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وجود بیش از 20 هزار اثر تاریخی فاخر در اصفهان 
این فرصت را فراهم کرده است که استان اصفهان 
در حــوزه گردشــگری و صنایع دســتی به طور 
چشمگیری مورد استقبال گردشگران قرار گیرد؛ 

اما در این میان پیشــگیری از رفع تخلفات شهری 
می تواند به هر چه زیبا ترشدن شهر اصفهان کمک 
کند.در این راستا برای آگاهی از اقدامات انجام شده 

برای پیشگیری و رفع تخلفات شهری اصفهان ...

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خبر داد  :

انتقال دست فروشان میدان امام علی)ع( 
به روز بازارها

کواکبیان:برخالفاسممازحقوقنجومیخوشمنمیآید

ارزانیمطرحکرد:اصفهان؛جزوبرترینهایخریدکتابدرکشور

عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان گفت: در سالی که گذشت با وجود پیش بینی های صورت گرفته برای رفع رکود موجود 
در بازار فرش دستباف، شاهد کاهش ۳0 درصدی تولید این کاالی ایرانی در اصفهان بودیم. سعید عصاچی با اشاره به وضعیت خرید و فروش 
فرش دستباف اصفهان اظهار داشــت: متاسفانه وضعیت بازار فروش فرش دســتباف در اصفهان خوب نبوده و آن قدر که خریداران فرش 

دستباف برای فروش فرش های از قبل خریده شده به بازار مراجعه می کنند برای خرید نمی آیند. وی با بیان اینکه پیش بینی...

مرثیه ای برای فرش دستباف اصفهان
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عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف از کاهش
 30 درصدی تولید می گوید

هفته بیست و سوم لیگ برتر؛

سپاهان دربی اصفهان 
را از ذوب آهن برد
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 شناسایی دوهزار کودک مبتال به 
سوء تغذیه در چهارمحال و بختیاری

صفحه 7

وجود 120هزار نیروی آموزش دیده 
برای کنترل حوادث در اصفهان

صفحه 10

آیین افتتاحیه ششمین جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات در اصفهان برگزار شد؛
به یاد فرهادی!
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 قیمت مرغ در اصفهان 
مناسب تر از سایر شهرهاست

صفحه 3

ادامه در صفحه  15

ســازمان میادین 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 تقریبي 
49.016.024.609 ریال را بر اساس فهارس بهای سال 1۳95 و با شــرایط پرداخت بصورت 50 درصد نقدی و 50 درصد ملکی مطابق با 

لیست امالک سازمان که در شرایط مناقصه درج گردیده است از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.
 متقاضیان مي توانند از تاریخ 1۳95/12/09 تا پایان وقت اداري مورخه 1۳95/12/19 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 تأییدیه دفتر فني اقدام به واریز مبلغ 700.000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مناقصه 

در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانک شهر شعبه حکیم نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 
تلفن تماس: 4- ۳268۳601

1- شرکت کنندگان بایستی دارای رتبه بندی چهار ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.
2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 154.000.000 ریال طي ضمانت نامه بانکي یا فیش پرداختي الزامي است. 

3- مدت اجراء: 12 ماه شمسی مي باشد.
4- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت 14:۳0( مورخه 1۳95/12/21 مي باشد. 

5- پیشنهادات در تاریخ 1۳95/12/21 بازگشایي مي شوند.
6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.

7- هزینه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است.

 »آگهي مناقصه«  

           سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

نوبت دوم
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پیشنهاد سردبیر:
دستور الریجانی برای پیگیری اظهارات کریمی قدوسی

عکس روز

دستور الریجانی برای پیگیری 
اظهارات کریمی قدوسی

وکیل رییس دولت اصالحات:

 سردار نقدی احضار شده است

توهین بی شرمانه امارات به ایران

معاون ظریف عازم اندونزی شد

دولت بهار: مراســم روز درختکاری با حضور احمــدی نژاد، رحیم 
مشایی و حمید بقایی برگزار شد.

رییس مجلس شورای اسالمی از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
خواســت اظهارات اخیر کریمی قدوســی در نماز جمعه مشهد را 
مورد بررســی قرار دهند. اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس در 
اعتراض به سخنان کریمی قدوسی در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه مشهد به رییس مجلس نامه نوشته و خواستار بررسی 
موضوع در هیئت نظارت بــر رفتار نمایندگان شــده بودند. علی 
الریجانی نیز از مسعود پزشکیان رییس این هیئت خواست موضوع 

در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد رسیدگی قرار گیرد.

ایلنا: وکیل رییس دولت اصالحات از احضار ســردار نقدی به دلیل 
شــکایت موکل خود خبر داد. وکیل رییس دولت اصالحات درباره 
آخرین وضعیت پرونده شکایت از سردار نقدی،گفت: حسب اعالم 
شعبه رسیدگی کننده با توجه به بخشــنامه قوه قضائیه مبنی بر 
احضار فرماندهان و مقامات نظامی دارای درجه سرداری از طریق 
دفتر ویژه ستاد کل نیروهای مســلح در دفتر مقام معظم رهبری 
مراتب احضار سردار نقدی به آن دفتر اعالم شده است. رضا باقری 
تصریح کرد: تاکنون متهم به مرجع قضائی مراجعه ای نداشــته و 
حسب درخواســت آن دفتر مســتندات پرونده نیز برای آن دفتر 

ارسال شده است.

به گزارش جام نیـــوز، انور قرقاش وزیر مشــاور در وزارت خارجه 
امارات در ادامه مواضع ضدایرانی، اینک توهین بی شــرمانه ای به 
ایران کرده است.به گزارش وبســایت خبری الوحده،  انور قرقاش 
در توییتر مدعی شد: »سیاست های توسعه طلبانه ایران در منطقه 
اســاس تنش ها در خلیج ]فارس[ اســت و مواضع این کشور در 
خصوص جزایر سه گانه، فرار رو به جلو می باشد.« قرقاش در ادامه 
ادعاهای خود گفت: »مواضع لرزان و بی ثبات مجلس ایران درباره 
جزایر سه گانه حاکی از این است که اگر کسی شرم و حیایی نداشته 
باشــد، هر چه می خواهد به زبان بیــاورد.« وی در ادامه ایران را به 

اشغال جزایر سه گانه متهم کرده است.

عراقچی برای شرکت در نشســت وزیران آیورا، عازم جاکارتا شد. 
نشست کارشناسان ارشد اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشیه 
اقیانوس هند )آیورا( دیروز در جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار شد 
تا اســناد اجالس وزرا و ســران در مورد همکاری کشورهای حوزه 
این پهنه آبی را مورد بررسی قرار دهند. ریاست هیئت کارشناسی 
ایران در بیستمین نشست کارشناسی »آیورا« در پایتخت اندونزی 
بر عهده مجید بیزمارک، مدیرکل امور بین الملل، محیط زیست و 
توسعه پایدار وزارت امور خارجه کشــورمان است و در این نشست 
ولــی ا...محمدی نصرآبادی، ســفیر جمهوری اســالمی ایران در 
جاکارتا نیز حضور دارد. اجالس وزرا و سران اتحادیه همکاری های 
منطقه ای حاشــیه اقیانوس هند امروز و فردا  بــا حضور مقام های 

بلندپایه کشورمان در جاکارتا برگزار می شود.
 در این نشست تعدادی از موضوعات مهم از جمله ایمنی و امنیت 
دریایی، تجارت و ســرمایه گذاری، مدیریت شیالت و همکاری در 

زمینه های علمی مورد بحث قرار گرفت.

اخبار

درختکاری احمدی نژاد 
بین المللمشایی و بقایی

به گزارش ایرنا، حجت االســالم و المسلمین حسن روحانی 
روز یکشنبه در نشست مشــترک خبری با رییس جمهوری 
آذربایجان ضمن خوش آمدگویی به الهــام علی اف و هیئت 
همراه وی افزود: این پیشرفت هم از لحاظ سیاسی و ارتباطات 
 سیاســی بین دو کشــور و هم از نظــر مســائل منطقه ای،

 بین المللی، اقتصادی و فرهنگی با اهمیت است.
وی ادامــه داد: حجم تجارت 10 ماهه امســال بیــن ایران و 
آذربایجان نشانگر آن است که دو کشور به سمت تالش بیشتر 

و توسعه روابط، گام  بر می دارند.
رییس جمهوری اظهار داشــت: در زمینه ترانزیت دو کشور 
نقش مهمی درترانزیت شمال و جنوب دارند و با اتصال راه آهن 
آستارا - آستارا اولین قدم مهم در این زمینه برداشته شده است. 
روحانی گفت: آذربایجان در زمینه راه آهن رشــت به آستارا 
مشارکت خواهد کرد و دو کشور با مشارکت هم مسیر با اهمیت 

ترانزیتی را به زودی آغاز می کنند.
وی اضافه کرد: در زمینه مســائل انرژی، دو کشــور آمادگی 
همکاری بیشتری دارند و ایران آمادگی دارد برای سوآپ نفت و 
فرآورده های نفتی از آذربایجان به آب های جنوب اقدام کند و 

امیدواریم روابط خوب دو کشور را شاهد باشیم.
رییــس جمهــوری اظهــار داشــت: دو کشــور در زمینه 
سرمایه گذاری مشترک در جمهوری آذربایجان در خصوص 
ساخت خودرو و دارو قدم های خوبی برداشته اند و امیدواریم 
به زودی طرح ها به نتیجه برســد. روحانی بــا بیان اینکه دو 
کشور همچنین در ســاحل دریاچه خزر قرار دارند و مسئله 
عدم آلودگی زیست محیطی برای دو کشور مهم است، اظهار 
کرد: بخشی از مباحث مطرح در جلسات عمومی و خصوصی 
در این زمینه بود تا کنوانسیون ها و توافقات پنج کشور زودتر 
اجرایی شــود و در زمینه محیط زیســت دریای خزر شاهد 

قدم های مهمی باشیم. وی تاکید کرد: در زمینه مسائل حقوقی 
دریای خزر نیازمند اجماع پنج کشــور هستیم. در این زمینه 
همکاری، همفکری و رایزنی بین ایــران و آذربایجان اهمیت 
خاصی دارد که در ســال های پیش این مسائل دنبال شده و 
در این جلسه به ادامه آن تاکید شــد. رییس جمهوری افزود: 
در زمینه بهره برداری از منابع نفتی در دریای خزر که قبال دو 
کشور مذاکرات زیادی داشــتند، امروز مباحث ادامه داشت و 
وزرای نفت دو کشــور این مباحث را تا رسیدن به نتیجه ادامه 
خواهند داد.روحانی خاطرنشان کرد: مسائل سه جانبه از جمله 
همکاری های سه جانبه بین ایران، آذربایجان، روسیه و ایران، 
آذربایجان، ترکیه و همکاری های ایران، آذربایجان، گرجستان 
هم جزو مســائل مورد بحث ما بود. وی گفت: در دو زمینه اول 
یعنی همکاری های ایران، آذربایجان و روسیه قدم های خوبی 
قبال برداشته شــده بود و اجالس سه جانبه ای هم برگزار شد. 
در خصوص همکاری های سه جانبه ایران، آذربایجان و ترکیه 
نیز اقدامات خوبی صورت گرفته که باید ادامه یابد و در رابطه 
با اجالس ایران، آذربایجان و گرجستان هم مذاکراتی صورت 

گرفت که قرار شد، دنبال کنیم.
فکر و ایده تروریستی منطقه، خشکانده شود

رییس جمهوری ادامــه داد: بخشــی از مباحث در خصوص 
مسائل منطقه ای بین ایران و آذربایجان بود که نظرات نزدیکی 
بین دو کشور وجود دارد و تروریسم که متاسفانه نشأت گرفته 
از تفکر وهابیت و سلفی گری اســت را به عنوان خطر بزرگ 
در منطقه می دانیم و معتقدیم باید فکر و ایده تروریســتی در 
منطقه خشکانده شود. روحانی افزود: در زمینه مسائل سوریه 
و عراق دو کشــور دارای نقطه نظرات مشــترکی هســتیم و 
امیدواریم تالش های ایران، ترکیه و روسیه در زمینه سوریه به 
نتیجه برسد و در مسیر اجالس آستانه باشد. راه حل نهایی برای 
سوریه، سیاسی خواهد بود. وی تصریح کرد: ایران معتقد است 
تمامیت ارضی کشــورها باید محترم شمرده شود و مشکالت 
منطقه از طریق سیاسی و گفت وگو حل شود. رییس جمهوری 
همچنین با اشــاره به مســئله قره باغ یادآور شد: جمهوری 
 اســالمی ایران معتقد اســت مســئله قره باغ تنها از طریق

 گفت و گو به راه حل می رسد.

روحانی در نشست مشترک خبری با رییس جمهور آذربایجان مطرح کرد:

 پیشرفت روابط ایران و آذربایجان در سه سال گذشته
به گزارش پایگاه خبری الیوم الســابع، عبدا...صالح 
روزیکشــنبه با صدور بیانیه ای درصفحه شــخصی 
خود در فیســبوک خواســتار حضور نیروهای خود 
در نوار مرزی مشــترک با عربســتان برای گسترش 
 جبهه های جنگ درصورت تداوم تجاوز عربســتان 

به یمن شد. 
صالــح افزود:دوســت داشــتم مجبور نشــوم که 
واقعیت ها را بیــان کنم؛ اما در صــورت تداوم تجاوز 
عربستان ومتحدانش، 400 هزار افسر و سرباز سالح 
بــر دوش برای جنگ بــا متجــاوزان در جبهه های 

نجران، عسیر و جیزان حاضر خواهند شد. 
وی افزود: با توپ، تفنــگ و تیربار خود در جبهه های 
جنگ با عربســتان که رهبــری ائتالف تجــاوز به 
یمن متشــکل از 17 کشــور در رأس آنهــا آمریکا، 
 انگلیس و رژیم صهیونیســتی را عهــده دارد حاضر 

می شویم. 

به گزارش وبــگاه خبری »روژآوا«، صبح روز شــنبه 
شــماری از نیروهــای آمریکایی به همــراه چندین 
خودروی زرهی و نظامی در شمال شهر منبج مستقر 

شدند.
این خبر در حالی اعالم می شــود کــه وزارت دفاع 
روســیه و منابع وابســته به کردهای ســوریه طی 
چند روز گذشــته از تحویل این شــهر به نیروهای 
 ارتش ســوریه بر اســاس توافق به عمــل آمده خبر 

داده بودند.
نیروهای کرد اتحاد دموکراتیک سوریه هفته گذشته 
و در جریان پیشروی نیروهای معارض سوری وابسته 
به ترکیه چندین روســتای تحت کنترل خود را در 

اختیار ارتش سوریه گذاشتند.
منابع کردی گفته انــد، اعزام نیروهــای آمریکایی 
به شــهر منبج بــا هــدف جلوگیری از پیشــروی 
 نیروهــای تحــت حمایت ترکیه به ســمت شــرق 

صورت می گیرد.
مقامات ترکیه، از جمله رییس جمهور ترکیه و وزیر 
دفاع این کشــور بارها از ضــرورت حرکت نیروهای 
تحت ائتالف خود به ســمت منبج و بعــد از آن رقه 
ســخن گفته اند و تاکید داشــته اند که آمریکا باید 

کردها را از منبج بیرون کند.

 عبدا... صالح خواستار 
آشتی ملی در یمن شد

نیروهای آمریکایی وارد 
سوریه شدند

در زمینه مسائل 
انرژی، دو کشور 

آمادگی همکاری 
بیشتری دارند و 

ایران آمادگی دارد 
برای سوآپ نفت 

و فرآورده های 
نفتی از آذربایجان 
به آب های جنوب 

اقدام کند

برجامدیدگاهپارلمانانتخابات

به گزارش باشــگاه خبرنگاران، محمد غرضی کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری 92 در رابطه با کاندیداتوری  
خود برای انتخابات ریاســت جمهــوری پیش رو اظهار 
داشــت: بنده بعد از ســال 92 تا به امروز به صورت دائم 
روی مسائل اداری کشــور کار کردم و دو ماه پیش نیز در 
جشنواره مطبوعات اعالم کردم که قصد نامزد شدن در 

انتخابات 96 را دارم.
وی در رابطه با شــانس پیروزی اش در انتخابات ریاست 
جمهوری ســال آینــده گفــت: انتخابات ســال 96 با 
انتخابات ســال های 88 و 92 تفاوت زیادی دارد؛ چرا که 
در سال های گذشته، همیشــه پدرخوانده ها در نتیجه 
انتخابات موثر بودند و مردم به آنــان اعتماد می کردند و 
رأی می دادند.غرضی ادامه داد: روحانی در طول این چهار 
سال به جای اینکه رییس جمهور کل کشور باشد، رییس 
جمهور طیف خودش بود و همین مسئله مشکلی اساسی 

برای جذب آرای مردم است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رقیب اصلی خود در 
انتخابات 96 را چه کسی می دانید، گفت: بنده همان طور 

که در دوره قبل رقیب نداشتم، االن هم رقیب ندارم.

علی الریجانی دیروز در جلسه علنی مجلس با انتقاد از 
نحوه انعکاس خبر اصالح میزان حقوق دریافتی مدیران 
در  برخی رسانه ها گفت : جنجالی در کشور ایجاد کردند 
که گویی مجلس به دنبال قانونی کــردن حقوق های 
نجومی است، این اقدام به خالف بوده زیرا مجلس مانع 
پرداخت حقوق های نجومی بوده و قصد و نیت آن بدان 

صورت که مطرح شد نبوده است.
الریجانی گفت: ایــن مصوبه بعد از اصــالح مجددا به 
شورای نگهبان ارائه شد تا نگرانی برطرف شود. متاسفانه 
هم اکنون که این اقدام صورت گرفته است، هنوز برخی 
رسانه ها می گویند که مجلس حرف خود را پس گرفته 
اســت، در صورتی که مجلس حرف اصلی خود را تایید 
کرده، در واقع جرأت ندارند به شــورای نگهبان انتقاد 
کنند زیرا نگران رد صالحیت خود هستند؛ بنابراین به 
مجلس انتقاد می کنند هر چند مجلس تصمیم عقالیی 

منطبق با آیین نامه گرفته است. 
وی ادامه داد :اگر شــورای نگهبان بــه این مصوبه ایراد 
گرفت آن را به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارسال 

می کنیم.

غرضی:

 من بی رقیبم
الریجانی:

بعضی از ترس رد صالحیت، از 
شورای نگهبان انتقاد نمی کنند

کواکبیان:

برخالف اسمم از حقوق نجومی 
خوشم نمی آید

ظریف:

مخالفان برجام را به چشم 
اسفندیاردولت تبدیل نکنند

مصطفی کواکبیان در جلسه دیروز مجلس در تذکری 
با اشاره به حواشی مربوط به مصوبه اخیر مجلس درباره 
سقف حقوق مدیران، اظهار کرد: اینکه می گویند برخی 
نمایندگان در این زمینــه اجحاف کردند، حقیقتا تذکر 
آقایان تابش و صادقی در ابتدا تشــکر از رییس مجلس 
بود، اما بعد گفتند نباید رویه ای برخالف آیین نامه درست 
شود که رییس مجلس گفت این موضوع خالف آیین نامه 
نیست و ما آن را قبول کردیم. وی افزود: اسم من کواکب 
اســت اما از هر چه نجومی است خوشــم نمی آید، چه 
اختالس نجومی، چه فیش نجومی و چه حقوق نجومی. 
این نماینده مجلس با بیان اینکه مصوبات برنامه ششم 
از اول فروردیــن 96 اجرایی خواهد شــد، گفت: آقای 
الریجانی گفتند سقف حقوق 10 میلیون تومان است در 
حالی که اگر حداقل حقوق 1 میلیون و 100 هزار تومان 
باشد سقف حقوق 15 میلیون و 400 هزار تومان خواهد 
بود. ضمن اینکه برای برشمردن استثنائات سقف حقوق، 
ویرگول آمده بود که عبارت »در« بایــد بین آنها آورده 

می شد. مثال مشاخص تخصصی در مناطق محروم.

ایســنا:ظریف در واکنش به اینکه در آستانه برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری برخی از رقبای دولت فکر 
می کنند که می توانند وزارت خارجه و برجام را به چشم 
اسفندیار )پاشنه آشیل( دولت تبدیل کنند، گفت: آنها 

اشتباه  می کنند.
وی در مورد اینکه آیا ممکن اســت آنهــا به هدف خود 
برسند، خاطرنشــان کرد: بعید می دانم؛ به خاطر اینکه 
مردم ما هوشمند هســتند و می دانند که این تصمیم 
)برجام( را نظام گرفته و اجرا کرده و تمام دنیا معتقدند 
که این تصمیم هوشمندانه ای بوده است؛ البته خیلی ها 
در دنیا مثل دولت جدید آمریــکا معتقدند که ایران در 
جریان این توافق منافع بیشــتری را کسب کرده، ولی 
کمتر کسی در دنیا پیدا می شــود که ادعا کند ایران از 
این توافق ضرر کرده است. وی در پاسخ به این سوال که 
اگر در صورت پیروزی آقای روحانی بار دیگر مسئولیت 
وزارت خارجه به شــما پیشــنهاد شــود، آیا شما این 
پیشنهاد را قبول می کنید؟ گفت: من ترجیح می دهم 

که این پیشنهاد به فرد دیگری شود.

کافه سیاست

رییس جمهوری روابط ایران و جمهوری آذربایجان را برادرانــه و راهبردی توصیف کرد و گفت: این رابطه در 
طول سه سال گذشته پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته است.

معاون وزیر خارجه روسیه گفت که این کشور آماده میزبانی از نشست 
مشترک کشورهای عربی و ایران است.

میخائیل بوگدانف ضمن هشدار نســبت به تالش برخی طرف ها برای 
تجزیه کشــورهای منطقه گفت: برخی ها به دنبال این هستند که در 
صورت شکســت راه حل های سیاسی، ســناریوی تجزیه کشورهای 
منطقه را دنبال کنند. وی با بیان اینکه مسکو به قطعنامه های شورای 
امنیت پایبند است اظهار داشــت: قوانین و قطعنامه های بین المللی 

راهی برای حل بحران های سوریه، یمن و لیبی است.
معاون وزیر خارجه روسیه همچنین از آمادگی این کشور برای میزبانی 

از نشست های بین ایران و کشورهای عربی خبر داد.
بوگدانف در بخش دیگری با اشــاره به اینکه روسیه از طرح تشکیل دو 
دولت در فلسطین بر اساس قطعنامه های بین المللی و ابتکار عمل عربی 
حمایت می کند اظهار داشت: روسیه و آمریکا باید درباره پرونده هایی از 

جمله اروپا تا خاورمیانه گفت و گو کنند.

فرمانده ارتش پاکستان در دیدار با سفیر ایران ضمن تاکید بر حفظ روابط 
با تهران گفت: تحت هیچ شــرایطی روابط با تهران را به خطر نخواهیم 
انداخت. »قمر جاوید باجــواه« فرمانده ارتش پاکســتان در مالقات با 
»مهدی هنردوست« سفیر ایران گفت: اســالم آباد تحت هیچ شرایطی 
روابط خود با ایران را به خطر نمی اندازد. وی افزود: ارتش پاکستان اهمیت 
زیادی برای روابط ناگسستنی با ایران قائل است و با تمام توان این روابط 

را حفظ خواهد کرد.
به گزارش دیلی پاکســتان،باجواه تاکید کرد: همکاری دفاعی و نظامی 

پاکستان و ایران تاثیر مثبت بر صلح و ثبات منطقه دارد.
قمر جاوید باجواه در دیدار با ســفیر ایران در اسالم آباد به بررسی مسائل 

منطقه ای و منافع متقابل پرداخت.
ســفیر ایران نیز در این مالقات ضمن قدردانی از تالش ارتش پاکستان 
برای برقراری صلح و ثبات در منطقه از عملیات ضد تروریسم رد الفساد که 

به تازگی آغاز شده است تشکر کرد.

روسیه آماده میزبانی از 
نشست ایران و اعراب

پاکستان روابط با تهران را 
به خطر نمی اندازد

راضیه علی بخشی سخنگوی جبهه مستقلین و اعتدالگرایان 
ایران در گفت و گو با فــارس ، درباره آخرین تصمیم گیری های 
انتخاباتی در این جبهه اظهار داشــت: جلسه شورای مرکزی 
جبهه مســتقلین و اعتدالگرایان ایران برگزار و مصوب شد تا 
اعالم تایید صالحیت کاندیداهای ریاست جمهوری و همچنین 

شوراها در تهران و مراکز استان ها، کاندیدای واحد و قطعی این 
جبهه رسانه ای نشــود. وی افزود: قدرتعلی حشمتیان رییس 
خانه احــزاب ایران، دکترعلی مطهــری نایب رییس مجلس، 
حســن روحانی رییس جمهور فعلی ، محمد شــریعتمداری 
معاون اجرایی رییس جمهور، دکتر محمد اشــرفی اصفهانی 

رییس هیئت تخلفات ریاست جمهوری، 5 نفر از 16 نفر هستند 
که باالترین مقبولیت را در جامعه آماری هزار نفری داشــتند. 
علی بخشی در ادامه افزود: در رابطه با اسامی کاندیداهای مورد 
حمایت این جبهه برای انتخاب اعضای شــورای شهر تهران و 
مراکز اســتان ها نیز که تاکنون 146 نفر در تهران و ۳22 نفر 
در مراکز استان ها شناسایی شده اند، همانند مجلس دهم عمل 

خواهیم کرد.

۵ کاندیدای ریاست جمهوری برای جبهه مستقلین و اعتدالگرایان

توییت جنجالی محسن رضایی 
درمورد آل سعود

یاسین رامین با تودیع قرار وثیقه 
آزاد شده است 

محســن رضایی در پیام توییتری خود از نوکری برخی کشورها 
برای اســراییل خبــر داد. حکومت های موجود در کشــورهای 
عرب حاشــیه خلیج فــارس این روزهــا به بــزرگ ترین حامی 
تروریســت های منطقه تبدیل شده اند. اســراییل که با پرورش 
گروهک های تروریستی در ســوریه و عراق تالش کرده نگاه ها را 
به روی جنایت هــای خود ببندد برای تحقــق این هدف نیازمند 
هم پیمانان منطقه ای بود که عربستان در این زمینه پیشرو است.  
در همین راستا محسن رضایی با انتشار توییتی نوشت:» مشکل 
ما نه با اعراب بلکه با ملوک مستبدی است که نوکری اسراییل را 

می کنند. مردم عربستان و امارات تشنه مردم ساالری هستند.«

حجت االسالم محســنی اژه ای در نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه در خصوص دلیل تعلیق حکم احمد منتظری گفت: ظاهرا 
یکی از مراجع قم وساطت کردند و آن فرد هم تعهدی داده و االن 
هم از زندان مرخص شده است؛ اما از جزئیات اطالعی ندارم. وی 
در خصوص آزادی یاسین رامین گفت: این فرد با تودیع قرار وثیقه 
آزاد شده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: ابتدا قرار وثیقه باالتر 
بوده؛ اما با توضیحاتی که دادند و بررســی هایی که صورت گرفته 

قرار وثیقه تخفیف پیدا کرده است.
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پیشنهاد سردبیر:
اگر فساد نبود...

 عضو هیئت رییســه اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان با اشــاره به اینکه در مجموع قیمت آجیل نسبت به نوروز 
پارسال حدود 5 درصد گران شده است، گفت: دســت کم خرید 3 کیلو آجیل شب عید در ســبدخانوار هزینه ای 
بین 100 تا 150 هزار تومان را به خود اختصاص می دهد. حســین جوانی درخصوص وضعیت بازار خرید و فروش 
آجیل در آستانه نوروز 96، اظهار داشــت: تجربه 30 سال فعالیت در این حرفه نشــان می دهد که 90 درصد مردم 
حداقل برای مصرف خود و یا پذیرایی میهمان در نوروز آجیل خریداری می کنند.وی با اشاره به اینکه امسال نسبت 
به سال های گذشته مردم از لحاظ قدرت خرید در مضیقه بوده و هســتند، تاکید کرد: در مجموع امسال برای صنف 

 آجیل، ســال فروش ضعیفی بود چرا که قدرت خرید مردم در مجموع ســال حدود 40 درصد کاهش 
یافته است.

قیمت یک کیلو آجیل درجه یک؛ 50 هزار تومان
عضو هیئت رییســه اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان با 

بیان اینکه خرید آجیل شب عید متفاوت است، گفت: 
به طور متوســط قیمت یک کیلو آجیل درجه یک 
50 هزار تومان و آجیل متوســط حــدود 20 هزار 
تومان است. در صورتی که میانگین قیمت هر کیلو 

آجیل 30 هزار تومان باشد، دســت کم خرید 3 کیلو آجیل شــب عید هزینه ای بین 100 تا 150 هزار تومان را در 
ســبد خانوار به خود اختصاص می دهد. وی با اشــاره به اینکه برای نوروز امســال نرخ برخی از اقالم آجیل کاهش 

 5 درصد گران یافته اســت، تصریح کرد: با این وجود در مجموع قیمت آجیل نســبت به پارســال حدود 
شده است.

افزایش 20 درصدی قیمت بادام هندی در اصفهان
جوانی در خصوص گرانی قیمت آجیل طی چند سال گذشــته، بیان داشت: برخی 

اقالم آجیل به دلیل شــرایط آب و هوایی ایران و کمبود آب برای کشاورزی تا 15 
سال پیش از چین یا دیگر کشــورها وارد ایران می شد اما به یک باره واردات این 
محصوالت ممنوع و قاچاق اعالم شد و قیمت ها نیز افزایش یافت. وی با اشاره به 

اینکه هر کیلو بادام هندی نسبت به پارسال با 20 درصد افزایش قیمت، بین 60 تا 
75 هزار تومان به مردم فروخته می شــود، افزود: نرخ مغز بادام خارجی نیز با 5 تا 10 درصد افزایش، اکنون بین 48 
تا 54 هزار تومان عرضه می شود.عضو هیئت رییســه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان بیان داشت: نرخ نخودچی و 

کشمش نیز با 5 درصد افزایش حدود 17 هزار تومان فروخته می شود.
کاهش نرخ انواع تخمه نسبت به نوروز پارسال

وی با بیان اینکه قیمت انواع تخمه نســبت به پارسال کاهش داشته است، بیان 
داشت: نرخ تخمه ژاپنی امســال با 46 درصد کاهش، بین 22 تا 30 هزار تومان 
است. جوانی اضافه کرد: قیمت تخمه مشهدی برای نوروز امسال 20 هزار تومان 

و تخمه کدوی گوشتی بین 24 تا 26 هزار تومان اســت. تخمه کدوی مرمری نیز 
بدون هیچ افزایش قیمتی همانند سال گذشــته بین 22 تا 24 هزار تومان فروخته 

می شود.
پسته تا 10 درصد گران شد

وی در ادامه با اشــاره به اینکه نرخ پسته نسبت به سال گذشــته بین 5 تا 10 درصد 
گران شده اســت، گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو پسته کله قوچی بین 42 تا 60 

هزار تومان، پسته اکبری معمولی بین 42 تا 60 هزار تومان، پسته احمدآقایی بین 40 
تا 54 هزار تومان و پسته فندقی بین 46 تا 38 هزار تومان است. عضو هیئت رییسه اتحادیه 

آجیل و خشــکبار اصفهان همچنین افزود: هر کیلوگرم فندق قمی 50 هزار تومان و فندق 
قزوینی بین 40 تا 42 هزار تومان، بادام کاغذی محب بین 55 تا 60 هزار تومان و بادام کاغذی خارجی بین 36 تا 38 
هزار تومان برای نوروز امسال قیمت گذاری شده اســت. به گفته جوانی، قیمت مغز گردو امسال با 5 درصد افزایش 

نسبت به سال گذشته بین 35 تا 80 هزار تومان است.
فعالیت حدود 600 تا 700 واحد آجیل فروش در اصفهان

وی تاکید کرد: میانگین نرخ هر کیلو آجیل مرغوب برای نوروز امســال، بین 25 تا 50 هزار تومان است. عضو هیئت 
رییسه اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان در ادامه با اشاره به بازرســی های نوروزی از این صنف، گفت: در این ایام 
عالوه بر بازرسان تعزیرات و اتاق اصناف، 2 بازرس از اتحادیه پیگیر شــکایات و رسیدگی به آنها و مسائل واحدهای 
بدون پروانه هستند. وی با بیان اینکه حدود 1300 واحد صنفی آجیل و خشــکبار در اصفهان فعالند، افزود: از این 
تعداد حدود 600 تا 700 واحد آجیل فروش هســتند که از بیــن آنها نیز حدود 100 واحــد صنفی آجیل فروش 

قدیمی و کیفی بوده و خرید از این مغازه ها بعضا به صورت صفی است.

شرکت گاز اســتان اصفهان درهفتمین جشــنواره جایزه 
تعالی صنعت پتروشــیمی، حائز باالترین سطح جایزه در 
بین شــرکت های دولتی گردید. به گزارش روابط عمومی، 
در هفتمین دوره جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 
که با حضور 92 شرکت در هتل المپیک تهران برگزار شد، 
شرکت گاز استان اصفهان  موفق به کسب تندیس بلورین 

این جشنواره گردید.  
در این جشــنواره  35 شــرکت از صنعت پتروشیمی، 35 
شرکت پیمانکار و 12 شــرکت از زیر مجموعه وزارت نفت 
متقاضی شــرکت در جایزه  تعالی شــدند که عملکردآنها 
بر اســاس مدل تعالــی EFQM مــورد ارزیابــی داوران 
قــرار گرفت. هفتمیــن جشــنواره جایــزه تعالی صنعت 
 پتروشیمی با شعار سازمان ســرآمد، تجلی تفکر پویا، روز 
سه شنبه 10 اســفند ماه با حضور مرضیه شاهدایی معاون 
وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، 
امیرحســین زمانی نیا معاون امور بین الملــل وزیر نفت و 
فعاالن صنعت پتروشــیمی برگزار گردید وتندیس بلورین 
این جشنواره که جزو باالترین سطوح جایزه به شمار می رود 
به مهندس علوی مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اهدا 
شــد. در این همایش، مرضیه شــاهدایی معاون وزیر نفت 
ومدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهره مندی از 
مدل تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی درکنار سایراقدامات 
مهم و ویژه این صنعت پیشــرو را ضــروری و حائز اهمیت 

دانست و گفت: پس ازکسب تجربیات هفت ساله برگزاری 
جایزه تعالی، همه می دانیم EFQM به راحتی شکل نگرفته 
و یک شبه مسیر تعالی پیموده نخواهد شــد. وی در مورد 
مسیرتعالی گفت: بی تردید سازمان هایی که درمسیر تعالی 
گام نهاده اند اگر با آگاهی و دیدی باز، اهداف مهم و راهبردی 
خود را رصد نمایند، به نتایج اثربخــش تری مانند کاهش 
هزینه ها، افزایش کیفیت کار وارتقای بهــره  وری خواهند 
رســید و برای هر آنچه که ضامن بقا بر رشد آنها می شود  با 
رویکردی شفاف و واضح وارد عرصه کار و فعالیت های مهم 
می گردند. گفتنی اســت، جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، 
از سال 1389 شــکل گرفت تا شرکت های فعال در صنعت 
پتروشیمی و حوزه های مرتبط با این صنعت، مورد ارزیابی 

قرار گیرند. 
در ایــن ارزیابی، فعالیت های شــرکت هــا از نظر رهبری، 
استراتژی منابع انســانی، تامین منابع فرآیندها و خدمات 
بررسی می شود و سپس به شرکت های برگزیده، تقدیرنامه 
های 2 تا 5 ستاره و همچنین تندیس های بلورین، سیمین 
و زرین تعلق می گیرد که البته در ایــن هفت دوره، باوجود 
ارتقای امتیازات شــرکت های مورد ارزیابی، تاکنون هیچ 
شرکتی موفق به کسب تندیس زرین نشــده است. در این 
جشنواره، شرکت های برگزیده که این بار، بخشی از آنها در 
حوزه نفت، گاز و پاالیش و پخش هم بودند معرفی شدند و 

تقدیرنامه ها و لوح های بلورین و سیمین به آنها اهدا شد.

در شــانزدهمین همایــش روز ملــی حمایــت از حقوق 
مصرف کننــدگان، تندیــس طالیی ملــی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان با حضور 650 شرکت متقاضی به شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان اعطا شــد. به گزارش خبرنگار فوالد ، 
در این همایــش که با حضور دکتر جهانگیــری معاون اول 
رییس جمهور ، مهندس نعمــت زاده وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، رییس ســازمان حمایت از مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و جمعی از صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی 
در ســالن همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، 
دکتر جهانگیری با اعطای تندیس طالیی به دکتر سبحانی 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه، از این شــرکت به عنوان 
شــرکت برتر در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
تجلیل کرد.  گفتنی اســت در طی برگــزاری این همایش 
که از ســال 1380 و با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در 
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق 
مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان 
به استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و 
تندیس، تالش برای برقراری قیمت عادالنه و ارائه خدمات 
مطلوب و تشــویق مصرف کنندگان به اســتفاده از کاالی 
دارای نشان ملی اســتاندارد آغاز به کار کرده است، شرکت 

فوالد مبارکه پیش از این دو نوبت تندیــس نقره ای و یک 
نوبت تندیس طالیــی رعایت حقوق مصــرف کنندگان را 
دریافت کرده بود. در این خصوص محمــود اکبری معاون 
فروش و بازاریابی فوالد مبارکه گفــت: نظام تولید و فروش 
شــرکت فوالد مبارکه از ابتــدای بهره برداری بــا رویکرد 
مشــتری مداری، ایجاد و راه اندازی شده و به همین منظور 
ساختارهای مناســب و متفاوتی برای تحقق این استراتژی 
در شــرکت ایجاد شــده اســت که از آن جمله می توان به 
فعالیت های تحقیق و توسعه، تامین کاال مطابق نیاز مشتری، 
بهبود کیفیت محصوالت تولیدی هم جهت با نیاز مشتریان 
و بازار، ارائه خدمات خرده فروشــی در سراسر کشور، ارائه 
خدمات تجاری مالی ســفارش ها، وضعیت سفارش ها در 
فرآیند تولید، وضعیت صورت حســاب های مشــتری در 
بستر CRM، بررسی ادعاهای مشتریان، بازدیدهای ادواری، 
ارائه کتابچه های فنی تخصصی و ارتباط مداوم با مشتریان 
اشاره کرد. وی افزود: استراتژی مشتری مداری و خط مشی 
و سیاست تکریم مشتریان، موجب شده است، فوالدمبارکه 
همواره فراتر از الزامات و استاندارد، گام بردارد و نظرسنجی 
از مشتریان، نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته باعث 

افزایش سطح رضایت مشتریان در این دوره شده است. 

عضو هیئت رییسه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان خبر داد:

آجیل شب عید 5 درصد گران شد
کسب تندیس بلورین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی  توسط شرکت 

گاز استان اصفهان 

توسط معاون اول رییس جمهور انجام شد:

اعطای تندیس طالیی ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان به شرکت 
فوالد مبارکه

عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهــان گفت: در 
سالی که گذشــت با وجود پیش بینی های صورت گرفته برای رفع 
رکود موجود در بازار فرش دســتباف، شــاهد کاهش 30 درصدی 
تولید این کاالی ایرانی در اصفهان بودیم. ســعید عصاچی با اشاره 
به وضعیت خرید و فروش فرش دســتباف اصفهان اظهار داشــت: 
متاســفانه وضعیت بازار فروش فرش دســتباف در اصفهان خوب 
نبوده و آن قدر که خریداران فرش دستباف برای فروش فرش های 
از قبل خریده شــده به بازار مراجعه می کنند برای خرید نمی آیند. 
وی با بیان اینکه پیش بینی می شد که در شب عید وضعیت فروش 
فرش دســتباف بهتر شــود، افزود: اکنون وضعیت تولید در رکود 
قرار دارد و تولیدکننــده به دلیل کمبود نقدینگــی و عدم فروش 
فرش های قبلی خود اقدام به تولید فرش جدید نکرده اســت. عضو 
اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان درباره تاثیر حضور 
گردشگران اروپایی در اصفهان بر فروش فرش دستباف اصفهان بیان 
کرد: قطعا حضور گردشگران خارجی بر فروش صنایع دستی و فرش 
دستباف بی تاثیر نیست اما گردشگرانی که در طول امسال به اصفهان 
آمده اند، خریدار سبک فرش دســتباف اصفهان نبودند زیرا فرش 
سبک اصفهان مشتری خاص خود را دارد و حضور این گردشگران 
اثری بر بازار فرش نداشته اســت. وی درباره پیش بینی های در نظر 
گرفته شــده برای خروج تولید و فروش فرش دستباف اصفهان از 
وضعیت رکود تصریح کرد: امیدواریــم با توجه به اینکه تولید فرش 
دستباف در اصفهان کم شــده و با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر 
کشور در سال آینده شــاهد جهش مثبتی در عرصه خرید و فروش 

فرش دستباف اصفهان باشیم. 

عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف از کاهش 30 درصدی 
تولید می گوید

مرثیه ای برای فرش دستباف اصفهان

محمد علی فروغــی در گفت و گو با خبرنگار تســنیم در اصفهان با 
اشاره به وضعیت بازار مرغ در پایان سال اظهار داشت: وضعیت مرغ 
اصفهان پیش از عید مناسب بوده ولی پس از عید نوروز احتمال اینکه 
با کمبود مرغ روبه رو شویم، وجود دارد چون به دلیل شیوع آنفلوآنزا 
مدتی جوجه ریزی در مرغداری ها انجام نمی شــود. وی افزود: قبل 
از عید، جوجه ریزی در مرغداری ها انجام شــده ولی شــاید به دلیل 
شیوع این بیماری با افزایش قیمت خفیفی روبه رو باشیم. متاسفانه 
آنفلوآنزا همچنان ادامه دارد و به دلیل اینکه پاک سازی کامل انجام 
نشده است جوجه ریزی نیز صورت نمی گیرد. زمانی که جوجه ریزی 
نشود 2 ماه پس از آن تاریخ با کمبود مرغ مواجه می شویم و احتمال 
افزایش قیمت پس از عید وجود دارد. رییس اتحادیه گوشت سفید 
اصفهان با بیان اینکه مرغ فروشــان اصفهانی از فروش این محصول 
احساس رضایت نمی کنند، گفت: متاسفانه به دلیل رکودی که در بازار 
وجود دارد و همچنین شیوع آنفلوآنزا با کمبود مرغ روبه رو هستیم. 
اگر فروش مرغ مانند سال های گذشته رونق داشت اکنون با افزایش 
قیمت مرغ در اصفهان روبه رو بودیم. وی افزود: اگر بازار رونق پیدا کند 
با افزایش قیمت مواجه می شویم ولی با توجه به رکود بازار، بسیاری از 
همکاران ما سود زیادی را بر قیمت خرید مرغ خود اضافه نمی کنند، از 
این رو قیمت مرغ در اصفهان از دیگر شهرهای کشور مناسب تر است.

