــنواره و به 
منظور کمک به ارتقای سطح جشــنواره به صورت ملی و 
با نیم نگاهی در ســطح بین المللی، بنیاد سینمایی فارابی 

امسال برای نخســتین بار به جمع حامیان این جشنواره 
پیوست. 

بــه عقیــده مــن حمایــت از جشــنواره فیلــم کوتاه 
 حســنات حمایــت از یــک جریــان ســینمایی رو بــه

رشد است.
در ادامه این یادداشت می خوانیم: این جشنواره همچنین 
فرصتی برای کشف و استعدادیابی فیلم سازان جوانی است 
که با ایده های نو و نگرش خاقانه خود، در گام های ابتدایی 
به ســوی بیان موضوعاتی از این دســت می روند.  با توجه 

به اینکه امسال ششــمین دوره جشنواره برگزار می شود و 
جشنواره ای نوپاست، استمرار آن و حمایت از برگزاری آن 
می تواند در تبدیل شدن آن به یک جشنواره  بین المللی و 

منطقه ای کمک کند. 
امیدوارم منتخــب آثار برگزیــده این جشــنواره در این 

دوره و دوره هــای پیشــین، 
مجالی برای دیده شــدن در 
ســامانه های نمایــش فیلم 
در فضــای مجازی، شــبکه 
نمایش خانگــی، تلویزیون و 
 گروه ســینمایی هنر و تجربه

پیدا کنند.
ســینمایی  بنیاد  مدیرعامل 
فارابــی در پایان بــا تجلیل 
برپاکننــدگان حســنات  از 
ششــم، نوشــته اســت:جا 
دارد از تاش هــای هنرمند 
گرامی جناب آقای رســول 
محترم  دبیــر  صدرعاملــی 
جشــنواره، هیئت انتخاب و 
داوران و همــکاران دبیرخانه 
جشــنواره، بانیان و حامیان 
جشنواره در استان اصفهان و 

فیلم ســازان عزیزی که در این رویداد ارزشمند مشارکت 
کردندقدردانی کنم.

ششــمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه حســنات اصفهان، 
به دبیــری رســول صدرعاملــی، 1۵ تا 18 اســفند ماه 
برگزار خواهد شد و کانون نشــر و ترویج فرهنگ اسامی 
 حســنات اصفهان با همــکاری بنیاد ســینمایی فارابی

برپاکننده آن است.

علیرضا تابش مطرح کرد:

جشنوارهفیلمکوتاهحسناتبهسینما»معنا«میدهد
علیرضا تابش »مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی« گفت: 
جشنواره فیلم کوتاه حســنات به سینما معنا می دهد 

چراکه نیکوکاری معنابخش زندگی انسان است.

جشنواره »حسنات« 
به عنوان یک جشنواره 

موضوعی مستقل، 
با  همت  و تیزبینی 

»کانون نشر و ترویج 
اسالمی حسنات«   به 

عنوان یکی از نهادهای 
با اصالت جدید مدنی 

تاسیس شده است

اینستاگردیسینما
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پیشنهاد سردبیر:
حاجی فیروز به خیابان های شهرکرد  می آید

اخبار

شــهرکرد- سرپرســت معاونت سیاســی، امنیتی و 
اجتماعــی اســتاندار چهارمحال و بختیــاری گفت: 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مشــکلی در این استان 
ایجاد نکرده اســت. به نقل از روابط عمومی استانداری 
چهارمحال و بختیــاری، گودرز امیــری تاکید کرد: با 
اقدامات صورت گرفته به موقع از ســوی مدیران ارشد 
استان خطرات ناشــی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
در این استان به حداقل رسید. وی افزود: اکنون مشکلی 
در خصوص بیماری آنفلوآنزای فــوق حاد پرندگان در 
چهارمحال و بختیاری وجود ندارد. امیری تصریح کرد: 
گوشــت مرغ و تخم مرغ مورد نیاز مردم چهارمحال و 
بختیاری به اندازه کافی موجود است. وی بیان داشت: 
اداره کل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیاری هر چه 
سریع تر نسبت به شناســایی کانون های آلوده و انجام 
اقدامات الزم به منظور آزمایــش های مورد نیاز در این 

زمینه  اقدام کند.

مدیرکل ســازمان انتقال خون چهارمحال و بختیاری 
گفت: ایــن ســازمان برای بهبــود ارائــه خدمات به 

اهداکنندگان خون نیازمند به روز شدن است.
محمد ملک محمدی با اشــاره بــه وضعیت تجهیزات 
و امکانات اداری و ســاختمانی ســازمان انتقال خون، 
اظهارکرد: ســاختمان اداره  کل و مرکــز خون گیری 
شهرکرد در سال 74 ساخته شده و باوجود  توسعه مراکز 
بیمارستانی اســتان چهارمحال و بختیاری و گسترش 
بخش های تخصصی و فوق تخصصی بیمارســتان های 
استان بازهم  نمی توانیم پاسخگوی بســیاری از مردم 

نوع دوست و ایثارگر عالقه مند به اهدای خون باشیم. 
وی افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در سال جاری 
احداث ســاختمان مرکز و اداره کل انتقال خون استان 
عملیاتی شده  اما با مشــکل  زمین مناسب در شهرکرد 
برای احداث این پروژه روبه رو هستیم. مدیرکل انتقال 
خون اســتان افزود: مراکز خون گیری بروجن، لردگان 
و  فارسان شرایط ســاختمانی مطلوبی ندارند  از این رو 
دست کمک به سوی مردم نوع دوست استان و مسئوالن 
دراز کــرده و امیدواریم بتوانیم با کمــک آحاد مردم و 

مسئوالن ارشد استانی این مرکز را نیز توسعه بخشیم.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

 آنفلوآنزای پرندگان مشکلی
 در استان ایجاد نکرده است

مدیرکل سازمان انتقال خون چهارمحال:

سازمان انتقال خون استان 
نیازمند به روز شدن است

با مسئوالن
مدیر کل کمیتــه امداد امام خمینــی )ره( چهارمحال و بختیاری 
گفت: این تعداد واگذاری  واحد مسکونی به مددجویان چهارمحال 
و بختیاری واحد مســکن مددجویی در مناطق شهری و روستایی 
با اعتباری افزون بــر چهار میلیارد و 500 میلیــون ریال احداث و 
خریداری شده اســت. آقای ملک پور افزود: برای احداث واحدهای 
مسکونی مددجویان، تسهیالت بالعوض  15 تا 25 میلیون تومانی 

در روستا ها و شهرها به متقاضیان پرداخت می شود.

مدیــرکل ورزش و جوانــان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
والیبالیست های این استان به اردوهای انتخابی تیم ملی راه یافتند. 
عبدالرحمان قاسمی اظهار کرد: در همایش استعدادیابی کشوری 
که با حضور نمایندگان فدراســیون والیبال در کاشان برگزار شد  
شش نفر از اســتعدادهای والیبال استان چهارمحال و بختیاری به 
اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شدند. وی ادامه داد: امید همت زاده 
و علی طاهری از فرخشهر، عباس اسدی از گندمان، جواد سلیمانی 
از فارسان، محمدرضا ربیعیان از شــهرکرد و ابراهیم طهماسبی از 
بروجن به اردوهای انتخابی تیم  ملی دعوت شدند. مدیرکل ورزش 
و جوانان چهارمحال و بختیاری اضافــه کرد: نفرات منتخب بعد از 

تعطیالت عید نوروز به اردو های تیم ملی دعوت خواهند شد.

فرمانده انتظامي شهرستان بروجن از کشف 28 هزار عدد انواع مواد 
محترقه قاچاق و غیر مجاز در بروجن خبر داد. ســرهنگ غالمعلي 
شــکري اظهار کرد: در پي خبري مبني بر نگهداري مواد محترقه 
غیرمجاز برای استفاده در ایام پایاني سال و چهارشنبه سوري در یکي 
از مغازه هاي سطح شهر رسیدگي به موضوع در دستور کار ماموران 
کالنتري شهر فرادنبه قرار گرفت. این مقام انتظامي خاطرنشان کرد: 
پس از هماهنگي قضائي ماموران در بازرســي از این مغازه 28 هزار 
عدد انواع ترقه کشف کرده و یک نفر نیز در این ارتباط دستگیر شد. 
وي خاطرنشــان کرد: با توجه به در پیش بودن ماه هاي پایاني سال 
و برگزاري مراسم چهارشنبه ســوري مبارزه با تولیدکنندگان مواد 

محترقه به طور جدي در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

دبیر حزب مؤتلفه اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: یک شورا در 
استان و ۹ شورای جبهه مردمی نیروهای انقالبی نیز در شهرستان ها 
تشکیل شده اســت. مراد کاظمی اظهار داشــت: نمایندگان جبهه 
مردمی نیروهای انقالبی در هر شهرســتان به تناسب جمعیت، بین 
2 تا 3 نفر انتخاب می شــوند  که مجموعا30 نفر هستند. وی با اشاره 
به برگزاری مجمع عمومی جبهه مردمــی نیروهای انقالبی در تهران 
افزود: 30 نماینده استان به نمایندگی از جبهه مردمی نیروهای انقالبی 
در این مجمع شــرکت کردند. دبیر حزب مؤتلفه استان چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه شورای استان از 4 مجموعه در 4 مرحله تشکیل 
شده است، بیان کرد: همیاران و معتمدان هسته اولیه شورای استان 
را تشــکیل می دهند که در مرحله بعد سایر تشــکل ها و اعضا نیز به 
جبهه مردمی نیروهای انقالبی دعوت شدند.کاظمی خاطرنشان کرد: 
احمدرضا بسیج نماینده دانشگاهیان، کاظم ایمانی نماینده بازاریان، 
مراد کاظمی نماینده حزب مؤتلفه اســالمی، آقای ایرج پور نماینده 
جامعه اسالمی مهندسان، احسان قائدی نماینده رهپویان و اسفندیار 
شفیعی نماینده جبهه پایداری است. وی با اشاره به حمایت روحانیون، 
جوانان، ورزشکاران و دانشــگاهیان از جبهه مردمی نیروهای انقالبی 

تصریح کرد:  اعضای شورای استان حدود 20 نفر هستند.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 
از کشت دیم گل ختمی در ســطح نیم هکتار از اراضی شهرستان 
اردل خبرداد. به نقل از روابط عمومی ســازمان جهادکشــاورزی 
استان، ابراهیم شیرانی اظهار کرد: باتوجه به تغییر شرایط اقلیمی و 
کاهش بارش ها به منظور بهره وری بهتر از آب، کشت گیاهان دارویی 
به صورت دیم که سازگار با منطقه باشد در دستور کار این سازمان 
قرار گرفته است. وی افزود: گیاه دارویی گل ختمی در مساحت نیم 
هکتار با میزان بذر مصرفی سه کیلوگرم به صورت کشت مستقیم 
با دســتگاه کارنده در بهمن ماه مورد کشــت قرار گرفت. شیرانی 
اضافه کرد: این گیاه را تقریبــا با اکثر گیاهان می  تــوان به تناوب 
کشت کرد زیرا مواد و عناصر غذایی مناسب سبب افزایش عملکرد 
گل می شود به همین دلیل بهتر اســت با گیاهانی به تناوب کشت 
شوند که این گیاه را از مواد و عناصر غذایی تهی نکنند. مدیر باغبانی 
سازمان جهادکشاورزی استان گفت: باتوجه به گرمی هوا و پراکنش 
بارندگی مناسب که در این منطقه حاکم است انتظار برداشت1/5 

تن گل تر از این محصول وجود دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون 45 
کانون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان پاک سازی شده و  به 
دنبال آن یک کانون طیور بومی در شهر جونقان نیز پاک سازی شد. 
عبدالمحمد نجاتی با اشاره به معدوم سازی 48 هزار پرنده در استان 
اظهار داشت: از مجموع 48 هزار پرنده معدوم شده 12 هزار طیور 
صنعتی و حدود 36 هزار طیور سنتی هستند. وی افزود: تنها یک 
مرغداری در شهرکرد درگیر این بیماری شده بود که 12 هزار طیور 

صنعتی نیز در این مرغداری معدوم شدند.
 مدیرکل دامپزشــکی اســتان چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
نظارت دقیق اکیپ های دامپزشکی بر توزیع مرغ مصرفی بیان کرد: 
گوشت مرغ موجود در بازار تحت نظارت دامپزشکی توزیع می شود 
و شــهروندان با خیال راحت مرغ مصرف کنند. نجاتی با اشــاره به 
عملکرد اکیپ های دامپزشکی گفت: با حضور اکیپ های دامپزشکی 
همه کانون ها پاک سازی و ضدعفونی شده اند و خوشبختانه اقدامات 

خوبی در این زمینه انجام شده است.
وی با بیان اینکــه تنها غرامت طیــور بومی پرداخت می شــود، 
خاطرنشــان کرد: مرغداری های صنعتی باید مرغ را قبل از 42 روز 
به کشتارگاه بفرســتند تا در صورت درگیر شدن، بیمه غرامت آنها 

را پرداخت کند.

راهیابی والیبالیست های چهارمحالی 
به اردوهای انتخابی تیم ملی

کشف 28 هزار عدد انواع مواد 
محترقه غیرمجاز

تشکیل شوراهای جبهه مردمی 
نیروهای انقالبی در چهارمحال چهارمحال و بختیاری؛ نیازمند آموزش و مدیریت فضای سایبری

کشت دیم گل ختمی برای نخستین بار 
در چهارمحال و بختیاری

پاک سازی ۴۶ کانون آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در چهارمحال

واگذاری 30 واحد مسکونی به 
مددجویان چهارمحال و بختیاری

مهر : چهارمحال وبختیاری با دارا بودن زمین های حاصلخیز و 
موقعیت اقلیمی مناسب از تنوع آب و هوایی منحصر به فردی 
برخوردار است و به لحاظ اقلیم و هواشناسی یک استان چهار 
فصل با آب و هوایی متنوع است. این ویژگی موجب شده تا 
استان، استعداد کشت انواع محصوالت مختلف را داشته باشد 
و زعفران یکی از این محصوالت است که در سال های اخیر 
کشت آن در استان، نتایج درخور توجهی در اختیار محققان 
و کشاورزان قرار داده اســت. زعفران از محصوالتی است که 
در همه نقاط چهار محال و بختیاری کشت می شود و یکی 
از مرغوب ترین زعفران های کشور به حساب می آید اگرچه 

مدت زمان بسیاری نیســت که کشــت زعفران در استان 
مطرح شده اســت اما مزارع بسیاری توســط کشاورزان به 
کشت زعفران اختصاص یافته و هر ساله به میزان کشت این 

محصول افزوده می شود.
با توجه به اینکه تولید زعفران در استان مورد توجه قرارگرفته 
و از کیفیت بســیاری باالیی برخوردار است اما هنوز زعفران 

استان در سطح کشور ناشناخته است.
بخشی از زعفران استان به استان خراسان ارسال  می شود و 
با برندهای این اســتان به فروش می رسد و بخشی دیگر نیز 
در مغازه ها و فروشگاه های سطح شهر با بسته بندی سنتی 

به فروش می رســد. یکی از تولید کنندگان زعفران در این 
استان در گفت وگو با مهر با اشاره به اینکه کشت زعفران در 
این استان سال به سال افزایش می یابد، عنوان کرد: کاهش 
منابع آب در استان و خشکسالی موجب شده که کشاورزان 

به سمت کشت گیاهانی با  نیاز آبی کم بروند.
علی طاهری تاکید کرد: زعفران به آب کمــی نیاز دارد و در 
طول سال دوبار آبیاری می شود. وی ادامه داد: کشاورزان به 
سمت کشت زعفران در استان گرایش پیدا کرده اند و هرساله 
اراضی بیشتری به کشت زعفران اختصاص پیدا می کند. این 
کشاورز عنوان کرد:کشاورزان هرســاله محصول برداشتی 
خود رابه صورت بسته بندی  ســنتی در اختیار مغازه های 
سطح شهر می گذارند که درآمد آنها از این نوع بسته بندی 
بسیار کاهش می یابد. وی عنوان کرد: هنوز شرکت یا واحد 
بسته بندی به صورت تخصصی در این زمینه در استان فعال 
نشده است. مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری نیز در گفت وگو با مهر اظهار داشــت: 135 هکتار 
از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران 
اختصاص یافته است.  ابراهیم شیرانی عنوان کرد: از میزان 
کل اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته 
به کشت زعفران 105 هکتار مزرعه بارور و30 هکتار مزرعه 
تازه کشت شده اســت. وی عنوان کرد: در سال جاری بیش 
از420 کیلوگرم زعفران از مزارع استان برداشت شده است. 
شیرانی عنوان کرد:  بخشــی از زعفران های تولیدی استان 
به استان خراسان فرستاده می شــود و بخشی نیز در سطح 
اســتان به صورت سنتی به فروش می رســد. وی ادامه داد: 
قسمتی از محصول تولیدی این اســتان نیز صادر می شود. 
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه برندسازی زعفران در این استان ضروری است، 
تاکید کرد: برندسازی زعفران در این استان زمینه توسعه و 
کشت زعفران را در استان چهارمحال و بختیاری فراهم می 
کند. شکی نیســت که باید زمینه برای برندسازی زعفران 
چهارمحال و بختیاری فراهم و تالش شود که این محصول 
کشــاورزی با ارزش به یکی از ســوغات های چهارمحال و 
بختیاری تبدیل شــود. برند ســازی زعفران در چهارمحال 
و بختیاری زمینه برای توسعه بیشــتر این استان در بخش 

کشاورزی را فراهم می کند و سبب ایجاد اشتغال می شود.

به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اســالمی استان، 
حجت االســالم ســید جعفر مرتضوی مدیرکل تبلیغات 
اســالمی چهارمحال و بختیاری در دیدار با روح ا... مومن 
نســب، کارشــناس فضای مجازی، آموزش و مدیریت را 
نیاز فضای ســایبری اســتان ذکر کرد. وی گفت: اســتان 
چهارمحــال و بختیاری از لحاظ مدیریــت فضای مجازی 
نیاز مبرم به آموزش دارد.  مرتضوی افزود: تمام برنامه های 

کارشناسان فضای مجازی که از ســوی اداره کل تبلیغات 
اسالمی به منظور اجرای گفتمان های دینی در دانشگاه ها 
 و دیگر مراکــز علمی برگزار می شــود، ضبــط و در قالب 
ســی دی در اختیار مخاطبان از جمله روحانیون، مداحان 
و هیئت های مذهبی گذاشته می شــود. مدیرکل تبلیغات 
اســالمی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در بســیاری از 
شهرها و روســتاهای اســتان، خانواده ها با فضای مجازی 

آشــنایی ندارند، اما در مقابل نوجوانــان و جوانان آنها در 
اســتفاده از فضای مجازی  بسیار خبره شــده اند و از تمام 
زوایای آن آگاهــی دارند و این بزرگ ترین آســیب جامعه 
امروزی است. حجت االسالم مرتضوی گفت: در چهارمحال 
و بختیاری حتی عشایر هم درگیر فضای مجازی و ماهواره 
هستند و بیش از ۹0 درصد روســتاها و مناطق روستایی و 
عشــایری پوشــش اینترنتی دارند و این درحالی است که 
هیچ گونه آموزشی و هیچ گونه آشنایی با معایب و آسیب ها 
ندارند و غافل از این هستند که دشــمن با ترویج فرهنگ 

غلط از همین فضا ها چه قصد و هدفی را دنبال می کند.

بخشی از زعفران 
استان به استان 
خراسان ارسال  

می شود و با برندهای 
این استان به فروش 

می رسد و بخشی 
دیگر نیز در مغازه ها 

و فروشگاه های 
سطح شهر با 

بسته بندی سنتی به 
فروش می رسد

در حالی که کشت زعفران در چهارمحال و بختیاری هر ســاله توسعه می یابد و اراضی بیشتری  زیر کشت 
این محصول می رود، اما برندسازی این محصول هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.

برندسازی محصول ضرورت دارد؛

توسعه کشت زعفران در بام ایران

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد چهارمحال و بختیاری گفت: در ایام پایانی 
ســال ۹5 حاجی فیروز بــا طنزپردازی  های نغزش به مردم شــادی و 
نشاط را هدیه می دهد. جواد کارگران اظهار کرد: حاجی فیروزخوانی و 
نوروزخوانی که یکی از رسوم قدیمی در ایام پایانی هر سال است، امسال 
در خیابان های مرکز چهارمحال و بختیاری با همکاری سازمان رفاهی 
و تفریحی شهرداری شهرکرد اجرا می شود. وی اجرای نمایش خیابانی 
طی ایام نوروز ۹6 در مرکز این اســتان را از دیگر برنامه های فرهنگی و 
هنری برشمرد و افزود: توزیع سی دی و بروشورهای معرفی جاذبه های 
گردشگری این استان در ورودی شــهرها و مراکز شهرستان ها، برپایی 
ســفره هفت ســین نوروز و هفت ســین فاطمی و برپایی نمایشــگاه 
هفت سین در نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری غدیر شهرکرد از دیگر 

اقدامات اجرایی به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۹6 است.

رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری گفت: به مناسبت هفته 
سالمت مردان مکمل ویتامین D در بین مردان 30 تا 5۹ سال این استان 
توزیع شد. عبدالمجید فدایی اظهار کرد: به مناسبت هفته سالمت مردان 
و به منظور پیشــگیری از کمبود ویتامینD مکمل این ویتامین برای 
مصرف 12 ماه در بین مردان 30 تا 5۹ سال استان چهارمحال و بختیاری 
توزیع شد. رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری، توزیع کتابچه و 
متون آموزشی در خانه های بهداشت و مراکز درمانی، عیادت از سالمندان 
توســط تیم ســالمت و انجام معاینات و مراقبت های پزشکی، برپایی 
ایستگاه سالمت مردان در مساجد و مصال های نماز جمعه و اندازه گیری 
فشارخون، قندخون، قد و وزن را از جمله برنامه های این هفته در استان 
برشمرد. وی گفت: یکم تا هفتم اسفندماه به عنوان هفته ملی سالمت 

مردان ایرانی در کشور نام گذاری شده است.

حاجی فیروز به خیابان های 
شهرکرد  می آید

توزیع مکمل ویتامینD برای 
استفاده مردان در چهارمحال

شهرستان

 به نقــل از روابط عمومــی فرمانداری شــهرکرد، حمید
ملک  پور اظهار کرد: به اســتناد تبصره 3 ماده 26 قانون 
انتخابات، داشــتن گواهی عدم سوء پیشــینه برای همه 
افرادی که قصد ثبت نام در انتخابات شــوراهای اسالمی 
شهر و روستا را دارند ضروری است. وی افزود: داوطلبان 
انتخابات شــوراهای اســالمی شهر و روســتا می توانند 
معرفی نامه برای کســب گواهی عدم ســوء پیشینه را از 
فرمانداری شهرستان شهرکرد و یا بخشداری ها دریافت 

کنند و این امکان از روز شنبه گذشته فراهم شده است.
ملک پور با بیــان اینکه ثبت نــام از 30 اســفندماه آغاز 
می شــود و تا 6 فروردین ماه ادامه دارد، افزود: به منظور 
جلوگیری از اختالل در روند انتخابــات و افزایش تراکم 
در این زمــان، برای مراجعــه به اداره تشــخیص هویت 
مقدماتی ایجاد شــده تا افراد با مراجعه به فرمانداری ها 
و بخشداری ها بتوانند معرفی نامه کسب گواهی عدم سوء 
پیشــینه را دریافت کنند. فرماندار شهرســتان شهرکرد 
بیان کرد: داوطلبان شــورای اسالمی شــهرها می توانند 
به فرمانداری و داوطلبان شــورای روستاها به بخشداری  
مربوطه مراجعــه کنند. فرماندار شــهرکرد تصریح کرد: 
پس از دریافت معرفی نامه، نامزدها می توانند با در دست 
داشتن اصل شناســنامه، کارت ملی و کارت بانکی عضو 

شتاب به اداره تشخیص هویت مراجعه کنند.

محمد خالدی نماینده مردم لردگان در مجلس شــورای 
اسالمی در تذکر شفاهی گفت: در شرایط کنونی تعدادی 
از روستاهای منطقه لردگان با تانکر آب رسانی می شوند 

که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.
از طرف دیگر جاده لــردگان- بروجن جــزو جاده های 
حیاتی کشور است که متاســفانه به علت ترافیک باالی 
تردد و 30 هزار خودرو، باند دوم آن هنوز در حال احداث 
بوده و پیمانــکار این پــروژه هنوز موفق بــه اخذ طلب 
خود نشده اســت. حال وزارت راه باید نسبت به حل این 
 مســئله و پرداخت طلب 40 میلیارد تومانــی پیمانکار

اقدام کند.
نماینده مردم لردگان در مجلس شــورای اسالمی ادامه 
داد: شهرســتان لــردگان تنها یــک بیمارســتان دارد 
که آن هم ســال هاســت که در حال احداث اســت، اما 
 متاســفانه تاکنون پیشــرفت خاصی در این پروژه دیده

نشــده اســت. وی تصریــح کــرد: در شــرایط کنونی 
موضوعــات مربوط به زیرســاخت شهرســتان لردگان 
دارای مشــکالت اساســی اســت چنانکــه کارخانــه 
ســیمان این شــهر نیز در حال احداث بوده اما متاسفانه 
 ایــن پــروژه هــم پیشــرفت خاصی نداشــته اســت،

  از این رو وزارتخانه باید نســبت به تســریع در انجام این 
پروژه ها اقدام کند.

حسینعلی مقصودی مدیر ساخت و توســعه راه های اداره 
کل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با 
ایرنا با بیان اینکه هم اینک عملیات ســاخت تونل چری و 
راه های دسترســی اطراف آن 5 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، اظهار کرد: پیش بینی تخصیص اعتبار ســال جاری 
این طرح 100 میلیارد ریال بوده است. وی گفت: عملیات 
اجرایی ســاخت تونل چری و راه های دسترسی اطراف آن 
در بخش دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ و در مسیر 

استان خوزستان مهرماه سال 
۹4 آغاز شد. 

مقصودی با بیان اینکه ســال 
گذشــته بــرای اجــرای این 
طرح 15 میلیــارد ریال اعتبار 
پرداخت شد، ادامه داد: هزینه 
احداث ایــن واریانت با تونل ها 
و پل های بزرگ با قیمت پایه، 
یک هــزار و 800 میلیارد ریال 

برآورد شده است. 
به گفتــه وی، با هــدف انجام 
عملیات اجرایــی تونل چری 
و راه هــای دسترســی آن هم 
اینک 130 هــزار متر مکعب 
ورودی تونل خاک بــرداری و 
10 متر از تونل حفاری شده و 

اجرای گالری تونل به طول 7 متر احداث شــده است. وی 
با بیان اینکه محور شهرکرد - مسجد سلیمان از محورهای 
مهم ارتباطی چهارمحال و بختیاری و شــبکه راه های ملی 
محسوب می شــود، گفت: هم اینک ارتفاع گردنه چری از 
سطح دریا 2800 متر اســت. مقصودی ادامه داد: با توجه 
به اهمیت روز افزون این محور، وضعیت فعلی راه در بعضی 
از قسمت ها به دلیل مشــکالت فنی و مهندسی جوابگوی 
نیاز و تقاضای موجود نیســت، بخصوص در فصل زمستان 

آغاز فرآیند ثبت نام انتخابات 
شوراها در شهرستان شهرکرد

 پروژه های عمرانی لردگان 
در بالتکلیفی قرار دارند

اجرای تونل چری در انتظار 
100 میلیارد ریال اعتبار

و هنگام بارندگی مشــکالت عدیده ای برای رانندگان ایجاد 
می شــود. به گفته وی، مسیر پیشــنهادی گردنه چری به 
طول تقریبی 11کیلومتر است که با احداث آن عالوه بر آنکه 
مشخصات هندســی راه اصالح شــده، 10 کیلومتر از طول 
مسیر کوهرنگ به خوزستان نیز کاسته می شود. مقصودی 
تصریح کرد: در مسیر اصالح شــده، تونل چری به طول سه 
هزار و 384 متــر و چند تونل کوچــک در مجموع به طول 

یک هزار و 480 متر احداث می شود. 
مدیر ســاخت و توســعه راه های اداره کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیــاری افزود: با احداث مســیر جدید، 21 
کیلومتر از نامناســب ترین بخش محور موجود در محدوده 
گردنه چری حذف می شــود. مقصــودی گفت: پیش بینی 
می شــود با تخصیص به موقع اعتبار، این تونــل و راه های 

دسترسی اطراف آن در سال ۹8 بهره برداری شود. 
گردنه چری در ارتفاعات زاگرس، در شهرســتان کوهرنگ 
استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و راه ارتباطی شهرکرد 
را از مســیر کوهرنگ و منطقه بازفت به اســتان خوزستان 
متصل می کند. کوهرنگ در حدود 85 کیلومتری شهرکرد 
قرار دارد. محورهای ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری 
که بخش عمده آن کوهســتانی و برف گیر است شامل 215 
کیلومتر بزرگراه، یک هزار و 136 کیلومتر راه اصلی و فرعی و 

2 هزار و 381 کیلومتر راه روستایی است.

