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رهبر معظم انقاب اســامی تاکید کردند: اشتباه 
بعضی از ما در چالش اقتصادی بزرگی که کشــور 
دچار آن اســت، این بود که در زمینــه  اقتصادی 
احســاس ضعف شــد. حضرت آیت ا... خامنه ای 

رهبر معظم انقاب اســامی صبح دیروز در دیدار 
دســت اندرکاران راهیان نور و جمعی از سرداران و 
رزمندگان دفاع مقدس، دوران هشت ســاله دفاع 

مقدس را یکی از ثروت های فرهنگی ناب ...

رهبر معظم انقالب:

اگر می خواهید دشمن را از تهاجم
منصرف کنید، قوت خود را آشکار کنید

مدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری اصفهان: اکران  جشنواره پویانمایی آغاز شد

روزهای سخت ذوب آهن پس از گل محمدی؛      میراث یحیی در سراشیبی سقوط

رییــس اتحادیه میهمان پذیــران اصفهان از آمادگــی 6 هزار تخت برای پذیرایی مســافران نــوروزی 96 خبــر داد و گفت: قیمت 
میهمان پذیران استان اصفهان برای پذیرش مسافران نوروزی امسال حدود11/5 درصد نســبت به سال گذشته افزایش یافته است. 
اسدا... عدالت پناه با اشاره به وجود 62 میهمان پذیر در استان اصفهان، اظهار داشت: از این تعداد، 27 مورد در شهر اصفهان با حدود 3 

هزار تخت آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است. وی در خصوص رزرو تخت های میهمان پذیران در آستانه نوروز 96 ...

افزایش قیمت میهمان پذیران 
درنوروز96

3

۱۰

رییس اتحادیه میهمان پذیران اصفهان اعالم کرد:

توسعه فضای سبز 
طراوت ریه شهر را به دنبال دارد

صفحه 13

همه تقاطع های اصفهان تا پایان سال 
آینده بازبینی می شود

صفحه 15

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:
 پذیرش مسافران نوروزی 
در 41 منطقه آموزش و پرورش 

۶

1۴

اکران ۳6 فیلم کوتاه در اولین روز 
از جشنواره بام ایران

صفحه 7

ادامه در صفحه  2

استاندار اعالم کرد:جمالی نژاد مطرح کرد:

شهرداری اصفهان؛ پرچم دار 
گفتمان های جدید

کسری ۵۰ میلیاردی بودجه 
3جاری استان اصفهان ۱5
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پیشنهاد سردبیر:
توییت عجیب احمدی نژاد درباره هوگو چاوز

عکس روز

 توییت عجیب احمدی نژاد
 درباره هوگو چاوز

وزیر کشور هشدار داد:

برخورد با تبلیغات زودهنگام 
انتخاباتی

 چاپ 2۰۰ میلیون برگه رای
 برای انتخابات۹۶

آغاز بررسی صالحیت داوطلبان 
انتخابات میان دوره ای مجلس

عکس خبرگــزاری رویترز از فرار مرد عراقی بــه همراه دخترش از 
قلمرو تحت اشغال داعش در شهر موصل به سمت نیروهای عراقی

محمود احمدی نژاد در حالی حســاب توییتری خــود را فعال 
کرد که پس از انتشــار فیلمی از خود متن عجیبــی را در مورد 
هوگو چاوز منتشر کرد. او نوشت: »چاوز زنده است تا زمانی که 
انسانیت، آزادی و حقیقت زنده است. او بازمی گردد همانطور که 

آزادی و عدالت باز خواهد گشت.«

وزیر کشور با اشاره به تنظیم برنامه های وزارت کشور برای برگزاری 
انتخاباتی باشــکوه، درباره تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در فضای 
عمومی هشدار داد. عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران 
درخصوص اعالم نامزدی برخی فعاالن سیاســی در روزهای اخیر 
گفت: افرادی کــه از اکنون اعالم نامزدی می کننــد یقینا هر نوع 
فعالیتی در عرصه عمومی داشــته باشند از نظر ما تبلیغاتی است و 
حتما هم با آن برخورد خواهد شد.وزیر کشور تاکید کرد: به معاونت 
سیاسی وزارت کشور و اســتانداری ها ابالغ شده است کسانی که 
اعالم کاندیداتوری می کنند به هیچ عنوان نباید در اماکن عمومی 

اقدامات تبلیغاتی داشته باشند.

علی اصغر احمدی رییس ســتاد انتخابات کشــور درباره آخرین 
فعالیت های ســتاد انتخابات کشــور به خصوص در موضوع چاپ 
تعرفه های انتخاباتی اظهارکرد: از لحاظ چاپ تعرفه های انتخاباتی 
ســتاد انتخابات کشــور با پیش بینی برای ســه انتخابات و با در 
نظرگرفتن احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم 
حدود ۲۰۰ میلیون تعرفه را با هماهنگی نظار یعنی هیئت نظارت 

برانتخابات مجلس و شورای نگهبان طراحی کردیم.
وی افزود: در حال حاضر تعرفه های انتخاباتی در حال چاپ اســت 
و بعد از چاپ در جاهای مطمئن و بــا مؤلفه های امنیتی نگهداری 
می شــود. وی تاکید کرد: آنچه در ردیف بودجه بــرای انتخابات 
پیش بینی شده بود از کمبود بودجه حکایت داشت  ولی انتخابات 
آنقدر مهم است که امیدواریم دولت محترم همانطور که قول دادند 

وارد عمل شوند واقدامات الزم را در این راستا انجام دهند.

سید سلمان ســامانی ســخنگوی وزارت کشــور از آغاز بررسی 
صالحیت داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی 
در هیئت های اجرایی خبر داد.  وی افزود: از 15 تا ۲4 اسفند ماه روند 
مربوط به بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس 
شورای اســالمی ادامه دارد.گفتنی است؛ در هفت روز تعیین شده 
برای ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس شــورای 
اسالمی،  ۲79 نفر نام نویسی کرده اند که از این تعداد 13۲ نفر برای 
حوزه انتخابیه اصفهان، 41 نفر برای حــوزه انتخابیه اهر و هریس، 
55 نفر برای حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر و 51 نفر برای حوزه 

انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان ثبت نام کردند.

اخبار

 فرار پدر و دختر موصلی
 از چنگال داعش

حضرت آیــت ا... خامنــه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
صبح دیروز در دیدار دســت اندرکاران راهیان نور و جمعی 
از ســرداران و رزمندگان دفاع مقدس، دوران هشت ســاله 
دفاع مقدس را یکی از ثروت های فرهنگی ناب و ارزشــمند 
کشور دانستند و با تاکید بر اینکه راهیان نور، ابتکاری بسیار 
بزرگ و مهم و یــک فناوری نوین برای اســتفاده از ثروت و 
معدن طالی دفاع مقدس اســت، گفتند: تنهــا راه مقابله با 
طراحی های فرهنگی بدخواهان، تولید فرهنگی و اســتفاده 
از ثروت غنی و سرچشــمه قوی دوران دفاع مقدس در همه 

عرصه هاست.
رهبر انقالب اسالمی با تشکر از دست اندرکاران راهیان نور، 
با اشــاره به تاکید خداوند در قرآن کریم مبنی بر یادآوری 
ایام ا... و روزهای بزرگ و تاثیرگــذار، دوران دفاع مقدس را 
از جمله ایام ا... و روزهای تاریخ ســاز ملــت ایران خواندند 
و افزودند: به هیچ وجه نباید گذاشــت کــه دفاع مقدس و 

درس های آن به فراموشی سپرده شود.
حضرت آیــت ا... خامنه ای، راهیــان نــور را عاملی برای 
جلوگیری از فراموش شــدن ارزش هــا و درس های دوران 
دفاع مقدس خواندند و خاطرنشان کردند: برای پیشرفت و 
اعتالی هر کاری باید به طور مستمر از آن مراقبت کرد تا آن 
اقدام از مسیر اصلی منحرف نشــود و البته پیشرفت و اعتال 
نیز با گفتن و آمار دادن محقق نمی شود بلکه باید محصول و 

نتیجه کار را روی زمین مشاهده کرد.
ایشــان با اشــاره به ثروت های طبیعی و انســانی ملت ها 
و کشــورهای مختلف گفتند: ملت و کشــور ایــران دارای 
ثروت ها و نقاط قوت فراوان طبیعی و انسانی است؛ اما یکی 
از مهم ترین ثروت ها و ارزش هــای فرهنگی، »وجود روحیه 
اعتقاد به مجاهدت و انگیزه حرکــت در راه دین« در میان 

اکثریت مردم است.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: »اعتقاد به ایســتادگی در 
مقابل زورگو« و همچنین اعتقاد به اینکه »اگر ایســتادگی 
کنیم بدون تردید بر دشــمن غلبه خواهیــم کرد«، از دیگر 
ثروت ها و ارزش های فرهنگی ملت ایران اســت که اگر زنده 
نگه داشــته و به میدان آورده شوند، منشــأ کارهای بزرگی 
خواهند بود همانند آنچه که در پیروزی انقالب اسالمی و در 

دوران دفاع مقدس، اتفاق افتاد.

حضرت آیت ا...خامنه ای درخصوص جنگ تحمیلی به یک 
نکته کلیدی و مهم اشاره کردند و گفتند: علت شروع جنگ 
تحمیلی این بود که دشمن بعثی و حامیانش در ما احساس 
ضعف کردنــد و اگر از تصــرف چند روزه تهــران مطمئن 

نبودند، قطعا جنگ را آغاز نمی کردند.
ایشان تاکید کردند: این، یک قاعده کلی است که »احساس 
ضعف موجب تشویق دشمن به حمله خواهد شد«، بنابراین 
اگر می خواهید دشــمن را از تهاجم منصرف کنید، باید از 
نشان دادن احساس ضعف بپرهیزیم و نقاط قوت فراوانی را 

که در اختیار داریم، آشکار کنیم.
رهبر انقالب اســالمی با تاکید بر اینکه ایــن قاعده کلی در 
عرصه های فرهنگی و اقتصادی نیز صادق اســت، افزودند: 
اشــتباه برخی در چالش بزرگ اقتصادی که کشــور اکنون 
دچار آن اســت، این بود که در زمینه اقتصادی اظهار ضعف 
شد و دشمن دید که اینجا می توان فشار آورد و فشار را زیاد 

کردند.
ایشــان بعد از بیان این نکته بار دیگر به موضوع دوران دفاع 
مقدس بازگشتند و با طرح این سوال که »آیا ایران واقعا در 
زمان آغاز جنگ ضعیف بود«، به تبیین شــرایط آن روزها 
پرداختند و خاطرنشان کردند: ایران در روزهای آغاز جنگ 
به صورت بالفعل ضعیف بود زیرا نیروی نظامی منســجم و 
منظم و تجهیزات کافی وجود نداشــت و برخی ازتجهیزات 
هم هنوز ناشــناخته بودند و مهم تر اینکه، ملت ایران تا آن 

زمان تجربه جنگ نداشت.
رهبر انقالب اســالمی گفتند: نتیجه شــرایط آن روز، این 
شد که دشــمن تا حدود 1۲ کیلومتری اهواز پیشروی کرد 
اما با نهیب امام بزرگوار که یکی از معجــزات دهر و از آیات 
بزرگ الهی بود، نیروهای مســلمان و انقالبی اعم از ارتش، 
سپاه و بســیج به میدان آمدند و ضمن اســتفاده از امکانات 
موجود، از نقاط قوت خود از جمله مدیریت و ســازماندهی 
و ابتکار عمل، به خوبی بهره گرفتند و با ایمان و شــجاعت 
توانســتند صحنه جنگ را دگرگون کنند. ایشان با اشاره به 
فاصله زمانی اندک یک سال و نیم از شهریور سال 1359 تا 
فروردین سال 13۶1، خاطرنشان کردند: نیروهای مؤمن و 
انقالبی در این مدت توانستند پیشــروی دشمن تا نزدیکی 
اهواز را به عملیات فتح المبین و اســارت حدود دوازده هزار 

نفر از نیروهای دشمن تبدیل کنند و این، یک ثروت بزرگ و 
ارزشمند برای همه دوران هاست.

 رهبر انقالب اســالمی بــا انتقــاد از افراد و جریــان هایی
  کــه تــالش دارنــد دوران دفــاع مقــدس را در جامعه 
کمرنگ کنند و یا بر ضد آن ســخن می گویند، افزودند: این 
افراد همانند کســانی هســتند که کتاب های خطی نفیس 
یک ملت را آتش بزنند و یا ثروت نفت یــک ملت را به دریا 

بریزند.
حضرت آیت ا...خامنه ای، بی توجهی به دوران دفاع مقدس 
یا حرکت در جهــت مخالف آن را، از بین بــردن ثروت ملی 
تاریخ ســاز ملت خواندند و تاکید کردند: مسئولین باید در 
این خصوص مراقب باشند و نگذارند فیلم یا کتاب یا مطالب 

دیگر بر ضد ارزش ها و گنج عظیم دفاع مقدس، تولید شود.
ایشان با اشاره به اینکه برخی ها دو مقوله را با یکدیگر اشتباه 
می گیرنــد، گفتند: در اینکه جنگ خشــن و خســارت بار 
است، شکی نیســت؛ اما سوال مهم این اســت که اگر ملتی 
مورد تهاجم قرار گیرد ولی نیرو و قــدرت خود را به میدان 

نیاورد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
رهبر انقالب اســالمی افزودند: دوران دفاع مقدس در واقع 
مقوله ای حیاتی و همچون نفس کشــیدن برای ملت ایران 

بود و اگر این نفس کشیده نمی شد، ملت می مرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، خاطرات فراوان، پرمغز و گویای 
دوران دفاع مقدس را ثروتی عظیم و ملی دانســتند و تاکید 
کردند: آن رزمنده همدانی که در دوران دفاع مقدس بیست 
سال بیشــتر نداشــت، در خاطرات خود به ما می آموزد که 
»اگر می خواهی از سیم خاردار رد شــوی ابتدا باید از سیم 
خاردار نفس خود عبور کنی« یعنی تــا هنگامی که گرفتار 

خود هستیم نمی توانیم کاری انجام دهیم.
ایشان با تاکید بر اینکه استفاده از هر ثروت و گنجی نیازمند 
فناوری است، خاطرنشان کردند: راهیان نور در واقع فناوری 
اســتفاده از ثروت عظیم و معدن طالی دوران دفاع مقدس 

است.
حضرت آیــت ا... خامنه ای با تاکیــد بر لزوم اســتفاده از 
محتوای غنی دفاع مقدس در کتاب های درسی و دانشگاه ها 
و همچنیــن کارهــای هنــری، گفتند: مســئوالن به ویژه 
مسئوالن دولتی و دانشــگاه ها باید خود را موظف به این کار 
بدانند.رهبر انقالب اســالمی به دست اندرکاران راهیان نور 
نیز توصیه کردند به گونه ای برنامــه ریزی کنید که بازدید 
کنندگان از مناطق عملیاتی دفاع مقدس، بعد از بازگشــت، 
پیوندی ناگسســتنی با این حادثه مهم و ارزش های آن پیدا 

کنند.
حضرت آیــت ا...خامنه ای بــا تاکید بر ترویــج کتاب ها و 
فرهنــگ دفاع مقــدس در قالب هــای مختلــف هنری و 
همچنین قدرشناسی از یادگاران و ســرداران دفاع مقدس 
گفتند: اگر در زمینــه دفاع مقــدس، کار فرهنگی و تولید 
فرهنگی مســتمر وجود داشــته باشــد، کشــور در مقابل 
طراحی ها و توطئه های فرهنگی، قوی خواهد شــد. ایشان 
الزمه دستیابی به بنیه قوی در اقتصاد و سیاست را هم، بنیه 
قوی فرهنگی دانســتند و با تاکید بر اینکه سرچشمه قوت 
فرهنگی کشور، دوران دفاع مقدس است، افزودند: فرهنگ 
نیــز همانند اقتصاد اســت و اگر در عرصــه فرهنگی تولید 
نداشته باشیم، نیازمند واردات خواهیم شد و نتیجه واردات 
هم »کمر راســت نکردن تولید داخلی« خواهد شــد. رهبر 
انقالب اسالمی در همین خصوص به برخی مسائل اقتصادی 
کشور اشاره کردند و  گفتند: امروز یکی از مشکالت کشور، 
واردات فراوان و تا حدی بی حســاب و کتاب در مقابل تولید 

ناقص داخلی است.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای نتیجه پایین بــودن تولیدات 
فرهنگــی را، واردات رســمی و قاچــاق در بخش فرهنگ 
خواندند و خاطرنشــان کردند: اکنون واردات فرهنگی زیاد 

اســت و همه این موارد در چارچوب طراحی دشمنان برای 
تغییر دادن نسل جوان از نسلی عاشــق انقالب و امام)ره( و 
ارزش ها به یک عنصر وابسته به فرهنگ غرب و بی خاصیت 

برای کشور است.
ایشــان طراحی های فرهنگی را خطرناک تر از توطئه های 
امنیتی و حتــی تهدید نظامی دانســتند و افزودند: حرکت 
نظامی دشمن، ملت را مستحکم تر و منسجم تر می کند؛ اما 
حمله فرهنگی اراده ها را تضعیف می کند و نسل جوان را از 

کشور می گیرد.
رهبر انقالب اسالمی در پایان یک توصیه هم به گزارشگران 

و راویان راهیان نور داشتند.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: گزارشــگری برای راهیان 
نور با گزارشگری برای گردشــگران معمولی بسیار متفاوت 
اســت زیرا در راهیان نور، محتوا باید مملو از تبیین و بیان 

حقایق، معرفت و نقاط برجسته دوران دفاع مقدس باشد.
ایشان خاطرنشان کردند: البته این موضوع به معنای اغراق 

گویی در مورد دفاع مقدس 
نیست بلکه باید دشواری ها 
و برخی ناکامــی ها در کنار 
موفقیــت ها و نقــاط قوت 
فراوان دوران دفاع مقدس 

بیان شود.
رهبــر انقــالب اســالمی 
افزودند: بیــان حقایق دفاع 
مقــدس موجب می شــود 
کــه تأللو انســان های ناب 
و شــهدای دفــاع مقدس 

نمایان شود.
حضرت آیــت ا... خامنه ای 
همچنیــن بــا اشــاره به 
خوزســتان،  اســتان های 
کردستان  کرمانشاه،  ایالم، 
و آذربایجــان غربــی بــه 
عنوان پنج اســتان مقصد 
کاروان هــای راهیــان نور، 

خاطرنشان کردند: هریک از این اســتان ها ارزش و جایگاه 
خود را دارند که باید برای بازدید کنندگان بیان شوند ضمن 
آنکه مردم این اســتان ها نیز باید مورد توجه و پشــتیبانی 
قرار گیرند زیرا اگر حمایت های مردم این استانها نبود، کار 

جنگ پیش نمی رفت.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، سرلشــکر باقری 
رییس ســتاد کل نیروهای مسلح در گزارشــی با اشاره به 
فعال سازی 57 یادمان راهیان نور از شــمال غرب کشور تا 
خلیج فارس و ســواحل مکران، گفت: راهیان نور نمونه ای 
بی بدیل از گردشــگری تعالی بخش قادر اســت تا عالوه بر 
حفظ هویت انقالب اســالمی و دفاع مقدس و جلوگیری از 
تحریف و فراموشی هشت سال مجاهدت مردم ایران، نقش 

موثری در حفظ امنیت پایدار فرهنگی و اجتماعی ایفا کند.
سرلشکر باقری با اشــاره به اقدامات انجام شــده به منظور 
زیارت با معرفــت مناطــق عملیاتی و شناســاندن ارکان 
برجســته دفاع مقدس، افزود: 1۰ قرارگاه فعال در ســتاد 
مرکزی راهیان نور با حضور15۰ هــزار خادم، مبلغ، راوی و 
عناصر اجرایی برای خدمت به شش میلیون زائر راهیان نور 

فعالیت می کنند.
رییس ســتاد کل نیروهای مســلح تاکید کرد: ما سربازان 
انقالب اســالمی بــا اعتقاد بــه ماهیت مبنایی دشــمنی 
دشمنان به ویژه آمریکای جنایتکار بر این باوریم که دشمن 
در ضعیف تریــن موقعیت خود قــرار گرفتــه و راهیان نور 
 می تواند با تفکر جهادی در عرصه نبرد فرهنگی جریان ساز 

باشد.

رهبر معظم انقالب :

اگر می خواهید دشمن را از تهاجم منصرف کنید، قوت خود را آشکار کنید

در اینکه جنگ 
خشن و خسارت بار 
است، شکی نیست؛ 

اما سوال مهم این 
است که اگر ملتی 
مورد تهاجم قرار 
گیرد ولی نیرو و 
قدرت خود را به 

میدان نیاورد، چه 
اتفاقی خواهد افتاد

انتخاباتواکنشدیدگاهسیاست خارجه

ســخنگوی وزارت خارجه در نشســت هفتگی خود با 
خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به این پرسش که 
در خبرها آمده بود اروپایی ها به ترامپ توصیه کردند به 
ایران در چارچوب برجام فشــار بیاورد؛ اما برجام را پاره 
نکند، گفت: تا جایی که می دانــم مواضع اروپایی ها در 
رابطه با برجام روشن اســت. من چنین خبری دریافت 
نکرده ام که کســی در اروپا خواهان فشــار به ایران در 
چارچوب برجام باشد، برعکس آنها عالقه مند به افزایش 
 همکاری و توسعه روابط هستند و شــاهد این مسئله 
رفت و آمد میان هیئت های دو طرف در ماه های گذشته 

است.
قاسمی درباره دیدار اخیر اردوغان و روحانی در پاکستان 
در حاشــیه اجالس اکو گفت: این دیدار به درخواست 
طرف ترک انجام شد و به نظر ما دیداری بجا ، به هنگام، 

درست و با نتایج مثبت بود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت که در این دیدار به 
صراحت درباره آخرین تحوالت و مســائلی که بین  دو 
کشور وجود داشت گفت وگو و رایزنی شد و دو طرف به 

تفاهماتی دست یافتند.

علی مطهری در خصوص دامن زدن به اختالف شیعه و 
سنی اظهار داشت:  چنین اقدامی خالف سیاست های 
کشور ماست. از ابتدای انقالب دائما بر وحدت اسالمی 
و اینکه شــیعه و ســنی باید جبهه واحــد در مقابل 

دشمنان مشترک داشته باشند، تاکید شده است.
مطهری تاکید کرد: با این حساب هرگونه تفرقه افکنی 
بین شیعه و سنی در واقع در راســتای سیاست های 

صهیونیست ها و آمریکاست.
مطهری با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به وحدت 
بین شیعه و ســنی بارها تاکید داشتند، اظهار داشت: 
مقام معظم رهبری در سفر به کردستان تاکید کردند 
که اهل سنت مجاز هستند اذان خود را داشته باشند 
و حتی فرمودند کســانی که به افراد مورد احترام اهل 
ســنت توهین کنند اقدامی خالف و کار غلطی انجام 

داده اند.
وی تاکید کرد: بنابراین ما باید در جهت وحدت شیعه 
و سنی حرکت کنیم، اختالف بین شیعه و سنی در آن 
حدی نیست که بخواهیم با هم درگیر شویم به عبارتی 

مشترکات این دو مذهب بیش از اختالفات شان است.

بهرام قاسمی:

دیدار روحانی با اردوغان
 به درخواست ترکیه بود

مطهری مطرح کرد :

باید در جهت وحدت شیعه و 
سنی حرکت کنیم

سردار احمد وحیدی:

بخش دفاعی، بار ارتقای جبهه 
مقاومت را به دوش می کشد

محمد رضا عارف:

 به هیچ  فردی برای انتخابات 
شوراها وعده  نداده ام

سردار احمد وحیدی طی سخنانی در همایش بهره وری 
در بخش دفاعی که در دانشــگاه عالی دفاع ملی برگزار 
شد، بهره وری را به معنای استفاده حداکثری از داشته ها 
برای رســیدن به حداکثر اهداف دانست و اظهار داشت: 
ما کارنامه خیلی خوبی در این حوزه نداریم در حالی که 
بهره وری یک مبنای نظری و اعتقادی و فرهنگی عمیق 
دارد که باید از زاویه اسالم به آن نگاه کرد. وی خاطرنشان 
کرد: بخش دفاع در حوزه اثربخشی کامال موفق بوده و به 
بازدارندگی موثر دســت یافته؛ به طوری که امروز حوزه 
دفاع ما توان انهدام اهداف استراتژیک دشمن در صورت 
تجاوز را دارد. وزیر ســابق دفاع با بیان اینکه بخش دفاع 
جمهوری اســالمی ایران بار مقابله با توسعه طلبی رژیم 
صهیونیســتی و ارتقای جبهه مقاومت در مبارزه با این 
رژیم را به تنهایی به دوش می کشــد، افزود: یک فرمانده 
آمریکایی اعالم کرده بود که توان شکست داعش را نداریم 
ولی شاهدیم این اتفاق توسط بخش دفاعی ما دارد صورت 
می گیرد.رییس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی گفت: ما 

امروز در آستانه انقالب های نوین دفاعی هستیم.

محمدرضا عارف در حاشیه کنفرانس مدیریت شهری 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در برخی 
محافل سیاسی به نقل از شــما گفته شده که به برخی 
کاندیداهای احتمالی شــورای شــهر اطمینان خاطر 
داده اید، که در لیست انتخاباتی اصالح طلبان جا خواهند 
گرفت، گفت: تکذیب می کنم. نکته ای هم که هفته قبل 
در جلسه شورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان 

گفته ام این است که هنوز وارد مصداق نشده ایم.
وی خاطر نشــان کرد: آیین نامه و ضوابطــی که نیاز 
داشــتیم، نهایی شــده و هفته آینده ابالغ می شود و 
براساس این آیین نامه ها و سیاست ها هم در تهران و هم 

در سایر شهرها ارزیابی کاندیداها انجام می شود.
نماینده مــردم تهران در مجلس در مــورد زمان بندی 
اعالم لیست  نهایی اصالح طلبان برای انتخابات شوراها 
گفت: زودتر نمی توانیم اعالم کنیم باید منتظر بمانیم و 
ببینیم چه کسانی ثبت نام می کنند و در دو سه مرحله 
ارزیابی ها انجام می شود و اعالم کاندیداهای نهایی قبل 

از اردیبهشت ماه نخواهد بود.

رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند: اشتباه بعضی از ما در چالش اقتصادی بزرگی که کشور دچار آن است، 
این بود که در زمینه  اقتصادی احساس ضعف شد.

 رونمایی از بالگرد ملی
»صبا 2۴۸« 

 جبهه اعتدال
 برای روحانی شرط گذاشت

به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، در سیصد و پنجاه 
و سومین روز از سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل،امروز با حضور 
سردار حســین دهقان وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، 
بالگرد ملی صبا ۲4۸ در شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگرد ایران 

)پنها(رونمایی می شود.
بالگرد ملی صبــا ۲4۸ به دســت متخصصان توانمند شــرکت 
پشتیبانی و نوسازی بالگرد ایران )پنها( وابسته به سازمان صنایع 
هوایی وزارت دفاع و با همکاری شــرکت های دانش بنیان و مراکز 

علمی و دانشگاهی کشور طراحی و ساخته شده است.

افکارنیوز: غالمعلی عرب خدایی رییس جبهه اعتدال با اشــاره به 
آخرین تاکتیک های انتخاباتی این جبهه اظهار داشت: ما بنا داریم 
برای دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی 

حمایت کنیم؛ چرا که تفکر ایشان را قبول داریم.
وی افزود: بــا وجود این حمایــت از آقای روحانــی می خواهیم 
برنامه هایی که در چهار سال گذشته اجرایی نشد و بر زمین ماند 
را اجرایی کند. رییس جبهه اعتدال تاکید کرد: آقای روحانی باید 
با اقتــدار مدیرانی که در بدنه دولت ناکارآمد هســتند به ویژه در 
استان ها و یا آنگونه که باید و شــاید به مشکالت مردم رسیدگی 

نمی کنند را در کابینه دوم کنار بگذارد.
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پیشنهاد سردبیر:
سامانه سهام عدالت رونمایی می شود

اخبار روزیادداشت

 ســامانه ســاماندهی ســهام عدالت امروز قرار اســت با حضور 
رییس جمهوری و وزیر اقتصاد رونمایی شــود؛ بر این اساس۴۷ 
میلیــون ایرانی طــی ده روز می توانند صورت حســاب ســهام 
عدالت خود را دریافت کنند. به گزارش مهر، ســامانه ساماندهی 
ســهام عدالت قرار اســت امروز با حضور  رییس جمهوری و وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایی رونمایی شــود. بر این اســاس صدور 
صورت حساب برای ۴۷ میلیون ایرانی از این روز آغاز خواهد شد و 
بعد از رونمایی، آن دســته از ثبت نام شدگان قطعی سهام عدالت 
که رقم سمت راســت کد ملی آنها ۷ اســت می توانند با مراجعه 
به این سامانه به نشــانی www.samanese.ir مراجعه کرده 
و صورت حســاب خود را دریافت کنند. بر این اساس، آن گونه که 
مسئوالن سازمان خصوصی ســازی اعالم کرده اند، از همان روز 
رونمایی ســامانه،  به ترتیب مطابق رقم سمت راست کد ملی )به 
ترتیــب  ۷، ۸، ۹، ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶( مراجعــه کنند؛ همچنین 
مرکز تلفن با شــماره ۸۳۳۳۸ با ۹۰ خط نیز آماده اســت تا بین 
ساعات ۹ تا ۱۷ پاسخگوی پرســش های مشموالن درخصوص 

مرحله نخست ساماندهی سهام عدالت باشد.
میرعلی اشرف عبدا... پوری حســینی در این رابطه می گوید: با 
پایان یافتن ۱۰ سال از آغاز طرح سهام عدالت، مجموعه اقداماتی 
برای ساماندهی این سهام انجام شــده که رونمایی از آن، در سه 
مرحله انجام می شود؛ بر این اساس،  ارائه و صدور صورت حساب 
در مرحله نخست انجام خواهد شد تا مشموالن از وضعیت سهام 
و سودهای خود مطلع شوند؛ در این زمینه تشکیل صندوق هایی 
 پیش بینی شــده و ســهام شــرکت های ســرمایه پذیر در این

 صندوق ها ریخته می شود. 
وی با بیان اینکه پــس از این مرحله، توزیع ســهام عدالت و ارائه 
اوراق سهام به مردم انجام خواهد شد،  افزود: ارائه صورت حساب 
به معنای آزادسازی ســهام نیست و قرار نیســت در این مرحله 
ورقه سهمی به مشموالن داده شــود؛ این در حالی است که ارائه 
صورت حســاب ها بیش از ۶۰ درصد مجموع عملیات ساماندهی 
ســهام عدالت را تشــکیل می دهد که کاری ســخت و سنگین 
اســت و پس از آن به همه بالتکلیفی ها در این زمینه پایان داده 
خواهد شد. رییس سازمان خصوصی سازی، خواستار آن شد که 
مشموالن جز سامانه رسمی سهام عدالت با هیچ سامانه دیگری 
تماس نگیرند که در این زمینه احتمال سودجویی و کالهبرداری 
از مردم وجود دارد؛ او همچنین به این نکته اشــاره کرد که تنها 
اتباع ایرانی مقیم داخل امکان دسترســی به این سامان را دارند و 
در صورتی که تلفن های همراه، تبلت ها و ... مجهز به فیلترشکن 

باشند، امکان ورود به این سامانه وجود ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: افرادی که حتی اوراق ســهام خود را گم 
کرده اند، نگران این موضوع نباشند، زیرا اســامی آنها در سامانه 
 موجود اســت و آذرماه امســال کنترل اســامی افــراد صورت 
گرفته است و حتی متوفیان هم مشخص شده اند؛ در این مرحله 
افرادی که ثبت نام شده قطعی هستند از ســود سهام برخوردار 
می شــوند و پس از آن دولت می تواند به صالحدید و مطابق وسع 
و توان مالی خود تمهیداتی درخصوص مشمول کردن سایر افراد 
و بازماندگان بپردازد؛ به طوری که متولدین جدید و افراد ثبت نام 

نشده در قالب یک فایل دیده می شوند.
پوری حســینی تصریح کرد: تیرماه ســال ۹۶ سود شرکت های 
سهام عدالت هرقدر که باشد بین مشــموالن توزیع خواهد شد، 
اما دست کم تا شــهریورماه ســال آینده هیچ ورقه سهمی بین 

مشموالن توزیع نخواهد شد.

قائم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی می گوید: از سال گذشته 
تاکنون یارانه نقــدی حدود ۵ میلیون نفــر از گروه های پردرآمد 
حذف شده و شناسایی افراد متمکن از طریق بانک های اطالعاتی 

قوی صورت گرفته است.
 ابوالحسن فیروز آبادی، اظهار کرد: شناسایی گروه های پردرآمد 
و افراد متمکن از طریق بانک های اطالعاتی قوی در اختیار وزارت 
کار صورت گرفته و به طور مشخص چهار میلیون و ۸۶۰ هزار نفر 
تا این ماه از شــمول دریافت یارانه حذف شدند. وی مالک حذف 
یارانه افراد پردرآمد را توانایی و تمکن مالی آنها عنوان کرد و گفت: 
در جریان شناســایی افراد و گروه ها، وزارت کار آسیب پذیری و 
وضعیت زندگی خانوار را مدنظر قرار می دهد. فیروزآبادی درباره 
تعداد اعتراض کنندگان به حذف یارانه به عدد و رقمی اشاره نکرد 

اما گفت که تعداد این افراد اندک بوده است. 
قائم مقام وزیر کار همچنین با تایید ارســال پیامک به افراد، قبل 
از حذف یارانه آنها اظهار کرد: افــرادی که پیامک حذف دریافت 
می کنند باید در فرصت داده شده مدارک و مستندات خود را برای 
اثبات نیازمندی وگرفتن یارانه ارائه کنند تا بررســی شود. رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی روزهای گذشته از قطع 
یارانه چهار میلیون و ۸۵۳ هزار و ۳۸۶ نفر از افراد تا اول بهمن ماه 
امسال خبر داد که درآمد ناخالصشان از سه میلیون تومان بیشتر 

بوده است.
نوبخت در مخالفت بــا تعدادی از نماینــدگان مجلس که حذف 
یارانه ۲۰ درصد افراد تا پایان ســال ۹۶ را پیشــنهاد کرده بودند، 
گفته بود: تاکید مجلس برای قطع یارانه افرادی که تا سه میلیون 
تومان درآمــد دارند، در حالی اســت که بســیاری از خانواده ها 
مســتأجر یا دارای بیمار صعب العالج و فرزند دانشجو هستند و 

حذف آنها از دریافت یارانه نوعی بی عدالتی به شمار می رود.
در حال حاضر شناسایی گروه های پردرآمد و افراد ثروتمند برای 
قطع یارانه بر اساس بانک های اطالعاتی مختلفی همچون مالیات،   

حقوق و درآمد و مسکن صورت می گیرد.

نمایندگان مجلس با متعادل سازی حقوق کارکنان دولت موافقت 
کردند. نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در نشست علنی قوه 
مقننه، در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال ۹۶ با 
۱۵۴ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ 
نماینده حاضر در جلســه علنی پارلمان با الحاق یک بند به ماده 
واحده این الیحه موافقت کردند. براساس این بند الحاقی، دولت 
موظف شــد افزایش حقوق کارمندان دولت را در طی سال ۹۶ به 
گونه ای اعمال کند که ضریب افزایش حقوق کارمندان و کارکنان 
دولت با دریافتــی باال از حداقل درصــد و پایین ترین حقوق ها از 

حداکثر افزایش برخوردار باشد.

۴۷میلیون نفر چگونه صورت حساب بگیرند؟

سامانه سهام عدالت رونمایی می شود

قائم مقام وزیر کار اعالم کرد:

شناسایی افراد پردرآمد از طریق 
بانک های اطالعاتی قوی

حقوق کارکنان دولت
متعادل سازی می شود

اســتاندار اصفهان گفت: هرگونه بدهی که ادارات کل 
به پیمانکاران خود داشته باشــند دولت آماده است که 
از طریق اوراق مشــارکت و خزانه پول آنها را پرداخت 
کند. رســول زرگرپور در چهل و ششــمین جلســه 
شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، 
اظهارداشــت: یکی از جلســات موثر و مفید، شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اســت و در هیچ 
استانی این میزان تعامل بین این دو بخش وجود ندارد 
و برگزاری جلسات به صورت چهره به چهره بسیاری از 
مسائل را حل می کند. استاندار اصفهان با اشاره به اینکه 
در سفر رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به اصفهان 
دو مطلب با وی مورد تاکید قرار گرفت که هر دو اجرایی 
شده است، تصریح کرد: در این ســفر دولت اعالم کرد 
هرگونه بدهی که ادارات کل به پیمانکاران خود داشته 
باشند دولت آماده اســت که از طریق اوراق مشارکت و 

خزانه پول آنها را پرداخت کند.
زرگرپور اضافه کرد: اگر دســتگاه هایی هســتند که از 
دولت طلبکارند چــه در خصوص طرح هــای ملی و 
چه اســتانی و طرح های عمرانی، دولت از طریق اوراق 

مشارکت و خزانه طلب ها را پرداخت می کند.
وی ادامه داد: دولت همچنین اعالم کرده اســت؛  اگر 
پیمانکاران طرح های عمرانی در ســطح ملی و استانی 
از دولت طلبکار هســتند و به سیســتم بانکی بدهکار 
باشند دولت آماده تهاتر اســت و مدیران ملزم هستند 
که هیچ گونه بدهی به پیمانکاران نداشته باشند. وی در 
ادامه با اشاره به اینکه در بودجه جاری استان ۵۰ میلیارد 
تومان کسری وجود داشت، گفت: در حال حاضر میزان 
تخصیص و بودجه حقوق و دستمزد ۱۲۰ درصد است 
و اعتبارات هزینه ای سایر تاکنون ۹۸ درصد تخصیص 
یافته است و عمده دغدغه ای که در خصوص حقوق و 

دستمزد وجود داشت، جبران شده است.
اســتاندار اصفهان گفت: ۹۴ درصد اعتبار این پروژه ها 
ابالغ شــده و ۸۶ درصد تحقق یافته و امیدواریم که تا 
پایان خرداد ماه صد درصد طرح ها ابالغ شود و تمامی 
طرح ها به بهره برداری برسد. وی به بودجه سال آینده 
نیز اشــاره کرد و گفت: اعتبارات جاری در سال آینده 
۳۸ درصد و اعتبــارات عمرانــی ۱۰۰ درصد افزایش 
یافته و نرخ مالیات نیز کمترین افزایش را داشته است 
و در داخل استان نیز ســعی خواهیم کرد که منابع را از 
فرارهای مالیاتی تامین کنیم تا کمتر به اصناف و بخش 

تولید فشار وارد شود.