 قیمت مرغ در اصفهان 
مناسب تر از سایر شهرهاست

اگر فساد نبود...
چند سالی است که گوش ما به شنیدن اخبار اختالس چند هزار میلیاردی 
عادت کــرده، قوه قضائیه و دیگــر نهادهای نظارتی در حال رســیدگی به 
چندین پرونده بزرگ چند هزار میلیاردی هســتند؛ امــا آیا تصوری از این 

ارقام بزرگ با آن همه صفر مقابلشان دارید؟ 
این حجم فساد مالی چه تاثیری بر اقتصاد کشور می گذارد؟ 

اگر فساد نبود چه کارهایی می شد کرد؟
می شد نیروگاه ساخت:

اگر فقط چهار نمونه از بزرگ ترین موارد فســاد اقتصادی را جمع بزنید از 
عددی که می بینید ســر در نمی آورید و یا از فرط حیرت مغزتان سوت 

می کشد:
رانت 7 هزار میلیارد تومانی ارزی: 3 صرافی با امتیازاتی که 

دولت به آنها داده در ســال 90 با بهره گیــری از بازار 
آشــفته ارز به 7000 میلیارد تومان ســود رسیدند. 
مجلس گزارشــی تهیه کرده و به قــوه قضائیه ارجاع 

داد.
اختالس 3 هزار میلیارد تومانی: بین سال های 

88 تا 90 حدود ســه هزار میلیارد تومان با شــبکه ای از 
شــرکت های وابســته به گروه امیرمنصور آریا و 7 بانک 
 اختالس شــده، چندین نفر بازداشــت و محکوم شدند،

 مه آفرید خسروی اعدام شد.
بابک زنجانی: او در مجموع متهم اســت که 
بیش از 8 هزار میلیارد تومان سوءاســتفاده کرده 
اســت در یکی از تازه ترین موارد فساد مالی بزرگ 

صادق الریجانی اعــالم کرده که شــخصی 6500 
میلیارد تومان وام بی حســاب گرفته و بخشی  از آن را از 

کشــور خارج کرده اســت، مجموع این چهار مورد به 24 تریلیون و 500 
میلیارد تومان یا 24500 میلیارد تومان می رسد. حتی اگر این رقم را گرد 
کنیم به رقم 24 هزار میلیارد تومان می رسیم. اگر این مبلغ را با کل بودجه 
ســاالنه آموزش و پرورش مقایسه کنید شگفت زده می شــوید. علی اصغر 
فانی، وزیر آموزش و پرورش چهارشــنبه 3 تیر در حالی استیضاح شد که 
یکی از مشکالت مزمن آموزش در ایران کمبود بودجه است.تامین آموزش 
همگانی و رایگان یکی از وظایفی اســت که قانون اساســی به عهده دولت 

گذاشته است، اما دولت یازدهم در ادامه سیاست  خصوصی سازی در سال 
93، بسیاری از تکالیف وزارت  آموزش و پرورش را از طریق تصویب بودجه 
21 هزار میلیارد تومانی کم کرده اســت. می خواهیــد بدانید چرا 21 هزار 
میلیارد تومان برای آمــوزش بیش از 12 میلیــون دانش آموز و 1 میلیون 
معلم و کادر اداری رقمی ناچیز است؟ این رقم کمتر از  رقم 4 اختالس افشا 
شده در سال های اخیر اســت. بودجه وزارت آموزش و پرورش می توانست 
بیش از دوبرابر شــود یا بیش از 24000 مدرســه ســاخت؛ تنها اگر فساد 

نبود...  می شد حداقل دســتمزد کارکنان آموزش و پرورش را برای چهار 
ســال دو برابر کرد. با این مبلغ  می شــد پول 72 ســال کمــک غذایی به 
بچه های تحت پوشــش کمیته امداد را داد و یا اینکه یک سال و نیم به 10 
میلیون نفر روزی یــک وعده غذای گرم داد. فقط با پول ســه پرونده رانت 
ارزی، مه آفرید و بابک زنجانی می شــد 88 درصد هزینــه احیای دریاچه 
ارومیــه را تامین کرد یــا به ارتفاعــی بلندتر از 66 برج میــالد، چک پول 

صدهزار تومانی روی هم چید یا حتی می شد 31 بار تا ماه رفت و برگشت!

کافه اقتصاد
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دانستنیها

با  مرگبارترین 
 داروها

 آشنا شوید

  در طی ۴ ســال اخیــر، مــرگ ناشــی از اور دوز
) مصرف بیــش از حــد دارو( بیــش از ۲۳ درصد 
بوده است. از ســال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، تعداد افرادی 
که جان خــود را به خاطــر اوردوز در ایالت متحده 
آمریکا از دســت داده اند تا ۲۳ درصد افزایش یافته 
 اســت. ۱۰ مــورد از داروهایی که مســئول چنین

 مــرگ و میرهایی بوده انــد در ســه طبقه بندی 
اصلی جــای می گیرند: مواد مخدر یــا اپیوئید)که 

در برگیرنده هروئین، مســکن هایی همچون اکسی 
کدون، هیدروکدون، مورفین، فنتانیل و همچنین 
متادون که برای درمان اعتیاد به هروئین اســتفاده 
می شود(، بنزودیازپین)همچون آلپرازوالم که برای 
درمان اضطراب مورد اســتفاده قرار می گیرد و نیز 
سایر داروهایی که برای درمان افسردگی، بی خوابی 
و حالت تهوع استفاده می شود(، محرک هایی مثل 

کوکائین و متامفتامین.

به ترتیب، در سال ۲۰۱۴، ۱۰ مورد از مرگبارترین 
داروهایی که باعث از دســت رفتن جان انســان ها 
شده است به شرح زیر می باشد: هروئین، کوکائین، 
اکســی کدون، آلپــرازوالم،  فنتانیــل، مورفین، 
متامفتامیــن، متــادون،  هیدروکــدون و دیازپام. 
محققان مرکز ملــی کنترل بیماری ها با بررســی 
علل و عوامل مرگ ناشــی از اوردوز دریافته اند که 
مرگ ناشــی از اوردوز هروئین در طول دوره زمانی 

۵ ساله سه برابر شده اســت. همچنین مرگ ناشی 
از متامفتامین نیز به دو برابر افزایش یافته اســت. 
از ســال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ نیز مرگ ناشی از اوردوز 
فنتانیل کــه اغلب برای درمان درد مورد اســتفاده 
قرار می گیرد دو برابر شــده اســت. تعداد فزاینده 
اعتیاد به مــواد مخدر به یک نگرانی تبدیل شــده 
است. به همین خاطر دولت ها تالش می کنند راهی 

را برای مقابله با این مشکل بیابند.

لوبیا سویا حاوی خواص بی شماری برای سالمتی انسان است. 
از امالح معدنی موجود در این محصول گیاهی می توان به آهن، 

فسفر، منیزیم و سایر ویتامین ها و امالح معدنی اشاره کرد.
 آهن

بر اساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی، در حدود ۸۰ 
درصد از جمعیت جهان کمبود آهــن دارند. آهن برای انتقال 
اکسیژن به سلول های بدن ضروری است. مصرف نصف فنجان 
از لوبیا سویای پخته شده ۲۵ درصد از آهن توصیه شده روزانه 

را برای بدن فراهم می کند.
 آهن موجــود در لوبیا ســویا از نــوع آهن غیر ِهــم )آهنی 
که در منابــع گیاهی وجــود دارد( بــوده که جــذب آن به 
اندازه آهن منابع حیوانی نیســت. شــما مــی توانید جذب 
غذاهای حاوی آهن از جمله گوشــت، مرغ یا لوبیا ســویا را 
 با مصرف منابع غنی از ویتامیــن C مانند آب پرتقال افزایش

 دهید.
 فسفر

بدن از فسفر برای تولید DNA ترمیم ســلول ها، بافت ها و 
ساخت استخوان ها و دندان های قوی استفاده می کند. کلیه 
نیز به این ماده معدنی برای کمک به دفع مواد زائد و متعادل 
کردن دریافت سایر ویتامین ها و مواد معدنی از جمله منیزیم، 

ید، روی و ویتامین D نیاز دارد.
 مصرف نصف فنجان از لوبیا سویا ۲۰ درصد از نیاز روزانه بدن 

به فسفر را تامین می کند.
 منیزیم

این ماده معدنی در بســیاری از واکنش های بیوشــیمیایی و 
همچنین در تنظیم فشارخون و سطوح قند خون کاربرد دارد. 
منیزیم همچنین به حفظ استحکام استخوان ها و تبدیل غذا 

به انرژی در بدن کمک می کند. 
مصرف نصف فنجان از لوبیا ســویای پخته شده ۲۰ درصد از 
منیزیم توصیه شده در روز را برای بدن فراهم می کند. دریافت 
منیزیم کافــی از طریق رژیم غذایی ممکن اســت در کمک 
 به کاهش خطر فشــارخون باال، دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی

 موثر باشد.

هنگامی که کــودکان نشــانه هایی غیر معمــول را بیان 
می کنند، اغلب شــرایطی طبیعی دارنــد و چندان جای 
نگرانی وجود نــدارد. با این وجــود، برخی نشــانه ها به 

مشکالتی جدی و حاد اشاره دارند. 
در ادامه با برخی از نشانه هایی که نیازمند توجه بیشتری  
هستند و ممکن اســت در صورت تداوم،  ضرورت مراجعه 

به پزشک را ایجاد کنند آشنا می شویم.
 عدم واکنش به صداهای بلند

اگر نوزادان از قدرت شــنوایی برخوردار نباشند یا مشکلی 
در این زمینه داشته باشــند نمی توانند مشکل خود را به 

زبان بیاورند. 
همچنین، آنها نســبت به محرک های مختلف آن گونه که 
انتظار می رود واکنش نشان نمی دهند. اگر متوجه شدید 
که صداهای بلند نوزاد شما را اذیت نمی کند یا واکنشی به 
آنها نشان نمی دهد، در کوتاه ترین زمان ممکن به پزشک 
مراجعه کنید تا احتمال وجود مشــکالت شنوایی بررسی 

شود.
 مشکل تمرکز

نوزادان نمی توانند به شــما بگویند کــه از تاری دید رنج 
می برند یا اینکــه ناتــوان از متمرکز کردن چشــم های 
خود هســتند اما روش هایی وجود دارند که می توانند به 

شناسایی این شرایط کمک کنند. 

اگر نوزاد شــما اصال روی اجســام متمرکز نمی شود یا در 
یافتن اجسامی که در نزدیکی او قرار دارند با مشکل مواجه 

است، شرایط را به پزشک خود اطالع دهید. 
نشانه هایی مانند دوبینی، مشــکل در خواندن، یا بیش از 
اندازه نزدیک نشستن در برابر تلویزیون در کودکانی که در 

سن مدرسه قرار دارند باید مورد توجه قرار گیرد. 
اگر فرزند شــما عملکــرد خوبــی در کالس درس ندارد، 
اطمینان حاصل کنید که به خوبی می تواند تخته سیاه را 

مشاهده کند یا خیر. 
مالش مداوم چشم نشانه دیگری از مشکالت بینایی بالقوه 

است.

از خواص لوبیا سویا چه می دانید؟

 مطالعات نشان داده اســت؛ میزان باالی ذرات ریز آلودگی هوا 
ناشــی از بخاری های هیزمی با افزایش نرخ بســتری شدن در 

بیمارستان به دلیل حمله قلبی، مرتبط است.
به عنوان مثال محققــان دریافتند در طول ماه های ســرد که 
آلودگی ناشــی از بخاری های هیزمی بیشــترین میزان است، 
ریســک حمله قلبی در بین افراد ۶۵ ســال به بــاال، ۱۹ درصد 

بیشتر است.
به گفته محققان، این ارتباط در زمان ایجاد آلودگی هوا بیشــتر 

ناشی از سوخت چوب قوی تر است.
متخصصان بیمارســتان لنوکــس هیل نیویورک ســیتی هم 
با تاکیــد این یافته ها عنــوان می کنند قرارگیــری در معرض 
دود ناشــی از احتراق زیســت توده ها نظیر دود ایجادشــده از 
بخاری های هیزمی در فضای بســته، به عنــوان فاکتور پرخطر 

سالمت تشخیص داده می شود.

 محققان دانشــگاه آکســفورد دریافتند ۱۸ مورد از ۲۵ بیماری 
خودایمنی نظیر بیماری پوســتی لوپوس، پسوریازیس یا ام اس 
ارتباط قابل توجهی بــا زوال عقل دارند. به گفتــه دکتر مایکل 
گلداکر، سرپرســت تیم تحقیق، این تحقیق فقط نشان می دهد 

که این شرایط با ریسک باالی زوال عقل مرتبط است.
مطالعه نشان داده اســت افراد مبتال به ام اس در حدود دو برابر 
در معرض ریسک زوال عقل قرار دارند. پسوریازیس با ۲۹ درصد 
افزایش ریسک زوال عقل، لوپوس با ۴۶ درصد، آرتروز روماتوئید 
با ۱۳ درصــد و بیمــاری روده ای کرون با ۱۰ درصــد افزایش 

ریسک زوال عقل مرتبط است.
بر اســاس این تحقیقات »نحوه تاثیر بیماری های خودایمنی بر 
مغز مشخص نیســت. اگرچه برخی عنوان می کنند که التهاب 
مزمن یا تاثیرات خودایمنی ممکن اســت در بروز آلزایمر نقش 

داشته باشند.«

بخاری های هیزمی موجب 
بروز مشکالت قلبی می شوند

ارتباط اختالالت ایمنی با 
ریسک زوال عقل

این نشانه های سالمت در کودکان را جدی بگیرید)1(
سالمتکودک

اخباریادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

ارتباط اختالالت ایمنی با ریسک زوال عقل

دانستنیها

خواصخوراکیها

زیبایی

یک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی با تشریح دالیل 
»قوس کمر« معروف بــه »لــوردوز« و همچنین »زین 
اسبی« به انجام چگونگی ورزش های »ویلیامز« پرداخت 
و علت پادرد به خاطر ایستادن های طوالنی را نیز توضیح 
داد. علی پناهی در تعریف »لــوردوز« و اینکه قوس های 
ســتون فقرات چه تاثیری بــر تعادل بــدن دارد، اظهار 
داشــت: قوس ها ضربه گیر طبیعی بدن هســتند. ستون 
فقرات در مناطقی قوس هایــی دارد که در حالت طبیعی 
شکل خاصی دارند، اگر این قوس ها به هر دلیلی از جمله 
زمینه ای، ژنتیک یا شــیوه زندگی از حالت طبیعی خارج 

شوند، نیاز به بررسی و ارزیابی دارد.
شکل طبیعی ستون فقرات به علت وجود قوس هایی است 
که با هدف بهتر انتقال وزن و ضربه گیری طراحی شــده 

است. 
اگر ستون فقرات سطحی صاف داشت، انتقال ضربات در 
طول روز فشار بیشتری را به زانوها و کف پا وارد می کرد و 

باعث آسیب پذیری بیشتر آنها می شــد. ما اگر از بغل به 
ســتون فقرات نگاه کنیم دو انحراف رو به جلوی ســتون 
فقرات را می بینیم که لوردوز اســت کــه در ناحیه کمر و 
گردن اســت و یک انحراف رو به عقب در ناحیه قفســه 
سینه و ناحیه نشــیمنگاهی وجود دارد و کیفوز در ناحیه 

قفسه سینه شایع تر است.
چه زمانی این قوس ها از شــکل طبیعی خارج می شوند؟ 
و ما چگونه متوجه می شــویم که این قوس هــا از حالت 

طبیعی خارج شده است؟
 دالیل بســیاری بــرای افزایش قــوس می توانــد  وجود 
داشته باشد؛ پوکی استخوان یکی از عللی است که کیفوز 
قفسه ســینه را زیاد می کند و قوس ناحیه کمری در آن 

محل زیاد می شود.
چاقی، شلی جدار عضالت شــکم، حاملگی، لیزخوردگی 
مهره، بیماری هایــی که رباط هــا و ارتباطــات مهره ها 
را ضعیف می کنــد مانند یک بیمــاری ژنتیکی که در آن 

لیگامان ها شل می شود و باعث می شود قوس ها زیاد شود 
نیز ســبب ایجاد که لوردوز کمری مانند کمر زینی شکل 

می شود. )شبیه زین اسب(
آیا افراد عادی جامعه می توانند لوردوز را تشخیص دهند؟

یک شــکل خیلی ساده تشــخیص این اســت که از فرد 
می خواهیم به دیــوار تکیه دهد و شــانه ها را بــه دیوار 
بچسباند. پاشنه پا را به دیوار برســاند. از شخص دیگری 
می خواهیم دســتش را از ناحیه کمر او رد کند. اگر دست 
خیلی راحت عبور کند یعنی قوس کمــر افزایش یافته و 

لوردوز بیشتر شده است.
 لوردوز شــدید چه عوارضــی دارد و چگونــه می توان از 
آن پیشــگیری کرد؟ راه اصالح این بیماری چیست؟ آیا 

غربالگری پایه را برای همه افراد توصیه می کنید؟
 لوردوز در دختران خیلی شایع اســت. اختالالت ستون 
ـ ۱۰ سالگی است. در  فقرات در سنین رشدی یعنی ۱۲ـ 
این زمان چون عضالت کودک فعال بوده و فعالیت او زیاد 
است مشکل خودش را نشــان نمی دهد، یا والدین به آن 

توجه نمی کنند.
 مهم ترین زمان توجه کردن به این مورد در همین سنین 
اســت که بدون اقدام جراحی و با اصالح وضعیت زندگی، 
ورزش، اســتفاده از بریس و کفش مناسب برطرف شود؛ 
زیــرا وقتی قوس کمری زیاد شــود در ســنین باال باعث 
آســیب دیســک می شــود و به جراحی خواهد انجامید.

یادمان باشد ورزش ژیمناستیک برای کودکانی که لوردوز 
دارند مفید نیســت زیرا در ژیمناستیک عضالت به سمت 
عقب کشیده می شــوند و در افرادی که قوس کمری شان 
زیاد اســت احتمال لیزخوردگی مهــره و افزایش لوردوز 

وجود دارد.
ورزش هایی که ضربات زیادی دارند مثل جودو و تکواندو 
هم بــرای این افراد مفید نیســت و این افراد بهتر اســت 
ورزش دیگری را انتخاب کنند و با کمک پزشــک ضعف 

عضله و کوتاهی عضله را اصالح کنند.
در مقابل تقویت عضالت پشت ستون فقرات مانع بیشتر 
شــدن لوردوز کمری می شــود. اینکه کــدام عضله باید 
تقویت شــود و کدام عضله باید کشیده شــود، بر اساس 
مشکل فرد، انجام می شود. کســی که قصد ورزش کردن 
دارد)مانند فوتبال و والیبال( قبــل از انجام آن باید تمام 
عضالت را که مقابــل هم قرار دارند به طــور آرام در تمام 

طول عضله بکشد.
 توصیه  شــما برای بچه هایی که با کوله پشــتی به مدرسه 

می روند چیست؟
اســتفاده از کوله پشــتی آن هم نوعی که طــول بندش 
مناسب نباشــد و تا پایین کمر آمده باشد به ستون فقرات 
ضربه می زند و در طوالنی مدت لوردوز ایجاد می کند. البته 
روش درســت این اســت که لبه تحتانی کوله پشتی باید 
باالتر از کمر قرار گیرد یعنی از ناحیه ای که بچه می نشیند 
چند ســانت باالتر باشــد و حتما بندها باید بسته باشد و 

وزن کوله پشتی نهایتا ۱۳تا ۱۵ درصد وزن بچه باشد.

روش های درمانی از بین بردن قوس کمر
۲- موز و ماســت: مواد مورد نیاز: یــک دوم از یک 
موز رسیده،یک قاشــق غذا خوری ماست، سه قاشق 

غذاخوری عسل، یک قاشق غذا خوری آب لیمو
مدت زمان:۳۰ دقیقه

 روش آماده سازی
۱- در یک کاســه، موز را پوره کنید تا کامال نرم شود و 

توده ای وجود نداشته باشد.
۲- به موزهای پوره شده بقیه مواد را افزوده و خوب با هم 

مخلوط کنید تا نرم شوند.
۳- ترکیب را از ریشــه تا باالی موها بمالید تا زمانی که 

کامال موها را فرا گیرد.
۴- موها را ۲۵ تا ۳۰ دقیقه آغشته به ماسک نگه دارید.

۵- با شامپو بشویید.
می توانید این کار را دوبار در هفته تکرار کنید.

 چرا این ماسک برای رشــد مو تاثیر گذار 
است؟ این ماســک فوق العاده آب رسان مو، مغذی و 
همچنین دارای ترکیبات تمیز کننده پوست کف سر 
است؛ همچنین کمک می کند پوست کف سر و موی 

سرتان سالم بماند و رشد مو ها سریع تر انجام شود.
۳- ماست و روغن زیتون: مواد مورد نیاز: یک قاشق 
غذا خوری روغن زیتون، یک فنجان ماست، یک قاشق 

غذا خوری آب لیمو، دو فنجان آب
مدت زمان:۲۰ دقیقه

 روش آماده سازی
۱- روغن و ماست را در یک کاسه ترکیب کنید و کنار 

بگذارید.
۲- آب لیمو و آب را ترکیب کنید.

۳- موهای خود را با شامپو بشویید و آب اضافی را از آن 
بگیرید.

۴- ماسک ماســت و روغن را به موهای مرطوب خود 
بمالید و اجازه دهید ۲۰ دقیقه بماند.

۵- ماسک را با آب سرد یا ولرم بشویید.
۶- موها را با ترکیب آب و آبلیمو بشویید.

می توانید دو بار در هفته این کار را انجام دهید.
 چرا این ماسک برای رشــد مو تاثیر گذار 

است؟
سالم نگه داشــتن مو و پرهیز از شکســتگی آن، برای 
 رشد مو ضروری است. این ماســک موهای شما را نرم

 نگه می دارد و باعث می شــود راحت تر بتوانید آنها را 
حالت دهید. شست وشو با آب و آبلیمو نیز pH پوست 
کف سر را متعادل می کند و به درخشندگی موها کمک 

می کند.

چرا رشد مو با ماست بیشتر 
می شود؟)۲(

افراد به منظور تهیه آجیل شــب عید خود باید نهایت دقت را به 
خرج دهند و تنها آن را از شرکت های معتبر و دارای مجوز وزارت 

بهداشت خریداری کنند.
فرهاد وحیــد، دکترای تغذیــه و رژیم درمانــی در گفت وگویی 
در خصوص آجیل شــب عید بیان کرد: آجیل، ماده ای سرشار از 
پروتئین و کالری اســت و به نوبه خود محصول مفیدی برای بدن 
محسوب می شود البته این در صورتی است که به آن نمک و مواد 

افزودنی اضافه نشده باشد.
وی اظهار داشت: از آنجایی که آجیل مســتعد رشد انواع قارچ  و 
باکتری  و بخصوص قارچی به نام آفالتوکســین اســت بنابراین 
افراد باید حتما از مغازه و شرکت های معتبر و دارای مجوز وزارت 

بهداشت نسبت به خرید آجیل شب عید خود اقدام کنند.
وحید تصریح کرد: تولید این ســم در آجیل و خشــکبار، به ویژه 
پسته که در پوســته قرار دارد، در صورت عدم رعایت نکات الزم 
و مناسب برای نگهداری، بسیار سریع و ظرف یک هفته تا ۱۰ روز 

صورت می گیرد.
گفتنی است؛ خرید و نگهداری صحیح آجیل و خشکبار آجیل از 
مواردی است که مردم باید در آستانه سال جدید و افزایش مصرف 
آجیل به آن توجه کنند زیرا نگهداری نادرست این اقالم می تواند 

باعث تولید سم آفالتوکسین، به عنوان عاملی سرطان زا شود.

رییس دانشــگاه علوم بهزیســتی و توانبخشــی و فلوشیپ علوم 
اعصاب، فعالیت بدنی را یکی از راه های موثر برای فعال نگه داشتن 

مغز بزرگساالن و میانساالن و ارتقای توانایی مغزی آنها ذکر کرد.
دکترمحمد تقی جغتایی اظهار کرد: بزرگســاالن و میانســاالن 
برای حفظ بهداشــت مغز و ارتقای توانایی مغز خود باید نخست 
فعالیت های بدنی داشته باشــند. وی بیان کرد: انجام ورزش های 
هوازی از نوع دویدن و پیاده روی، ورزش هایی که در فضای آزاد و 
بدون استرس است و حالت خوشایند به فرد می دهد، توصیه می 
شود. به گفته دکتر جغتایی، در مغز فاکتورهایی به نام فاکتور رشد 
مغز داریم، مقدار این فاکتور با انجــام ورزش های هوازی افزایش 
می یابد و موجب می شــود که ســلول های عصبی تــازه بمانند، 
ارتباطات ســلولی حفظ شــود و عالوه بر حفظ توانایی مدارهای 

عصبی، موجب ارتقای آنها نیز خواهد شد. 
وی ادامه داد: از طرف دیگر وقتی که ورزش با حالتی خوشــایند 
ولذت همراه اســت در مغزنیز دو ماده شــیمیایی به نام آدرنالین 
و سروتونین آزاد می شــود که این دو ماده شیمیایی نیز به حفظ 
قوای ذهنی بخصوص حافظه کمک می کند.جغتایی یادآور شــد: 
توصیه دوم برای حفظ توانایی مغز، دوری از استرس یا کنار آمدن 
با آن است ، همه مردم در زندگی خود  ممکن است دچار استرس 
و اضطرابی هرچند مختصر بشوند و طبیعی است، استرس عاملی 
اســت که میزان فاکتورهای رشــد مغز را کم می کند و اگر کسی 
استرس نداشته باشد میزان فاکتورهای رشد مغزش افزایش پیدا 
می کند. وی ســومین توصیه را انجام کارهای خالقانه برشمرد و 
گفت: انجام کارهای خالقانه برای همه افراد امکان پذیراست، مثال 
حل کردن جدول کاری خالقانه است، استفاده از چرتکه در انجام 
حســاب های روزانه، اســتفاده از حافظه ذهنی برای پیدا کردن 
مسیرها به جای مکان یاب گوشی های همراه نیز از جمله کارهای 

خالقانه است.
وی ادامــه داد: نــوع رژیــم غذایــی نیــز بســیارمهم اســت و 
چهارمین توصیــه برای حفــظ توانایی مغز اســت، رژیم غذایی 
کــه آنتی اکســیدان دارد مثل میوه هــای رنگی، ســبزیجات و  
بنشن)حبوب( موجب می شــود که مدارهای عصبی مغز تقویت 
شــود. جغتایی افزود: آخرین توصیه؛ کتاب خواندن است، کتاب 
خواندن عامل مهمی اســت در حفظ قوای حافظه و تاثیر بســیار 
زیادی برحفظ قوای حافظــه و جلوگیری از تحلیــل آن دارد. از 
آنجایی که یکی از مشــکالت عمده دوره میانسالی و بعد از آن کم 
شــدن قدرت حافظه و به مرور از بین رفتن قوای حافظه اســت، 
خواندن و نوشــتن می تواند در حفظ حافظه و توانایی حافظه ای 

تاثیر شایانی  داشته باشد.

عضو انجمن علمی طب ســنتی ایران گفت: ســوءمجاز سودابی 
ارتبــاط زیادی بــا مشــکالت و ناراحتی هــای عصبــی دارد و 
تحقیقات نشــان داده که بیماری های عصبی مشــکالت زیادی 
را ایجاد می کنند که یکی از آنها ســرطان اســت. مهدی برهانی 
عضو انجمن طب ســنتی ایرانــی، در خصوص درمان  ســرطان 
در طب ســنتی گفت: در کتب طب ســنتی آمده اســت؛ اگر با 
تومور ســرطانی برخورد کردید آن را جدا کــرده و دور بیندازید. 
اما از آن جایی که در قدیم ســرطان های داخل شــکمی و احشا 
تنها بــا درمان های دارویــی قابل درمــان بودند، ایــن توصیه 
فقط بــه ســرطان هایی همچون پوســت که روی ســطح بدن 
بود، محدود می شــد.  وی افزود: اینکه درمان های طب ســنتی 
می تواند در درمان سرطان موفق باشــد، تاکنون نتیجه خاص و 
موفقیت آمیزی نداشــته اســت. طب ســنتی نمی تواند سرطان 
را به صورت صددرصــد درمان کند. برهانــی اضافه کرد: چندی 
پیش یکی از مدعیان طب ســنتی، اعالم کرده بود که ۸۵درصد 
ســرطان ها از طریق درمان های طب ســنتی، بهبــود می یابند 
و ۱۵ درصد مابقی که درمان نمی شــوند آنهایی هستند که دارو 
را درســت مصرف نمی کنند. در جواب چنین ادعایی باید گفت 
این فرد یا نمی داند، صددرصد یعنی چه و یا بیماری ســرطان را 
نمی شناسد. عضو انجمن علمی طب سنتی اضافه کرد: در درمان 
ســرطان، زمانی که مراحل درمان آغاز می شود برای توقف رشد 
بافت سرطانی مجبور هســتند رشــد کل بدن را مختل کنند یا 
در هنگام از بین بردن بافت ســرطانی، بافت های ســالم اطراف 
آن را نیز از بین می برنــد به همین دلیل بیمــار بی نهایت ضعف 
بدنی پیــدا می کنــد و دچار عــوارض زیادی می شــود. برهانی 
تعریف ســرطان در طب ســنتی را تجمع ماده ســودا در موضع 
خاص و پیشــرفت آن دانســت و گفت: ما ۳ مرحله ورم سودابی، 
ورم سخت و ورم پیشرفته تر که همان ســرطان است داریم؛ این 
بافت پیشــرفته تر قابل برگشــت به حالت قبل نیســت. برهانی 
 گفت: برای جلوگیــری از ایجاد ماده ســودابی باید دســتورات 
حفظ الصحه را رعایت کرد، یعنی فعالیت بدنی داشت، از پرخوری 
پرهیز کرد و در هوای ســالم نفس کشــید. همچنین باید بدانیم 
که سوءمجاز سودابی ارتباط زیادی با مشــکالت و ناراحتی های 
عصبــی دارد. تحقیقــات نشــان داده که بیماری هــای عصبی 

مشکالت زیادی را ایجاد می کنند که یکی از آنها سرطان است.

سمی خطرناک در آجیل و خشکبار 
شب عید

راز حفظ توانمندی مغز 
در افراد سالمند

تاثیر مشکالت عصبی در ایجاد 
تومورهای سرطانی

استفاده از 
کوله پشتی 

آن هم نوعی 
که طول بندش 

مناسب نباشد و 
تا پایین کمر آمده 

باشد
 به ستون فقرات 

ضربه می زند
 و در طوالنی مدت 

 لوردوز
 ایجاد می کند

قوس کمر در چه افرادی بیشــتر مشاهده می شــود؟ این عارضه چگونه قابل پیشــگیری خواهد بود؟ 
خانم هایی که باردار می شوند غالبا بیشتر با این عارضه درگیر هســتند؛ راهنمایی های پزشکی موثر در 

این باره را در ادامه این بخش در اختیارتان قرار خواهیم داد، با ما همراه باشید.
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پیشنهاد سردبیر: 
احتمال قابل سکونت شدن مریخ با یک حفاظ مغناطیسی

احتمال قابل سکونت شدن 
مریخ با یک حفاظ مغناطیسی 
 ناســـا بـــــه تازگـــی کارگاهـــــی بـــه نـــام

Planetary Science Vision 2050 را در مقر 
خود در واشینگتن برگزار کرده است. 

هدف از برگــزاری این کارگاه بحث دربــاره پروژه های 
فضایی بلندورزانه اســت که در ســال2050 میالدی 
قابل اجرا هســتند یا دســت کم می توان در این سال 
این پروژه ها را شروع کرد. یکی از جالب ترین ایده های 
 ایــن کارگاه از ســوی Jim Green مدیــر بخش

Planetary Science ناســا مطرح شد. این طرح 
 A Future Mars Environment for کــه
Science and Exploration نام داشت شامل 
ســاخت یک حفاظ مغناطیســی در یکی از مدارهای 
 ثابت بین مریخ و خورشــید اســت که Mars L1 نام 
خواهد داشت، هدف از ساخت این حفاظ نیز محافظت 
مریخ در برابر ذرات خورشیدی با انرژی باالست. ساختار 
این حفاظ از یک مدار الکتریکی دو قطبی بسته تشکیل 
می شود که قدرت آن برای تولید یک میدان مغناطیسی 
 مصنوعی کافی اســت. این حفاظ می توانــد از مارس 
در برابر میدان مغناطیســی ایجاد شــده توسط سایر 
اجســام محافظت کند و در نتیجه این ســیاره سرخ 
می تواند به تدریج اتمسفر خود را بازیابی کند. حدود90 
درصد از اتمســفر مریخ در طول عمر این سیاره توسط 
ذرات خورشــیدی از بین رفته اســت، اتمسفری که 
احتماال 3/5 میلیون سال پیش معتدل و دارای آب های 
سطحی بوده است. مطابق با مدل های شبیه سازی شده 
چنین حفاظی می تواند به مریــخ کمک کند که طی 
چندین سال نیمی از فشار جو خود را به دست بیاورد. 
دی اکسید کرین منجمد در کالهک های یخی قطبی 
مریخ شروع به پاک شــدن کرده یا به صورت مستقیم 
از حالت جامد به گاز تبدیل می شــوند. اثر گلخانه ای 
اتمســفر باریک مریخ را پر خواهد کرد و این سیاره را 
گرم می کند به این ترتیب ذخایر عظیم یخ در قطب های 
 مریخ شــروع به ذوب شــدن کرده و آب مایع سراسر 

این سیاره را در بر می گیرد.

اگر از عالقه منــدان ورزش محبوب والیبال هســتید و از قضا، 
دنبال یک بازی فــان و ســرگرم کننده بر اســاس این ورزش 
هســتید، به تازگی اســتودیو ایرانی و جوان » ســرگرمیدن « 
بازی » والیباحال « را برای پلتفرم اندروید با گزارشــگری استاد 

محتشمیان منتشر کرده است. 
استودیو سرگرمیدن امروز و طی مراسمی خصوصی با چند تن 
از اهالی رســانه و البته، حضور اســتاد محتشمیان، پیشکسوت 
مطرح ورزش والیبال و گزارشگر محبوب این روزهای مسابقات 

مختلف، بازی » والیباحال « را به مرحله انتشار رساندند. 
شاید سبک و سیاق بازی والیباحال دقیقا شبیه ساز ورزش اصلی 
نباشد، اما با ارایه  گیم پلی سرگرم کننده، ساده و گرافیک جذاب 

و خالقانه، می تواند مخاطبان را ساعت ها به خود مشغول کند.
وجود صدای اســتاد محتشــمیان به عنوان گزارشــگر داخل 
 بازی والیباحال شــاید یکــی از نقــاط قوت بازی محســوب 

شود. 
گزارش های محتشــمیان که با تکه کالم های خاص، حســابی 
 پرطرفدار اســت، احتماال عاملی باشــد تا مخاطبان بســیاری 

به سمت این بازی جذب شوند.
شما از هم اکنون می توانید این بازی را از طریق کافه بازار دانلود 

و بازی کنید.

 آمازون قصــد دارد بلندگوهای هوشــمند الکســا را به روزکند 
تا افراد از آنهــا بتوانند برای برقراری تمــاس های صوتی تلفنی 

استفاده کنند.
 انجــام این تماس ها بــا اســتفاده از  بلندگوهای الکســا با هم 
یا با استفاده از گوشی هوشــمند و بلندگوی الکسا ممکن است.

سخت افزار مورد استفاده برای این کار در الکسا فعال در مرحله 
آزمایشی اســت و انتظار می رود مدل به روزشــده الکسا با این 
ویژگی ها در ماه های آینده عرضه شود. البته سخنگوی آمازون 

هنوز در این زمینه اظهارنظری نداشته است.
به نظر می رســد آمازون قصــد دارد با اجرای ایــن ابتکارعمل 
 افراد بیشــتری را به اســتفاده از بلندگوهای الکسا تشویق کند 
و این تصور که آنها صرفا ابزاری لوکس هســتند را از بین ببرد.

 این بلندگوها بــرای پخش موســیقی، اخبار، اعــالم وضعیت 
 آب و هــوا و انجــام خریدهای آنالیــن کاربرد دارنــد و برخی 
شــرکت های فناوری برنامه های موبایلی ســازگار با الکسا هم 

طراحی و عرضه کرده اند.

روز جمعه گذشته برای اولین بار در تاریخ ارزش یک بیت کوین 
که رایج ترین ارز دیجیتال است، از یک اونس طال پیشی گرفت. 
بیت کوین یک سیســتم پرداخت جدید مبتنــی بر نوعی پول 

کامال دیجیتال است.
طال طی ماه های گذشــته روندی رو به نزول داشته و بیت کوین 
 به صورت آهســته در حال پیشرفت بوده اســت تا به اینجا که 
 در یــک روز تجــاری خــوب، ارزش بیت کوین از طال پیشــی 

گرفته است.
مطابق با شاخص ) Bitcoin Price Index ( BPI وب سایت 
CoinDesk و Coinbase، ارزش هــر بیت کوین به ازای200 
دالر در اواســط ســال 2015 میالدی به وضعیت کنونی یعنی 
 1238/11 دالر رسیده اســت. به این ترتیب ارزش بیت کوین 
در یک بازه زمانی خاص در روز جمعــه از ارزش یک اونس طال 

یعنی 1237/73 دالر بیشتر شده است. 
 البته این قیمت ها به صورت پیوســته در حال تغییر هســتند.

البته این موضوع باعث نمی شود که مردم طالهای خود را برای 
خرید بیت کوین بفروشــند، اما این خبر نشان می دهد که بیت 
کوین احتماال به زودی به دوران شــکوفایی خود باز می گردد. 
مردم اغلب ترجیح می دهند که پول خود را در حوزه های ایمن 
سرمایه گذاری کنند و کمتر به سراغ سرمایه گذاری هایی مانند 
مسکن می روند به این ترتیب افزایش ارزش بیت کوین می تواند 
 افراد بیشــتری را به ســرمایه گذاری روی ایــن ارز دیجیتال 

ترغیب کند.

درصورتی که به تازگــی متوجه شــده اید عمر باتری گوشــی 
هوشمندتان به طرز مشــکوکی کاهش  پیدا کرده است و باتری 
تلفن هوشمندتان به سرعت تمام می شــود، نیازی به استخدام 
کارگاه خصوصــی و جســت وجوهای عجیب  و غریب نیســت؛ 
 حافظــه پنهان یا کــش ) Cache ( گوشــی تان را پاک کنید 

و به این نگرانی پایان دهید!
 یکــی از کاربــران Moto Z Force Droid با کاهش باتری 
 به میزان 15درصد در هر ســاعت رو به رو می شد، امری که دو 
تا ســه برابر حد معمول بود. وی به ماجرا شک کرده و به بررسی 
 این موضوع پرداخت که ســر منشــا این مشــکل از کجاست؟

در بررسی ها مشخص می شود که یکی از اپلیکیشن های موجود 
بر روی گوشــی ) AnTuTu ( این کاربر مشکل ایجاد می کند، 
اما زمانی که ایــن نرم افزار لغو نصب می شــود، بازهم این ماجرا 

ادامه دارد. 
این کاربر پیگیر، سرانجام با امتحان تمام راه حل ها حافظه پنهان 
یا همان کش گوشــی خود را پاک می کند و مشــاهده می کند 
 که به طرز معجزه آســایی مشکل حل شــده و عمر باتری مجدد 

به همان 5 درصد در هر ساعت بازگشته است.
 بنابرایــن درصورتی کــه شــما عمــر باتــری گوشــی تان 
 به طرز مشــکوکی کم شــده و مــدام باید شــارژر گوشــی، 
همراه تان باشــد، پیش از اینکه بخواهید باتری گوشــی تان را 
 تعویض کنیــد ) البته درصورتی که باتری قابل تعویض باشــد ( 
 و به تعمیرکار مراجعه کنید، ســری به تنظیمات گوشــی زده 
 و از شــر حافظــه پنهان ) کــش ( گوشــی تان راحت شــده 

و آن را حذف کنید.
برای پیدا کردن نحوه پاک کردن کش یا حافظه پنهان گوشــی 
 نیازی بــه عملیات خــاص و پیچیــده ای ندارید، نام گوشــی 
 و طرز پاک کردن کش گوشــی تان را در گوگل جســتجو کنید 

و برای همیشه با این حافظه پنهان پردردسر خداحافظی کنید.

بازی موبایلی »والیباحال« با گزارش 
استاد محتشمیان منتشر شد

به روزرسانی الکسا 
برای انجام تماس  های صوتی

 ارزش بیت کوین برای اولین بار 
از یک اونس طال بیشتر شد

با این روش ساده عمر باتری گوشی 
خودتان را افزایش دهید! 

اخبار

خاکســتر هوابرد ) Fly ash ( همان طور که از نام آن پیداســت، ذرات ریز 
خاکســتر اســت که در هوا معلق می ماند. هنگام تولیــد کالن کاغذ و مقوا 
مقدار زیادی از این نوع خاکســتر همــراه لجن به وجود مــی آید. درهمین 
راستا دانشــمندان فنالندی این خاکســتر را به عنوان ماده اولیه برای تولید 
کاالهای پالستیکی  به کار بردند. آزمایش های محققان مرکز تحقیقات فنی 
VTT فنالند نشان داد این نوع خاکستر و لجن فرآیند تولید کاغذ را می توان 
جایگزین50 درصد از پروپیلنی کرد که در کامپوزیت های پالستیکی به کار 
 می رود.  این روش عالوه برآنکه از دورریز پســماند کاغذ جلوگیری می کند، 
 به کاهش هزینه های تولید کاالهای پالســتیکی منجر می شود و همچنین  
از میزان نفت مصرفی می کاهد. همچنین می توان با افزایش میزان خاکستر 
و لجنی که جایگزین پروپیلن می شود، ویژگی های پالستیکی مانند قدرت، 

ضخامت، مقاومت در برابر گرما، ظاهر و بافت سطح را بررسی کرد. 
تاکنون محققان VTT  کاشی های پالســتیکی و محفظه های پالستیکی 

ساخته اند که30 درصد آنها از دور ریز کاغذ تهیه شده است.

جف بزوس مدیرعامل آمــازون می گوید امیدوار اســت در آینده خدمات 
تحویل کاال را به طور مداوم و مطمئن در سطح کره ماه هم ارایه دهد. 

 بزوس که خود یک شــرکت فضایی خصوصی به نام بلــو اوریجین را اداره 
می کند در تازه ترین مصاحبه خود با واشــنگتن پست گفته است که ارایه 

این خدمات در آینده ضروری خواهد شد. 
وی با ارسال نامه ای به ســازمان فضایی ناسا دانشــمندان را تشویق کرده 
تا یک ســفینه فضایی ســاخت آمازون را برای ارایه همین خدمات در نظر 
بگیرند و اظهار امیدواری کرده ارسال تجهیزات و انواع کاال به ماه از اواسط 

دهه2020 ممکن شود. 
 جف بزوس معتقد اســت از این طریق می توان اقامت انســان ها در ماه را 
در آینده به امری عــادی مبدل کرد. وی افزوده اســت زمان آن رســیده 
که امریکا به مــاه برگردد و این بــار در آن باقی بماند. ســفینه فضایی که 
 بلواوریجین به همین منظور قصد ســاخت آن را دارد قــادر به حمل بیش 

از۴500 کیلوگرم انواع بار بوده و به طور مکرر قابل استفاده خواهد بود.