در مسیر اصالح 
شده، تونل چری 
به طول سه هزار 

و 38۴ متر و چند 
تونل کوچک در 
مجموع به طول 

یک هزار و ۴80 متر 
احداث می شود
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 پیشنهاد  سردبیر: 
قتل هولناک اعضای یک خانواده با تبر!

حصر وراثت
12/113  زهرا هل اتائی  دارای شماره شناســنامه 80  به شرح دادخواست به 
کالسه 893/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان اکبر هل اتائی فرزند سید علی به شماره شناسنامه 
29 در تاریخ 95/7/26 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- زهرا هل اتائی فرزند اکبر، ش.ش 80 صادره از 
خوانســار)دختر متوفی( 2- مریم هل اتائی فرزند اکبر، ش.ش 186 صادره از 
خوانســار )دختر متوفی( 3- اکرم هل اتائی فرزند اکبــر، ش.ش 82 صادره از 
خوانسار) دختر متوفی( 4- فاطمه هل اتائی فرزند اکبر، ش.ش 396 صادره از 
خوانسار )دختر متوفی( 5- معصومه هل اتائی فرزند اکبر، ش.ش 35 صادره 
از خوانســار)دختر متوفی( 6- نجمه داودوندی فرزند محمد حســین، ش.ش 
333 صادره گلپایگان )همسر متوفی( متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر 
گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 452 شعبه 2 حقوقی شورای 

حل اختالف خوانسار) 195 کلمه، 2 کادر(  
مفاد آراء

12/132  شــماره صادره: 1395/04/339332 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به این که برابر رای شماره 139560302033000659 مورخ 1395/07/29 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات 
و مالکیت آقای عباسعلی رشــیدی خفری فرزند محمد کدملی 1239569041 
شماره شناسنامه 12 در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 253/90 متر مربع 
پالک 1405 فرعی از شماره 120- اصلی واقع در خفر جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز خریداری عادی و مع الواسطه از مالکین رسمی آ قای محمد رشیدی خفری 
محرز گردیده است لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 
روز و به منظور اطالع عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشار ومحلی  آگهی می 
شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم 
و رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت در مراجــع ذیصالح قضایی 
 نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تســلیم نماید بدیهی است در

 صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشــد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 
مالکیت خواهد نمود صدور ســند مالکیت مانع از مراجعــه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/09  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/24 
م الف: 575 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

مفاد آراء
12/133  شــماره صادره: 1395/04/339333 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به این که برابر رای شماره 139560302033000658 مورخ 1395/07/29 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات 
و مالکیت خانم حشــمت صفر عابد فرزند میزا کدملی 1239800673 شــماره 
شناسنامه 31 در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین  مزروعی به 
مساحت 820/70 متر مربع پالک شــماره  4031 فرعی از شماره 193- اصلی 
واقع در شهر طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای علی اکبر آقابابایی محرز گردیده است لذا در اجرای ماده 
3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم از طریق 
روزنامه کثیراالنتشار ومحلی  آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه 

اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض بایستی 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم 
دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به 
این اداره تسلیم نماید بدیهی اســت در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی 
واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/09  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/24 
م الف: 581 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

مفاد آراء
12/134  شــماره صادره: 1395/04/339571 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به این که برابر رای شماره 1393603020330001380 مورخ 1393/10/17 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات 
و مالکیت آقای محمد عرب عامری طامه فرزند ابوطالب کدملی 0052899446 
شماره شناسنامه 1218 در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 50/92 
) پنجاه متر و نود و دو ســانتی متر مربع( پالک 2115 فرعی شــماره فرعی از 
شماره 100- اصلی واقع در شهر طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز خریداری 
عادی و مع الواسطه از مالکین رسمی حمید کبیریان محرز گردیده است لذا در 
اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز و به منظور اطالع 
عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشار ومحلی  آگهی می شود تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تســلیم و رســید اخذ نماید و 
معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی که اعتراضی در 
مهلت قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را 
ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/09  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/24 
م الف: 578 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

مفاد آراء
12/135  شــماره صادره: 1395/04/339573 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به این که برابر رای شماره 139560302033000673 مورخ 1395/08/29 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات 
و مالکیت خانم صدیقه حفار طباطبائی فرزند سید جعفر کدملی 1239661827 
شماره شناسنامه 9 در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 104/90 متر مربع 
پالک شماره  73 فرعی از شماره 120- اصلی واقع در خفر  جزء بخش 9 حوزه 
ثبتی نطنز خریداری عادی از مالک رسمی آقای عبدالرحیم کریمی خفری محرز 
گردیده است لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز 
و به منظور اطالع عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشار ومحلی  آگهی می شود 
تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ 
 انتشــار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تســلیم و

 رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت در مراجــع ذیصالح قضایی 
 نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تســلیم نماید بدیهی است در 
صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشــد یــا معترض گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 
مالکیت خواهد نمود صدور ســند مالکیت مانع از مراجعــه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/09  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/24 

م الف: 580 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
مفاد آراء

12/136  شــماره صادره: 1395/04/339482 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به این که برابر رای شماره 139560302033000675 مورخ 1395/08/29 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات 
و مالکیت اداره آموزش و پرورش نطنز در ششــدانگ یکباب مدرسه آزادگان 
به مساحت 639 متر مربع پالک شماره  1333 فرعی از شماره 33- اصلی واقع 
در شــهر نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواسطه از 
مالکین رسمی آقایان عباسعلی و مســعود و  ابراهیم شهرت همگی قصاعی و 
محرز گردیده است لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 
روز و به منظور اطالع عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشار ومحلی  آگهی می 
شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و 
رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموده و 
گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی که 
اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/09  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/24 
م الف: 574 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ رای
12/119 کالسه پرونده 950409 شــماره دادنامه: 9509976793802094-

95/11/18 مرجع رسیدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
علیرضا سلیمانی فرزند امیرقلی به نشانی اصفهان خ امام خمینی کوچه شهید 
امینی کوچه یاس پ سوم سمت چپ، خوانده: مجید عباسیان به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه مبلغ نود میلیــون ریال بابت اجــور معوقه از تاریخ 
94/9/7 الی زمان تخلیه و شارژ و قبوض آب و برق و تلفن و غیره و اجرت المثل 
و غیره، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای علیرضا ســلیمانی فرزند امیرقلی به طرفیت آقای مجید 
عباسیان به خواســته مطالبه مبلغ نود میلیون ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 
94/9/7 الی زمان تخلیه و شــارژ و قبوض و  آب و برق و تلفن و غیره و اجرت 
المثل و غیره با توجه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه قرارداد اجاره شماره 
226794 مورخ 93/4/5 فیمابین اصحاب دعوی که تاریخ اجاره از 93/4/7 الی 
94/4/7 می باشد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در روزنامه کیمیای وطن 
به شماره 231 تاریخ چاپ 95/5/30 در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای نیز به شــعبه ارائه ننموده اســت و با توجه به اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگی مورخ 95/7/19 مبنی بر اینکه خوانده می بایستی طبق قرارداد 
مذکور ماهیانه مبلغ پانصد و هشتار هزار تومان اجاره بها پرداخت نماید ولی 
از تاریخ 93/7/7 الی 94/4/7 به مدت 9 ماه اجاره ) مبلغ 52/200/000 ریال( که 
مبلغ سیصد هزار تومان از خوانده نزد من می باشد با کسر این مبلغ جمعًا مبلغ 
49/200/000 ریال از اجور معوقه را به بنده پرداخت ننموده اســت و همچنین 
اجرت المثل ایام تصرف از تاریــخ 94/4/7 الی 94/7/7 به منزل را تخلیه نموده 
است به مدت ســه ماه که در بند 14-6 قرارداد اجاره شماره 226794 روزانه 
مبلغ چهل هزار تومان به عنوان اجرت المثل ایــام تصرف بعد از اتمام قرارداد 
مشــخص گردیده را بدهکار می باشــد و با توجه به صورتجلسه مامور اجرا 
به تاریخ تخلیــه را 94/6/29 اعالم نموده اســت لذا اجرت المثــل ایام تصرف 
82 روز به مبلغ 32/800/000 ریــال بالغ می گردد. علی هــذا دعوی خواهان 
وارد تشخیص و مســتنداً به مواد 198 و 519 قانون  آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشــتاد و دو میلیــون ریال بابت اجور 
معوقه و اجرت المثل ایام تصرف و همچنین پرداخــت مبلغ 2/070/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/25 در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید و در خصوص قبوض مصرفی و شــارژ با توجه به اینکه خواهان در 
صورتجلسه مورخ 95/7/19 دعوی خود را مسترد نموده است به استناد بند ب 
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می 
 باشد.  م الف:37386 شعبه 8 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 533 کلمه، 6 کادر(  
ابالغ رای

12/120 شــماره دادنامــه: 9509970354101756 شــماره پرونــده: 
9409980359501892 شــماره بایگانی شعبه: 950940، شــکات: 1- خانم 
فرزانه آتش کار مقدم فرزند حسین به نشانی اصفهان- خ کاوه – کوچه فارابی 
بعد از بانک سپه مجتمع فارابی طبقه دوم واحد 8، 2- آقای اکبر مرادی غریبوند 
فرزند اســحاق با وکالت آقای فریدون توفیقی فرزند صفدر به نشانی شاهین 
شهر خیابان عطار نبش فرعی چهارم شــرقی، متهم: آقای نعمت اله حق جو به 
نشانی خوزستان مسجد سلیمان فلکه لفتون جنب مدرسه پسرانه شاهد پ 1، 
اتهام ها: 1- جعل 2- کالهبرداری 3-تحصیل مال از طریق نامشــروع یا سوء 
استفاده و تقلب از امتیازات، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای نعمت ا... حق جو فرزند رحمت ا... ) متواری( دائر بر ارتکاب 
دو فقره کالهبرداری موضوع شــکایت آقای اکبر مــرادی غریبوند ونیز خانم 
فرزانه آتش کار مقدم فرزند حســین با این توصیف که نامبرده ازطریق تبلیغ 
عامه اقدام به آگهی پیش فروش و اقساطی اتومبیل نموده و پس از اخذ مبالغی 
از افراد ) شاکیان( 125 میلیون ریال از خانم آتش کار مقدم و 600 میلیون ریال 
از آقای مرادی غریبوند اقدام به جمع  آوری شرکت بهار و بیمه پارسیان نموده 
و متواری می گردد علیهذا دادگاه با عنایت به شــکایت شاکیان، اختیار نمودن 
نام مجعول توسط متهم و قراردادهای پیوست و عدم حضور متهم و عدم دفاع 
موثر و گزارش ماموران مبنی بر جمع آوری دفتر شــرکت بزهکاری متهم را 
محرز دانسته لهذا مستنداً به ماده 134 قانون مجازات اسالمی 1392 و ماده یک 
قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس ارتشاء و کالهبرداری وی را عالوه بر 
رد چکهای دریافتی و مال ماخوذه به شاکیان محکوم به تحمل دو فقره ده سال 
حبس تعزیری و نیز پرداخت جزای نقدی به میــزان مبالغ اعالمی فوق در حق 
صندوق دولت می نماید بدیهی اســت صرفًا یک فقره از مجازاتهای فوق)اشد( 
الزم االجراست و در صورت تقلیل یا تخفیف مجازات اشد مجازات اشد بعدی 
اجرا می شود رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف بیســت روز قابل واخواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان 
است.  م الف:37420 شــعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 115 جزایی 

سابق( ) 365 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12/121 شــماره دادنامــه: 9509970354101750 شــماره پرونــده: 
9309980360001468 شماره بایگانی شــعبه: 940057، شاکی: آقای حامد 
صبور با وکالت آقای مرتضی استکی فرزند علی به نشانی اصفهان خ بزرگمهر 
خ هشت بهشت غربی قبل از چهار راه گلزار ساختمان وکال ط 1 پ 17، متهمین: 
1- آقای ســیامک اقبال زاده به نشانی شهرستان تهران شــهرک قدس بلوار 
امام زاده ک ارغوان) مجهول المکان(  2- آقای پژمان ضیایی فیلی به نشــانی 
شهرســتان تهران شــهرک قدس خ امام زاده شــهرک دلکش زمزم 2 پ 12 ) 
مجهول المکان( اتهام ها: 1- کالهبرداری 2- تحصیل مال از طریق نامشــروع، 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 
1- پژمان ضیائی فرزند سعید 2- سیامک اقبال زاده فرزند علی دائر بر ادعای 
داشتن نفوذ نزد مقامات و مستخدمین موضوع شکایت آقای حامد صبور فرزند 
غالمرضا با وکالت  آقای مرتضی استکی با این توصیف با این توصیف که آنان 
 با ادعای داشــتن نفوذ نزد ماموران انتظامی اقدام به گرفتن مبالغی از شــاکی 
) 15/5 میلیون تومان فیش بانکی ارائه گردیده است( جهت دریافت کارت پایان 
خدمت نموده اند علیهذا دادگاه با توجه به شکایت شاکی و شهادت شهود و عدم 
حضور متهمین و عدم دفاع موثر بزهکاری آنان را محرز دانســته لهذا مستنداً 
به ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخــالف حق و مقررات قانونی هر یک از 
آنان را عالوه بر رد مال به شرح فوق متضامنًا در حق شاکی محکوم به تحمل 
شــش ماه حبس تعزیری می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل 

واخواهی در همین شعبه است.  
م الف:37419 شــعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 115 جزایی سابق( 

) 275 کلمه، 4 کادر(  

حوادث

یک پســر بچه اهل ســیدنی از نیــش خطرناک ترین عنکبوت 
جهان جان سالم به در برد. پسر 10 ساله اهل سیدنی به وسیله 
خطرناک ترین عنکبوت جهان در اســترالیا گزیده شد؛ اما پس 
از آنکه پادزهر به وی تزریق شــد، توانســت از مرگ جان سالم 
به در ببرد. بر اســاس گزارش تلگراف، پس از آنکه این عنکبوت 
از نوع »فانل وب« )funnel-web( دســت »متیو میشل« را 
گاز گرفت، بدن او شــروع به تعریق کرد و از دهانش کف خارج 
شد.درن میشل پدر این کودک خیلی سریع او را به بیمارستان 
منتقل کــرد و دوز باالیی از پادزهــر که در تاریخ این کشــور 

بی نظیر بوده است،به وی تزریق شد. 
»تیم فالکنر«، کارشــناس حیات وحش در این خصوص گفت: 
»واقعا غیرقابل باور است.« فردای آن روز »متیو« از بیمارستان 
مرخص شــد و هیچ عوارضی به خاطر تزریق ایــن مقدار زیاد 
پادزهر به بدنش نداشت با اینکه نیش این عنکبوت می توانست 

به مرگ او منجر شود.
رییس پارک خزندگان استرالیا از مردم درخواست کرده که این 
عنکبوت های خطرناک را نکشند و آنها را به این مجموعه تحویل 

دهند تا بتوان به وسیله آنها پادزهر تهیه کرد.
عنکبوت های »فانل وب« از جمله خطرناک ترین عنکبوت های 
جهان هســتند و زهر آنها به قدری قوی اســت که شخص را در 

کمتر از 15 دقیقه می کشد.

برج ســازی که 13 ســال پیش در جریان معامله یــک زمین با 
فروشنده درگیر شده و او را با شــلیک گلوله به قتل رسانده بود 
پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور با پرداخت یک 
میلیارد تومان به اولیای دم )پدرومــادر مقتول( و جلب رضایت 
آنها از قصاص رهایی یافت. این متهم صبح شنبه در شعبه دهم 
دادگاه کیفری اســتان تهران حضور یافت تــا از جنبه عمومی 
جرم  نیز محاکمه شود.  در این حادثه که پنجم اردیبهشت سال 
82 در حاشیه شهر گرمســار اتفاق افتاد مرد برج ساز با شلیک 
گلوله جوانی 32 ساله به نام شاهرخ را کشت و متواری شد. این 
برج ســاز قاتل که پس از جنایت مدت ها زندگی پنهانی داشت، 
چندماه بعد پس از فرار، توسط ماموران دستگیر شد.پرونده این 
جنایت سال گذشته در شعبه دهم دادگاه کیفری مورد بررسی 
قرارگرفت و متهم به قصاص محکوم شــد. این حکم از ســوی 
قضات شــعبه هفدهم دادگاه کیفری نیز به تایید رسید.پس از 
تایید حکم، متهم با تالش وکیلش برای گرفتن رضایت از اولیای 
دم تالش زیادی کرد و ســرانجام با پرداخت یک میلیارد تومان 
به خانواده مقتول از قصــاص نجات یافت.ایــن متهم که برای 
محاکمه از جنبه عمومــی جرم از زندان  به شــعبه دهم انتقال 
یافته بود، وقتی پای میز محاکمه ایســتاد، گفت: »من جرمم را 
قبول دارم و در این سیزده سال سعی کردم رفتارم را تغییر دهم. 
در کالس های دارالقرآن زندان شرکت کردم و تالشم این بود که 
متنبه شــوم. در این مدت روزی هزار بار کابوس مرگ داشتم.« 
پس از پایان اظهارات متهم قضات شــعبه دهم دادگاه کیفری 
به ریاســت قاضی قربانزاده و مستشارانش قاضی ملکی و غفاری 

وارد شور شدند تا حکم را در این پرونده صادر کنند.

خطرناک ترین عنکبوت جهان 
پسربچه ای را نیش زد 

برج ساز تهرانی اعدام نشد!

زن میانســالی که درجریان قتل زن جوان همسایه دستگیر 
شــده اســت، در بازجویی های فنی، از راز جنایت هولناک 
همسرش نیز پرده برداشــت.  او مدعی شد که همسرش را 
حدود یک سال قبل به خاطر اختالف های شدید خانوادگی به 
قتل رسانده و بخشی از جسد مثله شده اش را در نورگیر خانه و 

باقی جسد را در خارج از شهر دفن کرده است.
 رسیدگی به این پرونده از نخستین روز اسفند امسال و زمانی 
آغاز شــد که مرد جوانی در تماس با پلیس از ناپدیدشــدن 
همسرش »سپیده« خبر داد. کارآگاهان شهرستان ایرانشهر 
نیز در جریان تحقیقات، سرنخ هایی به دست آوردند که آنها را 

به خانه زن همسایه - شهال - رساند.
 آنها در بازرسی خانه این زن، تکه هایی از بدن سپیده را کشف 
کردند و در نهایت زن همسایه به قتل اعتراف کرد؛ اما مدعی 
شد که قصد کشتن ســپیده را نداشــته و تنها می خواسته 

طالهایش را سرقت کند.
 به همین دلیل با همدســتی یکی از دوســتانش به نام لیال 
و برادرشــوهر او، نقشه ســرقت را طراحی کرده است؛ اما در 
جریان این سرقت، سپیده با لیال و برادرشوهرش درگیر شده 
و تعادلش را از دست داده و پس از زمین خوردن کشته شده 
است. بعد هم جسد را مثله کرده اما قبل از انتقالش دستگیر 

شدند .
 دستگیری شهال و دو همدستش پایان این جنایت هولناک 
نبود؛ چرا که کارآگاهان جنایی در ادامه پی بردند که شــوهر 
شــهال نیز از چند ماه قبل به طور مرموزی ناپدید شــده و 
همسرش فروردین امســال این موضوع را به پلیس گزارش 

کرده است. باتوجه به اینکه در این مدت هیچ رد و سرنخی از 
همسر شهال به دست نیامده بود، کارآگاهان به بازجویی از او در 

این باره پرداختند.
 در تحقیقات صورت گرفته، شــهال به قتل شوهرش اعتراف 
کرد: »حدود 5 ســال قبل با همسرم آشنا شــدم؛ اما وقتی 
صحبت ازدواج به میان آمد خانواده هایمان به شدت مخالفت 
کردند. اصرارهایمان باعث شد که باالخره رضایت بدهند و من 
از شیراز به ایرانشهر آمدم، اما بعد از مدتی اختالفات ما شروع 
شد و روز به روز این درگیری ها زیادتر می شد تا اینکه اواسط 
سال گذشته با فرید - برادرشوهر دوستم لیال - آشنا شدم و 
رابطه پنهانی ما آغاز شد. ۶ ماهی از رابطه پنهانی ما می گذشت 
که تصمیم به قتل همسرم گرفتم. به همین خاطر موضوع را با 
فرید در میان گذاشتم و او هم موافقت کرد. اسفند سال گذشته 
بود که همسرم را درخانه با چاقو به قتل رساندم و جسدش را 
مثله کردم. مچ دستش را داخل نورگیر دفن کردم و باقی جسد 
را داخل خودروی فرید گذاشتیم و در خارج از ایرانشهر دفن 

کردیم.«
 به دنبال اعتراف های زن جوان به قتل همسرش، کارآگاهان 
جنایی راهی محل دفن بقایای جسد شدند. با راهنمایی های 
شهال، جسد مثله شده ساسان کشف شد و به این ترتیب زن 
جوان در مقابــل بازپرس جنایی و تیم تحقیق به بازســازی 

صحنه قتل همسرش پرداخت.
 فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در این باره گفت: 
تحقیقات برای مشخص شدن جنایت های احتمالی دیگر زن 

جوان و همدستش ادامه دارد.

دانشــجوی جــوان ایرانی کــه در رشــته رایانــه در  یکی 
ازدانشگاه های هند، درس می خواند ، درآخرین سفربه کشور، 
درجنایتی هولناک پدرو مادر و خواهرزاده 3 ساله اش را کشت.

عامل این جنایت چند ساعت پس از فرار با ردیابی های پلیسی 
دستگیر  شد.

ساعت 4 بعد از ظهر شنبه 30 بهمن، ماموران پاسگاه پیشکمر، 
شهرســتان کالله واقع در استان گلســتان از وقوع جنایتی 
هولناک با خبر شــدند.  آنها پس ازحضور در محل جنایت، 
صحنه هولناکی را مشاهده کردند. زن و مرد میانسالی داخل 
یکی از اتاق ها با تبر کشته شده بودند و جسد نوه سه ساله شان 

هم در اتاق دیگری روی زمین افتاده بود.
 همزمان با اعــالم این جنایت به مســئوالن عالی انتظامی 
وقضائی استان، بالفاصله تحقیقات گســترده جنایی برای 
افشای رازجنایت آغاز شد. این در حالی بود که در تحقیقات 
ابتدایی مشخص شد پسر 3 ساله، فرزند دختر صاحب خانه 
بوده که بــه خاطر بیماری مادرش و بســتری شــدن او در 
بیمارستان، نزد پدربزرگ و مادربزرگش بوده است.همچنین 
ماموران وقتی دریافتند خودروی صاحب خانه نیز به سرقت 
رفته است، ردیابی خودروی مورد نظر نیز در دستور کار قرار 
گرفت.ســالم بودن درهای ورودی و نوع لباس های قربانیان، 
حکایت از آن داشت که عامل جنایت فردی آشناست. از سوی 
دیگر اهالی محل هم از حضور پسر قربانیان خبرداده و گفتند: 
چنگیز که در کشــور هند درس می خواند به تازگی به ایران 
برگشته و درخانه پدر و مادرش بود. او ساعاتی قبل از جنایت، 
 با چند تن از اهالی روستا درگیرشــده بود که غائله با کمک

 ریش سفیدان پایان یافت.
 در همین حال کارآگاهان جنایی پس ازبررسی های تکمیلی 
پی بردند پسرجوان که دانشجوی رشته رایانه در کشور هند 
بوده به خاطر مســائل مالی با پدر و مادرش مشکل داشته و 
به همین دلیل دست به جنایت زده است. با مشخص شدن 
هویت عامل قتل عام خانوادگی، دســتور بازداشت او صادر 
شد وماموران مسیرهای ورود و خروج و روستاهای اطراف را 
زیر نظر گرفتند.تا اینکه متهم فراری با لباس های خون آلود 
ساعاتی بعد در یکی از روستاهای اطراف به دام افتاد. او درباره 
انگیزه جنایت گفت: »نیاز به پول داشتم تا هم به هندوستان 
برگردم و هم ازدواج کنــم؛ اما پدرم مخالــف ازدواجم بود و 
می گفت به کسی که کار ندارد زن نمی دهند. صبح روز حادثه 
سر همین مسئله با هم دعوایمان شد و در حالی که اعصابم 
به شــدت به هم ریخته بود با تبر به جان پدر و مادرم افتادم. 
بعد هم پسر 3 ساله خواهرم را که شاهد ماجرا بود کشتم. پس 
از قتل ها، سوار خودروی پدرم شــده و از روستا فرار کردم. در 
یکی از روستاهای اطراف مخفی شدم.چرا که تصورمی کردم 
پلیس پس از چند ساعت جست و جو، دست برمی دارد و من 

می توانم به فرارم ادامه دهم.«
 سرهنگ مجتبی مروتی، رییس پلیس آگاهی استان گلستان 
دراین باره گفت: متهم به قتل فراری درعملیات گســترده 
پلیسی و در کمتر از 10 ساعت پس از جنایت هایش و حدود 
ساعت یک بامداد یکشنبه دستگیر شــد. او با قرار بازداشت 
موقت روانه بازداشتگاه شد و تحقیقات در این خصوص ادامه 

دارد.

قتل هولناک اعضای یک خانواده با تبر!جنایتکاری به نام شهال !

زن و مرد میانسالی 
داخل یکی از اتاق ها 
با تبر کشته شده 
بودند و جسد نوه سه 
ساله شان هم در اتاق 
دیگری روی زمین 
افتاده بود

 دستگیری شهال 
و دو همدستش 
پایان این جنایت 
هولناک نبود؛ چرا که 
کارآگاهان جنایی 
در ادامه پی بردند 
که شوهر شهال نیز از 
چند ماه قبل به طور 
مرموزی ناپدید شده 
است
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 رییس شورای اســامی شــهر بادرود از برپایی نمایشگاه بهاره 
به منظور رفاه حال مردم و خرید شــب عید و نــوروز در بادرود 
خبر داد. حســین میرزاییان با بیان این که برپایی این نمایشگاه 
طبق مصوبه شورای شــهر بادرود بوده اســت، افزود: نمایشگاه 
بهاره از پنجم اسفندماه به  صورت رســمی با۱۰۰ غرفه فروش 
انــواع لباس، کیــف و کفش، مــواد غذایی، آجیل و خشــکبار 
مواد بهداشــتی و شــوینده فعالیت خود را در جنب پارک شهر 
 آغاز کرده اســت. وی اضافه کرد: فروشــندگان بومــی بادرود 
و تولید کنندگان عمده پوشــاک، کیف و کفش و ســایر اصناف 
محصوالت خود را در این نمایشــگاه ۲۵ درصد ارزان تر از بازار 
 به مردم عرضه می کنند. رییس شــورای اســامی شهر بادرود 
با بیان این که این نمایشــگاه تا پانزدهم اســفندماه به فعالیت 
خود ادامه می دهد، گفت: به  منظور دسترســی آســان و رفاه 
 حال مردم بخــش و به خصوص مردم شــهر بادرود در ســرما 
و گرما با اجرای طرح ساخت سوله بازار روز در محل چهارشنبه  
 بازار بادرود موافقت شــد. وی تصریح کرد: بودجه شورای شهر 
 به شــهرداری در خصوص ساخت ســوله بازار روز مصوب شده 
و برای ساخت این سوله در ســال آینده حدود یک میلیارد ریال 

بودجه پیش بینی  شده است.

شهردار چادگان با اشاره به حجم باالی مســافران و گردشگران 
نورزی در این شهرستان، اظهار کرد: شهرستان چادگان در سال 
گذشته  بیشترین اقامت مســافر را در بین شهرستان های استان 

اصفهان  به خود اختصاص داد.
عنایت ا... امیر حاجیلو با بیان این که پیش بینی می شود در نوروز 
96 هم  چادگان در حــوزه جذب و اقامت مســافران رتبه برتر را 
کسب کند، عنوان داشت: در این راستا توســعه و بهبود امکانات 

گردشگری ضروری است.
وی عدم ساماندهی خانه های مسافر در این شهرستان را ضروری 
دانست و گفت: الزم است این مهم تا قبل از ایام نوروز تحقق پیدا 
کند. امیر حاجیلو همچنین از نصب ۱3 دوربین در ســطح شهر 
چادگان با اعتبــار۱۵۰ میلیون تومان خبــر داد و گفت:  نصب ۵ 
نقطه آن در شش ماه اول سال آینده اجرایی خواهد شد. شهردار 
چادگان با تاکید بر لزوم حفظ و صیانت از منابع طبیعی ادامه داد: 
در اسفند ماه سال جاری۱۰هزار اصله درخت در چادگان کاشت 
می شــود. وی با بیان این که این میزان دو برابر سال قبل است، 
افزود: سال گذشته نیز ۵ هزار اصله نهال در این شهرستان غرس 
شد. شــهردار چادگان در پایان بر لزوم گســترش امکانات برای 
مســافران مذهبی حرم امامزاده عبدا... بن زید حســنی، اصاح 
 روشنایی برخی از مناطق شهر چادگان و ســاماندهی دفع زباله 
در ورودی برخی روســتاها تاکید و اظهار امیدواری کرد که این 

اقدامات تا پایان اسفند ماه سال جاری انجام شود.