استاندار اعالم کرد:

کسری ۵۰ میلیاردی بودجه 
جاری استان اصفهان 

با مسئوالن

اسدا... عدالت پناه با اشاره به وجود ۶۲ میهمان پذیر در استان 
اصفهان، اظهار داشت: از این تعداد، ۲۷ مورد در شهر اصفهان 
با حدود ۳ هــزار تخت آماده پذیرایــی از میهمانان نوروزی 
اســت. وی در خصوص رزرو تخت های میهمان پذیران در 
آستانه نوروز ۹۶، افزود: از اکنون مسافران نوروزی برای رزرو  
این تخت ها تماس می گیرند اما بیشتر پذیرش ما  حضوری 

انجام می شود.
رییس اتحادیــه میهمان پذیران اصفهان بیان داشــت: این 
اتحادیه در روزهای نوروز آمادگی در اختیار قرار دادن ۶ هزار 
تخت در استان را به مســافران نوروزی دارد  البته می تواند 
ظرفیت تخت ها را به هشــت هزار تخت نیــز افزایش دهد. 
وی درباره قیمت تخت هــا در روزهای نوروز ۹۶ تصریح کرد: 
با تصمیمــات اتخاذ شــده حــدود۱۱/۵ درصــد قیمت 
میهمان پذیران استان اصفهان امسال نسبت به سال گذشته 

افزایش داشته است.
عدالت پناه با اشاره به اینکه میهمان پذیران استان اصفهان از ۲ 
ستاره تا ممتاز با امکانات مناسب در اختیار مسافران نوروزی 
قرار می گیرد، بیان داشــت: این اتاق ها مجهز به تخت های 

۲ تا ۴ نفره است که قیمت هر اتاق مشــابه بنا به امکانات و 
تجهیزات داخلی ۲ هزار تومان بــا هم اختالف قیمت دارند. 
وی ادامه داد: البتــه میهمان پذیران ممتاز اصفهان مجهز به 
تخت های ۴ نفره است که قیمت اتاق ۲ تخته این اقامتگاه ها 
شبی ۷۰ هزار تومان است و ۴ تخته های با امکانات و سرویس 
کامل نیز با نــرخ ۱۰۰ هزار تومان در اختیار مســافران قرار 

می گیرد.
رییس اتحادیــه میهمان پذیران اصفهان افــزود: اتاق های 
معمولی با شــبی ۵۵ هزار تومان و امکانات رفاهی در اختیار 
مسافران و گردشگران است. وی تاکید کرد: میهمان پذیران 
مکلف به نصب نرخ نامه در محل پذیرش هستند و در صورتی 
که هزینه های باالتــر از قیمت های مصوب گرفته شــود، 

مسافران می توانند به اتحادیه شکایت کنند.
عدالت پنــاه با بیان اینکــه میهمان پذیرها جزو آن دســته 
از مکان هایی هســتند که همواره مورد توجه گردشــگران 
طبقه های متوســط و کم درآمد قرار دارند، گفت:  اصفهان 
با داشــتن مراکز گردشــگری مختلف و ورود گردشگران 
از اقشــار مختلف جامعه، ۶۲ میهمان پذیر دارد که تمام آنها 

امسال بازســازی و نوسازی شده اســت. وی پیرامون اینکه 
افراد مرفه در سفر بیشــتر از هتل ها استفاده می کنند، ادامه 
داد: امســال میهمان پذیران اصفهان تجهیز و نوسازی خود 
را انجام داده اند  و تقریبا با هتل تک ستاره برابری می کنند. 
رییس اتحادیه میهمان پذیران اصفهان افزود: امسال تعدادی 
از میهمان پذیران استان اصفهان در حین بازسازی و نوسازی 
به هتل تبدیل شده اند. وی بیان داشت: ظرفیت این مکان ها 
در ایام نوروز و شهریور که مسافران به اصفهان سفر بیشتری 
دارند پر می شود؛ اما در بقیه ایام سال میهمانپذیران اصفهان 

مسافران زیادی ندارد.
عدالت پنــاه،  بزرگ ترین چالش میهمان پذیــران اصفهان 
را افراد کلید به دســت برای خانه های اجاره ای به مسافران 
نوروزی برشــمرد و تاکید کــرد: این افــراد در دروازه های 
ورودی شهر اصفهان با نشــان دادن کلید به مسافران آنها را 
با موتورسیکلت و سواری به مکان مورد نظر هدایت می کنند. 
وی با بیان اینکه اصفهان به عنوان قطب گردشگری در کشور 
شناخته شده و هرساله پذیرای گردشگران داخلی و خارجی 
اســت، افزود: در روزهای پرتردد، افرادی سودجو به عنوان 
دالل در ورودی شهر اصفهان مسافران را به مکان های مورد 
نظر خود هدایت کرده و با دالل بازی اجازه ورود مسافر را  به 
مرکز شهر نمی دهند. رییس اتحادیه میهمان پذیران اصفهان 
ادامه داد: این افراد در افزایش قیمت  منازل نقش بســزایی 
دارند به گونه ای که اجاره های منازل در عید نوروز به نحوی به 
آنها سپرده شده تا از این فرصت شلوغی نهایت سوء استفاده 
را بکنند. وی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته اقداماتی 
توسط مسئوالن مرتبط اســتان اصفهان برای جلوگیری از 
این ناهنجاری ها در شهر اصفهان اجرایی شده است، گفت: 
با وجود این اقدامات هنوز دالالن کلید به دست کار خود را در 
ایام نوروز پیش می برند و میهمان پذیران را هم نزد مسافران و 

گردشگران داخلی و خارجی خراب می کنند.
عدالت پناه اظهار داشت: ناشــناس بودن منازل و پرت بودن 
 آنها، آســیب به اقتصــاد میهمان پذیران و مســافرخانه ها، 
سوء استفاده از مسافران در دریافت وجوه کالن، عدم تامین 
امنیت گردشگران و نداشــتن وجهه ای مناسب برای شهر 
ازمهم ترین مشکالتی است که توسط افراد کلید به دست در 

اصفهان به وجود آمده است.
وی  افزود: دالالن کلید به دست با حضور در ورودی شهرها، با 
سوء استفاده از ناآگاهی گردشگران، خانه های استیجاری را با 
قیمت های گزاف و بیش از میهمان پذیران در اختیار این افراد 

قرار می دهند.
رییس اتحادیه میهمان پذیران اصفهان تاکید کرد: مسافران 
نوروزی اصفهان که قصد اســکان در مکان هایی بجز هتل و 
مســافرخانه را دارند، باید به محل های تعیین  شده از سوی 
ستاد نوروزی مراجعه کرده و از اعتماد به کلید به دست ها در 

سطح شهر و مبادی ورودی، امتناع کنند.
وی گفــت: قیمــت اســتفاده از میهمان پذیرهــا با نظر 
 ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری

 به تصویب می رسد.

میهمان پذیران 
مکلف به نصب 

نرخ نامه در محل 
پذیرش هستند 
و در صورتی که 

هزینه های باالتر 
از قیمت های 

مصوب گرفته شود، 
مسافران می توانند 
به اتحادیه شکایت 

کنند

رییس اتحادیه میهمان پذیران اصفهان اعالم کرد:

افزایش قیمت میهمان پذیران درنوروز 96
  دروازه های شهر؛ پاتوق کلید به دستان

رییس اتحادیه میهمان پذیران اصفهان از آمادگی 6 هزار تخت برای پذیرایی مســافران نوروزی 96 خبر 
داد و گفت: قیمت میهمان پذیران استان اصفهان برای پذیرش مسافران نوروزی امسال حدود11/۵ درصد 

نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشــتی با بیان اینکه قیمت مرغ 
در بازار روند کاهشی به خود گرفته است، گفت: پیش بینی نمی شود در 
روزهای آینده شوک قیمتی در این زمینه داشته باشیم. محمد یوسفی با 
بیان اینکه ما شاهد کاهش قیمت مرغ در بازار هستیم، اظهارداشت: دو 
روز پیش قیمت این کاال در غرفه های میادین میوه و تره بار ۶۹۵۰ تومان 
و روز گذشــته این عدد ۶۸۵۰ تومان بوده است. وی همچنین از کاهش 
۱۰۰ تومانی قیمت مرغ زنده خبــر داد و گفت: نــرخ هرکیلوگرم مرغ 
زنده به صورت نقدی درحال حاضر ۴۸۰۰ تومان اســت. رییس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه هیچ کمبودی در این زمینه 
وجود ندارد، افزود: پیش بینی نمی شود طی روزهای آینده شوک قیمتی 
برای مرغ پیش آید البته به نظر من قیمت مرغ برای مصرف کننده اگر تا 

۷۵۰۰ تومان هم برسد، منطقی است و گران نیست.

طی روزهای گذشته، قیمت هر کیلو موز خارجی از حدود ۳ هزار تومان 
در سطح شهر به باالی ۵ هزار تومان رسیده و این التهابات موجب شده تا 
تنوع قیمت موز نیز در بین فروشندگان افزایش یابد و باعث سردرگمی 
مردم شــود. در حالی که هنوز نیمی از اســفند ماه باقی مانده و تقاضای 
خرید شب عید به بازار میوه سرازیر نشده اســت، قیمت میوه در سطح 
شهر در حال افزایش است و پس از بحرانی شــدن پرتقال، این بار نوبت 
به موز رسیده است.  فروشندگان دلیل افزایش قیمت موز را افزایش دالر 
اعالم می کنند اما این در حالی اســت که در همین مدت، دالر نسبت به 
هفته های قبل، بیش از ۲۰۰ تومان کاهش قیمت داشته و التهابی در بازار 
ارز مشاهده نمی شود. بی سامانی در بازار میوه تنها به موز محدود نمی شود 
و بر همین اســاس، قیمت پرتقال نیز با وجود تمامی وعده ها، همچنان 

وضعیت بی ثباتی را تجربه می کند و قیمت ها در بازار تثبیت نشده است.

قیمت مرغ
روند کاهشی گرفت

قیمت موز
فضایی شد!

تقوی نژاد با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع تولید کننده ها و نظام 
مالیاتی کشور و درآمدهای دولت اســت، گفت: ۵۰ درصد درآمدهای کشور از 
محل مالیات برارزش افزوده است و تاکنون حدود ۱۷۰ هزارمیلیارد تومان از این 
محل، درآمد کسب شده است. کامل تقوی نژاد، رییس کل سازمان امور مالیاتی 
کشــور با اشــاره به مصوبه مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت: با 
اهتمام و تدبیر رییس مجلس شورای اسالمی و همکاری موثر نمایندگان آرامش 

به نظام مالیاتی و مؤدیان مالیاتی در بخش ارزش افزوده بازگشت.
رییس ســازمان امور مالیاتــی افزود: با مصوبــه مجلس بندی کــه در انتهای 
بند )ب( تبصــره )۶( قانون بودجه مبنی براینکه مأخذ مالیــات برارزش افزوده 
مصرف کننده نهایی است،حذف و قانون مالیات برارزش افزوده به مدت یک سال 

تصویب شد.
تقوی نژاد با اشــاره به اینکه قانون مالیات برارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به صورت 
آزمایشی برای مدت ۵ سال به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، ادامه داد: 
هر ساله در ضمن اجرای بودجه اجازه تمدید آن به دولت داده می شد، امسال نیز 
باتمدید قانون مالیات برارزش افزوده ازمجلس درخواســت شد که در بند )ب( 

تبصره )۶( تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شود.
وی با بیان اینکه دولت، اصل الیحه قانون مالیات برارزش افزوده را مورد بررسی 
و تصویب قرار داده اســت، تصریح کرد: بیش از هزار ســاعت کار کارشناسی در 
کمیسیون های وابســته به دولت صورت گرفت و بیش از صد جلسه کارشناسی 
در کمیسیون اقتصادی دولت با کمک اتاق بازرگانی، اتحادیه ها و صنوف برگزار 
شد که این الیحه در دولت تصویب نهایی شــد و تا پایان سال جاری به مجلس 

تقدیم می شود.

نصف درآمد مالیاتی کشور از ارزش 
افزوده است

مالیاتکارآفرینی

پرداخت1۴۵۰میلیارد وام اشتغال 
در سال9۵

ارزیابی بانک های بزرگ از بانک های 
ایرانی رضایت بخش نیست

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به پرداخت ۱۴۵۰ میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال زایی از ابتدای امسال، از بررسی الیحه۱/۵ میلیاردی صندوق 
توسعه ملی برای اشتغال تا پایان ســال در مجلس خبرداد. اصغر نورا... زاده، با 
تشــریح عملکرد صندوق کارآفرینی امید در ســال ۹۵ گفت: در سال جاری، 
تاکنون ۱۴۵۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال زایی توسط صندوق پرداخت 
شده است. وی با بیان اینکه این میزان تســهیالت به ۱۰۸ هزار نفر پرداخت 
شده که ۵۰ درصد بیش از ســنوات گذشــته عملکرد صندوق است، گفت: 
تسهیالت اشتغال زایی صندوق در بخش های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، 
خدمات و کشاورزی پرداخت شده اســت؛ البته بخشی از تسهیالت در بخش 
ازدواج پرداخت شد. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: با توجه به اینکه 
با بحران بیکاری مواجه شــدیم و خیل عظیمی از جمعیت بیکار از سال های 
گذشــته و فارغ التحصیالن فعلی متقاضی شغل شــدند از همین رو با کسب 
مجوز از رهبر معظم انقالب و نظر مساعد ایشان، الیحه اختصاص ۱/۵میلیارد 
از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی تهیه و به مجلس شورای اسالمی 
ارائه شــد. وی ادامه داد: یک فوریت این الیحه پیش از ورود مجلس به الیحه 
برنامه ششم توسعه در صحن علنی به تصویب رســید اما با توجه به روزهای 
فشرده مجلس برای بررسی لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶، رسیدگی 
به این الیحه به زودی و تا پیش از پایان سال در دستور کار مجلس قرار خواهد 
گرفت. این تســهیالت معادل حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت 
 تصویب در مجلس، برای طرح های اشتغال زا با کارمزد ۴ درصد و البته به صورت

 مدیریت شده پرداخت می شود.

قائم مقام بانک مرکزی معتقد اســت که حال برجام خوب است، اما به هر 
حال در حوزه بانکی دو دسته مشکل برای عادی شدن روابط وجود دارد. وی 
یادآور شد که ارزیابی بانک های بزرگ خارجی از وضعیت بانک های ایرانی 

رضایت بخش نیست.
در کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام که در محل دفتر مطالعات وزارت 
امور خارجه برگزار شــد و به حوزه مالی و بانکی اختصــاص دارد علی اکبر 
کمیجانی به تشــریح شــرایط اقتصادی ایران در فضای قبل از تحریم ها و 

دوران اجرایی شدن آن و همچنین در پسابرجام پرداخت.
وی در اظهارات خود به سختی کار بانک ها در دوران تحریم و تغییر شرایط 

آنها در پسابرجام اشاره داشت.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تحریم ها به تدریج به کشــور ما و البته 
نظام بانکی تحمیل شده، اظهار کرد: اما در این شرایط با وجود اجرایی شدن 
برجام برگشت به دوران قبل نمی تواند با سرعت انجام گیرد و چنین انتظاری 
هم نداریم به هر حال هرچند که اکنون رضایتمندی کافی از اجرای برجام 
وجود ندارد، اما به سمت آن در حال حرکتیم و می توان گفت که حال برجام 

خوب است. 
کمیجانی به دو دسته مشــکالت اصلی در توســعه روابط بانکی در سطح 
بین الملل اشــاره داشت و گفت: دســته اول به بانک های بزرگ خارجی بر 
می گردد چرا که آنها در طی دوران تحریم مشــکالت بسیار و جریمه های 
سنگینی را بابت ایجاد روابط با بانک های ایرانی داشته و بعد از لغو تحریم ها 

نیز این شرایط موجب شده تا بسیار محتاط عمل کنند.

بانک مرکزی
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دانستنیها

تب روماتیسمی 
چیست ؟ 

 درمان صحیح و زودهنــگام بیماری گلودرد چرکی، 
مهم ترین عاملی است که موجب پیشگیری از ابتال به 
تب روماتیسمی می شود. یک متخصص قلب با اشاره 
به اینکه تب روماتیسمی در 55 درصد افراد منجر به 
درگیری قلبی می شود، اظهار کرد: افرادی که سابقه 
ابتال به این بیماری و عوارض قلبــی آن را دارند، باید 
اقدامات درمانی را جدی گیرند. دکتر سینا مرادمند 
با تاکید بر اینکه ابتال به تب روماتیســمی در سنین 

10 تا 15 سالگی شایع تر است، گفت: با افزایش سن 
احتمال ابتال به این بیماری کاهش می یابد، اما افرادی 
که در سن 10 تا 15 سالگی دچار حمله های مستمر 
تب روماتیسمی می شوند، ممکن است دچار عوارض 
جدی دریچه قلب شوند. عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران تصریح کرد: درمان صحیح و 
زودهنگام بیماری گلودرد چرکی، مهم ترین عاملی 
است که موجب پیشگیری از ابتال به تب روماتیسمی 

می شــود. وی با اشــاره به اینکه عدم درمان صحیح 
بیماری گلودرد چرکی از مهم ترین دالیلی است که 
موجب افزایش ابتال به این بیماری در گذشــته شده 
است، خاطرنشــان کرد: به افرادی که سابقه ابتال به 
این بیماری را دارند توصیه می شود با مشورت پزشک 
معالج تا 18 سالگی، ماهانه 2 عدد پنی سیلین استفاده 
کنند تا دوباره دچار گلودرد یا تب روماتیسمی نشوند. 
مرادمند در ادامه بیان کرد: افرادی که سابقه ابتال به 

این بیمــاری و عوارض قلبی آن را با هــم دارند، باید 
اقدامات درمانی را بسیار جدی بگیرند؛ چرا که ابتالی 
دوباره به این بیماری برای آنهــا می تواند خطرناک 
باشد. این متخصص قلب در پایان صحبت های خود، 
بزرگ شدن قلب، نارســایی قلبی، سکته های مغزی 
و عوارض دریچــه ای را از عوارض تب روماتیســمی 
دانســت و خاطرنشــان کرد: 55 درصد مــوارد تب 

روماتیسمی منجر به درگیری قلبی در افراد می شود.

عید فرصت مناســبی اســت تــا بــا خــوردن برخی از 
خوراکی های ســفره هفت ســین، بیماری ها را ریشه کن 
کنید. ریحانه نــگاری متخصص تغذیه و رژیــم درمانی با 
بیان اینکه ســمنو از عصاره جوانه گندم تشکیل می شود، 
گفت: سمنو حاوی موادی چون سلنیوم، فسفر، کرومیوم، 
روی، آهن، مــس و انواع ویتامین هاســت. مخلوط عصاره 
جوانه گندم با آرد کامل، باعث شــیرین شدن سمنو شده 
اســت. نگاری با تاکید بر اینکه آنتی اکســیدان موجود در 
سمنو سرطان را کاهش می دهد، اظهار داشت: استفاده از 
بتاکاروتن موجود در سمنو، از بروز آسیب به سیستم های 

عصبی، بینایی و ایمنی جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه سمنو همچنین حاوی اسید فولیک است، 
تاکید کــرد: مبتالیان به کم خونــی در تعطیالت نوروزی 
می توانند با مصرف این ماده غذایی، بیماری خود را کنترل 
کنند.  این متخصص تغذیــه و رژیم درمانی بــا تاکید بر 
اینکه خوردن سمنو باعث رشــد جسمی و ذهنی کودکان 
می شــود، عنوان کرد: اســتفاده از این ماده غذایی تاثیر 
بســزایی در درمان عوارضی همچون بیماری های ریوی، 
کمبود وزن، وجود فسفات در ادرار، ســوءهاضمه، پادرد، 
مخملک، تب برفکی، نامنظم شــدن ضربان قلب، دیابت، 

ریزش مو، یبوست و زخم های قرنیه دارد.
نگاری ادامه داد: درمان مشکالتی چون واریس، بی خوابی، 

پرکاری تیروئید، وجود خون در ادرار، زخم ها، فلج شدن، 
عفونت در بدن، بری بری، ســرگیجه، آرتروز، زخم یا تورم 
زبان، آرتریت پا و شــبکیه، پارکینسون، عوراض یائسگی، 
حاالت روحی و روانی، هپاتیت و یرقان نیز با مصرف سمنو 

امکان پذیر است.
 وی با اشاره به اینکه استفاده از سمنو باعث بهبود سختی 
زایمان، نازایی و شیردهی می شــود، بیان کرد: استفاده از 
این ماده غذایی، باعث کاهش کالری بدن و کلسترول خون 

می شود.

تب باال و سردرد شدید
کودکان اغلب به واسطه بیماری هایی مانند ویروس های 
معده و عفونت های جزئی دچار تب می شوند. هنگامی که 
تب باال با سردرد همراه می شــود و چنان شدید است که 
کودک تمایلی به باز نگه داشتن چشم های خود ندارد، این 
می تواند نشانه ای از مشکلی بزرگ تر باشد. در کوتاه ترین 
زمان ممکن به پزشــک مراجعه کنید تــا علت دقیق این 
شرایط مشخص شــود. تشــخیص زودهنگام می تواند از 

عوارض بیشتر و همچنین مرگ پیشگیری کند.
درد شکمی

درد در ناحیه شــکم میان برخی از کودکان شــایع است؛ 
به ویژه زمانی که رژیم های غذایــی جدید را دنبال و مواد 
غذایی جدید را امتحان می کنند یا بی رویه از مواد غذایی 
کم ارزش مانند چیپس مصرف می کننــد. اما اگر متوجه 
سطح غیر معمول ناراحتی در کودک خود شده اید، ممکن 
است مشــکلی بزرگ تر شکل گرفته باشــد. از نشانه های 
ناراحتی غیر معمول می تــوان به موارد زیر اشــاره کرد: 
درد شــکمی در قســمت پایین سمت راســت، استفراغ، 
اسهال، حساسیت معده هنگام لمس و درد در ناحیه شکم 
می تواند نشانه ورم آپاندیس باشد. تفاوت کلیدی بین ورم 
آپاندیس و ویروس معده این اســت کــه در ورم آپاندیس 

درد شکم با گذشت زمان بدتر می شود.

مشکالت تنفس
از نشانه های آسم می توان به مشکالت تنفس هنگام انجام 
بازی یا ورزش، صدای ســوت مانند هنــگام بازدم، تنگی 
نفس یا دشــواری در بهبودی یک عفونت دستگاه تنفسی 
اشــاره کرد. درمان به بهبود کامل آســم منجر نمی شود؛ 
اما در محدود کردن نشــانه ها یا توقف حمالت آســم در 
زمان وقوع آنها کمک کند. اگر متوجه شدید فرزندتان در 
تنفس مشــکل دارد، در کوتاه ترین زمان ممکن به پزشک 

مراجعه کنید.

خواص درمانی سمنو

 طبق یافته هــای مطالعاتــی، گروهی از آنتــی بیوتیک های 
قوی در درمان »فیبروز کیســتیک« می توانند موجب افزایش 
ریسک از بین رفتن دائمی شنوایی شــوند. آنتی بیوتیک های 
آمینوگلیکوزید توســط حــدود ۷0 هزار نفر در دنیا اســتفاده 
می شود که مبتال به بیماری مزمن تاثیرگذار بر ریه، لوزالمعده، 
کبد، کلیــه و روده ها هســتند. یافته های محققان نشــان داد 
بیمارانی که مجبور به اســتفاده از دوز بــاالی آنتی بیوتیک ها 
برای کاهش عفونت های تنفسی خود هستند، 4/۷9برابر بیشتر 
درمعرض ناشنوایی دائمی قرار داشــتند. این وضعیت می تواند 
به واسطه انزواطلبی، افسردگی و زوال شناختی در این بیماران 
تشدید شود. آمینوگلیکوزید مانع از ســنتز پروتئین باکتریایی 
می شود و برای از بین بردن عفونت های مرگبار ضروری است؛ 
اما در عین حــال می تواند موجب کاهش عملکرد شــنوایی در 

گوش درونی و همچنین عملکرد کلیه ها شود.

محققان دانشگاه ماساچوســت دریافتند مصرف شیر، ماست و 
پنیر با تراکم باالتر استخوان ها در ســتون فقرات و از بین رفتن 
کمتر اســتخوان های لگن در بین افراد مســن مرتبط است؛ اما 
درصورتی که از مکمل های ویتامین D نیز در کنار آنها استفاده 
شود. به گفته محققان، ویتامین D موجب تحریک جذب کلسیم 
شده و درنتیجه به ساخت اســتخوان و پیشگیری از نابودی آنها 
کمک می کند. شیوانی ســاهنی، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »این مطالعه قابل توجه اســت؛ چراکه به بررسی 
محصوالت لبنی بجز ماست پرداخته و نشان می دهد که ارتباط 
مصرف محصوالت لبنی با تراکم اســتخوان، وابســته به مصرف 
کافی ویتامین D است.« شــرکت کنندگان این مطالعه از سال 
1948 در مطالعه بلندمــدت فرمینگام ثبت نام کــرده بودند و 
سالمت و عادات زندگی ســاکنان فرمینگام ماساچوست در این 

سال های طوالنی پیگیری می شد.

مصرف برخی آنتی بیوتیک ها 
موجب ناشنوایی می شود

فواید لبنیات برای سالمت 
استخوان سالمندان

این نشانه های سالمت در کودکان را جدی بگیرید )2(
سالمتکودک

اخباریادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

اگر استرس دارید، مراقب بیماری AMD باشید!

دانستنیها

خواصخوراکیها

زیبایی

۱- سیم کشی دندان
اگر دندان هایتان را ســیم کشــی کرده اید و دائما به هم 
ســاییده می شــوند، احتمال آن وجود دارد که نسبت به 

آفت های زبانی مستعدتر باشید.
2- گاز گرفتن زبان

اگر تصادفا زبانتــان را گاز گرفته ایــد، احتمال آن وجود 
دارد که باعث بروز آفت زبانی شود.

۳- آسیب رساندن به خود در هنگام مسواک زدن 
احتمال آن وجود دارد که هنگام مســواک زدن، طی یک 
حرکت اشتباه مسواک با لثه ها و زبانتان تماس پیدا کند 

که این موضوع می تواند باعث بروز آفت شود.
4- استرس

شــاید این را تعجب آور بدانید اما مواقعی وجود دارد که 
ممکن اســت دچار استرس شــوید و این می تواند باعث 

ایجاد آفت شود.

۵- بیماری
نمونه هایی وجود دارد که دلیل نهایی آفت، به خاطر یک 
بیماری نهفته است که شــاید از آن مطلع باشید و شاید 

نباشید.
صرف نظــر از این مواردی که به آن اشــاره شــد، دالیل 
دیگری نیز ممکن است منجر به زدن آفت شود. آفت زدن 

می تواند برایتان ایجاد ناراحتی کند. 
اکنون باید بفهمید که چگونه می توانید از آفت های خود 
در نزدیک ترین زمان ممکن خالص شوید. این تنها چند 
مورد از درمان های خانگی اســت که می توانید امتحان 

کنید.
چگونه به سرعت از شــر آفت های روی زبان 

خالص شوید؟
۱- بابونه

بابونه به داشــتن اثرات مثبت زیاد، معروف اســت. اول از 

همه، باعث القای خواب می شود. همچنین می تواند افراد 
را به طور کلی آرام تر کند. صرف نظر از این، بابونه به این 
معروف است که برای گوارش مفید است. بهترین ویژگی 
چای بابونه این اســت که می تواند به ســادگی التهاب را 
کاهش دهد و در نزدیک ترین زمان ممکــن آن را از بین 

ببرد. 
یک کیسه چای بابونه آماده کرده و آن را درون یک فنجان 
آب داغ قرار دهید. صبر کنید تا کیســه چای دم بکشــد. 
وقتی چای کمی سرد شــد، آن را درون دهان بگردانید تا 

بتواند با آفت ها تماس پیدا کند.
2- روغن نارگیل 

احتماال پیش از ایــن با روغن نارگیل و خواص آن آشــنا 
شــده اید. روغن نارگیل، مــورد عالقه بســیاری از مردم 
اســت، فقط به این خاطر که خوشمزه است و خواص ضد 

میکروبی و ضد التهابی دارد. 
روغن نارگیل را در یک ظــرف کوچک آماده کنید. از یک 
گوش پاک کن استفاده کرده و روغن نارگیل را مستقیما 
روی آفت ها قــرار دهید. ایــن کار را چندین مرتبه انجام 

دهید تا شاهد نتایج آن باشید.
۳- عسل

عســل نیز ماده دیگری است که بســیاری از مردم آن را 
دوســت دارند، چون صرف نظر از اینکه مزه خوبی دارد، 
ویژگی های بســیاری نیز دارد که می تواند باعث عملکرد 
خوب آن شود. عسل، خواص ضد التهابی دارد اما به خاطر 
داشته باشید که باید عســل ارگانیک انتخاب کنید چون 

خواص زیادی دارد. 
حتما در ابتــدا با آب گــرم غرغره کنید و ســپس مقدار 

زیادی عسل روی آفت ها قرار دهید. 
این کار را 2 تا ۳ بار در روز انجام دهید. به خاطر داشــته 
باشــید که باید این کار را تا زمان مشاهده تغییرات  ادامه 

دهید.
4- فلفل قرمز 

شــاید بســیاری از مردم از دیدن فلفل قرمــز در اینجا 
تعجب کنند اما این نوع ادویه حاوی کپسایسین است که 
می تواند در خالصی از دردی که بــه خاطر آفت ها ایجاد 

شده، بسیار کمک کننده باشد. 
شاید دوست نداشــته باشــید این کار را انجام دهید اما 
یادتان باشــد که این کار می تواند کمک زیادی به شــما 
کند.آب گرم را با فلفل قرمز آســیاب شده مخلوط کنید.

دقت کنید که فقط به میزانی فلفــل قرمز اضافه کنید که 
زیاد تند نباشــد. آنها را با هم مخلوط کنید تا یک خمیر 
تشکیل دهند؛ ســپس از گوش پاک کن برای قرار دادن 
مستقیم آن روی آفت اســتفاده کنید.2 تا ۳ مرتبه در روز 

این کار را تکرار کنید.

چگونه به سرعت از شر آفت های روی زبان خالص شوید

4- ماست و عسل 
مواد الزم: یک دوم فنجان ماست،یک قاشق غذا خوری 

عسل،یک قاشق غذا خوری سرکه سیب
روش آماده سازی: تمام مواد گفته شده را در یک کاسه 
ترکیب کنید تا کامال نرم شوند. ترکیب به دست آمده را از 
ریشــه تا نوک موها بمالید. این کار را تا زمانی که موها به 
کلی آغشته شوند ادامه دهید. اجازه دهید ترکیب عسل 
و ماســت، ۳0 دقیقه روی موها بماند؛ سپس آن را با یک 

شامپوی مالیم بشویید.
تاثیر  این ماسک

این یک ماســک فوق العاده برای کنتــرل تولید روغن و 
درنتیجه جلوگیری از مسدود شــدن فولیکول های آن 
در کف سر اســت. اگر موهایی خشک دارید می توانید به 
این ماســک، موز را نیز افزوده و اگر موهــای چرب دارید 

توت فرنگی را اضافه کنید.
۵- آلوئه ورا و ماست

مواد الزم: ســه قاشــق غذا خوری ژل خالص آلوئه ورا، 
دو قاشق غذا خوری ماست، دو قاشــق غذا خوری روغن 

زیتون، یک قاشق غذا خوری عسل
روش آماده ســازی: مواد گفته شــده را در یک کاسه 
ترکیب کنید تا نرم شوند. ابتدا مواد را به مدت 15 دقیقه 
در کف ســر خود ماساژ دهید. ســپس کل موها را با این 
ماسک بپوشانید و بگذارید ۳0 دقیقه روی آن باقی بماند. 

در انتها آن را با شامپو بشویید.
تاثیر  این ماسک 

آلوئه ورا مقدار زیادی آمینو اسید و پروتئین در خود دارد. 
این گیاه همچنین ضد میکروب اســت و کمک می کند 

پوست کف سرتان سالم باقی بماند.
۶- آب لیمو و ماست

مواد الزم: چهار قاشــق غذاخوری ماســت، دو قاشــق 
چای خوری آب لیمو،یک قاشق چای خوری عسل

روش آماده سازی: مواد گفته شده را در یک کاسه با هم 
ترکیب کنید تا خوب نرم شوند. 

این میکس را به کف ســر و موها بمالیدو اجازه دهید به 
مدت 15 تا 20 دقیقه روی ســرتان بماند و سپس با آب 

ولرم شست وشو دهید.
تاثیر  این ماسک: این ماســک مو یکــی از ساده ترین 
روش ها برای تسکین پوســت سر تحریک شده است که 
با اســتفاده از آن می توانید روغن اضافی پوست کف سر 
را حذف و تولید سبوم را تنظیم کنید. در نتیجه سالمت 
فولیکول ها افزایــش می یابد و موهایی ســالم خواهید 

داشت.

چرا رشد مو با ماست بیشتر 
می شود؟)۳(

 طبق نتایج یک مطالعه جدید، کودکانی که در معرض آفت کش های 
رایج قرار می گیرند با افزایش ریســک مشــکالت رفتاری مواجه 
هســتند. آفت کش های موســوم به »پیرتروئیــد« عمدتا برای 
محصوالت کشاورزی استفاده می شــوند؛ اما به گفته تیم تحقیق 
فرانسوی، در برخی از حشره کش ها و محصوالت مورداستفاده برای 
درمان شپش سر، گال و کک هم استفاده می شوند. همانند بسیاری 
از انواع حشره کش ها، پیرتروئیدها با آسیب به اعصاب عمل می کنند 
و اخیرا نگرانی ها در مورد تاثیرات احتمالی  آنها بر کودکان قرارگرفته 
در معرض آنها افزایش یافته است. در این مطالعه جدید به سرپرستی 
ژان فرانسوا ویل، از بیمارستان دانشگاه رنس در فرانسه، هزاران زن 
باردار قرارگرفتــه در معرض پیرتروئید و همچنین کودک شــان با 
اندازه گیری میزان متابولیت پیرتروئید موجود در ادرارشان ارزیابی 
شدند. در سن ۶ سالگی، کودکان مورد ارزیابی رفتاری قرار گرفتند. 
تیم تحقیق به رابطه بین پیرتروئیدها و مشکالت رفتاری در کودکان 
پی برد.همچنین مشخص شد وجود این ماده شــیمیایی در ادرار 
کودکان با افزایش ریســک اختالالت رفتاری جسورانه مرتبط بود. 
به گفته محققان، کودکان دارای باالترین میزان پیرتروئید در ادرار 
خود، حدود سه برابر بیشــتر در معرض رفتار غیرعادی قرار دارند. 
پیرتروئید با تاثیر بر سیگنال دهی عصب شیمیایی در مغز، موجب 

بروز مشکالت رفتاری می شود.

تحقیقات صورت گرفته توســط محققان انگلیسی نشان می دهد 
خوابیدن بیش از 9 ساعت، خطر مرگ زودرس را تا سه برابر افزایش 
می دهد. دانشمندان دانشــگاه وارویک با انجام مطالعه فراتحلیلی 
بر 1۶ پژوهش مستقل در حوزه خواب و ســالمت که بیش از یک 
میلیون نفر نیز در آنها شــرکت داشــتند، دریافته اند که خوابیدن 
بیش از 9 ساعت در شب، ۳0 درصد خطر مرگ زودرس را افزایش 
می دهد؛ همچنین افرادی که کمتر از شــش ساعت در طول شب 
می خوابند، زودتر از سایر افراد با میزان خواب کافی می میرند! مدت 
زمان الزم و تایید شــده برای خواب، بین هفت الی هشت ساعت 
عنوان شده است. به گفته پروفسور »فرانکو کاپوچیو«، افرادی که 
بیش از 9 ساعت می خوابند، در مقایسه با افراد با میزان خواب عادی 
)خوش خواب(، ۳0 درصد بیشــتر در خطر مرگ قرار دارند که این 
درصد برای کم خواب ها در مقابل خــوش خواب ها نیز 12درصد 
عنوان شده است. نکته جالب توجه اینجاست که میزان مرگ و میر 
ناشی از بدخوابی، با خطر مرگ ناشی از نوشیدن روزانه الکل برابری 
می کند.کم خوابی یا پر خوابی با مشکالتی مانند چاقی، افسردگی، 

بیماری های قلبی و عروقی، دیابت و سرطان در ارتباط است.

تحقیق جدیدی از مجله بالینی درد نشان می دهد اگر زانوهایتان 
در این موقع از سال، حال خوشــی ندارند، ممکن است به ویتامین 
D بیشتری نیاز داشته باشــید. بر طبق اطالعات این مطالعه، افراد 
مبتال به آرتروز که دچار کمبود این ویتامین بودند در مقایسه با افراد 
مبتال به آرتروزی که ویتامین D کافی داشتند، به طور قابل توجهی 
بیشتر دچار زانو درد و کاهش کارایی بودند. این نتایج، بدون در نظر 
گرفتن وزن هر فرد به دست آمد. شرکت کنندگان چاق این مطالعه، 
به احتمال زیاد از کمبود ویتامین D رنج می بردند. تونی گلوور، یکی 
از نویسندگان این مطالعه و استاد دانشگاه فلوریدا می گوید: کمبود 
ویتامین D از راه های مختلفی به زانوهای شما صدمه می زند. اول 
اینکه کمبود آن، میزان التهاب شــما را افزایش می دهد که به نوبه 
خود، میزان حساســیت به درد مربوط به آرتروز را بیشتر می کند. 
سطح ویتامین D بســیار پایین، تحلیل اســتخوان را نیز افزایش 
می دهد که باعث کاهش کیفیت استخوان می شود.گلوور می گوید: 
کمبود ویتامین D یک مشکل فراگیر اســت. درواقع یک مطالعه 
جدید توسط مجله تحقیقات تغذیه ای دریافته که تقریبا 42درصد 
از آمریکایی ها، به طور خطرناکی دچار کمبود ویتامین D هستند. 
شــما بیشــتر ویتامین D مورد نیازتان را از قرارگیری در معرض 
نورخورشــید دریافت می کنید؛ بنابراین تمام مشکالت مربوط به 
کمبود ویتامین D معموال در فصل زمستان بروز می کند که اکثر 
مردم، نور خورشــید کافی دریافت نمی کنند. گلوور می گوید: یک 
آزمایش خون ساده که توسط پزشک شــما درخواست می شود، 
می تواند تعیین کند که آیا کمبود ویتامین D دارید یا خیر. اگر دچار 
کمبود باشید، مصرف مکمل آن به مدت چند ماه، می تواند به شما 
کمک کند که ســطح این ویتامین را در بدنتان باال ببرید. احتمال 
دریافت ویتامین D بیش از حد، بسیار کم است؛ با این حال مقدار 
ویتامین D مورد نیاز شــما، به وزن و ترکیب بدنتان بستگی دارد. 
بدن شما، ویتامین D را در سلول های چربی ذخیره می کند؛ یعنی 
افرادی که چربی بدن بیشــتری دارند، برای محدود کردن میزان 
درد و کاهش کارایی، به ویتامین D بیشــتری نیاز دارند. اگر درد و 
کاهش توان حرکتی، برای نگران کردن شما درباره میزان ویتامین 
D بدنتان کافی نیست، به یاد داشــته باشید که بیشتر تحقیقات 
دریافته اند کمبود این ویتامین، خطر ابتال بــه زوال عقل را دو برابر 

می کند.