حمل بار به ماه تا یک دهه دیگر ممکن می شودتولید پالستیک از خاکستر کاغذ کشف راز سیاه و سفید بودن پانداها

 پانداها همواره مورد توجه دانشــمندان بوده اند. این جانوران گونه ای 
 از خرس ها هستند، اما ظاهر سیاه و سفیدشــان آنها را از این جانوران 
به طرز چشــمگیری متمایز کرده است. اکنون دانشــمندان فکر می 
کنند راز این تفاوت را پیدا کرده اند. به طور کلی پوســت رنگی جانوران 
تاثیر مهمی در جفت یابی، فراری دادن شــکارچیان و هماهنگ شدن 
 با محیط اطراف دارد. دانشــمندانی از دانشــگاه کالیفرنیا در دیویس 
و دانشگاه دولتی کالیفرنیا در النگ بیچ آمریکا پس از بررسی های دقیق 
به این نتیجه رسیده اند که هر بخش از بدن پانداها از حیث ساختار رنگی 

منطقه ای مستقل و منحصر به فرد محسوب می شود. 
این دانشــمندان هزاران تصویر متعلق به پانداهــای مختلف را مورد 
مطالعه قرار داده و به این نتیجه رســیده اند که سیاه و سفید بودن بدن 
 این گونه از خرس ها به این دلیل اســت که بــا دو نوع محیط مختلف 
در کوهستان های چین که محل اصلی زندگی آنها محسوب می شود 
هماهنگ شوند. در عین حال این ســاختار رنگی به جانور این امکان را 

می دهد تا ارتباط و تعامل بهتری با دوستان و دشمنان شان برقرار کنند.

نسل اول آی پد در سال2010 توســط استیو جابز معرفی 
شد و آغازی برای دوران پست پی سی ) Post-PC ( بود. 
با اینکه فروش PC ها کاهش پیدا کــرده، اما آنها در حال 
بازسازی خود هستند. همچون پی سی ها، تبلت ها نیز افت 
داشته اند، اما هنوز هم اپل بزرگ ترین تولید کننده تبلت 

است اگرچه سهم این برند از بازار در حال کاهش است.
 تبلت هــــا برخالف روزهــــای اوج ســــابق شــــان، 

درMWC 2017 حضور پررنگ و شاخصی نداشتند. 
اگر چه دو برند لنوو و سامســونگ چنــد تبلت اندرویدی 
 را در این رویــداد معرفی کردند، اما عمــده  توجه کاربران 
به سوی تبلت های هیبریدی مبتنی بر ویندوز10 بوده که 

می توان از آنها به عنوان لپ تاپ نیز استفاده کرد.
مقارن با حضــور کمرنگ تبلت هــای اندرویــد در بازار، 
کاربران نیز تمایل زیادی بــه جایگزین کردن این تبلت ها 

با تبلت های ویندوزی دارند.
مسئله  دیگر حضور فبلت ها بوده که می روند جای تبلت ها 

را مخصوصا در بازار آسیا به خود اختصاص دهند. 
الزم به ذکر اســت که تولیدکنندگان نیز کمتر تبلت های 
اندرویدی را ارایه می کنند، به طــور مثال برندهای اچ پی، 

ایســوس و ایســر نیز گزینه های کمتری را بــرای عرضه  
 تبلت های اندرویــدی در نظر گرفته و توجه بیشــتری را 
به تولید انواع هیبریدی آن مبتنــی بر ویندوز10 معطوف 

کرده اند.
بســیاری از کارشناســان پیش بینی کرده بودند که ظرف 
 پنج ســال اخیر تبلت ها از نظر تعداد ارایه شــده در بازار 
از پی سی ها، پیشی خواهند گرفت و در سال 201۴ گارتنر 
در گزارشی پیش بینی کرده بود که در سال 2015 تبلت ها 
از نظر تعداد عرضه پی سی ها را پشت سر خواهند گذاشت.

IDC اعالم کرد، در ســال 201۶ بیــش از 17۴ میلیون 
تبلت روانه  بازار شده اســت که در مقایسه با سال 2015، 
کاهش 15/۶ درصدی داشــته اســت. این کاهش شامل 

کمپانی اپل نیز هست. 
بر پایه آمار منتشر شده، این کمپانی با مجموع عرضه ۴2/۶ 

میلیون دستگاه، کاهش 1۴/2 درصدی را داشته است. 
 سامســونگ نیز این کاهــش را تجربه کرد، ایــن کمپانی 
 در ســال 201۶ حــدود 20/5 میلیون دســتگاه تبلت را 
 عرضه کــرد که در مقایســه بــا 20/۶ میلیون دســتگاه 

ارایه شده درسال 2015، کاهش داشته است.

رقابت کمپانی های سازنده بر ســر قیمت منجر به کاهش 
ارزش این دستگاه ها شده است. 

ارایه  تبلت هــای ارزان  قیمت توســط کمپانی هایی مانند 
آمازون، لنوو و بعضی از کمپانی های کمتر شناخته شــده  
چینی باعث رکود بیش از پیش تبلت ها شــده اســت. این 
کاهش قیمت تا جایی بوده که حتی بعضی از کمپانی های 
چینی تبلت هایی با قیمت پایین تــر از200 دالر را به بازار 

عرضه کرده بودند.
کمپانی لنــوو را باید جــزو معدود برندهایی دانســت که 
فروش تبلت های اندرویدیش در مقطعی از ســال 201۶ 
رشد داشته اســت. کل تعداد تبلت های عرضه شده توسط 
لنوو در ســال 201۶ به 3/7 میلیون رسید که کاهش 1/8 
درصد داشــت؛ اما عرضــه تبلت ها در پاییــز 201۶ برای 
لنوو با رشــدی 1۴/8 درصدی همراه بود. یوان یوانگینگ، 
 مدیرعامل لنــوو در جریــان برگــزاری کنفرانس مربوط 
به ارایه  گزارش مالی به این موضوع اشــاره کرد و گفت که 

عرضه  تبلت ها سرعت رشد باالیی دارد.
لنوو در جریان برگزاری کنگر ه  جهانی موبایل در بارسلونا، 
 تبلــت اندرویــدی Tab 4 را معرفی کرد که قرار اســت 
در دو سایز 8 و10 اینچی روانه  بازار شــود ولی تبلت های 
جدید وینــدوزی لنوو بود کــه توجه بســیاری را به خود 
جلب کرد. آنها در MWC 2017 از ســه تبلت هیبریدی 
ویندوزی Miix 320 با نمایشــگر جداشدنی و تبلت های 
Yoga 720 و Yoga 520 بــا قابلیــت اتصال کیبورد 

رونمایی کردند.
جف مردیث قائم مقام بخش محصوالت کــروم و اندروید 
لنوو در این رابطه گفت: باید تغییراتــی را برای تبلت های 
اندرویدی درنظر گرفــت و امکانــات و قابلیت های مثبت 
محصوالت هیبریدی و فبلت ها را بــا این محصول ترکیب 

کرد.
کمپانی لنوو در حال انجام این تغییرات اســت که می توان 
اشاره کرد به یوگا بوک این کمپانی در دو نسخه  ویندوزی 
و اندرویدی. همچنین بهره گیــری از گوگل تانگو در فب 2 
پرو لنوو را باید جزو تغییراتی دانســت که این تولید کننده 
چینی برای افزایش فروش محصوالتش اســتفاده می کند.

سامســونگ در جریــان MWC 2017، گلکســی تب 
اس 3 را معرفی کرد، اما بیشــترین تمرکز این کمپانی بر 
 گلکســی بوک هیبریدی مبتنی بر ویندوز معطوف بود که 

در دو سایز10 و 12 اینچی عرضه خواهد شد.
 آمارهای تهیه شــده توســط کمپانی سامســونگ حاکی 
از آن است که بیش از۶0 درصد بازار تبلت های هیبریدی را 
پلتفرم ویندوز به خود اختصاص داده است و این قسمت از 
بازار تبلت ها شانس رشــد1۴0 درصدی در مقایسه با سال 

گذشته را خواهد داشت.

استفاده از تبلت های هیبریدی در حال فراگیر شدن است

کافه اپهوش سنج

Slow Motion Camera اپلیکیشــنی بــرای ضبــط 
ویدئوهای اسلوموشن یا آهسته است که به کمک آن می توانید 

ویدیوهای جذابی ضبط کنید.
 اگر تجربه  کار با آیفون ۶ یا گوشی های پرچم دار اندروید مانند 
Galaxy S6 را داشــته باشــید، حتما با یکی از جذاب ترین 
ویژگی های دوربین آن ها یعنی ضبط آهسته  فیلم آشنا هستید. 
Slow Motion Camera اپلیکیشــنی بــرای پلت فرم 
 اندروید اســت که به شما امکان ســاخت ویدئو های آهسته را 
در هر گوشی اندروید می دهد. البته همین ابتدا باید این موضوع 
را روشن کنیم که شــما توسط این اپلیکیشــن به هیچ وجه 
نمی توانید نتایجی مشــابه فیلم های تولیدشده در پرچم داران 
داشته باشــید؛ چراکه این کار به دوربین گوشــی و فیلم های 
 ثبت شده با گوشــی بســتگی دارد و تنها دوربین های موجود 
در پرچم داران قادر به ثبت فیلم ها با تعداد فریم های باال هستند. 
بنابراین نتیجــه  خروجی این برنامه، به طــور کامل به کیفیت 
دوربین و ویدئوی شــما بستگی خواهد داشــت و نباید انتظار 

کیفیتی در سطح ویدیوهای ساخته شده در پرچم داران داشته 
 Slow Motion Camera باشید. با این حال اســتفاده از
کامال جالب و ســرگرم کننده اســت و می توانید از ویدیوهای 

ساخته شده، هرچند با کیفیت کمتر، لذت ببرید.
Slow Motion Camera دارای 29 مگابایت حجم است 

و برای اجرا به اندروید ۴/0/3 نیاز دارد. 
البته این برنامه خالی از ایراد نیست و برای مثال یکی از مهم ترین 
نقص های آن، عدم امکان آهسته ســازی بخشی از ویدئو است. 
در این اپلیکیشن شــما تنها قادر به آهسته کردن کل ویدئوی 
ضبط شده، یا فراخوانی شده هستید و مانند پرچم داران، امکان 
آهسته کردن تنها یک بخش خاص از ویدئو را نخواهید داشت. 
این برنامه به صورت رایگان قابل اســتفاده اســت؛ اما متاسفانه 
تبلیغات موجود در آن کمی آزاردهنده هستند و از همه طرف 
به کاربر هجوم می آورند. پاپ آپ ها، نوتیفیکیشن ها و تبلیغات 
درون برنامه ای همه در کنار هم در ایــن برنامه وجود دارند که 
 یک امتیاز منفی بزرگ برای آن محسوب می شود. برای دانلود 

این برنامه می توانید از لینک  زیر استفاده کنید.
 شــما می توانیــد بــرای دانلــود ایــن اپلیکیشــن آدرس

 goo.gl/QCSt0Q را در مرورگرتان وارد کنید.

:Slow Motion Camera برنامه

بــــرای گرفتــن ضبط و تهیه ویدئوهای آهسته
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2093
فردی درون اتاقــی به ابعــاد10 *10 * ۴ متر مکعب 
خود را به وســیله یک طناب به طول دو متر از ســقف 
آویــزان کرده و خــود را دار مــی زند. پــس از مدتی 
 افرادی به نزدیکی اتــاق او می آیند و او را صدا می زنند 
و می بینند که از اتاق او صدایی بیرون نمی آید، نگران 
می شوند و درب اتاق را می شکنند و متوجه می شوند 
که او خود را دار زده اســت بی آن کــه درون اتاق میز، 

صندلی یا چیز دیگری باشد. 
او چگونه می تواند خود را دار زده باشد؟

جواب معمای  2091 
 ایــن گونه امــکان پذیر اســت کــه دو فــرد هریک 
 با مادرشــوهر طــالق گرفتــه یکدیگــر ازدواج کرده 

و هریک از آن ها پسری را به دنیا بیاورند . . . 
 بنابرایــن پســر بــرای زن دیگــری، هم حکم پســر 

و هم حکم برادرشوهر را دارد.
لطفا جواب معماهای طرح شــده را به همراه نام 

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

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

بسیاری 
از کارشناسان 

پیش بینی 
کرده بودند که 
ظرف پنج سال 

اخیر تبلت ها 
از نظر تعداد 

 ارایه شده در بازار 
از پی سی ها، پیشی 

خواهند گرفت

 با وجود کاهش فــروش تبلت های اندرویدی در ســال 201۶ اما تبلت های هیبریدی وینــدوزی همان طور که 
درMWC 2017 نیز شاهد بودیم، با رشد چشمگیری همراه بودند. از این رو کمپانی های سازنده نیز به فکر ایجاد 

تغییراتی در تبلت های خود افتاده اند.
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آخرین برنامه از مجموعه برنامه های »زن و ســینما« در ســال 
95، روز سه شنبه 17 اســفندماه در نگارستان امام خمینی)ره( 
برگزار می شود. در این برنامه فیلم مســتند »داستان هایی که 
می گوییم« ساخته »ســارا پولی« نمایش داده می شود و بعد از 
آن با حضور دکتر مریم قاســمی مورد نقد و بررسی قرار خواهد 
گرفــت. هفتمین برنامــه از مجموعه برنامه های زن و ســینما 
به همت دفتر تخصصی ســینما ســازمان فرهنگــی تفریحی 
شــهرداری اصفهان و خانه مســتند اصفهان، روز سه شنبه 17 
اســفندماه برگزار می شود. داســتان هایی که می گوییم، فیلم 
مستند کانادایی ساخت ۲۰1۲ است که توسط سارا پولی نوشته 
و کارگردانی شده و توسط انجمن ملی فیلم کانادا )NFB( تولید 
شده اســت. این فیلم به رابطه مایکل و دایان پولی، پدر و مادر 
سارا پولی، بازیگر و کارگردان سینما می پردازد. فیلم با روایتی از 
زاویه دید فیلمساز، روایت خود را از زندگی او از طریق مصاحبه 
با خواهران و برادران پولی ازهــر دو ازدواج مادرش، مصاحبه با 
دیگر اقوام و دوستان خانوادگی و روایت مایکل پولی)پدر سارا( 
از خاطرات خود شــکل می دهد. مجموعه برنامه های نمایش و 
نقد فیلم های مســتند زن و سینما، سه شــنبه هر هفته ساعت 
16:3۰ در ســالن نمایش نگارســتان امام خمینی)ره(، برگزار 

می شود که حضور آن برای عالقه مندان آزاد است.

نمایشگاه نقاشــی »مگس های قجری« در گالری سایان درحال 
برگزاری است.

به گــزارش ایمنــا، در این نمایشــگاه، نقاشــی هایی از اســمر 
بخشنده مهر، الهه وکیلی، پانته آ بیات مختاری، جواد محبی، حامد 
فرهی، حسین ریشهری، رضوان پیشــدادی، رویا مزروعی، فرزاد 
احمدجو، فاطمه سپه وند، عرفان احتشــامی، شادی ودایی، سارا 
محمدی، زهرا ودایی، فرزانه جویافر، زهرا شیروی، فرشته ملکوتی، 
فریبا یــوری، کاتری روحانی، مهدیه جعفری، مهســا نصر، مهناز 
راست قلم و نگار عشوریان نمایش داده شــده است.عالقه مندان 
برای بازدید از نمایشــگاه »مگس های قجــری« می توانند تا 19 
اسفندماه ســاعت 16 تا ۲۰ به گالری سایان واقع در خیابان ابوذر، 

بن بست سی و دوم)امین( شماره 17 مراجعه کنند.

اکران »داستان هایی که می گوییم« 
در هفتمین نشست »زن و سینما«

نمایشگاه نقاشی »مگس های 
قجری« در گالری سایان

بازیکن سابق تیم پرســپولیس، در جمع بازیگران سریال »خانه ما«  
قرار گرفته و مقابل دوربین رفته است.

تصویربــرداری مجموعه »خانه مــا« به کارگردانی ســامان مقدم 
و تهیه کنندگی حمیــد رحیمی نادی همچنــان در تهران در حال 
پیگیری است. این ســریال که قرار اســت از اولین روز سال 96 به 
صورت روتین روی آنتن شبکه ســوم سیما رود، همچنان در مرحله 
تصویربرداری قرار دارد و تاکنــون 5۰ درصد آن مقابل دوربین رفته 
است. همچنین اشــپیتیم آرفی بازیکن ســابق و آلبانیایی تیم های 
پرسپولیس و تراکتورســازی، چندی پیش به گروه بازیگران »خانه 
ما« پیوست و مقابل دوربین رفت. آرفی در این سریال در نقش یک 
دروازه بان به ایفای نقش پرداخته اســت که طــی اتفاقی، پایش به 
خانه شخصیت های اصلی باز می شود. فرهاد آئیش، ویشکا آسایش، 
یاسمینا باهر، رویا تیموریان، پژمان جمشیدی، گوهر خیراندیش و 

حسن زارعی، از جمله بازیگران این مجموعه هستند.

فیلم برداری فیلم ســینمایی »همــه چی عادیه!« بــه کارگردانی 
محسن دامادی امروز به پایان می رسد.

»همه چی عادیــه!« عنوان جدیدترین فیلم ســینمایی محســن 
دامادی اســت که فیلم بــرداری آن از اوایل بهمن مــاه در تهران 
آغازشــد. فیلم برداری این فیلم به طور کامل در تهــران و ورامین 
انجام شد. عباس غزالی، بهنوش بختیاری، رز رضوی، )با هنرمندی( 
پژمان بازغی، رضا رویگری، لیال بلوکات و )با حضور( سحر قریشی، 
همراه با نگین معتضدی، صفر کشکولی، بیتا عالمی، اسما حسینی، 
امیر جنانی و عرفان حســینی، بازیگران این فیلم سینمایی هستند 

که از این بین، رز رضوی به تازگی مقابل دوربین رفته است.
»همه چی عادیه!« مضمونی اجتماعــی با رگه های کمدی دارد که 
داســتانی از مشــکالت روز جامعه را روایت می کند. عوامل اصلی 
»همه چی عادیه!« عبارتند از: نویســنده، کارگردان و تهیه کننده: 

محسن دامادی، سرمایه گذاران: حمیدرضا صابری راد.

بازیکن پرسپولیسی
بازیگر سریال نوروزی شد!

»همه چی عادیه!«  امروز 
تمام می شود

ویژه

کانون عکس انجمن ســینمای جوانان 
اصفهان، در سلسله نشست های بررسی 
آثار اعضای قدیمی خود با عنــوان »اعترافات هنرمند«، به 
بررسی مجموعه آثار و نمایشــگاه های انفرادی )از کتابخانه 
مرکزی اصفهان تا گالری گلســتان تهران( حامد قصری در 

نگارستان امام)ره( پرداخت.
حامد قصری تجربیاتــش در حوزه هنر را بــا عالقه مندان 
تقســیم کرد؛ نشســتی که با حضور هنرمنــدان قدیمی 
اصفهان و کشــور چون برهان الدین حسنی، ناصر کوشان، 
رضا مهیمن، فرهاد کشــوری، بهــرام فرهنگ، محمدعلی 
محمدی، رضانوربختیار، مرتضی بصراوی،علیرضا ارواحی، 
مرتضی اکبر و... همراه بود. اگر چــه همه هنر یک هنرمند 
به تجربه گرایی اوســت، اما اعترافات قصری از جهتی مورد 
بررســی قرار می گیرد که هم جنبه فیزیولوژیکی دارد و هم 
جنبه مادی. آثار این هنرمند درحقیقت نوعی خاطره سازی 
است. او می تواند از عناصر طبیعی موجود، یک خاطره پنهان 
را برای همگان آشکار کند؛ همچنین شجاعت و نگاه خاص 
او به عکاســی که باعث شــده همه آثار خود را از ابتدا تا به 
امروز درمعرض نمایش بگذارد، نشــان می دهد وی به عقبه 
خود بسیار وابسته اســت و همه دارایی او، در پرتو ارزندگی 

خاطراتی است که موجب رسیدن به آینده فردی می شود.

تجربه گرایی؛ آری یا خیر
در حقیقت علوم هنری، پایه های آکادمیک ندارند و در این 
وضعیت باید به تجربه فردی و میزان ریسک پذیری او نمره 
داد؛ البته اگر قرار باشــد این گونه سخن بگوییم، کار منتقد 
را یک ســره کرده ایم؛ چرا که تجربه با صحبت و خواندن و 
نوشتن به دست نمی آید، بلکه با انجام دادن است که موجب 
شکوفایی می شــود. جالب اســت که حامد قصری همواره 
تجربیاتــش را دور از اصفهان به معرض نمایش گذاشــته 
است و همان طور که در این جلســه نیز به آن اشاره داشت، 
بی محبتی هایی که به هنرمندان اصفهانی می شــود، صبر 
زیاد و مقاومت بی حد و مرزی را می طلبد که گاهی هنرمند 
را از چارچوب فکری خود خــارج خواهد کرد. در تحلیل آثار 
قصری باید این گونه نوشت که معنای حقیقی مینیمالیسم، 
نه تنها در آثار او دیده می شــود بلکه بــه یک محل مواجهه 
با نوستالژی تبدیل خواهد شــد؛ چرا که حامد قصری یک 
نوستالژی باز حرفه ای است که خوب می داند چگونه از یک 

نوآوری، یک بنای تاریخی خلق کند.
مواجهه با تاریخ

تعریفی که قصــری از فرم به مخاطب خــود ارائه می دهد، 
دقیقا به همان شــکل که در نمایشــنامه مرگ تاریخ دیده 
می شــود، بازی با آلبوم عکس ها و خاطرات تداعی گر عشق 

به گذشته است و آیا این گذشته نگری در ذهن یک هنرمند، 
همان مرگ اندیشی هدایت گونه نیست؟! از سوی دیگر این 
انگاره تاریخی که در ذهن قصری شــکل کاملی گرفته، در 
مجموعه عکس های او به دســتاوردی هنری تبدیل شــده 
است. ممکن است خیلی از منتقدان با ارائه اسناد و مدارک 
معتبر ثابت کنند که هر مجموعه ذات خاص خود را دارد؛ اما 
باید یادآور شد که در هنر هیچ چیزی به عنوان دستور مطلق 
وجود ندارد، مگر اینکه مخاطب توانایی برقراری ارتباط با اثر 
هنری را از دســت بدهد که در آن صــورت، دیگر اثر هنری 
ارزشی برای ارائه به مخاطب ندارد. با شناختی که از قصری و 
مجموعه آثارش پیدا کرده ایم، منزویت و مظلومیت و غیبت 
انسان در آثار هنری او نشــان دهنده سرکوب شدن عقاید و 
احساسات فردی در جامعه است. این روزها جامعه، پذیرای 
هنر و اندیشه نیست و این پدیده مسلما کاهش سطح تفکر 
را به همراه خواهد داشت. قصری به گونه ای تاریخ را در گذر 
بی وقفه زمان ارائه می دهد که گویی همه ســمبل های به 
کار رفته در قــاب های وی، یک مادر سوررئالیســتی جادو 
شده است که همه منتظر ظهور او هستند؛ حتی در خواب. 
نوشــته های حامد قصری نیز این گونه اســت؛ ما در متن با 
زیرمتنی مواجه می شویم که در یک کادر سه در چهار قرار 
گرفته و اکنون داســتانی را روایت می کند که اگر به صورت 
بصری روایت شود، قدرت نفوذ بیشتری خواهد داشت. الهام 
از آثار صادقی و بکت، به شــیوایی و امروزی بودن زبان وی 
کمک کرده اســت؛ اما انتخاب موضع فکــری یک هنرمند، 

مهم ترین هدفی اســت که وی به دنبال آن است که به نظر 
می رسد این سردرگمی در کارهای حامد قصری به جذابیت 
آن کمک کرده؛ تا جایی که سردرگمی تبدیل به شخصیت 

ذهنی هنرمند شده است. 
در هر صورت باید بــه اعترافات حامد قصــری گوش داده 
و افتخار کرد؛ چراکه از یک ســو می توانیــم با تجربه کردن 
تجربیات فاخر یک هنرمند، به اندیشــه ورزی خود کمک 
کنیم و از سوی دیگر همواره یاد بگیریم به تجربیات خود در 
هر زمینه ای اعتراف کنیم. نسل امروز نیاز به حمایت و دیده 
شدن دارد و سرکوب کردن و حســادت ورزیدن تنها به فرار 

مغزها منجر می شود.

به بهانه بررسی مجموعه آثار حامد قصری در نگارستان امام)ره(؛

 اعتراف یک هنرمند!

حسنات

افتتاحیه معنوی ششــمین جشــنواره فیلــم کوتاه 
حسنات اصفهان، در گلســتان شهدای اصفهان برگزار 

شد.
در این برنامه کــه در روز درختکاری برپا شــد عده ای 
از هنرمندان و برگزارکنندگان جشــنواره حســنات و 
مسئوالنی از اداره منابع طبیعی حضور داشتند. شروع 
برنامه افتتاحیه با اجرای زنده گروه موســیقی ســپاه 
صاحب الزمان)عج( شــور و هیجانی وصف ناشدنی به 
این برنامه بخشید. پس از اجرای ســرود ملی و سرود 
»به الله در خون خفته«، اجرای »وطن ای هستی من« 
سبب شــد تا توجه تمامی حاضران در گلستان شهدا 
جلب شده و گروه کثیری در این مراسم شرکت کنند.

رییس جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان در 
این مراسم اظهار داشــت: حضور در گلزار شهدا، ادای 
احترام به کسانی است که با اهدای جان خود برای حفظ 
دین و میهن، به عالی ترین مقام کرامت انســانی دست 
یافتند. حسین مالیی با اشاره به روز درختکاری گفت: 
احترام به منابع طبیعی از مهم ترین وظایف انســانی و 
کاشــت درخت در این مراسم نشــان از احترام به این 
امر مهم دارد. در ادامه این مراســم، جمع حاضر به نثار 
گل بر مزار شهدای 8 سال دفاع مقدس و مدافعان حرم 
درحضور پدر شــهید کاظمی و سردار شــیروانی پدر 

شهید مدافع حرم پرداختند.
رییس جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، بر 
سر مزار شهید حسین خرازی، به شهامت و رشادت این 
سردار و فرمانده اصفهانی اشــاره کرد و گفت: هنگامی 
که شــهید خرازی وارد میدان جنگ با عراق می شد، 
برترین نیروهای عراقی برای مقابله با او جمع می شدند. 

او مظهر شهامت و شجاعت است.

افتتاح معنوی ششمین جشنواره فیلم کوتاه 
حسنات اصفهان؛

میثاقی دیگر بین هنرمندان 
و شهدا

رییس انجمن هنرهای نمایشــی اصفهان با بیان اینکه نوروز 
امسال شاهد اجرای نمایش های صحنه ای و خیابانی در سطح 
شهر اصفهان هستیم، گفت: ۲۰ نمایش خیابانی و ۴ نمایش 

صحنه ای از ابتدای فروردین ماه در اصفهان اجرا می شود.
هوشــنگ جمشــیدیان درباره وضعیت گروه های نمایشی 
و تئاتر اصفهان در ســالی که گذشــت اظهار داشت: امسال 

نخستین ســالی بود که 1۰۰ تئاتر در استان اصفهان به روی 
صحنه رفت و همچنین انجمن هنرهای نمایشــی به صورت 
شورایی فعالیت خود را آغاز کرد و سایت رسمی انجمن ایجاد 
شد. وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۲ هزار مخاطب عالقه مند 
در حــوزه هنرهای نمایشــی و تئاتــر در اصفهــان فعالیت 
می کنند، افزود: یکی از مشــکالت اصلی گروه های نمایشی، 

سالن های اجرا بود که امسال ســالن هالل احمر، نگارستان 
امام خمینی)ره(، کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
بهزیســتی، آموزش وپرورش، فرشچیان، تاالر هنر و صائب به 
غیر از فضاهای روباز، به ظرفیت فضاهای تئاتر اصفهان اضافه 
شده اســت. رییس انجمن هنرهای نمایشی اصفهان با بیان 
اینکه در سال جاری اقتصاد تئاتر پویاتر شده است، ادامه داد: 
اقتصاد هنر یک رویکرد است که با توجه به مشکالت اقتصادی 
که در سطح کالن وجود دارد، انجمن هنرهای نمایشی با در 
اختیار قرار دادن رایگان سالن های نمایش و پالتو به گروه ها 

و برعهده گرفتن تبلیغات و پیام رســانی اخبار تئاتر ها، فضا را 
برای درآمدزایی گروه های نمایشی فراهم کرده است.

وی گفت: با توجه به ارتباط شــهرداری اصفهان با شهرهای 
خواهرخوانده، رفت وآمدهایی در زمینه ارتباطات بین المللی 
حوزه تئاتر داشتیم؛ اما حضور گروه های نمایشی در جشنواره 
تئاتر فجر و جشــنواره های ملی و فرا اســتانی برای ما حائز 
اهمیت بود که امسال ۴ گروه نمایشی از اصفهان در جشنواره 
تئاتر فجر و 13 گروه نیز در جشــنواره های ملی و ســنتی و 

آیینی فرا استانی حضور داشتند.

رییس انجمن هنرهای نمایشی اصفهان مطرح کرد:

اجرای ۲۴ نمایش صحنه ای و خیابانی در اصفهان، در نوروز ۹6

درشهر

اینستاگردی

پیشنهاد سر دبیر: 
بازیکن پرسپولیسی، بازیگر سریال نوروزی شد!

صدرعاملی گفت: جشنواره حسنات افتخار معرفی چندین 
فیلمساز بزرگ را به سینمای کشور و جهان دارد و همچنان 
مستعد این است که با کشف استعدادهای بزرگ و درخشان 

در میان جوانان، به این رسالت خود عمل نماید.
دبیر جشنواره حسنات با تاکید بر اینکه این جشنواره به دنبال 
کشــف و ظهور رویاهای کوچک و بزرگ نوجوانان و جوانان 
ایران است گفت: این رویاهاســت که می تواند در کنار همه 
باورها و اعتقادات، انسان را رشد دهد و در نهایت منجر به رشد 

و پیشرفت یک کشور شود.
وی در پایان ضمن تبریک موفقیت اصغر فرهادی برای کسب 
جایزه اسکار گفت: اصغر فرهادی امروز یک سینماگر جهانی 
است. او در فضایی رشــد کرد که رنج بسیاری را متحمل شد 
ولی توانست امروز به عنوان یکی از افتخارات بزرگ کشورش 

معرفی شود.
فضای فرهنگی اصفهان بدون زاون، مانند اصفهان 

بدون زاینده رود است
در ادامه کیومرث پوراحمد به روی ســن آمد تا ســخنانی را 
درباره برگزاری مراســم تجلیل از خودش ازسوی جشنواره 
حسنات بیان کند. کارگردان باسابقه سینمای ایران سخنانش 
را با یاد زاون قوکاســیان آغاز کرد و آن را به رودخانه خشک 

زاینده رود پیوند داد.
وی گفت: فضای فرهنگی اصفهان بدون زاون مانند اصفهان 
بدون زاینده رود است. زاون به خواســت خدا از دنیا رفت اما 
زاینده رود در اثر عملکرد غلط برخی از مسئولین در معرض 

نابودی است.
پوراحمد با اشاره به اینکه پیشنهاد او برای ساخت سالن سینما 
در اصفهان به نام زاون قوکاسیان هنوز عملی نشده، گفت: این 

درخواست کی قرار است عملی شود، نمی دانم!
کارگردان قصه های مجید با اشــاره به عکس بزرگی که از او 
روی سن قرار داشــت، با خنده گفت: تابه حال چنین تصویر 
بزرگی از خودم را جایی ندیده بودم! اصال تابه حال از من بجز 
چند محفل دانشجویی، در هیچ مراســم و جشنواره رسمی 

تقدیر نشده بود.
او در پایان خاطرنشــان کرد: امیدوارم جشــنواره حسنات 

همچنان پایدار باقی بماند. من نیز همچون قبل سعی می کنم 
هرچه در چنته دارم، بــه جوانان عالقه مند به فیلم ســازی 

بیاموزم.
اصغر فرهادی با زبان هنر، در مقابل سیاست غلط 

آمریکا ایستاد
 رییس جشــنواره حسنات ســخنران بعدی مراســم بود. 
حسین مالیی با تاکید بر اینکه زبان هنر قدرتمندترین زبان 
برای بیان حقایق بزرگ اســت گفت: با زبــان هنر می توان 
سخت ترین و پیچیده ترین مفاهیم و امور را به گوش جهان 
رســاند. همان طور که اصغر فرهادی، ایــن هنرمند بزرگ 
اصفهانی توانست با رفتار و عملکرد هنرمندانه خود، به سیاست 

نژادپرستانه رییس جمهور آمریکا »نه« بگوید.
وی با اشاره به اینکه جشنواره حسنات ششمین دوره خود را با 
پشت سر گذاشتن مشکالت متعدد برگزار کرده است، گفت: 
این جشنواره چندبار در معرض تعطیلی و تاخیر در برگزاری 
قرار گرفت، چون تامین هزینه های قابــل توجه آن برای ما 
مقدور نبود. اما استاندار و شــهردار اصفهان و دوستان ما در 
شورای شهر به این جشنواره توجه ویژه ای داشتند و ششمین 

دوره آن، امروز در اصفهان آغاز به کار کرد.
مبادا از زاینده رود برای آیندگان تنها چند عکس 

باقی بماند!

امرا... احمدجو که خاطره خوش مجموعه تلویزیونی »روزی 
روزگاری« را در ذهن ها زنده کرد، پس از اینکه چندین دقیقه 
مورد تشــویق حاضرین قرار گرفت، گفــت: اصفهان مردان 
بزرگ، بسیار دارد که یکی از آنها اصغر فرهادی عزیز است که 

توانست باعث افتخار و سربلندی همه ما شود.
وی ادامه داد: جشنواره حســنات هم که قوام خود را مدیون 
زاون قوکاسیان عزیز است، می تواند بسترسازی مناسبی برای 

نسل جوان و نوجوان کرده و راه را برای موفقیت آنها باز کند.
وی با اشاره به رودخانه خشک شده زاینده رود گفت: نمی توانم 
از زاینده رود حرفی نزنم. این رودخانــه روزگاری اصفهان را 
در خود نشــان می داد و پل هایی را که روی آن ساخته شده، 
به زیبایی به تصویر می کشــید؛ اما امروز خشک است! مبادا 
آیندگان و فرزندان ما تنها عکس های این رودخانه را ببینند 
و به آنها گفته شــود روزی در این شــهر رودخانــه ای به نام 

زاینده رود جاری بود!
پیام تبریک استاندار اصفهان به اصغر فرهادی

رسول زرگرپور استاندار اصفهان، در این همایش با بیان اینکه 
استان اصفهان سابقه 7 هزارســاله دارد و ۴ بار پایتخت ایران 
اسالمی بوده، گفت: استان اصفهان بزرگان زیادی را در قلب 

خود دارد که بســیاری از آنها 
اصفهانی هستند.

رســول زرگرپور با بیان اینکه 
روزی متفکرین فرانســوی به 
اصفهان آمده انــد، گفت: مردم 
دنیا اصفهان را بیشــتر از ایران 
می شناسند و افتخار می کنیم 
کــه اصغــر فرهــادی فرزند 
خمینی شهر، برای ایران افتخار 
آفرید و بنده هم به ایشان پیام 
تبریک فرســتادم؛ امــا به یاد 
داشته باشید که تک تک مردم 

اصفهان بزرگ هستند.
تقدیر از خیران برتر در 

جشنواره حسنات
انجمن خیریه امان زمان)عج( 
شــهر خورزوق که بــا هدف 

کمک و حمایت از اقشار آسیب پذیر با اشتغال زایی کار خود 
را آغاز کرد، در ششمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 

موردتقدیر قرار گرفت. 
همچنین از مدیرعامل کانون معلــوالن توانای قزوین که 9۲ 
درصد کارکنان کارخانه وی از معلوالن هستند، در این آیین 

تجلیل شد.
در ادامه این مراســم، از کیومرث پوراحمد و امرا... احمدجو 
با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشــنواره، تقدیر شد. رسول 
زرگرپور استاندار اصفهان، حجت االسالم قطبی رییس دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان، رضوانی فرماندار اصفهان، حسین 
مالیی، رسول صدرعاملی و فضل ا... صلواتی با حضور بر روی 

سن، از این دو فیلمساز برجسته اصفهان تجلیل کردند.

آیین افتتاحیه ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در اصفهان 
برگزار شد؛

به یاد فرهادی!
آیین افتتاحیه ششمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه 
حسنات در اصفهان برگزار شد. در این مراسم باحضور 
جمعی از هنرمندان، اصحاب رســانه و مســئولین، 
ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در مجموعه 
فرهنگی هنری استاد فرشچیان برگزار شد. برنامه با 
قرائت قرآن کریم و سپس سخنرانی دبیر جشنواره، 

رسول صدرعاملی، آغاز شد.

مردم دنیا اصفهان 
را بیشتر از ایران 

می شناسند و 
افتخار می کنیم 

که اصغر 
فرهادی فرزند 

خمینی شهر، 
برای ایران افتخار 

آفرید

کتاب »مســجدجامع عتیق موزه ُدر و عقیق« نوشته عبدالرضا 
کارگر، در مسجد جامع عتیق اصفهان رونمایی می شود.

مراســم رونمایی از این کتاب از ســوی مرکز اصفهان شناسی و 
خانه ملل مراکز وابسته به ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان برگزار می شــود. عبدالرضا کارگر، سرپرســت مسجد 
جامع عتیق اصفهان است که پیش از این نیز پروژه طرح مرمت 
ایوان شــرقی مســجد جامع را ارائه کرده اســت. مسجد جامع  
عتیق اصفهان بیش از هزار ســال تجربه مسجدســازی به ویژه 
طرح ایرانی را در بر دارد. مســجد اولیه کــه در قرن دوم هجری 
قمری ســاخته می شــود دارای ابعاد محدودی بوده که در قرن 
سوم تخریب شده و روی آن مســجدی عظیم با وسعت چندین 
برابر برپا می شــود. پس از آنکه مســجد جامع در قرن ششم به 
مسجد چهار ایوانی تبدیل شــد، تغییرات زیادی را به خود دیده 
است. مجموعه حاضر همچون موزه عظیمی، معرف روند تحول 
و تکامل معماری ایران در دوره اسالمی و حتی پیش از آن است، 
چرا که کاوش های باستان شناسی نشــان از آن دارد که احتماال 
این مسجد پیش از تسلط اعراب بر این شهر، مرکز مذهبی مهم 
شــهر بوده و به صورت یکی از آتشکده های شهر اصفهان کاربری 
داشته  اســت. پیش از این اعالم شــده بود که تعداد 3۰ کتاب با 
محوریت اصفهان شناسی از سوی مرکز اصفهان شناسی در حال 
تهیه است و کتاب »مسجد جامع عتیق موزه ُدر و عقیق« اولین 
کتاب از این مجموعه اســت که منتشر شــده و رونمایی خواهد 
شد. مراسم رونمایی از »مســجدجامع عتیق موزه ُدر و عقیق« 
پنجشنبه 19 اسفندماه ســاعت 9 تا 1۲ در مسجد جامع عتیق 

اصفهان، شبستان اولجایتو برگزار می شود.

رونمایی از کتاب »مسجدجامع عتیق 
موزه ُدر و عقیق« در مسجد جامع

رییس دانشــگاه فرهنگ و هنر اســتان اصفهان، از راه اندازی و 
پذیرش دو رشته جدید سینمایی در این دانشگاه خبر داد.

احسان مشــگالنی اصفهانی، در جمع خبرنگاران از پذیرش دو 
رشــته کارگردانی و تدوین در دانشــگاه فرهنگ و هنر اصفهان 
خبر داد و گفت: خوشــبختانه با تعامالتی که با تهران انجام شده 
است، موفق به دریافت مجوز برای تدریس و پذیرش داوطلب در 
دو رشته کارگردانی و تدوین ســینما در دانشگاه فرهنگ و هنر 

اصفهان شده ایم. 
وی ادامه داد: تا کنون نیز نزدیک به 5۰۰ نفــر از اصحاب هنر و 

رسانه برای ثبت نام در این رشته ها اقدام کرده اند.
احسان مشگالنی اصفهانی تصریح کرد: از اسفندماه سال جاری 

ثبت نام در این دو رشته برای داوطلبان امکان پذیر است.

 راه اندازی رشته های کارگردانی 
و تدوین سینما در اصفهان

کاشت نهال به نام بازیگر سفر کرده
جمعی از هنرمندان به مناســبت روز درختکاری گرد هم جمع 

شدند و نهال هایی را به نام خود کاشتند.

رضا 
دوستخواه
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پیشنهاد سردبیر:
بام ایران؛ سرزمین بکرترین روستاها

اخبار

قاسم سلیمانی دشتکی اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
در یازدهمین جلســه شــورای آموزش و پرورش اســتان 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مصوبات شورای آموزش و 
پرورش در تصمیمات مهم و آینده استان کارساز خواهد بود.  
وی با اشاره به وجود شش مدرســه تخریبی در شهرستان 
کیار تصریح کرد: مدارس تخریبی شهرستان کیار در صورت 

ضرورت بازسازی خواهند شد. 
اســتاندار فراهم کردن تجهیزات در مدارس برای مسافران 
نوروزی را امری ضروری دانســت و گفت: دستگاه هایی با 
امکانات حمایتی مانند هالل احمــر و کمیته امداد موظف 
هستند در صورت کمبود، تجهیزاتی را در اختیار آموزش و 
پرورش قرار دهند. سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه پنج 
درصد عوارض شــهرداری ها متعلق به آمــوزش و پرورش 
اســت، تصریح کرد: شــهرداری های اســتان باید دیون 
خود را به آمــوزش و پرورش پرداخت کننــد.  وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: کمیته ای متشــکل از نمایندگان سازمان 
برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، شهرداری ها و آموزش و 
پرورش به منظور مشخص کردن ســهم آموزش و پرورش 
از عوارض شهرداری ها تشکیل شــود.  استاندار اظهار کرد: 
درآمد اختصاصی استان در سال جاری هفت میلیارد و ۶۱۶ 
میلیون تومان بوده است. سلیمانی دشتکی خاطرنشان کرد: 
تا پایــان بهمن ماه ســال جــاری، ۹۲ درصــد اعتبارات 

اختصاص یافته به آموزش و پرورش واریز شده بود.

کتاب خالقیت در کودکان به قلم یکی از فرهنگیان استان 
تألیف شد.  به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و 
بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
گفت: ســتار بابا احمدی میالنی  این کتــاب را با همکاری  
سیف الهی درپنج فصل تدوین  کردند. بهروز امیدی افزود: 
 کتاب خالقیت کودکان به شــمارگان هزار  نســخه چاپ

 شــده اســت. به گفته وی این کتاب به تشریح خالقیت از 
دیدگاه های مختلف، نظریه های خالقیت، تفاوت و ارتباط  
خالقیت با نــوآوری، ویژگی هــای افراد خــالق، هوش و 
پیشرفت تحصیلی، انواع خالقیت، عوامل موثر بر خالقیت، 
نقش مدارس در پــرورش خالقیت، تاثیر متقابل معلمان و 
شاگردان خالق و موانع خالقیت در خانواده  وفرزندان خالق 

را چگونه بشناسیم پرداخته است .

استاندار چهارمحال و بختیاری خواستار شد:

پرداخت دیون شهرداری ها
 به آموزش و پرورش

تألیف کتاب خالقیت کودکان 
در چهارمحال و بختیاری

با مسئوالن
علیرضا رحمانی بلداجی:  طی حکمی از ســوی اســتاندار 
چهارمحال و بختیاری آقای کیانوش نــادری بلداجی به عنوان 
مدیرکل دفتر اســتاندار و روابط عمومی استانداری چهارمحال 
و بختیاری منصوب شــد.گفتنی اســت آقای نــادری بلداجی، 
مدیریت شهرداری بلداجی- شهردار فرادنبه- بخشدار بلداجی 

و معاونت فرمانداری کیا را در کارنامه خود دارد.