رییس شورای شهر بادرود خبر داد:

نمایشگاه بهاره بادرود تا ۱۵ اسفند 
به فعالیت خود ادامه می دهد

شهردار چادگان خبر داد:

کاشت ۱0 هزار اصله درخت 
در چادگان

اخبار
پیشنهاد سردبیر: 

یادواره 7۵0 شهید شهرستان شهرضا برگزار می  شود

 مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان نجف آباد گفت: 
طی۱۰ ماهه نخست ســال جاری نیروهای واحد امور 
اراضی این مدیریت بیــش از۵۵۰ مورد تغییر کاربری 
غیر مجاز در ســطح8۰ هکتار از اراضی کشــاورزی 
را شناســایی و برای ۲۰6 مورد از آن ها اخطار توقف 
عملیات صادر کرده اند. مجتبی مطهری اظهار داشت: 
هرگونه تغییر کاربری که بنا به تشخیص وزارت جهاد 
کشاورزی تغییر کاربری محســوب می شود چنانچه 
بدون اخذ مجوزات الزم صورت گیرد، جرم محسوب 
شده و ماموران جهاد کشاورزی وظیفه خواهند داشت 
ضمن توقف عملیات ساختمانی، موضوع را به مراجع 

قضایی اعام کنند.
وی از انجام بیش از  ۲۱7 مــورد نظارت بر مجوزهای 
صادر شــده جهت تغییر کاربری های صورت گرفته 
 در راســتای بهینه ســازی تولیدات بخش کشاورزی 
به عنوان دیگر قســمت اقدامات صــورت گرفته طی 
 این مدت یاد کرد و بیان داشت: این میزان نظارت که 
در ســطح 9۵هکتار صــورت گرفته، شــامل صدور 
مجوزاتی مانند احداث گلخانــه، دامداری، مرغداری، 
پرورش ماهی و کارگاه هــای صنایع تکمیلی و غذایی 
بوده که بیشــتر آن ها نیز در روستاها مشغول فعالیت 
شده اند. مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان نجف آباد 
خاطرنشان کرد: براساس قوانین موجود هر گونه تغییر 
کاربری اراضی زراعــی و باغی در خــارج از محدوده 
 قانونی شــهرها به جز در موارد ضروری و مواردی که 
با مجوز سازمان های جهاد کشاورزی استان ها صورت 
گیرد، خاف قانون محسوب می شود. وی به برگزاری 
دوره آموزشــی پرورش شــتر مرغ با همکاری ناحیه 
مقاومت بسیج در قالب ۵ جلسه اشــاره کرد و گفت: 
طی این دوره که در محورهایی مانند تغذیه شتر مرغ، 
بیماری ها و بهداشــت، مدیریت مزرعه، تاسیســات 
و بازاریابی برگزار شــد، 3۵ نفر از عاقه مندان و افراد 
جویای کار ضمن اســتفاده از مباحث تئوری و عملی 
ارایه شده با شــرکت در آزمون، مدرک پایان دوره را 
هم می گیرند. برپایی جشــنواره طبخ غذاهای سالم 
به میزبانی روستای فیلور آخرین خبری بود که مدیر 
جهاد کشــاورزی نجف آباد با اشــاره به آن افزود: طی 
این برنامه کــه با هدف حفظ و احیای آداب و رســوم 
گذشتگان و اصاح سبک زندگی اجرا شد، غرفه هایی 
نیز از تولیدات خانگی زنان روستایی در کنار مسابقات 

ورزشی نیز برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد خبر داد:

شناسایی ۵۵0 مورد تغییر 
کاربری غیر مجاز در نجف آباد

با مسئوالن

 محمدحســین داراب، معاون فرماندار شــهرضا در جلسه 
» هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری مراســم تشــییع پیکر 
شــهید گمنام در شــهرضا « عنوان کرد: پیکــر مطهر این 
 شهید دوران دفاع مقدس در روز پنجشــنبه ۱۲ اسفندماه 
و همزمان با ســالروز شــهادت حضــرت زهــرا ) س ( وارد 
 شهرســتان شهرضا شــده و پس از انجام مراســم استقبال 
در آســتان امامزاده شــاهرضا ) س ( خودرو حامل پیکر این 

شهید به سمت شهر منظریه حرکت می کند.
وی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل برگزاری مراسم تشییع 

و تدفین شــهدای گمنام، باید مراســم وداع با پیکر شهید 
در همان شــب برگزار شــود که بر همین اساس با محوریت 
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، مراسم یادواره7۵۰ شهید 
شهرستان به همین مناســبت در محل بیت االصغر شهرضا 
برگزار می شــود. معاون فرماندار شــهرضا ادامه داد: مراسم 
تشییع پیکر این شــهید در ســاعت 9 صبح روز جمعه ۱3 
اسنفدماه از محل میدان حر به سمت میدان تاسوعا شهرضا 
 حرکت و پس از آن خودروی حامل پیکرشهید و اتوبوس های

حامل تشــییع کنندگان به سوی کوی ســازمانی گروه ۲۲ 

توپخانه ارتش حرکت می کنند تا مراسم تدفین را در همان 
محل برگزار کنند. داراب از تشکیل کمیته های مختلف برای 
برگزاری این مراسم خبر داد و افزود: کمیته های اطاع رسانی، 
فضاسازی، فرهنگی هنری، پشتیبانی، اجرایی، فنی و عمرانی 
و امنیتی از جمله مهم ترین کمیته های این مراسم هستند.

جواد داستانی، فرمانده سپاه شهرضا نیز در این جلسه با اشاره 
به بخش هایی از سخنان رهبر معظم انقاب، بیان کرد: امروزه 
به برکت انقاب اسامی و خون شهیدان شاهد منتظر به زانو 

درآمدن استکبار جهانی هستیم.
وی ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت تنها ساح برنده ای است 
که مانع تجاوز دشــمن شده اســت، بنابراین همه ما مدیون 
شهدا هســتیم. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: 
 پیکر این شهید بین ساعت۱۵:3۰ تا۱6:3۰ در شهر منظریه 
 و در جمع مردم این شهر، در مســیر میدان امام حسین ) ع ( 
تا محله حکیم قشقایی تشییع و از آنجا به محل بیت االصغر 
شهرضا منتقل می شــود تا در این مکان مراسم یادواره7۵۰ 
شهید شهرستان به همراه مراســم وداع با این شهید دوران 
دفاع مقدس برگزار شود. داستانی بیان کرد: تعدادی از هیئات 
مذهبی شــهرضا متقاضی حضور پیکر این شهید در جمع 
اعضای این هیئت ها شده اند که از نظر ستاد برگزاری مراسم 
مانعی برای این کار وجود ندارد البته تاش می کنیم تا پیکر 
این شهید در صبح روز پنجشنبه وارد شهرستان شود تا امکان 

استفاده هیئات مذهبی نیز از وجود آن باشد.
وی در بخش دیگــری از ســخنان خود گفــت: در روز ۱7 
اسفندماه ســال جاری و همزمان با ســالروز شهادت شهید 
همت که به عنوان روز شهرستان شــهرضا و میراث معنوی 
این شهرســتان نامگذاری شــده، در محل سالن اجتماعات 
شهرداری شهرضا مراسمی با محوریت سپاه و امور اجتماعی 

فرمانداری شهرستان برگزار خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شــهرضا گفت: در تاریخ ۲4 
فروردین 96 به مناسبت فرارســیدن سالروز شهادت شهید 

طباطبایی نیز مراسمی در شهرستان برگزار خواهد شد.

شهردار کاشان گفت: شهرک صنعتی خصوصی در کاشان 
احداث می شود.

سید محمد ناظم رضوی از آمادگی شهرداری برای تاسیس 
 شــهرک صنعتی خصوصی در راســتای رونــق صنعتی 
و اقتصادی منطقه خبر داد. وی با تاکید بر اینکه کاشان یکی 

از شهرهای صنعتی کشور محســوب می شود، تصریح کرد: 
در کاشان هر روزه شاهد توسعه و رونق فعالیت های صنعتی 
در عرصه ها و صنایع مختلف هستیم. شهردار کاشان افزود: 
با افزایش تقاضای صاحبان صنایع و پاسخگو نبودن فضای 
شــهرک های صنعتی موجود در منطقه، شهرداری کاشان 

تصمیم به اجرای پروژه شــهرک صنعتی خصوصی گرفته 
اســت. ناظم رضوی بیان کرد: برای اجــرای این طرح چهار 
نقطه جغرافیایی در سطح شهر کاشــان در نظر گرفته شده 
که پس از بررسی های کارشناســی و انجام مطالعات امکان 
سنجی و همفکری با ادارات و نهادهای مربوطه و صنعت گران 
و کارآفرینان کاشانی، نســبت به جانمایی قطعی آن اقدام 
خواهد شد. به گزارش ایمنا، اعام آمادگی ساخت نمایشگاه 

بین المللی کاشان از دیگر برنامه های شهرداری است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا خبر داد:

یادواره750شهیدشهرستانشهرضابرگزارمیشود

فرهنگ
 ایثار و شهادت 

تنها  سالح 
برنده ای  است 
که مانع  تجاوز 

 دشمن 
شده است، 

بنابراین همه  ما 
مدیون  شهدا 

هستیم

فرمانده سپاه شهرضا گفت: مراسم یادواره 7۵0 شهید شهرستان شــهرضا و مراسم وداع با شهید گمنام، 
پنجشنبه این هفته همزمان با نماز مغرب و عشا در محل بیت االصغر شهرضا برگزار می شود.

شهردار کاشان خبر داد:

احداث شهرک صنعتی خصوصی در کاشان

اجراییه
9510420352200409  شــماره پرونــده:  12/123 شــماره اجراییــه:
9509980352200518 شــماره بایگانی شــعبه:950531 بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970352201034  
محكوم علیه محمد قنبر زهی فرزند ملک داد به نشــانی مجهول المكان محكوم 
است به حضور در یكی از دفاتر اسناد رســمی و انتقال رسمی خودرو کامیون 
کمپرسی بنز افكا مدل 1360 رنگ نارنجی سبز به شماره 85 ایران 515 ع 19 به 
نام خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6/115/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی در حق خواهان حسین مرشدی فرزند محمد تقی به نشانی استان 
اصفهان شهرستان فریدن بویین ومیاندشــت بلوار امام حسین کوچه استقالل 
پالک 19 منزل شخصی کد ملی 6219645391 همراه 09133721272 و نیم عشر 
اجرایی به مبلغ 10/000/000 ریال در حق صنــدوق دولت. محكوم علیه مكلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواســت محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به 
موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 37360 شعبه 

22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 430 کلمه، 5 کادر(  
اجراییه

9510420351400571  شــماره پرونــده:  12/124 شــماره اجراییــه:
9509980351400994 شــماره بایگانی شــعبه:951111 بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محكوم علیهم 1- مهری 
جعفری به نشانی اصفهان هشت بهشــت شرقی کوی حمزه بن بست شیرین پ 
37، 2- شرکت تعاونی پوشــاک ایتار به نشــانی اصفهان کمال اسماعیل بنیاد 
 شهید انقالب اسالمی، 3- احترام زعفران زاده فرزند محمود به نشانی اصفهان 
 خ بزرگمهر جنب بیمارســتان صدوقی کوچه درقهوه اولین منزل سمت راست، 
4- جواهر دهقانی پوده فرزند ســیف اله به نشــانی اصفهان آپادانا دوم کوچه 
طالقانی بن بســت دانــش پ 62، 5- پروین طاهر پور فرزند حمداله به نشــانی 
اصفهان خ هزار جریب خ مرداویج محله شــهدا پ 24، 6- شوکت نادری فرزند 
ابوالقاسم به نشــانی اصفهان خ بزرگمهر کوی فرهنگیان مقابل مدرسه شاهد 
کوچه شــهید نادری پ 20، 7- عصمت نفری به نشــانی اصفهــان خ بزرگمهر 
کوی پژمان پ 36 ط 2 به نحو تضامنی محكوم اند بــه پرداخت مبلغ ده میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 155/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 
202/300 ریال بابت هزینه واخواســت و روزانه بابت ذمه روزانه مبلغ 6/666 
ریال بر اســاس توافق نامه از تاریخ 76/9/15 لغایت وصول در حق محكوم له 
بانک صادرات به نشانی اصفهان ابتدای سعادت آباد برج صبا و پرداخت مبلغ 
500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی 
است. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشــت می شود) مواد 8 و 3 قانون 

نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط 
به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 37431 شعبه 

14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 528 کلمه، 6 کادر(  
اخطاراجرایی

12/126 شماره: 385/95 به موجب رای شماره 829 تاریخ 95/9/13 حوزه 25 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه محمد 
امانی نبی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 82/000/000 
ریال ) هشتاد و دو میلیون ریال( بابت اصل خواسته و 825/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/9 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان اسماعیل 
حیدری به نشانی اصفهان خ هفتون خ میثم کوچه ششم پالک 392 صادر و اعالم 
می نماید پرداخت نیم عشــر اجرا در حق اجرای احكام پرداخت شود. ماده 34 
قانون اجرای احكام: همیــن که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شــد، محكوم علیه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اســتیفاء محكوم 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:37448 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 208 کلمه، 2 کادر(  
اخطاراجرایی

12/127 شــماره: 357/95 به موجب رای شــماره 531 تاریخ 95/5/13 حوزه 
25 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه 
1- کیوان خدابنده 2- اعظم سامانی محكومند به محكومیت تضامنی نامبردگان 
به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/495/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک 94/10/21 در حق خواهان بانک مهر اقتصاد 
به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت سمیه سلیمانی و نجمه محمدی و پرداخت 
نیم عشر اجرائی ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه 
ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء 
محكوم 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:37449 شعبه 25 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 180 کلمه، 2 کادر(  
اخطاراجرایی

12/128 شــماره: 228/95 به موجب رای شــماره 572 تاریخ 95/6/10 حوزه 
27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه 
1- هاجر سیروس فر فرزند عباس 2- بتول بهرامی فرزند الیاس هرد و به نشانی 
مجهول المكان  محكومند به پرداخت تضامنی مبلــغ 120/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 1/840/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 122271/49-94/12/5 تا تاریخ اجرای 
حكم و حق الوکاله وکیل به مبلغ 10/000/000 ریال و هزینه های نشر آگهی به 
مبلغ 120/000 ریال در حق محكوم له بانک مهر اقتصاد به وکالت سمیه سلیمانی 
و نجمه محمدی به نشانی خیابان صارمیه ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع فردوس 
یک طبقه 3 دفتر وکالت و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین 
که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شــد، محكوم علیه مكلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر بــه اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:37452 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 214 کلمه، 2 کادر(  
اخطاراجرایی

12/129 شماره: 160/95 به موجب رای شماره 223 تاریخ 95/9/17 حوزه 47 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه رسول 

حسینی نیک فرزند احمدرضا به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 2/640/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک موصوف مورخ 930747 
مورخ 94/4/25 لغایت تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له محمود زارع به نشانی 
فالورجان الرگان خ روبه روی دهیاری منزل شخصی و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا و پرداخت هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه. مــاده 34 قانون اجرای احكام: 
همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر بــه اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:37396 شعبه 47 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 186 کلمه، 2 کادر(  
اخطاراجرایی

12/130 شــماره: 162/95 به موجب رای شــماره 221 تاریخ 95/9/17 حوزه 
47 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه 
ابوذر کمالی شهرورانی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
55/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/575/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ چک مورخ 94/4/10 لغایت تاریخ اجرای 
حكم در حق محكوم له محمود زارع به نشــانی فالورجان الرگان خ روبه روی 
دهیاری منزل شخصی و پرداخت نیم عشــر حق االجرا و پرداخت هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه 
ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء 
محكوم 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:37397 شعبه 47 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 180 کلمه، 2 کادر(  
اخطاراجرایی

12/131 شماره: 163/95 به موجب رای شماره 224 تاریخ 95/9/17 حوزه 47 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه جواد 
ابراهیمی فرزند عبدالعلی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
49/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/425/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه ازتاریخ چكها 483422 مورخ 92/4/1 و چک 
483421 مورخ 92/7/30  لغایت تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له محمود زارع 
به نشانی فالورجان الرگان خ روبه روی دهیاری منزل شخصی و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا و پرداخت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه. ماده 34 قانون اجرای 
احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محكوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اســتیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:37398 شــعبه 47 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 187 کلمه، 2 کادر(  
اخطاراجرایی

12/132 شماره: 161/95 به موجب رای شماره 222 تاریخ 95/9/17 حوزه 47 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه ساالر 
محمدی زاده فرزند مظاهر  به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/890/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ چک 255966 مورخ 93/10/25 لغایت 
تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له محمود زارع به نشــانی فالورجان الرگان 
خ روبه روی دهیاری منزل شــخصی و پرداخت نیم عشر حق االجرا و پرداخت 
هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به 
محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حكم و اســتیفاء محكوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:37399 
شعبه 47 مجتمع شماره ســه شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 183 

کلمه، 2 کادر(  
اخطاراجرایی

12/133 شماره: 289/95 به موجب رای شــماره 597 تاریخ 95/6/8 حوزه 24 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محكوم علیه 
1- ســهیال  2- روح اله 3- مهدی 4- ابراهیم 5- اقــدس همگی خلیلی نوگورانی 

6- اشرف زمانی فروشانی به نشانی مجهول المكان محكومند به فسخ قرارداد 
تخلیه یک باب آپارتمان به نشــانی اصفهان خ طالقانــی کوچه علیقلی بیک کوی 
بنفشــه پالک 133 ومحكومیت خواندگان به پرداخت مبلغ چهــار میلیون ریال 
) 4/000/000 ریال( بابت اجــور معوقه تا تاریخ 93/6/20 و اجــرت المثل ایام 
تصرف روزانه یكصد هزار ریال از تاریخ 93/6/21 لغایت تاریخ اجرای حكم و 
مبلغ یک میلیون و نهصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در 
حق خواهان ناصر نصر اصفهانی به نشــانی اصفهان خ طالقانی کوچه علیقلی 
بیک بن بست رخشــان پ 47/1 ومحكوم له نیز ملزم به استرداد مبلغ ودیعه به 
مبلغ دویست وده میلیون ریال و چكهای امانی خوانده می باشد. ماده 34 قانون 
اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم 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:37402 شــعبه 24 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 245 کلمه، 3 کادر(  
فقدانسندمالکیت

12/115 شماره صادره: 1395/43/338609 نظر به اینكه سند مالكیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 808 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 
109497 در صفحه 77 دفترامالک جلد 709  به نام اکبر اســدی جورتانی تحت 
شماره چاپی مسلسل 217248 صادر و تسلیم گردیده است، سپس خانم راحله 
باباصفری رنانی طبق وکالت نامه شماره 93405 مورخ 1395/11/19 دفترخانه 
25 اصفهان از طرف مالک با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 29097 
مورخ 1395/12/01 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن 
ذیل شماره 19007 مورخ 1395/11/21 به گواهی دفترخانه 337 اصفهان رسیده 
است مدعی اســت که ســند مالكیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالكیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالكیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالكیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 37958 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان ) 242 کلمه، 3 کادر(  
ابالغرای

12/122 شــماره دادنامــه: 9509970354101741 شــماره پرونــده: 
9409980360001263 شماره بایگانی شعبه: 950928، شاکی آقای مرتضی 
زارعی فرزند باقر با وکالت آقای محســن نصوحی فرزند رمضان به نشــانی 
اصفهان- خیابان بزرگمهر خیابان آراســته مجتمع تندیس طبقه اول واحد 13 
کدپســتی 8184879989 و آقای مرتضی رحمتیان آدرمنابادی فرزند حســن 
به نشانی اصفهان ابتدای چهارباغ باال مجتمع اداری باران ط اول واحد4، متهم: 
آقای سیف اله براتی فرزند ابراهیم به نشانی اصفهان اتوبان شهید چمران خ آل 
محمد کوچه آرام کوچه شــهید رضایی پالک 25 ، اتهام ها: 1- تحصیل مال از 
طریق نامشروع- کالهبرداری 2- استفاده از اوراق مجعول 3- جعل، گردشكار: 
دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نما ید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ســیف 
ا... براتی فرزند ابراهیم ) متوئاری( دائر بر کالهبرداری به مبلغ 70 میلیون ریال 
و نیز جعل امضای موضوع شــكایت آقایان مرتضی زارعــی و احمد زارعی با 
وکالت آقایان رحمتیان و نصوحی با این توصیف که احد از وکالی شــاکیان به 
نام آقای نصوحی بیان میدارد موکلنی دو فقره چک به شــماره 855050/47-

1276 و 1276/855049/47 جمعًا به مبلغ 20 میلیون تومان را تحویل متهم داده 
وی خودش را وکیل دادگســتری معرفی نموده و 27 میلیون تومان حق الوکاله 
گرفته است لكن چكها را مسترد ننموده است و اقدام به جعل امضاء موکلین ظهر 
چكهای فوق نموده اســت دادگاه با عنایت به اظهارات آقای محمدرضا بهرامی 
گهرویی که خود را ذینفع چكهای موضوع شــكایت معرفــی می نماید حتی طی 
تعهدنامه صفحه 64 پرونده واگذار کننده چكها به آقای براتی نیز وی بوده است، 
نه شاکیان فوق و از طرفی دلیل محكوم و محكمه پسندی بر ارتكاب اعمال فوق 
از سوی متهم احراز نگردیده است لذا بزهكاری متهم را محرز ندانسته مستنداً 
به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رای بر برائت متهم صادر و 
اعالم می گردد رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید 
نظر استان است.  م الف:37418 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 115 

جزایی سابق( ) 328 کلمه، 4 کادر(  
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معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

افزایش ساعات پرورشی مدارس 
در سال آینده

فریب  نخورید

معاون پرورشــی و فرهنگی وزیر آمــوزش و پرورش، با اشــاره به 
سیاست مدرسه محوری، از افزایش احتمالی نیرو و ساعات پرورشی 
در ســال آینده خبر داد.  مهدی فیض اظهارکرد: با توجه به رویکرد 
وزیر آموزش و پرورش مبنی بر مدرســه محوری و تاکید بر پررنگ 
کردن نقش تربیتی مدرسه، تجدیدنظر درخصوص ساختار نیروی 

انسانی در مدارس یک ضرورت است.
معاون فرهنگی و پرورشــی وزیر آموزش و پرورش افزود: براساس 
رویکردهــای جدید تربیتی، مدرســه پایگاه اصلی تربیت اســت، 
بنابراین برای تحقق این رویکرد در ســال تحصیلی آینده، احتمال 

افزایش نیرو و ساعات پرورشی در مدارس وجود دارد.
فیض تصریح کرد: در فرآیند تربیت، بیش از متون درسی، معلمان 
تعیین کننده هســتند؛ بنابراین معلمان دروس مختلف می توانند 
هم زمان با انتقال دانش و تخصص خود به دانش آموز، با رفتار خوب 
خود فعالیت تربیتی انجام دهند. وی نقش معلم در فرآیند تربیتی 
را کلیدی ترین نقش  دانست و خاطرنشان کرد: برقراری ارتباطات 
تعاملی معلمان با دانش آموزان، اخالق معلمی، نقش معلم در تربیت 
دانش آموز و تقویت نقش مشاوره ای معلم، ازجمله موضوعاتی است 
که در راستای رویکردهای جدید تربیتی، در دوره های تربیت معلم 

به  آن پرداخته خواهد شد.
افزایش تعامالت بین مشــاوران، معاونــان و مربیان 

پرورشی  
معاون فرهنگی و پرورشی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: 
معلم عالوه بر تدریس که یک نقش عمومی محســوب می شــود، 
در رویکرد جدید، یک نقش فرعی هم به عنوان مشــاور دارد که با 

هماهنگی مشاور مدرسه آن را ایفا خواهد کرد.
فیض اظهارکرد: در راستای سیاست های جدید، معاونان و مربیان 
پرورشــی، فضای تربیتی مدرســه را مدیریت مــی کنند و بخش 
عمده ای از این فضا، توســط معلمان در کالس های درس رهبری 
می شــود؛ بنابراین مدیریت فضــای تربیتی اقتضا مــی کند که 
تعامالت بین مشــاوران، معاونان و مربیان پرورشی افزایش یابد تا 

بتوان از این ظرفیت در تربیت دانش آموزان استفاده کرد.

فردي که با ارسال پیامکي مبني بر برنده شدن در قرعه کشي، مبلغ 
30 میلیون ریال از شــهروندان کالهبرداري کرده بود، شناسایي و 
دستگیر شد.  سرهنگ علي جعفري نژاد فرمانده انتظامي شهرستان 
خمیني شهر گفت: پس از دریافت شــکایاتي مبني بر اینکه فردي 
با ارســال پیامکي مبنــي بر برنده شــدن در قرعه کشــي، از آنها 
کالهبرداري کرده، بررسي موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار 
گرفت. وي ادامه داد: این فرد با ارســال پیامکي، شهروندان را پاي 
عابر بانک مي کشانده و با شگرد خاصي حساب آنها را خالي مي کرده 
است. این مقام انتظامي بیان داشت: ماموران پلیس فتاي شهرستان 
خمیني شهر با انجام یک سري کارهاي تخصصي، فرد کالهبردار را 

شناسایي و دستگیر کردند.
ســرهنگ جعفري نژاد افزود: این فرد هنگامي که با مســتندات 
پلیس روبه رو شد، به برداشت 30 میلیون ریال از حساب شهروندان 
اعتراف کرد. فرمانده انتظامي شهرســتان خمیني شهر، در پایان با 
اشــاره به تحویل متهم به مراجع قضائي، به شهروندان توصیه کرد 
که فریب کالهبــرداران پیامکي را نخورید و تحت هیچ شــرایطي 
اطالعات بانکي خود را در اختیار آنها قرار ندهیــد و در پي وعده و 

وعید آنها، به دستگاه هاي خودپرداز مراجعه نکنید.

پیشنهاد سردبیر:
ویزیت رایگان بیش از 8 هزار بیمار در استان اصفهان

با مسئوالن

معاون امداد و درمان ســازمان بســیج جامعه پزشکی استان 
اصفهان، در نشست خبری سازمان بسیج جامعه پزشکی استان 
اصفهان اظهارکرد: بــه مناطق محروم که شــاخص ترین آنها 
پشتکوه فریدون شهر است، 15 تیم پزشکی و به مناطق حاشیه 
اصفهان، 80 تیم اعزام شده که هر تیم متشکل از 5نفر از پزشکان 

در حوزه های مختلف است.
محمد حیدری افزود: موضوع آموزش و پیشگیری را مدنظر قرار 
دادیم و ارتقای سطح آموزش را که موجب پیشگیری و کم شدن 
هزینه های درمان و عوارض برای خانواده هاست، در دستور کار 
خود داریم؛ در همین راستا ویزیت، کنترل قند خون، قد و وزن، 
مشاوره تغذیه، مشــاوره خانواده، مامایی، غربالگری، تزریقات و 

پانسمان و آموزش بهداشت توسط تیم های پزشکی ما به صورت 
رایگان انجام می گیرد.

معاون امداد و درمان ســازمان بســیج جامعه پزشکی استان 
اصفهان گفت: امســال بیش از 8 هزار نفر ویزیت رایگان، بیش 
از 3 هزار نفر کنترل قند خون، بیش از 4 هزار نفر کنترل فشــار 
خون، بیش از 300 نفر خدمات دندان پزشــکی، بیش از 4 هزار 
نفر خدمات اسکرین و خدمات دیگر پزشکی در طول سال انجام 

دادیم.
وی با اشاره به خدمات برون مرزی انجام شده بیان داشت: طرح 
شــهید چمران را در مناطق برون مرزی مثل ســوریه با اعزام 
پزشک در دســتور کار داشــتیم؛ در اربعین حسینی تیم های 
پزشــکی به عراق اعزام کردیم و همچنین در اردوهای جهادی 
به همراه گروه های اعزامی بسیج دانشجویی، تیم های پزشکی 
فرستادیم. حیدری با تاکید بر ارائه خدمات بهداشتی راهپیمایی 
22 بهمن بیان کــرد: تیم های ما در مســیرهای راهپیمایی و 
نماز جمعه، خدمات بهداشــتی رایگان به مردم ارائه دادند؛ در 
حوزه شهرستان ها خدماتی داشــتیم که به  واسطه آن از طریق 
کانون های بسیج جامعه پزشــکی در شهرستان های مختلف، 
افراد کم بضاعت معرفی شده و توسط اساتید بسیجی به صورت 

رایگان تحت عمل جراحی قرار می گیرند.