مطالعات محققان دانشــگاه ایالتی اوهایوی آمریکا نشان می دهد 
سطح باالی اســترس با انحطاط ماکوالی وابســته به سن، یکی از 
مهم ترین دالیل نابینایی، با افزایش سن مرتبط است.  محققان 1۳۷ 
بیمار مبتال به انحطاط ماکوالی وابسته به سن )AMD( را با استفاده 
از یک مقیاس سنجش استرس به نام PSS مورد بررسی قرار دارند. 
نتایج نشان می دهد سطح باالی استرس، با بیماری AMD مرتبط 
اســت. محققان احتمال می دهند که AMD یک بیماری التهابی 
باشد که اســترس یکی از مهم ترین عوامل تحریک کننده آن است. 
دستیابی به نتایج دقیق تر نیازمند آزمایش های بیشتر است. انحطاط 
ماکوالی وابسته به ســن یا AMD، یکی از مهم ترین علل نابینایی 
در سالمندان محسوب می شود و یک پنجم افراد باالی ۷5 سال به 
آن مبتال هســتند. این بیماری بدون درد به مرور زمان دید مرکزی 
ســالمند را کاهش می دهد و به دو نوع انحطاط خشک و تر تقسیم 
می شــود. انحطاط ماکوال معموال به دلیل رسوب چربی و پروتئین 
در شبکیه چشــم به وجود می آید که مانع از رســیدن مواد مغذی 
به سلول های حساس به نور می شــود.  در این عارضه، یک الیه از 
ســلول های اپیتلیال رنگدانه ای شــبکیه )RPE( واقع در ماکوال، 
تخریب می شوند. ســلول های RPE، نقش مهمی در بینایی دارند 
و سلول های حساس به نور موسوم به گیرنده های نوری را پشتیبانی 

می کنند.

تحقیق جدید نشان می دهد؛

ارتباط آفت کش ها و بروز مشکل 
رفتاری در کودکان

رابطه نزدیک خواب زیاد و مرگ 
زودرس 

علت درد زانو در سرما چیست؟

اگر استرس دارید 
مراقب بیماری AMD باشید!

شاید این را 
تعجب آور بدانید 
اما مواقعی وجود 

دارد که ممکن 
است دچار استرس 

شوید و این 
می تواند باعث 
ایجاد آفت شود

بسیاری از افراد هستند که آفت می زنند و این آفت ها معموال برای بیشتر افراد، بخصوص آنهایی که آن را 
زیاد تجربه می کنند، آزار دهنده اند. باید به خاطر داشته باشید که دلیل شناخته شده ای وجود ندارد برای 
اینکه بدانید چرا از این آفت ها رنج می برید؛ اما عوامل متنوعی وجود دارد که ممکن اســت در آن سهیم 

باشد که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می کنیم.
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پیشنهاد سردبیر: 
به زنگ خانه از روی موبایل پاسخ دهید

محققان باتری های 
غیرقابل احتراق تولید کردند

گروهی از محققان به رهبری دانشــمندی ۹۴ ساله، 
موفق به ســاخت فناوری باتری های جدید از سدیم 
شــده اند که عالوه بر ارزان بودن، عمر طوالنی تری 
دارد و غیر قابل احتراق اســت. پروفسو جان گودن 
اوف۹۴ ســاله که قبال نیــز در اختــراع باتری های 
 لیتیوم یونی ســهیم بــود، این تحقیــق را رهبری 

کرده است.
 باتری هــای لیتیوم یونــی یکی از محبــوب ترین 
 باتــری های قابل شــارژ هســتند که در بســیاری 
از دســتگاه های موبایل اســتفاده می شــوند، اما 
 گاهی اوقات آتش می گیرند ماننــد اتفاقی که برای 

باتری های سامسونگ گلکسی ۷ افتاد.
اما فناوری جدیــد باتری به خودروهــای الکتریکی 
کمک مــی کند مســافت طوالنی تری طــی کنند. 
 همچنین مدت زمان شــارژ باتری از چند ســاعت 
به چند دقیقــه کاهش پیــدا می کنــد. همچنین 
 براســاس اطالعات منتشــر شــده باتــری مذکور 

غیر قابل احتراق، ارزان و جامد است.
تحقیقات نشان داده تراکم انرژی باتری های جدید 
ســه برابر باتری های معمول اســت. تراکم بیشــتر 
انرژی به معنای آن است که خودرو می تواند مسافت 
طوالنی تری را با یک مرتبه شــارژ طی کند. از سوی 
دیگر باتــری هــای جدیــد دارای الکترولیت های 
شیشه ای به جای مایع است. به همین دلیل محققان 
توانستند از آندهای آلکالی - فلزی استفاده کنند که 
با اســتفاده از این نوع آند چرخه عمر باتری طوالنی 
می شود. یکی از مهم ترین مزایای باتری آن است که 
می توان آن را از مواد محافظ محیط زیست ساخت. 
 الکترولیت های شیشــه ای باعث می شــوند بتوان 

از سدیم ارزان به جای لیتیوم استفاده کرد. 
 ســدیم نیز ماده ای فراوان و ارزان در زمین اســت.

 این نخســتین باتری جامدی اســت که مــی تواند 
در دمای کمتــر از۶۰ درجه ســلیوس کار کند. این 
باتری ها در دمای بســیار ســرد حدود۲۰- درجه 
ســلیوس نیــز قابلیــت کارکــرد دارنــد، بنابراین 
خودروهای مجهــز به این نوع باتری مــی توانند در 
یخبندان نیز روشــن شــوند. این فنــاوری قابلیت 
اســتفاده در دســتگاه های موبایــل، خودروهای 
الکتریک و مخــازن ثابت انــرژی را دارد. گودن اوف 
دراین بــاره می گوید: هزینه، ایمنــی، تراکم انرژی، 
شارژ و تخلیه شــارژ و چرخه عمر باتری نه تنها برای 
 دســتگاه های موبایل، بلکه بــرای خودروهایی که 

با باتری کار می کنند نیز اهمیت بسیاری دارد.

محققان یک شرکت آمریکایی اعالم کردند نرم افزارهای موجود 
در گوگل پلی آلوده به ویروس هســتند. مهندســین ســایبری 
شرکت آمریکایی پالو آلتو گوگل پلی را آلوده به ویروس معرفی 
کردند. محققان این شــرکت کــه در زمینه امنیت ســایبری 
فعالیت می کنند اعــالم کردند طی بررســی های خود بر روی 
13۲ برنامه فروشــگاه اینترنتی گوگل پلی، بدافزار iframe را 
شناسایی کردند. بســیاری از این نرم افزارهای آلوده به ویروس 
بیش از1۰۰۰۰۰بار توسط کاربران دانلود شده است که همین 
مسئله دســتگاه هوشــمند تعداد زیادی از کاربران را با مشکل 
روبه رو کرده اســت. محققان امنیت گوگل در این باره مقاله ای 
 به نــام Non-Android Threat را منتشــر کرده اند که 
در آن به کاربران تذکر داده شــده این بدافزارها باعث آســیب 
به کاربر یا دستگاه های اندرویدی می شــوند، همچنین توانایی 
آسیب رساندن به سیستم عامل های دیگر را نیز دارند که از این 

حیث نیز حائز اهمیت هستند.

توافق نامه همکاری میان دولت برزیل و اریکســون سوئد برای 
توسعه اینترنت اشیا امضا شــد تا مرکز نوآوری ویژه ای در این 
 کشــور امریکای التین تاسیس شــود. قرارداد همکاری مبتنی 
بر تاســیس مرکز ابداعات اپلیکیشــن های اینترنت اشیا است 
 که باهدف باال بردن امنیت ابزارهای عمومــی میان آنها منعقد

 São José dos Campos شده است. این مرکز در منطقه
 که هاب فناوری برزیل در ایالت ســائو پائولو اســت، واقع شده 
و با همکاری اســتارتاپ های خصوصی و اپراتورهای مخابراتی-

اینترنتی توســعه پیدا کرده است. اریکسون ســوئد در تعدادی 
از پروژه های آی تی به ریل ازجمله توســعه شبکه موبایل نسل 
) América Móvil 5 ) و همکاری اپراتور مکزیکیG / پنجم 

مشــارکت دارد که با ایجاد مرکز نوآوری مذکور می تواند دست 
به انتقال دانش به این کشور امریکای التین بزند. از سال۲۰۲۰ 

شبکه 5G وارد فاز تجاری در برزیل خواهد شد.

خدمات عکس گوگل موســوم به گوگل فوتو بــه ابزار ویرایش 
جدیدی مجهز شــده که تنظیم نور و رنگ عکس ها را تســهیل 
می کند. به گزارش دیجیتــال ترندز، گوگل هــر چند ماه یک 
 بار امکانات و ابزار تــازه ای را بــه Google Photos اضافه 
می کند و به تازگی کاربران با مراجعــه به بخش حالت خودکار 
 یــا Auto mode مــی توانند تنظیــم خودکار رنــگ و نور 
عکس ها را انجام دهند. این خدمات در ابتدا به نسخه اندرویدی 
برنامه عکس گوگل اضافه شده و قرار اســت به زودی به نسخه 
آیفون برنامــه مذکور هم اضافه شــود. کاربران نســخه تحت 
وب این برنامــه هم در آینده نزدیک به این خدمات دسترســی 
خواهند داشــت. عکس های تصحیح شــده به این شیوه بسیار 
درخشان تر به نظر می رســند و رعایت توازن رنگ ها با استفاده 
از هوش مصنوعی به کار رفته در ابزار یاد شــده بسیار چشمگیر 
 اســت. گوگل قبال ابزاری را برای تولید خــودکار آلبوم عکس 
به گوگل فوتو افزوده بود که می توانســت با بررســی تعدادی 
عکس بهتریــن آنها را به طور خــودکار انتخاب کــرده و از این 

طریق آلبوم عکسی را از یک رویداد بسازد.

ابزارهای متصل به تلفن هوشــمند روز بــه روز در حال افزایش 
هســتند و تازه ترین آنها زنگ در dbell HD Live است که 
به شــما امکان می دهد هنگام زنگ خوردن منــزل خود از هر 
نقطه ای بتوانید تصویر جلوی خانــه خود را روی موبایل ببینید.  
با این دســتگاه می توانید به فردی که مقابل منزل شما ایستاده 
مکالمه ای داشته باشید. این دســتگاه مجهز به دوربینی با زاویه 
دید1۶۰ درجــه با کیفیــت HD و مجهز به سنســور حرکتی 
اســت به این معنی که هرگونه حرکتی در مقابل منزل شــما را 
شناســایی و به شما هشــدار می دهد. این دســتگاه همچنین 
مجهز به سنسور صوتی هم هســت و در صورت شنیدن هرگونه 
رخدادی به تلفن همراه کاربر هشدار ارســال می کند. دوربین 
به کار رفته در این دســتگاه همچنین از نوع دید در شب است 
ضمن اینکه می تواند هشــدارهای صوتی و حرکتی را به همراه 
تصاویر مربوطه به کاربر ایمیل کند. این دستگاه همچنین قادر 
به پخش تصویر جلوی منزل روی تلویزیون - در هنگامی که فرد 
داخل خانه قرار دارد - هم هست. همچنین در کنار این دستگاه 
 می توان از تقویت کننــده صدای زنگ که به صورت بی ســیم 
و از طریق وای فای کار مــی کند هم بهره گرفــت. این تقویت 

کننده مانند یک دوشاخه کوچک به پریز متصل می شود.

خودروی لکســوس LS 600hL مجهز بــه رادار، دوربین های 
 پیشــرفته و سیســتم Lidar برای یک رانندگی بــدون راننده 
و نقشه تعریف شده اســت. خودروی مذکور حاصل دو پروژه کنار 
 Chauffeur و Guardian هم قرارگرفته تویوتا به نام هــای
اســت. پروژه Chauffeur بر مبنای خودرانندگی سطح چهار 
 ) رانندگی در مناطق شــهری ( و ســطح 5 به صورت خودگردان 
و خودمختار ) رانندگی در هرجا ( تعریف شــده و پروژه گاردین نیز 
مبتنی بر سیستم دســتیار راننده تعریف شده که مجهز به مانیتور 
اطراف خودرو و سیستم هشدار به راننده در مقابل برخورد با موانع 
و کمک در جلوگیری از تصادف و تصادم احتمالی در مواقع ضروری 
 Chauffeur است. محققان تویوتا معتقدند پروژه گاردین بهتر از
جواب داده و پیاده سازی می شــود که نمونه ای از آن را در فناوری 
ترمز خودکار در مواقع ضــروری در خودروهای مدرن مشــاهده 
می کنیم. خودروی رونمایی شــده بخشــی از پروژه چند میلیارد 
 TRI دالری تویوتا اســت که در ســال ۲۰15 در مرکز تحقیقات
استارت خورد که بخشــی از فناوری هوش مصنوعی تویوتا برای 
توسعه خودروی خودران و ربات های کمک کننده در خانه محسوب 
می شود. مرکز اصلی انستیتوی مذکور در استنفورد کالیفرنیا است 
و تاسیســات ماهواره ای برای خودروی مذکور نیز نزدیک دانشگاه 
MIT در ماساچوست و کمپس دانشگاه میشــیگان در » آن آربر 
 « مستقر است. سیســتم ترمز خودکار در مواقع ضروری به عنوان 
یکی از محصــوالت تویوتا قرار اســت از آخــر ۲۰1۷ روی تمامی 

خودروهای تویوتا ازجمله لکسوس در آمریکا نصب شود.

 آیا نرم افزارهای گوگل پلی 
آلوده به ویروس هستند؟

احداث مرکز توسعه اینترنت اشیا 
در برزیل با کمک اریکسون سوئد

افزوده شدن ابزار ویرایش جدید 
به خدمات عکس گوگل

به زنگ خانه از روی موبایل 
پاسخ دهید

رونمایی از اولین خودروی خودران 
تویوتا مجهز به هوش مصنوعی

اخبار

شرکت خودروسازی فورد اعالم کرد موفق به ابداع چاپگرهای سه بعدی شده 
که می توانند کل قطعات پیچیده و پیشرفته خودروها را به طور یکپارچه تولید 
کنند. چاپگر یاد شــده که Infinite Build ۳D نام دارد توســط شرکت 
Stratasys تولید شده اســت. فورد اولین شرکت خودروسازی جهان است 
که از فناوری Stratasys به طور آزمایشــی بدین منظور بهره گرفته است. 
استفاده از چاپگر یاد شده فعال در مرحله آزمایشی اســت و کارشناسان فورد 
می گویند استفاده از چاپگرهای سه بعدی برای تولید قطعات مختلف خودرو 
هم باعث کاهش وزن تمام شده اتومبیل ها می شود و هم مصرف سوخت آنها 
را کاهش می دهد. فورد برای طراحی قطعات خودرو با اســتفاده از این چاپگر 
ســه بعدی برنامه رایانه ای ویژه ای را هم ابداع کرده که ضمن تحلیل و بررسی 
قطعه آماده شده برای طراحی، نحوه عملکرد بازوی رباتیک چاپگر یاد شده را هم 
برنامه ریزی می کند. شاید نقطه ضعف مهم فعلی این چاپگر سه بعدی سرعت 
 پایین تهیه خروجی توسط آن باشد که موجب می شــود استفاده از این روش 

در مقیاس انبوه برای خودروسازان فعال اقتصادی نباشد.

 تلویزیونی موســوم به w۷ تولید شــده کــه ضخامت آن به انــدازه کاغذ 
دیواری های مورد اســتفاده در منازل اســت و می توان آن را به راحتی به 
دیوار چسباند. این تلویزیون OLED از کیفیت تصویر بسیار باال و تفکیک 
رنگ خارق العاده ای برخوردار بــوده و از تمامی فرمــت های مهم پخش 
تلویزیونی پشــتیبانی می کند. شــاید تنها نقطه ضعف قابل ذکر برای این 
تلویزیون بلندگوی پخش صدای آن باشــد که تا حدی بزرگ بوده و بدون 
استفاده از آن نمی توان صدای تلویزیون یاد شده را شنید. این تلویزیون که 
تنها ۲/5۷ میلیمتر ضخامت دارد اولین بار در نمایشگاه فناوری سی ای اس 

در ژانویه گذشته عرضه شد و وزن آن هم حدود سه کیلوگرم است. 
شــرکت ال جی می گوید فروش این تلویزیون ۶5 اینچــی را از ماه آوریل 
یعنی حدود یک مــاه دیگر آغاز می کند. قیمت نهایــی این تلویزیون هنوز 
اعالم نشــده، اما گفته می شــود ال جی آن را با قیمتی حدود۸۰۰۰ دالر 
روانه بازار می کند. اما به خاطر داشته باشــید باید برای شنیدن صدای این 

تلویزیون از بلندگوی مجزا که 1۰/5 کیلوگرم وزن دارد، استفاده کنید.

تولید پیچیده ترین قطعات خودروها 
با چاپگر سه بعدی

تلویزیونی با ضخامت کاغذ دیواری 
که به دیوار می چسبد

واکر جدید سالمندان 
با قابلیت اتصال به موبایل

 ROVA نــام یک واکر اســت که امکانات بیشــتری را بــرای حرکت 
در محیط های باز برای ســالمندان به ارمغان می آورد. این واکر توسط 
Digital Patient Revolution طراحی شــده که کیم گودسل 
مدیر آن خود به علت ابتال به بیماری تحلیــل رفتن عضالت دیگر قادر 
به  ورزش و حتی راه رفتن عادی نیســت. این زن با همکاری و همراهی 
شوهر خود تالش کرد واکر تازه ای برای رفع نیازهای شخصیش و دیگر 
نیازمندان ابداع کند. ROVA  دارای دو سبد است. همچنین به راحتی 
می توان به این واکر تکیــه کرد. جمع کردن ROVA بــرای قراردادن 
آن در خودرو به راحتی انجام می شــود. در ساخت این محصول از فیبر 
 ROVA .کربنی بادوام، مستحکم، سبک و کم وزن استفاده شده است 
از قابلیت اتصال به گوشــی هوشمند و کنترل شــاخص های سالمتی 
افرادهم برخوردار است. در صورت وقوع مشکل ناگهانی ROVA برای 
 کاربر برنامه همراه خود پیام هشــدار ارسال می کند. این محصول هنوز 

در دست طراحی است و زمان عرضه نهایی آن مشخص نیست.

همان طور که می دانیــد یکی از ویژگی های جــذاب تلگرام، 
Secret Chat یا همــان چت مخفی اســت. چت مخفی 
تفاوت هایی بــا چت معمولــی داشــته کــه از بارزترین آن 
 می توان به عــدم ذخیره ســازی اطالعات از جملــه متن ها 

و فایل های ارسالی اشاره کرد.  

اما در این مطلب می خواهیم با ارایه چهار مورد به شــما دلیل 
ضرورت اســتفاده از Secret Chat یا همان چت مخفی را 

اطالع دهیم. پس همراه ما باشید.
امنیت گفت وگو در این روش بسیار باالست!

اســتفاده از گزینه چت مخفی باعث می شــود تا شــما هیچ 

ردپایی از خود در هنگام چت، به جا نگذارید. 
پیام های ارســال شــده در این مــود، حتی در ســرور های 
تلگرام هم ذخیره نمی شــوند. پــس از پایان چــت مخفی، 
هیچ اثری از چــت  نه برای شــما و نه بــرای مخاطب مقابل 
ذخیره نمی شــود و در آینده هم قابل دســترس نخواهد بود. 
 » End to End « تلگرام از ایــن ویژگی رمزگذاری با نــام
 یاد می کند کــه به این معناســت؛ در این زمان اتصال شــما 
 به صورت مســتقیم با مخاطب مــورد نظرتــان خواهد بود 

و سرور ها هیچ دخالتی در این میان ندارند.
قابلیت های فوروارد و ویرایــش پیام در این مود 

غیرفعال می شوند!
همــان طور کــه گفتــه شــد یکــی از اصلی تریــن دالیل 
وجــود مــود Secret Chat در تلگرام باال بــردن امنیت 
گفت و گــو اســت؛ از همیــن رو هنگامی کــه از چت مخفی 
اســتفاده می کنید، دیگر قادر به فــوروارد و ویرایش پیام ها 
 نخواهیــد بــود. در این زمــان تنهــا قابلیت موجــود کپی 
و حذف کردن پیام خواهد بود. همین مورد باعث می شود که 

هیچ اثری از چت شما در تلگرام نباشد.
محدودیت در گرفتن اسکرین شات!

 Secret Chatدر برخی از گوشــی ها هنگامی که از قابلیت
اســتفاده می کنید، امــکان گرفتن اسکرین شــات برای تان 

غیرفعال می شود. اما در برخی هم به این صورت نیست. 
تلگرام تمام سعی  خود را می کند تا مانع گرفتن اسکرین شات 
شــود، اما در صورتی که در این زمینه موفق نشود و شخصی 
که بــا آن در حــال گفت و گو هســتید در مود چــت مخفی 
اسکرین شــات بگیرد، دقیقا درهمان زمان شــما را از گرفته 

شدن اسکرین شات مطلع خواهد کرد.
ارسال پیام با محدودیت زمانی

یکی دیگر از قابلیت های جالب چت مخفی، تعیین محدودیت 
زمانی برای پیام های ارسالی است. 

به عنوان مثال بــا فعال کردن محدودیــت زمانی1۰ ثانیه ای، 
 پیام های ارســالی شــما بعــد از گذشــت این مــدت زمان 
به طور کلی حذف می شــوند. این محدودیت زمانی می تواند 

برای چت ها و فایل های ارسالی شما فعال شود. 
 این قابلیت  را می توانید از بخــش Secret Chat با عنوان

Self-Destructor پیدا کنید.

 چهار دلیل برای این که از ویژگی
Secret Chat در تلگرام استفاده کنید

کافه اپهوش سنج

 Malwarebytes برنامــه ای بــرای پاکســازی بدافزارها 
در موبایل اســت که به کمک آن می توانید بدافزارهای موجود 
در گوشــی را شناســایی و حذف کنید. بدافزار های بســیاری 
وجود دارند که می توانند باعث کندی دســتگاه یا مشــکالت 
دیگر در گوشــی های موبایل شــوند. برای مثال نصب خودکار 
برخی برنامه هــا مانندAntivirus 3۶۰ یا ریدایرکت شــدن 
 خودکار صفحات اینترنتی به وب سایت های خارجی و تبلیغاتی، 
از مهم ترین بدافزارهایی هستند که به احتمال زیاد شما هم آن ها 

را تجربه کرده اید.
 پلی اســتور نیز در بازه های زمانی مختلف به کشــف و حذف 
این بدافزارها می پردازد که نشان از افزایش روزافزون بدافزارهای 
موبایلی دارد. تشــخیص و حذف بدافزارهای موبایلی به اندازه  
ویروس هــای کامپیوتری دقیــق و بدون خطا نیســت؛ با این 
حال اپلیکیشــن های متعددی در این زمینه منتشر شده است 
 که Malwarebytes یکی از بهتریــن گزینه های موجود 

برای اسکن و پاکسازی گوشی از بدافزارها، به حساب می آید.

  کارکــرد Malwarebytes در دو بخــش تقســیم بندی 
 شــده اســت. در بخــش اصلــی برنامــه کــه بــا عنــوان

 App Manager در اختیار شما قرار گرفته است، می توانید 
به اسکن برنامه های نصب شده در گوشی بپردازید تا بدافزارهای 

احتمالی را پیدا و پاکسازی کنید.
معموال اکثر بدافزارهــای موجود، به صورت اپلیکیشــن های 
 ناخواسته روی گوشی نصب می شــوند و می توانید با استفاده 
 از این بخش، شــانس شناســایی آن ها را چندین برابر کنید. 
بخش دیگر Malwarebytes به آنالیز عملکرد کلی شــما 
خواهد پرداخت و برای مثال وقتی وارد وب ســایتی شوید که 
احتمال مخرب بودن آن می رود، با هشدار امنیتی این اپلیکیشن 
مواجه خواهید شد که به شــما در رابطه با مرور وب سایت مورد 
 PUP نظر هشدار داده است. همچنین شناسایی اپلیکیشن های
که با هدف تبلیغات اجباری روی گوشی نصب می شوند، توسط 
Malwarebytes امکان پذیر است و اگر حس می کنید که 
به تازگی در گوشــی خود تبلیغات بی دلیل و مکرری مشاهده 
 Malwarebytes می کنید، پیشنهاد می کنیم حتما با کمک
یک بار گوشی خود را اســکن کنید. برای دانلود این اپلیکیشن 

می توانید از این لینک   goo.gl/ZTClQO  استفاده کنید.

:Malwarebytes برنامه

بــــرای گرفتــن پاکسازی بدافزارها در اندروید
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2094
یک مســابقه دو با مانع برگزار شــد. 5 دونــده در آن 
شــرکت کردند و همه بدون خطا از خــط پایان عبور 

کردند. 
حمید جلوتر از بهشاد و پشت ســر محسن بوده است. 
بیژن زودتر از کیوان از خط پایان عبور کرده، اما پشت 

سر بهشاد بوده است. 
رتبه بندی این 5 دونده را مشخص کنید.   

جواب معمای  2093 
پاسخ معمای خودکشــی: او پیش از این که خودکشی 
کند تعدادی قالب یــخ را در زیر پای خود قرار می دهد 
و به وسیله آن ها طناب را به سقف وصل کرده و طناب 
را به گردن خود می آویزد و پس از آب شدن قالب های 
یخ به تدریج اثری از آن ها باقی نمی ماند که این قضیه 

باعث متعجب شدن بقیه افراد می شود.
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.

استفاده از گزینه 
چت مخفی 

باعث می شود 
تا شما هیچ 

ردپایی از خود 
در هنگام چت، 
به جا نگذارید. 

پیام های ارسال 
شده در این 

مود، حتی در 
سرور های 
تلگرام هم 

ذخیره 
نمی شوند

استفاده از گزینه چت مخفی باعث می شود تا شما هیچ ردپایی از خود در هنگام چت، به جا نگذارید.

 همه مــا عالقه مند بــه دســتگاه های هوشــمند مانند 
آیپد هســتیم و آنها را معموال همه جا همراه خود داریم. 
اما به راستی آیا این وســایل مفید هستند، در این صورت 
چرا اســتیو جابز به کــودکان خود اجازه  داشــتن آیپد را 
نمی داد؟ آدام التر، اســتاد دانشــگاه نیویورک و نویسنده 
کتاب مقاومت ناپذیــر؛ خیزش فناوری هــای اعتیادآور 
و تجارت گرفتــار کردن ما، علت اینکه اســتیو جابز اجازه 
نمی داد تا فرزندانش آیپد داشته باشــند را این گونه بیان 
کرد که در سال۲۰1۰ استیو جابز در جریان کنگره اپل، از 

آیپد رونمایی کرد و از این دســتگاه به عنوان وسیله ای که 
امکانات آموزشی را همراه دارد، نام برد. وی در این رویداد 
افزود: آیپد، دستگاهی اســت که امکان وبگردی، تماشای 
ویدئو و تعامل با دیگران را فراهم می کند و به طور کل آیپد 
بهترین راهکار برای انجام این امور اســت. دو سال پس از 
این سخنرانی از استیو جابز پرســیدند فرزندان شما باید 
عاشق آیپد باشــند؟ وی در جواب گفت: من اجازه ندادم 
آنها در خانه آیپد داشــته باشــند و حقیقتا تصور می کنم 
که این وســیله بــرای فرزندانم خیلی خطرنــاک خواهد 

 بود. گفته  اســتیو جابز به این علت بود که وی می دانست 
این دستگاه چقدر می تواند اعتیاد آور باشد. 

هنگامی که یک آیپد به دست گیرید و شروع به کار کنید 
یا مواقعی کــه آن را همراه خود به بیــرون از منزل ببرید، 
مقاومت در برابر این پلتفرم مشکل می شود و به مرور شما 

به این اعتیاد مدرن مبتال می شوید. 
در نتیجــه در موقعیتی که کــودکان او درک کرده بودند 
که هدف اولیه سواســتفاده ذاتی از آیپد نیســت، باز هم 
مانند افراد دیگر در برابر جادوی این وســیله آسیب پذیر 
می باشند. بنابراین همه باید مواظب اعتیاد به گوشی های 

هوشمند باشیم.

چرا  استیو  جابز  به  فرزندانش  اجازه  استفاده  از آیپد را  نمی داد؟
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مدیر روابط عمومی اداره کل کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان گفت: اکران جشنواره پویانمایی از 15 
لغایت 19 اسفند ماه 1395 در نوبت صبح  به صورت رایگان ویژه 
مدارس و بعدازظهرها با تهیه بلیت ویژه دانشجویان و خانواده ها 
با کیفیت HD در مجتمع فرهنگی هنری کانون استان اصفهان 

برگزار می شود.
مهدی مشــکاتی با اشــاره به برگزاری جشــنواره بین المللی 
پویانمایی اظهار کرد: جشــنواره بین المللی پویانمایی تهران از  
15 لغایت 19 اســفند ماه در مرکز آفرینش های فرهنگی  هنری 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.
وی افزود: هم زمان با تهران در سراسر کشور و همچنین اصفهان 
نیز فیلم های این جشنواره در سالن های نمایش کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان به اکران در می آید.
مدیر روابط عمومی اداره کل کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان گفت: در اصفهان نیز مجتمع فرهنگی 
هنری کانون اســتان اصفهــان میزبانی کــودکان و نوجوانان 
عالقه مند به دیدن پویانمایی را بر عهده دارد. وی خاطر نشــان 
کرد: جشــنواره به صورت دوســاالنه برگزار می شــود و قدمت 

برگزاری آن به 20 سال پیش بر می گردد. 
در این دوره جشنواره شاهد حضور گسترده  فیلم سازان ایرانی و 
همچنین تولیداتی از 79 کشور جهان هستیم. مشکاتی عنوان 
کــرد: عالقه مندان با مراجعــه به مجتمع کانون بــه آدرس پل 
فلزی، بوستان کودک، مجتمع فرهنگی هنری کانون می توانند 

به تماشای فیلم ها بنشینند.

نمایشگاهی از آثار دانشجویان دانشــگاه سمیه با عنوان »پوستر 
برای پوستر« در گالری نقش خانه برپاشده است.

 مهناز محمدی کــه آثار ارائه شــده در این نمایشــگاه زیر نظر 
وی خلق شــده اســت، گفت: نمایشــگاه پوســتر برای پوستر، 
حاصل یک ترم تــالش دانشــجویان مقطع کاردانی دانشــگاه 
 ســمیه نجف آبــاد در درس »تکنولــوژی و کارگاه گرافیک 3«

 است.
وی افزود: تعــداد 41 اثر از 18 نفر از دانشــجویان این کالس 22 
نفره، با داوری اســتادان گرافیک اصفهان علی ســجادیه، رسول 

کمالی و احمدرضا میرمقتدایی به نمایشگاه راه یافت.
تعداد دانشجویانی که آثار آنها در نمایشگاه ارائه شده 18 نفر است 
و این آثار با وجودی که توسط دانشــجویان مقطع کاردانی خلق 
شده اند درحد آثار حرفه ای  است و داوری آثار نیز توسط استادان 

مطرح گرافیکی در شهر اصفهان انجام شده است.
مدرس دانشگاه سپهر اصفهان و دانشــگاه سمیه نجف آباد ادامه 
داد: موضوع این آثار شــامل کودکان کار، محیط زیســت، صلح، 
عاشورا و تایپوگرافی است و در همه آثار، بر ایده دار بودن پوسترها 

تاکید شده است.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشــگاه »پوســتر برای پوســتر« 
می توانند تا 19 اسفندماه صبح ها ســاعت 9 تا 12 و بعدازظهرها 
ســاعت 16 تا 19 به گالری نقش خانه واقــع در خیابان آمادگاه، 

مجتمع فرهنگی هنری سوره مراجعه کنند.

از کنار هم قرار گرفتن سه واژه مکتب، فلسفه و اصفهان به دوره ای 
از تاریخ تفکر و اندیشــه در اصفهان می رسیم که پیشینه ای غنی و 
قدرتمند از حیث علمی را در خود دارد. »مکتب فلسفی اصفهان«، 
اصطالحی نزد پژوهشگران عرصه مطالعات سنت حکمی و عرفانی 
عالم اســالم اســت. در قرن یازدهم هجری و در حکومت صفویان، 
اصفهان، کانون فیلســوفان قرار گرفــت. این شــهر در دوره های 
گوناگون همواره کانون فیلسوفان بوده است، و صرفا اصفهانی های 
فیلسوف در این مکتب نمی گنجند. در این زمان، برخورد اندیشه ها 
و ستیز فکری در پایتخت صفوی به اوج خود رسید و هر کس خود 
را صاحب نظر می دانســت. در ایــن میان میردامــاد از بزرگ ترین 
فالسفه اسالمی، مکتب فلسفی اصفهان را پایه گذاری کرد و بعدها 
این مکتب توسط مالصدرای شیرازی بســط و گسترش یافت و تا 
امروز که حدود 4 قرن از آن می گذرد، به نام این فیلسوف برجسته 
مسلمان شناخته می شود. بدون شــک باید گفت ظهور مالصدرا و 
حکمت متعالیه او که چهار قرن است تسلط کامل بر فضاي فکري 
ایران دارد مهم ترین تجلي مکتب، دوره یا حوزه فلســفي اصفهان 
است که در عصر صفویه شــکل گرفت اما نکته بسیار حائز اهمیت 
این است که بســیاري با شــنیدن نام »مکتب اصفهان«، حکمت 
متعالیه مالصدرا به ذهنشــان متبــادر مي شــود در حالي که در 
»مکتب اصفهان« ما شــاهد دو جریان متفاوت هســتیم که داراي 
اختالف مبنایي در آرا و نظریاتشان هستند اما در مجموع به واسطه 
مشــترکاتي تحت یک طبقه واحد به عنوان »مکتب اصفهان« قرار 
گرفته اند. آنچه واضح است مکتب فلســفی اصفهان به عنوان یکی 
از قله های رفیع تفکر و اندیشــه در جهان اسالم شناخته می شود 
که مطالعه آن در مسیر شــناخت و درک سیر تفکر فلسفه اسالمی 

ضرورت دارد و حلقه ای اصلی در زنجیره  آن محسوب می شود.
 همایش ملی مکتب فلسفی اصفهان

 گروه فلســفه دانشــگاه اصفهــان که به حــق به عنــوان یکی از
 برجســته ترین گروه های علمی در میان دانشــگاه های کشــور 
شناخته می شود و اســتادان بسیار برجســته ای را در حوزه علوم 
فلســفی در خود جای داده، اقدام به برگزاری دومین همایش ملی 
 مکتب فلســفی اصفهان نموده اســت. این همایش امــروز، فردا و

19 اسفندماه در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

مدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری استان اصفهان:

اکران های جشنواره پویانمایی
 در اصفهان آغاز شد

تا 19 اسفندماه برپاست؛

نمایشگاه »پوستر برای پوستر« 
در گالری نقش خانه

از امروز تا 19 اسفندماه صورت می گیرد؛

حضور استادان بزرگ فلسفه در 
پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسالم

نســخه نهایی و آماده پخــش جدیدترین فیلم ســینمایی مزدک 
میرعابدینی به زودی آماده می شــود. محمد احمــدی تهیه کننده 
سینما با اشاره به آخرین وضعیت ساخت »رقص پا« ساخته مزدک 
میرعابدینی گفت: این اثر برای رســیدن به نسخه نهایی در مراحل 
پایانی فنی قرار دارد و مرحله نهایی میکس آن در حال انجام است. 
وی درباره زمان آماده شدن نســخه نهایی »رقص پا« بیان کرد: فکر 
می کنم با این روند حدود دو الی ســه روز آینده نســخه نهایی آن 
آماده شــود تا پس از آن برنامه ریزی های الزم را بــرای اکران انجام 
دهیم. این تهیه کننده درخصوص بســتن قرارداد بــا دفتر پخش 
عنوان کرد: فعال با هیچ دفتر پخشی برای اکران صحبت نکرده ایم و 
تا زمان رسیدن به نســخه نهایی اتفاق خاصی نخواهد افتاد. گفتنی 
است؛ فیلم سینمایی »رقص پا« که نخستین تجربه حرفه ای مزدک 
میرعابدینی محســوب می شــود، پیشتر پروانه ســاخت آن به نام 

»حلزون« و تهیه کنندگی محمداحمدی صادر شده بود.

با نگاهی به آثار مالقلی پور می توان پایبندی او به سینمای جنگ و 
انقالب و جسارت در سینما را دید. در همه مقاطع زمانی، رده های 
سنی، طبقه های اجتماعی و اقشــار مختلف شغلی آدم هایی ظهور 
و بروز می کنند که انگار قرار است متفاوت و ماندگار نسبت به بقیه 
به دنیا بیایند، زندگی کنند و پس از فوت، نامشــان بر لب ها و دل ها 
بماند. سینما نیز از این قاعده مستثنی نیســت و افرادی را معرفی 
کرده و خواهد کرد که قلب و یاد مخاطب را تسخیر می کند و شاید 
به علت جذابیتی که دارد در اذهان بیشــتر رســوب کند و ماندگار 
شود. روزی که رســول مالقلی پور در 17 شــهریور سال 1334 در 
تهران به دنیا آمــد، مانند دیگران عادی چشــم به جهان گشــود 
و بزرگ شــد، اما جرقه او از زمانی زده شــد که در روزهای آغازین 
انقالب دوربین عکاســی به دست گرفت و با شــروع جنگ ایران و 
عراق به عکاســی حرفه ای پرداخت و پس از آن اولین فیلم مستند 

خود را از عملیات جنگ ساخت و جایزه گرفت.