هم زمان با اولین روز از هفتــه منابع طبیعی و روز درخت کاری،  
زنگ طبیعت با شعار »همیار طبیعت باشیم« در مدارس سراسر 

استان چهارمحال و بختیاری نواخته  شد.
همچنین آییــن نمادین زنــگ طبیعت با حضور معــاون امور 
عمرانی اســتاندار و مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری در هنرســتان پســرانه فنی سید احمد 

خمینی )ره( شهرکرد به صدا درآمد.
 در این روز، بیش از ۵ هزار اصله نهال هم در مدارس این استان 
کاشته می شود. ۱۵ تا ۲۲ اسفند با عنوان »هفته منابع طبیعی« 
نام گذاری شده که نخســتین روز این هفته »روز درخت کاری« 

است.

چهار مورد ســاخت و ســاز غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهر 
آلونی در شهرستان لردگان تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، 
شهردار آلونی گفت: متخلفان  در هزار و ۲00 مترمربع از اراضی 
کشاورزی این شهر اقدام به ســاخت واحدهای مسکونی کرده 
بودند. حمید رضا قنبری افــزود: با حکم قضائــی این واحدها 
 تخریب شــد و همچنین  برای دو ساخت و ســاز غیر مجاز در 
۶00 متر مربع از اراضی کشــاورزی این شــهر  اخطاریه صادر 
شــد. وی تعداد متخلفان درجریان این پرونــده قضائی را چهار 
نفر عنوان کرد. شهر آلونی در شهرستان لردگان از توابع استان 

چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

۱۷0 تن گوشت قرمز و ۲00 تن گوشت مرغ برای ایام نوروز در 
سردخانه های استان چهارمحال و بختیاری ذخیره شد.

ســام مردانی معاون بهبــود تولیــدات دامــی اداره کل جهاد 
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری از ذخیره ســازی ۱۷0 تن 
گوشت قرمز داخلی و خارجی به منظور رفاه حال مردم، تنظیم 
بازار و تعــادل قیمت در ایام نوروز در ســردخانه های اســتان 
خبرداد. وی، میزان گوشت مرغ ذخیره شــده برای این ایام در 
استان را هم ۲00 تن بیان کرد و گفت: تولید گوشت قرمز و مرغ 
در استان باالتر از میزان مصرف بازار داخلی است و برای تامین 

مایحتاج مردم مشکلی وجود ندارد. 
مردانی اضافه کــرد: همچنین در حال حاضــر ۶۲0 هزار قطعه 
جوجه بــاالی ۴۲ روز در مرغداری های اســتان آماده کشــتار 
 است و تا پایان ســال نیز ۶00 هزار قطعه جوجه دیگر وارد بازار

 می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری 
گفت: دریافت هدایــای نیکوکاری و کمک هــای نیکوکاران و 
خیران درهزار و ۲0۹ پایگاه نیکوکاری،  هزار و ۱0۲ مدرسه،۲۱ 
پایگاه مقاومت بســیج، 3۷ پایگاه سطح شــهر، ۱۶ دفتر ادارات 
کمیته امداد و 33 مرکز نیکــوکاری و میعادگاه های نمازجمعه 

صورت خواهد گرفت.
اقای ملک پور افزود: جشــن نیکوکاری با شــعار بهار همدلی، 
شکوه مهربانی و رویکرد کمک به نیازمندان و محرومان جامعه 
هم زمان با سراسر کشور از ۱8 الی ۲0 اســفند امسال  به مدت 
ســه روز برگزار می شــود. به گفته وی جذب خدمــات برای 
توانمندسازی خانواده ها  از برنامه های شاخص کمیته امداد در 

جشن نیکوکاری است.
 مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری 
پیش بینی کرد: در جشن نیکوکاری امسال، خیران و نیکوکاران  
۱۶ میلیارد و 3۴۲ میلیــون ریال به  فقرا و نیازمندان اســتان 

کمک کنند.
آقای ملک پور افزود: سال گذشته  مردم خیر استان ۱۱ میلیارد 

و ۵۶۵ میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند.

مدیرکل کمیته امدادامام خمینی )ره( اســتان گفت: در استان 
دوهزارکودک کمتر از شش سال مبتال به سوء تغذیه شناسایی 
شــده که هزار و۵0نفر از این تعداد در شهرستان های شهرکرد، 

بن، سامان، بروجن و فارسان وجود دارند.   
ملکپور افزود: تاکنون۲۲هزار سبد غذایی برای کودکان مبتال به 

سوء تغذیه درچهارمحال و بختیاری توزیع شده است.
وی گفت: این تعداد ســبد غذایی در قالب طرح »همســفره« 
برای کودکان کمتر از شش سال مبتال به سوء تغذیه توزیع شد. 
ملکپور گفت: هزینه اجرای این طرح ۱۵ میلیارد و۷00میلیون 
ریال شده اســت. وی افزود: سرانه ســبدهای غذایی برای این 
کودکان در ســال جاری با ۱00هزار ریال افزایش به ۷00هزار 

ریال رسیده است.
 ملکپور گفت: در اجرای طرح همسفره خیران بر اساس نیاز هر 
کودک، در ماه یک یا چند ســبد غذایی را بــرای وی تامین و یا 

وجه معادل آن را پرداخت می کنند.
 ملکپــور افزود: خیریــن می توانند از طریق شــماره گیری کد 
#۲۲۲۲*۷80* در سامانه هوشــمند و یا با مراجعه به سایت 
hamsofreh.ir، هدایای مالی خــود را برای کمک به کاهش 
و رفع ســوء تغذیه کودکان کمتر از شش سال در طرح همسفره 

پرداخت کنند.

زنگ طبیعت در مدارس 
چهارمحال و بختیاری نواخته شد

تخریب سازه های غیر مجاز در 
اراضی چهارمحال و بختیاری

ذخیره ۳7۰ تن گوشت قرمز و مرغ 
برای ایام نوروز

دریافت هدایای نیکوکاری درهزار و 
2۰9 پایگاه

شناسایی دوهزار کودک مبتال به 
سوء تغذیه در چهارمحال و بختیاری

روابط عمومی استانداری 
چهارمحال و بختیاری منصوب شد

خبرگزاری مهر: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های 
کوچک کشور اســت که باوجود وســعت کم روستاهای 

بسیاری را در خود گنجانده است.
باوجوداینکه بسیاری از روســتاهای کشور بکر بودن خود 
را ازدســت داده اند و ساخت وســازهای شــهری و مصالح 
ســاختمانی جدید در روســتاها ورود پیداکرده است اما 
هنوز در چهارمحال و بختیاری روســتاهای بسیاری یافت 
می شــود که با گردش در آنها تاریخ قدیم ایران را می توان 
نظاره کرد. این روســتاها که تعداد آنها کم نیست در کنار 
زیبایی های طبیعی و گردشــگری مناطق مختلف استان 
ازجمله آبشارها، جنگل های بلوط، رودخانه ها و... از چنان 
زیبایی هایی برخوردار هســتند که کمتر روســتاهایی در 

کشور پیدا می شوند که این ویژگی ها را داشته باشند.
کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری یکی از شهرستان های 
زیبا و پر جاذبه کشــور است که روستاهای بســیار زیبا و 
تاریخی فراوانی دارد. در این منطقه  هم می توان خانه های 
روســتایی جنگلی و هم خانه هایی را  کــه در کنار برف با 

ارتفاع ۵0 سانتی متر هستند  مشاهده کرد.
بســیاری از روســتاهای شهرســتان کوهرنگ در میان 
جنگل های انبوه بلوط زاگرس ســاخته شده اند. خانه های 
روســتایی که در میان درختان بلوط واقع شــده است از 
زیباترین مناظر و جاذبه های گردشگری است که چشم هر 

بیننده ای را به خود خیره می کند.
در ارتفاعات کوهرنگ نیز روستاهایی وجود دارد که در کنار 
برف با ارتفاع ۵0 سانتی متر واقع شــده اند. خانه های این 
روستاها که از مصالح طبیعی مانند شــاخ و برگ و سنگ 
ساخته شده است  انباشــته از برف است و زیبایی خاصی و 

شگفت انگیزی را ایجاد کرده است.
زیباترین روستای شهرستان کوهرنگ سرآقاسید است که 
به صورت پلکانی ساخته شده و به ماسوله دوم ایران شهرت 

پیدا کرده است.
شهرســتان ســامان چهارمحــال و بختیــاری یکــی از 
شهرســتان های روســتایی دیگر این اســتان اســت که 
روستاهای کوچک و بزرگ بســیاری دارد. روستاهای این 
شهرستان نیز به واســطه قرار گرفتن در باغ های گسترده 
میوه وحاشــیه زاینده رود از زیباترین روســتاهای استان 

چهارمحال و بختیاری به شمار می روند.
کارشــناس ارشــد حوزه میراث فرهنگــی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری بکرترین 

روستاهای کشور را در دل خود جای داده است.
علی موسوی با اشاره به اینکه این استان روستاهای بسیار 
زیبایی برای توسعه گردشــگری دارد، عنوان کرد: شرایط 
اقلیم و توپوگرافی خاص، زمینه را برای ایجاد انواع روستاها 

با جاذبه های گردشگری مختلف فراهم کرده است.

وی عنوان کرد: ســبک زندگی متفاوت روستاها، متفاوت 
بودن پوشــش لباس های محلی، متفاوت بودن شــرایط 
طبیعی و جغرافیایی و... موجب شــده است که هر روستا 
در این استان جاذبه گردشــگری خاص و متفاوتی با دیگر 

روستاهای این استان داشته باشد.
این محقق و پژوهشــگر گفت: توســعه روســتاگردی در 
چهارمحال و بختیاری می تواند زمینه توســعه بیشتر این 

استان را فراهم و از مهاجرت روستاییان جلوگیری کند.
قرار گرفتن بافت تاریخی در کنار رودخانــه زاینده رود از 
مهم ترین ویژگی های گردشــگری روســتایی شهرستان 
سامان است. فرماندار ســامان نیز در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به اینکه روستاهای شهرستان سامان هر کدام 
جذابیت های گردشگری خاصی دارند، گفت: قرار گرفتن 
بافت تاریخی در کنــار رودخانه زاینــده رود از مهم ترین 

ویژگی های گردشگری روستایی شهرستان سامان است.
ســعید صالحی گفت: هم اکنون روســتاهای هوره، یاسه 
چای، ســوادجوان، چم چنگ، صادق آبــاد و... از زیباترین 
روستاهای منطقه به شمار می روند که هر ساله مورد بازدید 

گردشگران بسیاری قرار می گیرند.
بخشــدار مرکزی شهرســتان کوهرنگ نیز در گفت وگو با 
خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ظرفیت های باالی گردشگری 
در بسیاری از روستاهای شهرســتان کوهرنگ وجود دارد، 
عنوان کرد: بســیاری از روســتاهای منطقه کوهرنگ بکر 
بودن و تاریخی بودن خود را حفــظ کرده اند و زمینه برای 

توسعه گردشگری در این روستاها وجود دارد.
فرزاد حســینی ادامه داد: هرساله مســافران بسیاری وارد 
کوهرنگ می شــوند که بیشتر در شــهر چلگرد از مناطق 
گردشگری دیدن می کنند که می توان از این فرصت برای 
ورود مسافران و گردشگران به روستاهای دیگر شهرستان 
بهره گرفت و زمینه را برای توسعه بیشتر این مناطق فراهم 

کرد.
بخشدار مرکزی شهرستان کوهرنگ تاکید کرد: روستاهای 
بخش مرکزی کوهرنگ از جمله ۱۵ روســتای دهســتان 
 موگویی از بکرترین روســتاهای تاریخی کشــور به شمار 

می روند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان چهارمحال و بختیاری نیز در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به وجود ظرفیت روستاگردی در چهارمحال و 
بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری روستاهای بسیاری 
دارد که هرکــدام از آنهــا ویژگی و ظرفیــت های خاص 

گردشگری دارد.
بهمن عسگری ســوادجانی عنوان کرد: ســازمان میراث 
فرهنگی، اقدامات قابل توجهی در خصوص معرفی روستاها 
انجام داده و در بسیاری از روســتاها نیز اقدامات متنوعی 

برای ورود مسافر و گردشگر انجام شده است.
وی ادامه داد: راه اندازی خانه های مسافر در این شهرستان 
نقش مهمی در جذب گردشگر و مسافر به روستاهای این 

شهرستان داشته است.

زیباترین روستای 
شهرستان کوهرنگ 
سرآقاسید است که 

به صورت پلکانی 
ساخته شده

 و به ماسوله دوم 
ایران شهرت 

پیدا کرده است

چهارمحال و بختیاری ســرزمین بکرترین روستاهای کشور اســت و می توان در این استان بافت قدیمی 
روستاهای ایران را در کنار منظره های طبیعی از جمله رودخانه ها و تاالب ها مشاهده کرد.

گردشگری

آبشــار آتشــگاه در ۱۹0 کیلومتري شــهرکرد، 
۴0 کیلومتری شــهر لردگان، پس از روستاهای 
میالس و سردشت شوش در روستای آتشگاه قرار 
دارد. به گزارش سالم لردگان، این آبشار زیبا که به 
آبشار مینیاتوري شهرت دارد یکي از بي نظیرترین 
جاذبه هاي طبیعي و گردشــگري ایران به شمار 
مي رود. آبشار با حرکت مواج خود سکوت منطقه 
را مي شــکند و بي بدیل ترین جلوه هاي طبیعي را 

رقم مي زند.
مســیر این آبشــار از محل چشــمه تا اتصال به 
رودخانــه خرســان را فضاي سرســبزی از انواع 
درختان و گیاهان جنگلي فراگرفته اســت. شیب 

زیاد و پستي و بلندي هاي دره، آبشارهاي کوچک 
متعددي را ایجاد کرده است.

رودخانه خرســان یکي از سرچشــمه هاي اصلي 
رودخانه بزرگ کارون و از ارتفاعات برف گیر دنا و 
زاگرس مرکزي در جنوب استان اصفهان و شمال 
کهگیلویه و بویر احمد سرچشمه مي گیرد و پس 
از الحاق چندین رود و چشــمه دیگر در اســتان 
چهار محال و بختیاري وارد اســتان خوزســتان 
مي شود. جاده آســفالته ، نشــیمنگاه، آالچیق، 
سرویس بهداشــتي و دسترســي به روستاهاي 
 اطــراف از امکانــات موجود درآبشــار آتشــگاه

 لردگان است.

آبشار آتشگاه لردگان یکي از بي نظیرترین جاذبه هاي طبیعي و 
گردشگري ایران به شمار مي رود

اســماعیل ا...  دادی مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: طی 
۱۱ ماه گذشته امسال 3 میلیون و ۴۷۴ هزار و  ۷0۲ دالر محصول لبنی 
از استان صادر شده است. وی با اشاره به اینکه میزان صادرات محصوالت 
مختلف در بهمن  امسال بیش از ۱3 میلیون دالر بوده است، بیان داشت: 
در ۱۱ ماه گذشته ۴۵ میلیون و ۹۴۹ هزار کیلوگرم انواع کاال و محصوالت 
تولیدی از استان صادر شده است. ا... دادی با اشاره به اقالم صادراتی گفت: 
آبگرم کن، مواد پالســتیکی، مغز بادام، لوازم خانگی، مصنوعات فلزی، 
خوراک آبزیان، موکت، چدن، آهن، فوالد، محصوالت لبنی و محصوالت 

سرامیکی از اقالم صادراتی استان بوده است.
وی عنوان کرد: عمده محصوالت استان به کشورهای عراق، هند، امارات 
متحده عربی،  افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، ایتالیا، آذربایجان 

و ایاالت متحده آمریکا صادر شده است.

فرزاد رحیمی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال 
و بختیاری  اظهار کرد: در پی اعالم فراخوان چهل و ششمین دوره مسابقه 
نامه نگاری اتحادیه جهانی پســت، ویژه نوجوانان در سال ۲0۱۷ میالدی 
نامه های اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای شرکت در 
این فراخوان به دبیرخانه این مسابقه ارســال شد. وی ادامه داد: بیش از ۵0 
کودک و نوجوان از مراکز کانون در استان نامه های خود را با موضوع »تصور 
کنید شما مشاور جدید دبیرکل سازمان ملل هستید، در این صورت برای 
کمک به دبیرکل ابتدا به کدامیک از موضوعات مورد بحث جهان خواهید 

پرداخت و چه راه حلی به وی توصیه خواهید کرد؟« ارسال کردند. 
رحیمی افزود: به ۲۲ اثر برگزیده براساس رأی داوران، تمبر طال و نقره اهدا 
می شود و از بین آنها یک اثر به عنوان اثر نمونه کشور ایران به اتحادیه پستی 

جهانی UPU برای شرکت در مسابقه ارسال می شود.

صادرات بیش از ۳ میلیون دالر 
محصول لبنی از چهارمحال

نامه کودکان چهارمحال به 
سازمان ملل

دوست و برادر ارجمندم جناب آقای حاج کیانوش نادری بلداجی

انتصاب شایسته جنابعالی را به ســمت مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری 
چهارمحال و بختیاری صمیمانه تبریک عرض  نموده، موفقیت شما برادر بزرگوار را از خداوند 

متعال خواهانم.
علیرضا رحمانی بلداجی

جاذبه های چهارمحال و بختیاری را بشناسید؛

بام ایران؛ سرزمین بکرترین روستاها

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2093 | March 06, 2017  |  16 Pagespedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



8
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2093 |   دوشنبه  16  اسفند 1395|   7   جمادی الثانی 1438

 پیشنهاد  سردبیر: 
قتل عام به خاطر طالق

حوادث ایران

 خرس آســیایی در حین جابه جایی با هلی کوپتــر پس از تالش 
از هلی کوپتر سقوط کرد و کشته شــد. این خرس آسیایی توسط 
 امدادگران تایلندی در حــال جابه جایی بوده کــه به هوش آمده 
 و سقوط کرده است. رس از بانکوک به منطقه جنگلی » کائویایی «

 در پارک ملی در حــال انتقال بوده اســت. » ویــرات چاتوفون « 
از حیات وحش تایلند گفت: » این نخستین باری است که چنین 
حادثه ای رخ داده است. خرس باید در یک محفظه جابه جا می شد 
 تا در حین انتقال صدمه نبیند، اما متاسفانه این کار صورت نگرفته 

و مرگ حیوان را رقم زده است .

سقوط مرگبار خرس از هلی کوپتر

حوادث جهان

فرمانــده انتظامی شهرســتان زاهــدان از عملیات 
 موفقیــت آمیز مامــوران پلیــس ایــن فرماندهی 
در شناسایی و دســتگیری عامالن آدم ربایی دختر 
 جوان خبــر داد. ســرهنگ علی عارف نــژاد، گفت: 
در پی کســب اطالع از وقوع یک آدم ربایی و ربوده 
 شــدن یک دختر جوان در اســتان خراسان رضوی 
و اطــالع از انتقال گروگان به زاهــدان تیمی مجرب 
از ماموران انتظامی این فرماندهی جهت شناســایی 
متهم یا متهمان و آزادی گروگان تشکیل و بالفاصله 
کار خود را آغاز کردند. وی افزود: با توجه به شناخت 
 کامــل مامــوران از جغرافیــای محل وقــوع جرم 
و تحقیق و بررسی مشخص شــد، علت و انگیزه این 

آدم ربایی اختالفات شخصی و مالی بوده است. 
عارف نژاد تصریح کــرد: ماموران با انجــام اقدامات 
پلیســی گســترده و با به کارگیری کلیــه امکانات، 
 موفــق شــدند هویــت و مخفیــگاه عامــالن این 
 آدم ربایــی را شناســایی و در عملیاتــی ضربتــی 

و غافلگیرانه سه متهم را دستگیر کنند. 
 فرمانــده انتظامــی شهرســتان زاهــدان در پایان 
با اشاره به اعتراف متهمان به بزه انتسابی خود مبنی 
بر اختالفات مالی، خاطر نشــان کــرد: پلیس اجازه 
نخواهــد داد که مجرمــان و مخالن نظــم و امنیت 
عمومی آسایش شهروندان را بر هم زنند و در صورت 
بروز هر گونــه اقــدام غیرقانونی با هنجارشــکنان 

برخورد قاطعی خواهد شد.

دختر جوان را در خراسان 
ربودند و در زاهدان رها کردند!

معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامــی آذربایجان  
شــرقی خبر جان باختن پدر قاتل دو دختر در تبریز 
را تایید کرد. ســرهنگ علی اسمعیل پور، اظهار کرد: 
این قاتل حین دســتگیری اقدام به خــود زنی کرده 
 بود که به علت شدت جراحات وارده صبح روز جمعه 
در بیمارســتان جان باخت. وی یادآور شــد: انگیزه 
 قتل دو دختر سه و10 ساله توسط پدر 45 ساله شان 
در دست بررسی است. به گزارش ایسنا، دو دختر سه 
و10 ســاله تبریزی چند روز قبل در محله آخمقیه 
تبریز توسط پدر خود با ضربات چاقو به قتل رسیدند 
و بعد از 18 ســاعت نیز پدر توســط نیروی انتظامی 
در حین دســتگیری خودزنی کرد و به دلیل شــدت 

جراحات جان باخت.
درحمله افراد مسلح ناشناس به روســتای » کرسایل « در استان 
» سوم « در شــمال بورکینافاسو سه شــهروند این کشور کشته 
شدند. این حمله در استان سوم در شــمال بورکینافاسو در چند 
کیلومتری مرزهای مشترک با مالی اتفاق افتاد. هنوز هیچ گروهی 
مسئولیت حمله به این روستا را برعهده نگرفته است. بورکینافاسو 
با کشــورهای الجزایر، نیجر، مالی و گینه همسایه است و مدتی 
است که فعالیت گروه تروریستی بوکوحرام در مرزهای مشترک 
این کشورها افزایش پیدا کرده است. اقدامات این گروه تروریستی 
و خودسر، از سال2010 تاکنون سبب کشــته شدن بیش از 13 
هزار نفر شده است که بیشــتر این افراد در یک سال گذشته جان 
خود را از دست داده اند. برخی کشورهای آفریقایی سال گذشته 
توافق کردند که ارتشــی متشکل از هشــت هزار و700 نظامی، 
پلیس و پرسنل غیرنظامی را برای نبردی گسترده تر با بوکوحرام 

و تحت حمایت اتحادیه آفریقا ایجاد کنند.

مرد میانسال وقتی پی برد دوست همســرش دسیسه طالق آنها 
را طراحی وهمسرش را به این کارتشــویق کرده است درجنایتی 
هولناک، همسرش و دوســت او را در خانه غافلگیرکرد و هر دونفر 
را با شلیک گلوله کشت. این زن و مرد که هر دو معلم های با سابقه 
بودند از مدتی قبل بــا یکدیگر اختالف پیدا کرده و زن میانســال 
خواستارطالق شــده بود. اما شوهرش » ویســنت فویلرات « که 
 حاضربه جدایی نبود، ســعی کرد همســرش را به زندگی دلگرم 
نگه دارد. ولی وقتــی ناکام ماند و در بررســی ها پی برد دوســت 
همسرش مشوق اصلی او برای طالق است، نقشه قتل هردو را کشید 
و در یک حمله غافلگیرانه آنها را درخانه اش به گلوله بست وبعدهم 
خودکشی کرد. به گزارش پلیس، عامل جنایت دریادداشتی که قبل 
از مرگش نوشته بود ماجرا را شرح داده وانگیزه قتل را افشا کرده بود. 
این زوج که30 سال با یکدیگر زندگی کرده بودند، دو فرزند داشتند.

جان باختن پدر تبریزی که دو 
دخترش را به قتل رسانده بود

سه کشته در حمله مردان مسلح 
در بورکینافاسو

قتل عام به خاطر طالق 
زن جوانی که در رابطه پنهانی با دایی شــوهرش، بچه دار 
شده بود، وقتی فهمید همســرش به این ماجرا مشکوک 
شده، برای پنهان ماندن این راز هولناک نقشه ای طراحی 
کرد و با همدســتی دایی شــوهر ش پســربچه 15 ماهه 

نامشروع را کشتند.
اما چند روز بعد، راز جنایت فاش شد و زن و مرد دستگیر 
شدند. با گذشت حدود دو ســال از این جنایت، سرانجام 
عامالن قتل، صبح شنبه از زندان ورامین به شعبه چهارم 
دادگاه کیفری استان تهران منتقل شدند تا به اتهام رابطه 

شیطانی و کشتن کودک محاکمه شوند. 
این در حالی اســت که همســر زن جوان چنــد ماه قبل 

به دلیل مصرف مواد مخدر جان سپرده است.
شامگاه دوازدهم اردیبهشت پارســال زن جوانی به اداره 
آگاهی ورامین رفت و خبر دزدیده شدن خودرواش را داد: 
» ســاعتی پیش خودرو ام را در حالی که پسر 15 ماهه ام 
 » عرشــیا « در آن نشســته بود کنار خیابان نگه داشتم 

و برای خرید بــه داروخانه رفتم. اما وقتــی بیرون آمدن 
دیدم خودرو ام با پسرم دزدیده شده است. «

به دنبال اعالم این ســرقت عجیب و ناپدید شدن کودک 
15 ماهه، تیم ویژه ای از کارآگاهان به تحقیق در این باره 
پرداختند. اما ســاعاتی بعد این زن بــه کارآگاهان گفت: 

احتمال می دهم دایی شوهرم، بچه را دزدیده باشد. 
اما این اظهارات فقط بخشی از راز هولناک زن جوان بود. 
چرا که وقتی دایی شــوهرش در رامسر دستگیر شد ابتدا 
منکر ادعاهای این زن جوان شد. اما سرانجام به همدستی 

با نازنین در قتل کودک 15 ماهه اعتراف کرد.
در پی اعتراف های مرد 43 ساله - حبیب - محل جنایت 
در حوالی ورامین شناسایی شــد. این مرد به کارآگاهان 
 گفت: روز حادثه پس از تحویل عرشــیا توســط مادرش، 
 او را به بیابــان بردم و با یــک » لنگ « خفــه اش کردم 
و جســدش را به داخل یک چاه عمیق انداختم و بعد هم 
یک چرخ خودرو را برداشتم و ماشین را در همان جا باقی 

گذاشتم تا خیال کنند که او را دزدیده اند.
پس از این اعتراف ها » حبیب « و » نازنین « هر دو به اتهام 
مشــارکت در قتل کودک و داشــتن رابطه نامشروع و زنا 
دستگیر شدند تا اینکه محاکمه آنها صبح شنبه در شعبه 
 چهارم دادگاه کیفری به ریاســت قاضی اصغر عبداللهی 

و با حضور قاضی کیخواده - مستشار دادگاه - آغاز شد.
در آغاز جلسه نماینده دادستان با بیان کیفرخواست برای 
این زن و مرد در رابطه با قتل و داشــتن رابطه نامشــروع 
خواستار مجازات شد. سپس حبیب متهم - ردیف اول- 
در برابر قضات دادگاه ایســتاد و گفت: من اتهامم را قبول 
دارم. اشتباه کرده ام باور کنید تمام روز ها و شب هایم پس 

از این حادثه با کابوس همراه شده است.
تمام آبرو و عزتم با این اشــتباه از بین رفته، چرا که افسار 
خودم را به دست شیطان سپردم و تمام زندگی ام را سیاه 

کردم. البته نقشه کشتن بچه را نازنین کشید. 
چرا که نمی خواستیم آبروی مان برود، اما خدا کاری کرد 

که هر دو رسوا شدیم.
پس از اظهارات این مــرد، زن جوان پــای میز محاکمه 
 ایســتاد و به  عنوان متهم ردیف دوم لب به سخن گشود. 
» نازنین « 38 ساله به قضات دادگاه گفت: از همان شبی 

که ازدواج کردم با شوهرم مشکل داشتم. 
او مرا به شدت کتک می زد و با چاقو تهدیدم می کرد. من 
بارها سر همین موضوع خواســتار جدایی بودم، اما همین 
دایی شــوهرم آمد و نگذاشــت و او مرتب به من مشاوره 
می داد و در اثر همین مشــاروه ها بود کــه ارتباط من با او 
بیشتر شد. طوری که به او وابســتگی عاطفی پیدا کردم. 
از آنجایی که با شوهرم رابطه ای نداشــتم و بیشتر روزها 
کارمان با کتک و دعوا می گذشت دچار وسوسه شیطانی 
شدم و با حبیب که دایی شــوهرم بود رابطه برقرار کردم.

چند ماهی که گذشت متوجه شدم باردارم. حبیب از من 
خواست که بچه را سقط کنم، اما دلم نیامد.

 از وقتی هم باردار شــدم شــوهرم به من مشــکوک شد 
و وقتی » عرشــیا « به دنیا  آمد این شــک بیشتر شد. چرا 
که همه خانواده می گفتند » عرشیا « شبیه دایی شوهرم 
شده است! درگیری ها و مشــاجره های ما بیشتر و بیشتر 
شد تا جایی که شــوهرم از من خواست عرشــیا را برای 

آزمایش دی.ان.ای به آزمایشگاه ببریم. 
از شــدت ترس نمی دانســتم چه کار کنم تا اینکه نقشه 
ناپدید کردن بچه را با دایی شوهرم کشیدم. اما به او نگفتم 
که بچه را به قتل برســاند و... من اشــتباه کردم و تا پایان 
عمر هر بچــه ای را ببینم مجازات خواهم شــد و خواهم 
ســوخت. با پایان اظهارات متهم ردیف دوم قضات شعبه 
چهارم وارد شور شدند و به زودی حکم شان را درباره این 

زن و مرد متهم صادر خواهند کرد.

پسر 15 ماهه ام را کشتیم تا راز شیطانی ام پنهان بماند

روز حادثه پس 
از تحویل عرشیا 
 توسط مادرش، 

او را به بیابان بردم 
و با یک » لنگ « 

 خفه اش کردم 
و جسدش را 

به داخل یک چاه 
عمیق انداختم 

و بعد هم یک چرخ 
خودرو را برداشتم 

و ماشین را در همان 
جا باقی گذاشتم 
تا خیال کنند که 

او را دزدیده اند
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9509980362000701 شماره بایگانی شــعبه:951499  مربوط به دادگاه با 
فرض وجود کیفرخواســت، محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواســت در پرونده کالســه 951499 برای خانم زهرا شــاه 
محمدی به اتهام ایراد ضرب و جرح و توهین حســب شــکایت آقای علیرضا 
مزروعی ســبدانی تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/02/02 ســاعت 12 تعیین گردیده 
اســت. با عنایت به مجهــول المکان بــودن و عدم دسترســی بــه متهم و در 
 اجرای مقــررات مواد 115 و 180 قانــون آئین دادرســی دادگاه های عمومی

 و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهــم جهت دفاع از اتهام 
انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اســت در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد  آمــد.   م الف:38753 
شعبه 122 دادگاه کیفری 2 شهر اصفهان )122 جزایی ســابق( ) 142 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/267 شــماره ابالغنامــه: 9510100361711126 شــماره پرونــده: 
9509980361700963 شــماره بایگانی شــعبه: 951132  خواهــان ابراهیم 
رحیمی پور ناغانی دادخواســتی به طرفیت  خوانده  محمــد علی ارم آبادی به 
خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 214  ارجاع و به کالســه 951132 ح / 28  ثبت 
گردیده که در جریان دادرسی وقت رسیدگی به تاریخ 1396/3/16  ساعت 8/30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده ضمن مراجعه به شعبه و اخذ رونوشت دادخواست و ضمائم در تاریخ 
و زمان فوق در این شــعبه حاضر گردد. در صورت عدم حضور وفق مقررات 
اقدام خواهد شــد. م الف:38755 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/268 شــماره ابالغنامــه: 9510100361711059 شــماره پرونــده: 
9509980361700810 شماره بایگانی شعبه: 950947  خواهان سید مصطفی 
طاهری دادخواســتی به طرفیــت  خواندگان رضا و مهــدی صالحی فرزندان 
عبدالرحیم و اقدس و فاطمه صالحی ســیچانی فرزنــدان عبدالرحیم و توران 
صالحی سیچانی  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به 
شماره ثبتی 2504 بخش 5 ثبت اصفهان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 214  ارجاع و به کالسه 
950947ح/28  ثبت گردیده که در جریان دادرســی وقت رســیدگی به تاریخ  
1396/3/10 ساعت 10تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  
و درخواســت خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان در تاریخ و زمان فوق در شعبه حاضر 
گردند.  در صورت عدم حضور وفق مقررات تصمیم گیری خواهد شد. ضمنا 
خواندگان فوق می توانند قبل از تشکیل جلسه به این شعبه مراجعه و رونوشت 
دادخواست و ضمائم را دریافت دارند. م الف:38717 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)203 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/269 شــماره درخواســت: 9510460350700059 شــماره پرونــده: 
950998050700852 شماره بایگانی شعبه: 950987  خواهان آقای محمدرضا 
نوش مهر فرزند رجبعلی دادخواستی به طرفیت  خوانده شهرام نصر اصفهانی 

فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه بابت کســری متراج زمین پالک ثبتی 33 
فرعی از 594 اصلی موضوع مبایعه نامــه 52626 مورخه 1391/4/5 به میزان 
45020 متر مربع مطالبه خســارات دادرسی مطالبه خســارت تاخیر در تادیه  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  
خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شــماره 311  ارجاع و به کالســه 950987 ح7  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1396/3/9 و ساعت 8 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان  و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:38684 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)202 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/261 شــماره: 747/95 به موجب رای شــماره 953 تاریخ 95/9/22 حوزه 
31 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حسن عابدی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت هفت میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و یکصد و شصت و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/12/20 تا زمان اجرای حکم 
در حق خواهان اکبر صادقی فرزند قاســم به نشانی اصفهان خ شهیدان غربی 
مبل مهســتان صادر و اعالم می گردد و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق 
دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
 برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
 کند و اگر مالی نــدارد، صریحًا اعــالم نماید. م الف:38646 شــعبه 31 مجتمع

  شــماره دو شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان )185 کلمــه، 
2 کادر(

اخطار اجرایی
12/262 شــماره: 753/95 به موجب رای شــماره 160 تاریخ 95/10/1 حوزه 
31 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
عبدالرسول ایزدی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت بیست 
و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون و ششصد و چهل و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/1/24 – 
94/10/24- 95/7/24- 95/4/24 تــا زمان اجرای حکم در حــق خواهان اکبر 
صادقی فرزند قاسم به نشانی اصفهان رهنان خ شــهیدان غربی مبل مهستان 
صادر و اعالم می گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت.  ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:38645 شــعبه 31 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/263 شــماره: 200/95 به موجب رای شــماره 558 تاریخ 95/8/2 حوزه 
51 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه احمدرضا خیری به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
 50/000/000 ریال بابت ســفته شماره 875922 )ســری و( و 120/000 نشر

 آ گهی وقت رسیدگی 1/460/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/11/20 و پرداخت نیم عشر 

در حق اجرای احکام در حق محکوم له محسن بهمن پور با وکالت ندا رواقی به 
نشانی خ بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنی مجتمع میالد نور واحد 202، ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و

  اگــر مالی نــدارد، صریحًا اعــالم نمایــد. م الــف:38632 شــعبه 51 مجتمع 
 شــماره ســه شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان )191 کلمــه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

12/264 شــماره: 950918 به موجب رای شماره 1696 تاریخ 95/9/30 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
ایمان موسوی محکوم است به پرداخت مبلغ هشــتاد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و سه میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 94/10/6 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان آرمان زمانی به 
نشانی اصفهان خ خلیفه سلطانی جنب انتشارات جنگل داربست فلزی پارس و 
پرداخت نیم عشــر حق اجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که 
 اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر

 به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:38629 
شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )171 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

12/265 شماره: 950394 به موجب رای شــماره 769 تاریخ 95/5/24 حوزه 
5 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حسین معماریان به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت اصل خواســته وجه چک به شــماره 589509-93/4/30 و 
پرداخت 3/880/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم 
عشر دولتی در حق محکوم له ناهید نکوئیان به نشانی شهرضا میدان مصدق 
بلوار پرستو کوچه شکوفه کوچه سجاد پ 38 با وکالت نفیسه مستقل به نشانی 
خ شیخ صدوق شــمالی خ شیخ مفید ســاختمان شــماره 14 ط دوم موسسه 
تحقیقات حقوقی کتیبه دفتر وکالت آقای محمود باختره. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد 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:38628 شــعبه 5 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )212 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/293 شــماره صادره: 1395/43/342334 نظر به اینکه آقای حبیب سلیمی 
فرزند اصغر با تســلیم یک برگ استشــهاد شــهود شــماره 141484 مورخ 
1395/11/20 دفترخانه 77 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از شش دانگ پالک شماره 12/2227 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در 
ذیل ثبت 36992 صفحه 22 دفتر جلد 339 امالک تحت شماره چاپی 2/836846 
صادر و تسلیم گردیده و به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 
نموده است.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این 

آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
 یا سند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس

 و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف: 39069 اداره ثبت اســناد و امالک غرب اســتان اصفهــان )209 کلمه،

 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/292 شماره صادره: 1395/43/342383 نظر به اینکه سند مالکیت دو دانگ  
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 1094 فرعی از 12 اصلی  واقع در بخش 
14 اصفهان ذیل ثبت 21003 در صفحه 574 دفتر امالک جلد 339 به نام حبیب 
سلیمی تحت شماره چاپی مسلسل 630968 صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 27659 مورخ 1395/11/24 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 3537 
مورخ 1395/11/23 به گواهی دفتر خانه 245 اصفهان رســیده اســت مدعی 
اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند   لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 39068 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان )229 کلمه، 3 کادر(
مفاد آراء

11/581 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی«

برابرآراء شماره های ذیل صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی الحاق موادی  به قانون  ساماندهی 
مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار،تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیــان محرزگردیده اســت.لذا مشــخصات متقاضیان وامــالک مورد 
تقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی 
میشــوددرصورتی که اشــخاص نســبت به صدورســندمالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند،می توانندازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه اداره ثبت اسنادوامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم 

نمایند.
1-رأی شــماره139560302011000746 مــورخ 1395/11/20آقای مهدی 
شیخ االسالمی فرزندابوالقاسم  بشماره شناسنامه 31صادره خوانساردارای 
 کد ملی 1229689826 در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 1284/66 متر
  مربــع پــالک شــماره 1 فرعــی از  856 اصلــی واقــع دربخــش یــک ثبت

 خوانسار
2-رأی شــماره 139560302011000751 مــورخ 1395/11/26 بانو  بهجت 
شیخ االسالمی فرزند ابوالقاســم بشماره شناســنامه 277صادره خوانسار 
دارای شــماره ملــی1229620842در ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 
 493/40متر مربع پالک شــماره 1فرعی از856 اصلی واقــع دربخش یک ثبت 

خوانسار 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول 01 /1395/12

تاریخ انتشارنوبت دوم1395/12/16          
م الف: 442 شیخ سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسنادوامالک خوانسار
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شهردار محمدآباد جرقویه اظهار کرد: اگر بخواهیم گردشگری 
را در اصفهان رونق دهیم قطعــا یکی از بخش هایی که باید جان 
تازه ای بگیرد، رودخانه زاینده رود است؛ چرا که پل های تاریخی 
اصفهان در جهان بی نظیر هســتند. محمدمهدی نصر اصفهانی 
افزود: اگر تمام تمرکــز خود را بر این بگذاریم که گردشــگران 
خارجی و داخلی از اصفهان لذت ببرند، می توانیم هم به اقتصاد 

استان هم به اقتصاد کشور کمک کنیم.
شــهردار محمدآباد جرقویه با بیان اینکه در جهــان 14 اقلیم 
داریم که 12 تا از آنها در ایران وجــود دارند، تصریح کرد: مردم 
اصفهان می توانند با یک سفر دوســاعته به کویر مصر و یا با یک 
سفر به منطقه سبز سرچشمه زاینده رود سفر کنند. وی با بیان 
اینکه باید یک امکان سنجی در استان اصفهان داشته باشیم و از 
ظرفیت گردشگری و بوم گردی این استان استفاده کنیم، تاکید 
کرد: باید بپذیریم که مردم شهرنشین از شهرها خسته شده اند. 
نصر اصفهانی بیان کرد: الزم است ظرفیت و فضایی ایجاد کنیم 
که در اواخر هفته مردم یک ســفر دو روزه به روستاهای استان 
اصفهان داشته باشــند که در درجه اول باید مباحث اقتصادی و 
درآمد پایدار در روستاها ایجاد شود. شهردار محمدآباد جرقویه 
اضافه کرد: بافت های فرسوده در روستاها وجود ندارند بلکه آنها 
بافت های تاریخی و خانه های یک هزار متری هســتند که این 
موارد بسیار برای شهرنشینان جالب هستند، اما در حال حاضر 
از فرهنگ ساختمانی ایران خارج شده اند. وی با بیان اینکه نسل 
جوان میراث فرهنگی را مشــاهده نکرده  و باید به فکر باشیم تا 
این میراث را به این نسل ایرانی هم نشــان دهیم، ابراز کرد: در 
حال حاضر افسردگی های مزمن در خانواده ها به دلیل نرفتن به 
گردش ایجاد شده است. نصر اصفهانی با اشاره به شب های کویر 
و دیده شــدن بهتر ســتاره ها در این مناطق، بیان کرد: در حال 
حاضر بیشتر سفرها در ایران به ســمت آب و طبیعت هستند؛ 
چرا که برای سفر به کویر فرهنگ سازی های درست و صحیحی 

انجام نشده است. 
وی خاطرنشــان کرد: صنعت گردشگری با ســمینار، اجالس، 
همایش و صحبت های تئوری در رابطه بــا این موضوعات رونق 
نمی گیرد، بلکه گردشــگری بــا عمل و ســرمایه گذاری رونق 
خواهد گرفت که الزمه آن ایجاد امنیت خاطر اســت؛ چون در 
مســافت دو کیلومتری هم می توان گردش کرد، اما باید امنیت 
خاطر داشت و فکر انسان آرام باشد. شهردار محمدآباد جرقویه 
عنوان کرد: باید خروجی همایش های مرتبط با گردشــگری به 
سمت عملیاتی شــدن نظریات و ایده ها در خصوص گردشگری 
حرکت کنند؛ چرا که گردشگری مانند یک کاالی لوکس، بسیار 

آسیب پذیر است. 
وی در ادامه با بیان اینکه اگر با صنعت گردشگری درست رفتار 
نکنیم این صنعت از دست می رود، تاکید کرد: هیچ چیزی مانند 
گردشــگری نمی تواند یک درآمد پایدار را برای یک کشــور به 
وجود آورد. نصر اصفهانی در پایان افزود: با توجه به اینکه کشور 
ایران یک کشور اسالمی اســت، می توانیم گردشگری حالل را 
در آن توســعه دهیم و از ظرفیت هایی موجود در این کشــور به 

بهترین نحو استفاده کنیم.