معاون درمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان خبرداد:

ویزیت رایگان بیش از 8 هزار بیمار در استان اصفهان

فرمانده انتظامي شهرستان خبر داد:

مواد پیش ساخت ۳00 هزار ترقه 
غیرمجاز در اصفهان کشف شد

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان اظهار کرد: پس از کسب خبری 
مبنی بر اینکه افرادی، به صورت گســترده اقدام به تهیــه و توزیع مواد 
محترقه در بین جوانان و نوجوانان می کنند، بررســی موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار تیم عملیاتی یکی از کالنتری های این شهرستان قرار 
گرفت. سرهنگ حسن یاردوستی در این رابطه توضیح داد: ماموران پس 
از اطمینان از صحت موضوع و با هماهنگی مقام قضائی به منزل موردنظر 

اعزام شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از این منزل، مقدار 6 کیلو مواد 
پیش ساخت 300 هزار مواد محترقه کشــف شد. سرهنگ یاردوستی 
ادامه داد: در این خصوص چهار نفر، شناسایی و پس از تشکیل پرونده، 

جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهان خاطرنشــان کــرد: اگرچه 
فرهنگ ســازی از طریق آموزش همگانی و تخلیــه هیجانات جوانان و 
نوجوانان از مجرای صحیح قانونی، بهترین راهکار در جهت پیشگیری 
از حوادث تلخ آخر ســال به شــمار می رود، اما کامال روشــن است که 
والدین می توانند با آگاه سازی فرزندان خود و مراقبت از آنان، نخستین 

آموزگاران فرهنگ ساز جامعه باشند.

اخبار

اخبار کوتاه 

پوشش 476هزار بی سواد کشور 
در سال جاری

 جدایی 92درصد مردان زندانی 
جرایم غیرعمد، از همسر

رییس سازمان نهضت سوادآموزی، با بیان اینکه در سال جاری و تاکنون توانسته ایم 
476هزار بی سواد را تحت پوشش برنامه های سوادآموزی قرار دهیم، از جذب 94هزار 

نفر از اولیای بی سواد در برنامه های سوادآموزی در سال 95 خبر داد.
علی باقرزاده رییس ســازمان نهضت ســوادآموزی، در گردهمایی مشترک اعضای 
شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش که در اردوگاه شهید باهنر برگزارشد، 
از جذب 94هزار نفر از اولیای بی سواد در برنامه های سوادآموزی در سال 95 خبر داد 
و اظهارداشت: در ابتدای امسال هدف گذاری برای جذب 420هزار بی سواد در دستور 
کار سازمان بود که با همکاری استان ها، تاکنون توانسته ایم 476هزار بی سواد را تحت 
پوشش برنامه های سوادآموزی سازمان قرار دهیم که رشد 13درصدی در این بخش 

را نشان می دهد.
وی افزود: در برخی از استان ها عملکرد بخش سوادآموزی باالی 105درصد بوده که 

در این میان، استان یزد بیشترین عملکرد را داشته است.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی، به تحلیل آماری جذب ســواد آموزان پرداخت و 
گفت:21 هزار و 300 بی سواد دارای ســن زیر 19 سال هستند؛ همچنین نرخ جذب 

6ساله ها ، 97درصد و در کل دوره ابتدایی 97/83درصد است.
باقرزاده به آموزش معلوالن جسمی حرکتی بی ســواد اشاره کرد و یاد آورشد: تاکنون 
7هزار و 600 معلول تحت پوشش برنامه های ســوادآموزی قرار گرفته اند که 5 هزار و 

500 نفر آنها بی سواد مطلق بودند.

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: حدود 92 درصد از مردان زندانی 
جرایم غیرعمد از جمله در زمینه مهریه و نفقه، پس از آزادی از همسر خود جدا شده اند.

اصغر جهانگیر گفــت: هم اینک هــزار و 800 نفر با شــکایت اولیا و به دلیل ســرقت از 
خانواده های خود در زندان های کشور به سر می برند. 

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: این مشکل با صلح و سازش قابل 
حل اســت و راهکار آن زندانی کردن فرزندان نیست. رییس ســازمان زندان ها با اشاره به 
اینکه حدود 92 درصد از مردان زنداني جرایم غیرعمد از همسران خود جدا شده اند گفت: 
حدود 80 درصد این زندانیان در نقاط محروم و حاشیه شهرها زندگی می کنند و از حداقل 
امکانات برخوردار هســتند که باید از این مناطق حمایت بیشتری شده و سطح فرهنگی 

ساکنان آنها افزایش یابد.
 وی در ادامه تصریح کرد: ایران با داشــتن حدود 220 هزار زندانی، رتبه هشتم جهان را به 
لحاظ تعداد زندانیان به خود اختصاص داده که بخشی به دلیل جرایم غیرعمد و مابقی نیز 

به علت مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم در جامعه است.
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: تهاجم فرهنگی دشمنان یک بالی 
خانمان سوز بوده است و فضای مجازی نیز زمینه را برای انحراف اخالقی افراد فراهم کرده و 

سبب رشد فزاینده مسائل منافی عفت و خالف اخالق در کشور شده است.
جهانگیر تاکید کرد: نهادهای فرهنگی کشور باید برای مدیریت هر چه بهتر فضای مجازی، 

وارد میدان عمل شده و تالش و همت جدی تری داشته باشند.

51 درصد معابر اصفهان 
مناسب سازي شد

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگي و پیگیري مناسب سازي کشور گفت: 39 
دستگاه را در هر استان مورد ارزیابي و پایش قرار دادیم که باالترین درصد 

مناسب سازي معابر، 59 درصد و اصفهان داراي 51 درصد بوده است.
ابراهیم کاظمي مومن ســرایي در ادامه عنوان کرد: مناسب سازي تنها 
براي اقشار خاصي همچون معلوالن یا جانبازان نیست، بلکه همه اقشار 
جامعه درپي دســتیابي به این موضوع، از زندگــي روان تري برخوردار 
خواهند بود. ســالمندان، کودکان یا حتي کســاني که موقتا از ویلچر یا 
عصا استفاده مي کنند نیز از نامناسب بودن معابر و فضاهاي شهري اذیت 
مي شــوند. در این صورت حتي رد شــدن یک مادر با کالسکه فرزندش 
روان تر خواهد شد چرا که این شخص نه سالمند است و نه معلول، پس 
مناسب سازي براي همه شــهروندان داراي منفعت بوده و همه از تردد 

ایمن و راحت تري بهره مند مي شوند.
رییس دبیرخانه ستاد هماهنگي و پیگیري مناسب سازي کشور، با تاکید 
بر اینکه مناسب ســازي شهرها و اســتان ها نیازمند یک عزم ملي است 
گفت: در پاالیشي که از 1200 دستگاه دولتي در سطح کشور داشتیم، 
به صورت استاني 39 دستگاه را در هر اســتان مورد ارزیابي و پایش قرار 
دادیم که باالترین درصد مناسب سازي معابر، 59 درصد و اصفهان داراي 

51 درصد بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، در همایش تجلیل از 
پیشکسوتان مربیان و معاونان پرورشی مدارس استان اصفهان 
اظهارکرد: اسفندماه یادآور خاطره شهدای بسیار عزیزی است؛ 
چرا که یاد شــهیدان همت، خرازی و باکری در این ماه از سال 

زنده می شود.
محمدحســن قائدی ها افزود: از قدیم فرزندان این مرز و بوم در 
کارگاه ها و زمین های کشاورزی زیر دستان پرقدرت پدرهای خود 

آموزش می دیدند و در مکتب ها درس می خواندند. 
وی با اشــاره به تاریخ به وجود آمدن آموزش و پرورش در ایران 
گفت: بوی تغییــر در آموزش و پرورش از ســال 41 به مشــام 
می رسید که طاغوت تصمیم گرفت آموزش و پرورش را از وزارت 

فرهنگ جدا کند. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه حتی اقشار 
سالم در دولت شاهنشــاهی بازهم معلمان بودند و وجود آنها از 
پیشروی آسیب های اجتماعی جلوگیری می کرد، تصریح کرد: 
پس از انقالب اسالمی با درایت شــهیدان رجایی و باهنر، مبانی 
اسالمی در امور تربیتی با فلســفه جدیدی در آموزش و پرورش 

نهاده شد.
وی با اشاره به اینکه تاسیس نهاد امور تربیتی به عنوان یک سنگر 
در مقابل آسیب های اجتماعی بود، بیان داشت: در شرایط بدی 
نهاد امور تربیتی پا به عرصه وجود گذاشت و در دهه اول انقالب 
بســیار تالش کرد که از جمله تالش های آنها می توان به دفاع از 

ارزش های انقالب اشاره کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان متذکر شد: پس از 
جنگ، شرایط روز به روز سخت تر می شد و دشمن درصدد بود که 
با تهاجمات فرهنگی، به ارزش های اسالمی ایران ضربه بزند؛ اما 

در دولت وقت، ساختار امور تربیتی تغییر کرد. 
وی عنوان داشت: امروز بعضی از شاخص های رشد آماری نشان 
می دهند که آموزش و پرورش اصفهان در حوزه تربیتی از 200 تا 
حتی 300 درصد افزایش فعالیت  داشته که نشانگر تالش های 

سخت در این حوزه  است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

افزایش 200 تا ۳00 درصدی فعالیت های تربیتی در آموزش و پرورش 

پارلمان

نمایندگان مجلس با تصویب بنــدی از الیحه بودجه، میزان 
جریمه مشــموالن غایب برای صــدور کارت معافیت نظام 

وظیفه را تعیین کردند.
 در جلسه علنی مجلس شــورای اسالمی، نمایندگان بندی 
از الیحه بودجه در مورد میزان جریمه مشموالن غایب برای 

صدور کارت معافیت نظام وظیفه را تصویب کردند.
بر اســاس این بند به دولت اجازه داده شــد کلیه مشموالن 
خدمت وظیفــه عمومی که بیــش از هشت ســال غیبت 
دارند، بــا پرداخت جریمه مدت زمــان غیبت به صورت نقد 
 و اقســاطی که تا پایان سال 1396 تســویه می شود، معاف 

شوند.
میزان جریمه مشــموالن غایب برای صدور کارت معافیت 

نظام وظیفه به شرح جدول زیر است:
100.000.000 ریال زیردیپلم 
150.000.000 ریال دیپلم 
200.000.000 ریال فوق دیپلم 
250.000.000 ریال لیسانس 
300.000.000 ریال فوق لیسانس 

دکترای عمومی علوم پزشکی350.000.000 ریال
دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی400.000.000 ریال

و  پزشــکی  علــوم  رشــته های  تخصصــی  دکتــرای 
باالتر500.000.000 ریال 

بر اساس این بند مقرر شد به ازای هر ســال غیبت مازاد بر 
هشت ســال، ده  درصد به مبالغ جریمه پایه، افزوده و مدت 

غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می شود.
همچنین مصوب شدکه برای مشــموالن متاهل، 5 درصد و 
برای مشموالن دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، 5درصد از 

مجموع مبلغ جریمه کسر  شود.
این بند از الیحه بودجه بــا 146 رای موافق، 24 رای مخالف 
و 4 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در مجلس به 

تصویب رسید.
کمیســیون تلفیق در جــزء الحاقی  مقرر کــرده بودند  که 
فرزندان ایثارگران مشمول ماده )45( قانون خدمت وظیفه 
عمومی مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه 
عمومی پدر ایثارگــر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشــمول 

ردیف اول جدول با اعمال 50 درصدتخفیف شوند.
این جزء الحاقی با رای نمایندگان، جهت اصالح به کمیسیون 
تلفیق ارســال شــد. علی مطهری نایب رییس مجلس که 
ریاست جلسه را برعهده داشت، معتقد بود این بند در تناقض 

با اصول متعدد قانون برنامه است.
گفتنی است بر اساس جزء الحاقی 4، مقرر شد که مشموالن 
تحت پوشــش کمیته امداد امــام خمینی)ره( و ســازمان 

بهزیستی از 50 درصدتخفیف بهره مند  شوند.

با تصویب نمایندگان مجلس؛

میزان جریمه مشموالن غایب

وظیفه هر پدر و مادری اســت که بر جزئی ترین کار کودکان 
نیز نظارت داشــته باشــند؛ اینکه کودک در ســنی اســت 
که متوجه نمی شــود، توجیه خوبی نیســت کــه والدین به 
فرزندشــان اجازه دهند هــر موزیکی را بشــنود و پا به پای 
خودشان به تماشای برنامه های تلویزیونی بنشیند. اما سوال 
اینجاست که کودکان از چه سنی به صداهایی که می شنوند 
یــا برنامه هایی که می بینند دقیق و حســاس می شــوند و 
چگونه باید تشــخیص دهیم چه چیزهایی برای شنیدن یا 

دیدن آنها مناسب است؟!
توجه به خوراک ذهن کودک

اهمیت توجه بعضــی از والدین به کیفیت فیلم، موســیقی 
یا هر برنامه شــنیداری و دیداری که کــودک در تلویزیون 
یا رایانه می بیند یا می شــنود، از غذایی کــه می خورد کمتر 
نیســت. بنابراین والدین باید توجه داشته باشند همان گونه 
که نمی خواهند فرزندشان غذای بد یا مسمومی بخورد، باید 
مراقب تماشای فیلم ها یا برنامه هایی که می بیند نیز باشند؛ 
 چون تاثیرشــان  کمتر از یک وعده غذای مانده و مسموم یا 

نفس کشیدن در یک اتاق پر از مونو کسید کربن نیست.

پس باید توجه داشته باشیم تاثیری که این رسانه ها بر  ذهن  
کودک می گذارد، تاثیری چندجانبه است که اثر آنها به این 

زودی ها از ذهن او  پاک نخواهد شد.
ناآگاهی والدین

گاهی خود والدین هم از اینکه کودک سه ساله  آنها ساعت ها 
بدون هیچ تحرکی جلوی تلویزیون می نشــیند خوشــحال 
می شــوند، چون حوصله و وقت کافی برای رسیدگی به آنها 
ندارند. این گونه والدین معموال برنامه ریزی های مناسبی هم 
برای آموزش یا تفریح فرزندان شان نداشــته و گاهی به هر 
دلیلی از لحاظ روحی در وضعیت مناسبی نیستند و ترجیح 

می دهند فرزندشان مزاحمتی برای آنها ایجاد نکند.
در صورتی کــه این گونه پــدر و مادرها به دلیــل ناآگاهی، 
ضعف مدیریتــی و بی حوصلگی های خود، متوجه نیســتند 
که دیدن بعضی از برنامه ها ممکن اســت چه آسیب هایی به 
کودکان بزند. البته بخشی از این مشکل هم به خود کودکان 
برمی گردد؛ چون بعضــی دالیل باعث می شــود آنها عالقه 

زیادی به تماشای برنامه های مختلف داشته باشند.
مثال وقتی دنیای واقعی کودکان تنوع زیادی نداشــته باشد 

جذابیت های دنیای مجازی برای آنها زیاد می شود. گاهی نیز 
تخیل گرایی بیش از حد کودکان باعث می شود کارتون ها و 

فیلم ها جذابیت بیشتری برایشان داشته باشد.
بعضی از بچه ها هم با دالیلی از جمله اینکه خجالتی هستند، 
از ایجاد ارتباط بــا دنیای واقعــی دوری می کنند و به دلیل 
ضعف مهارت های ارتباطی ترجیح می دهند به دنیای خیال 

پناه ببرند.
آسیب های پیش رو

یکی از مهم ترین آســیب هایی که تماشــای بیــش از حد 
برنامه های تلویزیونی، اینترنتی و... می تواند داشــته باشــد 

وابستگی یا اعتیاد بیش از حد است. 
به نظر می رسد اســتفاده زیا د از این برنامه ها باعث می شود 
در مغز کودکان ماده ای به نان »دوپامین« ترشــح شود که 
به عنوان یک انتقال دهنده عصبی، میزانــی از هیجان را در 
فرد ایجاد می کنــد. بنابراین کودک همیشــه برای هیجان 

بیشتر به آنها پناه می آورد.
توجه داشته باشیم که تماشــای زیاد برنامه های تلویزیونی 
به جای بازی با هم ســن و ساالن، باعث می شود مهارت های 
ارتباطی کودکان ضعیف  شــده و از دنیای واقعی و ارتباطات 

آن دور شوند.
احساس ترس و ناامنی

بعضی از فیلم ها فراتر از ســن کودک بوده و اطالعاتی را به او 
می دهد که در این مقطع ســنی برای او ضروری نیست. در 
این صورت چند حالت پیش می آید: کودک احســاس ترس 
و ناامنی کــرده و گاهی حتی فکر می کند شــاید اتفاقی که 
در فیلم یا کارتون می بیند برای خــود او نیز پیش  آید، چون 
بعضی از کودکان ممکن اســت مســائل و اتفاق های درون 

فیلم ها را با واقعیت اشتباه بگیرند. 
بنابراین وقتــی کودکی در یــک برنامه یا فیلــم، مادری را 
می بیند که به فرزندش آســیب می زند یــا کودکی را که در 
حال فرار از دست یک دزد است و...، این اتفاقات ناخوشایند 
را در دنیای واقعی شبیه سازی می کند؛ زیرا قدرت تفکر هنوز 
به طور کامل در او شکل نگرفته و خیلی از صحنه های خشن 

به صورت وسواس فکری در ذهن او باقی می ماند.
از طرفی چون قدرت تشــخیص واقعیت را از دنیای تخیالت 
ندارد همه چیز را در دنیای واقعــی تداعی می کند و همین 
موضوع باعث ترس از دست دادن و آسیب دیدگی می شود و 

به اضطراب او می انجامد.
اما تاثیر فیلم های خوب و مناســب سن کودک هم این است 
که قدرت تفکر و تخیل را در او باال می برد و می تواند مسائلی 
را که دانستنش برای سن او الزم اســت، به خوبی و با زبانی 
شیرین یاد بگیرد و همیشه در ذهن داشته باشد. ضمن اینکه 
دیدن فیلم های خوب برای بچه ها ســوال ایجاد می کند و به 

این ترتیب می توانند خیلی از مسائل را یاد بگیرند.
در واقع فیلم و تلویزیون یکــی از ابزارهای موثر در آموزش، 
شناخت بیشــتر و ایجاد آگاهی در کودک است؛ زیرا به این 
وسیله می تواند از بیشتر مســائل مثل اطالعاتی درباره خود 
و هم ســن و ســاالنش، خانواده، زندگی و آداب اجتماعی، 
جنسیت، شــغل های مختلف و... آگاه شــود و به این طریق 

آموزش ببیند.

بعضــی از فیلم ها 
فراتر از سن کودک 
بوده و اطالعاتی را 
بــه او می دهد که 
در این مقطع سنی 
بــرای او ضروری 

نیست

کودکی،  یکی از سرنوشت سازترین مراحل زندگی هر فرد است؛ دوران معصومیت، شادمانی، آرامش و خالقیت. 
اما به همان اندازه که می تواند تاثیر مثبتی بر آینده فرد بگذارد، گاهی نیز تاثیرات مخرب و شیوه بد زندگی در این 

دوران، تا آخر عمر زندگی فرد را به تباهی می کشاند.

وقتی والدین به کودکان اجازه می دهند هر فیلم و برنامه تلویزیونی را 
تماشا کنند؛

بچهاست؛امامیفهمد...

ضرورت رسیدگی به جرایم کودکان 
با حضور قضات زن

عضو کمیســیون قضائی و حقوقی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن 
فعالیت قضات زن در رســیدگی به جرایم کودکان، گفت: درحال 
حاضر هیچ تفاوتی در رســیدگی به جرایم کودکان و متهمان دیگر 

وجود ندارد.
محمدعلی پورمختار، با مثبت ارزیابی کردن استفاده از قضات زن 
در دادسرای ویژه اطفال، گفت: به طورحتم رویکرد استفاده از قاضی 
یا بازپرس زن در دادسرای ویژه اطفال با هدف رسیدگی عادالنه به 
جرایم کودکان تاثیر بسزایی دارد؛ بنابراین امکان فعالیت قضات زن 
در مراحل مختلف رسیدگی به جرایم کودکان از علت یابی تا مرحله 

اجرای حکم بسیار موثراست.
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پیشنهاد سردبیر: 
بزرگ ترین هواپیمای جهان در انگلیس

دیدنی ها

بزرگ ترین هواپیمای جهان به فرودگاه های انگلیس می آید.هواپیمای آنتونوف  
225 ماریا پروازهای منظم خود را آغاز کرده و قرار است پروازهای این هواپیما به 

صورت منظم به فرودگاه های مختلف انگلیس انجام شود.
آنتونوف غول پیکر که می تواند ده مخزن ســوخت را حمل کنــد از پایگاه هوایی 
استانستد اوکراین به ســمت انگلیس پرواز خواهد کرد و فرودگاه های منچستر، 
نورتون، شــفیلد و چند فرودگاه دیگر پذیرای این هواپیما خواهند بود.این غول 

هوایی شــش موتوره می تواند وزنی معادل ۱۰ تانک جنگــی را حمل کند و  قرار 
است بعد از محدودشدن اروپا با روسیه، بخشی از روابط فی ما بین آنها باشد.این 
هواپیما نخستین پروازش را در روز 2۱ دسامبر ۱۹۸۸ با موفقیت انجام داد و قرار 
بود به عنوان یک هواپیمای نظامی برای حمل شاتل فضائی روسیه به کار رود؛ اما 
تغییراتی پیدا کرد و از لحاظ قدرت موتور، پیشــرفت فراوانی داشت.این هواپیما، 
ســنگین ترین هواپیمای ساخته شده در جهان اســت که در بیشترین حالت در 

زمان برخاستن از باند، وزن آن به ۶۴۰ تن می رسد و امروزه فقط یک 
آنتونوف 225 در حال فعالیت اســت.طول این هواپیما ۷۶ متر 

و طول بال های آن ۸۰ متر می باشد که بیش از دو دهه در 
حمل و نقل تجاری محموله هــای بزرگ  فعال بوده و 

می تواند ۱۸ ســاعت بدون توقف و سوخت گیری 
پرواز کند.

6 مقصد محبوب ایرانی ها 

جهان مملو از کشورهای دیدنی و جاذبه های گردشگری است؛  اما در این بین برای ما ایرانی ها مقاصدی وجود دارند که نسبت به مکان های دیگر از محبوبیت خاصی برخوردارند. این شهرها و کشورها دارای جاذبه های توریستی و تفریحی بی شماری هستند که می توانند سفری 
دلچسب و فراموش نشدنی را برای ما رقم بزنند. در این مطلب قصد داریم به معرفی 6 مقصد محبوب ایرانی ها و دالیل سفر به آنها بپردازیم، مقاصدی که با سفر به آنها بهترین روزها را تجربه خواهید کرد.

جاذبه های گردشگری

بزرگ ترین هواپیمای جهان
 در انگلیس

مناطق جذاب و دیدنی  در جهان وجود 
دارد که ســفر به آنجا برای بسیاری از 
افراد  رویایی اســت. به هرحال، برای 
بسیاری از مردم مســافرت پر هزینه 
است پس بهتر اســت به جاهایی سفر 
کنند که ارزش هزینه ای را که کرده اند، 

داشته باشد.
برخی از توریست ها مناطق طبیعی را 
دوست دارند، برخی دیگر  از شهرهای 
بزرگ خوششــان می آیــد، عده ای 
ترجیح می دهند به نقاط دوردســت 
و بکر بروند، در حالی که بعضی ها هم 
مایل هستند به اماکنی بروند که یا دور 
نباشد یا با آن آشــنایی کامل داشته 

باشند.
با این حال، به ویژه قشــر متوسط به 
خصوص در کشــورهای غربی حدود 
11 مــاه را برای انتخاب محل ســفر و 
برنامــه ریزی آن صــرف می کنند تا 
تعطیالت ســاالنه خود را به بهترین 
 شیوه و با توجه به بودجه شان سپری 

کنند. 
تعدادی از بهتریــن اماکن جهان برای 
ســفر در ســال 2017 را از راهنمای 
مســافرت نشــریه معتبر نشــنال 
جئوگرافیک برای این گزارش تصویری 

انتخاب کرده ایم. با ما همراه باشید.

 دره رودخانه موزل در شمال شرق فرانسه در مجاورت مرزهای 
این کشــور با آلمان و لوگزامبورگ. منطقه ای روســتایی با 

طبیعتی زیبا و تاکستان های مشهور

1

 منظره ساحل زیبای بیگ شو از فراز ارتفاعات جولیا فیفر بورنز 
استیت پارک ایالت کالیفرنیا

 5 

  شهر قدیمی بروژ در بلژیک با آبراهه های زیبا که هم قدم زدن 
در حاشیه آنها و هم قایقرانی از میان ساختمان های قدیمی 

شهر دلپذیر است

2

 بندر سان سباستیان واقع در ســرزمین باسک در شمال غرب 
اسپانیا

6

 چشــم انداز  بســیار زیبایی از صخره های یک پارچه به 
نام اولد من آف اســتور در شمال شــرقی جزیره اسکای 

اسکاتلند

3

 بلک دراگون پول، پارک و منظره کوهســتان جاد دراگون اسنو 
مونتانی در هونان چین

7

  جزیره میکونوس یونــان یکی از مشــهورترین جزایر 
 این کشور هر ســال هزاران توریســت را به خود جلب

 می کند

4

 یک گوندوال ) قایق ونیزی( حامل توریست ها از آبراهه ای و از برابر 
یک رستوران سنتی بندر ونیز ایتالیا می گذرد

8

اگر به دنبال مقصدی نزدیک برای روزهای 
تکرار نشــدنی زندگی تان هستید ما تور 
استانبول را پیشــنهاد می کنیم. شهری 
که برای همه گردشــگران دنیا، جذاب و 
دیدنی است. با هر ســلیقه ای که باشید، 
دیدنی های این شــهر راضی تان می کند 
و با لبخند از آنجا برمــی گردید.اگر اهل 
تماشــای بناهای تاریخی هستید،  سراغ 

محله های قدیمی شهر بروید تا با دیدن معماری آنها شگفت زده شوید. تماشای معماری زیبای کاخ ها، 
مساجد عثمانی و کلیساهای رومی شما را به گذشته های دور این شهر می برند. شهری که تا می توانید 
به خیابان های شلوغ، سرزنده و کوچه پس کوچه های سنگفرش شده آن سرک بکشید، تراموا گردی 
کنید و زمانی را در رستوران ها و کافه های دلنشین آن سپری کنید تا از لذیذترین خوراکی های ترکی 
بهره ببرید. این شهر به خصوص خیابان همیشه بیدار آن استقالل، مملو از پاساژها و برندهای معروف 

اروپایی با قیمت های مناسب است.

استانبول 1

برای انتخاب یک مقصــد خانوادگی، تور 
مالزی گزینه بســیار ایده آلی است. نگین 
خوش آب و رنگ این کشــور کواالالمپور 
است، شهری که هر گردشــگری را با هر 
سلیقه ای ســرگرم می کند. در این شهر 
به تماشــای برج های معروف دوقلوی آن 
که نمادی برای مالزی به حساب می آیند 
بروید و در آکواریوم بزرگ شــهر، دنیای 

جالب زیر آب را ببینید. معماری اسالمی بناها و بازارهای ســنتی کواالالمپور در کنار ساختمان ها و 
آسمان خراش های مدرن و پیشرفته، ترکیب بســیار جالبی را رقم زده اند. این شهر برای آنهایی که 
عاشق خرید کردن و گشــت وگذار در مراکز خریدند یک انتخاب دوســت داشتنی است، شهری که 
شب ها با نورپردازی های زیبا دیدنی تر می شود. در سفر به مالزی شما شانس رفتن به گنتینگ هایلند 
در شمال کواالالمپور را دارید، یک مجموعه فوق العاده بزرگ توریستی با تفریحات متنوع. هتل های 

لوکس، پارک های آبی، شهربازی های مدرن، نمایشگاه های مختلف و ...

مالزی 4

دبی شــهری کوچک و درخشــنده در 
نزدیکی ایران است و تور دبی یعنی یک 
تور بــه دنیای مدرن! این شــهر مملو از 
ســاختمان های بلند، آسمان خراش ها 
و تفریحات پیشرفته اســت. شهری که 
برای بسیاری از افراد معروف دنیا اولین 
گزینه برای ســپری کــردن تعطیالت 
و تجربــه لذت هــای ناب به حســاب 

 می آید.در دبی به تماشــای آکواریوم این شــهر بروید تا در دنیای زیر آب قدم بزنید، از معماری 
 خارق العاده ســاختمان های این شــهر دیدن کنید و در مراکز تفریحــی آن بهترین لذت ها را 

ببرید. 
پارک های آبی و شــهربازی های دبی تجربه های هیجان انگیز سفرتان می شوند. دبی؛ این شهر 
کوچک، دنیای بزرگی از مراکز خرید و رســتوران های متنوع اســت، که طعم دلچسب خرید را 

برای تان همیشگی می کند.  