نسخه نهایی »رقص پا« 
به زودی آماده می شود

مالقلی پور؛
همچنان زنده در یادها

جشنواره

نشســت خبــری نخســتین دوره »جشــنواره فیلم 
تلویزیونی مستند« با حضور آقایان غفوری مدیر شبکه 
مســتند و میرتیموری دبیر جشنواره در شبکه مستند 

برگزار شد.
مدیر شبکه مستند در این نشست خبری در خصوص 
طرح جشنواره گفت: هدف از تاسیس شبکه مستند از 
یک طرف شناسایی و جذب استعدادهای مستندسازی 
در کشــور و بخصوص در اســتان های دور افتاده  بود؛ 
اینکــه بتوانیم فضایــی را برای تعامل هرچه بیشــتر 

مستندسازان و مسئوالن فراهم کنیم.
وی افزود: از ســوی دیگر به دنبال ایجاد فضایی برای 
نمایش آثار و مقایســه داوری منتخبان با آرای مردمی 

و آرای داوران بودیم.
غفوری دربــاره جوایــز در نظــر گرفته شــده برای 
مستندهای برگزیده گفت: برای مســتندهای کوتاه، 
نیمه کوتاه و بلنــد هر بخش دو جایــزه در نظر گرفته 
شده است و جوایز در راستای حمایت از مستندسازان 
خواهد بود. برگزیدگان مســتند کوتاه بیست میلیون 
تومان، برگزیدگان مستندهای نیمه کوتاه سی میلیون 
و برگزیدگان مســتندهای بلند پنجاه میلیون تومان 

دریافت می کنند.
غفــوری ادامه داد: موضوع مســتندها آزاد اســت که 
بر اســاس شــیوه و نحوه ســاخت، متــن، تحقیق و 
پژوهش های صورت گرفته و تصویر مستند مورد داوری 
قرار می گیرند. نادر طالب زاده، محمد علی فارســی و 

مرتضی رزاق کریمی از داوران جشنواره خواهند بود.  
میر تیموری دبیر جشنواره مســتند هم اظهار داشت: 
آقای غفوری از جنس مستندسازان است و همیشه از 
این حوزه حمایت کرده است. وی در ادامه عنوان کرد: 
خوشحالم که بســتری برای نمایش آثار مستند ایجاد 

شد. 
میرتیموری در مــورد مهلت ارائه آثار اظهار داشــت: 
آخرین مهلت ارسال آثار جشــنواره 15 فروردین است 
و از 20 فروردین آثار به نمایش گذاشــته خواهد شد. 
اختتامیه جشــنواره هم خرداد ماه از طریق یک برنامه 

تلویزیونی برگزار خواهد شد.
وی گفــت: در ایــن دوره مســتندات ارائــه شــده 
گذشــته  هــای  ســال  تولیــدات  از  می تواننــد 
 باشــد و هیــچ ممنوعیتــی بــرای ارائه آثــار وجود 
ندارد.گفتنی اســت؛ از طریق سایت شــبکه مستند 
 عالقه مندان می تواننــد ثبت نام کرده و آثارشــان را 

ارائه دهند.

بهار 96 آثار جشنواره به 
نمایش در می آیند

درشهر
پیشنهاد سر دبیر: 

اکران های جشنواره پویانمایی  در اصفهان آغاز شد

پیدا کردن دلیل ســواالتی که مطرح شــد قطعــا نیازمند 
تحقیقات اجتماعی و دانشگاهی اســت، اما بر مبنای جوایز 
جشــنواره های داخلی چنین بــه نظر می رســد که ذائقه 
سینمایی و روشــنفکران امروزی بر این است که فیلم های 
شاد را فاقد ارزش هنری بدانند و فقط فیلم هایی به نظرشان 
باارزش و صاحب سبک تلقی می شــود که به قول معروف 
اعصاب مخاطب را برای چنــد روز به هم بریزد و به ناامیدی 
او دامن بزند. این درحالی است که سینمای افسرده و ناامید 
مروج نابودی روح و روان یک کشــور اســت و مهم تر اینکه 
سینما در وهله اول هنری است در جهت تفریح و سرگرمی 

مردم و باید پاسخگوی اوقات فراغت مردم یک جامعه باشد.
باید چراغی روشن کرد

علیرضا رئیســیان، کارگردان ســینما که فیلم هایی مانند 
دوران عاشــقی، چهل ســالگی و پرونده هاوانا را ســاخته 
است، ضمن تاکید بر غلبه تلخی بر ســینمای ایران گفت: 
فیلم های جدید ایران، بالون سیاه بزرگی را هوا کرده و خیلی 
معلوم نیست درنهایت مسافران این بالون را )که مخاطبان 
هستند(، قرار است کجا بنشاند. مسئوالن سینمایی درحالی 
که برنامه ریزی مدونی دراین باره ندارند دائما بر جوان گرایی 
اصرار می ورزند و عموما سرنشــینان این بالون ســیاه هم 
همین کارگردانان جوان هســتند. طبیعتا برای پرداخت به 
مســائل جامعه باید بینش و آگاهی تجربی و علمی داشت 
یا از مشــاوران زبده ای دراین باره بهره برد و وقتی هر کدام 
از این دو شرط مهیا نشود فقط می شود مسئله طرح کردن! 
طرح مسئله هم در ســینمای ایران معموال به نیت شرکت 
در جشنواره ها و جشنواره های خارجی انجام می شود. مثال 
موضوع اسیدپاشی که پارسال ســه فیلم درباره آن ساخته 

شد اولویت چندم جامعه ماست؟
راهکار، نشان مردم دهید

دکتر فریده دوکانه ای فرد، مشــاور خانواده، تولید و پخش 

فیلم های تلخ در جامعه را یکی از دالیل افســردگی دانست 
و گفت: نمایش ســیاهی بیش از اندازه، انتقادی اســت که 
به فیلم های اجتماعی وارد اســت. آیا هدف کارگردان آشنا 
کردن مردم بــا معضالت اجتماعی اســت؟ اینها را که خود 
ما می دانیم. مــا می دانیم خانواده  هایی هســتند که درگیر 
تامین داروی بیماری صعب العالج هســتند یا خانواده هایی 
که از خیانت رنج می برنــد یا خانواده هایی کــه در حداقل 
تامین مخارج زندگی شان درمانده اند و یا ... ، اگر هدف صرفا 
آشنایی با این مشکالت اســت که ما واقعا نمی خواهیم این 
مشــکالت دائما به ما یادآوری شــود، چون یادآوری بیش 
از اندازه چنین مســائلی باعث نوعی وحشــت، ناامیدی و 
افسردگی در انسان می شــود. بهتر است به جای تلخ کردن 
کام مردم، راه درمان دردها را نشــان بدهند و امید و انگیزه 
ادامه زندگی را در آنهــا باال ببرند. او ادامــه داد: بعضا گفته 
می شود هدف از ســاخت و نمایش چنین فیلم های تلخی 
این است که مردم به آنچه دارند، راضی باشند و مثال نشان 
بدهند که اگر تو به عنوان یک شهروند زندگی ویرانی داری، 

همین زندگی تو رویای خیلی ها در این جامعه است یا اگر تو 
10 مشکل داری دیگری 100 مشــکل دارد، پس از اینکه 

جای او نیستی  خوشحال باش!
روزنه های امید را هم ببینید

عبدا... اسفندیاری بازرس خانه سینما و عضو هیئت داوری 
پیشــگیری از وقوع جرم قــوه قضائیه که چنــدی پیش با 
بررســی فیلم های جشــنواره فجر از ســه فیلم »فراری«، 
»کارگر ســاده نیازمندیم« و »یک روز بخصوص« به دلیل 
رویکرد اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قدردانی کرد، 
گفت: ترویج فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم از اهدافی است 
که باید در سینما دنبال شود. با مشــاهده فیلم های امسال 

جشــنواره به وضوح شــاهد 
تغییرات مثبتی در حوزه های 
اجتماعی نســبت به فیلم های 
سال های گذشــته بودیم که 
بجز چند فیلمی که به شکلی 
ضعیــف از فیلم هــای موفق 
الگوبرداری  گذشته  سال های 
کرده بودند، بقیــه فیلم ها در 
عین تلخــی روزنه های امیدی 
را هم به نمایش می گذاشتند 
که متاسفانه این روزنه ها اصال 
توسط منتقدان سینمایی دیده 
نمی شود. فیلم سازان جوان ما 
نگاه ملموس تری به موضوعات 
اجتماعی دارند و بازتاب دهنده 
اجتماعی هســتند  معضالت 

و چنانچه مورد حمایت و تشــویق قرار گیرند، در سال های 
آینده فیلم های ارزشمندی را برای سینمای ایران خواهند 

ساخت.
در جامعه شادی هم وجود دارد

محمد احمــدی تهیه کننده »دو ســاعت بعــد مهرآباد«، 
»آزمایشگاه«، »من از ســپیده صبح بیزارم« و... بیان کرد: 
ســینما آیینه جامعه اســت و در یک جامعه کنار تلخی و 
ســیاهی، شــادی و امید هم وجود دارد. من شخصا موافق 
نمایش تیرگی مطلق نیســتم. چون تیرگی بیش از اندازه 
قطعا تبعات خوبی در یک جامعه به دنبــال ندارد و به مرور 
زمان تاثیرات منفی بر روحیه مردم می گذارد، اما به هر حال 
فیلم های تولیدی در این ژانر در جامعه ما روزبه روز در حال 
افزایش اســت. امیدوارم فیلم های اجتماعی ضمن نمایش 
مشکالت و معضالت جامعه روزنه امید و راهکاری هم برای 

مخاطب باقی بگذارند.

چرا بیشتر فیلم های اجتماعی کام مردم را تلخ می کند؟

سینمای اجتماعی؛ از سیاهی غم تا سفیدی نشاط!
کارگردانی که دغدغه های اجتماعی دارد تا کجا موظف 
است دردهای اجتماعی را بیان کند؟ معضالت و دردهای 
اجتماعی که شــامل فقر، بیماری، خیانت، طالق و... 
می شود تا چه اندازه دامنگیر جامعه است که مضمون 
اکثر قریب به اتفاق تولیدات سینمایی سال های اخیر 
را به خود اختصاص داده؟ چرا تولید فیلم های اجتماعی 
که در آنها به شادی و سرخوشی هم توجه شود، در این 
سال ها کمرنگ شده اســت؟ آیا هیچ رگه ای از شادی 
در جامعه ما وجود ندارد که سینما آن را بازتاب دهد؟ 
درست است که بیان مشکالت اجتماعی از ضروریاتی 
است که در سینما حتما باید به آن پرداخته شود، اما آیا 

مابین این همه غم و درد هیچ رگه ای از امید نیست؟

تیرگی بیش از 
اندازه قطعا تبعات 

خوبی در یک 
جامعه به دنبال 
ندارد و به مرور 
زمان تاثیرات 

منفی بر روحیه 
مردم می گذارد

هنرمندان

جواد عزتی بازیگــر نقش صادق در فیلم ســینمایی»ماجرای 
نیمــروز«  درباره ایفای نقشــی جدی در ایــن فیلم گفت: من 
مدیوم ایفای نقــش در فیلم و ســریال را از هم جــدا می دانم. 
حدود 80 درصد از نقش هایی که تاکنون در ســینما به ایفای 
آن پرداخته ام جدی هســتند و تنها 20 درصد از آنها طنز بوده 
است.  بیشتر کارهایی که در سینما حضور یافته ام جدی هستند. 
سعی می کنم کارهایی را انتخاب کنم که در سینما و تلویزیون 
ماندگار باشند، مثل فیلم سینمایی»شیار 143« و »فرشته ها با 
هم می آیند«. وی ادامــه داد: در این چند وقته که منتج به بازی 
در فیلم »ماجرای نیمروز« شــد، فیلم نامه های بسیاری به من 
پیشنهاد شد که بیشتر آنها سینما گیشه بودند و فروش خوبی هم 
در پی داشتند، ولی من عالقه مند بودم اثری را برای کار انتخاب 
کنم که مدت بسیاری در خاطر مخاطبان بماند و به آن افتخار 
کنم. افتخــار می کنم که در فیلم »ماجرای نیمــروز« به ایفای 
نقش پرداختم، در این ســال هایی که در سینمای ایران حضور 
دارم بیشتر سعی کردم به ایفای نقش های ماندگار بپردازم تا آنکه 
نقش اول یک فیلم پرفروش باشم. عزتی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا با صادق واقعی مالقاتی داشته اید اظهار کرد: قبل از 
فیلم برداری فیلم، صادق واقعی را نمی شناختم؛ اما بعد از ساخت 
فیلم چندین بار با وی مالقات داشته ام.  ما نمی خواستیم داستان 

در خدمت شــخصیت ها باشد، می خواســتیم شخصیت ها در 
خدمت داستان باشد. این تاریخی است که ما گذرانده ایم و به هر 
دلیلی به آن نپرداخته و  راجع به آن سخن به میان نیاورده ایم. به 
نظر می رسید که نمی خواستند آن تلخی ها دوباره یادآوری شود. 
وی در پاسخ به این ســوال که آقای رضوی »ماجرای نیمروز« 
را مدیون فیلم سینمایی»ســیانور« می داند، شــما خود فیلم 
»سیانور« را دیده  بودید، نظرتان درباره آن چیست تصریح کرد: 
»سیانور« را دیدم و به نظرم اثر بسیار جذابی بود. آقای رضوی از 
این جهت این حرف را زدند که »ســیانور« برای اولین بار دل به 
دریا زد و چنین داستانی را روایت کرد فکر می کنم آقای رضوی 

بازخورد بسیار خوبی از این موضوع گرفته است.

اولین تجربه بلند سینمایی رقیه توکلی مراحل پایانی 
صداگذاری خود را می گذرانــد. رقیه توکلی کارگردان 
سینما درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی »مادری« 
برای اکران گفــت: این اثر مرحله نهایــی صداگذاری 
خود را برای اکران پشت سر می گذارد. از سویی حدود 
هفت دقیقــه از آن را کوتاه کردیــم. وی عنوان کرد: 
پس از آماده سازی کامل و رســیدن به نسخه نهایی و 
مورد تاییــد قصد حضور در جشــنواره های خارجی و 
برنامه ریزی اکران داخلی را داریم که در خبرهای بعدی 
جزئیات آن را اعالم خواهیم کرد. گفتنی اســت؛ فیلم 
»مادری« اولین تجربه بلند ســینمایی رقیه توکلی در 
مقام کارگردانی است که تهیه کنندگی آن را سیاوش 
حقیقی انجام می دهد و بازیگرانی چون نازنین بیاتی، 
هانیه توســلی، هومن سیدی، ملیســا ذاکری،  مریم 
بوبانی، آنا زارع، سجاد اسماعیلی و ... در آن ایفای نقش 
می کنند. داســتان »مادری« درباره زندگی دو خواهر 
اســت که به تنهایی در شــهر  یزد با یکدیگر زندگی 
می کنند؛ با این تفاوت که یکی عشق  خود را رها کرده و 

دیگری عشقش او را رها کرده است. 

سیروس مقدم از روند ساخت ســریال »علی  البدل« و 
علت تمایل خود برای تولید سریال گفت.

سیروس مقدم کارگردان ســینما و تلویزیون، درمورد 
روند تولید ســریال »علی  البدل« گفت: ساخت سریال 
»علی  البدل« تقریبا یک ســال طول کشــید و در حال 
حاضر تدویــن این مجموعه به پایان رســیده اســت. 
آماده ســازی صدابرداری، موســیقی و تیتراژ آن هم در 
حال انجام اســت. وی ادامه داد: ســریال »علی البدل« 
طبق اعالم شــبکه یــک از عید نــوروز 96 هر شــب 
میهمان خانه های مردم خواهد شــد.کارگردان سریال 
»پایتخت« تصریح کرد: ســریال »علی البدل« طرحی 
بود که با نویســندگی محســن تنابنده سه سال پیش 
قصد ساختش را داشتیم؛ اما  تولید آن به دلیل سختی 
مجموعه به تعویق افتاد و همچنین نیازمند فصل بهار و 
تابستان بودیم. به همین خاطر امسال فرصتی مناسب 
بود تا این مجموعه از آرشیو بیرون آمده نوشته و ساخته 
شود.   مقدم بیان کرد: سریال »پایتخت« و »علی البدل« 
هیچ نقطه مشترکی از لحاظ داستان، شخصیت پردازی و 

حتی نوع شوخی با یکدیگر ندارند. 

جواد عزتی: 

عاشقانه، نقشم  را در »ماجرای نیمروز«  دوست دارم »مادری« در مراحل پایانی 
صداگذاری

چرا کارگردان پایتخت بیشتر 
سریال می سازد؟

تلویزیونسینما

دو فیلم اکران 
نوروز قرارداد 
خود را هنوز ثبت 
نکرده اند

ســخنگوی شــورای صنفی نمایش، با اشاره 
بــه اینکه اکران نــوروز از چهارشــنبه هفته 
آینــده 25 اســفند آغــاز می شــود، گفت: 
 لیســت فیلم های اکــران نــوروزی تکمیل

نشده است.
غالمرضا فرجــی درباره تصمیمات شــورای 
صنفی نمایش، اظهار کرد: در این جلسه مقرر 
شد فیلم »ســه بیگانه« از فردا 18 اسفند ماه 

در گروه سینمایی ماندانا اکران شود. 

وی با اشــاره به اینکه پیش بینی ها درباره دو 
فیلم باقی مانده اکــران نوروز فقط گمانه زنی 
رسانه ای اســت، افزود: با توجه به آیین نامه 
شــورای صنفی نمایش، تا قــرارداد فیلم ها 
 ثبت نشــود اکران آنهــا برای نــوروز قطعی

 نیست.
سخنگوی شورای صنفی نمایش با بیان اینکه 
هنوز دو فیلم از 6 فیلم اکــران نوروزی برای 
سرگروه های اســتقالل و آفریقا قرارداد خود 

را ثبت نکرده اند، خاطرنشــان کرد: تا هفته 
آینــده تکلیف دو فیلــم باقی مانده روشــن 

خواهد شد. 
فرجــی همچنین دربــاره انتخابــات جدید 
شــورای صنفــی نمایــش، توضیــح داد: 
به زودی نماینــدگان صنوف عضو شــورای 
صنفــی نمایــش معرفی مــی شــوند تا در 
 اولین جلسه شــورا در ســال 96، انتخابات

برگزار شود.
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پیشنهاد سردبیر:
۹۶ میلیون دالر کاال از استان صادر شد

اخبار

مدیر ستاد دیه اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: 
۱۵ درصد از زندانیان استان دارای جرایم مالی از جمله 
چک، دیه تصادف و مهریه هســتند. حافظ طاهری با 
بیان اینکه بدهی زندانیان جرایم مالی استان رقم های 
پایینی است اظهار داشت: مردم متاسفانه دید مثبتی 
نســبت به زندان و زندانی ندارند، همه کسانی که وارد 
زندان می شــوند خالفکار نیســتند بلکه عــده ای به 
خاطر مشکالت مالی گرفتار زندان می شوند. طاهری 
خاطرنشان کرد: استان دارای مردم سخاوتمندی است 
که در جشن های گلریزان کمک های خوبی جمع آوری 
می شود اما در خارج از جشن ها هیچ کمکی جمع آوری 
نمی شود. مدیر ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه برخی از زندانیان با کمک های ناچیز آزاد 
می شوند، افزود: امســال 2 زندانی اجاره خانه با مبلغ 
بدهی یک میلیــون و ۵00 هزار تومــان و 2 میلیون و 
800 هزار تومان آزاد شــدند. طاهری با بیان اینکه از 
ابتدای امسال تاکنون ۱20 زندانی آزاد شده اند، گفت: 
براساس اعالم ستاد دیه کشور، زندانیان با بدهی مالی 
تا ســقف 22 میلیون تومان بالعوض آزاد می شوند که 
هفته گذشته ۱2 زندانی آزاد شدند و تا پایان سال نیز 
بیش از 48 نفر دیگر آزاد می شــوند. وی خاطرنشــان 
کرد: شــهروندان می تواننــد از منزل با شــماره تلفن 

#7777038*780* به ستاد دیه کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار 
چهارمحال گفت: ۹۶ میلیون و 7۱۵ هزار و 234 دالر کاال 
از این استان به خارج از کشور صادر شــده است. به نقل 
از روابط عمومی اســتانداری، سیامک سلیمانی دشتکی 
تاکید کرد: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 24 درصد رشد دارد. وی افزود: امسال هدف صادراتی 
چهارمحال و بختیاری ۱02 میلیــون دالر در نظر گرفته 
شده که براســاس پیش بینی های صورت گرفته تا پایان 
سال محقق می شود. وی تصریح کرد: این میزان صادرات 
به ۱8 کشور دنیا شامل هلند، برزیل، رومانی، تاجیکستان، 
لهستان، گرجستان، آمریکا،  قرقیزستان، ترکیه، پاکستان، 
هندوستان، کویت، ترکمنســتان، امارات متحده عربی، 

ازبکستان، آذربایجان، عراق و افغانستان انجام شد.

مدیر ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری:

۱۵ درصد زندانیان استان 
بدهکار مالی هستند

معاون استاندارچهارمحال و بختیاری:

۹۶ میلیون دالر کاال از 
استان صادر شد

با مسئوالن

مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری از اختصاص بیش 
از ۱۹ میلیارد ریال اعتبار به خدمات پشــتیبانی عشایر در این 
استان خبر داد. یحیی حسین پور اظهار کرد: در سال جاری ۱۹ 
میلیارد و ۱40 میلیون ریال اعتبار به خدمات پشتیبانی عشایر  

استان چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه اســکان عشایر در سال گذشــته با بیش از ۱8 
میلیارد ریال و در ســال ۹3 با 8 میلیــارد و ۵00 میلیون ریال 
اعتبار اجرا شــد، بیان داشــت: این عملیات در ســال جاری با 
33 میلیارد ریال اعتبار انجام و مطالعات جامع عشــایری نیز با 

اعتباری بالغ بر ۱2 میلیارد و ۹00 میلیون ریال صورت گرفت.
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اعتبارات 
این دستگاه اجرایی در ســال های مختلف عنوان کرد: اداره کل 
امور عشــایر چهارمحــال و بختیــاری اعتبار مورد نیــاز برای 
خدمات رسانی را از منابع ملی و استانی تامین کرده و در سنوات 
گذشته نیز از محل طرح جایگزینی ســوخت فسیلی، با احداث 
بالغ بــر 220 جایگاه توزیع نفــت ســفید و گاز مایع، خدمات 

شایانی به جامعه عشایری استان ارائه داده است.

جواد کارگران مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی چهارمحال و 
بختیاری با بیان آغاز سومین جشنواره اســتانی فیلم کوتاه بام 
ایران از روز یکشنبه گفت: در این روز 3۶ فیلم در فرهنگ سرای 

شهرکرد اکران شد.
وی افزود: نزدیک به 800 نفر از عالقه مندان به فیلم و سینما به 

تماشای این آثار نشستند. 
کارگران با بیان اینکه تماشــای این فیلم ها بــه صورت رایگان 
از ســاعت ۹ تا ۱2 و ۱4 تا ۱۹ صورت می گیــرد ادامه داد: روز 
گذشــته 24 فیلم کوتاه اکران شــد.  وی اضافه کــرد: 74 اثر 
داستانی و مســتند با موضوعات رفتارهای مردم سرزمین من، 
تحکیم بنیان خانواده، شــعار ســال »اقتصــاد مقاومتی، اقدام 
و عمل«، آســیب های اجتماعی، نماز و نیایش، عفاف و حجاب 
و آزاد در این جشــنواره به نمایش در می آیــد.  کارگران گفت: 
اختتامیه سومین جشنواره استانی فیلم کوتاه بام ایران، امروز با 
معرفی 8 اثر برتر در بخش داستانی، ۶ اثر برتر در بخش مستند، 
2 اثر برگزیده فیلم اولی، یک اثر برگزیده با موضوع شعار سال و 

یک اثر برتر منتخب هیئت داوران برگزار می شود.

اســتاندار چهارمحــال و بختیاری گفــت: ایجاد تــوازن بین 
 دهک هــای مختلــف در توزیع عادالنــه امکانات موثر اســت 
از ایــن رو باید زمینــه اجرای این تعادل فراهم شــود. قاســم 
سلیمانی دشتکی در نشست با مدیرکل و کارکنان کمیته امداد 
امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری که در آســتانه سال نو 
و به مناسبت هفته احســان و نیکوکاری برگزار شد اظهار کرد: 
در بدو پیروزی انقالب اســالمی ایران این کمیته با فرمان امام 
راحل)ره( و به جهت حمایت از قشرهای محروم جامعه تشکیل 
شد. وی با اشــاره به اینکه فشــار تحریم ها  و فشارهای استکبار 
جهانی، جنگ تحمیلی و دیگر دشمنی ها در برهه های مختلف 
بعد از انقــالب تنها برای ضربه زدن به نظام جمهوری اســالمی 
و انقالب بوده است، افزود: اما خوشــبختانه با حضور به موقع و 

بجای مردم در عرصه های مختلف همه دسیسه ها خنثی شد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ایجاد توازن بین 
دهک های مختلف در توزیع عادالنه امکانات موثر اســت والزم 
اســت  زمینه اجرای این تعادل  فراهم شــود، اضافه کرد: ایجاد 
تعاونی های ویژه مددجویــان کمیته امداد امــام خمینی )ره( 
در این اســتان می تواند در ایجاد اشــتغال و کاهش وابستگی 
به کمک های مردمی موثر باشد، پس الزم اســت در ایجاد این 

تعاونی ها تالش شود.

معــاون گردشــگری وســرمایه گــذاری میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری از برگزاری  
20دوره آموزشــی گردشــگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در 

چهارمحال وبختیاری خبر داد.
به نقل از روابــط عمومی میــراث فرهنگی، حیــدر صادقی از 
برگزاری دوره های آموزشــی گردشــگری در راســتای اجرای 
برنامه های مصوب ســتاد اقتصاد مقاومتی و بســته حمایت از 
گردشــگری با همکاری این اداره کل و معاونت آموزشی جهاد 
دانشــگاهی اســتان خبر داد.  وی برگزاری دوره های آموزشی 
مدیریت ارتباط و رفتار با مشــتری و اقامتگاه های بوم گردی و 
دوره های آموزشــی توانمند ســازی جوامع محلی روستاهای 
هدف و عوامــل اجرایــی کاروان هــای راهیان نــور را از دیگر 
برنامه های ایــن اداره کل ذکر کرد. حیــدری گفت: کالس های 
آموزشــی راهنمایان موزه و محوطه هــای تاریخی نیز به مدت 

هشت ساعت درسالن جلسات این اداره کل برگزار شد.
وی خاطرنشــان کرد: دوره آموزشــی مدیران رســتوران ها و 

سفره خانه های سنتی فردا برگزار می شود.

مانور طرح بسیج سالمت نوروزی اســتان چهارمحال و بختیاری 
با شرکت 44 بازرس بهداشت محیط و با شــعار »شهروند سالم 
در شهر سالم« صبح روز گذشته در شــهرکرد برگزار شد. در این 
مانور ۶ تیم 2 نفره بازرسان بهداشت محیط زیست از شهرستان 
شهرکرد و 8 تیم 3 نفره از سایر شهرســتان های استان با نظارت 
4 اکیپ 2 نفره عملکرد مراکــز تهیه و توزیع مــواد غذایی را در 
شهر شهرکرد کنترل کردند. هدف از برگزاری این مانور آمادگی 
نیروهای اجرایی طرح بسیج ســالمت نوروزی به منظور ارتقای 
ســطح کیفی مراکز تهیه و توزیع غذایی در اســتان عنوان شده 
است. طرح بســیج نوروزی چهارمحال و بختیاری از اول اسفند 
۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶ با همکاری ۱8۵ نفر از بازرســان بهداشت 

محیط در این استان اجرا می شود.

اکران ۳۶ فیلم کوتاه در اولین روز از 
جشنواره بام ایران

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ایجاد توازن بین دهک های مختلف 
در توزیع عادالنه امکانات موثر است

20دوره آموزشی گردشگری با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی در چهارمحال

برگزاری مانور
طرح بسیج سالمت نوروزی

اختصاص ۱۹ میلیارد ریال اعتبار به 
پشتیبانی عشایر چهارمحال

سردار غالمعباس غالمزاده با اشــاره به کشف 8 هزار عدد از 
انواع مواد محترقه غیر مجاز در لردگان اظهارداشــت: در پی 
خبری مبنی بر نگهداری مواد محترقه غیرمجاز برای استفاده 
در ایام پایانی سال و چهارشنبه سوری در یکی از مغازه های 
سطح شهر، رســیدگی به موضوع در دســتور کار ماموران 

فرماندهی انتظامی شهرستان لردگان قرار گرفت.
وی افــزود: پس از هماهنگی بــا مقام قضائــی، ماموران در 
بازرسی از این مغازه 8 هزار عدد از انواع ترقه را  کشف کردند 
و یک نفر نیز دراین ارتباط دستگیر شــد. فرمانده انتظامی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به کشف 28 هزار عدد از انواع 
مواد محترقه غیرمجاز دیگر در بروجن خاطرنشان کرد: در پی 
خبری مبنی بر نگهداری مواد محترقه غیر مجاز برای استفاده 
در ایام پایانی سال و چهارشنبه سوری در یکی از مغازه های 
سطح شــهر رســیدگی به موضوع در دســتور کار ماموران 
کالنتری شهر فرادنبه قرار گرفت. وی گفت: پس از هماهنگی 
قضائی ماموران در بازرسی از این مغازه 28 هزار عدد از انواع 

ترقه  را کشف کردند و یک نفر نیز در این رابطه  دستگیر شد.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با توجه 
به در پیــش بودن ماه های پایانی ســال و برگزاری مراســم 
چهارشــنبه ســوری مبارزه با تولید کنندگان مواد محترقه 
به طور جدی در دســتور کار این پلیس اســت. غالمزاده از 
 کشف 4 میلیارد ریال کاالی قاچاق در استان خبر داد و افزود: 
در پی کسب اخباری مبنی بر تردد قاچاقچیان از محورهای 

مواصالتی اســتان به منظور حمل کاالی قاچاق، رسیدگی 
موضوع در دســتور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز پلیس آگاهی اســتان قرار گرفت. وی ادامه داد: ماموران 
طی عملیات ایست و بازرســی در محور »لردگان - بروجن« 
یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک به حمل کاالی قاچاق 
را متوقف کردند. فرمانده انتظامــی چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی 
از این خودرو ۱۱ هزار عدد از  انواع اسباب بازی مکانیزه فاقد 
مدارک مثبت گمرکی به ارزش 4 میلیارد ریال کشف و یک 
قاچاقچی نیز در این زمینه دستگیر شد. غالمزاده با اشاره به 
پلمب 30واحد صنفی متخلف در لردگان گفت: در راســتای 
ارتقای امنیت اجتماعی، طرح شناســایی واحدهای صنفی 
متخلف و فاقد پروانه کسب در لردگان به مرحله اجرا گذاشته 
شــد. وی با بیان اینکه ماموران اداره نظارت براماکن عمومی 
شهرســتان لردگان از 30 واحد صنفی به صورت محسوس 
 و نامحســوس بازدید کردند، افزود: مامــوران در این بازدید

 30 واحــد متخلــف را پلمب کردنــد. فرمانــده انتظامی 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اجــرای طرح های امنیت 
اجتماعی و اخالقی در صنوف به منظــور ایجاد فضایی امن 
برای شهروندان و برخورد با صنوف متخلف صورت می گیرد 
و این مجموعه انتظامی با تمام توان در خدمت مردم اســت. 
غالمــزاده با بیان اینکه انــواع داروی قاچاق در شهرســتان 
لردگان کشف و ضبط شد، تصریح کرد: در پی کسب خبری 

مبنی بر توزیــع غیر مجاز دارو توســط یــک قاچاقچی در 
شهر لردگان موضوع در دســتور کار ماموران پلیس امنیت 
عمومی این فرماندهی قرار گرفــت. وی افزود: ماموران پس 
از بررســی های دقیق و احــراز صحت و ســقم موضوع، این 
قاچاقچی را شناســایی و طــی هماهنگی با مقــام قضائی 

مخفیگاه وی را مورد بازرسی قرار دادند.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در بازرسی 
از این محل انواع داروی قاچاق شــامل 7 هــزار عدد قرص، 
شــربت متادون و پودر و قرص چاقی به ارزش 200 میلیون 
ریال کشف و متهم دستگیر شد. غالمزاده با اشاره به معرفی 
متهم به مراجع قضائی گفت: برخورد باقاچاقچیان کاال و دارو 
همچنان در دستور کار نیروی انتظامی است و پلیس قاطعانه 
با این قبیل جرایم برخورد قانونی خواهد کرد. وی از کشــف 
بیش از ۱/۵ تن چوب قاچاق بلوط در شهرستان لردگان خبر 
داد و بیان کرد: در پی وصول گزارشــی مبنی بر قاچاق چوب 
بلوط در محورهای مواصالتی شهرســتان لــردگان موضوع 
در دســتور کار ماموران فرماندهی انتظامی بخش فالرد قرار 

گرفت.
 فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: ماموران پس 
از هماهنگی با مقام قضائی طی عملیات ایست و بازرسی در 
محور یاسوج- لردگان یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب 
را متوقف کردند. غالمزاده ادامه داد: در بازرسی از این خودرو 
یک تن و ۶۵0  کیلوگرم چــوب قاچاق درخت جنگلی بلوط 
کشــف و راننده خودرو نیز دستگیر شــد. وی از انهدام باند 
سارقان حرفه ای داخل خودرو در شهرکرد خبر داد و گفت: در 
پی وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو در سطح شهرستان، 
شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار 

پلیس انتظامی این شهرستان قرار گرفت. 
فرمانده انتظامــی چهارمحال و بختیاری افــزود: ماموران با 
انجام اقدامات اطالعاتی و گشت زنی نامحسوس باند 3 نفره 
سارقان خودرو را حین ســرقت از یک خودرو شناسایی و در 

یک اقدام سریع و غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.
غالمزاده با اشــاره به اینکه متهمــان در بازجویی های فنی 
پلیس به چندین فقره ســرقت داخل خودرو اعتراف کردند، 
خاطرنشــان کرد: در بازرســی از مخفیگاه ســارقان 3 عدد 
جک، جعبه ابــزار، 2 عدد زاپاس خودروی ســرقتی، 2 عدد 
 باتری خــودرو، یک فقره دســته چک و آچارچرخ کشــف 

شد.
 وی با اشاره به اینکه متهمان پس از تشــکیل پرونده راهی 
مراجع قضائی شــدند، بیان کرد: تحقیقات به منظورکشف 

جرایم احتمالی دیگر همچنان ادامه دارد.

در راستای ارتقای 
امنیت اجتماعی 
طرح شناسایی 

واحدهای صنفی 
متخلف و فاقد پروانه 

کسب در لردگان به 
 مرحله اجرا 
گذاشته شد

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیــاری گفت: ۳۶ هزار ماده محترقه غیرمجاز در شهرســتان لردگان و 
بروجن کشف و ضبط شد.

شاهرخ پارســا، مدیرکل هواشناســی چهارمحال و بختیاری گفت: از 
ابتدای سال زراعی جاری تا روز گذشته در استان به طور میانگین 343 
و چهار دهم میلی متر بارندگی صورت گرفت که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱0 درصد افزایش یافته است. وی افزود: این میزان بارندگی 
نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه )از اول مهر تا ۱۶ اسفند( حدود 
22 درصد و نسبت به میانگین سال زراعی کامل )اول مهر تا 3۱ شهریور 
سال بعد( حدود 42 درصد کاهش دارد. پارسا ادامه داد: از ابتدای سال 
زراعی جاری به طور میانگین در شــهرکرد ۱88 میلی متر، در بروجن 
۱۶4، در لردگان 32۱، در ســامان ۱8۹، در فرخشهر ۱۵۶، در بلداجی 
2۱4، در دزک 3۱0، در آورگان 280، در مال خلیفه 2۹2، در فارســان 
3۵۶، در اردل 23۹، در بن ۱84و در سورشجان 2۹7 و در کوهرنگ هم 

882 میلی متر بارندگی صورت گرفت.

عبدالمحمد نجاتی مدیرکل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری گفت: از 
هفته گذشته، خوشبختانه هیچ موردی از شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در استان مشاهده نشده است. وی با بیان اینکه در هفته های 
گذشــته 4۵ کانون بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در چهارمحال 
و بختیاری شناسایی و پاک سازی شده اســت افزود: آزمایشات و بررسی 
مرگ و میر پرندگان در واحدهای مرغداری  صنعتی استان، بیانگر سالمت 
طیور و محصوالت این واحدها بوده و مــردم می توانند با اطمینان خاطر 
گوشت مرغ را خریداری و مصرف کنند. آنفلوآنزای فوق حاد از مهم ترین 
بیماری های طیور و یک بیماری تنفسی ویروسی مشترک انسان و پرندگان 
با عالئم سیاه شدن و خونریزی تاج و ساق پا، عالئم تنفسی حاد، بی حالی 
شدید، پژمردگی، دور هم جمع شدن گله، کاهش شدید مصرف دانه، افت 

ناگهانی تولید تخم مرغ روزانه و انتشار ناگهانی در گله است.

افزایش ۱0 درصدی میانگین 
بارندگی در چهارمحال

مورد دیگری از آنفلوآنزای 
فوق حاد گزارش نشده است

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کشف ۳۶ هزار ماده محترقه غیرمجاز در استان

شهرستان

حمیــد ملک پــور فرماندار شــهرکرد در نشســت نهاد 
کتابخانه های عمومی شهرستان شــهرکرد، اظهار کرد: 
به منظور افزایش ســرانه مطالعه، طرح نذر کتاب در این 
شهرستان اجرا می شود. وی با بیان اینکه طرح نذر کتاب 
از 2۱ تا 2۶ اسفندماه سال جاری به مدت یک هفته اجرا 
می شود، ادامه داد: دانش آموزان و افرادی که کتاب اضافه 
در منزل دارند می توانند آنهــا را به کتابخانه های عمومی 
در سطح شهرکرد تحویل دهند. فرماندار شهرکرد گفت: 
ادارات و حتی مراکز درمانی بایــد فضاهایی را به منظور 
تعبیه قفســه های کتاب در نظر بگیرند تا ارباب رجوع در 

زمان انتظار به مطالعه بپردازد.
ملک پور افــزود: مســئوالن ناحیه یــک و دوی آموزش 
و پرورش برای ایــام تعطیالت نوروز مکانــی را به عنوان 
قرائت خانه در نظر بگیرند که دانش آموزان در این ایام نیز 

بتوانند به مطالعه بپردازند.
وی اظهار کرد: به مناســبت ایــام نوروز، شــهرداران و 
مسئوالن ادارات شهرستان فضاسازی مناسبی در سطح 
شــهر به منظور افزایش فرهنگ کتاب و کتابخوانی انجام 
دهند. در پایان نشســت فرماندارشهرســتان شهرکرد 
به منظور ترویــج نذر کتــاب، تعدادی کتاب از ســوی 
فرمانداری این شهرســتان به نهاد کتابخانه های عمومی 

اهدا کرد.