شهردار محمدآباد:

فرهنگ سازی برای سفر به کویر 
صورت نگرفته است

بامسئوالن

همایش سراســری شــعر و ذکــر نخســتین کنگره 
بین المللی محتشم کاشانی با حضور ذاکران و شاعران 
برجســته کشــور در حســینیه حضرت ابوالفضل)ع( 
دارالمومنین کاشــان برگزار شــد. مجتبی رضازاده، 
رییس کمیتــه فرهنگی هنــری کنگره در حاشــیه 
این همایش گفــت: رونمایی از کتاب روضه عشــاق با 
موضوع ترکیب بند عاشورایی محتشم از حاج محمود 
شریفی)کمیل کاشانی(، ســخنرانی عبدالرضا مدرس 
زاده و شعرخوانی شــاعران آیینی از جمله برنامه های 
این همایش اســت. وی بر حضور باشــکوه مادحین، 
ذاکریــن و مردم والیتمــدار و مذهبــی دارالمومنین 
کاشــان به ویژه هیئت این شهرســتان را در همایش 
تاکید کــرد و افزود: ایــن همایش به همت ســازمان 
فرهنگی ورزشــی شهرداری کاشــان به عنوان کمیته 
فرهنگی هنری کنگره و همکاری هیئت ابوالفضل )ع( 
برگزار می شــود. رییس کمیته فرهنگی هنری کنگره 
بین المللی محتشــم کاشــانی تجلیل کمیته فرهنگی 
هنری کنگره از حاج علی انسانی با دست حاج غالمرضا 
سازگار در اهدای لوح یادبود و هدیه را خاطرنشان کرد و 
اظهار داشت: برگزاری این کنگره بین المللی و همایش 
سراسری شــعر و ذکر همزمان با پانصدمین سال تولد 
محتشم کاشانی در زادگاه این شاعر مرثیه سرا، اقدامی 
ارزشــمند در معرفی عاشورایی شــاعر به نسل جوان 
اســت. به گفته وی، کتاب روضه عشــاق نیز به همت 
سازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری کاشان چاپ و در 
قالب فرهنگ ســازی طرح نذر کتــاب هیئت  مذهبی 
بین حضار توزیع می شــود. رضازاده اظهار داشت: این 
کتاب از ســروده های حاج محمود شریفی متخلص به 
کمیل کاشانی، ترکیب بند عاشورایی به شیوه محتشم 
کاشانی است که در چاپ اول به تعداد یک هزار نسخه 
از انتشــارات مرسل به چاپ رسیده اســت. به گزارش 
ایمنا، همایش سراسری شعر و ذکر از سری برنامه های 
نخســتین کنگره بین المللی محتشم کاشانی به همت 
کمیته فرهنگی کنگره در ســازمان فرهنگی ورزشــی 
شهرداری کاشــان با اجرای آیین چاووشــی خوانی، 
شــعرخوانی شــاعران کاشــانی و میهمان، سخنرانی 
مدرس زاده،  مراسم تقدیر و اهدای هدیه و لوح یادبود 
از حاج علی انسانی با دســت حاج غالمرضا سازگار در 
حسینیه حضرت ابوالفضل )ع( خیابان امام )ره( کاشان 

برگزار شد.

مرتضی صفاری گفت: اقامتگاه های بــوم گردی رویکرد 
نوینی در قلمرو گردشــگری به شــمار می آیند و مانع از 

مهاجــرت جوانان  به شــهرهای بزرگ و باعث اشــتغال 
وکارآفرینی اســت. به ویــژه آنکه اگر میزبانــان با لباس 

و غذای محلی از گردشــگران پذیرایی کننــد و بتوانند 
جاذبه های فرهنگی و طبیعــی محل خود را معرفی کنند 
خاطره خوبــی را در ذهن مســافران میهمــان به وجود 
می آورند و موجب افزایش اقامت و کیفیت سفر می شوند.

نماینــده نطنــز، بــادرود و قمصر افــزود: بــوم گردی 
درصورت داشــتن برنامه مشــخص، کمترین آســیب 
را به محیط زیســت وارد می کند و درقالب این شــاخه از 
گردشگری، نیروهای بومی غذاهای محلی، نوشیدنی ها، 
سفره آرایی بومی، صنایع دستی، آداب و رسوم و آیین ها، 

موسیقی و فرهنگ منطقه را به نمایش می گذارند.
وی اظهار داشت: موقعیت شهرســتان نطنز برای توسعه 
بوم گردی عالی اســت ومجموعه مناظر طبیعی، اقلیمی، 
تاریخی و فرهنگی نطنز با دارا بودن موقعیت آب وهوایی 
خاص در کمتر نقطه ای از کشــور قابل مشــاهده است.

اگرچه متولیان دولتی مــی گویند که حمایت هایی برای 
توســعه و حفظ اقامتگاه هــای بوم گــردی واحیای آثار 
تاریخی انجام داده اند ولی به نظرم در این خصوص  هنوز 

کار جدی در شهرستان صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاســت خارجی مجلس 
بیان داشت: اخبار  موجود نشــان می دهد امروز بسیاری 
از شهرستان های اطراف نظیر کاشان و نایین از محل این 
صنعت پاک، درآمد سرشاری را کسب می کنند؛ ولی در 
نطنز  با وجود ظرفیت های فراوان، اقدام بایســته ای در 

این زمینه انجام نشده است.
نماینــده نطنــز و بــادرود و  قمصر در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: در شــهرهای  نطنز  و بادرود، خانه های 
تاریخی و ســنتی بســیار زیبایی وجود دارد که به دلیل 
کمبود خدمات شــهری، عــدم حمایــت و آموزش الزم 
و همــکاری به افــراد غیربومی بــرای ســکونت واگذار 
شده اســت. این  خانه های تاریخی از شاخص های مهم 
گردشگری در بافت تاریخی شــهر محسوب می شوند. از 
مالکان و دســتگاه های اجرایی همچون میراث فرهنگی، 
شــهرداری ها و دهیاری ها تقاضا دارم برای جلوگیری از 
بی توجهی به ایــن خانه ها که منجر بــه خرابی و ویرانی 
آنها می شود، با مرمت و بهســازی برای آنها با همفکری و 

تعامل، اقدامی ارزشمند انجام دهند. 

رییس کمیته فرهنگی هنری کنگره بین المللی محتشم 
کاشانی خبر داد:

طنین ذکر عاشورایی در 
کنگره بین المللی محتشم

خبر

پیشنهاد سردبیر: 
فرهنگ سازی برای سفر به کویر صورت نگرفته است

ابالغ وقت رسیدگی) ابالغیه( 
12/245 شــماره ابالغنامــه:9510100351312436 شــماره پرونــده: 
9509980351300558 شــماره بایگانــی شــعبه:950632 ، ابــالغ شــونده 
حقیقی: علی قلی پور فرزند ابراهیم کدملی 0902462709 به نشانی اصفهان- 
پایگاه چهــارم رزمی- هوانیروز- خوابگاه شــهید شــهبازی- پالک1، تاریخ 
حضور:1396/02/09 شنبه ساعت: 10/30، محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه2-اتاق 
شــماره 206، علت حضور: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی 
آقای علیرضا زمانی به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 
شعبه حاضر شوید. پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شــد و ابــالغ به صورت کاغذی در مــوارد محدود و 
استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این 
ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به 
سامانه، حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی 
از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات 
قضایی به این واحد مراجعه نماییــد. م الف:38747 شــعبه 13دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان) 165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی)ابالغیه(

12/246 شــماره ابالغنامــه:9510100351312435 شــماره پرونــده: 
9509980351300558 شماره بایگانی شعبه:950632،  ابالغ شونده حقیقی: 
ایمان دواجی عمومی به نشــانی اصفهان- پایگاه هشتم شکاری- بلوک 130- 
طبقه 5- پالک 589،  تاریخ حضور:1396/02/09 شــنبه ساعت: 10/30، محل 
حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان-طبقه2-اتاق شــماره 206، علت حضور: در خصوص دعوی 
بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا زمانی به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی 
در موارد محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به 
ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. 
چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده 
اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم 
دسترســی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.  م الف:38748 

شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 161 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/247 شــماره ابالغنامــه:9510100353004626 شــماره پرونــده: 
9509980365301029 شماره بایگانی شــعبه:951384  شاکی وحید مرتهب 
فرزند مهدی شکایتی بر علیه مسن آقادادی فرزند مرتضی مبنی بر ایراد ضرب 
عمدی بدون جرح تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 104 جزایی ارجاع و به کالسه 951384 ک 104 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/2/9 ســاعت 10 صبح تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بودن متشاکی و به تجویز ماده 344 ق.آ.د.ک و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متشاکی پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و وفق 
مقررات دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف:38710 شــعبه 104 

دادگاه کیفری 2 اصفهان )104 جزایی سابق( ) 137 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/248 در خصوص پرونده کالســه 951762 خواهان حمیدرضا خیراللهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حسین میرزائی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/2/9 ســاعت 11 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف 

اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 38696 شــعبه 6 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی)ابالغیه(

12/249 شــماره ابالغنامــه:9510100353806709 شــماره پرونــده: 
9509980359400975 شماره بایگانی شعبه:951585،  ابالغ شونده حقیقی: 
احمد لطفی زاده به نشــانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/02/09 شنبه 
ساعت: 8، محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان-طبقه3-اتاق شــماره 310، علت حضور: در 
خصوص شکایت مجتبی حسینی دهنوی علیه شــما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق 
قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در 
موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام 
و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه 
جهت ورود به سامانه، حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت 
ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی 
به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید. م الف:38718 شــعبه112 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 112  جزایی سابق( ) 153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/250 در خصوص پرونده کالســه 951761 خواهان حمیدرضا خیراللهی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محمد مرتضوی – هاله رئیســی 
احمدی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 96/2/9 ساعت 10/30 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 38698 شعبه 6 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/251 شــماره ابالغنامــه:9510100353004628 شــماره پرونــده: 
9509980362300544 شماره بایگانی شــعبه:950953  شاکی علیرضا صفا 
فرزند حسن  شکایتی بر علیه عرفان موسوی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی 
و توهین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 104 جزایی ارجاع و به کالســه 950953 ک 104 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/2/6 ساعت 8/30 صبح تعیین شــده است. به علت مجهول 
المکان بودن متشاکی و به تجویز ماده 344 ق.آ.د.ک و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متشاکی پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و وفق مقررات دادگاه 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف:38714 شــعبه 104 دادگاه کیفری 2 

اصفهان )104 جزایی سابق( ) 137 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/252 در خصوص پرونده کالســه 951330 خواهان غالمحســین یزدانی 
بخشی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حبیب کیانی هرچگانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/2/4  ســاعت 11/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:38616 شعبه 7 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/253 در خصــوص پرونده کالســه 881/95 خواهان ابراهیــم قرهی قهی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت مهدی باغ سان تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/2/4  ساعت 18 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق چهار راه وکال  مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:38614 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/256 شــماره ابالغنامــه: 9510100351011568 شــماره پرونــده: 
9509980351000894 شــماره بایگانی شــعبه: 951073  خواهان/ شــاکی 
ســجاد صادقی فرزند محمود  دادخواســتی به طرفیت  خوانــدگان امیررضا 
مومنی، منصور بیننده فرزند رضا و شــرکت زیباشــهر صفاهان به خواسته 
اعتراض به عملیات اجرایی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212  ارجاع و به کالسه 9509980351000894 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/2/4 و ساعت 11/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده امیررضا مومنی و درخواســت خواهان/ 
شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده امیررضا مومنی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:38751 شعبه 

10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/257 شــماره ابالغنامــه: 9510100351011562 شــماره پرونــده: 
9509980351000532 شــماره بایگانی شــعبه: 950662  خواهان/ شــاکی 
غالمرســول نورزهی  دادخواســتی بــه طرفیت  خوانــدگان احمــد اکبریان 
خوراســگان و آزاد رضایی به خواســته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات 
دادرسی و تامین خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212  ارجاع و به کالسه 9509980351000532 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/2/4 و ســاعت 8 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان احمد اکبریان و آزاد رضایی و درخواست 
خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امــور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:38750 شعبه 

10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/258 در خصوص پرونده کالســه 948/95 خواهان مرتضی شــاهپوری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 7/500/000 ریال اجــور معوقه به طرفیت 
کرامت هنرجو تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای  مورخ 96/2/4 ساعت 
17/30 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد - 
اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 

 کدپستی 8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 15 مراجعه و
 نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 38591 
شعبه 15 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )129 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/259 شــماره ابالغنامــه:9510100353004627 شــماره پرونــده: 
9509980359400830 شماره بایگانی شعبه:951450  شاکی پریسا بهرامی 
کرکوندی فرزند بهرام  شــکایتی بر علیه نوید اله دادی فرزند درویشعلی مبنی 
بر انتقال مال غیر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 104 جزایی ارجاع و به کالسه 951450 ک 104 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/2/3 ســاعت 11 صبح تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بودن متشاکی و به تجویز ماده 344 ق.آ.د.ک و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متشاکی پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و وفق 
مقررات دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف:38712 شــعبه 104 

دادگاه کیفری 2 اصفهان )104 جزایی سابق( ) 137 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/266 شــماره ابالغنامــه: 9510100350413575 شــماره پرونــده: 
9509980350400999 شــماره بایگانی شــعبه: 951127  خواهان/ شــاکی 
محمدرضا نصیرپور  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم مهرداد نورامید و 
مهدی کاظمی به خواسته تامین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت ...  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
308  ارجاع و به کالسه 9509980350400999 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1396/03/24 و ساعت 9/45 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:38654 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/272  شــماره دادنامــه: 9509970353601720 شــماره پرونــده: 
9509980363000294 شــماره بایگانی شــعبه: 951129 شاکی: آقای رضا 
فروغی ابری فرزند ناصر به نشانی اصفهان- جی ابر شهدای ابر جنب خیریه 
امام حسن عسگری، متهم: آقای وحید مشفقی به نشانی اصفهان- خ جی- فلکه 
خوراسگان- نبش فلکه- کارواش قائم، اتهام ها: 1- تهدید 2- توهین به اشخاص 
عادی از طریق تلفنی، گردشــکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای وحید مشــفقی دائر بر توهین و تهدیــد از طریق تلفن 
حسب شــکایت آقای رضا فروغی با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی 
کیفرخواســت صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود علیرغم ابالغ از 
طریق نشر آگهی بزه انتسابی در خصوص توهین محرز و در اجرای ماده 608 
ق.ا.م متهم به تحمل 20 ضربه شالق محکوم می گردد و در خصوص اتهام دیگر 
دائر بر تهدید به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی در اجرای ماده 4 ق.آ.د.ک واصل 
37 ق .ا حکم به برائت متهم صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه ســپس قابل تجدید نظر خواهی در 
شعب تجدیدنظر استان می باشــد. م الف: 38706 شعبه 110 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان ) 110 جزایی سابق( ) 213 کلمه، 2 کادر(  

نماینده نطنز، بادرود و قمصر در مجلس:

اقامتگاه های بوم گردی رویکرد نوینی 
در قلمرو گردشگری به شمار می آیند

نماینده نطنز ،بادرود و قمصر  درمجلس شــورای اســامی در بازدید از ســرای مؤذن در بافت تاریخی 
وشوشاد نطنز با اشاره به ضرورت تعریف مســیرهای جدید گردشــگری و معرفی جاذبه های تازه برای 
رونق اقتصاد منطقه اظهار کرد: امروزه گردشــگری دومین صنعت پر درآمد دنیا به شــمار می رود ولی با 
وجود اینکه زیرساخت های گردشگری به ویژه توســعه اقامتگاه ها و هتل ها بر رونق آن تاثیر دارد، توسعه 
این زیرســاخت ها با اعتبارات دولتی امکان پذیر نیست. این موضوع باعث شــده که در منطقه به دلیل 
نبود اقامتگاه های مناســب گردشــگری، از درآمد های فراوان این بخش محروم بماند یا قادر به پذیرش 

گردشگران زیادی نباشد.

بوم گردی 
درصورت داشتن 

برنامه مشخص، 
کمترین آسیب را 

به محیط زیست 
وارد می کند

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تیران و کرون 
گفت: کتابخانه های مساجد روستایی، محور ترویج فرهنگ 
مطالعه و مایه تسهیل در دسترسی به کتابخوانی در استان 
اصفهان شده اند.  صادق صالحی اظهار داشت: کتابخانه های 
مساجد در روستاها نقش موثری داشــته اند زیرا با توجه به 
عدم وجود کتابخانه در روستاها و عدم دسترسی آسان به این 
مراکز، کتابخانه های مساجد، بخشی از نیاز مهم مطالعه را 
رفع کرده اند. وی افزود: مردم با اهدای کتاب به کتابخانه های 

محل خود منابع کتابخانه ای را افزایش داده و به پیشــرفت 
فرهنگی، اجتماعی و علمی منطقه می افزایند و با مشارکت 
مردم فرهنگ کتابخوانی گســترش یافته است.رییس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تیران و کرون با اشاره به 
اینکه به منظور فعالیت کیفی در کتابخانه های مساجد، دوره 
آموزشی ویژه کتابداران در حال برگزاری است، بیان کرد: در 
این دوره ها،کتابدار در کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
شــرکت می کند. وی گفت: آموزش مفاهیــم کتابداری، 

دسته بندی، قفســه بندی، جذب افراد به کتابخانه ها، کار با 
نرم افزار جامع کتابداری از جمله ســرفصل های آموزشــی 
این دوره اســت که در تمامی شهرستان های استان در حال 
برگزاری اســت. صالحی با اشــاره به فعالیت کتابخانه های 
مساجد تصریح کرد: بیش از 20 کتابخانه در مساجد تیران 
و کرون ایجاد شده که کتابخانه های دارای فضای مناسب و 
منابع کتاب متعدد، مجوز رسمی از اداره کل کتابخانه های 
مســاجد ســتاد عالی کانون های مساجد کشــور دریافت 
می کنند و کتابخانه های دارای مجوز از ســرانه کتابخانه ای 
شامل تجهیزات از جمله میز و صندلی و قفسه و رایانه، کتاب 

بهره مند می شوند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان تیران و کرون:

 کتابخانه های مساجد روستایی، محور ترویج فرهنگ مطالعه شده اند
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معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

فضای مجازی فرصت است، نه تهدید
محمد جواد احمدی  معاون پرورشــی اداره کل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان، در چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری آموزش 
و پرورش و نیروی انتظامی اســتان اصفهان گفــت: امروز آموزش و 
پرورش اســتان یکی از بهترین و مفیدترین همکاری ها در سطوح 
 باال را با نیــروی انتظامــی دارد و آماده هرگونه همــکاری نیز با این 

نیروست.
حضور نیروی انتظامی در کنار آموزش و پرورش، یک سرمایه 

است
وی افزود: امروز همه دستگاه ها و نهادها به ظرفیت عظیم آموزش و 
پرورش پی برده و سعی می کنند برای پیشبرد ماموریت های خود از 
این ظرفیت استفاده کنند؛ اما حضور نیروی انتظامی در کنار آموزش 
و پرورش یک فرصت و سرمایه اســت و می تواند برای ما کمک های 

زیادی به همراه داشته باشد. 
این مقام مسئول با بیان اینکه تحول زیادی در نیروی انتظامی به وجود 
آمده است گفت: امروز کارشناســان پلیس مانند یک استاد دانشگاه 
وارد میدان می شوند و از سطح ســواد و دانش باالیی برخوردارند که 

باعث افتخار ماست.
احمدی خاطرنشــان کرد: وقتی برای آموزش دانش آموزان به دنبال 
مدرس هستیم، انتخاب اولمان مدرســان نیروی انتظامی هستند، 
چرا که این افراد کمتر به دنبال مســائل جانبی و حاشــیه ای بوده و 
 بیشتر به تشریح مسائل اصلی و اساســی جامعه برای دانش آموزان 

می پردازند. 
وي  به آســیب های فضای مجازی برای دانش آموزان اشــاره کرد و 
گفت: آموزش و پرورش به فضــای مجازی به عنوان یک فرصت نگاه 
می کند نه یک تهدیــد؛ چرا که اگر بتوانیم نحوه اســتفاده صحیح و 
منطقی از آن را به دانش آموزان یاد بدهیم، نه تنها آسیبی دامن آنان را 

نمی گیرد بلکه می تواند مفید و موثر نیز باشد.

پیشنهاد سردبیر:
فضای مجازی فرصت است، نه تهدید

با مسئوالن

 اعزام بیش از 2هزار دانشجو 
به عتبات عالیات در ایام نوروز96

معاون اجرایی و اعزام ســتاد عمره و عتبات دانشــگاهیان گفت: حدود 
2هزار و 500 تن از دانشگاهیان کشور در نوروز سال 96 به عتبات عالیات 

اعزام می شوند. 
محمدزارع با اشاره به روند اعزام دانشــگاهیان به عتبات عالیات اظهار 
داشت: حدود 2 هزار و 500 تن از دانشگاهیان کشور، نوروز سال 96 به 

عتبات عالیات اعزام می شوند.
وی در ادامه افزود: این زائران در قالب ســه کاروان هوایی و یک کاروان 

زمینی به طور روزانه راهی عراق می شوند.
زارع با تاکید بر اینکه دانشــجویان دختر مجرد در ایــن دوره از اعزام ها 
حضور ندارند، تصریح کرد: اساتید، دانشجویان پسر، دانشجویان متاهل 

و کارکنان،  نفرات اعزامی را تشکیل می دهند.
معاون اجرایی و اعزام ســتاد عمره و عتبات دانشگاهیان در پایان یادآور 
شــد: اعزام دانشگاهیان از 24 اســفند امسال شروع می شــود و تا 15 

فروردین سال 96 ادامه خواهد داشت.

اخبار

اخبار کوتاه 

 افزایش ۵ درصدی اشتغال در شهرها 
با رشد 10 درصدی کارآفرینی

عربستان، خواسته های ایران 
را درباره حج پذیرفته است

 یکی از مدرســان دانشــگاه خوارزمی گفت: با توجه به ظرفیت های اقتصاد شهرهای ایران، 
افزایش 10 درصدی کارآفرینی شهری، به افزایش 5 درصدی اشتغال می انجامد.

همایش »تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در توسعه و کارآفرینی شهری« به همت انجمن علمی 
اقتصاد شهری ایران، دانشگاه علمی کاربردی اســتان تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی 
و  با حضور رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس، نایب رییس شورای اسالمی شهر 
تهران، فرمانده سابق پلیس راهور تهران بزرگ، اساتید دانشــگاه و جمعی از کارشناسان، در 
سالن محراب برگزار شد. دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد 
شــهری ایران، در این همایش گفت: کارآفرینی عبارت اســت از فعالیت و اقداماتی که فرد 
خالق با بهره گیری از خالقیت فردی و قدرت ایده پردازی، با بهره گیری از منابع، ظرفیت ها و 
زیرســاخت ها برای ایجاد ارزش افزوده و تولید کاال و خدمات مبتنی بر نیازهای موجود و آتی 
تالش می کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر، کارآفرینی به عنوان منبع اصلی رشد اقتصادی 
در اقتصادهای ملی و محلی به شــمار می رود، افزود: یکی از عواملی که باید در رشد اقتصادی 

کشورها به عنوان عامل مهم، رهگیری و شناسایی و تعیین اثر شود، کارآفرینی است.
مدرس دانشگاه خوارزمی، کارآفرینی شهری را یکی از مهم ترین شقوق کارآفرینی دانست که 
در بستر شهری و با در نظر گرفتن مناسبات و امکانات شهری، محقق می شود و یادآور شد که 
در حال حاضر حرکت جهان به سمت شهرنشینِی بیشتر است و نرخ رشد شهرنشینی در ایران 
نیز تقریبا 2 برابر میانگین جهانی است که طبق سرشماری سال 90 مرکز آمار، درصد جمعیت 

شهری، بیش از ۷۳ درصد بوده است.

نشریه الجریده کویت در گزارشی، با اشاره به ســفر هیئتی عالی رتبه از سازمان حج و زیارت 
ایران به عربستان برای مذاکره با مســئوالن این کشور بر ســر پرونده حج، از احتمال باالی 

دستیابی به توافق مشترک میان طرفین و ارائه تسهیالت به زوار ایرانی خبر داد.
 دولت عربستان سعودی با اکثر خواسته های طرف ایرانی در مورد شرایط اعزام حجاج موافقت 

کرد؛ همچنین باقیمانده خواسته های هیئت ایرانی در جلساتی مشترک بررسی می شود.
این روزنامه کویتی می افزاید: ســعودی ها تاکید کرده اند که در مراسم حج امسال، امنیت و 
ســالمت زوار ایرانی را به طور کامل تامین خواهند کرد و روند دستیابی زوار ایرانی به روادید 
را نیز تسهیل می نمایند. الجریده می نویسد: سعودی ها همچنین بر محکوم شدن دو پلیس 
عربستانی که دو نوجوان ایرانی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودند، تاکید کرده و گفتند 

که این افراد هم اکنون دوره محکومیت خود را در زندان سپری می کنند.
روابط تهران-ریاض پس از فاجعه منا و شــهادت 464 زائر ایرانی، متشــنج شده و این رابطه 
دیپلماتیک به دنبال حمله عده ای به سفارت عربستان در تهران، قطع شد. فاجعه منا در دوم 
مهرماه سال گذشته )1۳94( در مراسم رمی جمرات رخ داد که طی آن، بیش از هفت هزار زائر 
از کشورهای مختلف جهان جان خود را از دست دادند. به گفته مسئوالن و دست اندرکاران 
ایرانی، مسئوالن حج عربستان سال گذشــته با بهانه تراشی های مختلف و اتالف وقت، مانع 
اعزام زائران ایرانی به حج 95 شدند. هیئت پنج نفره ای متشکل از برخی مسئوالن بعثه مقام 
معظم رهبری در امور حج و ســازمان حج و زیارت به مســئولیت رییس این سازمان، جهت 

مذاکرات در خصوص حج تمتع 96، شامگاه سه شنبه سوم اسفند ماه راهی عربستان شد.

حقوق و پاداش بازنشستگان تامین 
اجتماعی پرداخت می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: درباره عیدی و پاداش بازنشســتگان 
تامین اجتماعی گفت: بــرای عیدی و حقوق تامیــن اجتماعی هیچ گونه 
مشکلی نداریم و حقوق و پاداش آنها براســاس تاریخ تعیین شده پرداخت 

خواهد شد. 
علی ربیعی در بخشنامه جدید وزارت کار برای بانوانی که حضانت کودکان 
بی سرپرســت را قبول می کنند، گفت: بخشنامه ای امضا شــد تا زنانی که 
فرزندی را از سازمان بهزیستی قبول می کنند مشغول مرخصی زنان باردار 

شوند و این نوع مرخصی به آنها نیز تعلق گیرد. 
وی افزود: درست اســت که فرزند مورد سرپرســتی قرار گرفته شده نوزاد 
نیست، اما این مرخصی برای آمیختگی بیشتر مادر با کودک درنظر گرفته 
شــده اســت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره قانون کشوری برای 
بازنشستگان اظهار کرد: در صندوق کشــوری امسال حقوق بازنشستگان 
را به صورت پلکانــی افزایش می دهیم و هزار میلیــارد تومان تامین اعتبار 

پیش بینی شده است. 
ربیعی در زمینه برنامه های الزم برای کودکان از تحصیل بازمانده نیز گفت: 
این کودکان به طور کامل شناسایی شده و بخشی از آنها به دلیل معلولیت، 
مشــکالت فرهنگی و فقر، از تحصیل بــاز مانده اند که فعالیــت  الزم برای 

بازگشت آنها به مدارس مدنظر قرار گرفته است.

 مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ســتاد مبــارزه با مواد مخدر 
گفت: 5۸ درصد معتادان کشور را افراد زیر ۳4 تشکیل می دهند 

و این مسئله، یک تهدید جدی محسوب می شود.
حمیدرضا صرامی در دومین اجالس استانی نماز در گنبدکاووس 
با موضوع نماز و کاهش آســیب های اجتماعــی، گفت: اعتیاد 
بزرگ ترین منکر در جامعه است که نســل نوجوان و جوان ما را 

الی چرخ دنده های خود خرد می کند.
وی افزود: 64 درصد معتادان جامعه را متاهلین تشکیل می دهند 
که به معنای درگیری هفت میلیون نفر از اعضای خانواده ها با این 

معضل بزرگ اجتماعی است.
مدیرکل دفتر تحقیقات ســتاد، با بیان اینکه دشمن، با اعتیاد و 

دیگر منکرات بنیان خانواده ها را نشــانه گرفته اســت، اضافه 
کرد: 9/۳درصد معتادان را بانــوان و ۳6 درصد آنها را افراد دارای 

تحصیالت عالیه )باالتر از فوق دیپلم( تشکیل می دهند.
صرامی تصریح کرد: امروز بسیاری از نوجوانان و جوانان براساس 
نگرش غلط و با هدف سرگرمی، غلبه بر استرس و رفع مشکالت، 
به ســمت اعتیاد می روند. وی خاطرنشــان کــرد: 65 درصد 
همســر آزاری ها، 65درصد طــالق ها، 40درصد ســرقت ها، 
۳0درصد کودک آزاری ها، 2۳درصــد نزاع ها، 20درصد جرایم 
منکراتی و 10درصد جرایم عمدی، به دلیل اعتیاد به مواد مخدر 
روی می دهد. صرامی اضافه کــرد: برای عبور از وضعیت موجود 
جامعه در زمینه آســیب های اجتماعی، باید به تقویت باورهای 
دینی و مذهبی و آموزش مهارت های زندگی اسالمی و آموزش 

والدین و آشنا کردن آنان با شیوه های تربیت فرزندان اقدام کرد.
این مقام مســئول در ســتاد گفت: 2۳/6درصد جمعیت 15 تا 
64سال کشور، مبتال به یکی از اختالالت روانی مثل افسردگی، 

استرس و اضطراب و انواع آن هستند.
صرامی افزود: 254 شــبکه ماهواره ای توسط دشمنان اسالم، با 
هدف تضعیف ریشه های فرهنگی و سنت های جامعه و کم رنگ 
کردن مذهب، برنامه های ضد اخالقی را پخش و ترویج منکرات 

می کنند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر:

۵۸ درصد معتادان کشور، زیر ۳۴ سال هستند

بهزیستی

مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیســتی 
کشــور با تاکید بر اینکه قانون حاضر فرزنــد خواندگی جزو 
پیشــروترین قوانین حمایتی از کودکان در جهان محسوب 
می شــود گفت: این قانون هنــوز به طور کامل اجرا نشــده 
اســت؛ اما با اجرای همین مواد، به دلیل افزایش دایره شمول 
فرزندخواندگی و فرزندپذیری، توانسته میزان فرزند خواندگی 

را بیش از ۳0 درصد در سال افزایش دهد.
دکتر محمد نفریه، مدیر کل دفتر امور کــودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی کشــور، با بیان این مطلب گفت: در متن 
کامل این تبصره آمده است که »ازدواج چه در زمان حضانت 
و چه پس از آن، بین سرپرســت و فرزندخوانده ممنوع است؛ 
مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،  این 
مسئله را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.« درحالی 
که در قانون فرزند خواندگــی مصوب 1۳52 این موضوع ذکر 
نشــده بود اما مواردی از این ازدواج ها وجود داشت؛ از این رو 
قانون گذار این مصوب را مطرح کرد. به هرحال قرار است طی 
الیحه ای این تبصره اصالح شده و تا قید ممنوعیت مطلق به 
تصویب برسد. چنانچه پس از تصویب در مجلس نیز شورای 
نگهبان این اصالح را نپذیرد، برای تصویب به شورای مصلحت 

نظام خواهد رفت.
وی با تاکیــد براینکه قانــون حاضر فرزنــد خواندگی جزو 
پیشــروترین قوانین حمایتی از کودکان در جهان محسوب 
می شود ادامه داد: این قانون هنوز به طور کامل اجرایی نشده 
اســت؛ اما با اجرای همین مواد، به دلیل افزایش دایره شمول 
فرزند خواندگی و فرزند پذیری، توانسته میزان فرزندخواندگی 

را بیش از ۳0 درصد در سال افزایش دهد.
دکتر نفریه دربــاره حمایت های پس از1۸ ســال از کودکان 
تحت پوشش ســازمان بهزیستی نیز خاطرنشــان کرد: این 
فرزندان به هنگام ترخیص 1۷ میلیــون تومان وام بالعوض 
می گیرند. همچنین تمام کودکان تحت پوشش این سازمان 
از حساب های تامین آتیه بهره مند هستند که هرماه مبلغی 
به حساب آنها واریز می شود. درصورتی که فرزندان ترخیص 
شــده نیز نتوانند پس از ترخیص به اســتقالل و ثبات کافی 
در زندگی برسند، ســازمان بهزیستی تا 5 سال به آنها مبلغی 

به عنوان امداد ماهانه خواهد داد.
دکترمسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی نیز 
بااشاره به تاکید این سازمان بر جامعه پذیری و مهارت افزایی 
در برنامه های حمایتی خود افزود: به منظور تسهیل اشتغال 
این فرزنــدان، طرحی را در حــال اجرا داریم کــه به صورت 
پایلوت، افراد تحت پوشــش 15تا1۸ ســال را در مراکز شهر 

تهران در برمی گیرد.

یک مسئول در سازمان بهزیستی خبر داد:

ازدواج سرپرست با فرزندخوانده 
ممنوع می شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان مطرح کرد:

وجود 120هزار نیروی آموزش دیده 
برای کنترل حوادث در اصفهان

 جریمه 7 میلیاردی متخلفان 
در طرح کشیک نوروزی تعزیرات

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: باید سناریوهایی 
برای قبل، حین و بعد از بحران در شهر اصفهان آماده می شد که االن این 
اتفاق افتاده است، در استان 120 هزار نیروی آموزش دیده برای کنترل 
حوادث وجود دارد. منصور شیشــه فروش در مراسم افتتاحیه دومین 
نمایشگاه باور اظهار کرد: پس از زلزله بم طبق دستور مقام معظم رهبری 

ستادی با عنوان ستاد مدیریت بحران کشور تشکیل شد.
وی افزود: مدیریت بحران در سه مرحله انجام می شود: شناسایی بحران، 
در حین بحران و بازســازی پــس از بحران. مدیــرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: فلسفه برگزاری این نمایشگاه این 
است که بار دیگر هماهنگی بین دستگاه ها، انجام و آخرین تجهیزات و 
فن آوری های نوین مشخص شود تا سازمان ها تجهیز شوند و بتوانند در 

پیشگیری بحران بدون مشکل اقدام کنند.
وی عنوان کرد: باید سناریوهایی برای قبل، حین و بعد از بحران در شهر 
اصفهان آماده می شد که االن این اتفاق افتاده است، در استان 120 هزار 

نیروی آموزش دیده برای کنترل حوادث وجود دارد.
شیشه فروش در پایان بیان کرد: اصفهان جانشین مدیریت بحران شهر 

تهران نیز هست که به این منظور اقدامات الزم را انجام داده ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، از برخورد و جریمه واحدهای 
متخلف در طرح کشیک نوروزی خبر داد.

علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز اظهار داشت: 
در طرح کشیک نوروزی که با حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت، 
اصناف، اتحادیه ها و غیره برگزار شد، از واحدهای صنفی، مراکز خرید و 

فروشگاه، بازرسی صورت گرفت.
وی در ادامه افزود: در مدت اجرای طرح کشــیک نوروزی ۸00 پرونده 
تخلفاتی تشکیل شد و در این بین تعدادی از پرونده ها در محل و تعداد 
دیگری از پرونده ها که نیاز به بررســی بیشتر داشت، به شعب تعزیرات 

جهت رسیدگی ارجاع شد.
 مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان البرز گفــت: در مجموع متخلفان 
باتوجه به شــواهد موجود در پرونده، به پرداخت ۷ میلیارد ریال در حق 

خزانه دولت محکوم شدند.
مختاری در پایان عنوان کرد: بیشترین پرونده در بخش کاال و خدمات 
تشــکیل شــده و فراوانی تخلفات به ترتیب در خصوص گران فروشی، 

کم فروشی و نداشتن برچسب قیمت روی کاالست.

سردار اشتری مطرح کرد:

چهارشنبه آخر سال به هنجارشکنان اجازه جوالن نخواهیم داد

فرمانده نیروی انتظامی گفت: ماموریت ناجا در چهارشــنبه 
آخرسال محله محور است؛ به هنجارشکنان، اراذل و اوباش 
اجازه جوالن نخواهیم داد. سردار حســین اشتری فرمانده 
نیروی انتظامی در همایش فرماندهان و رؤسای پلیس های 
تخصصی با اشاره به برگزاری نشســت یک روزه فرماندهان 
ناجا اظهار داشت: باید موضوعات  مورد تاکید در این جلسه 
با جدیت دنبال شــود. وی با تاکید بر اینکه نــگاه و اهمیت 
فرماندهان به دستورالعمل ها باید ویژه باشد، افزود: اجرایی 
کردن مطالبات مقام معظم رهبری، اولویت نیروی انتظامی 

است.
فرمانده ناجا با اشاره به دیدارهای اخیر با مقام معظم رهبری، 
گفت: تمامی فرمایشــات مقام معظم رهبــری و مطالبات 
معظم له از نیروی انتظامی به جد باید دنبال و اجرایی شــود، 
ضمن اینکه محورهایی که در جلســات اخیــر مورد تاکید 

حضرت آقا بوده، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
سردار اشــتری تصریح کرد: در پیشبرد اهداف، اولویت هایی 
تعریف شده است که با جدیت باید دنبال شود، در این میان 
برخی از برنامه هــای مهم دارای زمان بنــدی بوده و برخی 
فارغ از زمان بندی به تمــام دوران ها، فعالیــت ها و اجرای 
ماموریت ها معطوف می شود. وی با بیان اینکه اقتدار توأم با 
رأفت و مهربانی، از تاکیدات حضرت آقا درخصوص ناجاست، 
افزود: اتخاذ رویکــرد اقتدار توأم با رأفــت و مهربانی، فارغ از 
زمان بندی و برای همه دوران هاست. فرمانده ناجا با اشاره به 
جایگاه کالنتری ها اضافه کرد: پیرو تاکید مقام معظم رهبری 
درخصوص کالنتری ها و شــیوه برخــورد و ارائه خدمات به 

شهروندان، شورای عالی تحول کالنتری ها و پاسگاه ها در ناجا 
راه اندازی شد و ضمن برگزاری جلسات متعدد در این راستا، 
باید طبق مصوبات، برنامه ها اجرایی شود. پلیس پیشگیری 
باید اجرای این برنامه هــا را دنبال کرده و با ارائه و بررســی 

طرح های پیشنهادی، در این راستا گام های مطلوبی بردارد.
عالی ترین مقام انتظامی کشــور افزود: بایــد بتوانیم فرمان 
حضرت آقــا را درخصوص کالنتری ها عملی کــرده و برای 
ارتقای نظام و نیروی انتظامی اقدام کنیــم تا باعث افزایش 

اعتماد مردم به نظام و جمهوری اسالمی ایران شویم.
سردار اشتری گفت: در مرحله اول باید اولویت هایی را تعریف 
کنیم؛ به طوری که ابتدا باید کالنتــری هایی را  مدنظر قرار 
داد که به بازســازی، ترمیم و تزریق نیروی انسانی، امکانات 
و تجهیزات نیاز دارند و ســپس به مقوله گســترش ســایر 

کالنتری ها  اندیشید.
وی با بیان اینکــه تعالی رفتار ســازمانی در طــرح تحول 
کالنتری ها در صدر اولویت هاست، افزود: مشارکت فرماندهان 
در پیشــبرد اهداف مربوط به طرح تحول کالنتری ها بسیار 
حائز اهمیت و تاثیرگذار است. امیدواریم در تحقق این طرح 

به محیطی که در آن اقتدار، عدالت و مهربانی باشد، برسیم.
رعایت انضباط فردی، جمعی و سازمانی

فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: رعایت انضباط فردی، جمعی 
و سازمانی را در همه شرایط و ماموریت ها باید در نظر گرفت. 
روند انجام ماموریت ها باید با برنامــه ریزی صحیح و بهینه 

همراه باشد.
عالی ترین مقام انتظامی کشور، با اشــاره به اهمیت اشراف 

اطالعاتی در پیشبرد ماموریت ها تاکید کرد: اشراف اطالعاتی 
در کنار آمادگی همه جانبه کارآمد و موثر است؛ فرماندهان 
باید در حوزه ماموریتی بر همه موضوعات و محورها اشــراف 
اطالعاتی داشته باشند. سردار اشتری در ادامه، بر استفاده و 
به کارگیــری تجهیزات نوین و فــن آوری در مراکز انتظامی 
و کالنتری ها تاکید و بیان کرد: اخیرا همایش ملی معماری 
آینده ناجا به همت مرکز مطالعات راهبردی و ســردار رادان 
برگزار شــد. توجه به موضوع معماری آینده ناجا و همکاری 
با مرکز مطالعات راهبردی الزم است؛ این مرکز باید از نقطه 
نظرات فرماندهان و کارشناســان انتظامی بهــره ببرد. وی 
تاکید کرد: باید همواره رویکرد بهره مندی از دانش و تجربه 
پیشکسوتان و ثبت نقطه نظرات راهبردی و اجرایی باجدیت 
دنبال شــود؛ چرا که بهره مندی از تجربیات پیشکسوتان در 

اجرای ماموریت های آتی کارگشاست.
فرمانده ناجا با اشــاره به اهمیت مبارزه با قاچاق تاکید کرد: 
مبارزه با قاچاق از مطالبات و انتظــارات مقام معظم رهبری 
است؛ پلیس آگاهی موظف اســت اقدامات موثری را در این 
زمینه با جدیت دنبال کند. هماهنگی رده ها اعم از مرزبانی، 
دریابانی، پلیــس آگاهی و غیره، در فرآینــد مبارزه با قاچاق 

ضروری است.
عالی ترین مقام انتظامی کشــور با اشــاره به ماموریت های 
پیش رو گفت: چهارشــنبه آخر ســال، عید نوروز و غیره از 
ماموریت های آتی اســت و باید با جدیت موضوعات مربوط 
به این ماموریت ها دنبال شــود. وی اشــاره کرد: ماموریت 
ناجا در چهارشنبه آخرســال محله محور است؛ درنتیجه به 

هنجارشکنان ، اراذل و اوباش اجازه جوالن نخواهیم داد.
سردار اشــتری با اشــاره به برگزاری انتخابات در سال آتی 
گفت: برگزاری انتخابات در همه کشورها حائز اهمیت است. 
مشارکت حداکثری و شــرکت در انتخابات نیز در این میان 
مهم است و برگزاری انتخابات در بستری امن، از وظایف اصلی 

ماست. 
فرمانده ناجا با اشــاره به اهمیت توجه به وضعیت معیشتی 
کارکنان گفت: به لطف الهی و هدایــت داهیانه مقام معظم 
رهبری، در موضوعات مربوط به بهبود وضعیت معیشــتی 
کارکنان، گام های مطلوبی برداشــته شــد. وی تاکید کرد: 
بهبود وضعیت معیشتی کارکنان از اولویت های اصلی است و 
در راستای این فرآیند اقداماتی چون ارائه تسهیالت، ترمیم 

حقوق و غیره صورت گرفت.
سردار اشتری تاکید کرد: اراده و اهتمام برای بهبود وضعیت 
معیشــتی کارکنان وجــود دارد؛ چرا که نیروی انســانی را 
عظیم ترین سرمایه نیروی انســانی می دانیم و تالش داریم 
مطابق ضوابط قانونی و شرعی، در راستای دلگرمی کارکنان، 

پیگیر تحقق اقدامات مثمرثمر و  اجرایی شدنشان باشیم.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: از 20 اســفند سال 
جاری در 12 کالن شــهر، طرح جمع آوری معتــادان متجاهر 
با شدت بیشــتری انجام خواهد شــد که براســاس این طرح، 

خرده فروشان و معتادان متجاهر جمع آوری خواهند شد.
ســردار محمدمســعود زاهدیان درباره اجرای طرح جمع آوری 
معتادان متجاهر در 12 کالن شــهر از 20 اسفندماه سال جاری 
گفت: مطالبه عمومی جامعه که بجا نیز هســت، آن اســت که 
محیط زندگی مردم به دور از آلودگی های اجتماعی و آسیب های 

موجود در آن باشد. 
وی افزود: در حوزه مبارزه با مواد مخدر آنچه برای مردم مزاحمت 
ایجاد کرده، حضور معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر 

در سطح جامعه است که توانسته بر هم زننده امنیت روانی مردم 
باشد.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا اظهار داشــت: اگر چه در 
ســال های گذشــته طرح های مبارزه با مواد مخدر، طرح های 
مســتمر و پایداری نبوده که تعطیل شــود اما به دلیل برخی از 
کاستی ها در حوزه زیرساختی، معتادان متجاهر دستگیر شده، 

در جامعه رها شده و به اقدامات قبلی خود رجوع می کردند.
وی تصریح کرد: با توجه به دســتور وزیر کشور و دبیرکل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، قرار است زیرساخت های جدید، ایجاد و به 
امکانات قبلی اضافه شود تا اســتمرار طرح جمع آوری معتادان 

متجاهر تضمین شود.
سردار زاهدیان خاطرنشان کرد: از 20 اســفند سال جاری و در 
12 کالن شهر طرح جمع آوری معتادان متجاهر با شدت بیشتری 
انجام خواهد شد که براساس این طرح، خرده فروشان و معتادان 

متجاهر جمع آوری خواهند شد.
وی گفت: اجرای این طرح می تواند در راستای افزایش احساس 
امنیت مردم در کشور نقش ویژه ای داشــته باشد؛ ضمن اینکه 
باتوجه به نقش معتادان متجاهر در ســرقت ها، ضرب و شــتم 
اعضای خانواده و کاهش امنیت روانی برای هم وطنانمان، اجرای 

این طرح می تواند در این روند اصالحات جدی ایجاد کند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا:

معتادان متجاهر، امنیت روانی شهروندان را کاهش داده اند
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پیشنهاد سردبیر: 
هتل عباسی؛ زیباترین هتل خاورمیانه

حمام فین  کاشان 

ویژه

گنجینه تاریخ

ملکه ویکتوریا، یکی از شناخته شــده ترین ملکه های انگلستان کبیر است که 
به مدت ۶۴ سال بر انگلســتان و ایرلند فرمانروایی می کرده و دومین سلطنت 
طوالنی تاریخ انگلیس را دســت داشت. او در ســال ۱۸۱۹ به دنیا آمد و در ۱۸ 
سالگی به سلطنت رسید و در سن ۲۱ سالگی نیز با عموزاده خود، شاهزاده آلبرت 
ســاکس ازدواج کرد.گرچه ملکه ویکتوریا نخســتین ملکه ای نبود که از رنگ 
سفید به هنگام عروسی استفاده می کرد و پیش از او هم، چنین اتفاقی در میان 
دیگر ملکه ها افتاده بود؛ اما جالب است بدانید که این انتخاب او، استفاده از لباس 
عروس سفید را باب کرد. ملکه ویکتوریا شــمایل خود را در روز عروسی اینگونه 
توصیف می کند:لباس اطلس ســپیدی را با تور دوزی های بسیاری بر تن کردم 
و جواهراتم عبارت بودند از گردنبند و گوشــواره الماس ترکی به همراه سنجاق 
ســینه ای مزین به یاقوت کبود که آلبرت عزیزم به من هدیه داده بود. دوخت و 
طراحی لباس عروس ملکه ویکتوریا را مسئول مدرسه طراحی سلطنتی به عهده 
داشت. لباس عروسی از اطلس ساده و کرم رنگی دوخته شده که با توردوزی های 
زیبایی تزئین شده بود. جالب اســت بدانید که این توردوزی ها تماما کار دست 

بودند. 