دبی 2

بــرای انتخــاب مقصدی که عــالوه بر 
تاریخی بــودن، مدرن باشــد و روزهای 
لذت بخشی برای تان رقم بزند ما تور باکو 
را پیشنهاد می کنیم. پایتخت آذربایجان 
که خواهر خوانــده تبریز اســت. بافت 
قدیمی این شــهر و جاذبه های تاریخی 
آن در کنار بناهای مدرن با معماری های 
عجیب و شگفت انگیز دلیل انتخاب سفر 

به این شهر است. در باکو به تماشای فضاهای بزرگ و سرسبز شــهر بروید و در بازارهای سنتی 
آن صنایع دستی بخرید تا یاد باکو را همیشــه به همراه داشته باشید. در بافت قدیم باکو بگردید، 
جایی که با کاخ شروان شاه، میدان فانتین و برج دختر به عنوان یک اثر ثبت جهانی در یونسکو به 
ثبت رسیده است. با دیدن معماری مدرن و عجیب سازه های این شهر چهره تان دیدنی می شود، 
یکی از این معماری ها سازه های آتشــین باکو هستند .مجموعه فرهنگی عجیب حیدرعلی اف و 

موزه فرش باکو نیز از تماشایی ترین بناهای این شهر محسوب می شوند. 

باکو 5

تایلند یکــی از دیدنی ترین کشــورهای 
 دنیا در جنوب شــرق آسیاســت. کشور

 ســرزنده ای که با ســفر به هــر یک از 
شــهرهای آن تجربــه  جدیــدی پیش 
رویتان قرار می گیرد. قدم زدن در خیابان 
های پرهیاهــو و رفتن بــه مراکز خرید 
رنگارنگ آن با لذت بردن از سواحل شنی 
و ماسه های نرم و ســفید تنها قسمتی از 

جذابیت های این کشور است. تایلند شهرهای فوق العاده ای برای دیدن دارد، شهری مثل بانکوک که 
با تماشای کاخ ها و بناهای دیدنی آن حسابی سرگرم می شوید و از سرک کشیدن به بازارهای شناور 
و مراکز خرید آن سیر نمی شوید. در شهر پاتایا، شــما به دنیای ورزش های آبی و تفریحات ساحلی 
ســفر کرده اید، چه مقصد هیجان انگیزی! در روزهای سرد کشور ما، ســفر به چنین مقصدی با آن 
آفتاب طالیی چقدر دلچسب خواهد بود. پوکت، بهشت طبیعت تایلند است. شهری ساحلی با طبیعت 

فوق العاده که دیدن و بودن در آن هیچ وقت از یادتان نمی رود.

تایلند 3

چین کشــور افسانه هاســت. سرزمینی 
بــزرگ و تاریخی بــا شــهرهای دیدنی 
که هر یک راوی افســانه هــا و قصه های 
قدیمــی و عجیبی هســتند. محله های 
قدیمی چین مملــو از کاخ هــا و بناهای 
تماشــایی با معماری اصیل چینی است 
که از سلسله های سلطنتی مختلف چین 
بازمانده اند. تاریخ و فرهنگ این کشور به 

قدری غنی است که تاثیر آن را در اکثر کشورهای جنوب شرق آسیا می توانید ببینید، با قدم زدن در 
محله های قدیمی چین، با آداب و رسم و رسوم چینی ها از نزدیک آشنا می شوید. این کشور در عین 
باستانی بودن، مدرن و پیشرفته بوده و همین تضاد است که گردشگران بسیاری را به اینجا می کشاند. 
مهم ترین تور چین، تور پکن است. پایتخت قدیمی چین با ریشه ای سنتی و شکلی مدرن! در این شهر 
می توانید لذت وصف ناپذیر قدم زدن روی دیوار چین را تجربه کنید و به شهر مرموز ممنوعه وارد شوید 

تا از تماشای معماری باشکوه بناهای آن لذت ببرید. 

چین 6

سفر به مکان های رویایی
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 عیـــدانه
کارکرد روانشناسی خانه تکانی: 

 آدم ها باالخره یک روزی، یک جایی، در یک لحظه تمام 
می شوند نه که بمیرند، نه جوهر احساس شان تمام می شود

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 
 دادی از روی علــم و عقل انجــام ده و بر حذر بــاش از این کــه کاری را بــدون آینده نگری 
 - جاللــه  جــل   - خداونــد  کــه  درســتی  بــه  دهــی.  انجــام  آگاهــی   و 
می فرماید: » هماند زنــی که بافته اش را بعد از ایــن که محکم گردانیده بــود، جاهالنه باز کرد، 

نباشید. «
  تقسیم کار

یادمان باشــد کــه خانــه تکانی فقــط وظیفه خانــم ها نیســت، بلکــه همه افــراد خانــواده باید 
در ایــن کار ســهیم باشــند چه پــدر خانــواده و چه فرزنــدان، هر کــس بایــد وظیفــه ای را عهده 
 دار شــود و انجــام دهــد. آقایــان بداننــد که ایــن کمک کــردن آن هــا هم خانــم خانه را خشــنود 
می کند هم خداوند متعال را  تا جایی که ثواب های باورنکردنی برای این همکاری، خداوند نصیب شــان می 

کند. 

اوایل اسفند است و زمستان کم کم بار خود را می بندد و جای خود را 
به بهار می دهد. زمان، زمان خانه تکانی هاست، آیا شما هم خانه تکانی 

خود را شروع کرده اید؟
 هنگامی کــه پرده های خانه تــان را برای خانه تکانــی بهاره بیرون 
می آورید، پیش از خارج کردن گیره ها از آنها، ابتدا محل های قرار گیری 
گیره ها را بر روی نوار پرده با الک ناخن عالمت گذاری کنید. با این کار پس 
 از شست و شو می توانید به راحتی گیره ها را در محل های قبلی وصل کنید 

تا فرم پرده تان به هم نریزد.
پیش از خارج کردن گیره ها از پرده، محل قرار گیری گیره ها را روی نوار پرده    

با الک عالمت گذاری کنید
 پیش از شســت و شــو به پشــت پرده خوب نگاه کنید و در صورت پوســیدگی 
و رنگ پریدگی در اثر آفتاب یا نخ کش شدن بهتر است پرده جدید خریداری کنید شست 

و شوی دوباره این پرده ها تنها آنها را نخ نما تر از سابق می کنند.
پیش از شست و شو به پشت پرده خوب نگاه کنید و آن ها را بررسی کنید  

حلقه های زنگ زده میل پرده ها را می توانید داخل آب مخلوط با سرکه بجوشانید تا تمیز و براق شوند، 
در قسمت داخلی میله پرده ها صابون بمالید تا گیره ها در هنگام نصب به راحتی داخل آن حرکت کنند. 

مطلب چوب پرده و یراق آالت برای داشتن یک پرده تمام عیار، به شما در انتخاب چوب پرده مناسب کمک 
می کند.

  حلقه های زنگ زده میل پرده ها را می توانید داخل آب مخلوط با سرکه بجوشانید تا تمیز و براق شوند
پیش از شست و شــو برای گردگیری پرده ها و زدودن گرد و خاک از جاروبرقی ها استفاده کنید، در هر یک 
از جاروبرقی های خانگی، ســری مخصوصی برای این منظور قرار داده شده است. با نصب آن بر روی میله 

جاروبرقی هر چند وقت یک بار پرده های خانه تان را گردگیری کنید. 
می توانید برای تمیز ماندن پرده ها هر چند وقت یک بار روی پرده ها جاروبرقی بکشــید یا با دستگاه 
بخارشوی روی آن را بخار دهید. برای جلوگیری از مکش پرده به داخل جاروبرقی درجه را کم کنید، 

بهتر است بین پرده و جاروبرقی از یک صفحه پالستیکی مشبک استفاده کنید.
پیش از شست و شو برای گردگیری پرده ها و زدودن گرد و خاک از جاروبرقی ها استفاده کنید

شما می توانید پرده های بدون آستر را در خانه بشــویید، اما پیشنهاد می شود شست و شوی 
پرده های آستردار را به خشکشویی بســپارید. پرده ها را پس از شســت و شو به صورت 
نمدار آویزان کنید. به این صورت چروک های موجود در پارچه هم زمان با خشــک شدن 

آن صاف می شــود و دیگر نیازی به اتوکشــی به مــدت طوالنی 
 نخواهد بود. برخی همیشــه گله مــی کنند که پــرده های حریر 
 آن ها پس از شستن با ماشین لباس شــویی همیشه چروک می شود 

یک راه حل اساسی و ساده برای این منظور استفاده از پودر صابون به جای 
پودر لباس شویی است. امتحان کنید حتما کار شما را راحت خواهد کرد.

پرده های بدون آســتر را در خانه بشــویید، اما پرده های آستردار را    
به خشکشویی  بسپارید.

اگر پارچه نخی جدیدی برای پرده های خانه تان تهیه کرده اید و احتمال آب رفتن 
آنها وجود دارد، ابتدا پارچه را در محلول آب و نمک به میزان یک قاشق سر صاف 

نمک طعام در هر لیتر آب و به مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت به صورت مچاله قرار دهید. 
پس از طی این مدت زمان، پارچه را آب کشی کرده و اتو بزنید. سپس شروع به دوختن 

پرده کنید. این کار برای پارچه هایی که احتمال رنگ دادن آنها وجود دارد نیز سبب تثبیت 
رنگ های موجود می شود.

اگر پارچه نخی جدیدی برای پرده های تان خریدید قبل از دوخت آن را در محلول آب و نمک 
قرار بدهید

 برای پرده های توری که در اتاق خواب ها یا نشیمن آویزان می شوند و خیلی زود کثیف می شوند گاهی بعد 
 از شســت و شــو چرک مرده و تیره می مانند. برای جلوگیری از این موارد چند راهکار ساده پیشنهاد می کنیم 

تا پرده ها را تمیزتر بشویید:
  برای شستن پرده توری آن را چند بار با آب سرد بشویید تا مقدار زیادی از خاک و دوده آن خارج شود.

  برای اینکه گرد و غبار کامال از پرده های توری خارج شوند در آب شست و شوی پرده ها مقدار کمی نمک 
اضافه کنید.

پرده را با پودر لباسشویی شسته و آبکشی کنید.
 برای شست و شوی پرده های تور از سفید کننده ها اســتفاده نکنید، چرا که باعث کدر شدن آنها 

خواهد شد. بهترین راه اضافه کردن جوش شیرین به اندازه پودر مصرفی است.
 به جای شستن پرده های بزرگ با ماشین لباسشــویی، پرده ها را حداقل دو ساعت داخل آب 

مخلوط با مایع شوینده خیس دهید سپس آبکشی کنید تا پرده ها آسیب نبینند. 
 برای سریع تر خشک شــدن پرده می توانید از دور خشک کن ماشین لباسشویی استفاده 
 کنید و برای خوشبو شدن و جلوگیری از الکتریسیته ساکن هم  از نرم کننده لباس استفاده 

کنید.

ساده ترین راه شستن پرده برای خانه تکانی عید

اگر خانه تان کوچک است رنگ ها بیشتر از کاغذ دیواری ها به شما کمک خواهند 
کرد. انتخاب رنگ یا کاغذ دیواری برای دیوارهای خانه به نظر معضلی حل نشدنی 
 اســت. گاهی وقت ها واقعا انتخاب بین این دو سخت می شــود زیرا هر کدام مزایا 
 و معایبی دارند که انتخاب را محدود می کنند ولی شاید دانستن چند نکته درباره 

آن ها به شما کمک کند انتخاب آگاهانه تری داشته باشید.
 کاغذ دیواری برای دیوار خانه بهتر اســت یا رنــگ؟ کدام خانه را 

بزرگ تر می کند؟
ما قصد نداریم بگوییم رنگ بهتر اســت یا کاغذ دیواری، ما فقط قصد داریم نکات 
مثبت و منفی این دو را به شما بشناسانیم، اما تصمیم نهایی برعهده خود شماست.

رنگ ها تنوع بیشــتری دارند یا کاغذدیواری ها؟ در امر تنوع این کاغذ دیواری ها 
هســتند که برگ برنده را در اختیار دارند زیرا هم تنوع رنگــی و هم تنوع طرحی 

بیشتری دارند.
 کدام یک خانه ام را نورگیرتر می کند؟

وقتی صحبت نورگیری به میان می آید، رنگ ها یک قدم از کاغذ دیواری ها جلوترند 
به دلیل سطح براق شان. این ســطح براق نور را منعکس می کند و در نتیجه فضا 
روشن تر به نظر می رسد در صورتی که کاغذدیواری ها جاذب نور هستند و از این 

قابلیت بی بهره اند.
 با رنگ خانه ام بزرگ تر جلوه می کند یا کاغذ دیواری؟

اگر قصد دارید خانه کوچک تــان را بزرگ تر جلوه دهید، رنگ ها بیشــتر از کاغذ 
 دیواری ها به شــما کمک خواهند کرد چرا که در خانه هــای کوچک هرچه فضا 
به دور از شلوغی و طرح های اضافی باشــد، بزرگ تر به نظر می رسد؛ از سوی دیگر 

نمی توان کاغذدیواری هایی را که طرح های زیبایی دارند هم نادیده گرفت. 
 درست اســت که طرح روی آن ها خانه را کوچک تر نشان می دهد، اما فریبنده تر 

و متفاوت تر از رنگ هاست. 
بافت های متفاوت را در کدام یک می توانم پیدا کنم؟

اگر آن قدر جزیی نگر هستید که حتی بافت دیوارهای تان هم برای تان مهم است، 
شک نکنید بهترین انتخاب برای شما کاغذ دیواری است. دنیای کاغذ دیواری ها آن 
 قدر بزرگ و متنوع است که شــک داریم آنچه را که مد نظرتان است، پیدا نکنید.

می توانم ترکیبی از رنگ و کاغذدیواری در خانه ام داشته باشم؟
در نهایت اگر نتوانســتید بین رنگ و کاغذ دیواری یکی را انتخاب کنید، از ترکیب 
رنگ و کاغذ دیواری استفاده کنید، اما این ترکیب کردن باید هوشمندانه و معمارانه 

انجام بگیرد.

خودتان بهتر می دانید که به عید نوروز که نزدیک می شویم کم کم خانم های ایرانی 
دست به کار می شوند و خانه تکانی می کنند و همه جای خانه را تمیز می کنند و برق 
می اندازند البته این به این معنا نیست که فقط در یک سال یک بار نظافت می کنند! 
بارها بارها خانه را تمیز و مرتب می کنند، اما نزدیک عید دیگر اساسی به این موضوع 
رسیدگی می کنند به قول معروف خانه تکانی هم یکی از رسوم قدیم زمان عید نوروز 
 بوده اســت. حال به گزارش سایت سماتک برای شــما عزیزان از وسایلی که هنگام 
 خانه تکانی باید آنها را دور بیاندازید برای شــما گفته ایم. این وســایل هر یک سال 

یک بار نیاز به تعویض دارند.
  آخرین باری که اســکاچ ظرفشــویی یا بالش های تان را جایگزین کردید، یا کمد 
کمک های اولیه را از داروهای تاریخ مصرف گذشته خالی کردید، کی بود؟ با وجودی 
که استفاده از این کاالها و اشیا حتی بعد از گذشت تاریخ مصرف یا آسیب دیدن شان 
همچنان وسوسه کننده است، اما نگه داشتن آن ها نه تنها ریخت و پاش اضافی ایجاد 
 می کند، بلکه بر ســامت و امنیت شــما نیز تاثیر می گذارد. در این مطلب لیستی 
از کاالهای خانگی رایج گرد آورده ایم که باید هرچه سریع تر از شرشان خاص شوید. 
 پس منتظر ننشینید و به بهانه نزدیک شــدن عید، یک سطل یا کیسه زباله بردارید 

و پروژه خانه تکانی منزل تان از کاالهای اضافی و به درد نخور را آغاز کنید.

غذاهای مانده در یخچال  

آیا در دور ریختن غذاهای مانده کوتاهی می کنید؟ پس بهتر اســت بدانید غذاهای 
مانده در یخچال باید طی دو یا ســه روز خورده شــوند، زیرا بعــد از این زمان خطر 

مسمومیت غذایی افزایش پیدا می کند. 
 اگر مطمئنید در این زمان دو یا ســه روزه غذا را مصرف نمی کنید، آن را فریز کنید، 

زیرا در این صورت بین سه تا چهار ماه سالم باقی می ماند.

برس های کثیف توالت  

برس های توالت با وجودی که ابزارهایی ضروری برای تمیز کردن سرویس بهداشتی 
هســتند، اما آلودگی زیادی با خود حمــل می کنند و باید به طــور مرتب تعویض 
 شوند، هر شــش ماه یک بار زمان مناســبی اســت. با این وجود این قضیه بستگی 
 به میزان و نوع استفاده شما از این ابزار ها نیز دارد. شما می توانید عمر برس توالت را 

با ضدعفونی کردن موی ها و دسته آن بعد از هر بار استفاده افزایش دهید.

  بالش ها با استفاده بیش از دو سال

 اگر بالــش خود را زیــر میکروســکوپ بگذارید، با دیدن آنچه پشــت لنز اســت، 
 جا می خورید. سلول های مرده پوســت، مایعات بدن، کنه ها، کپک ها و باکتری ها 
 و حشــره های میکروسکوپی دیگر که می توانند ســبب به خطر انداختن سامتی 
 و به هم ریختن خواب شوند تنها بخشــی از آلودگی های رایجی هستند که در باال 
یا درون بالش ها وجود دارند. چندش آور اســت، نه؟ بر اســاس گفته متخصصان 
 شــما باید بالش ها را هر ۱۸ ماه یک بار تعویض کنید. استفاده از روکش های بالش 
 و شستن مداوم بالش ها هر سه ماه یک بار، عمر و نظافت آن ها را تا زمان تعویض شان 

افزایش می دهد.

  داروها و ویتامین های منقضی شده

اغلب داروها با گذشت زمان فاسد می شوند و با اتمام تاریخ مصرف شان حتی ممکن 
است سمی و خطرناک شوند. یک راه حل بدیهی برای جلوگیری از این اتفاق، سر زدن 
مداوم به کابینت داروها و دور انداختن قرص ها، کپســول ها، شربت ها و پمادهای 
منقضی شده است. البته توجه داشــته باشــید که به جای انداختن این داروهای 
منقضی شده در سطل زباله، آن ها را به داروخانه ها بدهید تا به صورت صحیح و امن 

دفع شوند.

کاغذهای باطله و بی استفاده  

بدون شک اکثر ما در میز کار یا کمد خود کوهی از کاغذها و اسنادی داریم که شاید 
فقط یک دهم آن ها مهم باشــند و بقیه را معموال به خاطر وســواس نگه می داریم. 
من پیشنهاد می کنم زمانی را به بررسی این کاغذها و حذف کاغذها و اسناد اضافی 
 اختصاص دهید. شما تنها الزم است اسنادی را نگه دارید که حاوی اطاعات اصلی 

و قابل استفاده در آینده هستند.

  تخته برش خراشیده و آسیب دیده

آیا تخته برش تان تاب برداشته، ورقه شده، ترک خورده، لکه گرفته یا به طور عمیق 
زخمی شده؟ سطوح آماده ســازی مواد غذایی که بد زخمی شده و آسیب دیده اند، 
 بستر مناســبی برای تولید مثل باکتری های مضر هســتند زیرا رطوبت، ذره های 
مواد غذایی و زائدات آب میوه ها می توانند به این فرورفتگی ها و شیار ها رسوخ کرده 
و انباشته شده و به مواد غذایی دیگر منتقل شوند. در هنگام خرید تخته برش جدید، 
تخته هایی انتخاب کنید که آلودگی را منتقل نمی کنند یا می توان آن ها را به راحتی 

در ماشین ظرفشویی یا مایکروویو ضدعفونی کرد.

ماهی تابه های نچسب خراشیده  

هر ماهی تابه نچســبی که خراشیده یا پوسته پوسته شده اســت را تعویض کنید. 
 دلیلش این اســت که الیه نچسب اســتفاده شــده در بعضی از وســایل آشپزی 
از مواد شیمیایی مضر ساخته شده که اگر این الیه آسیب ببیند، این مواد می توانند به 
غذای شما نفوذ کنند. این سموم می توانند به سامتی آسیب بزنند؛ از جمله آسیب 

به کبد، اختاالت سیستم ایمنی و سردرد ها و محیط زیست را نیز به خطر بیاندازند.

تشک های پژمرده، چرک یا خم شده  

بر اساس گفته کارشناسان طول عمر متوسط تشک ها بین ۸ تا۱۰ سال است. پس 
اگر تشک شما بیشــتر از این عمر کرده وقت آن رســیده که فکری به حالش کنید. 
 همان طور که پیش از این روش نگهداری و تمیز کردن تشــک را به شــما گفتیم، 
 به طور مشخص اگر تشک تان قلنبه، خم، لکه دار، کپک زده شده یا سبب درد کمر 
یا کم خوابی شما شده، این ها نشانه هایی از آن اســت که باید برای خرید تشک نو 

اقدام کنید.

  مسواک های آلوده و کثیف

کارشناســان توصیه می کنند مسواک های تان را هر دو یا ســه ماه یک بار تعویض 
کنید. اگر این کار را انجام ندهید، موهای مسواک تان ممکن است ساییده یا فرسوده 
شده و به درستی پاک ها، رسوبات و میکروب ها را خارج نکنند و سبب پوسیدگی 

دندان و بیماری لثه شوند.

  لوازم آرایشی و محصوالت زیبایی منقضی شده

 محصوالت آرایشی و بهداشتی منقضی شده ممکن اســت پوست را تحریک کرده 
 و موجب آسیب و عفونت شــوند، پس به محض اینکه تاریخ انقضای شان فرا رسید، 

آن ها را دور بیاندازید. 
طبق یک قانون کلی شما باید ریمل و خط چشم مایع تان را بعد از سه ماه و مرطوب 

کننده ها ) شامل ضدآفتاب ( را بعد از شش ماه جایگزین کنید. 
رژ لب، براق کننده، مداد خط لب و چشم، رژ گونه، سایه چشم، زیرسازی ها و عطرها 
می توانند تا دو سال هم دوام داشته باشند. ضمنا به تاریخ استفاده این محصوالت که 

بر روی آن ها درج شده نیز توجه کنید.

چه وسایلی را در خانه تکانی دور بیاندازیم؟  دیوارهای خانه را رنگ کنیم یا کاغذ دیواری؟

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2088  | February  27  , 2017  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILPedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



13
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2088  |  دوشنبه 9  اسفند  1395 | 29 جمادی االول 1438

پیشنهاد سردبیر: 
بهترين احسان ها را ما مي توانیم 

در عرصه محیط زيست شاهد باشیم

اخبار

مديركل حفاظت محیط زيست استان اصفهان:

 بهترين احسان ها را ما مي توانیم 
در عرصه محیط زيست شاهد باشیم

در شانزدهمین نمايشگاه بین المللي محیط زيست؛

حضور دانشجويان اروپايي در غرفه 
محیط زيست استان اصفهان 

تعداد مدارس طبیعت 
از مرز 40 مدرسه گذشت

برگزاري جشــنواره هاي فرهنگي و هنري باعث مي شــود كه 
مردم وارد مباحث كالن شــوند و بتوانند در زمينه هاي مختلف 

كارايي و اثربخشي هنر را مشاهده كنند.
 به گــزارش » پارمــا « حميــد ظهرابــي مديــركل حفاظت 
محيط زيســت اســتان اصفهان با ابزار خرســندي ازبرگزاري 
ششمين جشــنواره فيلم كوتاه حسنات در اســتان اصفهان كه 
بخش هــاي ملي و بيــن المللي در عرصه هاي محيط زيســت 
 را با خــود همراه كرده اســت، گفــت: خوشــبختانه اداره كل 
محيط زيست اســتان اصفهان در ششمين جشنواره فيلم كوتاه 
حســنات كه با محورهاي مختلف اعالم فراخــوان و جذب آثار 
 نموده توانســته است درخشــش مناســبي در بين مخاطبين 

اين جشنواره داشته باشد.
 بر اســاس اين گــزارش حميــد ظهرابي، با اشــاره بــه اينكه 
درعرصه هاي زيست محيطي جاي كاربسياري در زمينه ساخت 
فيلم كوتاه وجود دارد و بهترين احســان هــا را ما مي توانيم در 
عرصه محيط زيســت شــاهد باشــيم، ادامه داد: متاسفانه اين 
 روزها شــاهد آن هســتيم كه با بي آبي زاينده رود، آلودگي هوا 
و تغييرات اقيلمي، بســياري ازرفتارهاي انســاني نيز نيز دچار 
تحول شــده اســت. از اين رو برگزاري چنين جشــنواره هاي 
فرهنگي و هنري باعث مي شــود كه مردم بتوانند در ســطحي 
گسترده، مشــاركتي فعال براي رفع چالش هاي موجود به ويژه 

مشكالت زيست محيطي داشته باشند.
وي با اشــاره به اينكه در اين دوره تعامل و همكاري خوبی بين 
جشنواره فيلم حسنات با اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
اصفهان صورت گرفته اســت، بيان داشــت: در همين محدوده 
 اندك زماني جلساتي در زمينه همكاري هاي مشترك تشكيل 

و مقرر شــد بين جشــنواره فيلم حســنات و جشــنواره فيلم 
 ســبز تفاهم نامــه اي تنظيم و مبادله شــود تا در ايــن زمينه 
همكاري هاي موثري انجام شــود. وي افزود: ما درصدد هستيم 
كه ســال آينده در اين زمينه اقدامات اثرگذاري را با جشــنواره 

حسنات داشته باشيم.
 مديــر كل حفاظت محيط زيســت اســتان اصفهان با اشــاره 
به موضوع مهرباني با محيط زيســت كه به فراخوان هرشهروند 
يك فيلم در جشــنواره حسنات اضافه شــد، اعالم كرد: ما قصد 
داريم در ششمين دوره جشنواره حسنات، آثار رسيده از شركت

كنندگان را مورد تقدير قرار دهيم و به صورت حرفه اي در سال 
آينده از آغاز اين جشنواره مشاركت جدي تري داشته باشيم.

 گروهــي از دانشــجويان اروپايــي در غرفــه اداره كل حفاظت 
 محيط زيســت اســتان اصفهان در شــانزدهمين نمايشــگاه 
بين المللي محيط زيســت حضور پيدا كرده و از اين غرفه بازديد 
كردند. ايــن دانشــجويان اروپايي از بخش هــاي مختلف غرفه 
اصفهان بازديد كردند و با وضعيت زيست محيطي استان اصفهان 

آشنا شدند.
 توجه به اقتصاد مقاومتي واقتصاد ســبز، معرفــي و عضوگيري 
 در پويش هاي زيســت محيطي و اجراي برنامــه هاي فرهنگي 
 و آموزشــي براي دانــش آمــوزان و بازديدكننــدگان از جمله 
مهم ترين فعاليت هاي زيست محيطي اســتان اصفهان در اين 

نمايشگاه است.
اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان اصفهان همراه با ۲۱ 
 واحد صنعتــي خدماتي و تعدادي از ســازمان هــاي مردم نهاد 
زيست محيطي اين استان نيز در نمايشــگاه شانزدهم حضوري 

فعال دارند.
 شــانزدهمين نمايشــگاه بين المللي محيط زيســت در فضايي 
بيش از ۲۲ هزار متر مربع در سالن هاي ۳۱، ۴۴، ۴۰، ۴۱ و ۳۵ در 
محل دائمي نمايشــگاه هاي بين المللي تهران برپاست و ساعت 
بازديد از نمايشگاه از ساعت ۸ و۳۰ دقيقه صبح تا ۱۶ عصر است.

شانزدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست ۶ تا ۹ اسفندماه 
در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برپاست.

رييس اداره آموزش و مشاركت مردمی اداره كل محيط زيست 
استان تهران گفت:  مدارس طبيعت از دو سال قبل ايده پردازی 
و آغاز به كار كردنــد و در اين مدت تعداد ايــن مدارس در كل 

كشور از مرز۴۰ مدرسه گذشته است.
 فريبــا رضايــی در نشســت تخصصــی مــدارس طبيعت كه 
در شــانزدهمين نمايشــگاه بين المللی محيط زيســت ايران 
برگزار شد، گفت: در اســتان تهران  هم حدود ۵ مدرسه ثابت و 
 سيار طبيعت در ورامين، فشــم، دماوند و تهران آغاز به فعاليت 

كرده اند.
وی با اشاره به لزوم آشنايی كودكان با محيط زيست اظهار كرد: 
در كالنشهری مثل تهران ارتباط مســتقيم كودكان با طبيعت 
به حداقل رســيده اســت و ايده مدارس طبيعت تنها راه آشتی 
كودكان با محيط زيســت اســت؛ چرا كه امروز بايد به سمتی 
 گام برداريم كه كودكان به جای اســتفاده از بازی های رايانه ای 
و محيط های مصنوعی عالقه مند به حضور و بازی در مدرســه 

طبيعت باشند.
رييس اداره آموزش و مشاركت مردمی اداره كل محيط زيست 
اســتان تهران با بيان اين كه در مدارس طبيعت دانش آموزان 
يادگيری خودانگيخته را تجربه می كنند، گفت: در اين مدارس 
المان های محيط زيســت مثل آب، خاك، حيات وحش و غيره  

وجود دارد تا نقشی در اين آموزش داشته باشند. 
ما می خواهيم محيط زيست به دست كســانی سپرده شود كه 

فرهنگ حفظ محيط زيست در آنان نهادينه شده باشد.
رضايی درباره موانع و مشــكالت مطرح شــده توسط مديران 
مدارس طبيعت گفت: نحوه ارتبــاط با ادارات آموزش و پرورش 
و درخواست تســهيالت و امكانات از جمله مسائل مطرح شده 
 بود. عالوه برآن مقرر شــد كه كارگروهی متشــكل از آموزش 
و پرورش اســتان تهران و مديران مــدارس طبيعت برای حل 

مسائل تشكيل شود.
وی افــزود: مــدارس طبيعت يــك گفتمان جديــد در حوزه 
آموزش های زيســت محيطی به دانش آموزان مدارس است كه 

عشق به طبيعت را در نهاد كودكان پرورش می دهد.