رییس هالل احمر شهرســتان بروجن گفت: ســفرنامه  
ســالمت و امید امــروز با حضــور خیرین شهرســتان، 
داوطلبان و مسئوالن شهرســتاني و عموم مردم با تالش 
و همت جمعیت هالل احمر و ســازمان داوطلبان برگزار 

خواهد شد. 
رییــس هالل احمــر شهرســتان بروجن بیان داشــت: 
سفرنامه ســالمت و امید با رویکرد پیشــگیری در حوزه 
سالمت، ارائه خدماتی همچون مشاوره تغذیه، پیشگیری 
از سرطان های شایع زنان، اهدای خون، اعزام کاروان های 
ســالمت، آموزش خــود مراقبتی، جــذب کمک های 
مردمی برای حمایت از بیماران نیازمنــد، ارائه خدمات 
سالمت به سالمندان، راه اندازی خانه داوطلب تخصصی 
 سالمت و امید، تســت قند خون و غربالگری فشار خون

نیز می باشد.
وی اظهــار داشــت: در این طــرح بیش از۱۵پزشــک 
متخصص حضور دارند که به صورت رایــگان بیماران را 

ویزیت می کنند.
رییس هالل احمر شهرســتان بروجن گفت: ســفرنامه 
ســالمت و امید همراه با برنامه های شــاد و متنوع برای 
عموم مــردم در پارک ملت این شهرســتان می باشــد 
 که همــراه با پخــش زنده از شــبکه یک صدا و ســیما

برگزار خواهد شد.

واگذاري باغ های کشاورزان شهر اردل توسط منابع طبیعي 
به مسکن و شهرسازي و صدور رأي براي قلع و قمع درختان 

با عث نارضایتي و تجمع مردم در مقابل فرمانداري شد.
به گزارش جهانبین نیــوز به نقل از هفت چشــمه، مردم 
والیتمدار شهر اردل براي ضایع نشــدن حق و حقوق خود 
و جلو گیــري از قلع و قمع درختان 20 ســاله در حاشــیه 
مسیر راه ارتباطي اردل شــهرکرد در مقابل فرمانداري این 

شهرستان تجمع کردند.
 محمــد انصاري بخشــدار مرکــزي شهرســتان اردل در

 گفت و گو با هفت چشمه اظهار کرد: این مطالبه باعث شد  
مردم اردل در مقابــل فرمانداري تجمع کنند و اســتاندار 
و فرماندار شهرســتان اردل کامال اطالع دارنــد و در حال 
بررسي است از این رو از مسئوالن منابع طبیعي شهرستان 
 و اســتان خواســتاریم که براي حل این مشــکل چاره اي

 بجویند.
انصاري افزود: صدها سال است که مردم شهرستان اردل در 
این زمین هاي کشاورزي کشت و کار مي کنند و اجراي قلع 

و قمع این درختان دل این مردم را به درد مي آورد.

طرح نذر کتاب در کتابخانه های 
عمومی شهرکرد اجرا می شود

رییس هالل احمر شهرستان بروجن خبر داد:

سفرنامه سالمت درایستگاه بروجن
اعتراض جمعي از مردم اردل مقابل فرمانداري؛

واگذاري باغ های مردم توسط منابع طبیعي
به مسکن و شهرسازي
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 پیشنهاد  سردبیر: 
قاتل ستایش دوباره محاکمه می شود

حوادث ایران صاحب رستوران خوشحال بود که در آن روز با انبوه مشتریانی که 
پشت میزهای غذا نشسته اند، دخلش پر و پیمان خواهد بود. غافل 

از اینکه...
آنتونیو رودریگز صاحب هتل رســتوران کارمن در شــهر کوچک 
بمبیبره در400 کیلومتری شــمال غرب مادرید، پایتخت اسپانیا 
 گفت: بیــش از100 مشــتری در رســتورانم یک میهمانــی بر پا 
کرده بودند. آنها پس از صرف غذا و نوشابه های الکلی از جا برخواسته 
و شروع به پایکوبی کردند. صاحب رســتوران افزود: من خوشحال 
بودم که در این روز دخل رستوران خوب خواهد بود، اما ناگهان همه 
 ناپدید شدند. در کمتر از یک دقیقه بیش از100 نفر فرار کردند. آنها 
در گروه های کــم تعداد خارج نشــدند، نه، همگی بــا هم رفتند. 
تعدادشان به اندازه ای زیاد بود که چند نفر گارسون و کارگر رستوران 
نتوانســتند جلوی آنها را بگیرند. به نوشــته روزنامه های محلی، 
 مشتریان فراری از اتباع کشورهای شــرق اروپا بودند. یک مسئول 
ال گواردیا سیویل ) ژاندارمری( گفت: آنها ملیت اسپانیایی ندارند. ما 

تقریبا از محل آنها اطالع داریم و نتیجه کار زیاد طول نخواهد کشید.

100 مشتری رستوران پول نداده 
فرار کردند

حوادث جهان

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: 
چهار دانش آموز دختر مقطع اول متوسطه بر اثر سانحه 
رانندگی در مسیر روســتای آپدوم از توابع بخش الشار 
نیکشهر جان خود را از دســت دادند و یک محصل نیز 
مجروح شــد. علیرضا نخعی اظهار داشت: یک دستگاه 
 کامیون در راه روســتایی بخش الشــار نیکشهر واقع 
 در جنــوب سیســتان و بلوچســتان بــه شــماری 
از دانش آموزان در حین سوار شــدن به خودروی یکی 
از والدین برای رفتن به مدرســه برخورد کرد. وی ادامه 
 داد: بر اســاس اعالم مرکز فوریت های پزشکی با توجه 
به شدت برخورد کامیون سه دانش آموز در دم جان خود 

را از دست دادند و دو دانش آموز نیز مجروح شدند. 
وی افزود: یکی از دو دانش آموز مجروح در حین انتقال 
به بیمارستان فوت کرد و حال دانش آموز دیگر نیز وخیم 
گزارش شده است. مدیر کل آموزش و پرورش سیستان 
 و بلوچستان با تســلیت این ضایعه دلخراش به خانواده 
این دانش آموزان گفت: اسامی دانش آموزان فوتی شامل 
ســعیده امیری جوان، زهرا امیری جوان، زبیده امیری 
جوان و فاطمه بلوچ الشــاری و محصــل مجروح زهرا 

امیری رجا است.

مرگ دلخراش ۴ دانش آموز 
دختر زیر چرخ های کامیون

 زن جوان وقتي متوجه شــد به بیماري ســرطان مبتال 
شده است، شوهر و دو فرزندش را به قتل رساند.

این حادثه در یکي از خانه هاي ماهدشت کرج اتفاق افتاد 
و ماموران پلیس بعد از حضور در محل، با اجســاد مرد 

صاحبخانه و دو کودکش مواجه شدند. 
همســر مقتول کــه در محــل حضور داشــت به قتل 
خانواده اش اعتراف کرد و گفت: مدتي قبل متوجه شدم 
 که به بیماري سرطان مبتال شــده ام. احتمال دادم که 
 به زودي فوت مي شــوم و بچه هایم بدون مادر مي مانند 

به خاطر همین نقشه قتل را طراحي کردم.
 ابتدا به داروخانه رفتم و قرص خواب آور خریدم. بعد به 
خانه رفتم، قرص را در غذا ریختم. شوهر و بچه هایم بعد از 
خوردن غذا به خواب عمیق رفتند. بعد از آن بود که چاقو 
برداشتم و آنها را به قتل رساندم. بعد از اعتراف هولناك، 
زن جوان بازداشت شد و اجساد به پزشکي قانوني منتقل 
شدند. حاجي رضا شاکرمي، دادستان کرج گفت: این زن 
به مشکالت روحي و رواني و افسردگي شدید مبتالست. 

وي گفت تحقیقات بیشتر در این باره جریان دارد.

 در پی ســقوط یک فرونــد بالگرد امــدادی در اســتان » ناگانو «
ژاپن تمامــی 9 سرنشــین آن جــان خــود را از دســت دادند. 
مقامات محلی اســتان ناگانــو تایید کردنــد: در حادثــه ای که 
در حین یک مانــور تمرینی برای ایــن بالگرد امــدادی رخ داد، 
همه 9 سرنشــین آن کشــته شــدند. طبق اعالم مقامات ژاپن 
 جســد ســه تن از قربانیان روز یکشــنبه و پس از وقــوع حادثه 
در محل کشف شد و مابقی اجســاد صبح دیروز شناسایی شدند. 
همچنین تنهــا هویت پنج تن از قربانیان مشــخص شده اســت. 
 در پی وقــوع این حادثه یک گــروه100 نفــره از نیروهای پلیس 
و آتش نشان برای انجام عملیات امداد رسانی به محل اعزام شدند. 
همچنین بازرســان اداره ایمنی حمل و نقل ژاپن در حال بررسی 

جزییات علت وقوع این حادثه هستند.

پلیس مکزیک اعالم کرد که در منطقه ساحلی وراکروس این کشور 
جسد 11 نفر که پس از اعمال شکنجه کشــته شده اند را پیدا کرده 
اســت. پلیس مکزیک اعالم کرد که در منطقه ســاحلی وراکروس 
واقع در شرق این کشور جسد 11 نفر شــامل 9 مرد و ۲ زن که پس 
از اعمال شکنجه کشته شده اند را پیدا کرده است. » میگلوئل انگل 
یونس « اســتاندار وراکروس نیز طی ســخنانی این واقعه را بربریت 
دانسته و گفت که علت این واقعه می تواند درگیری میان گروه های 
قاچاق مواد مخدر باشد. به گفته وی، این اجساد در کنار یک اتومبیل 
سرقتی پیدا شده اند. یونس درباره اسامی گروه های مسبب این واقعه 
اطالعات نداد و اظهار داشت که۷0 در صد جنایت ها در وراکروس در 
نتیجه وقوع درگیری میان گروه های سازمان یافته جرم و جنایت رخ 
می دهد. بر اساس گزارش رسانه های مکزیک کنار این اجساد نوشته 
» اگر جنگ می خواهید بفرمایید جنگ « دیده شده است. در نتیجه 
 حوادث خشــونت بار و درگیری میان گروه های قاچاق مواد مخدر 

در مکزیک ساالنه ده ها نفر جان خود را از دست می دهند.

قتل همسر و دو فرزند 
به دلیل بیماری سرطان

سقوط بالگرد امدادی در ژاپن
 9 کشته برجای گذاشت

کشف 11 جسد در مکزیک

قاتل ستایش با نقص بخشی از حکم مجازاتش در دیوان عالی 
کشور، خرداد سال آینده دوباره در دادگاه کیفری یک استان 
تهران محاکمه می شــود. تــا زمان محاکمه و صــدور رای 
جدید، حکم قصاص و اعــدام قاتل اجرا نمی شــود. در این 
پرونده امیرحســین متولد ۲5 آذر ۷8 متهم به قتل عمدی 
ستایش شش ســاله، جنایت بر میت با ریختن اسید و زنای 
 به عنف است. تحقیقات در این پرونده از ۲۲ فروردین امسال 
و به دنبال شــکایت پدر ســتایش در کالنتری 11 شــهید 
قدوسی آغاز شــد. او در شکایتش گفت: ساعت 13 ستایش 
برای بازی از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت. جست وجوی 
ما برای پیدا کردن دخترم بی نتیجــه ماند. به همین خاطر 
تصمیم گرفتیم نزد پلیس برویــم و برای پیدا کردن دخترم 
درخواســت کمک کنیــم. در حالی که تحقیقــات در این 

 باره ادامه داشــت، عصر روز بعد امیرحســین همراه پدرش 
به کالنتــری مراجعه و به قتل ســتایش اعتــراف می کند. 
ماموران بــا حضور در خانه متهم، جســد را در آشــپزخانه 
 پیدا کردند. متهم در بازجویی ها گفــت: وقتی مادر، خواهر 
و خواهــرزاده ام خانــه را ترك کردند، من بــه علت مصرف 
 مشروب مست بودم. ســتایش را به بهانه نشان دادن جوجه 
به طبقه دوم بردم و ادعا کردم سوســک داخل لباس هایش 
رفته است. بعد از رابطه شیطانی، او را در اتاق خواب گذاشتم 
و به پشــت بام رفتم، چهار نخ سیگار کشــیدم. وقتی دیدم 
 پدر و مادر ستایش در جســت وجوی او هستند، دخترك را 

به آشپزخانه بردم و با چاقو گلویش را از دو ناحیه بریدم. 
 بعد روی جســد اســید ریختم و برای این که بوی اســید 
در خانه نباشد، اسفند دود کردم. متهم به قتل سپس توسط 

کمیســیون پزشــکی قانونی مورد معاینات تخصصی قرار 
 گرفت که پزشــکان اعالم کردند او جنون نــدارد و عالیمی 
از عدم بلوغ در او دیده نشده است. پس از تکمیل تحقیقات، 
پرونده بــا صدور کیفرخواســت به دادگاه کیفری اســتان 
تهران فرستاده شده و متهم به قتل ۲4 شهریور امسال پای 
میز محاکمه قرار گرفت. در این جلسه اولیای دم برای قاتل 
فرزندشــان تقاضای قصاص کردند. امیرحسین هم مصرف 
مشروبات الکلی را علت اصلی قتل اعالم کرد. پس از آخرین 
دفاع متهم و وکیل مدافعش، قضات دادگاه ختم رســیدگی 
 به پرونده را اعالم کرده و برای صدور حکم وارد شــور شــده 
و او را به اتهام قتل به قصاص، به اتهام تجاوز به عنف به اعدام 
و پرداخت دیه ارش بکارت محکوم کردند. با اعتراض متهم، 
پرونده برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد. 
 همزمان با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور، امیرحسین 
به علت مشکالت روحی و روانی در بیمارستان روزبه بستری 
شــد. با بهبود حال قاتل، او دوباره به کانون اصالح و تربیت 
منتقل شــد. از ســوی دیگر قضات دیوان عالی کشور حکم 
قصاص و اعدام او را تایید کردند. پرونده هم برای اجرای حکم 
به دادسرای ورامین ارســال شد. قاضی ابوالقاسم مرادطلب، 
دادســتان عمومی و انقالب ورامین دیــروز درباره آخرین 
وضعیت این پرونده بــه جام جم گفت: پرونــده در مرحله 
استیذان است، اما هنوز آماده اجرای حکم نیست. دیوان عالی 
کشــور به دو بخش حکم دادگاه کیفری یک استان تهران 
درباره ارش بکارت و مهرالمثل نقص گرفته است. قرار است 
خرداد ســال 96 قاتل دوباره در دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران محاکمه شود. وی درباره زمان اجرای حکم هم یادآور 
شد: تا زمانی که به این بخش پرونده رسیدگی نشود و حکم 
قطعی نشــود، نمی توان حکم را اجرا کرد. منتظر طی شدن 
 مراحل قانونی پرونده هســتیم. البته اولیای دم و وکیل آنها 
به دنبال جلب رضایت اولیای دم هســتند که هنوز رضایتی 
اعالم نشده است. مرادطلب درخصوص وضعیت امیرحسین 
 هم گفت: در حال حاضــر در کانون اصالح و تربیت اســت 

و وضعیت روحی و روانی او خوب است.

قاتلستایشدوبارهمحاکمهمیشود

 وقتی مادر، خواهر 
و خواهرزاده ام خانه 

را ترک کردند، من 
به علت مصرف 

مشروب مست بودم. 
ستایش را به بهانه 
 نشان دادن جوجه 
به طبقه دوم بردم 

و ادعا کردم سوسک 
داخل لباس هایش 

رفته است

ابالغرای
9509973637102780 شــماره پرونــده:  12  شــماره دادنامــه:  /271
950998363710831 شــماره بایگانی شــعبه: 951295  خواهان: خانم نســرین 
شجاعی فرزند حمید به نشــانی اصفهان- خوانســار- پل دختر- ک دوراه- منزل 
شخصی حاج علی شجاعی، خوانده: آقای پرویز راه نشین فرزند مجتبی، خواسته: 
طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه پس از وصول پرونده و جری تشریفات 
ختم دادرسی را اعالم و با اســتعانت از درگاه ایزد متعال به شــرح زیر مبادرت به 
اصدار رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی نســرین شجاعی به طرفیت 
پرویز راه نشین به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ غایب و مفقود 
االثر بودن خوانده با عنایت به محتویات پرونده و احراز علقه زوجیت طرفین حسب 
سند نکاحیه پیوست پرونده و توجها به اظهارات خواهان که مدعی می باشد در تاریخ 
80/8/21 به عقد خوانده درآمده است و دارای یک فرزند پسر 13 ساله می باشد که 
خوانده به مدت 6سال است که با فرزند مشترک، منزل مشترک را ترک نموده است 
و حسب استعالم صورت گرفته از مرجع انتظامی مراتب فوق را تایید نموده اند و با 
عنایت به اینکه خواهان در عسر و حرج به سر می برد و ادامه زندگی مشترک دارای 
تالی فاسد می باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه از ناحیه خواهان را با وضع موجود 
مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 26 و 28 و 27 و 29 قانون حمایت خانواده 
مصوب 1391 و مــاده 1130 قانون مدنی حکم به طالق از نــوع بائن خلعی مدخوله 
صادر می گردد و اعتبار حکم طالق 6 ماه پس از قطعیت دادنامه می باشد ضمنًا مهریه 
خواهان 200 عدد سکه تمام بهار آزادی می باشــد که تعداد 15 سکه بهار آزادی را 
زوجه تمام حقوقات مالی خویش را بذل نموده است رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 463 

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خوانسار) 322 کلمه، 2 کادر(  
ابالغرای

9509970353601722 شــماره پرونــده:  12  شــماره دادنامــه:  /274
9509980360201319 شــماره بایگانی شعبه: 951127 شــاکی: آقای سید جالل 
الدین طاوسی طباطبائی فرزند فضل اله به نشانی اصفهان خ عالمه امینی خ فردوس 
فرعی اول بــن دوم پ 4،  متهم: آقای مهــدی ایزدی فرزند علی به نشــانی اصفهان 
شاهپور جدید شهرک نمایشگاه ها فاز 2  نمایشــگاه فنانی،  اتهام: خیانت در امانت، 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهدی 
ایزدی دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره 71148 عهده بانک 
صادرات حسب شکایت  آقای سید جالل الدین طاووسی  با توجه به محتویات پرونده 
شکایت شاکی کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود علیرغم 
ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی بزه انتسابی محرز و در اجرای ماده 674 ق.م.ا متهم 
به تحمل شش ماه حبس محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر 
استان می باشد. م الف: 38704 شــعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 110 

جزایی سابق( ) 189 کلمه، 2 کادر(  
ابالغرای

9509970353601814 شــماره پرونــده:  12  شــماره دادنامــه:  /275
9509980359600347 شماره بایگانی شــعبه: 950863 شاکی: آقای کامران فرح 
بخش فرزند اکبر به نشــانی اصفهان خ میرزا طاهر بعد از فلکه شهرداری به طرف 
نصرآباد پالک سوم ســمت چپ،  متهم: آقای فرید ادیبی فرزند مرتضی به نشانی 
اصفهان ایزدآباد بعد از پل زندان شهرک قدس- جنب مشــاور امالک قدس، اتهام: 
سرقت 60 متر سیم، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای فرید ادیبی فرزند مرتضی 
دائر بر سرقت 60 متر کابل برق حسب شــکایت آقای کامران فرح بخش با توجه به 
محتویات پرونده شکایت شاکی کیفرخواست صادره  و عدم حضور متهم جهت دفاع 
از خود علی رغم ابالغ قانونی بزه انتسابی محرز و مستنداً به ماده 661 ق.م اسالمی 
75 متهم را به تحمل شــش ماه حبس و رد مال 60 متر کابل 3 × 4 در حق شــاکی و 
تحمل 40 ضربه شالق محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید 
نظر استان می باشد. م الف: 38702 شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 110 

جزایی سابق( ) 184 کلمه، 2 کادر(  
ابالغرای

9509970353601708 شــماره پرونــده:  12  شــماره دادنامــه:  /276
9509980359301264 شماره بایگانی شعبه: 951100  شاکی: آقای حسین سنمار 
فرزند جواد به نشــانی اصفهان- خ امام خمینی – ورودی خانه اصفهان- ک جواد 
االئمه- بن چمن- پ 14، متهمین: 1- آقای جمشــید عبدلی به نشانی مجهول المکان، 
 2- آقای منصور قاسمیان فرزند مظاهر به نشانی اصفهان- دهنو- خ امام خمینی- 
خ ولی عصر- ک صفا، اتهام: سرقت موتور سیکلت، گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- منصور قاسمیان 2- جمشید  عبدلی 
دائر بر مشارکت در سرقت یک دســتگاه موتور سیکلت حسب شکایت آقای حسین 
ســنمار با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی کیفرخواســت صادره و عدم 
حضور متهم ردیف اول علی رغم ابالغ قانونی و عدم حضور متهم ردیف دوم علیرغم 
احضار از طریق نشر آگهی بزه انتسابی محرز و مستنداً به ماده 661 ق.م.ا هر یک از 

متهمان به تحمل یکسال حبس و پنجاه ضربه شالق محکوم می گردند و در خصوص 
رد مال نظر به استرداد موتور وتحویل به شــاکی دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس 
قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر استان می باشد. م الف: 38701 شعبه 110 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 110 جزایی سابق( ) 222 کلمه، 3 کادر(  
ابالغرای

9509970352201580 شــماره پرونــده:  12  شــماره دادنامــه:  /277
9509980352200054 شــماره بایگانی شــعبه: 950055 خواهان: آقای ابراهیم 
قرهی قهی فرزند داراب به نشــانی اصفهان- خ حکیم- بازار قلندرها جنب ســرای 
ســتوده پخش پوشــاک آســیا پ 1 د همراه 09131114313، خوانده: آقای ایمان 
شفیعی فرزند احمد به نشــانی استان فارس- شــیراز- بلوار فرصت شیرازی- خ 
استاد شهریار کوچه 3 سمت راست- فرعی 2 روبروی سوپر مارکت هاشمی پالک 
1 منزل آقای کریمی، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای ابراهیم قرهی قهی فرزند داراب به طرفیت آقای ایمان شفیعی 
فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ ســیصد و ده میلیون ریال 310/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 156165 مورخه 1395/01/20 عهده بانک رفاه کارگران 
شعبه انقالب مرودشت به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
وگواهی عدم پرداخت صادره از ســوی  بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل 
ومدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر محتویات 
پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت اســت لذا به اســتناد مواد 310-249 – 313 
قانون تجارت و مواد 198- 199- 303- 305- 306- 502- 515- 519- 522 قانون 
آئین دادرســی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 310/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 10/256/000 ریال بابت هزینه دادرســی وهمچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمی از 
ســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی که ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه 
صادرکننده رای و ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
محترم تجدید نظر مرکز استان می باشــد. م الف: 38699 شعبه 22 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 359 کلمه، 4 کادر(  
ابالغرای

9509970352701951 شــماره پرونــده:  12  شــماره دادنامــه:  /281
9509980364800319 شماره بایگانی شعبه: 950243  شاکی: خانم مینا سلیمیان 
ریزی فرزند محمد به نشانی اصفهان خ خیام فلکه صارمیه ک نور صادقی بن بست 
ســمت چپ درب ســوم، متهم:   آقای محمدرضا جانثاری الدانی به نشانی مجهول 
المکان،  اتهام: مزاحمت تلفنی، گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده، ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقــای محمدرضا جانثــاری الدانی و فعاًل متــواری و بدون تامین 
دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنــی از طریق ارســال پیامک و با تلفن همراه به شــماره 
09396972248 و به خط تلفن همراه شــاکی خانم مینا ســلیمیان مالک و متصرف 
تلفن شماره 09139195428  نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی و پرینت از تلفن 
شخص و استعالم از مخابرات که بر اســاس آن اواًل وقوع مزاحمت محرز بوده به 
عالوه تعلق خط مزاحم به شخص متهم محرز می باشد و با توجه به عدم حضور متهم 
و متواری بودن ایشان بنابراین دادگاه وقوع بزه از ســوی ایشان را محرز دانسته 
مستنداً به ماده 641 از قانون تعزیرات متهم را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز قابل واخواهی در همین شعبه و 
سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 38675 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 101 جزایی 

سابق( ) 230 کلمه، 3 کادر(  
ابالغرای

9509970352701948 شــماره پرونــده:  12  شــماره دادنامــه:  /282
9509980363000453 شماره بایگانی شعبه: 951160  شاکی: آقای محمد حسین 
صادقی قوام آبادی فرزند عبدالکریم به نشانی شهرســتان اصفهان خ ولیعصر ک 
قنادیها پ 56، متهــم: خانم مریم پرامند فرزند محســن به نشــانی مجهول المکان، 
اتهام ها: 1- توهین به اشــخاص عادی 2- تهدید جانی، گردشــکار: دادگاه با توجه 
 به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم مریم پرامند فرزند محســن و فعاًل 
متواری و بدون تامین دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق تماس تلفنی حاوی مطالب 
تهدید آمیز با تلفن همراه به شماره 09361527676 و به خط تلفن همراه شاکی آقای 
محمد حسین صادقی مالک و متصرف تلفن شماره 09133046190 نظر به محتویات 
پرونده شکایت شــاکی و پرینت از تلفن شــخص ) صفحه 47 پرونده( و استعالم از 
مخابرات که بر اساس آن اواًل وقوع مزاحمت محرز بوده به عالوه تعلق خط مزاحم 
به شــخص متهم محرز می باشــد و با توجه به گزارش مرجع انتظامی ) صفحه 34 
پرونده( که حاوی صورتجلسه عرایض متهم است و با عنایت به عدم حضور متهم 

و متواری بودن ایشان بنابراین دادگاه وقوع بزه از ســوی ایشان را محرز دانسته 
مستنداً به ماده 641 از قانون تعزیرات متهم را با لحاظ بند 2 ماده 3 از قانون وصول 
برخی از درآمدهای دولت و مصــرف آن در موارد معین به پرداخت 5 میلیون ریال 
جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید در رابطه با اتهام دیگر متهم دائر 
بر توهین و تهدید نظر به محتویات پرونده و اینکه این جرائم فعل واحدی اســت که 
مشمول چند عنوان بزه می باشد و بزه فحاشی و تهدید مستقاًل واقع نگردیده است 
لهذا دادگاه مستنداً به ماده 131 از قانون مجازات اســالمی و ماده 4 از قانون آئین 
دادرسی کیفری رای بر برائت متهم در این بخش صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست 
روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 38674 
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 101 جزایی سابق( ) 352 کلمه، 4 کادر(  

ابالغرای
12/284 کالسه: 950900 شماره دادنامه:9509976794402584-95/11/21 مرجع 
رسیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم شاهپوری به 
نشانی اصفهان اتوبان شهید خرازی کوچه 106 کوچه آزادی نبش بن بست سپاهان 
پالک 41، خوانده: مهدی جعفری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ چهل 
میلیون ریال طبق رسید عادی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای ابراهیم شاهپوری به 
طرفیت آقای مهدی جعفری به خواســته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال طبق رسید 
عادی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت تشخیص داده  و با اســتناد مواد  198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخــت مبلغ چهل میلیون ریــال بابت اصل 
خواســته و یکصد و هفت هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/31  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:38666 شعبه 14 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 267 کلمه، 3 کادر(  
ابالغرای

12/285 کالسه پرونده: 976/95 شماره دادنامه:1099-95/11/30 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا جهانی پور به نشانی 
اصفهان خ سجاد خ شهید کیانی بن بســت گلزار پالک 24، خوانده: ایمان پاچیده به 
نشانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای علیرضا جهانی پور به طرفیت 
آقای ایمان پاچیده به خواســته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه چک به شماره 
428225-94/11/12 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلــغ 25/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 725/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی و  خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/11/12(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38664 شعبه 27 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 280 کلمه، 3 کادر(  
ابالغرای

12/278 کالسه پرونده: 745/95 شماره دادنامه:1005-95/11/13 مرجع رسیدگی: 
شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد سربازی پزوه به نشانی پل 
تمدن خ خزایی مجتمع مسکونی غدیر گلستان 4 آخرین منزل سمت چپ طبقه دوم با 
وکالت شهریار میرمیران به نشــانی خ نیکبخت روبروی دادگستری مجتمع وکالی 
ماکان 5 طبقه دوم واحد 26،  خوانــدگان: 1- هادی ارباب زاده به نشــانی مجهول 
المکان 2- تقی مالآقایی به نشانی جی بعد از سه راه شــهید رجایی نبش کوچه 15 
داروخانه دامپزشکی مهر، خواســته: مطالبه مبلغ 27/500/000 ریال بابت چک به 
شماره 146349 بانک ملی شــعبه گمرک اصفهان و مطلق خســارات قانونی و حق 
الوکاله وکیل، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای محمد سربازی پزوه با وکالت شهریار میرمیران به طرفیت 
هادی ارباب زاده – تقی مالآقایی  به خواســته مطالبه مبلغ 27/500/000 ریال وجه 

چک  به شــماره 146349-96/12/27 به عهده بانک ملی  به انضمام مطلق خسارات 
قانونی- با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور 
گواهی عدم پرداخت  توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم  ابالغ واقعی 
و قانونی در جلســه حضور ندارند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه 
پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا 
دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  210 و 212 
قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 27/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 872/500 
ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه  نشر آگهی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک 94/12/27 تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:38692 شعبه 52 شورای 
حل اختالف اصفهان )شعبه 102 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان(  

)369 کلمه، 4 کادر(
ابالغاجرائیه

12/315 شــماره پرونده: 1/ 139504002131000067 شــماره بایگانی پرونده: 
9500071 شــماره آگهی ابالغیه: 139503802131000004،  بدینوسیله به وراث 
مرحومه خیرالنساء دهقان نیســتانک خانم ها 1- مریم 2- طاهره 3- طیبه و آقایان 
4- محســن 5- علی محمد همگــی دهقان نیســتانک فرزندان محمــد جعفر و آقای 
حسن شــفیعی نیســتانک و آقای کریم چنگیزی محمدی راهنین پرونده کالسه 1/ 
139504002131000067 که برابر گزارش مامور پست شناخته نگردیده اند ابالغ 
می گردد که برابر سند رهنی شــماره 70913 تنظیمی دفتر خانه 2 نائین بین شما و 
بانک کشــاورزی نائین تنظیم و مبلغ 1/221/153/000 ریــال تا تاریخ 1395/7/19 
بانضمام خســارت تاخیر روزانه بدهکار می باشــید که بر اثر عــدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتشار آ گهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف:409 اداره ثبت اسناد و امالک نائین  )203 کلمه، 2 کادر( 
فقدانسندمالکیت

12/316 شــماره صادره: 1395/00/334777 نظر به اینکه بتــول حیدری رارانی 
فرزند رمضان  با تســلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره: 42817-ج 16 مورخ 
1395/11/02 دفترخانه 79 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک 
شماره:68/6898 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 138388 صفحه 272 
دفتر 708  بخش چهارده اصفهان تحت شماره چاپی 286022 صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب سند انتقال شــماره 45066 مورخ 1389/11/04 دفترخانه 79 اصفهان 
به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سندمالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود 
گردیده  و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه سند مالکیت 
مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام 
هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت 
اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی 
موکول به استعالم از این اداره می باشــد.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 39257 اداره ثبت 

اسناد و امالک غرب استان اصفهان )272 کلمه، 3
حصروراثت

12/270  آقای علی اصغر یگانی دارای شماره شناسنامه 83  به شرح دادخواست به 
کالسه 915/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد یگانی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 15253 در تاریخ 
95/11/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به: 1- علی اصغر یگانی فرزند محمد، ش.ش 83 صادره از خوانســار ) پسرمتوفی( 
2- فاطمه یگانی فرزند محمد،ش.ش 158 صادره از خوانسار )دختر متوفی( 3- مریم 
یگانی فرزند محمد، ش.ش 298 صادره از خوانســار) دختر متوفی( 4- فریبا یگانی 
فرزند محمد، ش.ش 17606 صادره ازخوانسار )دختر متوفی(. متوفی ورثه دیگری 
 ندارد.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر 
گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شــد. م الف: 461 شعبه 2 حقوقی شورای حل 

اختالف خوانسار) 166 کلمه، 2 کادر(  

زن میانســال که با همدســتی مرد موردعالقــه اش توطئه 
مرگباری را برای شــوهرش به اجرا گذاشــته بــود، همراه 
همدستش بازداشت شد. ظهر دهم دی امسال کارگری افغان 
با پلیس شهریار تماس گرفت و از کشف جسد مردی در یکی 
 از کوچه  باغ های آنجا خبر داد. با گزارش کشــف این جســد 
 به قاضی مهدی سلیمانی، کشــیک قتل دادسرای شهریار، 
او همراه تیمــی از کارآگاهــان اداره جنایــی پلیس آگاهی 
 ویژه غرب استان تهران و تیم بررســی صحنه جرم در محل 
مورد نظر حاضر شــدند. جســد مرد میانســال بــه عنوان 

مجهول الهویه  به پزشکی قانونی منتقل  شد. 
همزمان با تشــکیل پرونده قضایی در شــعبه دوم دادسرای 
شــهریار، کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی ویژه غرب استان 

تهران برای پیدا کردن هویت مقتول به بررســی پرونده های 
افراد گمشــده در پلیس آگاهی پرداختند که بی نتیجه ماند. 
در این مرحله به اســتعالم از دیگر اداره های پلیس پرداخته 
و متوجه شدند مشخصات مقتول با مردی 45 ساله شباهت 
دارد که خانواده اش 6 دی امسال گم شدن او را به پلیس آگاهی 
شهرستان قدس اطالع داده اند. با گذشت دو ماه از این جنایت، 
کارآگاهان سرنخ هایی به دست آوردند که نشان می داد همسر 
 مقتول در جنایت نقش دارد. او با دســتور قضایی بازداشــت 
و در تحقیقات منکر جنایت شد، اما ســرانجام اعتراف کرد. 
 متهم زن به افســر تحقیق گفت: مدتی بود که من و شوهرم 
با هم اختالف داشتیم و او حاضر نبود جدا شویم. پسرم پیش از 

سربازی در یک مغازه تاسیساتی با مردی کار می کرد. 
در جریان رفت و آمد به آنجا و غذا بردن برای پســرم ارتباطم 
با صاحبکارش شکل گرفت. متوجه شــدم او نیز با همسرش 

 اختــالف دارد و حتی همســرش مهریــه خود را بــه اجرا 
 گذاشته اســت. به هم عالقه مند شــدیم و تصمیم داشتیم 
بعد از جدایی از همســران مان با هم ازدواج کنیم، اما شوهرم 
سد راه مان بود. وی ادامه داد: نقشه قتل را من طراحی کردم 
 و مرد موردعالقه ام آن را اجرا کرد. ایــن مرد روز جنایت من 
و مادرم را به خانه خواهرم برد. بعد خودش بازگشت. با اعتراف 
تکان دهنده این زن، عامل جنایت هم بازداشت شد و به قتل 
اعتراف کرد و به افسر تحقیق گفت: شــب جنایت با مقتول 
تماس گرفتم و به دروغ وانمود کــردم به باغی برای کار بیاید. 

با این ترفند او را برای کار به آن باغ کشاندم. 
هنوز دقایقی از حضورمان نگذشته بود که با برداشتن چکش 

به او حمله کرده و با زدن ضربه هایی به سرش او را کشتم.
عامل جنایت و همسر مقتول با صدور قرار قانونی روانه زندان 

شدند تا به زودی صحنه جنایت را بازسازی کنند.

سناریوی خیانت برای قتل همسر
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رییس کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( شهرســتان دهاقان 
از اجرای طرح فالح؛ ویژه زنان سرپرســت خانوار در این شهرستان 
خبرداد. محمود دوایی با بیان این مطلب، اظهار داشــت: در طرح 
فالح که ویژه خانواده های زیر پوشش کمیته امداد و زنان سرپرست 
خانوار می باشد، با همکاری حوزه علمیه خواهران به مسائل شرعی، 
دینی و مذهبی پرداخته می شــود. وی گفت: حصــول این امر در 
جامعه مســتلزم آموزش هاي عقیدتي، معارف دیني، آشــنایي با 
احکام فقهي و اخالق اسالمي با بهره گیري از سیره عملي و سنت 
پیامبر اکــرم )ص( و دخت گرامي ایشــان حضرت زهــرا ) س( و 
ائمه معصومین)ع( مي باشــد. رییس کمیته امــداد حضرت امام 
خمینی)ره( شهرستان دهاقان افزود: سیره و سنت حسنه بزرگان 
دین در برپایي مجالس و محافل مذهبي در زمان هاي مناسب در 
طول تاریخ،  نشانگر اهمیت و ضرورت برپایي این جلسات در آموزش 

و ترویج مسائل اعتقادي، اخالقي و تربیتي است.

خانواده هــاي بادرودي مقــدار تقریبي 50 کیلوگرم بــذر درمنه و 
اشنیان را در مسیر قلعه مریم پخش کردند. مسئول انجمن حافظان 
محیط زیست بادرود با اعالم این خبر گفت: به مناسبت هفته منابع 
طبیعي جمع کثیــري از خانواده هاي بادرودي مقــدار تقریبي 50 
کیلوگرم بذر درمنه و اشنیان را در مســیر قلعه مریم پخش کردند. 
عبدالعظیم شــکاري با بیان اینکه این همایش با حضور گســترده 
مردم از پیر و جوان به مسافت تقریبي ۷کیلومترانجام شد، افزود: از 
همکاري اداره آموزش و پرورش بادرود، اداره منابع طبیعي شهرستان 
نطنز و بادرود، اداره ورزش و جوانان و انجمن حافظان محیط زیست، 

هیئت کوهنوردي بادرود تشکر و قدرداني به عمل مي آید.

فرمانده انتظامی شهرســتان تیران و کرون از کاهش ۳0 درصدی 
وقوع جرم در فضای مجــازی در تیران و کرون خبــر داد. محمد 
حسین باباکالنی اظهار کرد:۳0 درصد کاله برداری اینترنتی در سال 
جاری نسبت به سال گذشته در شهرســتان تیران و کرون کاهش 
یافته اســت. وی افزود: 95 درصد  کاله برداران اینترنتی کشــف، 
شناسایی و دستگیر شده اند و 5 درصد باقی مانده نیز شناسایی شده 
و به زودی دستگیر می شــوند. فرمانده انتظامی شهرستان تیران و 
کرون اضافه کرد: شهروندان باید آگاه باشند و رمز کارت عابر بانک 
خود را در اختیار سایر افراد قرار ندهند و از نگهداری رمزهای مختلف 
در کنار کارت عابر بانک خودداری کنند. همچنین سامانه پیامکی 
بانک را فعال کرده تا از واریز و برداشــت پول خود اطالع پیدا کنند. 
باباکالنی خاطر نشــان کرد: شــهروندان باید مراقب باشند که به 
اشکال مختلف همچون دریافت حقوق، دریافت جایزه، برنده شدن 

در قرعه کشی و... در تله کاله برداران گرفتار نشوند.