رامسس دوم از نظر بسیاری از مورخان و باســتان شناسان، قدرتمند ترین فرعون 
در طول تاریخ مصر بوده که بیشتر از ۹۰ سال عمر کرد و گفته می شود پدر بیش از 
۱۰۰ فرزند بوده است! او از سوی دیگر فراعنه نیز با نام جد بزرگ به خاطر آورده شده و 
بسیار محترم شمرده می شد. رامسس دوم، این فرعون قدرتمند و کهنسال نهایتا در 
سن ۹۶ سالگی از دنیا رفت و بدن او را پس از مومیایی کردن، همچون دیگر فرعون ها 
در دره پادشاهان در نزدیکی شهر االقصر به خاک سپردند. از آنجا که به سبب وجود 
اشــیای قیمتی و به خاک ســپردن آنها به همراه بدن فرعون، مقبره رامسس دوم 
در خطر دستبرد و حمله غارتگران قرار داشــت؛ بدن مومیایی او را به مقبره آنهپو، 
شاهزاده ای مصری منتقل کردند، اما این بار نیز دیری نپایید که بار دیگر بدن فرعون 
بزرگ را جا به جا کرده و دست آخر به دیر البحری و مقبره یکی از کشیش های بزرگ 
آمون انتقال دادند. در ســال ۱۸۸۱ میالدی بود که باستان شناسان بدن مومیایی 
شده رامســس دوم را به همراه بدن مومیایی بیش از ۵۰ حاکم و فرعون دیگر پیدا 
کردند. در سال ۱۹۷۴ میالدی، باستان شناسان با بررسی مومیایی متوجه شدند که 
در حال فساد و تخریب است و از این رو آن را به شهر پاریس فرستادند تا از نابودی آن 

جلوگیری کرده و عفونت قارچی را برطرف کنند. 

قدرتمند ترین فرعون مصرلباس عروس سلطنتی ملکه معروف قدیمی ترین جوراب جهانگران ترین گنج  افغانستان

دو تندیس بزرگ یکی به ارتفاع ۵۳ متر و دیگری به بلنــدای ۳۵ متر در دل کوه 
کنده شــده اند. منطقه ای که این دو مجســمه در آن قرار دارند هزاره جات نام 
دارد که حدودا در فاصله  ۲۳۰ کیلومتری از شــهر کابل واقع شــده است. این دو 
تندیس متعلق به قرن ۶ میالدی هســتند و مجســمه  کوچک تر کمی کهن تر 
است. باستان شناسان عقیده دارند که وجود این دو مجسمه از بودا در افغانستان 
نشان دهنده هنر مجسمه سازی یونانی در منطقه آســیای مرکزی و افغانستان 
بوده اســت. تندیس بزرگ تر چهره مردی را به تصویر کشیده و تندیس کوچک 
زنی را به نمایش در آورده؛ به همین دلیل برخی هم اعتقاد دارند که تنها ســبک 
مجسمه سازی این دو سازه مربوط به بوداســت و هیچ ربطی به بودا ندارد و تنها 
یک زن و مرد را نشــان می دهد و آنها در صحت اعتقادشان بیان می کنند که در 
هیچ جایی بودا در کنار همسرش به تصویر کشیده نشده است. در هر صورت این 
دو پیکر را با نام های صلصال و شــهمامه می شناسند و از شهرت زیادی در کشور 
افغانستان برخوردار هستند. اگر با دقت به تصاویر نگاه کنید متوجه خواهید شد که 

پیکره  این دو تندیس در غار کوهی از جنس سنگ کنده کاری شده اند .

جورابی که می بینید، قدمتش به ۱۵۰۰ سال پیش بر می گردد و بر خالف انتظار 
بافته دست مردمان متمدن مصری بوده است. جالب است بدانید که تا اواخر قرن 
نوزدهم و پیش از کشف جوراب های مصری، قدیمی ترین جوراب ها را متعلق به 
یونانیان می دانستند تا اینکه باستان شناسان این جوراب های پشمی و بزرگ را 
در حفریات باستان شناسی و در نزدیکی رود نیل در مصر کشف کردند.در تصویر 
پیش رو دو جوراب بزرگ و پشمی به چشم می خورد که در قسمت انگشتان دو 
بخش جداگانه دارند و احتماال به این دلیل است که این جوراب ها را با صندل و 
دمپایی به کار می بردند؛ گرچه از کاربری دقیق این جوراب ها که برای افراد زنده 
یا مرده بوده است، اطالعات دقیقی در دست نیست. طبق بررسی کارشناسان، 
زمان بافت این جوراب ها به سال های ۲۵۰-۴۲۰ میالدی بر می گردد. به این 
جوراب ها می توان عنوان قدیمی ترین جــوراب های جهان را داد، چرا که تا به 
حال جورابی قدیمی تر از اینها یافت نشده است. امروزه این جوراب های قرمز 
رنگ و تاریخی در مجموعه منســوجات و بافته های موزه ویکتوریا و آلبرت در 

لندن نگهداری می شود.

این روزها به هر مجله گردشگری که در دنیا نگاه بیندازید 
نام ایران را به عنوان مقصدی مهم و رو به رشــد در زمینه 
گردشــگری  خواهید دیــد.    ســایت  CNN  در مطلبی به 
معرفی کامل هتل عباسی در اصفهان پرداخته و این هتل 

را زیباترین هتل خاورمیانه نامیده است.
  ایران جاذبه های گردشــگری نامــدار و پرطرفداری برای 
گردشــگران سراســر جهــان دارد. از بناهــای تاریخی و 
فرهنگی گرفته تا  آثــار مدرن و امروزی؛ امــا در این میان 
هتل عباسی چیز دیگری اســت. هتلی که در شهر تاریخی 
اصفهان قرار دارد و نمونه آن را  هیــچ جای دیگر نخواهید 
یافــت.    اصفهان بــه خودی خــود جاذبه هــای تاریخی 
متعــددی دارد که برخــی از آنها در یونســکو نیز به ثبت 
رســیده اند؛ اما برای بسیاری از  گردشــگران هتل عباسی 
در کنار هتل بودن یک جاذبه گردشــگری است.    این هتل 
۳۰۰ سال پیش در دوره صفوی و پادشــاهی شاه سلطان 

حسین صفوی ساخته شد. در ابتدا محل توقف بازرگانانی 
بود  که از جاده تاریخی ابریشــم ســفر مــی کردند. این 
مجموعه نه تنها پناهگاهی بــرای بازرگانان بود بلکه برای 

اسب ها و شترها  نیز جایی برای نگهداری داشت.  
پس از گذشــت ســال ها ، با حمله افغان ها بخشی از این 
کاروانسرا ویران شد. در سال های ۱۹۵۰ ) ۱۳۲۸ ( بود که 
به کمک یک باستان  شناس فرانســوی که در آن زمان در 
ایران کار می کرد ، عملیات بازســازی این کاروانسرا آغاز 
شد و پس از تعمیرات و تغییرات  انجام شده ، هتل عباسی 
به شکل کنونی در ســال ۱۳۴۵ افتتاح شــد.هتلی چهار 

ستاره که شما را به گذشته می برد.  
شــاید در این هتل امکانات بســیار مدرنی پیدا نکنید یا 
مثال در اتاق ها دســتگاه کاپوچینو وجود نداشته باشد؛ اما 
شــما برای اینها اینجا نیســتید  ، این هتل جذابیت خاص 
خودش را دارد. اگــر چه اینترنت   با کیفیــت باالیی دارد؛ 

اما هتل عباســی منحصر به فرد اســت.  به عالوه کامال به 
سبک معماری و هنر ایرانی ساخته شده است.  در سالن ها 
نقاشی های مینیاتور خواهید دید و سقف البی و سالن های 
غذاخوری آینــه کاری هــای زیبا شــده و  لوســترهای 
درخشانی از ســقف آویزان اســت. تزئینات سبز زمردی، 
آبی الجوردی و طالیی ســقف ســالن ها باعث می شــود 
افرادی  که وارد این محوطه ها می شوند بدون درنگ سراغ 
دوربین هایشان بروند تا از این زیبایی ها عکس بگیرند.  این 
هتل ۲۲۵ اتاق و ۲۳ سوئیت دارد که در دو قسمت قدیمی 

و جدید هتل تقسیم شده اند.
 اتاق های بخش جدید هتل در سال های   ۱۹۷۰ ) ۱۳۴۸ ( 
ساخته شده اند و می توان تفاوت آنها را نسبت به اتاق های 
قدیمی متوجه شــد؛ اما اگر در اتاق های قســمت قدیمی 
 هتل ، به خصوص سوئیت های قاجار و صفوی اقامت کنید 
سفری در زمان خواهید داشــت، این اتاق ها به زیبایی به 

سبک سنتی  بازسازی شده اند و در این سوئیت ها اقامتی 
رویایی خواهید داشت. با قیمتی حدود ۳۵۰ دالر در شب ، 

این سوئیت ها واقعا گران  هستند. 
 یکی دیگر از مــواردی که هتل عباســی را خاص می کند 
فضای باز حیاط آن است. این فضا بزرگ و دارای باغی پر از 
 گل و فواره هایی زیباست. افراد زیادی برای نوشیدن چای، 
حتی مطالعه و یا فقط دور بودن از محیط پر ســر و صدای 

شهری به  این محوطه می آیند.
 رســتوران حیاط این هتل بــه خاطر غذاهــای ایرانی به 
خصوص آش رشته مشهور است. بسیاری از ایرانی ها فکر 
 می کنند سفرشان به اصفهان بدون بازدید از هتل عباسی 
و امتحان کردن آش رشــته تکمیل نمی شــود.  CNN  در 
فصل زمســتان از این هتل دیدن کرد. باغ آن هنوز ســبز 
 و زیبا بود ولی قطعــا زیبایی آن در فصل بهــار دوچندان 

می  شود.  

 عجیب ترین، زیباترین
و سخت ترین فرودگاه های جهان

 شــاید تاکنون به مکان های زیادی ســفر کرده اید و فرودگاه های بســیاری دیده اید؛ اما متوجه مورد عجیب و غیرعادی در آنها نشــده اید.در ادامه مطلب به تعدادی از 
عجیب ترین، ترسناک ترین و البته سخت ترین فرودگاه های جهان برای فرود آمدن که نفس شما و خلبان را در سینه حبس می کنند اشاره خواهیم کرد.با ما همراه باشید:

اگر تا بــه حال به فــرودگاه بیــن المللی ســاوانا/ هیلتون در 
گرجستان رفته باشــید حتما متوجه دو سنگ 

قبری که در باند فرود شــماره ۱۰ درون 
آســفالت قــرار گرفته اند شــده اید. 

صاحبان قبلی زمین فرودگاه از این 
منطقه برای دفن کــردن مردگان 
اســتفاده می کردنــد و وقتی که 
خودشان نیز از دنیا رفتند قبرشان 
در همین زمین کنده شد. در طول 

جنگ جهانــی دوم نظامیــان، این 
گورســتان را به فرودگاهی برای انتقال 

نفــرات و تجهیزات نظامی تبدیــل کردند و 
تمامی اجساد گورستان نیز به نقطه دیگری منتقل شد. 

با این وجود به خاطر احترام به خانواده صاحبان این گورستان، 
قبر آن دو در وسط باند فرود شماره ۱۰ دست نخورده باقی ماند.

 فرودگاه بین المللی 
2ساوانا/ هیلتون- گرجستان

کمی توقف در فــرودگاه بین المللی آمســتردام خالی از 
لطف نخواهد بــود. موزه این فــرودگاه در 

یکی از ترمینــال های آن قــرار دارد 
کــه نقاشــی هایی از هنرمنــدان 

بنام هلنــدی در  آن به نمایش 
گذاشته شــده و هر چند وقت 
یک بار نقاشــی های جدیدی 
به آن اضافه می شود. مسافران 
می توانند آزادانه و بدون هزینه 

اضافی از این مــوزه دیدن کنند و 
از فاصله زمانــی بین پروازها بهترین 

استفاده را ببرند؛ البته این تمام ماجرای 
جالب این فرودگاه نخواهد بود زیرا در این فرودگاه 

یک مرکز مدیتیشــن ، کازینو و دوش هــای جداگانه و 
مختلط نیز وجود دارد.

3 فرودگاه آمستردام- هلند

فرودگاه جبل الطارق در دوران جنگ جهانی دوم ســاخته 
شده و عالوه بر اینکه پروازهای تجاری در آن 

انجام می شــود پایگاهی بــرای نیروی 
هوایی سلطنتی بریتانیا نیز به حساب 

می آید. عجیب ترین نکته در مورد 
این فرودگاه، خیابــان پر رفت و 
آمد وینســتون چرچیل اســت 
که در وســط باند پــرواز اصلی 
آن قرار دارد. هنگام نشســتن یا 

برخاستن هواپیماها موانعی راه ورود 
اتومبیل ها را به باند مســدود می کند. 

فرودگاه جبل الطارق یکی از عجیب ترین 
فرودگاه های جهان اســت که هم نقش یک خیابان 

بزرگ را ایفا می کند و هم یک باند فرود.

 فرودگاه جبل الطارق 
6بریتانیا

فرودگاه بیــن المللی مادیرا واقعا متفاوت اســت زیرا با 
وجود باند فرود ۵/۰۰۰ فوتی )۱/۵۰۰متر( 

به زودی متوجه می شــوید که فرود 
آمدن و برخاســتن در ایــن باند 

پــرواز، حتی بــرای ماهرترین 
خلبانــان نیز چالــش برانگیز 

خواهد بود. 
مهندســان، طول بانــد پرواز 
را با ســاختن یک پــل بزرگ 

به ۹/۰۰۰ فــوت )۲/۷۰۰ متر( 
افزایش داده اند و این همان چیزی 

است که فرود روی آن را خطرناک و این 
فرودگاه را از فرودگاه هــای دیگر جهان متمایز 

می کند.

 فرودگاه بین المللی مادیرا 
7پرتغال

اگر به این فرودگاه ســفر کردید و وقت اضافی داشتید 
حتما به تماشــای دو آکواریوم بزرگی 

که در یکی از ترمینال های این 
فرودگاه قرار گرفته اســت 

بروید و از تماشــای آنها 
لذت ببرید.

 آکواریــوم اصلــی و 
بــزرگ تر  کــه یک 
آکواریوم شیشــه ای 
بــا حجــم ۳۰/۰۰۰ 

گالــن آب اســت در 
طبقه ســوم قرار گرفته 

 و بیــش از ۵/۰۰۰  موجود
 دریایی در آن زندگی می کنند.

فرودگاه بین المللی ونکوور 
4کانادا

باند فرود این فرودگاه که ۴ هزار فوت )۱/۲۰۰متر( طول 
دارد به وسیله آب های اقیانوس اطلس 

احاطه شــده که به خلیجی در 
داخل اقیانوس شبیه  است. 

با ایــن وجود بــه خاطر 
خطــری کــه پروازها 
را هنگام نشســت و 
برخاســت در ایــن 
تهدیــد  فــرودگاه 
می کند طــرح هایی 

بــرای توســعه آن در 
دست بررســی است؛ اما 

همچنان هفتــه ای ۶ پرواز 
 در این جزیــره فرودگاهی انجام 

می شود.

1  فرودگاه آگاتی- هند

این فــرودگاه از دو طرف بــا صخره هــای بلند و نوک 
تیز احاطه شــده و باند فرود آن با تنها 

۱/۳۰۰فــوت )۳۹۰ متر( طول 
کوتاه ترین بانــد فرود در 

جهان به شمار می آید. 
به همیــن دلیل، فقط 
کوچک  هواپیماهای 
قادرنــد کــه در این 
فــرودگاه بــه زمین 
بنشــینند؛ البتــه با 

تمــام ایــن شــرایط 
روزانــه ۴ پــرواز در این 

انجام  کوچــک   فــرودگاه 
می گیرد.

 فرودگاه جوانچو ای 
8یراوسکوین، سابا- هلند

با یک بــار دیدن فــرودگاه گیزبورن نیوزیلنــد نام آن 
در ذهن شــما باقــی خواهد مانــد زیرا 

یــک خــط راه آهن از وســط 
 باند فــرود اصلــی آن عبور 

می کند. 
ماموران کنترل پرواز نه 
تنها وظیفه دارند ورود 
و خــروج هواپیماها را 
بررسی و مراقبت کنند 
بلکــه بایــد هماهنگی 

الزم بــه هنــگام فــرود 
هواپیماهــا  برخاســت   و 

 و ورود قطــار را نیــز انجــام
 دهند.

5 فرودگاه گیزبورن - نیوزیلند

هتل عباسی؛ زیباترین هتل خاورمیانه 
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پیشنهاد سردبیر:  عیـــدانه
آموزش سبز کردن سبزه عید

 همان طور کــه خودتان بهتر 
می دانید، ســبزه عید یکی از اعضای جدا نشدنی 

سفره هفت سین اســت که نماد تولد دوباره و سبز شدن 
 است. نکات ساده و مهمی که شاداب ترین سبزه را به شما 
می دهد:  قبل از هر چیز باید بدانید که انتخاب نوع و شکل 

سبزه عید اهمیت زیادی دارد.
 گندم و جــو از تک لپه ای ها هســتند و ســبزه نهایی را 
به شکل ساقه های ســاده حاصل می کنند. ولی بذرهایی 
مثل عدس، ماش و شــاهی دولپه ای هستند و برگ های 
کوچک زیبایی به وجود می آورند. بــا در نظر گرفتن این 

نکته سبزه عید مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 طبق اندازه مورد نظر مقــداری گندم بردارید و آن را برای 
 دو تا ســه روز خیس کنید. حداقل دو هفتــه قبل از عید 
و در اواسط اسفند برای کاشت سبزه اقدام کنید تا نزدیک 

عید سبزه به اندازه کافی رشد کرده باشد.
در این دو ســه روز گندم جوانه می زند. ســپس دانه ها را 
درون ظرف مناســبی پخش کنید و پارچه یا دســتمال 
مرطوبی روی آن قرار دهید. این پارچه را همیشه مرطوب 
 نگه داریــد. بعد از چند روز گندم ریشــه زایی را شــروع 
می کند. بعد از اینکه جوانه کمی رشــد کــرد می توانید 

 پارچــه مرطــوب را بردارید 
و اجازه رشــد را به سبزه تازه 

خود بدهید.
  بعــد از برداشــتن پارچه ســبزه را 
در معرض نور قرار دهید تا جوانه سفید با گرفتن نور سبز 
شــود. توجه کنید که اسپری روی ســبزه می تواند باعث 

شادابی آن شود.
برای بذر جو، ماش و عدس هم همین روش را انجام دهید.

 طبق اندازه مورد نظر مقداری گندم بردارید و آن را برای 
دو تا سه روز خیس کنید.

 سبزه شاهی، کاشت سبزه عید
 حتما شــما هم دیده اید که در بــازار نوروز انواع ســبزه 
و به شــکل های مختلف به فروش می رسد. پس شما هم 
دست به کار شــوید. برای این نوع ســبزه احتیاج به بذر 
شــاهی دارید. یک کوزه یا ظرف ســفالی به سلیقه خود 

بخرید. روی کوزه سفالی را جوراب زنانه بکشید.
مقداری از بذر شــاهی را برای لعــاب انداختن برای چند 
ساعت خیس کنید. سپس با یک قاشــق یا انگشت بذرها 
 را روی جوراب بکشــید. بذرها کــه ژلــه ای و لعاب دار 
شده اند به راحتی روی جوراب باقی می ماند. جالب است 
 بدانید که آبیاری این نوع کوزه باید از درون انجام شــود. 
می گویید چگونه؟ کوزه را پر از آب کنید! بذر شــاهی بعد 

از ســه روز جوانه می زند و ریشــه اش درون بافت جوراب 
نفوذ می کند.

از بذرهای خاکشیر و شاهی برای انداختن سبزه روی کوزه 
استفاده کنید.

اگر از طرفداران محیط زیســت هستید می توانید به جای 
ســبزه گندم، ماش و عدس از هسته مرکبات مثل پرتقال، 
نارنج و لیمو اســتفاده کنید تا بتوانید بعد از عید هم آن را 
در فضای ســبز بکارید. هســته مورد نظر خود را برای دو 
 روز درون آب قرار دهید تا خوب خیــس بخورد. حاال باید 

این بذرها را در خاک سبک بکارید.
یک لیوان یا گلــدان کوچکی انتخاب کنیــد. درون آن را 
خاک غنی و سبک باغچه بریزید و بذرها را بکارید و خاک 

را تا سبز شدن بذرها مرطوب نگه دارید. 
برای اینکه تــا روز نوروز نهال های کوچک ســبز به اندازه 
سفره هفت سین رشد کرده باشــند، از همین امروز شروع 
 کنید، ممکن اســت این دوره تا یک ماه هم طول بکشــد.

اگر بتوانید با احتیاط پوســت دور هســته مرکبات را جدا 
کنید، زودتر جوانه می زند.

 اگر از طرفداران محیط زیست هســتید از هسته مرکبات 
مثل پرتقال، نارنج و لیمو استفاده کنید.

 سبزه عید با خاکشیر
اگر در روزهای آخر ســال به یــاد این افتادید که ســبزه 
بکارید، بهتر است به ســراغ خاکشــیر بروید. این بذر در 
عرض یک هفته سبز می شــود. الزم است قبل از هر کاری 
خاکشیر را برای چند ساعت خیس کنید تا لعاب دار شود.

یک الیه پنبه را روی ظرف مورد نظر پخش کنید و روی آن 
را پارچه تنظیف بکشید. یک الیه خاکشیر مرطوب را روی 
پارچه پخش کنید. چند روز بذرها را آبیاری کنید تا جوانه 
بزند. می توانید برای بهتر شــدن شرایط روی ظرف سبزه 

عید با خاکشیر را با یک کیسه بپوشانید.
اگر در روزهای آخر ســال به یــاد این افتادید که ســبزه 

بکارید، بهتر است به سراغ خاکشیر بروید.
 نکات مهم در آموزش کاشت سبزه عید

- بذرها باید ســالم و تازه بوده تا قوه نامیه خود را از دست 
نداده باشند و سبز شوند.

- تا جوانــه زدن بذرهــا، آنها را بــا پارچه از نــور آفتاب 
محافظت کنید.

- ســبزه عدس و ماش دیرتر رشــد می کند. بــرای آنها 
حداقل۲۰ روز قبل از نوروز اقدام کنید.

 - هر زمان موقع آبیاری، آب زیر سبزه را تخلیه کنید.
- برای یک بشقاب سبزه۵۰ -۱۰۰ گرم بذر کافی است.

 - در طول عید برای جلوگیری از رشــد زیاد ســبزه آن را 
در محل خنک نگه دارید.

 - ظروف ســفالی بدون لعاب برای ســبزه مناسب ترین 
انتخاب است.

- بذرها را قبل از هرکاری کامال در آب غوطه ور کنید.
- اسپری روی بذرها بهترین روش آبیاری است.

- هرچقدر قطر بذرها کمتر باشد، ماندگاری بیشتری دارد.

در حال نزدیک شدن به عید هستیم و همه دوست دارند 
سبزه خود را هر چه زیباتر درست کنند.

بهترین زمان برای کاشــت ســبزه که تا روز ۱3 فروردین 
رشد کافی داشته باشند:

گندم = ۲۰ اسفند 
عدس = ۱6 اسفند
ماش = ۱8 اسفند

خرفه و شاهی = ۲۲ اسفند
شنبلیله و ارزن = ۱6 اسفند

 دانه های که باید حدود 6 تا 8 ساعت خیس کنید:
یونجه ) مدت جوانه زدن: 6-۵ روز (

شنبلیله ) مدت جوانه زدن: ۴-3 روز (
تربچه ) مدت جوانه زدن: ۵-۴ روز (
کنجد ) مدت جوانه زدن: ۲-۱ روز (

 دانـــه هایی که بایـــد حـــدود۱۰ تا ۱8 ســاعت 
خیس کنید:

نخود ) مدت جوانه زدن: ۴-3 روز (
عدس ) مدت جوانه زدن: ۵-3 روز (
ماش ) مدت جوانه زدن: ۵-3 روز (
سویا ) مدت جوانه زدن: ۵-3 روز (

آفتاب گردان ) مدت جوانه زدن: ۲-۱ روز (
گندم ) مدت جوانه زدن: 3-۲ روز (

 در ابتدا دســـته  ســبد 
و همچنین قســـمت 
انتهایــی آن یعنی دم 
قــو را جــدا کنید. 
دقت کنید سبد از 

هم باز نشود.
 بــرای ســـاخت 
برآمدگـــی پشــت 
طــاووس از یک اســفنج 
فشرده اســـتفاده کنید، مانند 
اسفنج های مبل سازی. اســفنج را قیچی کرده و به شکل 
توپ درآورید. اندازه  توپ باید به حدی باشــد که پرهای 

طاووس با کمی فشار پشت آن داخل سبد جا شوند. 
زمان جا انداختن توپ و پرها باید آن ها را با چسب محکم 
کنید. دقت کنید چسب مورد استفاده  شما ضد آب باشد 

تا در اثر آب دادن سبزه کار از هم باز نشود.
 قبل از نصــب پر و تــوپ باید بــه نکته ای دقــت کنید. 
باید داخل ســبد را با جســم ســنگینی پر کنید تا بر اثر 
رشد سبزه و ســنگین شدن پشت ســبد، برعکس نشود. 
داخل بخش برآمدگــی تنه را با خرده ســنگ می توانید 
پر کنید.برای ســاخت پرهای طاووس از یونولیت کمک 
 می گیریــم. یونولیت را با یــک چاقوی گرم بــرش داده 
و با چسب ضدآب به اسفنج بدنه و سبد متصل می کنید. 
برای محکم تر شدن یونولیت و اسفنج در سبد با یک تکه 
سیم مفتولی آن را محکم کنید. ســیم را دورتا دور سبد 
و از بین یونولیت و اســفنج عبور دهید تا کار شــما کامال 

محکم شود.

کاشت سبزه به شکل طاووسبهترین زمان برای کاشت سبزه

ه عید
ز کردن سبز

ش سب
آموز

چگونه گچ رسوب کتری و سماور را بگیریم؟ 
که تاکنون نمی دانستید! 10 کاربرد منحصر به فرد از وازلین 

چطور داخل اتو بخار را تمیز کنیم؟

وازلین نام تجاری ژله پترولیوم است که در سال ۱۹8۲ توسط 
شرکت آنجلو دوتچ یونیلیور به بازار عرضه شد.

وازلین را همه وســیله ای برای نرمی پوســت و آرنــج و موارد 

مشــابه می دانند درحالی که این محصول شگرف کاربردهایی 

بســیار فراتر از اینها دارد و در این بخش قصــد داریم ده کاربرد 

 
منحصربه فرد از آن را بیان کنیم که تاکنون نمی دانستید.

۱- پاک کردن آدامس از سطح میز.
۲- پاکسازی مبلمان از لکه های برجای مانده غذا.

۴- پاک کردن لکه رژلب از لباس.3- پاکسازی قطرات موم، وکس و شمع.
۵-  به عنوان یک روان کننده درب و پنجره.
6- جهت پاکی و درخشندگی کفش چرم.

7- برای محافظت کیف های دستی در برابر آسیب ها.
8- حفاظت الزم از صنعت چوب خود در برابر رنگ.

۹- تمیز نگه داشتن باتری های خودرو.

۱۰- مراقبت از   CDها و  DVDها در برابر خش خوردگی.

هرچند وقت یک بــار داخل اتو بخار 
را با ســرکه تمیز کنید. احتماال 
متوجه شـــده اید که هرچند 

وقت یــک بار هنــگام صاف 
لباس  چروک هــای  کردن 

روی آن رد بــه جا می ماند. 
به روش زیر تمیز کنید.چند وقت یک بار آن را است. در این صورت هر یا چسبیده به صفحه آن معدنی یا ذرات داخل اتو این مســئله به دلیل مواد 

وسایل مورد نیاز
- دستمال یا حوله.- سرکه سفید.- آب.

۱- داخل اتو بخار، مقدار مساوی آب و سرکه بریزید.

۲- اتو را روی یک پارچه یا حوله تمیز بگذارید به طوری که 

به صورت ایستاده باشد. مراقب باشید اتو روی پارچه نیفتد.

بخار شود.3- اتو را روی بخار تنظیم کنید. بگذارید آب و سرکه کامال 
۴- مخزن اتو را با آب پر کنید.

کامال بخار شود.۵- اتو را در حالت ایســتاده روی حوله قــرار دهید تا آب 

6- ۱۰ دقیقــه صبر کنید ســپس بدنه فلــزی را با یک 

دســتمال تمیز و مرطوب پاک کنید. مراقب دست خود 

باشــید، اتو هنوز داغ است. بهتر اســت پارچه را هنگام 

 

تمیز کردن چند الیه تا کنید.

 7- در صــورت درآمدن مخزن آب، آن را یــک یا دو بار 

با آب بشویید. بگذارید در معرض هوا کامال خشک شود.

سماور و کتری پس از مدت زمانی طوالنی ممکن است به دلیل 
وجود گچ در آب دچار رسوب و گچ گرفتگی شود. رسوب گیری 

سماور و کتری رامی توان با چند روش بسیار ساده انجام داد. 
در ادامه راهکارهای ســاده برای رفع رســوب ســماور و کتری 

 

به شما معرفی خواهیم کرد.
حتما همه شما دســت کم یک بار با کتری رسوب گرفته مواجه 
شــده اید که معموال بر اثر ناخالــص بودن آب شــهری ایجاد 

 
می شود، این رســوب ها اگر از بین نروند ســبب بد رنگ شدن 
چای و نوشــیدنی های بر پایه آب شده می شــوند عالوه بر آن 
طعم نامطلوبی به آن ها می بخشند، امروز در این مقاله روش ها 
شما قرار می دهیم. با ما همراه باشید.و راهکارهای ســاده ای برای از بین بردن این رسوبات در اختیار 

 روش اول: برای جرم های نســبتا تــازه و الیه های نازک 
آهکی، ابتدا کتری را داغ کنید و ســپس مقداری آب 
کرده و بشــویید و دوباره از آب پر بجوشانید و سپس آب آن را خالی ریختـــه و مـــدت۱۰ دقیقـــه مقداری ســرکه درون کتری  روش دوم: مــی توانید آب یــخ درون آن بریزید.داخل آن شود، مقداری موجب از بین رفتن لحیم ابتدا کتری را داغ کنید نه خیلی که لحیم داخل آن می شود.چرا که موجــب از بین رفتن نباید کتری بسیار داغ شود باشــید برای ایــن منظور از جدار کتری کنده می شــوند. توجه داشته یخ درون آن بریزید با این روش جرم ها به آرامی 

سرکه از داخل کتری بسیار موثر است.کنید و بگذارید بجوشــد این کار برای از بــردن بوی نامطبوع 
 روش سوم: یکی دیگــر از روش های جالب از بین بردن 
رسوب کتری ها و جلوگیری از رســوب مجدد  آن ها استفاده 

 
از فلس صدف یا همان گوش ماهی هاســت که باعث می شود 

آهک موجود در آب را به خود جذب کننــد، از این روش پس 

 
از جرم زدایی یا برای کتری های نو اســتفاده کنید تا آهک آب 

 

به دیواره های آن جذب نشود.
می توانید بــرای جرم گیــری کتــری و ســماور از مقداری 

 

جوش شیرین حل شده در آب نیز استفاده کنید.
روش چهــارم: روش موثر دیگــر برای رســوب زدایی 
استفاده از ســیب زمینی رنده شده اســت. در ظرف مورد نظر 

 
با توجه به اندازه ظرف دو یا سه سیب زمینی رنده کنید و اجازه 
دهید با آب به مدت نیم ســاعت بجوشد، ســپس یک تکه زاج 
ســفید کوبیده شــده به آن اضافــه کنید و نیم ســاعت دیگر 
بجوشانید، آب آن را خالی کنید، بشــویید و بگذارید با آب تازه 

بجوشد.
 روش پنجم: می توانید برای جرم گیری از مقداری جوش 
شیرین حل شده در آب نیز استفاده کنید، برای این منظور این 
ترکیب را به نســبت ۲ به ۱ تهیه کنیــد و بگذارید درون کتری 

بجوشد، اگر به نتیجه نرســیدید این عمل را چند بار تکرار کنید 

 

تا به نتیجه مطلوب برسید.
مــی توانید برای جــرم گیــری کتــری و ســماور از مقداری 

 

جوش شیرین حل شده در آب نیز استفاده کنید.
 روش ششم: اگر مقدار رســوبات حجیــم نیست و کتری 
مورد نظر شــما کوچک اســت می توانیــد درون آن آب بریزید 

 

و به مدت نصف روز در جایخی یخچال قرار دهید. 
پس از گذشت مدت مذکور آن را درآورده پس از خارج شدن یخ 
بگذارید به جوش بیاید.از آن، کتری رســوب زدایی می شود، آن را بشــویید و با آب تازه 

خرید لباس برای فصل بهار یکی از راحت ترین 
خریدهاست چرا که با توجه به اعتدال هوا شما 

گزینه های بسیار زیادی دارید. 
اما به طور کلی خرید لباس اصولی دارد که باید 
رعایت شــود چه برای فصل بهار چه برای سایر 

فصول. پس با ما همراه شوید.
 در مجموع پیروی از مد کار جالبی به نظر 
 نمی رســد، اما گاهــی در میان مدهــای روز 
سبک های زیبایی دیده می شود که توجه شما 
را جلب می کند. گاهی هم برای سال جدید که 
فصل بهار اســت رنگ هــای زیبایی توســط 
 متخصصان مد ارایه می شــود که شــاید هرگز 

به ذهن شما نرسیده باشد. پس اگر قصد خرید 
لباس برای سال جدید را دارید بد نیست در حد 
اعتــدال مدهای جدیــد لباس را هــم در نظر 

بگیرید.
 خاصیت بازار شــب عید تکــراری بودن 
لباس هاست. ســعی کنید از این تکراری بودن 
فرار کنید شاید لباسی که امسال در فروشگاه ها 
زیاد اســت برای شما مناســب نباشد. همیشه 
ســعی کنید هیجان خرید کــردن را کم کنید، 
 چرا که بــودن در فضاهای خریــد جوی کاذب 
 در شــما ایجاد می کند که ممکن اســت بعدا 
 از خریدتــان کامــال ناراضــی باشــید.  پس 
لباس های مختلفی که می بیینــد به اندام تان 
بهتر می آید را امتحان کنید. لباس های چپ و 
راستی برای اندام گالبی شکل مناسب هستند. 

در حالی که لباس های کشــیده و راسته افراد 
 ریزه اندام و تپل را کشــیده تر نشــان می دهد 
و لباس های تنگ بــا کمربند هایی که دور کمر 

بسته می شوند، معموال به هر اندامی می آیند.
 انتخاب رنگ لباس بسیار مهم است. 

گرچه ممکن اســت رنگ خاصی امسال در بازار 
باشد اما آن رنگ به شما نیاید. پس رنگ مناسب 
خودتان را انتخــاب کنید که شــما را زیباتر و 
باوقارتر نشــان بدهد. ســعی کنید برای بهار از 

رنگ های شادتر مثل آبی و سبز استفاده کنید.
 حراجی های آخــر فصل را بــرای خرید 
بهارتان از دســت ندهید. نگران این نباشید که 
بعدا لباس های بهتری وارد بازار خواهد شد چرا 
که معموال خرید از حراجی های شــب عید به 
 نفع شما خواهد بود هم از جهت اقتصادی و هم 

از جهت جنس و حس رضایت خرید. 
پس تا حراجی ها به پایان نرســیده برای خرید 

اقدام کنید.
 یادتان باشــد خرید برای بهار یا اصطالحا 
خرید شب عید امری ضروری نیست و این فقط 
 یک حــس خوب برای ســال جدید اســت که 
می توان با خرید تنها یک لباس یا یک وســیله 

برای منزل به دست آید. 
پــس لطفا بــرای خرید قبــل از عیــد و با این 
 شــلوغی خیابان هــا عجله نکنید. حتما شــما 
در کمد لباس تان، لبــاس های خوبی دارید که 
می توانید دوران عید را با آنها سپری کنید. اگر 
هم واقعا به لباس جدید بــرای بهارتان احتیاج 
 دارید، این خرید را به بعد از عید، با خیال راحت 

و در فروشگاه های خلوت تر موکول کنید.

راهنمای خرید عید؛
خرید لباس عید
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پیشنهاد سردبیر: 
فرهنگ سازی صحیح نخستین گام حفظ محیط زیست

اخبار

دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس:

فرهنگ سازی صحیح 
نخستین گام حفظ محیط زیست

رییس اداره محیط زیست شهر تهران درخواست کرد:

مردم از خرید گونه های جانوری 
برای نوروز خودداری کنند

الیحه حمایت از محیط بانان چه 
تغییری در وضعیت آنها ایجاد می کند؟

دبیر مجمــع نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: فرهنگسازی صحیح و آموزش اصول اولیه حفظ 
محیط زیست به دانش آموزان و کودکان نخستین گام در جهت 

حفظ محیط زیست است.
 ســمیه محمودی، عنوان کرد: درختکاری در فرهنگ و اندیشه 
دینی ما از جایگاه واالیی برخوردار اســت، سفارشــات فراوان 
پیامبر اکرم ) ص ( و ائمه معصومیــن ) ع ( درمورد درختکاری 
نشــان دهنده ارزش این عمل در آیین اســالم است. وی اظهار 
 کرد: از نظر پیامبر اکرم ) ص ( درختــکاری برکات و آثار زیادی 
 در زندگی فــردی و اجتماعی افــراد دارد و صدقــه ای جاریه 

در دوران حیات و پس از مرگ افراد محسوب می شود.
 عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی بیان کرد:

15 اسفندماه که به عنوان روز درختکاری انتخاب شده، فرصتی 
 برای توجه بیشــتر به محیط زیســت و احترام بــه نعمت های 

بی کران الهی در محیط زیست اطراف ماست.
 محمــودی اذعان کرد: متاســفانه معضالت زیســت محیطی، 
یکی از مشکالتی است که کمتر به آن توجه شده، اما الزم است 
 با عــزم و اراده ملی و روحیه انقالبی برای حفظ محیط زیســت 

از انواع آسیب ها، تالش کنیم.
وی ادامه داد: طرح هــای مختلفی که با هــدف ترویج فرهنگ 
 درختکاری اجرا می شــود تاثیر مســتقیمی در سالمت فردی 
 و اجتماعی همــه مــا دارد بنابراین همــه افــراد جامعه باید 
با احساس مسئولیت در آن شــرکت و برای اجرای آن مشارکت 
کنند. دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اجرای طرح 
پویش درختکاری در شــهرداری اصفهان، گفت: سرانه فضای 
ســبز بر اســاس فاکتورهای مختلفی از جمله تعــداد جمعیت 
و مســاحت پارک ها محاسبه و تعیین می شــود، اما در مجموع 
تالش های شــهرداری اصفهان برای ایجاد و توسعه فضای سبز 

شهری بسیار خوب و قابل توجه است.
محمودی ادامه داد: یکی از اقدامات خوبی که شهرداری اصفهان 
انجام داده استفاده از پساب تصفیه شــده فاضالب برای آبیاری 
 عرصه های منابع طبیعی اســت که با توجه بــه کمبود بارش ها 

و بحران کم آبی، جالب توجه است.
وی با تاکید بر ضــرورت فرهنگســازی برای کاشــت درخت 
 اظهار کرد: فرهنگســازی صحیح و آموزش اصــول اولیه حفظ 
محیط زیست به دانش آموزان و کودکان نخستین گام در جهت 

حفظ محیط زیست است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی عنوان کرد: 
کودکان ما باید بیاموزند که اگــر به جای قطع بی رویه درختان، 
درختان بیشــتری بکارند و به فکر اســتفاده از راه هایی باشند 
 که منجر به کاهش میزان قطع درختان شــود، محیط زیســت 

و جامعه ای سالم تر خواهند داشت.
محمودی گفت: یکی از بهترین اقدامات در جهت فرهنگسازی 
صحیح برای ترویج فرهنگ درختکاری برگزاری همایش هایی 
نظیر پویش درختکاری اســت زیرا در این گونه مراسم ها همه 

اقشار جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان حضور فعالی دارند.