ديدگاه

 مدير يك پايگاه خبری محيط زيســتی گفت: تا دو دوره 
بعــدی انتخابات رياســت جمهوری محيط زيســت هم 
جزو برنامه های نامزدها خواهد بود، اما در شــرايط حاضر 
 محيط زيســت دغدغه هيــچ يك از بخش های كشــور

 نيست.
 احســان محمدی مدير ســايت زيســت بــوم در پنل 
محيط زيســت و رســانه در انتقاد از عملكــرد تلويزيون 
 ايران در زمينه پوشــش اخبار محيط زيســتی با اشاره 
به خبر ســاعت ۱۴ شبكه اول ســيما، گفت: در حالی كه 
افتتاحيه نمايشــگاه محيط زيســت با حضور وزير امور 
خارجه برگزار شــد ولی اين موضوع در ليست اخبار اين 

بخش خبری تلويزيون قرار نداشت.
وی با بيان اينكه دايره تمام فعاالن حوزه محيط زيســت 
كشور ناچيز اســت، اظهار كرد: طی بررسی عاليق مردم 
ايران متوجه می شــويم كه گوگل، ورزش ۳، ديجی كاال، 
ياهو، ويكی پديا، شاپرك، اينســتاگرام و ديوار به ترتيب 

عاليق مردم است.
محمدی افزود: يك تحقيق اجتماعی نشــان می دهد كه 
دغدغه های مردم ايران اشــتغال، ســالمت و بهداشت،   
مبارزه با فقر، بيماری های خاص، توسعه زيرساخت های 

آموزشی و محيط زيستی است.
محمدی با اشــاره به اينكه تا قبل از ايجاد بحران در ايران 
فكری به حال مســائل مختلف نمی شود، گفت: البد بايد 
پالســكو صورت گيرد، تعــدادی جان خود را از دســت 
بدهند تا مسائل ايمنی در كشــور مورد توجه قرار گيرد 
يا بايد تعدادی كولبر زير بهمن يخ بزنند تا كشور متوجه 
شــود كه عده ای به لحاظ اقتصادی تا اين حد در مضيقه 

هستند كه برای۶۰ هزار تومان كولبری می كنند.
 مدير ســايت زيســت بوم افــزود: بايد در خوزســتان 
در اثر گرد و خاك؛ برق، قطع و آب قطع شــود و زندگی 
مردم مختل شــود تا به فكر حــل اين بحــران بيفتند، 
 بنابراين ايجاد بحران های زيســت محيطی باعث توجه 

به محيط زيست می شود.
 وی در ادامــه بــا تاكيــد بــر اينكــه وقتی يــك فعال 
محيط زيســت در دادگاه حاضر شــود هيچ كــس از او 
حمايت نمــی كند، گفت: محيط زيســت فعال دغدغه ما 
نيســت، اما تا دو دوره بعدی انتخابات رياست جمهوری 
همان طور كه حذف فقر، اشــتغالزايی و... جزو شعارهای 
انتخاباتی است محيط زيست هم جزو برنامه های نامزدها 
خواهد بود، اما در شــرايط حاضر محيط زيســت دغدغه 

هيچ يك از بخش های مختلف كشور نيست.

يک كارشناس محیط زيست:

محیط زيست دغدغه 
هیچ كس نیست

آلودگی هوا در كالنشهرهای ايران، مسئله ای است كه هنوز 
مســئوالن به راه حل قطعی در زمينه كنتــرل دائمی آن 

نرسيده اند، اما دنيا در برابر آلودگی هوا چه می كند؟
به گزارش فارس، چند ســالی اســت كه موضوع آلودگی 
هوا بخش قابل توجهــی از اخبار نيمه دوم ســال را به خود 
اختصاص می دهد، معضلی كه با سالمت تك تك شهروندان 
درگير است و اثر مستقيم بر ميزان امنيت فيزيكی و روانی 
ســاكنان شــهرهای بزرگ دارد. آلودگی هوای شهرهای 
بزرگ كشور در طول يك دهه گذشــته به صورت پيوسته 
 افزايش پيدا كرده است و بر اساس آمارها به طور متوسط هر 
دو ساعت يك شــهروند ايرانی بر اثر آلودگی هوا جان خود 
را از دست می دهد. ســه علت اصلی افزايش آلودگی هوای 
شــهرهای بزرگ ايران در طول يك دهه اخيــر را می توان 
مهاجرت به شهرهای بزرگ، افزايش توليد خودرو و استفاده 

از بنزين نامرغوب عنوان كرد. 
در طول دهه گذشــته معضــل آلودگی هوا بيــش از آنكه 
دغدغه مسئوالن باشد، اغراض سياسی پشت پرده آن برای 
مسئوالن و متوليان امر جذاب بوده است. برای مثال در اواخر 
 فعاليت دولت دهم عــده ای با راه انداختــن موج تبليغاتی 
در شبكه های اجتماعی و رسانه ها استفاده از بنزين نامرغوب 
توليد داخل را عامل آلودگی شهرهای بزرگ عنوان كردند.  
سال۱۹۵۲ پايتخت انگليس زمستان بسيار سرد و ترسناكی 
 را پشت ســر گذاشــت. لندن به دليل پديده وارونگی هوا 

با مه عظيمــی رو  به رو شــد. ورود جريانی از هوای ســرد 
باعث شــد تا در زمستان آن ســال اين مه دود كامال سمی 
مرگ بيشــتر از ۱۳هزار نفر را رقم بزند. آنچه لندن در سال 
۱۹۵۲ تجربه كرد از وضعيت امروز تهران و اهواز بسيار بدتر 
بود. تعداد مرگ و مير ناشی از آلودگی هوا آن قدر باال بود كه 
 روزنامه ديلی تلگراف با كنايه از تمام شــدن تعداد تابوت ها 
در شهر خبر می داد. سرانجام ســال ۱۹۵۶ با اليحه هوای 
پاك به جنگ آلودگی هوا رفتند. محدود شــدن سوزاندن 
زغال سنگ و طرح ترافيك بســيار گران قيمت در مناطق 
مركزی لندن بخشــی از اين اليحه بود. تالش برای كاهش 
آلودگی هوا تنها محدود به اين اليحه نماند و بعدها قوانين 
سختگيرانه ای در مورد سوخت خودروها اعمال شد كه امروز 
به استاندارد يورو شــهرت دارد. در طول سال های گذشته 
مدل های موفق مقابله بــا آلودگی هوا در ايــران آزمايش 
 شــد. برای مثال اتوبوس های موســوم به BRT از سيستم 
حمل و نقل شهری لندن الگو گرفته شد. اما كوهستانی بودن 
تهران و افزايش روزافزون مهاجرت به شهرهای بزرگ باعث 
می شــود اين طرح ها با وجود اثربخشی بازدهی قابل قبولی 
نداشته باشند. آمارها نشان می دهد ساالنه حدود۱۲۰ هزار 
نفر به جمعيت تهران افزوده می شــود و عدم تناسب ميان 
امكانات موجود و نرخ مهاجــرت مقابله با پديده هايی چون 

آلودگی هوا را با مشكل مواجه كرده است. 
برای مديريت آلودگی هوا در شهرهای مختلف راهكارهای 

بومی الزم است كه گاهی بسيار پر هزينه هستند. 
برای مثال هر چند بخشی از معضل آلودگی هوای تهران به 
دليل نرخ مهاجرت به اين كالنشــهر ايجاد شده، اما استان 
خوزســتان با دارا بودن باالترين نرخ مهاجرت منفی از گونه 

ديگری از آلودگی هوا رنج می برد. 
نقش پررنگ مردم در دوران گذر از آلودگی

هر چند مقابله سيســتماتيك با آلودگی هــوا يك وظيفه 
حاكميتــی در تمام كشورهاســت، اما تا به ثمر رســيدن 
طرح های بلند مدت و ميان مــدت همكاری عمومی نقش 
جدی دارد. برای مثال چين بــرای مديريت آلودگی هوای 
پكن يك مدل تعاملی ميان مردم و دولت را آزمايش می كند. 
طراحی مسيرهای ويژه دوچرخه بر فراز شهر پكن و استقبال 
عمومی برای دوچرخه سواری بر فراز شهر. در طول سال های 
گذشته در برخی شهرهای بزرگ كشور نيز مسيرهای ويژه 
دوچرخه در نظر گرفته شــد، اما مورد استقبال قرار نگرفت.

درختكاری را می توان بهترين ابزار مقابله با همه نوع آلودگی 
هوا دانست. كشــورها معموال به دو شــيوه جلب مشاركت 
عمومی برای كاشت درختان و ملزم كردن صنايع به كاشت 
درخت با توجه به سود ساليانه و بهره برداری از محيط زيست 
تالش می كنند پوشش گياهی خود را احيا كنند يا توسعه 
دهند. نقش درختان به منظور توســعه پايــدار امری كامال 
اثبات شده است و اغلب كشورهای توسعه پيدا كرده در قالب 
سازمان های مردم نهاد به كاشت درختان مبادرت می كنند. 
تنوع پوشش گياهی برای شــهرهای در معرض خطر نقش 
قابل توجهی در كاهش آلودگی هوا و مقابله با ريزگردها دارد.

راهکارهای نوظهور مقابله با آلودگی هوا
 در طول سال های گذشــته راهكارهای جديد برای مقابله 
 با آلودگی هوا در كشــورهای مختلف دنيــا در نظر گرفته 
شــده اســت. بســياری از اين راهكارها هر چند تاكنون 
 عملياتی نشدند، اما مراحل طراحی و اجرای آزمايشی آنها 
 پشت ســر گذاشته شــده اســت و به عنوان نســل جديد 
و كارآمدتر روش های مقابله با آلودگی هوا شناخته می شوند. 
يكی از مهم تريــن روش های مديريت آلودگی شــهرهای 

بزرگ استفاده از خودروهای هيبريدی است. 
فناوری اين خودروها تا حدی پيشرفت كرده است كه برخی 
مديران شــهرهای بزرگ دنيا به دنبال وضع قوانينی برای 
محدود كردن تردد خودروهای با ســوخت فسيلی در طول 
ده سال آينده هستند. هر چند خودروهای هيبريدی وارداتی 
با سرعت خوبی پا به شهرهای بزرگ ايران گذاشتند، اما هنوز 
 هيبريدی ها جايی در چرخه توليد خودرو در كشور ندارند 
و در نتيجه بخش بسيار كمی از سيستم حمل و نقل عمومی 

را به خود اختصاص می دهند.

آلودگی هوا در كالنشهرهای ايران؛

چند قدم  از پروژه های فناورانه در حوزه محیط زیست عقب هستیم؟

دریچه

با مسئوالن

رييس سازمان محيط زيســت گفت: امروز محيط زيست  
 از يك مســئله تفننی، فانتــزی و فرعی به محــور زندگی 

و برنامه های دولت ها تبديل شده است.
 بــه گــزارش مهــر، معصومــه ابتــكار طــی بازديــدی 
از شــانزدهمين نمايشــگاه بين المللــی محيط زيســت 
اعالم كرد: كشــورهای مختلف در اين نمايشــگاه شركت 
 كرده اند كه اين موضوع نشــان دهنده جهانی بودن مسئله 
 محيــط زيســت اســت و بيانگــر آن اســت كــه امروز 
 محيط زيســت از يك مســئله تفننــی، فانتــزی و فرعی 
به محــور زندگــی و برنامه هــای دولت ها تبديل شــده 
 اســت.معاون رييس جمهــور و رييس ســازمان حفاظت 
محيط زيســت ضمن ارزيابی كيفيت نمايشــگاه امســال 
 محيط زيســت، از انجام مذاكــرات با كشــورهای ايتاليا 
و آلمان خبــر داد و افزود: كليــد مذاكرات ما بــا نماينده 
 ســازمان ملل در مورد ضرورت پشــتيبانی اين ســازمان 

از طرح های منطقه ای و ملی گرد و غبار است.
وی تاكيد كرد: نمايشــگاه يك فضای خوب برای مبادالت 

فرهنگی، علمی و تجاری است. 
همچنين اقتصاد ســبز و اقتصاد مقاومتی با نمايشگاه های 

اين چنينی تقويت می شوند.
 ابتكار با اشــاره به اينكه افتتاحيه شــانزدهمين نمايشگاه 
بين المللی محيط زيســت روز جمعه به شكل بی نظيری 
 برگزار شــد، گفــت: فعاالن عرصــه خصوصــی در ايران 
و تشكل ها حضور فوق العاده ای داشــتند. حضور رسانه ها 

نيز بسيار چشمگير بود. نمايشگاه امسال وضعيت مطلوبی 
دارد. رييس ســازمان حفاظت محيط زيســت در پاسخ به 
 اين پرسش كه حضور كشــورهای خارجی فعال در حوزه 
محيط زيســت تا چه حــد بــرای اجرايی شــدن اهداف 
توافقنامه پاريس اثرگذار اســت، اظهار كرد: خوشــبختانه 
دولت يازدهم يك سال قبل از توافق پاريس برنامه اقتصاد 
كم كربن را به تصويب رســانده بــود و در حال حاضر همه 
وزارتخانه ها برنامه های خاص اقتصــاد كم كربن و كاهش 
انتشار برای خود داشــته و دســتگاه های مختلف كاهش 

مصرف انرژی را در دستور كار دارند.
ابتكار با تاكيد بر اينكه نمايشگاه بين المللی محيط زيست 
بســتری برای مبادالت تجاری در اين زمينه هاست، گفت: 
 اين اقدامــات و مبادالت توجيــه اقتصــادی بااليی دارد 
و می تواند باعث رونق اشتغال، كارآفرينی و رشد اقتصادی 

كشور شود.
 رشــد اقتصادی كــه هــم ارزش افزوده داشــته باشــيم 

و هم با تخريب و آلودگی طبيعت همراه نباشد.
رييس ســازمان حفاظت محيط زيست با اشــاره به اينكه 
اين نمايشــگاه با عنوان اقتصاد ســبز و اقتصــاد مقاومتی 
ارتباطات اقتصادی و تجاری بين ايران و ســاير كشورها و 
همچنين بين بخش های مختلف داخلی را فراهم می كند، 
افزود: بخش خصوصی، دولت، تشــكل ها، دانشــگاهيان و 
كشورهايی كه در زمينه اقتصاد سبز تجربه دارند می توانند 

در اين نمايشگاه به تبادل تجربيات مبادرت كنند.
ابتــكار در ادامه با اشــاره بــه اينكه روز جمعــه مجموعه 
 مذاكراتــی بــا معــاون دبيــركل ســازمان ملــل و وزير 
 محيط زيســت ايتاليا داشتيم، افزود: شــنبه نيز مذاكراتی 

با قائم مقام وزير محيط زيســت آلمان داشــتيم همچنين 
نشســت كشــورهای ايران و آلمان با محوريــت مديريت 
 پســماند برگزار می شــود. افزون بر اين تمديد تفاهم نامه 
و بخش اجرايی فعاليت های مان با ايتاليا انجام می شــود. 

چهار پروژه با كشور ايتاليا داريم.
ابتكار در مورد بررســی بحث گــرد و غبار با كشــورهای 
خارجی اظهار كرد: در مورد گرد و خاك با اريك ســولهايم 
به عنوان رييس برنامه محيط زيســت سازمان ملل متحد 

مذاكراتی داشتيم.
 ايشــان بســيار پيگير بحث رويكرد منطقــه ای در مقابله 

با پديده گرد و غبار است. 
 همچنين كليــد مذاكرات ما با ســولهايم رييــس برنامه 
محيط زيســت ســازمان ملل در مورد ضرورت پشتيبانی 
سازمان ملل از طرح های منطقه ای و ملی گرد و غبار است.  
رييس سازمان حفاظت محيط زيست در پايان اظهار كرد: 
همان طور كه جشنواره فيلم سبز در گذشــته با استقبال 
هنرمنــدان برگزار شــد و نتايج خوبی داشــت اميدواريم 
ششمين جشنواره بين المللی فيلم سبز نيز از جهت حضور 
 هنرمنــدان داخلی و خارجــی و توليد فيلم هــای اثرگذار 
در حوزه محيط زيست نتايج مطلوبی به دنبال داشته باشد.

 شــانزدهمين نمايشــگاه بين المللــی محيــط زيســت 
با شعار » اقتصاد ســبز اقتصاد مقاومتی « در محل دائمی 
نمايشــگاه های بين المللی تهران از ششــم تا نهم اسفند 
 و با حضور شــركت های خارجــی از كشــورهای آلمان، 
كره جنوبی، انگلســتان، هلنــد، ايتاليا، دانمــارك، چين، 
سوئد، فنالند، نيوزلند، فرانسه، ژاپن، روسيه، نروژ و اتريش 

برگزار می  شود.

معصومه ابتکار:

محیط زيست به محور برنامه دولت ها تبديل شده است

محيط زيست بحثی اســت كه جنبه های مختلفی را به خود 
اختصاص می دهد؛ از قانونگذاری گرفته تا رشــته های فنی، 
مهندسی و مديريت، اما نكته ای كه می تواند كنار ساير موارد 
به حفظ محيط زيســت منجر شــود، بحث آموزش صحيح 
اهميت حفظ محيط زيست است. برای ارايه آموزش صحيح 
بايد مفاهيم زيســت محيطی را به شــكل درســت در تمام 
 مقاطع تحصيلی ارايــه كرد، يعنی از مقطــع ابتدايی گرفته 
 تا دانشــگاه ها بايــد برای مســائل زيســت محيطی برنامه 
 داشــته باشــيم. البته آموزش در حوزه محيط زيست نبايد 
به دانش آموزان و دانشــجويان محدود شــود، زيرا مديران 
و آنهايــی كه به قول معــروف تحصيالت عاليــه دارند، بايد 
 اطالعات خود را درباره مسائل زيســت محيطی به روز كنند 
و دراين خصــوص آموزش ببيننــد . اگر به۵۰ ســال پيش 
برگرديم و شــرايط آن زمان را مرور كنيم، متوجه می شويم 
تفكری در دنيا بود كه براساس آن هنگام توليد يك محصول 
می بايست محصوالت جانبی بی استفاده می ماند و دور ريخته 
می شد.  مدتی زمان برد تا متوجه اين اشتباه شدند. به همين 
خاطر، امروز در دنيــا بحث توليد ســبز و افزايش بهره وری 
مطرح است و كشــورهای مختلف تالش می كنند از منابعی 

كه در اختيار دارند، حداكثر استفاده را ببرند. 
به نظر می رسد درزمينه آموزش های زيست محيطی هنوز كار 
زيادی انجام نداده ايم، اما بايد برای اجرای اين مهم تالش كرد 
و شرايطی به وجود آورد كه همه اقشار جامعه، دغدغه حفظ 
محيط زيست را داشته باشند . برای رســيدن به اين مرحله، 
تمام دستگاه ها بايد برای باال بردن اطالعات زيست محيطی 
كارمندان شان تالش كنند و نبايد اين وظيفه را تنها به عهده 

وزارت آموزش و پرورش يا وزارت علوم گذاشت.

 مدير عامل مركز توســعه خواهرشــهرهای ايران با اشاره 
به پديده ريزگردها در استان های جنوبی كشور گفت: بارها 
برای برطرف كردن مشكالت اين پديده با مسئوالن ذی ربط 
مكاتبه داشــته و راهكارهايی را نيز ارايــه كرده ايم و حتی 
يادآور شــده ايم كه اگر حل اين معضــل از عهده تان خارج 

است آن را به خود مردم واگذار كنيد. 
عليرضا رجايی با اشــاره به اينكه برخــی از افراد از حوادث 
و بحران ها ســو اســتفاده می كنند و از اين طريق ســعی 
می كنند به درآمدهای كالنی هم دســت پيدا كنند، گفت: 
مســئوالن محترم بايد جلوی اين رفتارها را بگيرند و دست 
از كارهای تبليغاتی هم بردارنــد؛ چرا كه زندگی هموطنان 
 ما تحــت تاثير اين بــالی طبيعی قــرار گرفته و آســيب 

ديده اند.
وی با بيان اينكه رصد و پيشــگيری از حوادث جزو وظايف 
دولت و دســتگاه هــای اجرايی اســت، تاكيد كــرد: اگر 
مشكالتی در راستای حل اين بحران وجود دارد و كنترلش 
 از عهده آنان خارج اســت، بهتر اســت كــه از مردم كمك 

بگيرند.
رجايــی افزود: اكنــون در عصــری زندگــی می كنيم كه 

NGO ها امور را در دســت دارند و دولت هــا به حمايت از 
 آنها می پردازند و همين تشــكل های مردم نهاد در تعامالت 

بين الملل هم تاثيرگذار هستند. 
بنابراين اگر قرار اســت در كشــوری مقولــه دانش بنيان 
پيگيری شــود الزم اســت از خرد جمعی و مدنی هم بهره 
 بگيرد و هيــچ چيز بهتر از اين نيســت كــه بگذاريم مردم 
به فكر خودشان باشند و از اين طريق مشكالت را با حمايت 

دولت حل كنند.

برای حل بحران ريزگردها از مردم كمک بگیريدآموزش  محیط زيست مستدام

آمارها نشان 
می دهد ساالنه 

حدود120 هزار نفر 
به جمعیت تهران 
افزوده می شود و 

عدم تناسب میان 
امکانات موجود و 

نرخ مهاجرت مقابله 
با پديده هايی چون 

آلودگی هوا را 
با مشکل مواجه 

كرده است
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پیشنهاد سردبیر: 
تاریخ سازی انصاری فرد در یونان

فضای مجازیک

علی دایی با انتشار عکسی در صفحه شخصی خود نوشت : امیدوارم قبل 
از بازی برابر ما، پرســپولیس در آســیا نتیجه خوبی بگیرد و با شادی به 
تهران برگردد. به پرســپولیس تعصب دارم؛ چرا که تیم خود من و عشق 
جوانی تا امروز من است. من عاشق تیم محبوب خودم هستم، چه زمانی 
که بازیکنش بودم، چه زمانی که رقیبش بــودم و چه حاال که مربیگری 
می کنم. من با تمام تالشــم برای 3 امتیاز می جنگم، چرا که فوتبال من 
یعنی عشــق و تعصب و  باالتر از این 2 یعنی وجدان، وجدان خودم را به 
راحتی نمی فروشم حتی برای تیمی که با تمام وجودم به آن عالقه دارم.

من با پرســپولیس فوتبالم را تمام نکردم چون من را نخواستند و بیرونم 
کردند، آن هم بعد از سالی که در لیگ کشور آقای گل شده بودم. مهم ترین 
و بزرگ ترین افتخار من همین است که تیم مورد عالقه من موفق باشد، 
به جز این دو  قهرمانی ایمان دارم که 2 اشتباه 2 قهرمانی لیگ را از  من و 

پرسپولیس  در 4 سال گذشته گرفته است.

این پسر آبرویی برای پدرش باقی نگذاشته و با استفاده از شهرت پدرش 
سعی کرد  وارد کارهای خالف شود و البته هم شد.

 ادسون، پسر پله اسطوره فوتبال برزیل در سال 2014 به دلیل پولشویی 
و قاچاق مواد مخدر به 33 سال زندان محکوم شد؛ اما چون همکاری های 
الزم را داشــت و خود به پلیس مراجعه کرده بود حکم او به 12 ســال 
تقلیل یافت. او کــه محرومیت خود را قبول نــدارد، درباره این موضوع 
گفت: قربانی سیستم قضاوت در برزیل شدم. به هیچ عنوان با پولشویی 
ارتباطی نداشتم. ادسون بعد از آنکه به عنوان دروازه بان برای سانتوس 
بازی کرد، هدایت چند تیم محلی را نیز در کشور برزیل برعهده داشت 
ولی هیچ وقت نتوانســت کارنامه ای پرافتخار همچون پدرش داشــته 
باشد. او در نهایت تصمیم گرفت فعالیت های غیرفوتبالی داشته باشد، 
فعالیت هایی مثل پولشویی و قاچاق مواد مخدر! گفته می شود حدود 17 

سال پیش هم فردی را در حین رانندگی زیر گرفت و کشت.

ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا با کفش های تازه خود، 
سوژه خبری تازه ای برای رسانه ها ساخت.کریستیانو رونالدو، مهاجم 
پرتغالی تیم فوتبال باشــگاه رئال مادرید اسپانیا با کفش های عجیبی 
مقابل دوربین عکاسان ظاهر شد.روزنامه اسپورت کاتالونیا به کنایه در 
این خصوص نوشته اســت: رونالدو وقتی در فوتبال افت می کند برای 

حضور در تیتر رسانه ها دست به هر کاری می زند.

پست اینستاگرامی 
علی دایی درباره پرسپولیس

پسری که آبروی 
پدر اسطوره اش را برد

کفش های رونالدو سوژه عکاسان 
خبری شد

فوتبال جهان

کنداکتور

هفته 26 لیگ آزادگان : 
دوشنبه 1395/12/09 ساعت: 14:30 

مس رفسنجان .....................................................سپیدرود رشت  
زنده از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان آسیا : 
دوشنبه 1395/12/09 ساعت: 19:00 

استقالل................................................التعاون عربستان  
زنده از شبکه سه

لیگ قهرمانان آسیا : 
دوشنبه 1395/12/09 ساعت: 19:00 

الجزیره امارات...................................استقالل خوزستان 
زنده از شبکه ورزش

هفته 26 لیگ برتر انگلیس : 
دوشنبه 1395/12/09 ساعت: 23:30 

لسترسیتی........................................... لیورپول  
زنده از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان آسیا : 
سهشنبه 1395/12/10ساعت: 18:40 

الوحده امارات ......................................... پرسپولیس
زنده از شبکه سه

لیگ قهرمانان آسیا : 
سهشنبه 1395/12/10 ساعت: 18:45 

ذوب آهن.............................................االهلی عربستان  
زنده از شبکه ورزش

جام حذفی آلمان :
سهشنبه 1395/12/10 ساعت: 23:15 

 اسپورت فرونده .................................... دورتموند  
زنده از شبکه ورزش

مستطیل سبز

مســئوالن تیم لیگ برتری ســیاه جامگان همانند 
باشگاه صنعت نفت آبادان به استخدام شخصی روی 

آوردند که از لیگ دسته اول کنار گذاشته شده بود.
هنــوز از طــرح جایگزینــی مربی اخراجــی لیگ 
دســته اولی فوتبال به جای یک مربی دیگر در تیم 
لیگ برتری صنعــت نفت چند ماهی نگذشــته که 
مسئوالن باشگاه ســیاه جامگان هم با تقلب از روی 
دست آبادانی ها، مربی ای که چندی پیش از یک تیم 
لیگ دســته اولی کنار گذاشته شــده بود را در لیگ 
برتر به کار گرفتند تا »بــه کارگیری مربیان اخراجی 
لیگ یک در لیگ برتر« تبدیل به یک رویه شود.اکبر 
میثاقیان که سال هاســت مربیگری را در لیگ دسته 
اول دنبال می کرد، فصل جاری را هم با تیم لیگ یکی 
»بادران« آغاز کرد؛ امــا نتایج غیر قابل انتظار وی در 
این تیم منجر به این شــد که مدیران باشگاه بادران 
وی را کنار گذاشــته و کارشــان را با محمد ربیعی 
دنبال کنند. تغییر و تحولی که به لحاظ تغییرات در 
نتیجه برای بادران ثمر داد و ایــن تیم نتایج بهتری 

نسبت به دوران مربیگری میثاقیان گرفت.
حال اکبر میثاقیان که چندی پیش به دلیل نتایج نه 
چندان خوب از تیم لیگ یکی بادران کنار گذاشــته 
شده بود، جانشــین خداداد عزیزی در لیگ برتر شد 
تا وی نیز همان راهی را رفته باشــد که چندی پیش 

فیروز کریمی رفت.
البته تغییرات در تیم صنعت نفت تا به اینجای کار نه 
تنها مثبت نبوده، بلکه روند منفی هم داشــته است. 
حال باید دید که حضور میثاقیان در رأس کادر فنی 
ســیاه جامگان برای این تیم مثمر ثمر خواهد بود یا 

اینکه تغییرات خاصی در این تیم ایجاد نمی شود. 
ســیاه جامگان در پایان هفته بیست و دوم لیگ برتر 
با 17 امتیاز در جایگاه پانزدهم بین شانزده تیم قرار 
دارد و خطر سقوط به لیگ دسته پایین تر این تیم را 

تهدید می کند.