رییس کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( شهرستان 
دهاقان خبرداد:

 اجرای طرح فالح
 ویژه زنان سرپرست خانوار 

بذرپاشي در همایش کویرنوردي 
خانوادگي بادرود

کاهش ۳۰ درصدی جرائم فضای 
مجازی در تیران و کرون

اخبار

نماینده مردم دهاقان در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر 
کسی بخواهد مشکلی را حل کند، مسئوالن سنگ اندازی 
نکنند. سمیه محمودی در جلسه شورای اداری با بیان این 
مطلب، اظهار داشت:مســئوالن با انسجام و برنامه ریزی، 
کارهایی انجــام دهند که در مســیر ارتقا و پیشــرفت 
شهرستان باشــد. وی باتوجه به نزدیک بودن انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا، اذعان 
داشت: باید فضایی همراه با آرامش و امنیت برای حضور 
حداکثری مردم در این انتخابات میســر شــود. نماینده 
مردم دهاقان در مجلس شــورای اسالمی، از کاندیدهای 
شورای اسالمی خواستار شد: فضای انتخابات، سیاسی و یا 
تحمیلی نشود، همچنین انتخابات برای مردم آزاد باشد تا 
به بهترین گزینه باتوجه به برنامه های کاندیدهای شورا و 
ریاست جمهوری رای دهند. محمودی از مسئوالن ادارات 
نیز خواســت با ارائه گزارش عملکرد خود، حس اعتماد 
بین مردم را فراهم کنند. بخشــدار و دهیاران نیز مباحث 
و مشکالتی که در روستاها وجود دارد را پیگیری کرده و 
چنانچه به مشکلی برخوردند به دفتر نماینده اطالع دهند.

فرماندار آران و بیــدگل حوزه  راه را مهــم ترین چالش 
شهرستان خواند و گفت: پس از گذشت حدود 20 سال 
از تبدیل آران و بیدگل به شهرســتان، هنوز در بسیاری 
از حوزه های زیرســاختی مشــکالت جدی وجود دارد. 
برای مثال فقدان راه دسترسی از شهرهای تابعه به مرکز 
شهرستان، مشکالت بسیاری را برای آنان ایجاد می کند. 
ابوالفضل معینی نژاد در تشــریح پیشــرفت طرح جاده 
گرمسار اظهار کرد: قول هایی برای تخصیص اعتبار ۱50 
میلیارد ریالی برای تکمیل ایــن طرح ملی از معاون وزیر 
راه و شهرسازی گرفته شده که امیدواریم به زودی محقق 
شود. فرماندار آران و بیدگل با بیان اینکه برخالف کمبود 
اعتبار، این طرح متوقف نشده است تصریح کرد: مراحل 
آزادســازی زمین ها و عملیات عمرانی طرح در محدوده 
شهرستان های کاشــان و آران و بیدگل ادامه دارد ولی با 
توجه به شرایط طبیعی و باتالقی بودن حدود ۱0 کیلومتر 
از مسیر جاده در نزدیکی گرمسار، عمال چند ماهی ادامه  

طرح در آن قسمت میسر نبود. 

وی تصریح کــرد: با وجود اینکه ایــن آب از ظرفیت های 
خود منطقه اســت آیا حداقل یک درصــد آن حق خود 

مردم نیست؟
کلنگ زنی بدون تامین اعتبار هیچ ســودی 

ندارد
امام جمعــه داران با بیان اینکــه طبق وعده اســتاندار 
اصفهان، این پروژه باید عملیاتی شــود، افــزود: با توجه 
به ظرفیــت عظیم منطقــه این کار به راحتــی قابل حل 
اســت و نباید اوضاع در شهرســتان بحرانی شــود، که 
مردم بخواهند بــه گونه ای دیگر عمل کننــد. وی ادامه 
داد: مطالبه مــردم فقط منوط به کلنگ زنــی این پروژه 
نیست؛ چرا که کلنگ زنی بدون تامین اعتبار هیچ سودی 
ندارد. حجت االسالم سیاوشــی تاکید کرد: مردم عالوه بر 

تخصیص نیاز آبی شهرستان، درخواست دارند اعتبار این 
پروژه نیز جــزو اعتبارات پروژه های ملــی در نظر گرفته 
و ردیف برای آن تعیین شــود. وی رها شــدن طرح ها و 
پروژه های کلنگ زنی شــده بدون بودجه و اعتبار را دلیل 
این مطالبه دانســت و گفت: در این شهرستان پروژه های 
بســیاری کلنگ زنی شــده ولی چون بودجه آن تامین 
نشده،  همین طور رها شــده اند و امروز شاهد پروژه های 
ناتمام در منطقه هســتیم؛ بنابراین آقای استاندار و دیگر 

مسئوالن باید به این پروژه نگاه ویژه ای داشته باشند.
آقایان ابتدا خروجی آب از استان را مدیریت 

کنند
امام جمعــه داران در بخش دیگری از اظهــارات خود از 
مطرح شــدن موضوع نصف شــدن میــزان خروجی آب 

چاه های کشاورزی منطقه به شــدت انتقاد کرد و گفت:  
آقایان ابتــدا بیایند 400 میلیــون مترمکعب که از حوزه 
آبریز زاینده رود خارج می شود را مدیریت کنند و سپس 
آبی که به 8 هزار کارخانه در ســطح استان می رود و بعد 
پلمب چاه های غیر مجاز و در نهایت  به فکر نصف کردن 
آب مصرفی کشــاورزان این منطقه باشند. وی کشاورزی 
را شــغل اصلی اکثر مردم در منطقه عنــوان کرد و گفت: 
مردم این منطقه به غیر از کشاورزی شغل دیگری ندارند؛ 

بنابراین ابتدا باید مسائل آبی را مدیریت کرد.
کم کاری در معرفی دستاورد های انقالب

کمال رضایــت فرماندار فریــدن نیز در این جلســه، با 
انتقاد از مسئوالن و رسانه ها در کشــور، بیان کرد:  یکی 
از بهتریــن حکومت های حــال حاضر در جهــان، نظام 
جمهوری اســالمی ایران اســت؛ امــا به علــت اینکه ما 
نتوانستیم دستاوردهای آن را معرفی کنیم و در این رابطه 
کم کاری کرده ایم برخی خیال مــی کنند جاهای دیگر 
بهشت اســت.وی  با بیان اینکه هدف نظام و انقالب رفع 
محرومیت ها و کوخ نشــینی بود، یاد آور شد: از نخستین 
روزهای پیروزی انقالب مردم طعم خدمت را چشیدند و 
اصال باور نمی کردند که  جهاد ســازندگی برای آنها جاده 
و مسجد و مدرســه می ســازد.وی افزود: این حکومت، 
حکومت والیت مطلقه فقیه اســت و هیچ قابل مقایسه با 
دیگر حکومت ها نیســت .رضایت در ادامه با اشاره به کم 
کاری ها و کوتاهی ها در پیاده سازی اهداف انقالب ادامه 
داد: نظام این قائله را بنا نهاد کــه از ابتدا به مردم خدمت 
کند و عنایت ویژه دارد که مشــکالت حل شــود نماینده 
عالی دولت در فریدن افزود: امام خمینــی )ره( از همان 
ابتدا پایه هــای انقالب را روی علم و دانش اســتوار کرد؛ 
مســئله ای که امروز خأل  آن را در بسیاری از کشور های 
عربی می بینیم. وی با تاکید بــر امنیت خارجی و داخلی  
کشــور افزود: امروز امنیتی که در کشور وجود دارد، هیچ 
کجای جهان شاهد آن نیستیم ولی ما کوتاهی می کنیم 
و آن را نشــر نمی دهیم. متاســفانه در این شــبکه های 
مجازی خبرهای کذایی از این و آن می بینیم و یا آرزوی 

کشورهای دیگر را داریم.
حل مشکل آب در منصه ظهور است

فرماندار فریدن همچنین با بیان اینکه در مســئله آب دو 
موضوع را پیگیر شدیم، اظهار کرد: موضوع اول تخصیص 
آب مورد نیاز شهرســتان فریدن اســت که انجام شــده 
و موضوع دوم تامین اعتبار و بودجه بــوده که امیدواریم 
با پیگیری های صورت گرفته به نتیجه مطلوب برســیم. 
رضایت با اشــاره به جلســات اخیری که با ادارات آب و 
فاضالب شــهری و روســتایی گرفته شــده، تاکید کرد: 
مصوب شــد که در یــک کار جهــادی ادارات مورد نظر 
کارهای خود را متناســب با پروژه آغاز کنند تا با عملیاتی 
شدن پروژه آبرسانی مشــکلی در این خصوص در شهرها 
و روستاها نداشته باشــیم.وی اظهار امیدواری کرد که با 

ادامه پیگیری ها حل مشکل آب در منصه ظهور است.

نماینده مردم دهاقان در مجلس شورای اسالمی:

مسئوالن برای حل مشکالت 
سنگ اندازی نکنند

فرماندار آران و بیدگل خبر داد:

اختصاص اعتبار برای تکمیل 
جاده آران و بیدگل به گرمسار 

با مسئوالن

پیشنهاد سردبیر: 
مسئوالن برای حل مشکالت، سنگ اندازی نکنند

ابالغ رای
12/279 کالســه پرونــده: 743/95 شــماره دادنامــه:1006-95/11/13 مرجع 
رسیدگی: شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اکبر بزرگزاد به نشانی 
خ نظر میانی کوی باغ به مجتمع باغ به طبقه همکف با وکالت شــهریار میرمیران به 
نشانی خ نیکبخت روبروی دادگستری مجتمع وکالی ماکان 5 طبقه دوم واحد 26،  
خواندگان: 1- امیر حاجی محمد علی به نشانی مجهول المکان 2- تقی مالآقایی به 
نشانی جی بعد از سه راه شــهید رجایی نبش کوچه 15 داروخانه دامپزشکی مهر، 
خواسته: مطالبه مبلغ یکصد و دو میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد 
ریال بابت یک فقره چک 799728160 بانک ملت به انضمام هزینه های دادرسی و 
حق الوکاله وکیل، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای اکبر بزرگزاد با وکالت شهریار میرمیران به طرفیت 
امیر حاجی محمد علی – تقی مالآقایی  به خواسته مطالبه مبلغ 102/678/500 ریال 
وجه چک  به شــماره 1477/799728/60-94/7/22 به عهده بانک ملت  به انضمام 
مطلق خسارات قانونی- با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی 
رغم  ابالغ واقعی و قانونی در جلســه حضور ندارند و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستنداً به 
مواد  210 و 212 قانون تجــارت و 198و515 و 519 و 522 قانــون آ.د.م حکم  بر 
محکومیت خواندگان بــه صورت تضامنی به پرداخت مبلــغ 102/678/500 ریال 
بابت اصل خواســته و 2/751/960 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و هزینه  نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک 94/7/22 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید.  رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:38690 شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان )شعبه 102 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف اصفهان( )375 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/280 کالسه پرونده: 732/95 شماره دادنامه:938-95/11/12 مرجع رسیدگی: 
شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اکبر بزرگزاد فرزند جالل 
به نشــانی اصفهان خ نظر میانی کوی باغ به مجتمع باغ به طبقه همکف کدپســتی 
8173644154 با وکالت شهریار میرمیران به نشانی اصفهان خ نیکبخت روبروی 
دادگســتری مجتمع وکالی ماکان 5 طبقه دوم واحد 26،  خوانده: مهدی حســینی 
شهربابکی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه جمعًا مبلغ 85/862/000 
ریال وجه سه فقره چک بانضمام مطلق خسارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و 
خســارت تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای اکبر بزرگزاد با وکالت شهریار میرمیران 
به طرفیت آقای مهدی حسینی شهربایکی به خواســته مطالبه مبلغ 85/862/000 
ریال وجه چک  به شماره های 621105-621106 – 621107  به عهده بانک شهر  
به انضمام مطلق خســارات قانونی- با توجه  به محتویــات پرونده و  بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم  ابالغ آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مستنداً به 
مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م ماده واحده 
قانون استفســاریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم  بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 85/862/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/301/550 ریال  
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 120/000 ریال بابت 
هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 
94/6/22- 94/7/20- 94/8/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتــراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:38689 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان )359 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/283 کالســه پرونده: 1525/95 شــماره دادنامــه: 9509976796202053-
95/12/2 مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید 
افراز به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشــت غربی چهار راه گلزار کوچه سامان 
پالک 17 با وکالت مهدی سلیمی به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشت غربی چهار 
راه گلزار ساختمان وکال طبقه همکف پالک 17 پروانه 1314، خوانده: رامین رئیسی 
به نشانی اصفهان مرداویج خیابان هزار جریب بعد از چهار راه اول جنب مهدکودک 
آب نبات چوبی ساختمان 162 طبقه سوم، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حمید 
افراز با وکالت مهدی ســلیمی به طرفیت آقای رامین رئیســی  به خواسته مطالبه 
مبلغ 113/000/000 ریال وجه دو فقره چک  به شــماره های 95/6/25-751895 
و 751894-95/5/25 بــه عهده بانک ســپه  به انضمام مطلق خســارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی 
عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی نشرآگهی 
در جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتنداً به مواد  212 و 214 قانون تجارت و 
198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
113/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/055/000 ریال  بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک های موصوف  751895-95/6/25 به مبلغ 30/000/000 و 95/5/25-751894 
به مبلغ 83/000/000 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتــراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:38673 شعبه 32 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف اصفهان  

)343 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/286 کالسه پرونده:950477 شماره دادنامه:1030- 95/6/16 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 11  شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم جعفری کلیشادی به 
نشانی اصفهان خیابان مفتح کوی ایزدی پالک 12 با وکالت سارا خسروی بابادی 
به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت پشت دادگستری مجتمع اداری نیکبخت طبقه 5، 
خوانده:  رودابه مظفری سی سخت  نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
سفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای ابراهیم جعفری کلیشادی 
با وکالت سارا خســروی بابادی به طرفیت رودابه مظفری سی سخت به خواسته 
مطالبه مبلغ 62/000/000 ریال وجه سفته/ ســفته های به شماره خزانه داری کل 
191433- 354327- 354328- 191432- 463195 به انضمام مطلق خســارات 
قانونی با عنایت به بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت 
و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 62/000/000  ریال  ) شصت 
و دو میلیون ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ 960/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی 
و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/13 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی 
در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی 
در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.م الف:38663 شعبه 11 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )323 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/287 کالســه پرونــده: 592/95 شــماره دادنامــه: 925-95/10/29 مرجــع 
رسیدگی: شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید خلیلی به نشانی 
اصفهان خ شیخ طوســی غربی کوی مالکی بن بســت رحمانی پ 6،  خوانده: سید 
وحید موسوی  به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، گردشکار: با عنایت 
به محتویــات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم 
ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبــادرت به صدور 
رای مــی نمایــد. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت حمیــد خلیلی به 
طرفیت سید وحید موسوی به خواســته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک بــه شــماره 2114/165429-94/8/30 عهده بانک تجــارت به انضمام 
خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی نشــر آگهی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابــرازی نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده 
به خواهــان را حکایت می کند. علــی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به اســتناد 
مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرســی مدنی و مــواد 315، 310، 309، 307، 
 249 قانون تجارت حکــم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســی میلیون ریال

) 30/000/000 ریــال( به عنوان اصل خواســته و پرداخت یــک میلیون و هفتصد 
و بیســت هزار ریال ) 1/720/000 ریال( به عنوان خســارت دادرسی به پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ )94/8/30(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 

غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شــعبه خواهد بود و 20 
روز پــس از آن قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان می 
 باشد.  م الف:38662 شــعبه 18 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان

) 297 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/288 کالسه پرونده: 590/95 شماره دادنامه: 917-95/10/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید خلیلی به نشانی اصفهان خ 
شیخ طوسی غربی کوی مالکی بن بست رحمانی پ 6،  خوانده: سید وحید موسوی  
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست حمید خلیلی به طرفیت سید وحید موسوی به خواسته مطالبه 
مبلغ 91/000/000 ریال وجه سه فقره چک به شــماره های 719907- 95/3/3 و 
719906-94/11/30 و 719904-94/12/25  عهده بانک ملی به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات 
دعوی و اینکه خوانــده با ابالغ قانونی نشــر آگهی وقت و انتظار کافی در جلســه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به 
عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را 
حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 
قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و یک میلیون ریال) 91/000/000 ریال( 
 به عنوان اصل خواسته و پرداخت سه میلیون و دویست و شصت و پنج هزار ریال

 ) 3/265/000 ریال( به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید چکها  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود و ظرف مدت20 روز پس از آن 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:38661 

شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 309 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/290 کالســه پرونده: 1473/95 شــماره دادنامــه: 9509976796201991-
95/11/25 مرجع رســیدگی: شــعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
مصطفی قاسمی به نشــانی اصفهان سگزی روســتای یک لنگی منزل شخصی با 
وکالت طیبه هاشمی به نشانی اصفهان میدان انقالب مجتمع تجاری انقالب  طبقه دوم 
واحد 201،  خوانده: احمدرضا ردانی پور به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای مصطفی قاســمی با وکالت طیبه هاشــمی به طرفیت آقای احمدرضا 
ردانی پور  به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه یک فقره چک  به شماره 
159271-94/7/23 به عهده بانــک تجارت  به انضمام مطلق خســارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی 
عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی نشرآگهی 
در جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتنداً به مواد  212 و 214 قانون تجارت و 
198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/105/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 159271-94/7/23 به ملغ 5/000/000 ریال تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نمایــد.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38653 شعبه 32 مجتمع شماره یک  

شورای حل اختالف اصفهان  )308 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9509970351301412 شــماره پرونــده:  12 شــماره دادنامــه:  /313
9409980351300846 شــماره بایگانی شــعبه: 940881 خواهــان: آقای جواد 
 امیر یوسفی فرزند رحمت اله به نشانی استان اصفهان- شهرستان خمینی شهر- 
خ منتظری – کوچه امیر یوسفی پ 49، خوانده: آقای اصغر جباری فرزند خلیل به 
نشانی استان گیالن- شهرستان آستارا- عباس آباد- فاز 3 کدپستی 4391713676 
، خواسته ها:  1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دعوی جواد امیر یوســفی به طرفیت اصغر 
جباری به خواســته مطالبه وجه چهار فقــره چک به شــماره 03959293 مورخ 
92/4/30 و به مبلغ بیست میلیون ریال پست بانک ایران و شماره 03959292 مورخ 
92/3/30 و به مبلغ بیست میلیون ریال پست بانک ایران و شماره 03959294 مورخ 
92/5/30 به مبلغ بیســت میلیون ریال پست بانک ایران و شــماره 288964 مورخ 
90/6/15 به مبلغ بیســت میلیون ریال بانک ملی ایران به انضمام هزینه دادرســی 
و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و مســتندات ابرازی خواهان 

و گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه و اینکه مستندات ابرازی 
اشــتغال ذمه خوانده را ایجاب می نماید و خوانده بــه  آدرس اعالمی بانکی خود 
شناسایی نشده اســت لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشــخیص علیهذا دادگاه 
به اســتناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 الی 315 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از زمان سررســید چکها تا زمان تادیه آنها در حق خواهان 
صادر و اعالم مــی نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:38749 شعبه 13 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان  )301 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9509970352401745 شــماره پرونــده:  12 شــماره دادنامــه:  /314
9409980352401280 شماره بایگانی شــعبه: 941408 خواهان: آقای عباسعلی 
نجفی مدیســه فرزند علی رحم با وکالت آقای ولی اله جمشــیدی فرزند نجفقلی به 
نشانی اصفهان- سه راه سیمین- بلوار کشاورز کوچه قزل باش پالک 7 کدپستی 
8177797665، خواندگان: 1- آقای محمد علیزاده فرزند عبدالعلی به نشانی استان 
اصفهان- شهرستان فالورجان- خ مدرس-  ک شــهید علی مرادی- پ 104 ط 2، 
2- آقای نادر آقاپور فرزند احمدرضا به نشــانی مجهول المکان، 3- آقای محسن 
کیوانی فرزند مختار به نشانی اســتان اصفهان- سه راه سیمین- خ سهروردی ک 
مطهری پ 40، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- ابطال مبایعه نامه ) مالی 
غیر منقول( 3- ابطال سند )موضوع سند مالی است(، گردشکار: دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای ولی اله جمشــیدی به وکالت از آقای 
عباسعلی نجفی مدیسه فرزند علی رحیم به طرفیت  آقایان 1- محمد علیزاده فرزند 
عبدالعلی 2- محسن کیوانی فرزند مختار 3- نادرآقاپور فرزند احمدرضا به خواسته 
1- ابطال قرارداد عادی بیع تاریخ 1391/9/27 فی مابین خوانده ردیف اول و خوانده 
ردیف دوم 2- ابطال سند وکالت شماره 15477 تاریخ 1392/12/5 تنظیمی در دفتر 
اسناد رســمی 192 اصفهان فی مابین خوانده ردیف دوم و خوانده ردیف سوم به 
انضمام خسارات دادرسی، وکیل خواهان توضیح داده است که موکل وی اقدام به 
خریداری امتیاز یک واحد آپارتمان واقع در مجتمع خانه ســازی سپاهان واقع در 
اطشاران، از خوانده ردیف اول نموده است لیکن بعد از فروش، خوانده ردیف اول 
بدون اطالع موکل آنرا به آقای محســن کیوانی واگذار کرده است و آقای محسن 
کیوانی وکالت در فروش آنرا آقای نادر آقاپور اعطا کرده است خوانده ردیف دوم 
با حضور در جلسه دادرسی نسبت به مستندات و ادعای خواهان تعرض و تکذیبی 
به عمل نیاورده است و سایر خواندگان نیز در جلسه حضور نیافته اند و الیحه ای 
ارسال نکرده اند نظر به اینکه پس از واگذاری امتیاز از سوی خوانده ردیف اول به 
خواهان، صاحب امتیاز دیگر حقی نسبت به آپارتمان احداث شده ندارد و آپارتمان 
در مالکیت خواهان ایجاد می شــود لذا واگذاری بعدی خوانده ردیف اول به لحاظ 
عدم مالکیت وی بر مبیع و عدم تنفیذ بیع انجام شــده توسط مالک )خواهان( باطل 
و بی اثر است و بالتبع منتقل الیه )محســن کیوانی( مالک مبیع نشده است تا بتواند 
نسبت به انجام اعمال حقوقی بر روی آن به شــخص دیگر ) خوانده ردیف سوم ( 
وکالت بدهد زیرا اراده زمانی کارساز است که ازسوی مالک واقعی انشاء شود و یا 
بعداً با رضایت مالک واقعی تنفیذ گردد لذا به جهت عدم سلطه مالکانه آقای محسن 
کیوانی بر مورد وکالت، وکالت اعطایی بدون موضوع و باطل است. نظر به مالحظه 
تصویر قرارداد عادی بیع تاریخ 1391/2/2 فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول 
که حاکی از واگذاری امتیاز آپارتمان به خواهان است و نظر به مالحظه قراردادی 
عادی بیع 91/9/27 فی مابین خوانده ردیف اول و دوم که حاکی از واگذاری آپارتمان 
به خوانده ردیف دوم است و نظر به مالحظه تصویر ســند رسمی وکالت شماره 
15477-92/12/5 تنظمیی در دفتر اسناد رسمی 192 اصفهان که حاکی از اعطای 
وکالت در خصوص آپارتمان از ســوی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف سوم 
است و نظر به شرح پیشگفت دائر بر عدم سلطه مالکانه خوانده ردیف اول و دوم بر 
روی موضوع قرارداد، دادگاه مستندا به مواد 191 و 247 قانون مدنی حکم به ابطال 
قرارداد عادی تاریخ 91/9/27 فی مابین خوانــده ردیف اول و دوم و ابطال وکالت 
رسمی شــماره 15477 تاریخ 92/12/5 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 192 
اصفهان صادر و اعالم می نماید و خوانده ردیف اول را از باب تســبیب در ورود 
خسارت دادرســی به پرداخت 2/592/400 ریال بابت هزینه دادرسی و 840/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. نظر به اینکه خواندگان 
ردیف دوم و سوم سببیتی در ورود خســارت دادرسی نداشته اند مستنداً به ماده 
515 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر بی حقی خواهان برای مطالبه خســارات 
دادرســی از خواندگان موصوف صادر و اعالم می نماید. آ راء صادره نسبت به 
خواهان و خوانده ردیف دوم )  محسن کیوانی( حضوری و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد و رای محکومیت 
خواندگان نستب به خواندگان ردیف اول و سوم غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدید نظر استان می باشد.  م الف:38683 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان  )742 کلمه، 8 کادر(

در جلسه شورای اداری فریدن عنوان شد:

 مشکل آب فریدن
 تنها با 6 میلیون متر مکعب حل می شود

حجت االسالم اســماعیل سیاوشــی، نماینده ولی فقیه در داران، در آخرین جلسه شــورای اداری این 
شهرستان در سال جاری، برخورداری از آب شرب ســالم و پایدار را از مطالبات مهم مردم فریدن دانست 
و اظهار کرد: 6۰۰ میلیون متر مکعب آب مازاد منطقه اســت و این در حالی اســت که مشکل آب تنها با 6 
میلیون متر مکعب حل خواهد شد. متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح از حوزه زاینده رود، 4۰۰ میلیون 
مترمکعب آب برای استان خوزســتان می رود و 2۰۰ میلیون مترمکعب نیز از چشمه لنگان بازگشت داده 

می شود.

 در این شهرستان 
پروژه های بسیاری 

کلنگ زنی شده 
ولی چون بودجه 
آن تامین نشده،  

همین طور  رها 
شده اند
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پیشنهاد سردبیر:10
نشاط اجتماعی باید در جامعه حاکم باشد

با مسئوالن

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

 پذیرش مسافران نوروزی 
در 41 منطقه آموزش و پرورش 

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: ســتادهای اسکان 
فرهنگیان در استان اصفهان از هر نظر آماده پذیرش مسافران نوروزی 
هستند. دیار نصف جهان در تمام فصول سال از میهمانان خود از سراسر 
کشور پذیرایی می کند؛ میهمانانی که هر کدام با سبک و سیاقی متفاوت 
به تاریخ و موقعیت و حیات این شــهر نگاه می کنند و همه ساله استان 
اصفهان شاهد حضور بیش از 2 میلیون مسافر نوروزی است که به صورت 

عبوری و یا مقصد نهایی، این دیرینه شهر را انتخاب می کنند.
اســتان پهناور و چهار فصل اصفهان، بیش از 22هزار بنا و اثر تاریخی را 
داراست که یک هزار و 850 مورد آن به ثبت ملی و چهار مورد آن از جمله 
میدان امام )ره(، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع به ثبت 

جهانی رسیده است.
آموزش و پــرورش نیز همانند دیگــر ارگان هایی که در ایــام نوروز به 
مسافران ارائه خدمت می کنند، طی ماه های گذشته اقدامات زیادی را 
در این زمینه انجام داده و آماده پذیرش مسافران نوروزی در 41 ناحیه 
و منطقه آموزش و پرورش استان است.  محمد حسن قائدیها مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان نیز با اشاره به این موضوع که همه ساله 
استان اصفهان میزبان مسافران نورزی است اظهار کرد: مسافران نوروزی 
به دلیل تمیزی و تجهیز مناسب واحدهای آموزشی، تمایل به اسکان در 
این مکان ها دارند و با وجود اینکه اولویت با پذیرش خانواده فرهنگیان 
اســت اما تعداد زیادی از افرادی که پذیرش می شــوند، خانواده های 
غیرفرهنگی هستند که ما در این خصوص آمادگی ارائه خدمت به تمامی 
مسافران نورزی را داریم. وی در ادامه اظهار کرد: تاکنون چندین جلسه 
ستاد اسکان در نواحی و مناطق اســتان اصفهان، برگزار و اقدامات الزم 
درخصوص آماده سازی مدارس انجام شده و ستادهای اسکان فرهنگیان 

در استان اصفهان از هر نظر آماده پذیرش مسافران نوروزی هستند. 

اخبار

اخبار کوتاه 

یادداشت

نشاط اجتماعی 
باید در جامعه حاکم باشد

اجازه نمی دهیم محله اي 
به کانون جرم تبدیل شود

وزیر کشور گفت: تمام مسئوالن کشــور باید کاری کنند که نشاط اجتماعی در کشور حاکم 
شود.رحمانی فضلی وزیر کشــور، در دوازدهمین همایش سراسری رؤســا و مدیران پلیس 
راهنمایی و رانندگی ناجا، اظهار داشت: به لطف خدا یک سال دیگر کاری را به اتمام می رسانیم 
و خوشحالیم که نیروی انتظامی در ابعاد مختلف و در مقاطع حساسی توانسته ماموریت خود را 

به خوبی انجام دهد.
وی افزود: آمارهای نیروی انتظامی، مثبت و رو به بهبود است و تنوع کار در آن به دلیل اینکه یک 
دستگاه بین بخشی است، زیاد بوده و به همه  مردم سرویس می دهد و این تعدد باعث شده است 

که کارکنان این نهاد، از سرمایه های کشور باشند.
وزیر کشور بیان داشت: برخی از کار ها نیاز به زمان دارد، اما یک مامور راهنمایی و رانندگی باید 

به سرعت تصمیم بگیرد و این سرعت عمل کار پلیس، قدرت ذهن آنها را افزایش داده است.
رحمانی فضلی گفت: خدا را شاکریم اگر بتوانیم برای 80 میلیون نفر در کشور کار کنیم. مهم 

نیست در کجای کار هستیم، مهم این است که کار خوبی را ارائه دهیم.
وی ادامه داد: کار در تفکرات و اندیشــه های مختلف معنی و مفهوم مختلفــی دارد، یکی از 
جنبه های آن درخصوص هزینه اســت که با کار می خواهیم به ســودی برسیم و جنبه دیگر  
برحسب دوست داشتن است. وزیر کشور گفت: آنچه برای یک مومن مهم محسوب می شود 

این است که روابط برچه اساسی باشد.
رحمانی فضلی گفت: ما چهار نوع رابطه داریم که شامل رابطه انسان با خود، دیگران، طبیعت و 

رابطه با خدا می شود؛ اما اساس این روابط باید توحیدی باشد.

جانشین فرمانده انتظامي اســتان، از انهدام 19 محل توزیع و مصرف مواد مخدر در عملیات 
ضربتي ماموران این فرماندهي در یکي از نقاط حاشیه نشین استان خبر داد.

سرهنگ حسین حسین زاده جانشین فرمانده انتظامي اســتان اظهار داشت: طرح مقابله با 
تبدیل برخي از محله ها به کانون جرم، از ابتداي امسال در دستور کار ویژه فرماندهي انتظامي 
اســتان اصفهان قرار گرفت و در این زمینه نیز تاکنون ســه مرحله طرح ضربتي پاکسازي با 
به کارگیري تمامي نیروها، امکانات و تجهیزات در سه منطقه آلوده استان به اجرا گذاشته شده 
است. وي افزود: چهارمین مرحله از این طرح با هدف پاکسازي مناطق آلوده به توزیع و مصرف 
مواد مخدر در پي درخواســت مردمي در یکي از محالت حاشیه اي شهرستان خمیني شهر 
به اجرا گذاشته شد. این مقام مسئول گفت: در این طرح تعداد 19 محل توزیع و مصرف مواد 
مخدر، شناســایي و افرادي که در این محل ها اقدام به توزیع مواد مخدر مي کردند دستگیر 
شدند. وی با بیان اینکه تعدادي از معتادان ولگرد و پرخطر نیز دستگیر و به مراکز ترك اعتیاد 
منتقل شدند، گفت: در این عملیات طي بازرسي از محل هاي توزیع مواد مخدر، مبالغ هنگفتي 
وجوه نقد حاصل از فروش مواد مخدربه همراه مقادیري از انواع مواد مخدر، مشروبات الکلي و 
آالت و ادوات مصرف مواد کشف شد. سرهنگ حســین زاده گفت: تمامي این نقاط زیر نظر 
و کنترل پلیس قرار دارند و هرگز اجــازه نمي دهیم افراد مجرم و ســابقه دار، محله اي را به 
کانون جرم تبدیل کنند. این مقام انتظامي اظهار داشت: از شهروندان مي خواهیم نسبت به 
فعالیت هاي مشکوك و مجرمانه در محله خود حســاس بوده و مراتب را در سریع ترین زمان 

ازطریق شماره تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

۹۵ درصد زنان معتاد تمایلی برای 
ترک ندارند

رییس کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران گفت: بر اساس اطالعات 
به دست آمده، تنها 5 درصد زنان معتاد برای ترك اعتیاد خود تمایل دارند.

فاطمه دانشــور رییس کمیته اجتماعی شورای اسالمی شــهر تهران، در 
نشست خبری که به مناسبت تشریح عملکرد این کمیته در شورای اسالمی 
شهر تهران برگزار شد، با بیان اینکه بیشــتر زنان معتادی که در کمپ های 
شفق به اجبار اعتیاد خود را ترك کرده بودند، مجددا به دام اعتیاد افتاده اند، 
اظهار داشت: بدون شک اعتیاد اجباری جوابگو نیست، به همین دلیل باید به 
دنبال راهکار بهتری باشیم. وی با بیان اینکه برگشت به زندگی و تمایل به 
ترك در زنان بسیار کم است، افزود: تنها 5 درصد از زنان معتاد تمایل به ترك 
اعتیاد خود دارند. رییس کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران با تاکید 
بر اینکه امروزه کارتن خوابی به یک سبک در جامعه تبدیل شده است، گفت: 

باید افراد کارتن خواب را مجبور کنیم که سبک زندگی خود را تغییر دهند.
دانشور با بیان اینکه طی سال های گذشته در حوزه زنان، کودکان و معلوالن 
اقدامات خوبی صورت گرفته است، تصریح کرد: کار سختی بود که مدیران 
و مسئوالن را از مســائل و مشکالت اجتماعی شــهر تهران آگاه کنیم؛ اما 
توانستیم با تالش فراوان مسائلی را که در این خصوص وجود دارد، در برنامه 
پنجم شــهرداری تهران قرار دهیم تا به عنوان یک سند راهبردی در دست 

مدیران باشد.

رییس پلیس راهور ناجا گفــت: طرح نوروزی پلیــس راهور از 
25اسفندماه شروع شده  و تا 14 فروردین ماه سال 96 ادامه دارد.

ســردار تقی مهری رییس پلیس راهور ناجا در حاشیه همایش 
سراســری فرماندهی پلیس راهور که در سراســر کشور برگزار 
شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همایش سالیانه رؤسای 
پلیس راهنمایی و رانندگی سراسر کشور، امروز در تهران برگزار 
می شود و در این همایش عملکرد یک ساله پلیس راهور بررسی 
می شود، همچنین به بررسی برنامه های سال آینده می پردازیم و 
آنها را به فرماند هان ابالغ می کنیم تا سال آینده امنیت بیشتری 
داشته باشــیم و تلفات رانندگی کاهش پیدا کند. وی افزود: در 
حال حاضر در حال اجرای طرح زمستانی هستیم و پیش بینی 

می کنیم برف و باران تا سال آینده ادامه داشته باشد و رانندگی در 
این شرایط متفاوت است. رییس پلیس راهور ناجا گفت: اجرای 
طرح نوروزی از 25 اسفند شروع شده و تا 14 فروردین ادامه دارد 
و از دو ماه گذشــته با کمیته های مختلف به منظور بررسی ابعاد 
مختلف طرح، جلساتی داشــتیم. سردار مهری گفت: همچنین 
در 24 اسفند رزمایش تمام نیروهای خدماتی با محوریت پلیس 
راهور برگزار می شــود. وی ادامه داد: طرح نوروز 96 امســال با 
توجه به افزایش تعداد یک میلیون و 200 خــودرو و 480 هزار 
موتورسیکلت و یک میلیون و 509 هزار نفر که تازه گواهی نامه 
گرفته اند، به طور ویژه برگزار می شــود و در نظر داریم از ســایر 
بخش ها به کمک پلیس راهور بیایند و در استان های مسافرپذیر 
افزایش نیرو خواهیم داشت تا مردم ســفر خوبی داشته باشند. 
رییس پلیس راهور ناجا در رابطه با خط قرمز های پلیس ادامه داد: 
خوشبختانه در سال های اخیر با هماهنگی دستگاه های مختلف و 
اطالع رسانی صدا و سیما، مردم همکاری خوبی با پلیس داشتند 
و امیدواریم امسال نیز همین گونه باشد. تعداد رانندگان متخلف 
کم است، اما باعث ایجاد ناامنی جاده ها می شوند. سردار مومنی 
گفت: تعداد 960 تن کشته در نوروز سال گذشته داشتیم که در 
2۷ اسفند اوج حوادث را شاهد بودیم و بر این اساس برنامه  امسال 

ما، کنترل رانندگان متخلف است.

رییس پلیس راهور ناجا مطرح کرد:

شروع طرح نوروزی پلیس راهور از ۲۵ اسفندماه

روان شناسی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: خانواده 
و زنان موفق در توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور نقش موثر و 

مهمی دارند و همه زنان باید از این گونه خانواده ها الگو بگیرند.
سیما فردوسی در نخســتین کنگره ملی زنان موفق ایران در 
دانشگاه شهید بهشــتی تهران افزود: زنان در جامعه امروزی 
عالوه بر تربیت فرزندان، در توسعه خانواده و همچنین کشور 

نقش بسیار موثری دارند.
فردوسی ادامه داد: خانواده مرکز رشــد عواطف انسانی است 
و در شکل گیری شــخصیت معنوی فرزندان اثرگذار است و 

همچنین در توسعه ملی نیز نقش بسیار مهمی دارد.
وی با بیان این مطلب گفت: همان طور که برای رشــد مراحل 
مختلفی را قائل هستیم برای گروه های اجتماعی و همین طور 
خانواده نیز مراحل تحولی متعددی را قائلیم. فردوسی اضافه 
کرد: مراحل تحول خانواده شــامل گزینش همسر، زوج بدون 
فرزند، زوج برخوردار از فرزند زیر سه سال، برخورداری از فرزند 
پیش دبستانی، فرزند دبســتانی، فرزند نوجوان، فرزندان جدا 
از والدین، مرحله میانســالی و مرحله کهولت است. وی تاکید 
کرد: مدیریتی که در خانواده شامل مدیریت مشارکتی باشد، 
از نمونه مدیریت های موفق است که برای خانواده های موفق 

پیشنهاد شده است. 
این استاد دانشگاه گفت: در خانواده باید به نقش های مادری 
و پدری توجه کنیم؛ چون نقش پدری به تامین کل هزینه ها 
و نیازهای عاطفی و روانی و تربیت فرزندان می پردازد؛ اما نقش 
مادر، نقش همســر و برآوردن نیازهای فیزیولوژیک و کسب 
آموزش های الزم و به روز اســت. فردوسی ادامه داد: مدیریت 
مشارکتی در خانواده ها مورد تاکید است و باید به این موضوع 
بسیار توجه کرده و حرمت اعضای خانواده رعایت شود؛ چرا که 

خانواده هایی که موفق نیستند، از اقتدار بی بهره اند.
وی خاطرنشان کرد: همه خانواده ها باید با اعضای خانواده خود 
مهربان باشند. مسئله مهمی که در خانواده های موفق وجود 
دارد، اقتدار والدین است که اگر محقق شود، بچه ها در اجتماع 
بهتر عمل می کنند. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
تهران، به برخی از کارکردهای مهم خانواده شامل پیشگیری 
از آســیب ها و جامعه پذیری فرزندان و تاکید بر شــخصیت 
کودکان و برخورد منطقی و عقالنی با مســائل و رشد اخالقی 
در خانواده ها اشــاره کرد. وی گفت: برخی خانواده ها از درون، 
متزلزل و برخی موفق هســتند اما در خانــواده متزلزل که از 
درون تهی شــده و روابط خصمانه و غیردوستانه در آن حاکم 
است، تجزیه شده و تصمیم گیری در آن با مشکل جدی مواجه 
می شــود. خانواده ای که از درون تهی باشــد، با یک مسئله 

بسیارکوچک از هم فرو می پاشد.