معاون حقوقی و امور مجلس ســازمان حفاظت محیط زیست، 
آخرین وضعیــت الیحه حمایت از محیط بانــان را که در هیئت 

دولت به تصویب رسید، تشریح کرد.
سید محمدمجابی، در مورد الیحه حمایت از محیط بانان گفت: 
با توجه به موقعیت کاری محیط بانان و اتفاقاتی که در چند ماه 
گذشــته رخ داد، همانند برخورد های متخلفان با محیط بانان، 
 ســازمان حفاظت محیط زیســت، پیش نویس الیحه حمایت 

از محیط بانان را به هیئت وزیران تقدیم کرد.
وی ادامه داد: این الیحه در جلسات متعدد کمیسیون اجتماعی 
بررســی و تحت عنوان یک ماده واحده آماده شــد؛ در این ماده 
واحده آمده که محیــط بانان و جنگل بانان مشــمول قوانین به 
کارگیری سالح در شرایط اضطراری نیروهای مسلح می شوند. 
همچنین مصوبه مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز شــامل 
 حال آنها می شــود تا محیط بانان و خانواده های شــان بتوانند، 
از پوشــش های مختلــف و متعــارف بیمه ای دولــت همچون 

بیمه های مسئولیت و بیمه درمانی، استفاده کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
افزود: بحــث دیگر در این ماده واحده بررســی خــارج از نوبت 
 پرونده مربوط بــه محیط بانان اســت در زمانی کــه متخلفان 

بر علیه محیط بانان اقدام می کنند.
مجابی با اشــاره به اینکه این ماده واحده در فاصله10 روزه پس 
از تصویب در دولت، تقدیم مجلس می شود، عنوان کرد: سپس 
هیئت رییســه مجلس این الیحه را به کمیسیون های تخصصی 
ارجاع خواهند داد و پس از کســب نظرات در این کمیســیون، 
 الیحــه در صحــن علنی مطــرح خواهد شــد، البته بــا توجه 
 به جلسه ای که ابتدای امسال رییس ســازمان با مجلس داشت 
و گزارشــی از وضعیــت محیط زیســت کشــور داد، رییــس 
 مجلس گفت که اگر برای محیط بانان پیشــنهادی آورده شود 
مورد حمایت  مجلس قرار می گیرد و به سرعت بررسی می شود.

وی در مــورد اقدامات ســازمان حفاظت محیط زیســت برای 
 بررســی ســـریع تر این الیحه توضیح داد: ما با رایزنی هایی که 
 با کمیسیون کشــاورزی داشــتیم، امیداریم مجلس با سرعت 
به این الیحه ورود پیدا کنــد، البته این الیحه ابتدا فقط در مورد 
محیط بانان بود، امــا با توجه به وضعیت مشــابه جنگل بانان ما 
 تســری این موضوع به جنگل بانان را نیز در خواســت کردیم.

وی افزود: البته محیط بانان ضابط دادگســتری هستند و اکنون 
هم با همین شــرایط می توانند از ســالح اســتفاده کنند، اما با 
 تاکید این قانون کلیه مســائل آنها مــورد پیگیری خاص دولت 
قرار می گیرد و دولت هر ساله باید در الیحه بودجه، مسائل مالی 

آن را نیز در نظر بگیرد.

با مسئوالن

رییس اداره محیط زیست شــهر تهران با اشاره به اینکه 
گونه ای که از زیســت گاه خود جدا می شــود سرانجام 
 تلخی دارد و محکوم به فناســت، گفت: مــردم از خرید

گونه های جانوری، برای هفت ســین و نــوروز خودداری 
کنند.

 محمدحســین بازگیــر گفــت: متاســـفانه هر ســاله 
 در ایام پایانی ســال عده ای از افراد سودجو و کسانی که 
به داشته های طبیعی این ســرزمین احترام نمی گذارند 
اقدام به صید و زنده گیری غیر مجاز برخی گونه ها مانند 
مارآبی،  الک پشت، سمندر لرستانی و ... کرده و این ها را 

در کنار ماهی قرمز به فروش می رسانند.
وی ادامــه داد: یکــی از وظایــف اداره محیط زیســت 
پیشــگیری، نظارت و در صورت لزوم برخورد با تخلفات 
مربوط به قاچاق، فــروش و عرضه غیر مجاز حیات وحش 
اســت. ما پیگیری هــای الزم را انجام داده ایــم و دراین 

خصوص اطالعیه صادر کرده ایم.
 از کســانی که در میادین میــوه و تره بار و غیــره اقدام 
 به فروش گونه هــای جانوری می کنند خواهشــمندیم 
از این اقدام غیرقانونی که نوعی جرم است و مجازات برای 

آن تعیین شده است، خودداری کنند.
 رییس اداره محیط زیست شــهر تهران با اشاره به اینکه 
از همکاران مــان در نیروی انتظامــی تقاضای همکاری 
در رابطه بــا این موضــوع را داریم، اظهار کــرد: از مردم 
می خواهیــم از خرید گونه های آبــزی و جانوری در ایام 
پیش از نوروز خودداری کرده و بــه این بازار رونق ندهند 
و درصورت مشــاهده فروش آبزیان نیز با ســامانه1540 
تماس گرفته و به مســئوالن محیط زیست اطالع دهند.

بازگیر با بیان اینکه وقتی گونه ای را از زیســتگاه آن جدا 
می کنیم  آســیب جبران ناپذیری را به زیستگاه طبیعی 
وارد می کنیم، اضافه کرد: گونه ای که از زیست گاه خود 
 جدا می شود، ســرانجام تلخی دارد و محکوم به فناست.

به استناد بند ج ماده10 قانون شکار و صید حمل، عرضه، 
 فروش و صدور جانوران وحشــی زنده یا کشته و اجزای 
آن ها بدون کســب پروانه یا مجوز از ســازمان حفاظت 
 محیط زیســت جرم بــوده و مجازات آن جــزای نقدی 
 از یک صدهــزار تا یک میلیون ریال یــا حبس از یک ماه 
 تا شــش ماه تعیین شــده اســت و ضرر و زیــان بابت 
هر سمندر لرستانی، مارآبی و الک پشت بر اساس مصوبه 
سال 94 شورای عالی حفاظت محیط زیست سه میلیون 

ریال است.

میــالد خســروی، کارشــناس ارشــد بیوسیســتماتیک 
 جانوری ضمــن تاکید بر اینکــه نباید ماهی  هــای قرمز را 
 در محیــط طبیعی رها کــرد دربــاره چگونگــی ورود آن 

به کشور و فرهنگ نوروز توضیحاتی ارایه داده است.
 میالد خســروی با اشــاره به اینکــه ماهی قرمــز گونه ای 
غیر بومی اســت، گفت: گونــه غیر بومی بــه گونه ای گفته 
 می شــود که به صــورت عمــدی یــا تصادفی بــه دلیل 
فعالیت های انســانی به خارج از محدوده پراکندگی طبیعی 
خود معرفی ) وارد ( می شــود و در صورتی کــه این گونه  ها 
 بتوانند خود را با شــرایط جدیــد محیطی کــه در آن وارد 
 شــده  اند ســازگار کنند، تولید مثل کرده و جمعیت  های

پایــداری را تشــکیل می دهنــد. در نتیجــه در محیــط 
 جدیــد مســتقر شــده و اگــر اثــراث منفــی بــر 

 محیط  های وارد شــده داشــته باشــند تبدیل 
به گونه مهاجم می  شوند. گونه های مهاجم 

می  توانند طیف وســیعی از پیامدهای 
بوم  شــناختی، تکاملــی، اقتصادی 

واجتماعی را به بار آورند.
وی دربــاره چگونگــی ورود 

ماهی قرمز بـه کشــــور 
و تبدیـــــل شدن آن 

به عنوان نمــادی از 
ســال نو بیان 
کرد: در مـورد 
ورود  نحــوه 
ایــن ماهی به 

فرهنگ  و  کشور 
ما اطالعات مستندی وجود 

ندارد، اما برخی رســانه  های خبری اعالم کرده  اند که ورود 
 ماهی قرمز در پی ورود چای در حدود80 ســال پیش اتفاق

افتاده است. این ماهی توســط تجار با توجه به ارزش زینتی 
در قرن 16 میالدی به اروپا نیز معرفی شــده است و در زمره 
 اولین حیوانــات خانگی قــرار دارد. ماهی قرمــز نماد عید 
در میان چینی  ها نیز هســت و در هنگام عیــد مردم چین 
این ماهی را در طبیعت رهاســازی می  کنند. اما باید توجه 
 داشت که کشور چین ) غالبا بخش های جنوبی این کشور (

منطقــه بومــی پراکنــش ایــن ماهــی اســت. بنابراین 
 رهاســازی این ماهی در مناطق بومی چندان مشــکل ساز 
نخواهد بــود؛ اما متاســفانه در ایران چند ســالی اســت 
 شــاهد هســتیم که به مردم توصیه می  شــود ) البته اغلب 
در رســانه  های غیر رســمی ( که ماهی قرمز را در طبیعت 

رهاســازی کنند. این توصیه اصال درســت و علمی نیست؛ 
چراکه این ماهی می  تواند در اکوسیســتم  های وارد شــده 

بسیار مشکل  ساز باشد.
ماهی قرمز و تبدیل آن به گونه مهاجم

خســروی با اشــاره به اینکه یکی از خصوصیات مورد توجه 
در مورد تولید مثل ماهی قرمز وقوع پدیده ماده  زایی اســت 
بیان کــرد: در این پدیده ماهی ماده مــی  تواند بدون حضور 
 ماهی نر و با استفاده از اسپرم ماهیان نر از کپورماهیان دیگر 
) گونه  هــای مختلــف ( تخمــک  هــای خــود را بــارور 
ســاخته و ماهی مــاده تولید کنــد. همین امر بــه عالوه 
 ســن بلوغ پایین، باعث شــده به ســرعت در محیط  های

 وارد شــده جمعیت  هــای پایــدار تشــکیل داده و تبدیل 
 به گونــه مهاجم شــود و پیامدهای 

محیط زیستی به بار آورد. 
 متاســــفانه این گونه 

) غالبا نوع وحشـــی آن 
که در بین صیـادان محلی 
 به اوشــین معروف است (

به دلیل تجارت آن و ارزش 
زینتی که دارد همراه با ورود کپورماهیان دیگر از ســال  های 
دور به کشور ما وارد شده است. وی درباره آثار زیست محیطی 
ماهی قرمز در کشور نیز گفت: متاســفانه با توجه به گستره 
 معرفی وســیع این گونه در دنیا، مطالعات درباره پیامدهای 
بوم شناختی و محیط زیستی آن بســیار کم بوده است، اما 
 آثاری چون افزایــش آلودگی و تیرگی آب بــه دلیل تغذیه 
از گیاهان و مواد آلی موجود در بســتر و از بین بردن گیاهان 
آبزی که برای ماهیان بومی دیگر به عنوان آشــیانه و محل 
تخم  ریزی استفاده می شــود، رقابت تغذیه  ای و رقابت برای 
فضا با ســایر گونه  های بومی، کمک به رشد بی رویه جلبک 
از طریق تســهیل رشــد جلبک  های تک ســلولی تغذیه 
شــده درون دســتگاه گوارش این گونه، هدر دادن اســپرم 
 کپورماهیان بومــی، تولید مثل و تشــکیل افــراد هیبرید 

با برخی گونه  های دیگر از کپورماهیان و از بین بردن تمامیت 
ژنتیکی آنها، کاهش رفتار تولید مثلی برخی دوزیستان بومی 
در حضور این گونه و انتقال بیماری به ماهیان دیگر از جمله 

آثار مخرب زیست محیطی این گونه است.
این کارشــناس ارشــد 
بیــوسیســـتماتیــک 
جانوری دربـــاره اینکه 
در حــال حاضــر ماهی 
قرمز چگونه در کشـــور 
پرورش پیـــدا می کند 
گفــت: پــرورش ماهی 
قرمز غالبا در استخرهای 
 پــــرورش ماهــــی و 
قفس  های تــوری انجام 
مــی شــود. امــا بارها 
شــاهد عــدم رعایــت 
استانداردهای پرورش به 
ویژه عــدم رعایت نکات 
مربــوط بــه قرنطینه و 
رهـــــا شــدن ماهیان 
 پرورشــــی و زینتـــی 
به اکوسیســتم  هـــای 
طبیعی کشـور بوده ایم. 
پــرورش ایــن ماهی 
در قفـــس  هــای 
نســبت  تــوری 
اســتخرهای  به 
پــــــــــرورش 

احتمـــــال آزاد شــــدن آن را در آب  های داخلی کشور 
 باال می  برد، بــه ویژه تخمک  های لقاح پیــدا کرده مولدین 
می  تواند از چشــمه  هــای تورهای پرورشــی وارد محیط 
طبیعی شود. متاسفانه نوع وحشی ماهی قرمز و گونه  های 
) Carassius نزدیک به این گونه ) سایر گونه  های جنس 

در برخی سیســتم  هــای آبی کشــور مثل تــاالب انزلی، 
دریاچه هامــون، دریاچه نئور اردبیل تبدیــل به گونه غالب 
 و مشکل ســاز شــده  اند. وی در پاسخ به این ســوال که آیا 
می توان با پرورش اصولــی ماهی قرمز در کشــور از اثرات 
منفی زیست محیطی آن کاســت بیان کرد: این امر با توجه 
به رعایت نکات قرنطینه در مــورد پرورش ماهیان غیر بومی 
 امکان  پذیر اســت، حتی در برخی کشــورها مثــل کانادا 
 و ایــاالت متحده پــرورش این ماهــی با توجه به شــرایط 
و رعایــت قوانیــن وضــع شــده انجــام شــده، در مورد 
 تاثیــرات منفــی ایــن گونــه در محیط  های غیــر بومی 
 بــه عمــوم مــردم اطــالع رســانی و بــرای رهاســازی 

این گونه در طبیعت جریمه وضع شده است. 
پس پرورش اصولی این ماهی و عدم رهاسازی آن در طبیعت 

صد در صد از حجم آثار زیان بار آن می کاهد. 
 همچنین در مجموع کشــور ما نیاز به وضــع قوانین اصولی 

در مورد پرورش و نگهداری گونه  های غیر بومی دارد.

برای هفت سین ماهی قرمز نخریم

دریچه

اتفاق روز

روز درختکاری مجالی اســت بــرای نوشــتن از مظلومیت 
درخت هایی که قربانی ندانم کاری انسان می شوند.

هوا   را می ســازند، اما هیچ کس هوای شــان را ندارد، زندگی 
را ارزانــی می کنند، اما بهارشــان خیلی زود بــه خزان ختم 
 می شود. خبر قلع و قمع آنها داســتان تلخی است که بیشتر 
ســر زبان ها می افتد ، چون نگهداری از درخت هــا به اندازه 

نمایش درختکاری اهمیت ندارد.  
دیروز روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی اســت، 
هفته ای که در آن  مدیران ســازمان  و شخصیت های مختلف 
آســتین های شــان را باال می زنند، بیل به دست می گیرند 
 و درخت می کارند تا بگویند به فکر محیط زیســت هســتند 
و برای درختــان احترام قائلند، اما بیشــتر آنهایی که در این 
هفته درخت می کارند به معنی واقعی برای محیط زیســت 
 دل شــان نمی ســوزد، چراکه اگر غیــر از این بــود، توجه 
به محیط زیست و منابع طبیعی به یک هفته نمادین محدود 

نمی شد.
حذف فیزیکی یک درخت

طرفدار محیط زیست بودن کار آسانی اســت، البته در مقام 
ســخن. کم نیســتند افرادی که ادعا می کنند طرفدار سینه 
چاک طبیعت هســتند، اما وقتی پای عمل به میان می آید، 
حاضرند از درختان بگذرند تا جای شان آهن و سیمان بکارند.

قلع و قمع شدن باغ های کالنشهرها گواهی است براین ادعا، 
زیرا کم نیستند شهروندانی که از خشــکاندن باغ هایی خبر 
می دهند که قرار است به جای شان  آسمانخراش ها قد بکشند.

حذف آســان درختان، نشــانه ای اســت براین کــه برخی 
شهروندان و  مســئوالن هنوز از اهمیت حفظ درختان با خبر 
نیســتند، چراکه اگر غیر از این بود، مردم از شرایط نامناسب 
درختان شــناخته شــده ای مانند درختان خیابان ولیعصر 
پایتخت، گله نمی کردند. درخت هــا در جنگل، پارک و معابر 
شــهری آســان حذف می شــوند، زیرا هر چند برای کاشت 
درخت فرهنگسازی می شــود، اما برنامه ای مشخص با هدف 

حفظ درخت ها  تاکنون در کشور ارایه نشده است.
نگهداری مهم تر از کاشت

قرار اســت در هفته منابع طبیعی امســال حدود ده میلیون 
 اصله درخت کاشــته شــود، این اتفاق مثبتی است که باید 
به آن افتخار کرد، اما نباید فراموش کــرد که به جای هزینه 
برای کاشــت درخت های جدید، اگر بــرای حفظ درختان 
قدیمی تالش شود، شرایط محیط زیست کشور بهتر می شود. 
این مسئله ای اســت که مورد تایید بســیاری از کارشناسان 
نیز هست. محمدرضا مروی مهاجر، اســتاد دانشکده منابع 
طبیعی دانشــگاه تهران در گفت وگو با جام جــم می گوید: 
فرهنگســازی برای درختکاری  اقدام مثبتی است، اما مسئله 
مهم این نیست که ما هر سال چقدر درخت می کاریم،  چراکه  
حفظ و نگهداری از آنها مهم اســت به همین دلیل باید مردم 
را هنگام اجرای برنامه هایی مانند درختکاری تشــویق کرد 
که  حساسیت شــان روی نگهداری از درخت ها باشد . آن طور 
 که وی توضیح می دهد، مهم این اســت چــه تعداد درخت 
در کشورمان زنده می ماند. مسئله ای که استاد دانشکده منابع 
 طبیعی دانشــگاه تهران از آن انتقاد می کند، این اســت که 
با موضوع درختکاری نباید  به شکل تفننی و تبلیغاتی برخورد 
کرد. مروی مهاجــر ادامه می دهد: چنیــن برنامه هایی باید 

جنبه ماندگاری داشته باشد و هنگام اجرای آن نکات زیادی 
را رعایت کرد تا تالش های مردمی نتایج مناسبی داشته باشد.

ریزه کاری های درختکاری 
توجه نکردن به درختکاری اصولی ســبب می شــود تالش 
ســازمان های مردم نهــاد و شــهروندانی که بــرای حفظ 
 محیط زیســت ســنگ تمام می گذارنــد، نتایــج مطلوبی 
نداشته باشد. زیرا بســیار پیش می آید که درختکاری بدون 
توجه به شــرایط اقلیمی منطقه اتفاق می افتد و سبب ایجاد 
مشــکالت تازه ای می شــود. برای نمونه می توان به کاشت 
درختانی با مصــرف آب زیاد در مناطق کم آب اشــاره کرد. 
 اســتاد دانشــکده منابع طبیعی دانشــگاه تهران می گوید: 
چون منابع آب کشــور محدود است، باید برای توسعه فضای 
سبز از درخت هایی اســتفاده کرد که نیاز آبی کمتری دارند  
به همین دلیل درخت های زینتی که آب بیشــتری مصرف 
می کنند، نباید در برنامه های فرهنگسازی به کار برده شوند. 
عالوه بر این باید گونه ای از درخت ها را برای کاشــت از سوی 
 شــهروندان انتخاب کرد که به نگهداری کمتری نیاز داشته 

و در برابر آفات نیز مقاوم باشد . 

 مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان البــرز گفت:
13 گونه مختلــف از حیات وحــش این اســتان در خطر 

انقراض قرار دارند.
حســین محمدی افزود: در دو منطقه حفاظت شــده البرز 
جنوبی و شــکار ممنوع طالقان پنــج رده مختلف جانوری 
شامل پستانداران، پرندگان، خزندگان، آبزیان و دوزیستان 
وجود دارند کــه تعــدادی از آن ها در خطر انقــراض قرار 
 دارند. وی اظهار داشــت: در این مناطق 38 گونه پستاندار 
) سه گونه دیگر در حال اضافه شــدن هستند (، 241 گونه 
پرنده ) یک گونه دیگر جدید شناســایی شــده (، 22 گونه 
خزندگان، دو گونه ی دوزیســت و هشت گونه ماهی وجود 
دارد که در هر رده جانوری تعدادی در معرض خطر انقراض 

هستند. 
وی در ادامه با بیان اینکه از بین گونه های مختلف پرندگان، 
عقاب طالیی به عنوان نماد استان البرز انتخاب شده، گفت: 

 همچنین پســتاندارانی همچون کل و بز وحشــی و پلنگ 
به عنوان گونه های شــاخص اســتان معرفی می شــوند. 
 محمدی ادامه داد: ماهــی قزل آالی خــال قرمز نیز یکی 
از گونه های آبزی شاخص استان در رودخانه کرج است که 
در کشور فقط در 4 - 3 زیســتگاه دیده می شود ولی اکنون 

به دالیلی وضعیت خوبی ندارند.

 یک متخلف شــکار وصیــد در پــارک ملــي و پناهگاه 
حیات وحــش کاله قاضي اصفهان دســتگیر و به مراجع 

قضایي معرفي شد.
به گزارش » پارما «، محیط بانان اداره پارک ملي و پناهگاه 
حیات وحش کاله قاضي اصفهان حین گشت و کنترل این 
منطقه یک متخلف شــکار را قبل از اقدام به شروع شکار 

شناسایي و دستگیر کردند.
این متخلف شــکار با دو دســتگاه پروژکتور دستي اقدام 
به نور کشــي و تعقیب آهو کرده بود که نیمه هاي شــب 

شناسایي و دستگیرشد.
از این متخلف یک دســتگاه خودرو مزدا، یک دســتگاه 
موتورســیکلت با یک قبضه اسلحه شــکاري و دودستگاه 
 پرژکتوردســتي کشــف و ضبط شــد و همراه با پرونده 

به مراجع قضایي معرفي شد.
طبق بند ب ماده 12 قانون شــکار وصید شکار غیر مجاز 

جانوران وحشي جرم محسوب و مستوجب مجازات است.
پارک ملي و پناهگاه حیات وحــش کاله قاضي در جنوب 

شرقي شهر اصفهان واقع شده است.
در این منطقه تاکنون 252 گونه گیاهي مانند کاســني، 
درمنه، علف شــور، بنه و بادام کوهي، 1۷ گونه پستاندار، 

45 گونه پرنده و 11 گونه خزنده شناسایي شده است.

دستگیري متخلف شکار وصید در پارك ملي کاله قاضي اصفهانخطر انقراض 13 گونه از حیات وحش البرز

گونه غیر بومی به گونه ای 
گفته می شود که 
به صورت عمدی 

 یا تصادفی به دلیل 
فعالیت های انسانی 
به خارج از محدوده 

پراکندگی طبیعی خود 
معرفی ) وارد ( می شود 

و در صورتی که این گونه  ها 
بتوانند خود را با شرایط 

جدید محیطی که در آن وارد 
شده  اند سازگار کنند، تولید 

مثل کرده و جمعیت  های 
پایداری را تشکیل می دهند

مراسم  روز درختکاری در اصفهان  توسط مدیریت ساماندهی  ناژوان، با حضور مسئوالن استانداری، شورای شهر و  انجمن بیماران جسمی حرکتی در ناژوان  برگزار شد.قاب روز ) روز درختکاری (

ماهی های قرمز سال های طوالنی است که میهمان سفره هفت سین ما هستند، موجودات کوچک و زیبایی 
که نگهداری از آن ها در خانه های امروزی ما کار ســاده ای اســت. اما همین میهمانان قرمز و زیبای سفره 
هفت سین، یکی از دشمنان محیط زیست و آبزیان بومی کشور هستند و می توانند صدمات جبران ناپذیری 

داشته باشند.

عبور از درخت کشی با درختکاری 
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فضای مجازیيادداشت

اليک روز

مستطیل سبز

بازی استقالل و ســیاه جامگان که در هفته بیست و سوم انجام  شد 
با نتیجه یک-یک به پایان رسید. گوران یرکوویچ که گل دقیقه 44 
سیاه جامگان به استقاللی ها را زده بود پس از این گل شادی نکرد. 
یرکوویچ پنج سال پیش برای استقالل بازی می کرد و 6 گل هم برای 
آبی ها به ثمر رسانده بود. او یکی از متعصب ترین بازیکنان جداشده 
آبی هاست و بارها عالقه  و عشــقش به استقالل را در فضای مجازی 
به رخ کشیده است. این بازیکن در مصاحبه های پس از این مسابقه 
گفت که خاطرات بسیار خوبی از دوران حضور در جمع آبی ها داشته 
و به همین خاطر پس از گلزنی شادی نکرده است. این در حالی است 
که خبردار شــدیم یرکوویچ هنوز بابت بازی در استقالل مبلغ 56 
هزار دالر طلبکار است و به همین خاطر به فیفا شکایت کرده است!   
حاال یرکوویچ چه خاطرات خوشــی از دوران بازی در استقالل دارد 
نمی دانیم اما آنچه می دانیم اگر هر بازیکــن ایرانی جای او بود یک 

خوشحالی جانانه پس از گل همه را میهمان می کرد!

بازیکن سابق استقالل در صفحه اجتماعی خود از یکی از تلخ ترین 
اتفاقات دوران ورزشی اش سخن گفت.  داریوش یزدانی که در حال 
حاضر مربی تیم منتخب تگزاس جنوبی است و در زمینه آکادمی هم 
فعالیت های موفقی داشته، یکی از شــاگردانش را از دست داد.  وی 
در این خصوص اینگونه توضیح داد: »متاســفانه امروز شاهد یکی 
از تلخ ترین اتفاقات دوران ورزشــی ام بودم. یکــی از دروازه بانان با 
استعداد کشور که در تیم شانزده ساله من بازی می کرد و شانس اول 
 پوشیدن پیراهن تیم آمریکا بود به شدت مصدوم شد و بعد از جراحی 
و سی و هفت بخیه در ناحیه گردن پزشــکان اعالم کردند که برای 

همیشه شانس ورزش سنگین و بازی فوتبال را از دست داده است.«

يرکوويچ؛ طلبکار بامعرفت!

تلخ ترين اتفاق دوران ورزشی 
يک استقاللی 

محسن بنگر و باشــگاه تراکتورســازی چند وقتی است به مشکالتی 
برخورده اند و در این راستا روز شــنبه این مشکالت شکل جدی تری 
به خود گرفت. وقتی بنگر برای شــکایت از تراکتورســازی به کمیته 
انضباطی رفت و چند ساعت بعد باشگاه تبریزی حکم سنگین کمیته 
انضباطی خود را برای این بازیکن رسانه ای کرد. بر اساس اعالم باشگاه 
تراکتورسازی مبنی بر کســر 20 درصد از مبلغ قرارداد محسن بنگر با 
توجه به قرارداد 800 میلیون تومانی که این بازیکن با تبریزی ها امضا 
کرده، حدود 160 میلیون تومان جریمه اول این بازیکن از سوی تراکتور 
است. از طرف دیگر تراکتوری ها 10 میلیون تومان هم به صورت مجزا او 
را جریمه کردند که جمعا این بازیکن باید 170 میلیون تومان پرداخت 
کند. این در حالی است که بنگر بعد از شکایت از تراکتورسازی در کمیته 

انضباطی هنوز واکنشی به حکم باشگاه نشان نداده است.

تیم فوتبال ســپاهان در هفته بیست و ســوم رقابت های لیگ برتر به 
مصاف ذوب آهن رفت و موفق شد این تیم را شکست دهد.

روز پایانی از هفته بیست و سوم شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر 
عصر  دیروز  با دیدار تیم های فوتبال ســپاهان و ذوب آهن در ورزشگاه 
نقش جهان اصفهان پیگیری شــد که طی آن تیم سپاهان موفق شد 
حریف خود را 2 بر یک شکســت دهد. در این دیدار که تماشــاگران 
اســتقبال زیادی هم از آن نکرده بودند، ســرور جباروف )۹( و مسعود 
حسن زاده)27 - پنالتی( برای ســپاهان و جری بنگستون )87( برای 
ذوب آهن گل زدند. شاگردان عبداهلل ویسی با این پیروزی ۳1 امتیازی 
شدند و تا رده هشــتم جدول رده بندی باال آمدند. ذوب آهن هم که با 
مجتبی حســینی نتایج خوبی گرفته بود چند هفته ایست دوران افت 

را سپری می کند با این حال با ۳۳ امتیاز همچنان در رده چهارم است.

جريمه170 میلیون تومانی 
برای بنگر

هفته بیست و سوم لیگ برتر؛

سپاهان دربی اصفهان 
را از ذوب آهن برد

قاب روزدرحاشیه
  

در شرایطی که پرسپولیس در اواسط فصل به سر می برد و به دنبال 
قهرمانی در لیگ برتر اســت، به نظر می رسد مسئوالن این باشگاه 

برنامه ریزی برای سال آینده را از همین حاال آغاز کرده اند.
دروازه تا 1400 بیمه شد

علیرضا بیرانوند کــه اولین خریــد پرســپولیس در ابتدای لیگ 
شــانزدهم محســوب می شــد، در نیم فصل خیلی بی سروصدا 
قراردادش را ۳ ســال دیگر هم با پرســپولیس تمدید کرد.  با این 
وضعیت تا سال 1400 در جمع سرخپوشان می ماند و از این بابت 

پرسپولیس تا سال ها می تواند دروازه خود را بیمه شده ببیند.
جلوگیری از خروج انصاری

در نیم فصل لیگ شانزدهم بود که بارها بحث خروج محمد انصاری 
از پرسپولیس و پیشــنهاد قابل توجه چینی که دریافت کرده بود، 
مطرح شد. باشگاه پرسپولیس نیز وسوسه شــده بود انصاری را در 
ازای دریافت مبلغی به این باشگاه چینی واگذار کند؛ اما در نهایت 
با مخالفت برانکو نه تنها این بازیکن از پرســپولیس رفتنی نشــد، 
بلکه مسئوالن باشــگاه تصمیم گرفتند از همین حاال ماندن او در 

پایان فصل را هم تضمین کنند.

تالش برای تمديد 3 بازيکن
از میان تمام بازیکنانی که هم اکنون پرســپولیس در اختیار دارد، 
فقط ۳ بازیکن قراردادشان در پایان فصل جاری به اتمام می رسد. 
سیدجالل حسینی، کمال کامیابی نیا و سروش رفیعی ۳ بازیکنی 
هستند که قراردادشــان در پایان فصل تمام می شود؛ اما از همین 
حاال مذاکرات برای تمدید قرارداد این ۳ بازیکن که جزو مهره های 

کلیدی تیم برانکو هستند، آغاز شده است. 
برانکو هم ماندنی است

تمدید قرارداد برانکــو ایوانکوویچ با پرســپولیس در ابتدای فصل 
جاری صــورت گرفت و ایــن مربی با وجــود تمام شــایعاتی که 
پیرامون حضورش در تیم ملی شــنیده می شــود، تا پایان فصل 
آینده با سرخپوشان قرارداد دارد. به نظر می رسد با توجه به نتایج 
پرســپولیس ماندن او روی نیمکت سرخپوشــان نیز با اســتقبال 

مدیران، بازیکنان و هواداران روبه رو شود.
هدف؛ قهرمانی در قاره کهن

به نظر می رســد مسئوالن باشــگاه پرســپولیس در ادامه برنامه 
۳ ســاله ای که برای خود تعریف کرده اند، مــی خواهند تا مراحل 
پایانی لیگ قهرمانان آسیا پیش رفته و برای اولین بار در قاره کهن 
قهرمان شوند. ابزار برای برانکو مهیاســت و در صورتی که او بتواند 
به نتایج خوبش در لیگ قهرمانان آســیا با پرسپولیس ادامه دهد و 
در پایان فصل فوتبالی جاری مجوز حضور در جمع 8 تیم برتر آسیا 
را بگیرد، پرســپولیس هم با حفظ مهره های کلیدی خود و جذب 

بازیکنان جدید می تواند راه قهرمانی در آسیا را در پیش بگیرد.

شمسايی در کنار مالدينی و گیگز

رییس فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم درختکاری 
در کمپ تیم هــای ملی گفت: کار خوبی اســت که هر 
سال با همکاری شــهرداری منطقه 22 انجام می شود. 
شــهرداری در حال کمک به آماده سازی کمپ و زمین 
شماره 2 تیم ملی است. مهدی تاج درباره وضعیت زمین 
کمپ ادامه داد: االن آماده کشت است و باید کارها انجام 
شود. تیم ملی نیز بعد از عید به اردوی ارمنستان می رود؛ 
اما بعد از آن می تواند از این زمین اســتفاده کند. تاج در 
خصوص اینکه وضعیت تیم هــای بدهکار ایرانی که در 
فیفا پرونده دارند به کجا رسید ادامه داد: تیم های بدهکار 
دو نوع هســتند، اول بدهکاران داخلی که آنها هم باید 
بدهی شان را صفر کنند و فیفا اعالم کرده که این تیم ها 
هم نمی توانند در لیگ شرکت کنند؛ اما اگر بخواهیم در 
این مورد سخت بگیریم شاید دو تیم هم نتوانند در لیگ 
برتر شرکت کنند، اما باید با تدبیر در این مورد اقدام کرد 
تا قطار فوتبال هم تعطیل نشود و اینطور نباشد که لیگ 
و تیم ملی نداشته باشــیم. االن بهترین های آسیا همه 
برای ایران است و کشــورهایی مثل کره و ژاپن و حتی 
استرالیا با آن همه هزینه پشت ما هســتند.  وی ادامه 
داد: با این حال باید کارهای جدی انجام شود که در این 
بین کمیته وضعیت بازیکنان را تشــکیل دادیم و همه 
پرونده ها از این به بعد به آنجا می رود و اگر تیمی بدهی در 
زمینه بین  المللی داشته باشد نمی تواند بازیکن خارجی 
بگیرد ضمن اینکه TMS داخلی را ایجاد کردیم که اگر 
تیم ها بدهکار باشند پنجره آنها قفل شده و نمی توانند 
بازیکن بگیرند.  تاج از بســته شدن 26 پرونده بازیکنان 
خارجی تیم های ایرانی از بین 51 پرونده در فیفا خبر داد 
و افزود: در مورد استقالل می دانم که این تیم کار جدی 
انجام داده و در یک مرحله یک میلیارد و در مرحله بعد 
یک صد هزار دالر پرداخت کرده و در حال جمع کردن 
4 پرونده خارجی اش اســت. با این حال یکی دو باشگاه 
مثل راه آهن، ســیاه جامگان و حتی پدیــده وضعیت 
نگران کننده ای دارند و باید بدهی های خود را صاف کنند 
هر چند بقیه باشگاه ها نیز به سمت تسویه حساب رفتند.

ريیس فدراسیون فوتبال: 

 به تیم های بدهکار
 نمی توانیم سخت بگیريم

فوتبال جهان

قهرمان لوشامپیونه فرانسه قصد به خدمت گرفتن مهاجم انگلیسی 
لیورپول را دارد. بر اساس گزارش روزنامه »میرر« انگلیس، باشگاه 
پاری سن ژرمن در نظر دارد دنیل استوریج که روزهای خوبی را در 
لیورپول سپری می کند، به خدمت بگیرد و پیشنهادی هم به این 
منظور آماده کرده است. این مهاجم 27 ساله که به دلیل روی فرم 
نبودن از ترکیب اصلی سرخپوشان مرسی ساید فاصله گرفته و به 
نظر جایی در برنامه های یورگن کلوپ نــدارد، در فصل جاری تنها 
در 14 بازی لیگ برتری برای لیورپول به میدان رفته است.»میرر« 
مدعی شــد که پاری ســن ژرمن قصد دارد ابتدا به صورت قرضی 
اســتوریج را به خدمت بگیرد و البته نگاهی هم به رســمی کردن 
قرارداد وی در صورت رضایت از عملکرد مهاجم تیم ملی انگلیس 
خواهد داشت. با این حال گفته می شود لیورپول ترجیح می دهد در 
تابستان پیش رو استوریج را در ازای پیشنهادی ۳0 میلیون پوندی 

بفروشد و وستهام یکی از مشتریان جدی این بازیکن است.

سرجیو راموس، کاپیتان رئال مادرید، صحبت های اخیرش مبنی 
براینکه در رئال تنها رونالدو می تواند کمتر به خودش فشار بیاورد را 
تکذیب کرد. اخیرا مصاحبه ای از راموس منتشر شده که طی آن او 
می گوید رونالدو این اجازه را دارد که کمتر از دیگران در زمین بدود. 
با این حال او این صحبت ها را تکذیب کرد و گفت که کریستیانو باید 
به اندازه دیگران بدود.  او گفــت:» این حقیقت ندارد. بایداطالعات 
کافی به دست بیاورید، به شواهد نگاه کنید و حقیقت را بگویید. ما در 
بین دو نیمه الس پالماس دور هم جمع شدیم. صحبتمان همانجا 
باقی ماند و از این بابت خوشحالم. چند روز پس از آن من نگفتم که 
رونالدو نباید بدود. همه ما باید بدویم. همه ما برابر هستیم و کلید 
این موضوع در رقابت هاســت. این موضوع امروز به خوبی نشــان 
داده شد که بازیکنانی همیشــه فیکس نیستند، تشنه بازی کردن 

هستند، پرس می کنند  و می دوند.«

مربی قرمزهای مرسی ســاید پس از پیروزی شیرین مقابل آرسنال 
اظهار داشــت: لیگ جزیــره مثل یــک ترن هوایی بوده کــه باید از 
فرصت پیش آمده به خوبی اســتفاده کنی. شنبه شب  در چارچوب 
هفته بیســت و هفتم لیگ جزیــره، لیورپول در ورزشــگاه آنفیلد 
میزبان آرسنال قرار گرفت. قرمزهای مرسی ساید که با باخت مقابل 
لسترسیتی از جمع مدعیان خارج شده بودند توانستند با گلزنی مانه، 
فیرمینو و واینالدوم به پیروزی ۳ بر یک دســت یابند.یورگن کلوپ 
اظهار داشــت: این جدال یکی از بهترین بازی های ما بود زیرا حریف، 
قدرت بسیار باالیی داشت. پس از باخت به لستر شرایط خوبی نداشته 
و بازی را آنالیز کردیم که اصال لذت بخش نبــود. وی ادامه داد: لیگ 
جزیره به مانند یک ترن هوایی باال و پایین داشــته و باید از فرصت ها 
نهایت اســتفاده را برد. مربی لیورپول اضافه کرد: اســاس بازی زیبا، 
انسجام و فشردگی منظم است. همه بازیکنان فوق العاده کار کردند. 
الالنا بعضی اوقات از سیســتم بازی خارج می شــد و کار دیگری را 
ســاخته و پرداخته می کرد. کلوپ تصریح کرد: می دانستیم آرسنال 
 در نیمه دوم بازمی گردد. الکسیس سانچس بازیکن با کیفیتی است و 

دنی وبلک متفاوت بازی می کند. مینیوله جان ما را نجات داد.

پاری سن  ژرمن خواهان به خدمت 
گرفتن استوريج شد

راموس: 

رونالدو بايد به اندازه ديگران بدود

تعبیر جالب کلوپ 
از لیگ برتر انگلیس

وحیدشمسايی کاپیتان ســابق تیم ملی فوتسال کشورمان در کنار ستارگانی نظیر 
فالکائوی برزيلی، مالدينی ايتالیايی و رايان گیگز در يک ديدار دوستانه در لبنان به 

میدان رفت.

پیشنهاد سردبیر: 
خیز برانکو برای قهرمانی قاره کهن

.. کسر خدمت 6 ماهه عالیشاه و نوراللهیپايان طلسم 7 هفته ای آقا فیروز
احمد نوراللهی و امید عالیشاه به عنوان بازیکن 
ســرباز از نیم فصل دوم در تیم تراکتورسازی 
حضور دارند. خدمت سربازی  این دو بازیکن از 
تاریخ  18 دی ماه سال جاری آغاز شده و مدت 
قانونی بیست و یک ماهه آن تا تاریخ۹7/7/18 
اســت؛ اما احمد نوراللهی و امید عالیشاه کسر 
خدمت دارند. تاکنون، شــش ماه کسر خدمت 
احمد نوراللهی و امید عالیشاه به خاطر حضور 
آنها در بسیج، قطعی اســت. با محاسبه کسر 
خدمت نوراللهی و عالیشاه، ســربازی این دو 

بازیکن در تاریــخ ۹7/1/18 بــه اتمام خواهد 
رســید. آنها به خاطر محرومیت تراکتورسازی 
از حضور در نقل وانتقاالت، نمی توانند برای این 

تیم به میدان بروند.

تیم نفت آبادان از زمانــی که فیروز کریمــی هدایتش را برعهده 
گرفت تا قبل از بــازی مقابل پیکان، فقط یــک پیروزی در هفته 
شــانزدهم مقابل صبا به دســت آورده بود. طالیی پوشان آبادانی 
با وجود اینکه چند تســاوی خــوب مثل دیدار با تراکتورســازی 
در تبریز کســب کردند؛ اما در ادامه فصل هیچ پیروزی به دست 
نیاوردند تا انتقادها از این تیم باال برود. روز شــنبه  اما شــاگردان 
فیروز کریمی بعــد از 7 هفته پیکان را شکســت دادند تا به روند 
پیروز نشــدن خود پایان دهند. نفت آبادان با این برد 25 امتیازی 
شد و کمی از منطقه خطر سقوط دور شــد؛ اما اگر در ادامه فصل 

02نتایج خوبی نگیرد، شاید اتفاقات مثبتی برای این تیم رقم نخورد.
خبر خوش برای آبی های خوزستان

 خبرهای خوشی برای آبی های خوزســتان که توانسته بودند در 
لیگ قهرمانان آســیا به دو پیروزی با ارزش دســت پیدا کنند در 

راه است. 
ظاهرا قرار است تا دو ســه روز آینده از طریق چند شرکت بومی، 
یک میلیارد تومان به حساب باشــگاه واریز شود تا درصد کمی از 
حق و حقوق بازیکنان تا قبل از عید پرداخت شــود. این در حالی 
اســت که کادر فنی از باشگاه خواســته تا بانک ملی هم بخشی از 

قراردادهای بازیکنان را پرداخت کند.
تیم استقالل خوزســتان در ادامه بازی های خود در لیگ برتر روز 

پنجشنبه به مصاف تیم پرسپولیس می رود.