یک اخراجی دیگر از دسته اول فوتبال، سر از لیگ 
برتر در آورد!

میثاقیان در سیاه جامگان

در هفته یازدهم، ســپاهان اولین میزبانی لیگ برتری خود 
در ورزشــگاه نقش جهان را برابر فوالد تجربــه کرد. صبای 
قم، اســتقالل، نفت تهران، نفت آبادان و ماشین سازی دیگر 
تیم هایی بودند که ســپاهان در لیگ از آنهــا پذیرایی کرد و 
مجموع تماشاگران ســپاهان در این دیدارها 65 هزار و 500 
نفر اعالم شد. بدین ترتیب در میزبانی های این فصل سپاهان 
در ورزشگاه فوالدشهر، به طور متوسط 3 هزار و 910 تماشاگر 
حضور داشته اند؛ اما این متوســط در میزبانی های سپاهان 
در 6 بازی لیگ برتری ورزشــگاه نقش جهان 10 هزار و 916 

تماشاگر اســت که رشــدی نزدیک به 280 درصد را نشان 
می دهد. این در حالی است که ســپاهان در این فصل اوضاع 
خوبی نداشته و شوق حضور تماشاگران در ورزشگاه جدید به 

نوعی خنثی شده است.   

تیم فوتبال پرســپولیس از لحاظ رسانه ای نتوانسته در مدت 
حضورش در اردوی امارات، مقابل حریفــان قدرتمند خود 
قد علم کند. باشــگاه الهالل خبرنگاران زیادی را از عربستان 
همراه خود به عمان برد و از طریق آنها اعتراض خود به داوری 
را با بازتابی گســترده، رســانه ای کرد تا جایی که رسانه های 
کشورهای آسیایی نوشــتند: »پرســپولیس از داوری سود 
برده است.« این در حالی اســت که باشگاه پرسپولیس هیچ 
خبرنگاری را با خود به امارات نبرده و ترجیح داده از بوقچی ها 
در عمان و امارات استفاده کند. از آنجایی که تماشاگران زیادی 

از بازی های پرســپولیس در کشــورهای حوزه خلیج فارس 
استقبال نمی کنند، حضور بوقچی ها چندان ضروری به نظر 

نمی رسید.

 اتفاق خوب 
در فصل بد سپاهان

 پرسپولیس جنگ رسانه ای را 
به الهالل باخت!

.. تاریخ سازی انصاری فرد در یونانسنگ تمام عمانی ها برای حریف ذوب آهن
بعد از دو گل با ارزش کریم انصاری فرد برابر 
عثمانلی اســپور و رســاندن تیمش به جمع 
شــانزده تیم برتر لیگ اروپا، تمجیدها از این 
مهاجم ایرانی ادامه  دارد. رادیو ورزش یونان 
با موثر خواندن بازی انصاری فرد نوشــت:»او 
توانست تاریخ ســازی کند و اکنون ششمین 
بازیکن تاریخ این باشــگاه قدیمی است که 
در یک بازی خــارج از خانــه در رقابت های 
اروپایی توانسته است دو گل به ثمر برساند.« 
آخرین بار در ســال 2013 کنســتانتینوس 

میتروگلو، مهاجم ملی پوش یونان توانست در 
پیروزی سه بر صفر برابر اندرلخت هت تریک 
کند. اکنــون کریم انصاری فــرد نیز به جمع 

پنج بازیکن قبلی  اضافه شده است. 

دو بازیکن عمانی ســابق االهلی عربســتان پیــش از دیدار تیم 
سابقشان با ذوب آهن در مســقط برای تیم عربستانی سنگ تمام 
گذاشتند.در این راســتا به نقل از روزنامه ســبق عربستان احمد 
کانو، بازیکن عمانی ســابق االهلی عربســتان اعالم کرد که برای 
انتقال هواداران تیم ســابقش 8 اتوبوس را به صــورت رایگان در 
اختیار آنها می گذارد تا به راحتی به ورزشــگاه ســلطان قابوس 
مســقط منتقل شــوند. این حمایت کانو درحالی است که پیش 
از این عماد الحوســنی مهاجم عمانی ســابق االهلی عربســتان 
نیز از هواداران عمانی درخواســت کرده بود تا برای حمایت تیم 

10عربستانی مقابل نماینده ایران به ورزشگاه بیایند.
توافق تاج و کی روش برسر پرسپولیسی ها
در شرایطی که شایعات زیادی درباره دعوت نشدن پرسپولیسی ها 
به اردوی تیم ملی به گوش می رسد، مسئوالن فدراسیون فوتبال 
با امیدواری درباره حل مشکل کی روش و برانکو صحبت می کنند. 
روز شــنبه مهدی تاج اعالم کرد کی روش بدون توجه به باشگاه 
نفرات منتخبش، آنها را به تیم ملی دعوت خواهد کرد. اینکه دلیل 
اطمینان تاج  چیست، نکته ای است که سایت هوادار هم به دنبال 
پاســخش بوده. این ســایت احتمال داده که رییس فدراسیون با 
ســرمربی تیم ملی برای دعوت از بازیکنان پرســپولیس به توافق 
رســیده و به همین دلیل اســت که با اطمینان از حضور آنها در 

اردوی بعدی صحبت می کند.

 مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در خصوص تساوی
یک - یک ذوب آهــن مقابل العین امــارات اظهار 
داشت: دیدار مقابل العین، مسابقه فوق العاده جذابی 
بود و خدا را شکر با تمرینات و اتخاد تاکتیک مناسب 
از سوی مربیان توانمند مان با یک امتیاز با ارزش از 
العین به اصفهان بازگشتیم تا آماده دیدار با االهلی 

عربستان شویم.
ســعید آذری در خصوص رضایت از نتیجه دیدار 
مقابل العین عنوان کرد: با توجه به اینکه با یک گل از 
حریف پیش بودیم اگر به برتری می رسیدیم خیلی 
بیشتر راضی بودیم، اما با وجود نتیجه تساوی نیز به 
بازیکنان و کادرفنی جوان تیم مان افتخار می کنیم. 
دیدار مقابل العین یک جــدال نابرابر بود و این یک 

امتیاز برای ما سه امتیاز ارزش داشت.
وی تصریح کرد: با توجه بــه امکانات، منابع مالی و 
تفکرات حرفه ای باشگاه العین ما به خوبی می دانیم 
کار بزرگی مقابل العین انجام دادیــم و امیدواریم 
روزی برسد که ما نیز به اســتاندارد حرفه ای حاکم 
بر فوتبال دســت پیدا کنیم و در یک جنگ برابر به 

مصاف رقبای خود برویم.

آذری در خصوص مشکالت مالی باشگاه ذوب آهن 
گفت: خدا را شکر در حال حاضر با توجه به جلساتی 
که در روزهای اخیر داشتیم نسبت به بهبود شرایط 
امیدوار شدیم. با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک 
می شــویم عالوه بر فوتبال، نگران تعهدات خود در 
سایر رشته های ورزشــی، آژانس های هواپیمایی، 
فروشگاه ها و سایر قســمت هایی مرتبط با باشگاه 

بشویم.
وی در خصــوص گالیه های کــه در روزهای اخیر 
نسبت به شرایط مالی باشــگاه داشت، عنوان کرد: 
صحبت های ما گالیه نبود بلکه نگران اعتبار باشگاه 
ذوب آهن بــزرگ و اعضای هیئت مدیــره بودیم. 
ذوب آهن همیشه به تعهدات خود پایبند بوده است 
و سعی داشته تعهدات خود را به موقع پرداخت کند، 
اما در این مدت این مهم میسر نشده بود. این اتفاقات 
ســختی های زیادی را به ما تحمیل کــرد و باعث 
شــد من فقط به خودم فکر نکنم و نگران زحمات 
اعضای هیئت مدیره نیز باشــم تا اگر صالح نبود به 
هر قیمتی به میز صندلی ریاست باشگاه فکر نکنم. 
قرار است ظرف یکی دو روز آینده تکلیف مشکالت 

ما مشخص شود.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن خاطرنشــان کرد: 
مشکالت باشگاه زیاد است و ما در حال تالش برای 
برطرف کردن یک به یک این مشــکالت هستیم. 
من اهل گالیه و نق زدن نیســتم؛ اما بــا توجه به 
اینکه به پایان ســال نزدیک می شویم باید نسبت 
به پرداخت هزینه های ســایر رشــته های ورزشی 
خود نیز توجه داشته باشــیم. ذوب آهن امسال در 
لیگ حرفه ای وزنه برداری هت تریــک کرد و برای 
ســومین ســال پیاپی قهرمان وزنه برداری ایران 
شــد. در والیبال نشســته ما نایب قهرمان شدیم و 
 دختران والیبالیست ما نیز در جایگاه نایب قهرمانی 

قرار دارند.
وی افزود: ما در هفت یا هشت رشته تیم های زیادی 
داریم و همه انتظار دارند ذوب آهــن در قالب یک 
باشــگاه، تعهدات خود را انجام بدهد. بحث ما تنها 
فوتبال نبود، چرا که این رشــته گلیــم خود را آب 
بیرون می کشد و صحبت های ما مربوط به مشکالت 
همه رشته ها بود. من دوســت ندارم اعتبار اعضای 
هیئت مدیره را به صرف حضور در جایگاه مدیریت 
باشگاه ذوب آهن به حراج بگذارم. برای من به عنوان 
یک مدیرعلمی، باتجربه و قهرمان سابق ملی ارزش 

ندارد تحت هر شرایط فقط به مدیرعاملی فکر کنم.

در حاشیه مسابقات بازی بسکتبال با االغ در شهرهای کوچک آمریکا

قاب   روز خارج از گود

مسابقات عجیب بسکتبال با االغ آذری: 

به هر قیمتی به صندلی ریاست فکر نمی کنم

زمان حمایت از گیتی پسند فرا رسیده است
شاگردان لک الیق ترین مدعی قهرمانی؛

تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان تنها نماینده استان اصفهان 
در لیگ 14 تیمی فوتسال اســت و آنها به تنهایی بار حضور 

اصفهانی ها در لیگ برتر را می کشند.
اســتان اصفهان که یکی از قطب های فوتبال ایران است، هم 
در فوتبال و هم در فوتسال اســتعدادهای درخشانی دارد و از 
همین رو حضور تنها یــک نماینده در لیگ برتر فوتســال، 

انتظارات را از این تنها نماینده کمی افزایش داده است.
تیم فوتســال گیتی پســند پس از یکی دو فصل ناکامی، در 
ابتدای این فصل رضا لک را نگه داشت و چندین بازیکن تیم 
ملی به خدمت گرفت به نوعی کــه در جام جهانی 7 بازیکن 

ملی پوش از این تیم حضور داشتند.
تخته گاز شاگردان لک در ابتدای فصل

آنها یک شــروع طوفانی را در لیگ داشــتند و تا هفته دهم 
تمامی مسابقات خود را پیروز شدند و تاسیسات دریایی بود 
که ترمز شاگردان رضا لک را کشید و آنها را متوقف کرد؛ پس 
از این بازی یکی از جنجالی ترین دیدارهای فوتسال در چند 
سال اخیر بین گیتی پسند اصفهان و حفاری اهواز برگزار شد 
که پس از حواشــی فراوان و کش و قــوس کمیته انضباطی 
این بازی که در وقت عادی به تساوی کشــیده شده بود را 6 
بر صفر به نفع تیم اهوازی اعالم کرد تا نخســتین شکست به 

گیتی پسند البته نه به لحاظ فنی تحمیل شود.
آنها پس از این شکســت یک پیروزی و یک تساوی و پس از 
آن  مجدد 5 پیروزی کسب کردند تا پیش از هر زمانی دیگر به 
قهرمانی نزدیک شوند؛ پس از این 5 پیروزی هم یک تساوی و 

یک پیروزی کسب کردند.
اما دو شکست اخیر شــاگردان رضا لک مقابل مس سونگون 
نزدیک ترین تعقیب کننده این تیم و دبیــری تبریز برخی 
فشارها و اعتراضات را نسبت به این تیم به همراه داشت زیرا 
هواداران انتظار این نتایج را از تیم مدعی گیتی پسند نداشتند.

فاصله گیتی پسند تا تیم دوم کم نیست!
البته شــاگردان رضا لک در حال حاضر نیز بــه یک فاصله 
منطقی و با 5 امتیاز نسبت به مس سونگون در صدر جدول 
رده بندی هستند و با توجه به اینکه از ســه بازی باقی مانده 
دو بازی در اصفهان برگزار می شــود، کار سختی برای کسب 

قهرمانی ندارند.
همچنین این تیم از لحاظ بازیکن نیز مشــکلی نــدارد و با 
سرمایه گذاری که در ابتدای فصل در این تیم صورت گرفت، 
شــاگردان لک الیق تر از هر تیم دیگری به ســمت قهرمانی 

حرکت می کنند.
آن دســته معدود هوادارانی هم که نگران بــه خطر افتادن 
کسب قهرمانی این تیم هستند، می توانند در دو بازی که آنها 
در اصفهان برگزار می کنند با حضور خود در سالن برگزاری 
مسابقه تیم محبوب خود را حمایت کنند تا در مسیری بدون 

دشواری به قهرمانی دست پیدا کند.
اهالی ورزش اســتان اصفهان طی چندین سال اخیر آن قدر 

قهرمانی از نمایندگان شــان در مســابقات 
مختلف دیده اند که می تــوان آنها را 

سرد و گرم چشیده این عرصه نامید.
اصفهانی های چشم و دل سیر از جام!

قهرمانی لحظات پایانی تیم ســپاهان در چهاردهمین دوره 
لیگ برتر و یا دو قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی و کســب 
سوپرجام ایران در اصفهان و با پیروزی مقابل تیم قهرمان لیگ 
برتر توسط ذوب آهن آخرین نمونه قهرمانی های اصفهانی ها 
بوده است. همان طور که باشگاه گیتی پسند نیز از هواداران دو 
تیم سپاهان و ذوب آهن درخواست کرده است، مردم فوتبال 
دوست اصفهان باید برای حمایت نماینده استانشان در لیگ 
برتر به پا خیزند و در این مدت باقی مانده شــاگردان رضا لک 
را تنها نگذارند که اگر این طور شد، قهرمانی گیتی پسند در 
فصلی که دو نماینده فوتبال اصفهان از کسب عنوان قهرمانی 

فاصله بسیار زیادی دارند، بسیار دلچسب خواهد بود.
زمان حمایت از گیتی پسند فرا رسیده است

حواشی پیرامون تمامی تیم های ورزشی ممکن است رخ دهد 
اما دامن زدن به این حواشــی در چنین شرایطی تنها و تنها 
به ضرر ورزش و فوتسال استان اصفهان تمام می شود، اکنون 
بهترین فرصت برای چیدن میوه ســرمایه گذاری در ورزش 
است و این مهم نه تنها با حمایت مردم و هواداران که با حمایت 

مسئوالن امر محقق خواهد شد.
حال تیم گیتی پسند برای رسیدن به قهرمانی تنها سه دیدار 
دیگر پیش رو دارد که یکشــنبه در اصفهان از تاسیســات 
دریایی میزبانی می کنند، ســپس به اهواز می روند تا تالفی 
شکســت انضباطی مقابل حفاری اهواز را جبران کنند و در 
آخرین دیدار نیز در اصفهان از یاســین پیشروی قم میزبانی 
 می کنند که می توانند جشــن قهرمانی را در اصفهان برگزار 

کنند.

تیم فوتســال گیتی پســند اصفهان پس از دو 
شکست متوالی با بی مهری برخی از اهالی فوتبال 
روبه رو شد؛ اما نباید فراموش کرد باتوجه به شرایط 
این تیم، گیتی پســند الیق ترین مدعی قهرمانی 
است که برای رســیدن به این مهم تنها و تنها به 

حمایت هوادارانش نیاز دارد.
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پیشنهاد سردبیر: 
تعلیق اجرای طرح زوج و فرد از 25 اسفندماه به طور موقت

شهردار اصفهان:

حمايت دانشگاه ها، موتور محركه 
گفتمان جديد شهرداري است

به مناسبت شهادت حضرت زهرا)س( برگزار می شود؛

 فرش قرمز اصفهانی ها 
زير پای12 پرستوی عاشق

مدير منطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل خیابان سازی و ساماندهی 
حاشیه كانال خیابان فرهنگ

مدير اجرا و نظارت سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل احداث دوربرگردان های 
میدان احمدآباد

آيين نكوداشــت نيم قــرن تجربه دانــش جغرافيای دانشــگاه 
اصفهان، در محل دانشكده جغرافياي اين دانشگاه برگزار شد.

شــهردار اصفهان در اين همايش ضمن گراميداشت پنجاهمين 
سال تاسيس دانشكده جغرافياي دانشــگاه اصفهان، اظهار كرد: 
بهترين مكاني كه دانشــجويان و اســاتيد دانشــكده جغرافياي 
دانشــگاه اصفهان مي توانند ايده هاي خــود را مطرح كرده و به 

مديريت شهري كمك كنند، شهرداري اصفهان است.
مهدي جمالي ن ژاد با بيان اينكه ماموريت هاي شــهرداري بسيار 
متنوع و كار كردن در اين ســازمان بسيار مشــكل است، تصريح 
كرد: ساير دستگاه ها به دليل اينكه دولتي هستند و به طور صرف 
مديريت هزينــه انجام مي دهند، كار چندان ســختي ندارند؛ اما 
شــهرداري ها  به دليل اينكه مديريت درآمــد و هزينه را به طور 
توأمان انجام مي دهند، پيچيدگي هاي بســيار و جنسي متفاوت 
با ساير دســتگاه ها دارند. شــهردار اصفهان دليل اجرايي نشدن 
مديريت واحد شــهري را مقاومت دســتگاه هاي دولتي و فراهم 
نبودن بســتر آن در شــهرداري ها ذكر كرد و گفت: بســياري از 
مؤلفه ها، شــاخص ها، اختيــارات و فضاهاي شــهري در اختيار 
شــهرداري ها نيســت؛ در حالي كه تمام مطالبات مردم را بايد 
شهرداري ها پاسخگو باشند. در مطالبات، مديريت واحد شهري 

وجود دارد اما در زمينه درآمدها و اختيارات، وجود ندارد.
جمالي نژاد در ادامه با اشــاره به هزينه هــاي هنگفت پروژه هاي 
مختلف در حال ساخت شــهر اصفهان، تاكيد كرد: به طور مثال 
براي افتتاح فاز ســوم قطار شــهري كه حداقل تا خردادماه سال 
آينده براي بهره برداري زمان نيــاز دارد، نزديك به 450 ميليارد 
تومان هزينه الزم اســت. عالوه بر اين پروژه سنگين، پروژه هايي 
مانند سالن اجالس سران، تقاطع غيرهمسطح استقالل، فازهاي 
دوم و سوم ميدان امام علي)ع( و غيره نيز وجود دارند كه انباري از 

هزينه ها را براي ما در پي دارد.
وي با بيان اينكه  ظرفيت اكولوژيكي شــهر اصفهــان براي يك 
جمعيت يك ميليون و 200 هزار نفري پيش بيني شــده است، 
اضافه كرد: اين موضوع در حالي است كه هم اكنون شهر اصفهان 
بالغ بر 2 ميليون نفر جمعيت دارد. شــهر اصفهــان همچنين به 
دليل دارا بودن پيشــينه عظيم تاريخي و آثار متعدد، نه تنها در 
ســطح بلكه در ارتفاع نيز نمي تواند توسعه پيدا كند كه تمام اين 

موارد، كار را براي مديريت شهري بسيار سخت مي كند.
شهردار اصفهان گفت: با وجود اين مشكالت و سختي ها، در حال 
حاضر حدود يك هزارو 180 پروژه بزرگ و كوچك با 5 ابر پروژه 
در شهر اصفهان در حال اجراســت. عالوه بر اجراي اين پروژه ها، 
پروژه هــاي محله محور را نيــز به صورت هفتــه وار براي توزيع 

متوازن عدالت و خدمات در شهرداري اصفهان كليد زده ايم.        
وي با بيان اينكــه همچنين در كنار اجراي پروژه هاي ســخت، 
اجراي فــن آوري و اقدامات نــرم را نيز در دســتور كار خود قرار 
داديم، افزود: پيوســتن شهر اصفهان به شــبكه شهرهاي خالق 
جهان، ثبت جهاني اصفهان در حوزه هنرهاي مردمي، ايجاد مركز 
خالقيت و نــوآوري، ايجاد گفتمان شــهرهاي دانش بنيان براي 
نخستين بار در كشور، عقد تفاهم نامه با معاونت علمي و فن آوري 
رياست جمهوري در زمينه توليد اســكوترهاي برقي، موتورها و 
دوچرخه هاي برقي و خودروهاي هيبريدي براي نخستين بار در 
كشور،  از جمله مواردي اســت كه در حوزه فن آوري هاي نرم در 

دستور كار خود قرار داده ايم.

مدير منطقه 15 شهرداری اصفهان  اظهار كرد: خيابان سازی و 
ساماندهی حاشــيه كانال فرهنگ در دستور كار شهرداری قرار 
گرفت. رضا مختاری با اشــاره به اينكه احــداث اين خيابان در 
نوسازی بافت فرسوده اين منطقه تاثير بسزايی دارد، افزود: اين 
پروژه به طول 1500 متر در 3 فاز و با اعتبار 18 ميليارد ريال به 
پايان رسيد. مدير منطقه 15 شهرداری اصفهان با اشاره به ديگر 
پروژه های منطقه گفت: با توجه به درخواست های شهروندان، 
آســفالت معابر محالت منطقه در دستور كار قرار دارد. مختاری 
ادامــه داد: در اين راســتا روكش آســفالت محلــه مرواريد به 
مســاحت 8 هزار متر مربع و با اعتبار 2 ميليارد و 500 ميليون 

ريال تكميل شد.

مدير اجرا و نظارت ســازمان عمران شــهرداری اصفهان اظهار 
كرد: ميدان احمدآباد يكی از ميدان های اصلی شــهر اصفهان، 
از ورودی های شــرق و مركز تبادل ســفرهای شهری به شمار 
می رود. رضا امينی افزود: در اين راستا 2 دور برگردان در شمال 
و جنوب احمدآباد برای كاهش حجم بار ترافيكی وسايل نقليه و 
تسهيل عبور و مرور شهروندان در اين ميدان، در دستور كار قرار 
گرفت. مدير اجرا و نظارت سازمان عمران شهرداری اصفهان، با 
بيان اينكه عمليات اجرايــی دور برگردان های ميدان احمدآباد 
از نيمه دوم مهرماه آغاز شــد، گفت: احداث دوربرگردان ميدان 
احمدآباد با فعاليت شــبانه روزی نيروهــا و اعتبار 10ميليارد و 

40ميليون ريال تكميل شد.

اصفهانی ها روز شهادت حضرت زهرا)س( ميزبان 12 پرستوی 
عاشــق از دوران دفاع مقدس می شوند.  مراســم وداع و تشييع 
پيكر 12 شــهيد دوران دفاع مقدس در اين روز، با حضور پرشور 

مردم واليی اصفهان برگزار می گردد.
اين مراسم 8 صبح روز پنجشنبه 12 اسفند ماه از خيابان كمال 
اسماعيل، حسينيه ثارا...)ع( ناحيه امام صادق)ع( آغاز شده و تا 
گلستان شــهدای اصفهان ادامه می يابد. ستاد برگزاری مراسم 
تشييع شهدا، ضمن گراميداشــت ياد و خاطره تمامی شهدای 
8 سال دفاع مقدس، از اقشار مختلف مردم دعوت كرد تا در اين 

مراسم حضور يابند.

بامسئوالن

رضوانی تاكيد كــرده بود كه تاييد اين موضــوع را بايد از 
استانداری جويا شــد. روابط عمومی استانداری اما در اين 
رابطه از هر نــوع اظهارنظر خودداری كرده و به نوشــته 
»فارس« اطــالع رســانی را منوط به نهايی شــدن ابالغ 
كتبی اين تغيير كــرد؛ تغييری كه هنوز تاييد نشــده، با 
واكنش های مختلفی از ســوی فعاالن سياسی استان در 
روز گذشته و در اولين ساعات انتشار اين خبر مواجه شد. 

فضل ا... كفيــل، آخرين بازمانده از دولت دهم در ســتاد 
انتخابات استان بودكه روز گذشته هم زمان با آغاز ثبت نام 
انتخابات ميان دوره ای مجلس در حوزه انتخابيه اصفهان، 
خبرگزاری ها و شبكه های اجتماعی از بركناری وی خبر 

دادند.
تصمیمی جناحی و سیاسی است

در واكنش بــه اين ماجرا، حجت االســالم ســيد احمد 
محی الدين ميرمرشدی، اســتاد حوزه و دانشگاه، اعتقاد 
داشــت كه اين تغيير نيز همانند تغييرات صورت گرفته 

اخيــر در اداره كل ثبت احوال اســتان، كامال سياســی 
بوده است. ميرمرشــدی در گفت و گو با »فارس« گفت: 
بركنــاری مديــركل ثبت احــوال و فرمانــدار اصفهان، 
تصميمــی كامال سياســی و جناحی بــوده؛ چراكه ثبت 
احوال، مســئول اثبــات هويــت نامزدهــای انتخاباتی 
ميان دوره ای مجلس و فرماندار نيز دست اندركار مستقيم 
برگزاری انتخابات است. ميرمرشــدی با بيان اينكه تغيير 
استانداران و فرمانداران از حقوق وزارت كشور است، اين 
نكته را هم اضافه كرد كه: اينكه گاها برای اين تغييرات با 
علمای هر استان مشورت صورت می گيرد، به نوعی تكريم 
چنين بزرگانی اســت كه به معرفت رييس جمهور و وزير 

كشور بازمی گردد.
توهینی بزرگ به مردم اصفهان است

در هميــن حال، حجت االســالم مهدی آقاجــان، فعال 
سياسی فرهنگی اســتان نيز در گفت وگو با فارس، تغيير 
فرماندار اصفهان در نخستين روز ثبت نام انتخابات بدون 

هيچ توضيــح و دليلی را »معنــادار« و »توهين بزرگی به 
مردم« و »تقويت شــائبه مهندســی انتخاباتی« دانست 
و گفت: متوليان انتخابات بايد پاســخگوتر و شــفاف تر از 
هميشــه و هر زمان عمل كنند؛ تقويت اعتماد عمومی و 
آرامش اجتماعی، با جناحی عمل كردن و سياست زدگی 
به هيج وجه ســازگار نيست. اگر اين دســتورات مركزی 
بوده، ذلتی بــرای متوليان اســتانی و زير ســوال بردن 
نهادهای پايتخت نشين محسوب شده و اگر استانی باشد 

نيز رفتاری غيرمدبرانه و بی ثبات كننده است.«
آقاجان، سياســی بازی، ابهــام و حزبی عمــل كردن به 
جای انقالبی عمل كردن را محكوم و نادرســت دانست و 
گفت: متاســفانه سياســت پرتوهين محرمانگی در برابر 
مردم و پاســخگو نبودن يا پاســخ های اداری و كليشه ای 
دادن و بی توجهی به ضــرورت رضايت مندی عمومی، در 
حال نهادينه شدن اســت. وی همچنين از فضال و جامعه 
انقالبی اصفهان خواست در برابر اين گونه اتفاقات، به جای 
تماشــای منفعالنه اوضاع فعاالنه، نســبت به ارزش های 
انقالبی و انتخاباتی احساس مسئوليت كنند و پاسخگوی 

مردم، مناسبات و رويداد های انقالب باشند.
به شدت معترضم!

حجت االســالم احمد ســالك، نماينده مردم اصفهان در 
مجلس هم در اعتراضی شــديد نسبت به خبرمنتشرشده 
درباره بركناری فرماندار اصفهان، به »تسنيم« گفت: بنده 
به عنوان نماينده مردم، نسبت به تصميمی كه وزير كشور 
و ديگر مسئوالن رده باالی وزارت كشور گرفته  اند، شديدا 
معترض هستم! فرمانداری كه هم مردمی بوده و هم همراه 
دولت اســت، منطقــه را به خوبی می شــناخته، خدمات 
بسياری انجام داده و به مســائل حوزه خود كامال مشرف 
بوده است، در روز آغاز فرآيند نام نويسی انتخابات مجلس 
و برای برنامه انتخابات تغيير كرده است. اين تصميم نه با 
عقل و نه با منطق منطبق اســت. ما به وزير كشور شديدا 

اعتراض داريم و اين كار را تقبيح می كنيم.
معارفه فرماندار جديد

خبرها درخصوص تغيير فرمانــدار اصفهان، ضد و نقيض 
بود. شيرعليان مسئول دفتر فرماندار اصفهان صحت اين 
خبر را تكذيب كرد و گفت: هنــوز خبر موثقی در اين باره 
به دست ما نرسيده است. اخبار مطرح شده موثق نيستند 
و تا ايــن لحظه هيچ خبــر قطعی مبنی بــر اين موضوع 
دريافت نكرده ايــم. روابط عمومی اســتانداری نيز اعالم 
كرد كه »اطالعات مــا پيرامون اين ماجرا صفر اســت.«  
هيچكس خبر نداشــت تا هنگامی كه دعوتنامه مراســم 
 تكريم و معارفه فرماندار اصفهان از سوی فرمانداری برای 
رسانه ها ارسال شد. مراســمی كه قرار است امروز صبح با 
حضور استاندار برگزار شود. در آســتانه كمتر از سه ماه تا 
انتخابات رياست جمهوری 96، به نظر می رسد كالن شهر 
اصفهان كه همواره نقشــی تعيين كننــده و اثرگذار در 
تمامــی انتخابات پس از انقالب داشــته، بازهم آبســتن 

اتفاقات جالب توجهی خواهد بود. 