روان شناس: 

زنان موفق در توسعه نقش مهمی 
دارند

سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان اعالم کرد:

برگزیدگان نخستین جشنواره تولید 
محتوای الکترونیکی با طعم مهارت

تجمل گرایی یک بیماری است

برگزیدگان نخســتین جشــنواره »تولید محتواي الکترونیکي با طعم 
مهارت« معرفی شــدند. در راستاي اجراي نخســتین جشنواره ملي 
تولید محتواي الکترونیکي با طعم مهارت، با هدف شناسایي نخبگان و 
متخصصان حوزه هاي مهارت آموزي الکترونیکي و توسعه و ترویج آن 
براي آحاد جامعه و به ویژه جوانان که به همت شوراي راهبردي و دفتر 
توسعه فن آوري هاي نوین آموزشي ســازمان برگزار شد، 2 اصفهاني در 
محورهاي نرم افزارهاي موبایل و آموزش تولید محتواي الکترونیکي از 
استان اصفهان، به عنوان آثار برتر برگزیده شدند. بر اساس این گزارش، 
پس از اعالم عمومي و فراخوان در کلیه بخش هاي دولتي و غیردولتي 
از طریق روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان، 
آثار در محورهاي تولید شبیه ســازها و نرم افزارهاي کاربردي آموزشي 
مبتني بر رایانه، تلفن همراه، تبلت، تلفن ها و تلویزیون هاي هوشمند، 
انیمیشن، فیلم هاي آموزشي، معرفي وب ســایت ها و رقابت در زمینه 
ارائه ایده هاي خالقانه و نو در زمینه مهارت آموزي، به دبیرخانه مسابقه 

ارسال شد.
درخشش دو اصفهانی در جشنواره ملي محتواي الکترونیکي با 

طعم مهارت 
آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان نخستین جشنواره ملي محتواي 
الکترونیکي با طعم مهارت، با حضور دکتر سازگارنژاد معاون وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي و ریاست ســازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، 
رحمتي قائم مقام ریاست ســازمان، عبدالعالي مشاور ریاست سازمان 
آموزش فني و حرفه اي کشور، جمعي از مســئولین سازمان و مدیران 
کل اســتاني، برگزیدگان، داوران و اعضای کمیته اجرایی و علمی، در 
محل سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات برگزار شد. 
محمد آکوچکیان از آموزشــگاه مجازي ایرانیان اصفهان در محورهاي 
نرم افزارهاي موبایل با موضوع کافه MBA و رحیم کریمي دستجردي 
از شرکت پویا در محورهاي آموزش تولید محتواي الکترونیکي از استان 

اصفهان، جزو 21 اثر منتخب در جشنواره معرفي شدند.

مشکل تجمل گرایی بیشــتر در جوامعی دیده می شــود که فاصله دو 
قشــر غنی و فقیر در آن زیاده شده اســت. در چنین شرایطی است که 
قشر غنی به اســراف و تبذیر می افتد، بیش از نیاز یک زندگی متعارف و 
مناسب مصرف می کند، به تجمالت روی می آورد و به فاصله کوتاهی، 
از مصرف زدگی به تجمل گرایی می رسد. درحقیقت در این جامعه، قشر 

غنی به تجمل گرایی مبتال می شود.
از این نظر می توان گفت تجمل گرایی یک نوع فقدان ســالمت است و 
خانواده یا فردی که دچار آن شده، به بیماری کژرفتاری مبتال شده است 
و نمی تواند با وجود امکاناتی که در اختیار دارد، زندگی مناسب و همراه 
با آرامش و آسایشی داشته باشد. در چنین شرایطی معموال قشر غنی به 
رفتارهای ناهنجار، جنحه و گناه دست می زند؛ به عبارتی رفتارهایی از 
خود نشان می دهد که حتی در عرف جامعه و مبانی حقوقی جامعه قابل 
پذیرش نیست، منتها این رفتار به گونه ای هم نیست که یک مقام قضائی 

بخواهد نسبت به آن اقدام کند.
نکته مهم بعــدی اینکه تبعات رفتار قشــر مرفه جامعه کــه به دنبال 
تجمل گرایی هســتند، به مرور زمــان دامن بقیه افــراد جامعه را هم 
می گیرد؛ بخصوص قشــر پایین دســت جامعه که حتی از حداقل های 
یک زندگی معمولی هم محروم است. این گروه وقتی با تجمل گراها در 
جامعه برخورد می کند، آنها را الگو قرار می دهد و مشــکل از همین جا 
شروع می شود؛ چراکه ممکن اســت ناخودآگاه به ســمت رفتارهای 
مجرمانه گرایش پیــدا کند تا خودش را به همان مرتبه ای برســاند که 
به چشــم دیده اســت. بنابراین در یک جامعه وقتی تجمل گرایی رواج 
می یابد، زندگی عموم جامعه دچار خطر خواهد شد، نه فقط زندگی آن 
دسته ای که به دنبال تجمل هستند؛ چراکه همه اقشار جامعه در کنار 
هم زندگی می کنند و شاهد رفتارهای یکدیگر هستند و به این ترتیب 
به مرور زمان آسایش و آرامش از زندگی عموم جامعه رخت برمی بندد. 
لذا در دین مبین اسالم، بر ساده زیستی و دوری از مصرف گرایی بین تمام 
اقشار جامعه بخصوص قشر مرفه تاکید و توصیه شده است. آن دسته از 
افراد جامعه که خداوند به آنها عنایت کرده و زمینه برایشان فراهم شده 
و توانسته اند به منابع اقتصادی و مالی مناســبی دست پیدا کنند، این 
وظیفه و تکلیف بر دوش شان است که اول، دچار اسراف و تبذیر نشوند 
و دوم، به خودنمایی دســت نزنند. مصداق بارز این موضوع هم امام اول 
شیعیان جهان حضرت علی)ع( است که با وجود درآمد سرشاری که در 
اختیار داشتند، هرگز به سمت رفاه و تجمل نرفتند و عمده دستاوردهای 
اقتصادی خود را به صورت وقف در اختیار جامعه یعنی حتی نسل های 
بعدی قرار دادند؛ رفتاری که حتی در جامعــه امروز هم می توانیم آن را 

الگو قرار دهیم و از میزان مشکالت و آسیب های به وجود آمده بکاهیم.

از پایان بهمن مــاه خانم های خانه بوی بهــار را حس کرده و به 
صرافت می افتند تا خانه تکانی را شروع کنند. این روزها تبلیغات 
شرکت های خدماتی و نظافتی نیز پررنگ تر و برجسته تر شده 

است.
 به گزارش ایمنا، تعداد شرکت های خدماتی که این روزها آگهی  
آنها را روی دیوارها، داخــل کوچه ها و در روزنامه و ســایت ها 
مشاهده می کنیم، هر روز بیشتر می شــود و رقابت در قیمت و 
خدمات بین آنها باالست. تبلیغاتشان هم وسوسه کننده است. 
با این کارها می خواهند خیال خانم خانه را راحت کنند که ظرف 
یک روز و یا حتی نیمی از روز)!( ، تمام کارها انجام مي شــود و 

خانه اش را شسته رفته و ترگل و ورگل تحویل مي گیرد.
این شــرکت ها که فعالیت هایشــان گسترده اســت، خدمات 
مختلفي ارائه می دهند؛ از شست وشوی فرش، موکت، مبلمان، 
کف سابی، رنگ و نقاشــی، پارکت و کاغذ  دیواری گرفته تا همه 
جور نظافت منزل. بیشتر این شرکت ها حتی سایت اختصاصی 
دارند و خدماتشــان را با عکس و قیمت در ســایت به نمایش 
می گذارند؛ اما کمی که در این تبلیغات عمیق شویم و سری به 
شــرکت های تبلیغاتی بزنیم، متوجه نکاتی خواهیم شد که در 
جای خودش جالب و قابل توجه است. تنبل تر شدن خانواده ها 
یا مشغول شدن  به مســائل دیگر سبب شــده تا کار و کاسبی 
شــرکت های خدمات نظافتی سکه شود. رشــد قارچ گونه این 
شرکت ها، خودش می تواند غیرقانونی بودن برخی از آنان را اثبات 
کند. با اینکه اتحادیه و انجمن صنفی کارفرمایان شــرکت های 
خدماتی، مســئولیت نظارت بر این صنف را دارنــد، اما باز هم 
شاهد شکل گیری شــرکت هایی بدون مجوز هستیم. عالوه بر 
آن، نظارت این مراجع بر کیفیت و قیمت شرکت ها نیز چندان 

مطلوب نیست.
خدمت خدماتي ها یا خدمت به خدماتي ها ؟!

اگر منزلتان در محله های باالی شــهر کالن شهرها باشد، حتما 
با شــرکت های باکالس خدماتی مواجه شده اید. این شرکت ها 
برای خودشان سلســله مراتبی دارند که نشــان از نظم و البته 
کالس باالی کارشــان دارد! وقتی تصمیم داشته باشی از یکی 
از این شرکت ها نظافتچی بگیری، باید اول به شماره ثابت شان 
زنگ بزنی تا برایت وقت رزرو کنند. روز مقرر، تمیزکار سر ساعت 
مشخص شده وارد مي شود و قبل از انجام کار برگه قراردادي را با 
قیمت احتمالی روبه روی شما می گذارد تا امضا کنید. قرارداد، 
چند برگه اســت که شــرایط کار را توضیح داده و در بندهای 
مختلف، شــما را متوجه عواقب کاری می کند که دارید انجام 

می دهید!
وقتی قرارداد را در دو نســخه امضا کــردی، باید منتظر بمانی 
تا نظافتچی طبق برنامه زمان بندی شــده کارش را شروع کند. 
خدمات دهي به این نظافتچي هم با شماســت! دادن دستمال، 
پودر و شامپو و مایع سفیدکننده و جرم گیر و...؛ خالصه باید تمام 
وسایل همگي در روز انجام کار مهیا باشد. چاي و پذیرایي را  هم 

نباید فراموش نکنید!
سوداي کســب درآمد، همه کارگران را نظافتچي 

مي کند!
در کنار یکي از میدان هاي اصفهان مردی کنار خیابان نشسته 
و منتظر است تا ســفارش کاري به او داده شود. این مرد مسن 
با چهره ای غبارآلود گفت: محل زندگی ام  یکي از شهرستان هاي 

اصفهان است. آنجا کشــاورزي و دامداري دارم البته چند سالي 
است در کنار آن کارهاي ســاختماني هم انجام مي دهم؛ اما با 
خشکسالي هاي اخیر چندان درآمدي ندارم و چندسالي است 
یک ماه قبل از عید به اینجا مي آیم و از کارهاي ســاختماني تا 
نظافت منزل و خالصه هر کاري که باشد، انجام مي دهم. اینجا 
سر این فلکه مثل بقیه کارگران  می نشینم تا شاید ماشینی ترمز 
کند و کارگر بخواهد. این کارگر در ادامه مي گوید: دستمزد خوبی 
نداریم، بیمه هم که نیســتیم، از پاداش و عیدی هم که خبری 
نیســت؛ اگر بالیی هم ســرمان بیاید معلوم نیست سرنوشت 
همسر و فرزندمان چه می شود. این مرد با تاکید بر اینکه هر روز 
کنار جدول خیابان و میدان ها مي نشــیند و منتظر نیش ترمز 
خودروی رهگذری است که تقاضای کارگر کند، گفت: یک روز 
کار ساختماني پیشنهاد مي شــود و یک روز تمیزکاري خانه، 
اسبا ب کشي منزل، باغباني و شستن فرش که هر روز امکان دارد 

یکي از این کارها را انجام دهم.
مراقب غیرقانوني ها باشید

رییس پلیس آگاهــی نیروی انتظامی در این باره گفته اســت: 
باتوجه به نزدیک شــدن نوروز، برخی از موسسات خدماتی که 
قانونی نیستند، به فرستادن کارگر به منازل برای نظافت خانه ها 
اقدام می کنند که شــهروندان باید نســبت به این موسســات 
هوشــیار بوده و از خدمات موسســات قانونی بهره مند شوند. 
این گونه موسســات به صورت خودجوش تبلیغ می کنند و در 

فصل خاصی از سال مثل ایام نزدیک به نوروز فعال می شوند.
وی با بیان اینکه از این دســت پرونده ها در پلیس آگاهی بسیار 
است، گفت: در این پرونده ها ذکر شده که همسر یا پسر خانمی 
که به عنوان کارگر از ســوی این موسســات برای نظافت اعزام 
شده اند، گاو صندوق، اشیای قیمتی و طالجات خانه را شناسایی 
و اقدام به سرقت کرده است یا در موارد دیگر، فردی حدود دو یا 

سه سال با خانواده ای کار می کرده و بعد از 
مدتی قصد داشته به شهر خود بازگردد و 
حق خود می دانسته از خانه ای که در آن 

کار می کرده است، پولی بردارد.
رییس پلیــس آگاهــی نیروی 
انتظامی اضافه کرد: شــهروندان 

باید هوشیار باشند که هر فردی را 
برای انجام نظافــت منزل، نپذیرند و 
برای این منظور از موسساتی استفاده 
کنند کــه روی افــراد زیرنظر خود 
کنترل دارند. این موسســات ثبت و 

ضبط شده اند و به صورت 
قانونی فعالیت می کنند 
و در مقابل افرادی که به 
منزل شما می فرستند، 

پاسخگو هستند.
ایــن مقــام انتظامي در 
پایان عنــوان مي کند: در 
صورتــی که ایــن افراد 
موسســات  ســوی  از 
غیررسمی و غیرقانونی 
اعزام شــوند، در مقابل 

هرگونه عملکرد آنها، کسی پاسخگو نیست؛ چرا که 
این گونه موسسات به صورت خودجوش فعال 

شده، دو یا سه ماه فعالیت می کنند و بعد 
تعطیل می شــوند؛ در صورتی که 

موسسات رسمی و ثبت شده 
پاسخگوی کارمندان خود 

اطالعات  و  هســتند 
ریز کارمندان خود 

را داشــته و بر 
آنهــا نظارت 

و کنتــرل 
دارند.

مدیرعامل مجتمــع اقتصادی کمیتــه امداد، از ارائه هشــت 
هزار جهیزیه و ســه هزار واحد مســکن مددجویی روستایی به 

مددجویان کمیته امداد در سال 95 خبر داد.
 محمدعلی یزدان جو، در مورد میــزان پرداختی های مجتمع 
اقتصادی به کمیته امداد برای تامین نیازهای مددجویان تحت 
حمایت این نهاد در زمینه های مختلف گفت: مجتمع اقتصادی 
هشت هزار جهیزیه و سه هزار واحد مسکن مددجویی روستایی 
و به طور متوســط ماهیانــه 10 میلیارد تومان وجــه نقد برای 

مددجویان کمیته امداد در سال 95 پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکــه در ســال های 94 و 95 مجتمــع اقتصادی 
درمجموع 650میلیارد تومان به کمیته امــداد پرداخت کرده 

اســت، افزود: کمیته امداد عالوه بر اســتفاده از منابع دولتی و 
کمک های مردمی، برای حل مشــکالت نیازمندان از ظرفیت 
 مجتمع اقتصادی بــرای انجــام ماموریت های کمیتــه امداد 
و کمک به خانواده های محروم و ایجاد شــغل برای مددجویان و 
ساخت خانه های مورد نیاز قشر نیازمند تحت پوشش استفاده 

می کند .
یزدان جو با اشاره به دو بخش امالك و اقتصادی در این مجتمع 
اقتصادی افزود: در رویکــرد جدیدی که برای مجتمع اقتصادی 
تعریف شده، مدیریت و ساماندهی امالك کمیته امداد به مجتمع 
اقتصادی واگذار شده است. این در حالی است که مردم نیکوکار 
تعداد قابل توجهی از امالك و مســتغالت خود در سراسر کشور 
را با هدف بهره برداری جهت رفع نیازمندی های مســتمندان و 
مستضعفان، به این نهاد  واگذار کرده اند و یا در برخی موارد امالك 
بالتصرف از سوی محاکم قضائی و حاکم شرع به کمیته امداد امام 
)ره( واگذار می شود که کمیته امداد برای تامین مسکن نیازمندان 
و رفع مشکالت ایتام و... بر اســاس ماموریت ذاتی خود و با هدف 
اجابت انتظارات خیران نســبت به تبدیل وضعیت این امالك و 
خرید و فروش آن اقدام کرده و در بخش مسکن، تمامی امالك 
بالمعارض و دارای پروانه ساختمانی در اختیار مجتمع اقتصادی 

که برای مددجویان قابل استفاده باشد، به آنها واگذار می شود.

مدیرعامل  مجتمع اقتصادی کمیته امداد خبر داد:

ارائه ۸هزار جهیزیه و ۳هزار واحد مسکن به مددجویان امداد

 كاسبي تميزكارها !

در آستانه سال نو؛

نظافت منزل 

مشغلـه 
خانواده ها،  
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حماسه پیشنهاد سردبیر: 
دیدار محبوب در سه راهی شهادت

دیدار محبوب در سه راهی شهادت
1۷ اسفند سالروز شهادت فرمانده بی بدیل لشکر ۲۷ محمد رســول ا... )ص( حاج محمدابراهیم همت است. هم او که سید شهیدان اهل قلم، مرتضی 
آوینی در وصفش گفت: من هرگز اجازه نمی دهم که صدای حاج همت در درونم گم شــود. این سردار خیبر، قلعه قلب مرا نیز فتح کرده است.»سردار 
خیبر« یکی از القاب شهید همت است. قربانی، این بار ابراهیم بود؛ ابراهیمی که سر و دست افشان و لبیک گویان در قربانگاه سه راهی شهادت جزیره 

مجنون به دیدار معبود شتافت.آنچه در زیر می آید گوشه هایی از زندگی سردار بی سر خیبر است.

روایت عشققاب روز

تصویری که پیــش رو داریــد، تعــدادی از رزمندگان 
»لشکر۱۴ امام حســین)ع(« را در حال سرمه کشیدن 
به چشم به ثبت رسانده اســت. ظاهرا »سرمه« اصفهان 
نیز از اصالــت و محبوبیت ویژه ای برخوردار اســت. در 
دین اسالم، »سرمه« کشــیدن بر چشم از مستحبات و 

یکی از سفارشات حضرات معصومین)صلوات ا... علیهم 
اجمعین( اســت. »سرمه« گردی اســت که از ساییدن 
نوعی سنگ، موسوم به »اثمد« به دست می آید و خواص 
درمانی فراوانی دارد. در ســال های دفاع مقدس، عمل 
به حداکثر مســتحبات در جبهه های جنگ امری رایج 
بود که طبعا، »سرمه« کشــیدن نیز یکی از آنها به شمار 

می رود.
تصویری که پیــش رو داریــد، تعــدادی از رزمندگان 
»لشکر۱۴ امام حسین)صلوات ا... علیه(« را در حال سرمه 
کشیدن به چشم به ثبت رســانده است. ظاهرا »سرمه«  
اصفهان نیز از اصالت و محبوبیت ویژه ای برخوردار است. 
تا آنجا که حضرت »بیدل دهلوی« چنین سروده است: 
»سواد دلگشایی سرمــــــه بس باشد صفاهان را«  این 
عکس نیز تک بیتی از »صائب تبریزی« را به ذهن متبادر 

می کند که:
 چشم تو را به سرمه کشیدن چه حاجت است؟      

                                                                     کوته کن این بهانه دنباله دار را!

یکی از عکس های خوب و ماندگار عملیات خیبر از دریچه های 
دوربین علیرضا جلیلی فر ثبت شــده است؛ عکسی که چهره 
رزمنده جوانی را نشــان می دهد که پای چپ او قطع شده و 
دردی در پس سکوت خود دارد. عکاسان دفاع مقدس لحظات 
نابی را ثبت کرده اند که این لحظات برای همیشــه در تاریخ 
این رویداد بزرگ انقالب اســالمی ایران ماندگار شده است؛ 
طوری که تعدادی از عکس ها، نماد یک اتفاق، یک عملیات، 
یک پیروزی و یا یک چهره ماندگار اســت. یکی از عکس های 

خوب و ماندگار، مربوط به عملیات خیبر اســت؛ عکسی که 
چهره رزمنده جوانــی که پای چپ او قطع شــده و دردی در 
پس ســکوت حنجره خاک دارد را برای مخاطبش به نمایش 
می گذارد. این جوان با چشم هایش مظلومیت را فریاد می زند. 
خستگی و تحمل درد را می توان از چهره این رزمنده مجروح 
فهمید. رزمنده ای که ساعت ها سینه خیز حرکت کرده تا خود 
را نجات دهد.علیرضا جلیلی فر عکاس این صحنه بوده که بعد 

از گذشت 33 سال رزمنده قطع پا را پیدا کرده است.

در آســتانه  ایام شــهادت حضــرت صدیقه کبــری )س( جمعــی از شــاعران مذهبی با 
 رهبر معظم انقالب اســالمی دیــدار کردند. در این دیدار مرتضی امیری اســفندقه شــعر 
»مهتاب و مین و من...« که درباره کتاب »وقتی مهتاب گم شد« بود را خواند و آن را به جانباز 
 ســرافراز، آقای علی خوش لفظ تقدیم کرد. رهبر انقالب پس از شعرخوانی ایشان فرمودند:

» این علی خوش لفظ از دوست همکارش، علی چیت سازیان که فرمانده و همکارشان بوده 
نقل می کند و می گوید که او همیشــه به ما می گفت: اگر می خواهید از این سیم های خاردار 
عبور کنید اول باید از سیم خاردار نفس خودتان  عبور کرده باشید. اگر توانستید از سیم های 
خاردار نفس خودتان عبور کنید آن وقت می توانید از اینجاها هم عبور کنید. همســر ]علی 
چیت ســازیان[ می گوید در آخرین باری که آمد منزل و بعد ]از آن[ رفت و شهید شد و دیگر 
ندیدیمش؛ نیمه شب همین طور نشسته بود و اشــک می ریخت و گریه می کرد. گفتم چرا 
آنقدر گریه می کنی؟ گفت: فالنی را خواب دیدم. رفیــق همراهش را، معاونش را. معاونش را 
خواب دیده بود که قبل از او شهید شده بود. می گوید دستش را محکم گرفتم و گفتم باید به 
من بگویی. ما این همه با همدیگر رفتیم راهکار پیدا کردیم. اینها نیروهای اطالعات عملیات 
بودند که بلدچی یگان ها می شــدند. قبال می رفتند راه ها را پیــدا می کردند، باز می کردند تا 
یگان ها بتوانند حرکت کنند بروند جلو. ما این همه رفتیم بــا همدیگر راه باز کردیم، راهکار 
پیدا کردیم. راهکار این قضیه چیست؟ این قضیه  شــهادت؟ این را به من بگو، چرا من شهید 

نمی شوم؟ می گوید یک نگاهی به من کرد و گفت: راهکارش اشک است، اشک.«

در روز 1۲ فروردین 1334 ه.ش در شــهرضا در خانواده ای مســتضعف و متدین به دنیا آمد.
مادرش او را باردار بود که همراه همســرش عازم کربالی معلی و زیارت قبرساالرشهیدان و 
دیگر شهدای آن دیار شدند و مادر با تنفس شمیم روح بخش کربال، عطر عاشورایی را به این 
امانت الهی دمید. پس از تولد، نامش را محمد ابراهیم گذاشتند.  محمد ابراهیم هنگام فراغت 
از تحصیل به ویژه در تعطیالت تابســتانی با کار وتالش فراوان مخارج شخصی خود را برای 
تحصیل به دست می آورد و از این راه به خانواده زحمتکش خود کمک قابل توجهی می کرد.   
پدرش از دوران کودکی او چنین می گوید: » هنگامی که خســته از کار روزانه به خانه آمدم، 
دیدن فرزندم تمامی خستگی ها و مرارت ها را از وجودم پاك می کرد و اگر شبی او را نمی دیدم 
برایم بسیاربد و ناگوار بود.«  اشتیاق محمد ابراهیم به قرآن و فراگیری آن باعث می شد که از 
مادرش با اصرار بخواهد که به او قرآن یاد بدهد و او را در حفظ سوره ها کمک کند. این عالقه 
تا حدی بود که از آغاز رفتن به دبستان توانست قرائت کتاب آسمانی قرآن را کامال فرا گیرد و 

برخی از سوره های کوچک را نیز حفظ کند. 

روایت رهبر انقالب از راهکار رسیدن به شهادت

در عملیات سراسری فتح المبین، مسئولیت قسمتی از کل عملیات به عهده این سردار دالور بود. موفقیت عملیات درمنطقه کوهستانی »شاوریه« مرهون ایثار و تالش این سردار بزرگ و همرزمان اوست. 
شهید همت در عملیات پیروزمند بیت المقدس در سمت معاونت تیپ محمدرسول ا... )ص( فعالیت و تالش تحسین برانگیزی را در شکستن محاصره جاده شلمچهـ  خرمشهر انجام داد و به حق می توان گفت که او  و یگان تحت امرش سهم بسزایی در فتح خرمشهر داشته اند و با اینکه منطقه عملیاتی 

دشت بود، شهید حاج همت با استفاده از بهترین تدبیر نظامی به نحو مطلوبی فرماندهی کرد. 
در سال ۱36۱ با توجه به شعله ور شدن آتش فتنه و جنگ در جنوب لبنان به منظور یاری رســاندن به مردم مسلمان و مظلوم لبنان که مورد هجوم ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته بودند راهی آن دیار شــد و پس از دو ماه حضور در این خطه به میهن اسالمی بازگشت و 
 درمحور جنگ وجهاد قرارگرفت. با شروع عملیات رمضان در تاریخ ۱36۱/۴/23 درمنطقه »شرق بصره« فرماندهی تیپ 27 حضرت رسول اکرم )ص( را برعهده گرفت و بعدها با ارتقای این یگان به لشکر، تا زمان شهادتش در سمت فرماندهی انجام وظیفه کرد. پس از آن در عملیات 
مسلم بن  عقیل و محرمـ  که او فرمانده قرارگاه ظفر بودـ  سلحشورانه با دشمن زبون جنگید. در عملیات والفجر مقدماتی بود که شهیدحاج همت، مسئولیت سپاه یازدهم قدر را که شامل لشکر 27 حضرت محمدرسول ا... )ص( ، لشکر 3۱ عاشورا، لشکر 5 نصر و تیپ ۱0 سیدالشهدا )ع( 

بود، برعهده گرفت. سرعت عمل و صالبت رزمندگان لشکر 27 تحت فرماندهی ایشان در عملیات والفجر ۴ و تصرف ارتفاعات کانی مانگا در آن مقاطع از خاطره ها محو نمی شود. 
صالبت، اقتدار و استقامت فراموش نشدنی این شهید واالمقام و رزمندگان لشکر محمدرسول    ا... )ص( در جریان عملیات خیبر درمنطقه طالییه و تصرف جزایرمجنون و حفظ آن با وجود پاتک های شدید دشمن، از افتخارات تاریخ جنگ محسوب می شود. 

مقاومت و پایداری آنان در این جزایر به قدری تحسین برانگیز بود که حتی فرمانده سپاه سوم عراق در یکی از اظهاراتش گفته بود : 
» ... ما آنقدر آتش بر جزایر مجنون فرو ریختیم و آنچنان آنجا را بمباران شدید  کردیم که از جزایر مجنون جز تلی خاکستر چیز دیگری باقی نیست! « اما شــهید همت بدون هراس و ترس از دشمن و با وجود بی خوابی های مکرر همچنان به ادای تکلیف و اجرای فرمان حضرت امام 
خمینی )ره( مبنی برحفظ   جزایر می اندیشید و خطاب به برادران بسیجی می گفت : » برادران، امروز مسئله ما، مسئله اسالم و حفظ و حراست از حریم قرآن است. یا بدون تردید همه باید پرچم سرخ عاشورایی حسین )ع( را به دوش بکشیم و قداست مکتبمان، 

مملکت و ناموسمان را پاسداری و حراست کنیم و با گوشت و خون جزیره را حفظ کنیم، یا اینکه پرچم ذلت و تسلیم را درمقابل دشمنان خدا باال ببریم و این ننگ و بدبختی را به دامن 
مطهر اعتقادمان روا داریم، که اطمینان دارم شما طالبان حریت و شرف هستید، نه ننگ و بدنامی.

شهید همت و دفاع مقدس

دیدار عکاس و رزمنده خیبر پس از 33 سال وقتی دلبران اصفهانی »سرمه« می کشند

محمد ابراهیم پس از دریافت مدرک تحصیلی به ســربازی رفت؛ به گفته خودش 
تلخ ترین دوران عمرش همان دوســال ســربازی بود. در لشــکر توپخانه اصفهان 
مسئولیت آشــپزخانه به عهده او گذاشته شــده بود. ماه مبارک رمضان فرا رسید، 
ابراهیم در میان برخی از سربازان همفکر خود به دیگر سربازان پیام فرستاد که آنها 
هم اگر سعی کنند تمام روزهای رمضان را روزه بگیرند، می توانند به هنگام سحری 
به آشپزخانه بیایند. »ناجی« معدوم فرمانده لشکر، وقتی که از این توصیه ابراهیم و 
روزه گرفتن عده ای از سربازان مطلع شد، دســتور داد همه سربازان به خط شوند و 
همگی بدون استثنا آب بنوشند و روزه خود را باطل کنند. پس از این جریان ابراهیم 
گفته بود: » اگر آن روز با چند تیر مغزم را متالشی می کردند برایم گواراتر از این بود 
که با چشمان خود ببینم که چگونه این از خدا بی خبران فرمان می دهند تا حرمت 

مقدس ترین فریضه دینمان را بشکنیم و تکلیف الهی را زیرپا بگذاریم. « 

همراهی با انقالب دردوران سربازی  

شهید همت در خرداد ســال ۱359 به منطقه کردســتان که بخش هایی از آن در 
چنگال گروهک های مزدور گرفتار شده بود، اعزام شد. ایشان با توکل به خدا و عزمی 
راسخ مبارزه بی امان و همه جانبه ای را علیه عوامل استکبار جهانی و گروهک های 
خودفروخته در کردستان شــروع و هر روز عرصه را برآنها تنگ تر کرد. از طرفی در 
جهت جذب مردم محروم کردستان و رفع مشکالت آنان به سهم خود تالش داشت 
و برای مقابله با فقر فرهنگی منطقه اهتمام چشــمگیری از خود نشــان می داد تا 
جایی که هنگام ترک آنجــا، مردم منطقه گریه می کردنــد و حتی تحصن کرده و 
نمی خواستند از این بزرگوار جدا شــوند.  رشادت های او دربرخورد با گروهک   های 
یاغی قابل تحسین وستایش است. براســاس آماری که از یادداشت های آن شهید 
به دست آمده، سپاه پاسداران پاوه از مهر 59 تا دی ماه 60 )بافرماندهی مدبرانه او( 
عملیات موفق در خصوص پاکسازی روســتاها از وجود اشرار، آزادسازی ارتفاعات و 

درگیری با نیروهای ارتش بعث داشته است.

نقش شهید در کردستان و مقابله با ضدانقالب 

 او از جمله کســانی بود که ســپاه شــهرضا را با کمک دوتن از برادران خود و سه تن از 
دوستانش تشــکیل داد. با درایت و نفوذ خانوادگی که درشهر داشتند مکانی را به عنوان 
مقر سپاه دراختیار گرفته و مقادیر قابل توجهی سالح از شــهربانی شهر به آنجا منتقل 
کردند و از طریق مردم، ســایر مایحتاج و نیازمندی ها را رفع کردنــد. به تدریج عناصر 
حزب اللهی به عضویت سپاه درآمدند. هنگامی که مجموعه ســپاه سازمان پیدا کرد، او 
مسئولیت روابط عمومی سپاه را به عهده داشت.به همت این شهید بزرگوار و فعالیت های 
شبانه روزی برادران پاسدار در سال 58، یاغیان و اشــرار اطراف شهرضا که به آزار واذیت 
مردم می پرداختند، دستگیر و به دادگاه انقالب اسالمی تحویل داده شدند و شهر از لوث 
وجود افراد شرور و قاچاقچی پاک شد.  از کارهای اساســی ایشان در این مقطع، سامان 
بخشیدن به فعالیت های فرهنگی، تبلیغی منطقه بود که در آگاه ساختن جوانان و ایجاد 
شور انقالبی تاثیر بسزایی داشت. اواخر سال 58 برحســب ضرورت و به دلیل تجربیات 
گران بهای او در زمینه امور فرهنگی به خرمشــهر و ســپس به بندر چابهار و کنارک )در 

استان سیستان و بلوچستان( عزیمت کرد و به فعالیت های گسترده فرهنگی پرداخت.

فعالیت های پس از پیروزی انقالب 
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پیشنهاد سردبیر:  عیـــدانه
درخشندگی لباس ها با استفاده از فلفل

  اکثر مردم دوســت ندارند از خانه های شــان بوی نامطبوع چاه ظرفشــویی به مشام برسد 
و خیلی افراد از مواد شیمیایی برای از بین بردن این بوی نامطبوع استفاده می کنند ولی زیاد 

کار ساز نیست. در این مقاله با ما همراه باشید.
برای تمیز کردن چاه سینک ظرفشویی می توانید کمی یخ و نمک یا مقداری پرتقال و سرکه 

داخل آن بریزید تا تمامی آلودگی ها از بین بروند. 
اما به واسطه این روش، همه جای این خروجی تمیز نمی شــود و زیر پالستیکی که اطراف 
آن کار شده، خرده آشــغال های باقی مانده از ظرف های کثیف، همچنان در جای خود باقی 

خواهند ماند.
 اگر بخش یاد شــده را تمیــز نکنید به مرور زمــان این آشــغال ها زیاد شــده و بوی بدی 
از خودشان متصاعد می کنند. به همین منظور برای از پیشــگیری از چنین معضالتی بهتر 

اســت پالســتیک دور خروجی آب را بردارید و با یک مسواک 
ســفت و مواد شــوینده همانند محلول های همه کاره که 

برای همه سطوح مناســب هستند، این 
 بخش را به خوبی مســواک بکشــید 
تا هر گونه قــارچ و ته مانده غذایی که 
به اطرافش چسبیده، از جا کنده شده 

و تمیز شود.
 در آخر، تمام سطح داخلی 
این مجرا را با آسرد آبکشی 

کنید. البته الزم به اشــاره 
است که همه سینک های 
ظرفشــویی ها مجرای دفع 

زبالــه ندارند و ایــن فقط برای 
گزینه هایی کاربرد خواهد داشــت 
که قابلیــت دفع زبالــه از طریق لوله 

فاضالب را داشته باشند.

 لباس ها به مرور زمان با شست و شو رنگ و روی شان از بین می رود. برای لباس های سفید 
 و ســیاه معموال مواد شــوینده خاص وجود دارد، اما برای لباس های رنگــی چه می کنید؟

هنگام شست و شــوی لباس ها معموال ذرات ریز مواد شــویند ال به الی بافت لباس ها باقی 
 می ماند و به مرور زمان همین ذرات ریز ســبب پوســیدگی بافت پارچــه و تغییر رنگ آن 
می شود. برای پیشــگیری از این موضوع بهترین کار این است که یک قاشق چایخوری فلفل 

 در ماشــین لباسشــویی بریزید و با کمتریــن درجه حرارت 
لباس ها را بشــویید. فلفل بــه بیرون آمــدن ذرات ریز 

 شــوینده داخل بافــت پارچه کمک 
مــی کند و مانــع فرســودگی آن در 
 طول زمان می شود. اگر نمی خواهید 
از فلفل اســتفاده کنید۹۰ گرم نمک 

یا ســرکه ســفید هم همین کار 
را انجام می دهد. مــی توانید 

ســرکه را بــه نــرم کننده 
 لبــاس اضافه کنیــد. برای 
 لبــاس هــای مشــکی نیز 

می توانیــد از دو فنجان چای 
سیاه غلیظ یا قهوه استفاده کنید.

 اگر به حفظ و نگهداری شیشــه پنجره های خانه توجه نکنیم، بسیار زود کثیف می شوند و عالوه 
بر اینکه ظاهر خانه را بد نشــان می دهند، خود شیشه ها به مرور فرســوده و شکننده می شوند.

حداقل دو تا سه بار در سال باید شیشه ها تمیز شوند.
در اینجا روش تمیز کردن بی دردسر شیشه ها با وسایل خانگی ارایه شده است.