پرسپولیس فصل آينده هم بسته شد؛ 

خیز برانکو 
برای قهرمانی قاره کهن

 محمود گودرزی، وزیر سابق ورزش با علم به همین موضوع 
درصدد برآمد تا با پایــان دادن به دوران مدیریت نامطلوب 
و تاســف برانگیز عیســی ساوه شمشــکی، مدیری جدید 
برای اســکی بیاورد. اقدامی که باعث شــد تا ناصر طالبی 
به این فدراســیون بیاید و آغاز تحولی بــزرگ و زیربنایی 
را موجب شــود. در این دوره بود که برای اولیــن بار، این 
دروغ و فریب تاریخی از بین رفت که اسکی متعلق به چند 
روستای خاص و تعداد انگشت شــماری خانواده است که 
اصطالحا بومی هستند. اســکی در مسیری قرار گرفته بود 
که به تمام کشور تعلق بگیرد و شــاهد توسعه ای بی نظیر 
در این ورزش باشیم. فدراســیون در این مسیر بود که این 
ورزش را از دســت مافیای ثروت و قوم گــرا خارج کند که 

توفیقاتــی حاصل شــد؛ اما ایــن جریان کــه منافعش بر 
باد رفته بود، بیکار ننشســت.  اگر اتفاقاتی که در دو ســال 
گذشــته در اســکی رخ داد را از باال نگاه کنیم، به سادگی 
متوجه می شــویم دلیل بازی های رسانه ای و بازی با افکار 
عمومی چه بــوده و چه افرادی در پس ماجرا، این بلبشــو 
و برهم ریختگــی را کنترل می کرده اند. وارد ریز مســائل 
و تجمع ها مقابــل وزارت ورزش و تحــرکات پیدا و پنهان 
دیگر نمی شــویم؛ اما مخاطب این گزارش به روشنی می 
داند چطور ناصر طالبی که در حال بازگرداندن این ورزش 
به مردم بود، چگونه جایش را به مدیری گمنام و ناشــناس 
به نــام عبدی افتخاری داد.  اقداماتی که مهندســی شــد 
تا بار دیگر مافیای اســکی بر ایــن ورزش چنگ انداخته و 

روی آن چمبره بزند تا چند روستای خاص و چند خانواده 
همیشــگی، همه آنچه بــه دروغ ظرفیت اســکی ایران به 
شــمار می رود را به نمایش بگذارند! در حالــی که ایران با 
داشتن شــهرها و روســتای مختلف در مناطق سردسیر 
و کوهســتانی، دارای ظرفیت های کم نظیری است که در 
این دهه ها، همواره سرکوب شــده است. مطالب بیشتری 
است که پرداختن به آن، سوگنامه ای دردآور است که جز 
افسوس و خسران برای هر دلســوزی، ثمر دیگری ندارد؛ 
ولی مــروری بر نام های فعــال در دهه هــای اخیر در این 
رشته، نشــان می دهد که چه بر این ویرانه رفته است.  در 
این راســتا و از آنجا که بار دیگر روال در فدراســیون نیز بر 
سیاق سابق شده، شکست سنگین و افتضاح گونه اسکی در 
مسابقات ژاپن هم اتفاقی عادی جلوه داده و کمتر اشاره ای 
در رســانه ملی یا رســانه های دیگر به آن نشده است. این 
هفته ها دیدن تیترهایــی مانند : »عقب گــرد در آلپاین، 
سقوط آزاد در اسنوبرد« یا »گم شــدن یک اسکی باز ملی 
پوش در فنالند« یا » تکرار نتایج ضعیف همیشگی اسکی« 
برای مخاطب این رشــته عادی شده اســت. البته، این نیز 
طبیعی اســت چرا که همه عادت دارند که چند نام و چند 
خانواده به اعزام های برون مرزی رفته، از کوه های خارجی 
لیز بخورند و با کارنامه ای ضعیــف، بازگردند؛ اگرچه برای 
مدتی کوتاه، این بساط جمع شده بود. در مسابقات جهانی 
اخیر در »سن موریس« سوئیس شاهد بودیم چه افتضاحی 
در اســکی آلپاین برای تیم ملی رقم خورد یا در رده بانوان، 
چطور مرجان کلهر هفتاد و سوم شد. میترا کلهر هم موفق 
نشــد مانش دوم را به پایان برســاند! در بازی های آسیایی 
ساپورو، کاروان ایران 10 ورزشــکار داشت که 6 ورزشکار 
در اسنوبرد شرکت داشــتند، اما نتایج ملی پوشان به قدری 
ناامید کننده بود که این سوال را در اذهان به وجود می آورد 
که اساســا، چرا باید برای این اعزام هــا هزینه ای صورت 
گیرد؟  به راستی، ما نیازی به این اعزام های تاسف برانگیز 
داریم که موجب تحقیر ملی اســت؟ فدراسیونی که به نظر 
می رســد نفراتش از دامنه کوه ها لیز مــی خورند و پایین 
می آیند، چرا بایســتی چنین هزینه هایی برای آن صورت 
گیرد؟ ورزشی که بیش از ۳ دهه است در انحصار چند قوم 
و روســتا بوده، بهتر نیست اگر نمی شــود برایش تدبیری 
داشت، درش را بســت تا بیت المال اینگونه به هدر نرود؟ 
البته، حاال شــاهدیم که وضعیت اســکی به پناهنده دادن 
نیز رسیده که البته، طبیعی است. فدراسیونی که بر مسیر 
توسعه و عدالت نرود، به چنین فرجامی نیز می رسد. اسکی 
روزهای تلخی را طی می کند و رو به موت گذاشته و کسی 
نیز به دادش نمی رسد، کاش دلسوزی پیدا شود و طرحی 

نو دراندازد ...

ورزشی بدون منفعت ملی؛

مرگ اسکی در سایه خانواده ساالری و مافیا

  ورزشی که بیش 
از 3 دهه است 

در انحصار چند 
قوم و روستا بوده، 

بهتر نیست  اگر 
نمی شود برايش 
تدبیری داشت، 
درش را بست تا 

بیت المال  اينگونه 
به هدر نرود

 اسکی ايران به واسطه قرار گرفتن برخی پیســت های آن در نزديکی دو، سه روستای مجاور پايتخت، به جای 
آنکه ورزشی برای همه ملت باشد و شهرهای متعدد و مختلف سردخیز نیز ســهمی در آن داشته باشند، به 
حیاط خلوتی برای چند خانواده تبديل شده تا با بهره گیری از بودجه فدراسیون و امکانات سوق الجیشی که 
در اختیار دارند، ورود و خروجی های تیم های ملی را هم تحت نظر خود گرفته و به نوعی با تقسیم بندی سفرها 
و مسابقات، خیمه ای سنگین روی اين ورزش بیندازند. هر چه گذشته نیز بدتر شده و هیچ کس نیز نظارتی بر 

آن ندارد.
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پیشنهاد سردبیر: 
دانش آموزان؛ مخاطب اصلی حوادث چهارشنبه سوری

شهرداری

ارزانی مطرح کرد:

اصفهان؛ جزو برترین های خرید 
کتاب در کشور

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

 آسفالت خیابان شیخ بهایی 
نونوار می شود

مدیر طرح تعریض پل فلزی خبر داد:

پیشرفت 97 درصدی طرح تعریض 
پل فلزی

فردا در چهارباغ انجام می شود؛

 اجرای نمایش کودکانه 
با محوریت حفظ درختان

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان  اظهار کرد: روکش آسفالت 
خیابان شیخ بهایی به طول 1400 و عرض 12 متر در دست انجام 
است. حمید عصارزادگان افزود: این پروژه با اعتبار 5 میلیارد ریال 
تا پایان سال جاری تکمیل می شود. مدیر منطقه یک شهرداری 
اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه گفت: به دنبال ارتقای 
سرانه فضای ســبز منطقه، احداث بوستان محلی الزهرا در دست 
اجرا قرار گرفت. عصارزادگان با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 
50 درصد پیشرفت داشته است، ادامه داد: احداث بوستان الزهرا 
در خیابان فروغی مجاور فرهنگسرای الزهرا با مساحت 750 متر 

مربع تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

مدیر طرح تعریض پل فلزی  اظهار کــرد: عملیات اجرایی طرح 
تعریض پل فلزی، برای کاهش بار ترافیکی خیابان های مطهری، 
ســعدی و حکیم نظامی در دست اجراســت. مرتضی قدیریان 
بااشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 97 درصد پیشــرفت کرده 
است، افزود: طرح تعریض پل فلزی تا پایان سال جاری تکمیل 

می شود.
مدیر طرح تعریض پل فلزی با اشاره به اینکه پیاده روسازی روی 
عرشه پل تکمیل شده اســت، ادامه داد: پیاده روسازی اطراف 
پروژه نیز در دست اجراســت. قدیریان خاطرنشان کرد: عرض 
عرشه قبلی پل فلزی 16 متر بود که با اجرای این طرح از هر دو 
طرف 10 متر به عرض پل اضافه شد؛ در این صورت عرض پل به 

36 متر افزایش یافت.

شــهروندان کوچک مزین به روپوشــی به رنــگ درختان در 
حمایت از نگهداری ریه های شــهر، در قالب کارناوال 20 نفره 
در چهارباغ عباســی به اجرای نمایش می پردازند. سرپرســت 
جزیره بازی با بیان این مطلب گفت: اهمیت شناخت و حفاظت 
از محیط زیســت برای کودکان امروز که گرفتــار دنیای مدرن 
و صنعتی و مجازی شــده اند جزیره بازی را بر آن داشــت تا به 
اجرای برنامه هــای ویژه روز درختکاری بپــردازد. امینه جاللی 
اظهار کرد: همچنین مدت زمانی است که سه شنبه ها چهارباغ 
عباســی با صدای بوق اتومبیل ها بیگانه شــده و با آرامش می 
توان در آن قــدم زد؛ لذا جزیره بازی در ایــن روز نیز یک برنامه  
نمایشی را تدارک دیده است. وی خاطرنشــان کرد: این برنامه 
در قالب نمایش موزیــکال با هدف توجه بیشــتر بزرگ ترها به 
حفظ درختان برای آیندگان فردا از ساعت 16 تا 17 در چهارباغ 

برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســالمی اســتان اصفهان  اظهار کرد: 
امسال محور اصلی توسعه فرهنگی استان اصفهان، علم و فن آوری، 
فرهنگ و هنر و گردشگری بوده که بر اساس آن چند اولویت تعریف 
شده است. حجت االسالم حبیب رضا ارزانی افزود: تقویت رویکرد 
سبک زندگی اسالمی و ایرانی و باورهای دینی، توسعه فن آوری های 
نرم محبوبیت ساز به منظور آفرینش گری فرهنگی و هنری، تقویت 
امید و نشــاط اجتماعی با محوریت فعالیت های فرهنگی و هنری، 
توسعه هم افزایی و تعامالت میان ســازمانی، از جمله اولویت های 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان ادامه داد: تقویت 
رویکرد برنامه ریزی و آینده پژوهی در مدیریت فرهنگی، تالش برای 
رونق بخشی به اقتصاد فرهنگ و هنر، توسعه زیرساخت های فضایی 
و منابع انسانی، رصد و پایش فرهنگی از طریق استقرار سامانه جامع 
اطالعات و آمار فرهنگی و نظریه پردازی و اندیشــه ورزی در حوزه 

فرهنگ و هنر، از جمله رویکردهای این اداره در سال 95 بوده است.
ارزانی با اشــاره به اینکه معتقدیم باید متولی امر فرهنگ باشیم نه 
متصدی آن، تصریح کرد: مهم ترین وظیفه ارشاد این است که فضا را 
برای اهالی فرهنگ به نحوی آماده کند که با آرامش به کار فرهنگی 
بپردازند. وی در ادامه به ارائه گزارشــی از عملکرد دســتگاه های 
ذی ربط اداره ارشــاد پرداخــت و افزود: برگزاری جشــن رمضان، 
نمایشگاه قرآن و عترت در 22 نقطه استان، اعزام هنرمندان قرآنی 
به بوســنی و هرزه گوین، تولید 15 برنامه تلویزیونی جهت معرفی 
هنرمندان برتر قرآنی، صدور مجوز برای 16 موسسه قرآنی، برگزاری 
پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت و چاپ کتاب نگارگری 
آیات قرآن که مورد اســتفاده دســتگاه های مختلف قرار گرفته، 

ازجمله فعالیت های شاخص این اداره در حوزه قرآنی بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان، برگزاری 
بزرگداشت صائب تبریزی و روز اصفهان در نمایشگاه کتاب تهران 
را از دیگر برنامه های اداره فرهنگی ارشاد ذکر کرد و گفت: استقبال 
خوب از طرح عیدانه و تابستانه کتاب در استان اصفهان باعث شد تا 

جزو برترین های خرید کتاب در کشور قرار گیریم.
ارزانی با اشــاره به اینکه ســعی داریم برگزاری نمایشگاه کتاب در 
اصفهان را به ناشران واگذار کنیم یادآور شد: این کار نیازمند یک عزم 
جمعی در استان است و حاضریم اعتبار واصله از جانب وزارتخانه را 
نیز به ناشران و دوستداران کتاب و برگزاری نمایشگاه واگذار کنیم. 
وی خاطر نشان کرد: برگزاری همایش مقام ادبی اصفهان و کنگره 
بزرگداشــت آیت ا... مظاهری که بعد از 21 سال حضور در اصفهان 
اتفاق می افتاد، با استقبال ویژه ای در کل کشور مواجه شد. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، همچنین از برگزاری کاروان 
وفاق ادیان و انسجام ملی با حضور نمایندگانی از ادیان توحیدی یاد 
کرد و گفت: جشــنواره جلوه های رضوی هنرهای سنتی اصفهان، 
جشنواره هنر توحیدی که به برندی ســاالنه برای اصفهان تبدیل 
شده، جشن هشتادمین ســالگرد تاسیس هنرستان هنرهای زیبا 
و تجلیل از 52 پیشکســوت عرصه هنر که نشان درجه یک هنری 

دارند، از جمله اقدامات اداره ارشاد در سال 95 بوده است.

با مسئوالن

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان گفت: قطار 
توسعه و پیشــرفت شهر اصفهان به ســرعت در حال 
حرکت بوده و نمونه بارز آن افتتاح پروژه های کوچک و 

بزرگ در شهر اصفهان است.
ایرج مظفر اظهارکرد: با همت مدیریت کالن شهری، 
حمایت های شورای اسالمی شهر و مردم، اتفاق های 

خوبی در سطح شهر اصفهان درحال تحقق است.
وی با اشــاره به اجرای پروژه های بــزرگ و کوچک 
در مناطــق مختلف شــهر اصفهــان، افــزود: پروژه 
دوربرگردان های میــدان احمدآباد با توجه به ترافیک 
سنگین در این نقطه از شــهر و تغییر روش اجرایی در 
کوتاه ترین زمان ممکن، با صرف اعتباری افزون بر یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان مــورد بهره برداری قرار 

گرفت.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان از پیشرفت 
65 درصدی پروژه سالن همایش های بین المللی امام 
خامنه ای)مدظله العالی( خبر داد و اظهار کرد: در این 
پروژه عالوه بر اقدامات عمرانی، پیگیری های مدیران 
شــهری برای اخذ بودجه دولتی در حال انجام است و 
چنانچه این بودجه ها محقق شــود، تا نیمه اول سال 

آینده این پروژه باعظمت به بهره برداری می رسد.

 قطار پروژه های عمرانی شهر 
به سرعت در حال پیشروی است

شوراانتظامیعمران شهری

آغاز فعالیت ستاد تسهیالت 
سفرهای نوروزی از 26 اسفند 

دانش آموزان؛ مخاطب اصلی 
حوادث چهارشنبه سوری

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان  
در جلسه شوراي سیاســت گذاري نیروي انتظامي و 
آموزش و پرورش، ضمن تقدیر از همکاری و همراهی 
اداره کل آموزش و پرورش استان با فرماندهی انتظامی 
اســتان گفت: تفاهم نامه این فرماندهــی با آموزش 
و پرورش طی این ســال هــا، یکــی از اجرایی ترین 

تفاهم نامه ها در مقایسه با دیگر دستگاه ها بوده است.
ســرهنگ جهانگیر کریمی درخصوص پیشگیری از 
حوادث چهارشنبه آخر سال گفت: یکی از حوزه هایی 
که می تواند کمک بســیار زیادی در این زمینه داشته 
باشد آموزش و پرورش اســت؛ چرا که مخاطب اصلی 
ما در بحث پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال 

دانش آموزان هستند.
وی از اجرای یک برنامه آموزشی گسترده با همکاری 
آموزش و پرورش در ســطح مدارس استان خبر داد و 
گفت: در این زمینه فیلم های کوتاهی توسط معاونت 
اجتماعی نیروی انتظامی تهیه شده که این فیلم ها در 
روزهای آتی در بین دانش آموزان به نمایش گذاشــته 
می شــود که مســلما تاثیر بســیار زیادی در کاهش 
 آســیب ها و حوادث چهارشــبه آخر ســال خواهد 

داشت.

سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: شروع 
فعالیت ســتاد تسهیالت ســفرهای نوروزی در مرحله 
اجرایــی و ارائه خدمات از ســاعت 15 بعــد از ظهر روز 
پنجشنبه 26 اسفند 95 تا ساعت 23 شب روز یکشنبه 

13 فروردین ماه 96 ادامه خواهد داشت.
ندا واشیانی پور تاکید کرد: تعداد تقریبی عوامل اجرایی 
مستقیم در 3 بخش مدیران ارشد، معاونان کمیته های 
ســتادهای اجرایی و عوامل اجرایی ســاده)کارمندان و 
کارگران(، حدود 410 نفر از مجموعه شهرداری اصفهان 
در قالب دبیرخانه ســتاد، 11 کمیته شــامل بازرسی و 
پاسخگویی به شکایات، امنیتی و حراست، اطالع رسانی 
و روابط عمومی، قضائی و انتظامی، فرهنگی و تفریحی، 
اداری و منابع انسانی، ایمنی و حوادث، اسکان، خدمات، 
حمل و نقــل و ترافیک، درون شــهری و امور عمومی و 
پشتیبانی و همچنین ستاد اجرایی و 4 طرح گردشگری 

صفه، ناژوان، تخت فوالد و شهر رویاهاست.
وی عنوان داشــت: برپایی 5 ســتاد هدایت و اسکان در 
مبادی ورودی شهر که در ســال قبل تعداد 7 ستاد بود، 
برای ســال 96 با کاهش کمیت 2 ســتاد، بنا بر افزایش 
کیفیت قرار گرفته اســت و 2 مورد حذفــی تبدیل به 

کیوسک اطالع رسانی شده است.

دادگستری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان اصفهان، در جلسه کارگروه بررسی و رفع موارد 
و نارسایی های راه های مواصالتی گفت: این معاونت، 
شناسایی نقاط حادثه خیز راه ها و جاده های استان و 
تاکید بر رفع معایب و ایمن سازی آنها را در دستور کار 

خود قرار داده است.
محمدرضا قنبــری اضافه کــرد: از دادســتان های 
حوزه های قضائی استان نیز خواســته ایم تا نسبت به 
الزام دســتگاه های مســئول و ذی ربط درخصوص 
ایمن سازی راه ها، دستور اقدامات الزم را صادر کنند. 
وی  با اشاره به آمار سوانح و تصادفات جاده ای و مرگ 
و میرهای ناشــی از این حوادث در کشــور و اســتان 
اصفهان، افزود: بروز تصادف، آســیب و عواقب جبران 
ناپذیری برای اشــخاص، خانواده ها و جامعه به همراه 

دارد.
قنبری بااشاره به موقعیت جغرافیایی و گردشگرپذیر 
بودن این استان به ویژه در ایام نوروز، تصریح کرد: عامل 
جاده ای یکی از عوامل موثر در بروز ســوانح رانندگی 
و تصادفات اســت؛ لذا ضرورت دارد با ایمن سازی راه 
ها از ســوی ســازمان ها و ادارات ذی ربط، اقدام های 

پیشگیرانه از بروز تصادفات انجام شود.

نقاط حادثه خیز در استان 
شناسایی و برطرف شود

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: افزایش 
سرانه فضای سبز، یکي از پارامترهاي اصلی بهبود محیط شهري جهت استفاده 
شهروندان است؛ در این راستا سازمان پارک ها باوجود محدودیت هاي اقلیمي و 
فیزیکي، مصمم است محیطي متنوع همراه با شاخص هاي کیفي و کمي جهت 
استفاده ذی نفعان در فصول مختلف مهیا کند. احمد سلیمانی پور افزود: در این 
راستا هر ساله در ایام پایانی سال به مناسبت هفته درختکاری نهال های رایگان 
در بین شــهروندان توزیع می شــود تا آنها نیز در این امر مهم مشارکت داشته 
باشند. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
امســال نیز به مناســبت هفته درختکاری با حضور مدیران شهری 1230 اصله 

نهال در بوستان شهدای مدافع حرم در منطقه 11 کاشته شد.

مدیربحران و پدافند غیرعامل شــهرداری اصفهان اظهار کرد: دومین نمایشــگاه 
باور با هدف ارائه تجهیزات و فن آوری های نوین در عرصه مدیریت بحران شــهری 
برگزار شده است. احمدرضا مرادی افزود: اصفهان به عنوان شهر پیشگام در عرصه 
فن آوری های نوین در کشــور مطرح است که در سلسله نمایشــگاه های باور این 

فن آوری ها به معرض نمایش گذاشته می شود.
مدیر بحران و پدافند غیر عامل شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه تجهیزاتی که در 
مدیریت بحران شهری کاربرد دارد در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است، 
خاطرنشان کرد: در همین راســتا از مجموعه مدیریت شــهری برای بازدید از این 
نمایشگاه دعوت شده تا بر اساس نیازهای خود، تجهیزات پایگاه پیشتیبانی مدیریت 

بحران مناطق 15گانه شهرداری اصفهان را انتخاب و خریداری کنند.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

1230 اصله نهال در بوستان شهدای مدافع حرم کاشته شد
مدیربحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 ارائه تجهیزات مدیریت بحران شهری در نمایشگاه باور 2 

خبر

در این راســتا برای آگاهــی از اقدامات انجام شــده برای 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری اصفهان در آستانه نوروز، 
ایمنا گفت وگویی را با »مجتبی کاظمی، مدیر پیشــگیری 
و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان« انجام داده که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید:
طرح های ویژه رفع تخلفات شــهری شــهرداری 

اصفهان در اسفندماه چیست؟
در ایام پایانی هر ســال برنامه ای به منظور آماده ســازی 
شهر برای آغاز ســال جدید با رویکرد پاکسازی چهره شهر 
انجام می شود که امســال با قوت و قدرت بیشتری درحال 
اجراســت. در این طرح، از 23بهمن تا 28 اسفندماه سال 
جاری جمع آوری خودروهای فرسوده و رها شده، خودروها 
وگاری های بازیافتی، اجرای مــاده 110 و بند 14 ماده 55 
قانون شهرداری ها )بناهای مخروبه، زمین بایر، بناهای رها 
شده با رویکرد رسیدگی به وضعیت چهره شهر اجرا شد. از 
سی ام بهمن تا پنجم اسفند رفع سد معبر صنوف با رویکرد 
اطالع رسانی، اخطار، جمع آوری اعم از سد معبر صنوف و 

سایبان های غیرمجاز و فرسوده در دستور کار قرار گرفت.
از هفتم تا 12 اســفندماه نیز برای جمع آوری پالکاردها، 
ســیلک ها و بنرهای غیرمجاز، تابلوهای غیراســتاندارد 

و امحای دیوارنویسی ها اقدام شــد. در ادامه اجرای طرح 
پاکسازی شهر از تخلفات شهری دست فروش ها، متکدیان 
و کارتن خواب هــا از 14 تا 19 اســفندماه جمع آوری می 
شــوند و تا پایان ایام نوروز در مراکز مربوطه بهزیســتی، 

نگهداری و غربالگری خواهند شد.
طرح اخطار، جمع آوری و برخورد با ســاختمان هایی که 
مصالح ، نخاله ها و ضایعات ســاختمانی آنها موجب ایجاد 
ســد معبر و مزاحمت برای عابرین و شهروندان یا نازیبایی 
شهری می شود نیز از 21 تا 30 اسفندماه سال جاری اجرا 

خواهد شد.
در بخش برخورد با سد معبر، دست فروشی و تکدی 

گری چه برنامه هایی در نظر گرفته شده است؟
ســد معبر یکــی از معضالت شــهری و تضییــع حقوق 
شهروندان است، بسیاری از صنوف با توجه به اینکه تبصره 
یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها به صراحت سدمعابر 
عمومی و پیاده روها را برای هر موردی از جمله کســب و 
کار تخلف می داند، بازهم اصرار بــر تخلف دارند و ماموران 
باید برای رفع سدمعبر و اشــغال پیاده روها و یا حتی کنار 

خیابان ها اقدام کنند.
مشــکل ســد معبر و چیــدن اجنــاس مغــازه داران در 

پیاده روهای خیابان ها و معابر شهر، واقعیتی تلخ است که 
سال ها ادامه یافته است.

بعضی از کســبه و صنوف که بــه نوعی اقدام به اســتفاده 
غیرمجاز از معابر عمومی می کنند، توســط ماموران رفع 
تخلفات شــهری مورد ارشــاد و تذکر قرار می گیرند. اگر 
صنوف در این باره همکاری کنند، در واقع به زیبایی شــهر 
و احقاق حقوق شهروندان کمک کرده اند؛ اما اگر بر تخلف 
خود اصرار کنند، با توجه به ساز و کارهای قانونی، در مرتبه 
اول با اخطار کتبی، مواجه و در مرحله دوم، رفع ســد معبر 
شــده و درنهایت صنوفی که اصرار بر تخلف دارند، پلمب 

می شوند.
مصداق های سد معبر چیست؟

ســد معبر مصداق های مختلفــی دارد؛ از یک صنفی که 
اجناس آن در پیاده روها یا حاشیه خیابان چیده شده تا یک 
دست فروش یا وانت بارهای دوره گردی که اجناس خود را 
در محله های شهری به فروش می رسانند، از مصادیق بارز 

سد معبر به شمار می روند.
با توجه به ازدحام شــب عید، هرســاله فعالیت 
دست فروشــان از 25 اســفندماه در خیابان های 
کمال، عالمه مجلســی و ابن ســینا، وجهه جالبی 
ندارد و مردم در عذاب هستند، چه برنامه ای برای 
پیشگیری از فعالیت دست فروشان در این نقطه از 

شهر دارید؟
معتقدیم ســد معبــر هر کســبه، تجاوز به حقــوق حقه 
شهروندان اســت. تاکنون جلســات متعددی را با کسبه 
خیابان عالمه مجلســی و اطــراف آن داشــتیم تا حقوق 
شهروندی رعایت شود و در این جلســات تاکید شد که به 
هیچ عنوان اجناس خود را در مســیر تردد عابران پیاده و 
یا حتی حاشــیه خیابان ها قرار ندهند. بعضی از کسبه به 
اشتباه بر این باور هستند که هر چه بتوانند اجناس خود را 
در معرض دید قرار دهند، فروش بیشتری خواهند داشت و 

این یک دیدگاه کامال اشتباه است.
در چند روز منتهی به پایان سال، برای رفع معضل فعالیت 
دست فروشان که سال هاســت وجود داشته، امسال تالش 
ما بر این است که با همکاری سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شــهرداری اصفهان، فضایی ایجاد کنیم تا 
دست فروشــان میدان امام علی)ع( یا همان سبزه میدان 
ســابق و خیابان های کمال، عالمه مجلســی و ابن سینا 
که معابر را اشــغال می کنند، در فضای دیگری که همان 
روز بازارها هســتند، فعالیت کنند که جلسات آن در هفته 

جاری برگزار می شود.

مشکل سد معبر 
و چیدن اجناس 
مغازه داران در 

پیاده روهای 
خیابان ها و معابر 

شهر، واقعیتی تلخ 
است که سال ها 
ادامه یافته است

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

انتقال دست فروشان میدان امام علی)ع( به روز بازارها

وجود بیش از 20 هزار اثر تاریخی فاخر در اصفهان این فرصت را فراهم کرده اســت که استان اصفهان در حوزه 
گردشگری و صنایع دستی به طور چشمگیری مورد استقبال گردشگران قرار گیرد؛ اما در این میان پیشگیری از 

رفع تخلفات شهری می تواند به هر چه زیبا ترشدن شهر اصفهان کمک کند.

استاندار اصفهان اعالم کرد:

 افزایش 100 درصدی اعتبارات 
عمرانی در  سال آینده

استاندار اصفهان در نهمین نشست شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان در سال جاری به تشریح تخصیص اعتبارات 
جاری و عمرانــی پرداخت و افــزود: تاکنون صددرصد 
اعتبارات عمرانی، 2 درصد نفت و گاز و 50درصد ســایر 
اعتبارات عمرانی تخصیص یافته است که تا پایان سال 

این میزان تخصیص افزایش خواهد یافت.
رسول زرگرپور به تخصیص اعتبارات هزینه ای نیز اشاره 
کرد و افزود: در ابتدای ســال جاری 55 میلیارد تومان 
کســری بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان دولت 
وجود داشت که نگرانی هایی در ارتباط با پرداخت حقوق 
و اضافه کار کارمندان در پایان ســال ایجاد کرده بود و با 
پیگیری های صورت گرفته و تدبیر دولت و تامین اعتبار 
از دیگر منابع قانونی این کسری جبران شد؛ به طوری که 

اعتبارات حقوق و دستمزد پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: به عبارتی تمام حقوق و دستمزد پرسنل 
دولت را تا پایان ســال تامین کرده ایم و خوشــبختانه 
تمامی نگرانی هــا در خصوص تامین حقوق پرســنل 
دولتی برطرف شده، اعتبارات هزینه ای سایر هم تاکنون 

98درصد پرداخت شده است.
زرگرپور با اشاره به سفر رییس جمهور و هیئت دولت در 
بهمن ماه سال 93 به اصفهان گفت: اعتبارات مربوط به 
سفر ریاست جمهوری با اولویت خاص و ویژه ای پیگیری 
می شود به طوری که در این سفر بالغ بر 7 هزار میلیارد 
ریال در قالب 38 طرح و پروژه مصوب گردید و مقرر شد 
که تا پایان سال 95 این اعتبارات به طور کامل تخصیص 

یابد.
استاندار اصفهان یادآور شد: این اطمینان را داریم که هر 
38 پروژه و طرحی که در ســفر رییس جمهور با 7 هزار 

میلیارد ریال پیش بینی شده بود، تامین اعتبار گردد.
وی اضافه کــرد: اولویت تامین اعتبار ایــن پروژه ها، به 
ترتیب پروژه های ملی تاثیرگذار، پروژه های استانی ویژه 

و پروژه های ملی استانی پرداخت می شود.
زرگرپور به بودجه ســال آینده اشاره کرد و افزود: بودجه 
اعتبارات هزینه ای با 38 درصد افزایش به تصویب رسیده 
و دغدغه و نگرانی هایی که امســال برای کاهش بودجه 

جاری دستگاه ها وجود داشت،برطرف شده است.
وی افــزود: با پیگیری هــای صورت گرفتــه، اعتبارات 
عمرانی با 100درصد افزایش مواجه اســت اما هنوز هم 
به جایگاه درست خود نرسیده؛ با این حال می توان گفت 
که این صددرصد افزایش در مسیری قرار گرفته است که 
ان شاءا... طی یکی دو سال آینده اعتبارات عمرانی دولتی 

استان اصفهان به جایگاه واقعی خود خواهد رسید.
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کودکان تاریخ ساز
در دنیا )3(

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

»مبانی علم اخالق« نخســتین جلــد از مجموعه»اخالق ربانی« 
اثری اســت مشــتمل بر آموزه های» آیت ا... حــاج آقا مجتبی 
تهرانی« که در آن با نگاهی کامل و مجتهدانه به متون اسالمی  و 
مشارکت  عقل ســلیم در فهم گزاره های دینی به بررسی مباحث 

اخالقی پرداخته شده است.
آیت ا... تهرانی نقش اخالق را نقش اساســی و زیربنایی می داند 
و مباحث آن را متن اصلی دین معرفی مــی کند و کتاب پیش رو 
نیز حاصل جلسات ارزنده اخالق و معارف اسالمی این عالم ربانی 
است  که در سیزده درس تنظیم شده است. در این کتاب با بیانی 
روان و متکی بر مبانی محکم و متقن، جایگاه اخالق در مجموعه 
تعالیم و ماموریت های انبیا تبیین شــده و مفهوم ملکات اخالقی 

اعم از فضایل و رذایل و ارتباط آن با حاالت انسان و... سخن گفته 
شده است.

معرفی قوای باطنی و کارکــرد و تعامل آنها بــا یکدیگر، جایگاه 
و نقش مهــم عقل در میــان قوای نفــس، تجرد نفــس، مفهوم 
ضرورت اعتدال میان قوا، اثبات ذاتی نبــودن خلق و خو و امکان 
تربیت نفس از جملــه مباحث بعدی این کتاب اســت. در بخش 
بعدی کتــاب پیش رو نیز معنای خیر و ســعادت تبیین شــده و 
چگونگی رســیدن به خوشــبختی حقیقی بررســی شده است. 
در انتها نیز  پس از بیــان مباحث نظری رهنمــون های عملی و  

دستورالعمل های مهم و کاربردی ارائه شده است.
گفتنی است در کتاب حاضر در ابتدای هر مسئله ریشه های بحث 
با نگاهی دقیق و موشکافانه مطرح شده تا خواننده بهترین فهم را 

از بیان مباحث داشته باشد.

»سس سیر« 
مواد الزم 

ســیر  2 بوته، روغن زیتون 5 قاشــق 
غذاخــوری،آب یــک لیــوان، فلفل 
سیاه   یک قاشــق چای خوری، نمک 
یک قاشــق چای خوری، نشاســته  4 
 قاشــق غذاخوری،آبلیمو  یک قاشق 

چای خوری
 طرزتهیه

نشاســته را درون آب سرد حل کنید، 
قابلمه را روی حرارت مالیم قرار دهید 

و نشاسته حل شده را درون قابلمه بریزید و مدام هم بزنید تا نشاسته کمی سفت شده و 
خودش را بگیرد سپس از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید. 

سیرهای پوســت کنده را خوب له کنید ســپس درون مخلوط کن به همراه نشاسته، 
آبلیمو، روغن، نمک و فلفل بریزید تا سس یکدست شود، سس سیر را یک ساعت درون 

یخچال قرار دهید سپس به همراه غذا سرو نمایید. 
 نکته: نشاسته را تا حدی حرارت دهید که از حالت آبکی بودن خارج شده و حالت 
کرمی پیدا کند، حرارت دادن بیش از حد نشاســته موجب خشک شدن و خرابی بافت 
سس می شود. بهتر است از فلفل سیاه کوبیده و روغن زیتون استفاده کنید، در صورت 
تمایل از مقدار بیشــتری ســیر می توانید اســتفاده کنید، این ســس اغلب به همراه 

غذاهای گوشتی و پاستاها سرو می شود.

اخالق ربانی؛ مبانی علم اخالق

چگونه در یک هفته ۱۰ کیلو الغر شویم؟)6(
۱3- در غذا خوردنتان وقفه بیندازید

 اغلب افراد هنگامی کــه چنگال را برای چند دقیقه کنــار می گذارند، به طور طبیعی 
»وقفه غذاخوردن« دارند. شــما هم منتظر این لحظه بمانید و لقمه دیگری برندارید. 
بشــقابتان را پاک کنید و از مکالمه با اطرافیان لذت ببرید. این پیامی پنهانی است که 

سیر شده اید اما پرخوری نکرده اید.
 ۱۴- آدامس نعناعی تند بجوید

 هنگامی کــه میل به خوردن غذاهــای حاضری دارید، یک آدامــس بی قند با رایحه 
قوی بجوید. هنگام درست کردن شام، پس از برگشــت ازکار، هنگام معاشرت در یک 
میهمانی، تماشــای تلویزیون یا جســت وجو در اینترنت زمان هــای خطرناکی برای 
خوردن غذاهای حاضری یا اسنک هستند. جویدن آدامس با رایحه تند میل شما را به 

پرخوری مهار می کند.
۱۵- بشقابتان را کوچک کنید

 از یک بشقاب ناهار 25 ســانتی متری به جای بشقاب شام ۳۰۰ سانتی متری استفاده 
کنید، به این ترتیب به طور خودکار مقدار کمتری خواهید خورد. پژوهشگران پس از 
آزمایش گروهی از افراد دریافتند که آنهایی که بشــقاب های بزرگ تری دارند غذای 
بیشتری برمی دارند و می خورند. با کوچک کردن بشقاب یا کاسه غذای خود می توانید 
روزانه ۱۰۰ تا 2۰۰ کالری از میزان کالری دریافتی تان کم کنید و در یک سال 5 تا ۱۰ 
کیلوگرم وزنتان را کم کنید. در آزمایشی که ذکر شد، هیچ کدام از افراد مورد بررسی 
احساس گرسنگی نمی کردند و حتی متوجه این فریب  چشمی که روزی 2۰۰ کالری 

از دریافت روزانه شان کم می کرد، نشده بودند.  

 شاه اویو اوگاندا 
 شاه اویو رهبر پادشــاهی تورو در کشــور اوگاندا 
بوده و در سال ۱۹۹5 و در ســن ۳ سالگی به مقام 
پادشاهی دست یافته است. اویو در روز تاج گذاری 
خــود بر یــک تخــت کوچک نشســته بــود و با 
اسباب بازی های خود بازی می کرد و بعد از مدتی 
در زیر لبــاس مادرش مخفی شــد! در حال حاضر 
اویو 24 ســال ســن دارد و هنوز در مقام پادشاه با 
ســازمان ملل متحد برای مبارزه با بیماری ایدز در 

کشورش همکاری می کند.
  ملکه ایزابالی دوم در اسپانیا

 ایزابال بعد از مرگ پدرش در ســال ۱۸۳۳ به مقام 
ملکه دست یافت. در آن زمان وی تنها ۳ سال سن 

داشت. 
بسیاری از مردم اسپانیا می خواستند که کارلوس 
عموی ایزابال پادشاه شود. طرفداران کارلوس که به 
»کارلیست ها« )The Carlists( معروف بودند از 
پذیرفتن یک زن به عنوان حاکم و پادشــاه جدید 

سر باز زدند. 
این موضوع به یک سلسله جنگ های داخلی منجر 
 the( »شــد که به آنها »جنگ های کارلیست ها

Carlist Wars( گفته می شود.
ایزابال به طور رسمی در سن ۱۳ سالگی تاج گذاری 
کرد اما شــرایط به زودی برای وی ناخوشایند شد. 
بعد از مدتی مردم خبردار شدند که ملکه از شوهر 
خود تمکین نکــرده و جــدا از او زندگی می کند. 
این موضوع باعث قیام مردم در ســال ۱۸۶۸ شد. 
 در نتیجــه وی از کشــور خود تبعید و به فرانســه 

رفت.
 ملکه کریستینا در سوئد

 کریستینا در سن ۶ ســالگی و بعد از مرگ پدرش 
به عنوان ملکه انتخاب شــده و در سن ۱۸ سالگی 
به طور رسمی حکومت را در دست گرفت. در بین 
این سال ها ملکه مانند یک پســر آموزش دیده و 
 تربیت شــد و در انــدک زمانی بــه خاطر هوش

 فوق العاده اش مورد ستایش قرار گرفت.
 کریســتینا به عنوان ملکه هر روز ســاعت 5 صبح 
برای مطالعه از خواب بیدار می شــد. وی در سال 
۱۶54 و تنهــا بعد از ده ســال حکومــت، از مقام 
خود کناره گیری کــرد؛ تصمیمی که باعث تعجب 

همگان شد.
 برخی بر این باورند که مخالفت کریستینا با ازدواج 
کردن دلیل اصلی وی برای کنــاره گیری از مقام 
خود بوده است. عده ای دیگر نیز ادعا می کنند که 
ملکه مخفیانه به دین کاتولیک ها متمایل شده بود 

و بدین دلیل از مقام خود استعفا داد.
در هر صورت کریســتینا به رم گریخت و بقیه عمر 
خود را در آنجا به مصاحبــت با پاپ ها و لذت بردن 

از هنرهای زیبا گذراند.

لبخندک

تعطیل غیر رسمی

خدا برای هیچ کس نخواد! چند سال پیش 
در چنین روزهایی درســت وقتی که من 

باید یه تکلیف دانشگاهی رو تحویل می دادم، لپ تاپم سوخت. 
از این تعمیرگاه به اون تعمیرگاه پیش هرکسی که بردیم گفتن: 
»االن که دیگه آخر ســاله، ما در حال انبارگردانی هســتیم، باید 
اینجا بمونه تا بعد از عید!« بعد از این جمله من با چشم های گرد 
شــده و صدای لرزان می گفتم: »تا بعد از عید؟ االن هنوز 2۰ روز 
به عید مونده، خود عید هم سر جمع 2۰ روز تعطیله، بعد تا شما 
باز کنین و این تعمیر بشــه به عبارتی میشــه دو ماه دیگه!« این 
جمله رو می گفتم و لپ تاپ رو می زدم زیر بغلم با قیافه آدمی که 
لشکرش شکســت خورده که هیچ تا نفر آخر تارومار شده، برمی 

گشتم خونه.
 اونجا بود که فهمیدم ســال، نه بیســت و نهم و نه سی ام اسفند 
که همون اواخر بهمن تموم می شــه و بقیه اش مثل وقت اضافه 
فوتبالی می مونه که بازیکن ها دیگه رمق بازی ندارن و فقط الکی 

زیر توپ می زنن! 
به نظر شــما این واسه کشــوری که یکی از مهم ترین اتفاق های 
 تاریخیش یعنی ملی شــدن صنعت نفت روز 2۹ اســفند اتفاق

 افتاده عجیب نیس؟ 
اینکه ما از اول اســفند یه ســری از کارها رو به دو ماه بعد موکول 
 می کنیم اونم فقط با این استدالل طالیی که »دیگه رو به عیده!« 

کار درستیه؟ 
یه روز ماه اسفند دست کم برای ما نه بلکه برای اداره ها و فروشگاه 
هایی که حسابرسی و انبارگردانی دارند، هیچ تفاوتی با یه روز ماه 

اردیبهشت یا یه روز مرداد ماه نداره. 
این یادآوری ساده شاید به درد کسانی بخوره که امسال باید توی 
کنکور شــرکت کنند، یا یه پروژه عقب افتاده رو تحویل بدهند یا 

کار نیمه تمامی رو تمام کنند.
  اگه پــای رقابتی در میان باشــد توی همیــن روزهایی که بقیه

 اونا  رو دســت کم می گیرند، میشــه از رقبا پیش افتاد. روزهایی 
که کسی دل و دماغ کار کردن نداره یا فکر می کنه چون نزدیکه 
 عیــده و عید تعطیلــه، فرصت چنــد برابر کار کــردن و جبران 
عقــب افتادگی ها هســت و با همیــن فکرها روزهــای طالیی 
 اســفند رو از دســت میده و توی عید هم احتماال فرصت جبران

 پیدا نمی کنه!

نداشاه نوری
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پیامبر اکرم ) صلی ا... علیه و آله(:
رحمت خدا بر آن انسانی که کاری را انجام می دهد و آن را درست و 

کامل انجام می دهد.
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