متولیان انتخابات بايد 
پاسخگوتر و شفاف تر 

از همیشه و هر زمان 
عمل كنند؛ تقويت 

اعتماد عمومی و 
آرامش اجتماعی، با 
جناحی عمل كردن 
و سیاست زدگی به 
هیج وجه سازگار 

نیست

مراسم معارفه فرماندار جديد، امروز برگزار می شود

ماجرای عجیب فرماندار!

انتشار خبر بركناری فرماندار اصفهان كه در اولین روز ثبت نام انتخابات، رسانه ای شد، ابتدا در 
شبکه های مجازی، دست به دست چرخید تا نهايتا تبديل به بمب خبری رسانه های محلی در 
روز گذشته شد؛ خبری كه عجیب و البته قابل تامل به نظر می رسید! »ايسنا« اولین خبرگزاری بود كه ساعت 
10:14 دقیقه صبح روز گذشته، با انتشــار گفت و گويی از فرماندار خمینی شهر) كه از وی به عنوان جانشین 
كفیل نام برده می شود(، از قول وی تیتر زد »شنیده ام كه فرماندار اصفهان شده ام«. رضوانی در اين مصاحبه 
كوتاه عنوان كرده بود كه »چیزهايی درخصوص انتخابم به عنوان فرماندار اصفهان شنیده ام اما هنوز نمی توانم 

آن را تايید كنم.«

مديرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان  اظهاركرد: به مناســبت هفتــه درختكاری، 
ازسوی شهرداری اصفهان بين شهروندان نهال رايگان 
توزيع می شود. احمد سليمانی پور افزود: شهروندان تا 
13 اسفندماه فرصت دارند در سايت سازمان پارک ها 
و فضای سبز شــهرداری اصفهان برای دريافت نهال 
رايگان ثبت نــام كنند. مديرعامل ســازمان پارک ها 
و فضای سبز شــهرداری اصفهان اضافه كرد: افرادی 
كه برای دريافت نهال ثبت نام كــرده اند، از 15 تا 22 
اسفندماه می توانند در دو نوبت صبح و بعدازظهر برای 
دريافت نهال های انتخابی خود به فرهنگسرای منطقه 

محل سكونت خود مراجعه كنند.
سليمانی پور تاكيد كرد: شــهروندان هنگام ثبت نام 
و اعالم مشــخصات اوليه خود، قبــل از انتخاب نهال 
می توانند با دانلود »كتابچه آموزشــی تمام گونه های 
گياهی« كه روی سايت اين ســازمان بارگذاری شده، 

نهال مورد نظر خود را انتخاب كنند.
وی با اشاره به اينكه دارندگان منازل مسكونی وياليی 
می توانند تا 2 نهال هم ثبت نام داشــته باشند، گفت: 
البته اين فرصت برای آپارتمان نشين ها فراهم شده كه 

تا 5 نهال هم ثبت نام داشته باشند.

شهروندان براي دريافت نهال ،تا 
22 اسفند به فرهنگسراها بروند

میراث  فرهنگی خبرفضای سبز

بهره برداری از 140 اقامتگاه  
بوم گردی تا پايان سال

35درصد از فارغ التحصیالن 
استان بیکار هستند

مديــركل اداره تعــاون، كار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان  در يازدهمين جشنواره كارآفرينان برتر گفت: 
در سال های اخير جامعه به ســمتی رفته است كه نياز 
به حضور افراد كارآفرين بيشــتر شــده و تالش هايی 
برای عبور از اقتصاد متكی بر منابع و رسيدن به اقتصاد 
مبتنی بر دانش صورت گرفته اســت. محسن نيرومند 
با اشــاره به افزايش نرخ بيكاری تحصيــل كنندگان 
در اســتان اصفهان افزود: در حال حاضــر 35 درصد از 
تحصيل كرده های استان بيكار هستند و بر همين اساس 
الگو قرار دادن كارآفرينان در ايجاد كسب وكار، بيش از 
پيش نياز است. مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی بيان 
كرد: بر اساس ابالغ وزارت كار و رفاه اجتماعی، تجليل از 

كارآفرينان در دو سطح استان و كشور انجام می شود.
ايــن مقام مســئول اظهار داشــت: به دليــل اهميت 
كارآفرينی در كشور، بر اساس دستورالعمل های ابالغی، 
باالترين مقام هر اســتان به عنوان رييس جشــنواره 

انتخاب می شود كه در سطح استان، استاندار است.
نيرومند با اشاره به آمار 10 جشنواره كارآفرينان برتر در 
دوره های گذشته خاطرنشان كرد: در دوره های پيشين 
3 هزار كارآفرين در سطح استان انتخاب شدند كه از اين 

ميزان، 20 كارآفرين به سطح كشوری راه يافتند.

مدير كل ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری 
اصفهان  گفت: 192 رشــته فعال صنايع دستی در اين 
اســتان وجود دارد و اصفهان همه ساله مقصد مناسبی 
برای گردشــگران داخلی و خارجی اســت. امســال 
نيز بــرای ميزبانی هر چه شايســته تر از مســافران و 
گردشگران در نوروز 96 تمهيدات الزم انديشيده شده 
اســت. فريدون ا... ياری تصريح نمود: خوشبختانه در 
سال های گذشته روند رشــد گردشگری در اين استان 
بســيار چشــمگير بوده اســت؛ به گونه ای كه به طور 
ميانگين، ساالنه شاهد رشد 50درصدی ورود گردشگر 
خارجی به اين استان هســتيم. وی ادامه داد: افزايش 
ميزان اقامت در اســتان اصفهان نيز يكی از موضوعات 
مطرح  شده در اين جلســه بود كه براســاس گزارش 
ارائه  شــده به معاون رييس  جمهوری، ميــزان اقامت 
گردشگران در استان اصفهان تا پايان سال جاری نسبت 
به سال اول فعاليت دولت تدبير و اميد)سال 92( به دو 
برابر افزايــش خواهد يافت. مديــر كل ميراث فرهنگی 
اصفهان همچنين به توســعه اقامتگاه های بوم گردی 
در اين اســتان اشــاره كرد و گفت: تعداد اقامتگاه های 
بوم گردی اســتان اصفهان تا پايان سال جاری به 140 

اقامتگاه خواهد رسيد.

حمل و نقل

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان  گفت: 
در ماه پايانی سال جنب و جوش خاصی را در شهرها 
شــاهد هســتيم  و به همين دليل ميزان ســفرهای 

درون شهری نيز افزايش می يابد.
عليرضا صلواتی ادامه می دهد: ايــن روزها با افزايش 
20 درصدی حجم سفرهای درون شهری، ترافيك در 
شهر به حد اشباع رســيده و چنين ايجاب می كند كه 

در اين راستا تمهيدات ويژه ای اتخاذ شود.
وی تاكيد می كند: در ايــن روزها حضور پليس راهور 
در شهر اصفهان جدی تر می شــود و طرح زوج و فرد 

خودرو ها نيز ادامه خواهد داشت.
عليرضا صلواتی با اشــاره به اينكه اجــرای طرح زوج 
و فــرد در 26 معبر شــهر اصفهان با اســتفاده از 35 
دوربين ادامه دارد، به رانندگان توصيه می كند كه در 
روزهای مجاز به خيابان های مركزی شهر سفر كنند 
 و برای سفرهای درون شهری خود حتما برنامه ريزی

داشته باشند.
وی اعالم كرد: طــرح زوج و فرد خودروها در شــهر 
اصفهان تا 25 اسفندماه ســال جاری ادامه دارد؛ اما از 
اين تاريخ تا 15 فروردين 96 به طور موقت اين طرح 

به حالت تعليق درخواهد آمد.

تعلیق اجرای طرح زوج و فرد 
از 25 اسفندماه به طور موقت

با هرگونه حمل ونقل مواد 
محترقه برخورد می كنیم

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، از 
برنامه ها و طرح های اجرايی رييس نيروی انتظامی در 

چهارشنبه آخر سال خبر داد.
 ســرهنگ جهانگيــر كريمــی معــاون اجتماعــی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان، در گفت وگو ايمنا 
درخصوص چهارشنبه  ســوری پايان سال گفت: طی 
بررسی های 10سال اخير، روند خسارات و آسيب های 
چهارشنبه سوری هر سال نسبت به سال گذشته كاهش 
يافته است. وی افزود: سال گذشته بنا به گزارش وزارت 
بهداشت، تنها يك مورد اعزام به بيمارستان و سوختگی 
داشته ايم و اميدواريم امسال با توجه به افزايش آگاهی 
مردم و همراهی و اطالع رســانی های انجام شده، حتی 
يك مورد ســوختگی هم در بيمارســتان های سطح 
استان نداشته باشيم. سرهنگ كريمی با بيان برنامه های 
تعريف شده برای چهارشنبه سوری آخر سال گفت: با 
همكاری و مشــاركت دســتگاه های فرهنگی و اطالع 
رسانی جهت اطالع دقيق به مردم درخصوص مسائل 
چهارشنبه آخر ســال، مهم ترين محور اطالع رسانی، 
مراقبت از كودكان، نوجوانان و جوانان، عدم استفاده از 
مواد محترقه غير استاندارد است كه می تواند آسيب های 
بسيار جدی را به وجود آورد. وی اظهار كرد: در راستای 
اين مشــكالت، فيلم های كوتاه، عكس های پر محتوا، 
بنرها و پوسترهايی متناسب با موضوع مدنظر طراحی 
شده و در سطح شهر به نمايش در خواهد آمد. سرهنگ 
كريمی درخصــوص تردد موتورســيكلت ها گفت: در 
آن روز از تردد موتور ســيكلت ها در حوزه هايی از شهر 
جلوگيری كرده و  متخطيان را اعمال قانون می كنيم.

وی عنوان كرد: حضور بيشتر ماموران پليس راهور در 
سطح شهر، باعث كاهش تخلفات و آسيب ها در آن روز 
می شود. وی تاكيد كرد: وظيفه ما حفظ امنيت مردم در 
سطح پياده روها و معابر پياده رو بوده و از اين رو حضور 

پليس كمك می كند تا اين امنيت به خوبی برقرار شود.
برخورد با صنوف توزيع مواد محترقه

ســرهنگ كريمی درخصوص برخورد بــا صنوفی كه 
اقدام به توزيــع مواد محترقه غير اســتاندارد يا قاچاق 
كنند اظهار كرد: طی جلسات، اخطارها و تذكرات انجام 
شده، خوشبختانه با اعالم همكاری و همياری خوب آنها 
مواجه شديم و نيروی انتظامی همچنان به بازديدهای 
خود ادامه می دهد و بــه صورت ويــژه در گلوگاه ها و 
سطح شهر با هر گونه حمل و نقل مواد محترقه برخورد 

می كنيم.

سما 
مطیعی

ويژه

شهرداری

مديرعامل ســازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهان اظهــار كرد: در همه 
ايام سال نظافت شــهر به صورت 24 ساعته انجام می شــود اما با نزديك شدن 
به ايام نوروز حجم كاری ســازمان دو برابر می شــود و در همين راستا نيز تعداد 
نيرو و ماشين آالت برای نظافت شهر افزايش می يابد. حميدرضا صبور ادامه داد: 
در آخرين ماه ســال نظافت شــهر در بخش هاي مختلف با فعاليت شبانه روزي 
350نفر نيرو و بخش های خصوصی انجام مي شود. مدير عامل سازمان خدمات 
موتوری شهرداری اصفهان ادامه داد: اين تعداد نيرو از 15 اسفند تا 15 فروردين 
ماه به صورت 24 ساعته در حالت آماده باش هستند. صبور اعالم كرد: همچنين 
تعداد نيروها برای نظافت زاينده رود افزايش می يابد تا شــهروندان و مسافران 

نوروزی، شاهد شهری آراسته و پاكيزه باشند.

مديرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، با اشاره به سيستم صوت مورد 
استفاده در سازمان آرامســتان باغ رضوان در گذشته اظهار كرد: سيستم صوت در 
آرامستان باغ رضوان در سال 74 مبتنی بر سيستم ولتی ارائه شد كه معابر اصلی و 
تعداد اندكی از معابر فرعی سطح آرامستان را تحت پوشش خود قرار می داد. محمد 
پرورش اضافه كــرد: در نتيجه با توجه به محيط فرهنگی، مذهبی آرامســتان باغ 
رضوان، جهت پخش ادعيه مناســب و پخش پيام های فرهنگی، پروژه توسعه فاز 
جديد سيستم صوت در آرامستان باغ رضوان در ســال 95 تعريف و اجرا شد. وی 
ادامه داد: با توجه به پيشرفت تكنولوژی و انتقال صدا از طريق شبكه و پرتكل SIP و 
از آنجا كه انتقال اطالعات و ايجاد زيرساخت شبكه به روش های مختلف و با فواصل 

زياد امكان پذير است، اين پروژه با اين روش پياده سازی شد.

مديرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان خبر داد:

نظافت شبانه روزی شهر، با فعالیت 350 نیروی خدماتی
مديرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان خبر داد:

بهره برداری از سامانه صوتی آرامستان باغ رضوان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان درباره 
خط قرمزهای پلیس در چهارشنبه سوری هشدار داد:
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موشک-باالترین
15- یار تب- مارکی برموتور سیکلت- امور
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درسی
4- زرشــک- نوعی وســیله کــه مربوط به 

خانم ها می شود

5- دستور- چوپ پهن کردن لواش- ابزار کار
6- نوعی حلوا- عقیم و سترون- کامیون ارتشی

7- چه وقت- مردمان آشوبگر و شریر- توانا و مقتدر
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9- بازیگر زن فیلم ســرگیجه آلفــرد هیچکاک- به 
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10- ساحی ویرانگر- تقلب کننده- به کامتان باد
11- ساعتی ورزشی- مرض قند- خوب

12- میوه ای شبیه پرتقال- نظیر
13- واحد ســطح- قبض نقره داغ اداره راهنمایی و 
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تصاویر روز

 عبورمردی با شتر
 از روی تپه های شنی ابوظبی امارات

 استراحت کودکان 
در طول رژه کارناوال کودکان و نوجوانان پرتغال

یوســمیت Yosemite یک پارک ملی در ایالــت کالیفرنیای 
آمریکاست.

 این پارک در ســال 1870 به عنوان پارک ملی انتخاب شد. این 
آبشار یکی از دیدنی ترین چشــم اندازهای این پارک است که 
حدود 153 متر است. البته معروفیت این آبشار زمانی است که 
تبدیل به آبشــار آتش می شــود.این پدیده عجیب سالی یکبار 
هنگام غروب خورشــید در اواخر ماه فوریه اتفاق می افتد. زمان 
غروب خورشــید، زاویه تابش و انعکاس نور آن بر این آبشــار از 
آن یک آبشار آتشین می سازد که چشــم هر بیننده  ای را خیره 
می کند. این منظره بدیع تنها در دو هفته آخــر ماه فوریه و در 
یک زمان کوتاه چند روزه ایجاد می شــود. بــه همین دلیل این 
 پارک به »آبشــار آتش یوســمیت« Yosemite Firefall نیز 

معروف است.

 رقابت مردان ژاپنی
 برای بزرگداشت کچلی!

بیش از 30 مرد ژاپنی در شهر تسوروتا گرد هم آمدند تا سرهای 
بی موی خود را به نمایش بگذارند و تفریح کنند. اعضای باشگاه 
مردان کچل شــهر به نوبت در رقابت طناب کشــی مخصوص 
شــرکت کردند. در این رقابت، یک آلت مکنده که به یک طناب 
قرمز رنگ متصل بود، به سر هر یک از رقابت کنندگان چسبانده 
می شد.»تاشــییوکی آگاســاوارا« 43 ســاله در این خصوص با 
لبخند گفت:»سرم هنوز درد می کند. فکر می کنم باید روی آن 
یخ بگذارم!« برخی دیگر نیز به خبرنگاران گفتند حاال از کچلی 
خود احساس غرور می کنند! این باشــگاه که از بدو تاسیس در 
ســال 1989تاکنون حدود 65 عضو را از سراســر ژاپن جذب 
کرده است، مردم را در وب سایت خود تشویق می کند »به کچلی 
نگاهی مثبت داشــته باشــند، تفریح کنند و جهان را با سرهای 

درخشانشان روشن کنند!«
»تیجیرو سوگو«، مدیر 70 ساله این باشــگاه امیدوار است این 

گردهمایی به پدیده ای بزرگ تر تبدیل شود. 

 تاجر پولدار گران ترین خودرویش
 را خاک کرد! 

 آبشاری که سالی یک بار 
آتشین می شود

»کانت اسکاربا تاجر 62 ساله برزیلی، خودروی بنتلی خود را که 
380 هزار دالر قیمت دارد، در خــاک دفن کرد؛ زیرا بنابراعتقاد 
مصریان قدیم، با دفن اشــیا در خاک، برای سفر به آخرت آماده 

می شوند.«
با انتشار این خبر، بســیاری از مردم واکنش تندی از خود نشان 
دادند و گفتند: وقتی افراد بسیاری در برزیل و سایر مناطق دنیا، 
به دنبال غذا می گردند، دفن خودروی 380 هزار دالری کاری 

اشتباه است.
کانت اسکاربا در پاسخ این افراد گفت: همان گونه که می بینید، 
من خودروی گران قیمتم را دفن نکردم؛ زیرا هیچ ارزش معنوی 
ندارد. من تنها از این روش اســتفاده کردم تا بگویم به جای این 
سنت غلط، اعضای بدن خود را پیش از مرگ به افرادی که به آن 

نیازمند هستند ببخشید و از پاداش معنوی آن برخوردار شوید.

کشکول

گوناگون

سنگ های عجیبی که رشد 
می کنند!

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

»شــب عید میالد در خانه كوپي يللو« اثــر» ادواردو د فیلیپو« با 
ترجمه و پیش گفتاری»رضا قیصريه« اســت كه نشر» قطره« آن 

را منتشر كرده است.
اگر ترجمه  هــای موجود در كتابخانــه  ها، تنهــا راه مواجهه ما با 
نمايش نامه  های خارجى باشــد، در اين صورت درک و دريافتمان 
از تاريخ ادبیات نمايشــى ناكامل و مجازی خواهــد بود. اين تاريخ 
چیزی نیســت مگر ســیر متونى نمايشــى كه هريک به دوره ای 
تعلق دارند و بــه جغرافیايى. در ايران بســیارند نمايش نامه  هايي 
كه ترجمه شــده اند، درحالى كه نه مهم بوده انــد و نه در میان آثار 

نويسنده شان جايگاهى داشته  اند. 
بسیارند نمايش نامه  هايى كه چنان در سیر ترجمه تحريف شده  و 

تغییر شكل يافته  اند كه استناد به آنها تنها ما را به تاريخى جعلى از 
ادبیات نمايشى مى  رساند.

بسیارند نمايش نامه های جريان ســاز كه از سیر ترجمه  های متون 
نمايشى جامانده اند. آثاری كه به هر دلیلى از جمله دشواری متن، 
ناهمخوانى با گفتمان دوران، فقدان متـــرجم بـــرای بـرخـــى 
زبـــان ها و...، ترجمه نشــده اند و عدم ترجمه شــان بیش از همه 

دانشجويان تئاتر را با معضلى جدی روبه رو كرده است.
 ســال 1950 مرز تاريــخ نگارش آثــاری قرار گرفته كــه در اين 
مجموعه جــای گرفته انــد. اين كتــاب، اهمیــت نمايش نامه را 
در تاريخ ادبیات نمايشــى جهــان توجیه مى كنــد؛ اهمیتى كه 
 الزاما، جريان ســازی نیســت و مى  توانــد داليل ديگــري را هم 
در برداشــته باشــد. مقاله  تفصیلى پايان هر نمايش نامه در واقع 

توضیح اهمیت هر اثر خواهد بود. 

بورسا کباب
مواد الزم:  گوشت گوسفند یا راسته 
گوساله500 گرم، ســیب زمینی4 عدد، 
پیاز یک عدد، شــیر یک لیوان، زردچوبه، 
نمک و فلفل به مقدار الزم،کره 3 قاشــق 
غذاخوری،خامه 2 تا 3 قاشق غذاخوری، 
رب گوجه فرنگی یک قاشــق غذاخوری، 

روغن به مقدار الزم
طرز تهیه: نیمی از پیاز را به صورت 

نگینی خرد کرده و با کمی روغن تفت دهید، گوشت خرد شده را به پیاز اضافه کرده کمی 
تفت داده سپس دو تا ســه لیوان آب جوش اضافه کنید و درظرف را بگذارید تا به خوبی 
بپزد. ســیب زمینی ها را آب پز کنید و  بعد له کنید و کنار بگذاریــد. نیم دیگر پیاز را به 
صورت کاما ریز و نگینی خــرد کرده و با روغن تفت دهید. ســپس به ترتیب زردچوبه، 
فلفل سیاه، رب گوجه فرنگی و نمک را به پیاز  افزوده و کمی رب را تفت دهید. بعد از اینکه 
رب تفت خورد، گوشت پخته را به آن اضافه کنید و یک لیوان آب گوشت روی مواد بریزید 
و روی حرارت مایم قرار دهید تا آرام آرام طعم سس در گوشت جذب شود، وقتی سس 
گوشت کاما غلیظ شد، از روی حرارت برداشته و کنار بگذارید. سیب زمینی های پخته و 
له شده را روی حرارت قرار دهید و کره و شیر را به آن اضافه کنید و مدام هم بزنید تا پوره 
شما به غلظت مناسب برسد، در انتها خامه را اضافه کرده و نمک و فلفل پوره سیب زمینی 
را اندازه کنید. پوره آماده را در ظرف سرو قرار داده و گوشت آماده شده را وسط آن بریزید 

و روی آن را با هر نوع سبزی که دوست دارید تزئین کنید.

شب عید میالد در خانه کوپي یللو

چگونه در یک هفته 10 کیلو الغر شویم؟)1(
 این سوالی است که اکثر مردم می پرسند و به دنبال ســریع الغر شدن هستند. قبل 
از هرچیز باید این نکته را بگویم که وزن کم کــردن در یک هفته و آن هم 10 کیلو، با 
کنترل تغذیه نمی شود مگر اینکه ســراغ جراحی ها و ساکشن چربی ها بروید که آن 

هم عوارض خودش را دارد .
 در این مطلب به شما روشــی را معرفی می کنیم که بتوانید وزن خود را به حالت ایده 

آل برسانید، با ما همراه باشید.
 1- آهسته غذا بخورید

 از یک زمان سنج که روی 20 دقیقه تنظیم شده است، اســتفاده و با آن تمرین کنید 
تا غذایتان را آهسته بخورید. آهســته غذاخوردن یکی از بهترین عادت هایی است که 
بدون یک رژیم غذایی پیچیده به کاهش وزن شــما کمک می کند. آرام لقمه هایتان را 
بجوید و غذاخوردنتان را آن قدر طول دهید تا 20 دقیقــه را پر کنید. مدت طوالنی تر 
غذاخوردن باعث می شود با وعده غذایی کوچک تری همان لذت معمول از غذاخوردن 
را ببرید و ترشح هورمون های ســیری را در بدنتان تحریک کنید. غذاخوردن با عجله، 
مانع از ایجاد ایــن پیام های عصبی و هورمونی می شــود و به افــراط در غذاخوردن 

می انجامد.
 2- بیشتر سوپ بخورید

 یک ســوپ آبکی را به غذای روزانه تان بیفزایید. خوردن ســوپ بخصوص در شروع 
وعده غذایی مفید است زیرا باعث می شود آهسته تر غذا بخورید و اشتهایتان کم شود. 
با یک سوپ آبکی که ســبزیجات تازه یا منجمد به آن اضافه کرده اید، شروع کنید. از 

سوپ های پرچرب که مقدار زیادی کالری دارند، پرهیز کنید.

طبیعت در آغوش خود عجایب بسیاری را مخفی 
کرده که گاهــی باورناپذیر به نظر می رســند تا 

جایی که آنها را توهم یا خیال می پنداریم.
سنگ ها و صخره های ترووانت ) Trovant ( یکی 
از عجایب کره زمین در کشــور رومانی هســتند. 
ترووانت ها صخره هایی غیر عادی اند که رشــد 
می کنند و زیاد می شوند، آنها یک هسته مرکزی 
سخت دارند که شن ها و ماسه ها به مانند پوستی 

اطراف آن را احاطه کرده اند.
چرا این صخره ها رشد می کنند و تعدادشان زیاد 

می شود؟
در هنگام ریــزش بــاران های حــاوی کربنات 
کلســیم، مواد معدنــی موجود در بــاران با مواد 
شــیمیایی درون صخره ها ترکیب می شوند و با 
اثر گذاری روی یکدیگر و تولید فشــار، صخره ها 
با محوریت نقطه مرکزی خود به ســمت اطراف 
رشد می کنند و بزرگ تر می شوند. میزان رسوب 
ایــن صخره ها 4 تــا 5 ســانتی متر در هر 1000 
سال است. این سنگ ها در شــکل های مختلفی 
به چشــم می خورند، برخی از آنها صاف و صیقلی 
هستند، برخی استوانه ای و برخی دیگر در  اشکال 
کروی به چشــم می خورند. این صخره ها قدرت 
جابه جایی از مکانی به مــکان دیگر را نیز دارند. با 
برش صخره ها حلقه هایی در آنها دیده می شــود 
که عمر ســنگ و قدمت رشــد آن را بــه نمایش 
می گذارد. دانشمندان که جذب اسرار و رموز این 
سنگ ها شــده اند می گویند این سنگ ها حدود 
شــش میلیون ســال پیش بر اثر زمین لرزه های 
بسیار شدید وارد ســطح زمین شده و از الیه های 

زیرین زمین به سطح آن آمده اند.
اگر می خواهید این سنگ ها را ببینید، می توانید 
به منطقه والسیا یا روستای کاستستی در رومانی 
بروید، در اطــراف رودخانه گرســتریئا بروک در 
نزدیک روستای اوتســانی هم این سنگ ها دیده 
می شــوند. همین طور می توانید به موزه طبیعی 
ترووانت که یک منطقه حفاظت شــده اســت و 
توسط جمعیت Kogayon اداره می شود بروید. 
هدف آنها باال بردن ســطح آگاهی و نگهداری از 
محیط زیســت اســت. این موزه طبیعی از سوی 

یونسکو حمایت می شود.

لبخندک

نان، عشق و کالباس خشک!
»شما که لیسانس داری، روزنامه خونی با 
بزرگون می شــینی، حرف می زنی، همه 
چی می دونی«، حتما به نمایشــگاه کتاب مــی روید تا کتاب 
بخرید یا دست کم بروشــور مجانی جمع کنید اما آدم می تواند 

حتی برای امر خیر هم به نمایشگاه کتاب برود. 
تصورش را بکنید دو طــرف روی چمن های نم دار نمایشــگاه 
نشسته اند و یک ســری مورچه نامرئی هم دارند از جانشان باال 

می روند و خارشک گرفته اند.
 درست در همین لحظه که بوی ساندویچ کالباس خشک فضا را 
پر کرده و یک پاستیک پفک در باد می رقصد، آقا به خانمی که 
یک تکه نان خیس خورده به سّق دهانش چسبیده و دارد به زور 
زبان آن را از کامش جدا می کند، می گوید: » بیا و زن ما شــو!« 
و خانم یکهو خودش را در غرفــه کتاب کودک تصور می کند در 
حالی که دارد بسته آموزشــی باالباال می خرد تا نخبه ای را که 
چندی پیش زاییده، قبل از رفتن به مدرسه شکسپیر خوان کند. 
آقا یک قلپ از نوشابه  زیر آفتاب مانده ای را که طعم تایر تریلی 
می دهد، سر می کشــد و با همه جرئت مردانه اش دوباره تکرار 
می کند: »به همین نون و کالباس خشــک من از همون ســال 
اول دانشگاه می خواّســمت!« گرچه هم من، هم شما و هم خود 
عروس خانم خیلی خوب یادش هست که آقا سال اول دانشگاه 
دنبال خانم جیم. شین بود که  در نهایت جیم شد و رفت کانادا و 
کار این دلشکسته را به چمن های نمدار نمایشگاه کشاند اما به 

هر حال خدا مبارک کند!

نداشاه نوری
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حضرت علی  )علیه السالم(:
نیکی کردن به بندگان، چه نیکو توشه ای است برای آن جهان.
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