 لوازم مورد نیاز
  شیلنگ آب یا یک سطل آب ســرد، برس نرم، یک قاشــق غذاخوری مایع ظرفشویی، یک ظرف 

یا کاسه بزرگ، پارچه تمیز، سرکه یا محلول آمونیاک.
 مرحله 1

درون کاسه ای، مایع ظرفشویی را با مقداری آب ولرم مخلوط کنید. برای تمیزکردن شیشه هایی 
که فقط خاک گرفته اند، فقط از این محلول اســتفاده کنید. اما شیشــه هایی که کثیف تر از این 

هستند، به محلولی قوی تر نیاز دارند.
بدین منظور به محلول شــوینده تان کمی آمونیاک یا ســرکه اضافه کنید. برای اینکه شیشه ها 

شفاف تر شوند، می توانید از نشاسته ذرت نیز استفاده کنید.
افزودن الکل به محلول شوینده نه تنها شیشه ها را بدون گذاشتن خط یا خطوطی تمیز می کند، 

بلکه باعث می شود که آنها زود خشک شوند.
برای تمیزکردن شیشــه هایی کــه فقط خاک گرفتنــد، از مخلوط مایع ظرفشــویی با آب ولرم 

استفاده کنید.
 مرحله 2

با استفاده از شیلنگ آب، شیشــه پنجره را به خوبی مرطوب کنید. البته فشار آب باید مالیم باشد 
تا صدمه ای به شیشه نزند. با خیس کردن شیشه می توانید لکه های موجود روی شیشه را بدون 
خش انداختن تمیز کنید. البته برای صرفه جویی در آب می توانید با اســتفاده از اســفنج خیس 
 روی لکه ها بمالید و آنها را با مالیمت پاک کنید. با اســتفاده از شــیلنگ آب، شیشــه پنجره را 

به خوبی مرطوب کنید.
 مرحله 3

وقتی شیشــه کامال خیس شد، با اســتفاده از برس یا اســفنج شیشــه را تمیز کنید. شیشه را از 
 قسمت داخل، به صورت افقی یا عمودی تمیز کنید و قســمت بیرونی را برعکس آن انجام دهید.

بدین ترتیب متوجه رگه های به جا مانده حاصل از شست و شو یا لکه ها می شوید.
پس از اینکه دو طرف شیشــه را یک بار تمیز کردید، پس از خشک شــدن شیشه، در صورت نیاز 
یک بار دیگر آن را برس بکشید. وقتی شیشه کامال خیس شد، با استفاده از برس یا اسفنج شیشه 

را تمیز کنید.
 مرحله 4

اکنون با پارچه ای نرم و خشک، از باالی شیشه به پایین بکشید و شیشه را خشک کنید. شیشه را 
حتما با پارچه تمیز کنید. اگر شیشه، خودش خشک شود، به احتمال زیاد شاهد لکه های خشک 

 شده آب به روی شیشــه خواهید بود. اکنون با پارچه ای نرم 
و خشک، از باالی شیشــه به پایین بکشــید و شیشه را 

خشک کنید.
 نکته 

از کاغذ یــا روزنامه های باطله 
نیز مــی توانید برای خشــک 
کردن شیشه اســتفاده کنید. 
حتـــی کاغــذ روی شیشــه 

 مانند پارچــه، پرزی باقی 
نمی گذارد.

یخچال فریزر به دلیل مواد غذایی، میوه و ســبزیجاتی که درون آن قرار دارند ممکن است بوی 
نامطبوعی داشته باشند. با ما همراه شوید تا شــما را با روش های تمیز کردن و بو زدایی یخچال 

و فریزر آشنا کنیم.
گاهی پیش می آید موادی خریــداری می کنیــد و درون یخچال قرار می دهیــد، اما مدت ها 
فراموش می کنید ســراغ آنها بروید و آنها را مصرف کنید، بنابراین بســیاری از این موادغذایی 
فاسد می شــود و بوی نامطبوعی از خود متصاعد می کند که ممکن اســت بوی بدی به یخچال 
بدهد. گاهی هم برخی موادغذایی هســتند که بدون این که فاسد شــوند، به خودی خود بوی 

نامطبوعی را درون یخچال ایجاد می کنند. 
در مواردی حتی با برطرف کردن غذای فاسد شده یا خارج کردن ماده ای که بو از خود متصاعد 
کرده، باز هم بوی نامطبوع داخل یخچال پابرجاســت و می تواند آزاردهنده باشد به طوری که 

تنها با تمیز کردن کامل یخچال می توان از شر این بوی نامطبوع خالص شد.
 یخ زدایی کنید

گاهی بوی نامطبوعی که داخل یخچال ایجاد می شود به دلیل ترکیب مواد فریز شده با یخ است، 
بنابراین بهتر اســت یخچال را یخ زدایی کنید تا از بویی که در الیه هــای ضخیم یخ جا خوش 

کرده، خالص شوید.
بشویید و تمیز کنید  

 اولین گام در برطــرف کردن بــوی نامطبوع یخچال، شناســایی منبع بو اســت. گاهی حتی 
با شست وشوی کامل یخچال هم بار دیگر بوی نامطبوع بازمی گردد، مگر این که منبع اصلی بو 
را خارج کنید. تمام مواد موجود در یخچال را بیرون بریزید و به دنبال ماده ای غذایی بگردید که 

تاریخ انقضای آن گذشته یا بیش از یک هفته داخل یخچال بوده است. 
تک تک موادی را که بیرون می آورید بو کنید تا اگر بوی نامطبوعی می دهد، آنها را دور بیندازید.

مرغ و گوشــت و تخم مرغ هایی را که بیش از دو ســاعت در دمای باالی 4/4 درجه سانتی گراد 
 بوده دیگر اســتفاده نکنید. اگر یخچال دارای طبقات متعدد اســت، آنها را خارج کنید و با آب 
 و صابون بشــویید. پس از آن، یک قاشق غذاخوری ســفیدکننده کلر را در یک گالن آب بریزید 
 و از آن برای شست وشوی کشــوها، قفســه ها، دیوار ه ها، سقف و کف یخچال اســتفاده کنید.  
اگر یخچال مجهز به بوگیر خودکار اســت ولی با وجود این بوی نامطبوع می دهد، کارتریج آن را 
خارج کنید و تا چهار ســاعت داخل آب گرم قرار دهید و بگذارید هشت ساعت در محیط بیرون 

خشک شود؛ سپس آن را داخل یخچال برگردانید.
 مواد بو زدا

جوش شیرین و دانه های قهوه از جمله موادی اســت که قرار دادن آنها داخل یخچال می تواند 
بوی نامطبوع آن را جذب کند و از بین ببرد.

 روزنامه هم بوی نامطبوع را جــذب می کند، بنابراین توصیه می شــود بریده هــای روزنامه را 
 در کشــوهای یخچال قرار دهید و بگذارید چند روزی بماند. ســپس روزنامــه را خارج کنید 

و یخچال را با ترکیبی از یک فنجان سرکه به ازای هر یک گالن آب یخچال را بشویید.
کند. یــک ظــرف در باز سرکه سفید هم می تواند بسیاری از بوهای بد یخچال را خنثی 

حاوی سرکه ســیب داخل یخچال قرار دهید تا زمانی که 
بوی نامطبوع را برطرف کند.

بوهای مقاوم
اگر بعد از تمیز کـــردن یخچال 
هنوز بوی نامطبوع ماندگار بود، 
بهتر اسـت موادغذایی داخل آن 
را در محیط خنکــی قرار دهید 

 و یخچــال را از پریز بکشــید 
و در یخچــال را به مدت 

 چنـد روز باز بگذارید 
 تا بــوی داخــل آن 

از بین برود.

چگونه بوی نامطبوع چاه ظرفشویی را از بین ببریم؟

درخشندگی لباس ها با استفاده از فلفل روش تمیز کردن یخچال و فریزراصول پاک کردن پنجره ها

لباس نو پوشــیدن در نوروز باور کهنی است 
که از طبیعت اخذ شــده اســت، چرا که 
 ایرانی هــا از ســبز شــدن درختان 
و نو شــدن چهــره زمیــن یاد 
گرفته اند کــه با آمــدن بهار، 
لباس نو بپوشند و آن را دارای 

شگون می دانند.
 پوشــیدن لباس نو در آیین های 
نوروزی، رســمی کهن در ایران است. 
تهیه لباس برای تحویل سال، فقیر و غنی 
 را به خود مشــغول می دارد. در قدیم تر توجه 
به تهیدستان و زیردستان برای تهیه لباس نوروزی 

به ویژه برای کودکان رسمی در حد الزام بود. 

خلعت دادن پادشاهان و امیران در جشن نوروز برای 
نو پوش کردن کارگزاران و زیردستان بود. 

ابوریحان بیرونی می نویسد؛ رسم ملوک خراسان این 
است که در این موسم به سپاهیان خود لباس بهاری 

و تابستانی می دهند.
مورخان و شاعران از خلعت بخشــیدن های نوروزی 
 فراوان یــاد کرده اند و بر اســاس این باور اســت که 
 در وقــف نامه » حاجی شــفیع ابریشــمی زنجانی « 
آمده است؛ هر سال شب های عید نوروز پنجاه دست 
لباس دخترانه و پنجاه دســت لباس پســرانه، همراه 
کفش و جوراب از عواید موقوفه تهیه و به اطفال یتیم 
تحویل شود. سفرنامه نویسان دوره صفویه و قاجاریه، 
در شــرح و وصف جشــن های نوروزی از لباس های 

فاخر مردم فراوان یاد کرده اند. 
 خرید لباس نو و برخی وسیله های فرسوده ای که به 
مناســبت نوروز نیاز به» نو « ساختن دارد، رقم عمده 
هزینه های فصلی و گاه ســاالنه خانواده ها را تشکیل 
 می دهد. بســیاری از خانواده ها که در ســوگ یکی 
از نزدیکان لباس سیاه پوشــیده اند، به مناسبت نوروز 
به ویژه هنگام سال تحویل لباســی دیگر می پوشند.

در گذشــته که فروشــگاه ها و بازارهای فروش لباس 
دوخته نبود و مردم دوختن لباس خود را به خیاط ها 
ســفارش می دادند، نوبت های دوخت و کار شــبانه 
روزی خیاطان یکی از دشــواری های خانــواده بود.   
اگر در روزهای پیش از نــوروز در خانواده ها، محله ها، 
مدرســه ها و ســازمان های نیکوکاری رسم است که 
برای کــودکان نیازمنــد لباس تهیه کننــد، این کار 
نیک پیش از آن که برای کمک و همراهی باشد برای 
لباس نو پوشــاندن به کودکان در جشن نوروز است.  

این باور کهن را در نوشته ها، توصیه ها و توصیف های 
نوروزی همواره می بینیم که از طبیعت پیروی کنیم، 
از درختان یاد بگیریم و با آمدن بهار، لباس نو بپوشیم 

که شگون شادمانی و آرامش است.
جشــن نوروز بــه روزگارخوارزمشــاهیان در میان 
 توده هــای مردمــان برگــزار می شــده چنــان که 
 از» جامه هــای نویــن و رنگارنگ « مــردم اصفهان 

در این روز این امر هویدا بوده است.
جهانگردان خارجی نیز در ســفرهایی کــه به ایران 
 کرده انــد اطالعــات در خــور توجهی در ایــن باره 
به دســت داده اند. از جمله شــاردن در سیاحت نامه 
خود می نویسد: ایرانیان برای نوروز نام های مختلفی 
نهاده اند از آن جمله آن را»عید لباس نو«می خواندند. 
چون هر کس هر اندازه ای نادار باشــد در این جشن 
 یک دســت لباس نو به تن می کند و افــراد متمکن 

در ایام عید هر روزی ملبوس دیگری در بر می کنند.

چطور ایرانی ها لباس نو پوشیدن در نوروز را آغاز کردند؟

خرید لباس برای یک بچه کوچک خیلی خوشــایند است 
ولی برای یک نوجوان کمی مشکل است. 

 اگر مــی خواهید بــرای بچه ای که در حال رشــد اســت 
یا نوجوانی کــه لجبازی می کنــد لباس بخریــد، قبل از 
خرید بهتر اســت برنامه ریزی کنید تا هــم وقت تان تلف 
نشــود و هم پول تان، در واقع صرفه جویــی در دو چیز با 
ارزش برای خانــواده های پر مشــغله. بهتر اســت لباس 
 نوزاد را قــرض بگیرید، مخصوصا زیرلباســی، ســرهمی 
و لباس خواب. خریدن این همــه لباس که بعد از مدتی هم 

به هیچ دردی نمی خورند عاقالنه به نظر نمی رسد.
 خرید برای نوزاد و نو پا

 - یادتــان باشــد نــوزادان خیلی زود رشــد مــی کنند 
و به همین خاطر روز به روز به ســایز بــزرگ تری از لباس 
نیاز دارند. بسیاری از پدر و مادرها و کسانی که لباس کادو 
 می دهند، از ایــن موضوع که اغلب لباس های ســایز صفر 
تا ســه ماهه، تن بچه نمی شــود یا اگر هم بشود فقط برای 

مدتی است، اطالع ندارند. 
اگر لباس های زیادی با این سایز هدیه گرفته اید، آن ها را 

با سایز ۶ تا ۹ ماهه یا ۹ تا ۱۲ ماهه عوض کنید.
 - در هر فرصتی بــازار لباس های بچه گانــه را برای خرید 
پوشاک بگردید، شــاید وقتی در حال خریدن پوشاک بچه 

هستید در جایی حراجی اعالم شد.
  - یادتان باشــد بــرای بچه ها لبــاس هایــی بخرید که 
 به راحتــی بتواننــد بپوشــند و در بیاورند. ایــن بچه ها 
در سنی هستند که می گویند » خودم می توانم بپوشم. «

خرید برای بچه های بزرگ تر
 - به لباس هــای داخل کمــد نگاهی بیاندازید. با شــروع 
هر فصل، لباس ها را بیــرون آورده و دســته بندی کنید. 
لباس هایی را که کوچک شــده اند و می خواهید بفروشید، 

به نیازمندی بدهید یا نگه دارید، در یک جعبه قرار دهید.
 - یک لیســت خرید مخصوص فصل تهیه کنید که شامل 
لباس اصلی، لباس مدرســه، لباس خانه و لباس ورزشــی 
و دیگر لباس ها باشــد. تعداد لباس ها را بــا توجه به اینکه 

چقدر در خانه لباسشویی می کنید، تعیین کنید.
 - به سن و ســلیقه بچه ها توجه داشته باشــید و بگذارید 
 خودشــان انتخــاب کننــد. بچــه هــا از ژاکت بیشــتر 

 خوش شــان می آید. وقتی که ســال دوم و ســوم شدند، 
 از آن ها انتظار شــنیدن اینکه چه لباســی قشــنگ است 

و چه لباسی نیست را باید داشته باشید.
  قبــل از رفتن بــه خرید بهتر اســت با هم از وبســایت ها 
و کاتالوگ هــای لباس دیــدن کنید. اول حــد و حدود را 
 بــرای او در مدل و نوع لبــاس تعیین کنیــد و برای گفتن 

» نه « کمی محتاط باشید.
  - بودجــه تعییــن کنید و بــه بچه هــا آن را یــاد دهید. 
بزرگ تر که شــدند به آن ها بگویید که چقــدر پول خرج 

کنند و اینکه خرج چه چیزهایی کنند. 
 اگر کمد لباس مارکــدار دخترتان خیلی پرهزینه اســت، 
او را به داشتن چند تی شرت از برند مورد عالقه اش با شلوار 

جین ارزان راضی کنید.
 - برای هر کدام از بچه ها، جوراب و زیر پوش جینی، به یک 
رنگ و یک مدل و از یک برند بخرید. این نوع پوشــاک زود 
کهنه می شوند و اگر ســایز بزرگ باشند باعث ناراحتی می 
شوند. شــما که نمی خواهید به خاطر گم شدن یک لنگه از 
جوراب خوب، لنگه دیگر آن را هم دور بیاندازید. داشــتن 
جوراب های همرنگ و از یک مدل اینجا به درد می خورد، 

حتی در لباسشویی هم مشکلی ایجاد نمی شود. 

حتی روزهایی که ســرتان خیلی شــلوغ است الزم نیست 
دنبال جوراب های مختلف باشــید، چون همه شــان یک 

مدل اند.
  - اگر نمی دانید ســایز بچه چند اســت، همراه او 

به خرید بروید یا یک بچه هم سن او پیدا کنید. 
 حواس تان باشد که بچه ها خسته نباشند 

 و غذای شــان را کامل خورده باشــند 
تا حین خرید شروع به بداخالقی 

نکنند. 
اگر وقت بچه ها را ندارید به 
تنهایی بروید ولی از جایی 

خریــد کنید که اگــر اندازه 
نشد پس بگیرند.

 نکات و هشدارها
- به قوانین پس گرفتن لباس توجه کنید. 

هنگام پس دادن حتما رســید لباس همراه تان 
باشد.

 - وقت تــان را بیهوده صرف خرید لباســی کــه بچه تان 
 نمی پوشــد نکنید. شــاید خودتان از آن خوش تان بیاید، 

اما شیطان کوچولوی شما راضی بشو نیست!

راهنمای خرید عید؛
خرید لباس برای بچه ها
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پیشنهاد سردبیر: 
محیط زیست دیگر نقش روی قالی نیست

اخبار

ابتکار: 

شکار در ایران ممنوع است

توسعه فضای سبز 
طراوت ریه شهر را به دنبال دارد

هنر می تواند جامعه را درقبال
 محیط زیست حساس و مسئول کند

رهاسازی شش بهله عقاب و سنقر
 در آستارا

تلف شدن 20 رأس گراز در رضوانشهر

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشــاره به اینکه مجوز 
شــکار در موارد خیلی خاص فقط برای پرندگان صادر می شود 

تاکید کرد، شکار در ایران ممنوع است.
معصومه ابتکار گفت: مجوز شــکار در موارد خیلی خاص برای 
پرندگان بود که آن هم امســال به دلیل آنفلوآنــزای فوق حاد 

ممنوع شد.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت با اشــاره به اینکه از 
دوســال قبل برنامه های مطالعاتی مربوط به گونه های حیات 
 وحش تکمیل شده است، افزود: تاکنون از هفت برنامه حفاظتی 
 گونه های حیــات وحش رونمایی شــده که در ایــن برنامه ها 
 اطلس هــا و گزارش هــای کاملــی از وضعیت حیــات وحش 
و گونه های مختلف پرندگان، پســتانداران و خزندگان مشخص 
 شــده اســت. ابتکار گفت: این تحقیقات و مطالعــات با دقت 
و کیفیت باالیی با همکاری محققــان داخلی و بین المللی انجام 

شده است.
 رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت بــا بیــان اینکه این 
برنامه ها به استان های مختلف ابالغ شده است، ابراز امیدواری 
 کرد که برای اولین بار در اســتان ها برنامــه مدیریت حفاظت 
از گونه های جانوری اجرا شــود. وی از خــرس قهوه ای، خرس 
ســیاه، یوزپلنگ، پلنگ، گوزن زرد و بعضی از پرندگان به عنوان 
گونه های جانوری با ارزش کشور که در معرض انقراض هستند 
یاد کرد و افزود: با برنامه های حفاظتی که برای هر استان تعریف 
شده است امیدواریم با مشارکت مردم، حفاظت از این گونه های 

نادر جانوری افزایش پیدا کند.

 مدیــرکل دفتر بررســی آلودگــی دریایی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت با اشــاره به اینکه هویت یک جامعه با فرهنگ 
و هنر آن شــناخته می شــود، گفت: اگر قبول داشته باشیم که 
 حفظ محیط زیســت یک جنبه از شــخصیت جامعه را تشکیل 
می دهد، پس باید بپذیریم محیط زیســت با فرهنگ آن جامعه 

رشد می کند و تعادل بخش هویت جامعه است.
ضیا الدین الماســی مدیرکل دفتر بررســی آلودگــی دریایی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، با تاکید بر اینکه عرصه هنر 
نه فقط ســینما و تئاتر بلکه موسیقی، شــعر، نقاشی و بسیاری 
 هنرهای دیگر را نیز در برمی گیرد، اظهار کــرد: هنر، بالندگی 

و پویایی جامعه را حمایت می کند.
وی تصریح کــرد: هویت یــک جامعه بــا فرهنــگ و هنر آن 
 شناخته می شــود، بنابراین اگر قبول داشــته باشیم که حفظ 
محیط زیست یک جنبه از شــخصیت جامعه را شامل می شود، 
 پس بایــد بپذیریم محیط زیســت با فرهنگ آن جامعه رشــد 
می کند و تعادل بخش هویت جامعه است و باید هر دو را تقویت 

می کردیم.
 مدیــرکل دفتر بررســی آلودگــی دریایی ســازمان حفاظت 
محیط زیست، هنر و محیط زیســت را وام گیرنده از هم دانست 
 و گفت: هم محیط زیســت حاوی مضمون هایی اســت که هنر 
از آن وام بگیرد و به خلق شعر، نقاشی و موسیقی و فیلم بپردازد 
و بالندگی هنری را به دنبال داشــته باشــد و هم هنر می تواند 
به حفظ محیط زیســت و رشــد آموزش و آگاهی هایی در این 
 زمینه کمک کنــد و جامعه به یــک جامعه مســئول در قبال 

محیط زیست تبدیل شود.
الماسی با دعوت هنرمندان برای اعتالی فرهنگ محیط زیستی 
کشور برگزاری جشنواره نفس های شهر را گامی برای همگرایی 

بیشتر محیط زیست و هنر عنوان کرد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: سه بهله عقاب 
صحرایی و سه بهله سنقر مصدوم پس از تیمار در مرکز اورژانس 
پناهگاه حیات وحش لوندویل این شهرستان، به آغوش طبیعت 

بازگردانده شدند.
محمد رضا روشنی در حاشیه رها ســازی این پرنده ها در پارک 
طبیعت گردی آستارا افزود: این پرنده ها بر اثر برخورد با موانع 
موجود در طبیعت مصدوم و توســط شــش نفر از دوستداران 
طبیعت در محدوده شهر و روستاهای آســتارا کشف و به اداره 
حفاظت محیط زیست تحویل داده شــده بودند و بعد از10 روز 

مداوا به آغوش طبیعت بازگشتند.
وی اظهار کرد: در ســال جــاری 16 پرنده در مرکــز اورژانس 
 پناهگاه حیات وحش تیمــار و به آغوش طبیعــت بازگردانده 

شده اند. 
وی بــا تقدیر از تالش مامــوران یگان حفاظت محیط زیســت 
آستارا در پایگاه اورژانس محیط زیســت این شهرستان، گفت: 
 این مرکــز درمانی با یک نفر دامپزشــک و دو نفر همیار تجربی 
در حال ارایــه خدمات اســت و در طول ســال پرندگانی نظیر 
پلیکان، قو، شــکاری، حواصیل، اگرت، بــاکالن بزرگ، مرغابی 
سرسبز، خوتکا و جغد در این مرکز تحت درمان قرار می گیرند.

عقاب صحرایی پرنده ای شکاری و تا حدودی بزرگ با سینه ای 
پهن و پر و بالی به رنگ قهوه ای اســت و از پستانداران کوچک 
مانند خرگوش ها، پرندگان و جوندگان و مردارهای تازه تغذیه 
می کند و در اســتپ های بــاز، نواحی بیابانی و نیمــه بیابانی، 
کوهپایه ها، نزدیک تاالب ها و حوالی شــهرهای بیابانی زندگی 

می کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست اســتان گیالن گفت:20 رأس 
گراز جوان در رضوانشــهر گیالن جان خود را از دســت دادند.

قربانعلی محمدپور مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
 گیالن اظهار داشــت: حدود20 رأس گراز جوان 2 تا 5 ســاله 
از یک ماه گذشــته تا10 روز پیش در منطقه رضوانشهر گیالن 

کشته شدند.
 وی با اشــاره به از دســت رفتن20 گراز جــوان، تصریح کرد: 
با بررســی های اولیه صورت گرفته، دامپزشکی رضوانشهر علت 

از بین رفتن این گرازها را نوعی بیماری ویروسی اعالم کرد.
محمدپور ادامه داد: برای کشــف علت اصلی، باز هم باید منتظر 

اعالم نظر دامپزشکی مرکز استان باشیم.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان گیالن با بیان اینکه 
 خوشــبختانه در10 روز اخیر دیگر تلفات نداشــته ایم، گفت: 

در حال حاضر مکاتبات با دامپزشکی مرکز استان ادامه دارد.

دیدگاه

 رییــس ســازمان اداره امور آزمایشــگاه هــای اداره کل 
محیط زیست استان اصفهان گفت: کاشت درخت که یکی 
از پر فایده ترین عوامل زیســتی هست می تواند به کاهش 

آلودگی کمک کند.
 بابک صادقیان رییس ســازمان  اداره امور آزمایشگاه های 
اداره کل  محیط زیست اســتان اصفهان گفت: فضای سبز 
یکی از محور های هشــت گانه برنامه جامع کنترل کیفی 
هوا بوده که  با توجه به کم آبی و  سیاســت های شهرداری 
 در راستای کاهش اســتفاده از آب و توســعه فضای سبز 

به کار رفته است.
کاشــت درخت یکی از پر فایده ترین عوامل   

زیستی 
رییــس ســازمان  اداره امور آزمایشــگاه هــای اداره کل  
محیط زیست استان اصفهان اظهار کرد: درختان در جذب 
آالینده ها به ویژه  ذات معلق  به خوبی عمل می کنند و از 
سوی دیگر کاشت درخت که یکی ازپر فایده ترین عوامل 
 زیســتی  هســت می تواند به کاهش آلودگی کمک کند.

وی در خصوص آلودگی هــوا و تاثیر آن بر روان افراد گفت: 
از بعد روانی  و بعد جسمی زمانی که ما درختی می کاریم و 
فضای سبز را توسعه می دهیم از لحاظ روانی روی روحیه 
افرادی که  در فضای ســبز قرار می گیرند تاثیر مثبت دارد 
و زمانی که فضای سبز را توســعه می دهیم در واقع داریم 
ریه های شــهر را توســعه می دهیم و این درختان باعث 
تصفیه هوا و پاک شدن ذرات می شوند و همین مطمئنا اثر 

مستقیم بر افزایش سالمت جسمی شهروندان دارد.
کاشت درختانی که آب کمتری می خواهند

صادقیان عنوان کرد: اصفهان در گیر مســائل و مشکالت 
خشکسالی است به نوعی کاشت گونه های مشجر که نیاز 
به مصرف آب کمتر دارند می تواند به نوعی بحث مدیریت 
آب را کنترل کند و در راستای رسیدن به هدف اصلی گام 
بردارد. وی افزود: پس انتخاب گونه درختی که بتواند توان 
جذب دی اکسید کربن باالیی را داشته، دارای مصرف آب 
کمتری باشد و سفره های آب زیر زمینی  را تحت تاثیر قرار 

ندهد، می تواند مثمر ثمر باشد.

معاون توســعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس ســازمان 
 حفاظت محیط زیســت با اشــاره به اینکه محیط زیست 
در تمام بخش های منشور حقوق شهروندی موج می زند، 
اظهار کرد: برای نهادینه شدن این منشور احتیاج به کمک 

گرفتن از بخش آموزش داریم.
محمد مجابی در همایش و جشــنواره » محیط زیســت 
در منشــور حقوق شــهروندی « - که همزمان با روز ملی 
درختــکاری و هفته منابــع طبیعی با حضــور معصومه 
 ابتکار- معــاون رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت 
 محیــط زیســت، الهــام امیــن زاده - دســتیار ویــژه 
رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، مدیرعامل بانک 
 ملی ایران، جمعی از مســئوالن وزارت آمــوزش و پرورش 
در ســازمان حفاظت محیط زیســت برگزار شــد، افزود: 
توجهی که فرهنگ کهن ایرانی نسبت به محیط زیست و 
حقوق شهروندی دارد در کمتر فرهنگ کهنی وجود داشته 
 است. در بخش های مختلف فرهنگ ایرانی مضامین حفظ 
محیط زیســت و طبیعت موج می زند. در فرهنگ دینی ما 
نیز توجه به محیط زیســت به حد چشمگیری وجود دارد؛ 
تا جایی که پیامبر اســالم ) ص ( در هنگام جنگ دســتور 
 می دهند که نباید چاه ها را پر کنند، مــزارع را آتش بزنند 
و آب ها را آلوده کنند. این موارد  نشان می دهد که ما صبغه 

غنی در زمینه حفظ محیط زیست داریم.
 وی با اشــاره بــه اصــل50 قانون اساســی اظهــار کرد: 
 در قراردادهای اجتماعی از جمله اصل50 قانون اساســی 
به حفظ محیط زیست توجه شده است و ایران جزو محدود 

کشورهایی است که در قانون اساسی حفظ محیط زیست 
لحاظ شده است و قوانین متعددی راجع به محیط زیست 
وجود دارد، اما با این وجود وضع محیط زیســت کشور ما 

خوب  نیست.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه از 60۹ 
دشت کشور بیش از۳60 دشت ممنوعه است، هشدار داد: 
در دشــت های مختلف کشــور زمین در حال فرو نشست 
است، آلودگی هوا در شهرهای مختلف وجود دارد، مشکل 
 پسماند در بســیاری از شهرها حل نشــده، زمین در حال 
 گرم شــدن اســت همچنین گرد و غبار و خشکسالی ها 

به عنوان اثرات این تخریب ها در کشور دیده می شود.
مجابی تصریح کرد: کــره زمین با این مشــکالتی مواجه 
است و در حال حاضر بسیاری از کشورها توانسته اند بر این 
مشکالت فائق بیایند. ما نیز احتیاج به عزم ملی داریم. برای 
دستیابی به عزم ملی نیز الزم است باور ملی داشته باشیم 
که مشکالت محیط زیستی در کشور وجود دارد. آیا افرادی 
که جاده ای را در وســط جنگل احداث می کنند به این باور 
رسیده اند که میزان جنگل ها در حال کاهش است؟ بنابراین 
الزم است برای حفظ محیط زیست، بعد از باور به عزم و هم 
پیمانی دست پیدا کنیم. وی با تاکید بر اینکه طی چند سال 
اخیر شــاهد مطالبه گری در حوزه محیط زیست در سطح 
سیاستگذاران و جامعه هستیم، گفت: وقتی سیاست های 
کلی حوزه محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری ابالغ 
می شود و ایشان تاکید بر حفظ محیط زیست دارد و این طور 
مطرح می کنند که اگر برای ســاخت مدرســه علمیه نیز 

خواستند جنگل ها را تخریب کنند باید از این امر جلوگیری 
شــود. در حقیقت حجت را تمام کرده اند. آحاد جامعه نیز 
دنبال دستیابی به هوا و آب سالم و زندگی با کیفیت هستند.

معاون توســعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس ســازمان 
حفاظت محیط زیست با اشــاره به اینکه در حال حاضر ما 
 به مرحله  سیاســت پنجره بــاز رســیده ایم، تصریح کرد: 
در دوره قبل در ســازمان حفاظت محیط زیست این طور 
مطرح می شــد که محیط زیســت نقش روی قالی است 
ولی در این دوره از این حرف ها خبری نیســت. خوشحالم 
فردی، رییس دولت یازدهم است که در شروع دولت خود 
برنامه های مربوط به محیط زیست را مطرح می کند و دولت 
خود را محیط زیستی می خواند و منشوری را ابالغ می کند 

که در آن فصلی به محیط زیست اختصاص دارد.
مجابی با اشاره به اینکه بندهای 112 تا 115 منشور حقوق 
 شــهروندی مربوط به حفظ محیط زیســت است،گفت: 
از آنجا که محیط زیســت یک موضوع فرابخشــی است؛ 
در تمام بندها و موضوعات منشــور بحث محیط زیســت 
جاری است بنابراین محیط زیست در تمام منشور حقوق 

شهروندی موج می زند.
معاون توســعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس ســازمان 
حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه نیاز داریم منشور 
حقوق شهروندی نهادینه شــود، اظهار کرد: باید آموزش 
در این رابطه صورت بگیرد و بدانیم که نســبت به یکدیگر 
 حقوقی داریم بنابرایــن بهترین کار آن بــود که آموزش 
و پرورش در این زمینه ورود کند. وی در ادامه با بیان اینکه 
حقوق شهروندی چهار ماده مربوط به محیط زیست دارد، 

گفت: ماده اول با محوریت اصل50 قانون اساسی است. 
 ماده دوم مربوط به عناصر حیاتی ســالم اســت. ماده سوم 
به بحث ارزیابی زیست محیطی ارتباط دارد. ماده چهارم نیز 

به بحث دیپلماسی محیط زیست مرتبط است.
معاون توســعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس ســازمان 
حفاظت محیط زیست به بیان پیشنهادات خود به منظور 
 اجرایی شــدن دقیق منشور حقوق شــهروندی پرداخت 
و اظهار کرد: اوال که این منشور بیانیه رییس جمهور است 
 و برای ایجاد اســتحکام بیشــتر به منظور اجرایی شدن 
و به فراموشی سپرده نشــدن آن در دوره های بعدی شاید 
الزم باشد به مصوبه دولت تبدیل شود. در این صورت تغییر 
آن برای دولت هــا هزینه هایی به بار مــی آورد. همچنین 
 باید تنقیح قوانیــن صورت گیرد. اگر سیاســت های کلی 
محیط زیست و منشور حقوق شــهروندی در قانون جایی 

پیدا نکنند، نمی توانند تسری بخشی کافی داشته باشند.
 وی افزود: باید دادخواست حقوق شهروندی داشته باشیم 
تا اگر حق شهروندی کســی زایل شــد، بداند که به کجا 
مراجعه کند همچنین الزم اســت ســاختار مناسب برای 
پیگیری و اجرایی شدن منشــور حقوق شهروندی ایجاد 
شود. مجابی در پایان اظهار کرد: الرم است در بحث منشور 
حقوق شهروندی از زیربنا کار را دنبال کرد، باید از فرهنگ 
در این زمینه استفاده شود و از آموزه های دینی و بحث های 

تذکری بهره کافی را برد.

محیط زیست دیگر نقش روی قالی نیست

دریچه

سوژه

اگر نگاهی بــه آلبوم خانوادگی تــان بیندازید و در آن عکس 
رنگ و رخ رفته ای از ســفره هفت ســین پیدا کنید متوجه 
تغییرات بســیار و البتــه عجیب و غریبی هم خواهید شــد. 
مدتی اســت که مواردی به آیین نوروز اضافه شده است که 

هیچ جایگاهی در فرهنگ و سنت ها ندارد. 
اگر در گذشته پرســتوهای مهاجر نمادی از فصل بهار بودند، 
 این روزها پرســتوها جای شــان را به جوجه های رنگ شده 
یــک روزه و مریض داده انــد، اینکه ماهی قرمــز در کجای 
فرهنگ باســتانی نوروز قرار داشته اســت هم هنوز بر کسی 
 معلوم نیســت، چه برســد به این که الک پشــت و مار هم 
در ایــن روزها بــه بهانه نــوروز معاملــه می شــوند آنقدر 
 کــه نهادهــای دولتی بــرای خریــد و فروش ایــن خزنده 
اطالع رســانی می کنند و حاال هم که چند سالی است بازار 
سمندر داغ است! سمندر لرســتان که یکی از گونه ها نایاب 
 در جهان اســت آرام آرام به سمت ســفره های هفت سین 

و آیین های نوروزی می خزد.
حراج ماهی هایی که خاک می شوند

 بازار خرید و فــروش در روزهای نزدیک به عید داغ اســت، 
 از جوجــه گرفته تــا ســمندر. اگر قــدم بگذارید بــه بازار 
مــی توانید ببینید کــه جای جای بازار پر اســت از تشــت 
هــای آب و ماهی های قرمــز کوچک که قرار اســت در روز 
 نحس 1۳ فروردین خاک شــوند. البتــه خالقیت هایی هم 

در این زمینه در چند سال گذشته رخ داده است. 
به این مفهوم که بســیاری ترجیح می دهنــد از ماهی های 

دیگری هم در سفره هفت سین استفاده کنند.
ماهی های قرمــز در بازار معمــوال با قیمــت1000 تومان 
فروخته می شــود البتــه که به میــزان کوچکــی و بزرگی 
 شان توســط فروشــنده ها قیمت شــان تغییر می کند، اما 
 به شــکل معمول بــا همین قیمــت معامله می شــوند، اما 
گونه های دیگری از ماهی ها هم هســتند که شکل و شمایل 
 زیباتری نسبت به ماهی های ســاده دارند و همچنین داخل 
ظرف های شیشــه ای دربســته کوچک فروخته می شوند 
تا مشــکل حمل و نقل شــان هم به خانه راحت تر باشــد. 
 قیمت ایــن ماهی ها کــه » فایتــر « نام دارند هــم معموال 

از چهار هزارتومان آغاز می شود.
خزیدن روی هفت سین 

بازار خزنده ها اما برای رسیدن به سفره هفت سین داغ است. 
الک پشــت های تزئینی خارجی در بــازار از 15 هزار تومان 
آغاز می شــود و تا20 هزار تومان هم معامله می شــود. هر 
چند بسیاری درباره استفاده از آن ها در محیط های خانگی 

 هم هشدارهایی دادند، اما بازارش آنقدر داغ هست که کسی 
به این هشدارها دقت نکند.

 مارها گونه دیگری از خرنده ها هســتند که پای نداشته شان
 به بازار عید باز شــده اســت. قیمــت این مارها هم بســته 

به اندازه شان از هشت هزار تومان آغاز می شود. 
تاکید فروشــنده ها در مــورد مارها هم جالب توجه اســت 
 همه آن ها این مارهــا را با این توضیــح » مارها بدون نیش 

هستند « اقدام به فروش می کنند.
ســمندر اما عجیب تر از همه اســت. چرا که ســمندرهای 
 لرســتان یکــی از گونــه هــای نایــاب جانوری هســتند 
و ســازمان های مرتبط تالش می کنند این گونه نادر جهانی 
 را پــرورش دهند فــارغ از اینکه ایــن خزنده هــم آرام آرام 
در حال نزدیک شدن به سفره های هفت سین است. هر چند 
برخورد نهادهای مرتبط با فروش ســمندر آنقدر سختگیرانه 
هســت که نمی شــود به راحتی آن را در بازار پیدا کرد، اما 
جوینده یابنده است و با چند تماس تلفنی ما به قیمت فروش 
 آن هم دســت پیدا کردیم. ایــن گونه جذاب را مــی توانید 
با قیمت400 هزار تومان میهمان سفره هفت سین تان کنید!

تحقیقات نشان می دهد ذرات آهن حل شده در آلودگی هوا 
می تواند ظرفیت جذب کربن در اقیانوس ها را افزایش دهد.

ذرات آهن تولید شده در شهرها و کارخانه ها که در آلودگی 
هوای ناشی از فعالیت های انســانی حل می شود و به دریاها 
راه پیــدا می کند می توانــد حجم گازهــای گلخانه ای که 

اقیانوس های جهان جذب می کنند، افزایش دهد.
کارشناسان محیط زیست از مدت ها قبل اعالم کرده  بودند 
که اسیدهای شــکل گرفته از آلودگی ناشی از فعالیت های 
انســان و گازهای طبیعی، آهن را حل کــرده و میزان آهن 
اقیانوس ها را افزایش می دهند، امــا تا پیش از مطالعه اخیر 

شواهد کافی برای اثبات این ادعا نداشتند.
همچنین محققــان انگلیســی و چینی هم اکنــون اظهار 
 داشــتند: ذرات غنــی از آهــن ناشــی از احتــراق زغال 

و فعالیت کارخانه های فوالد که اخیرا از دریای چین شرقی 
جمع آوری شــده حاکی از وجود پوشــش ضخیم سولفات 
اســت که در بردارنده آهن قابل حل است و بنابراین فرضیه 

انحالل آهن در اسید را تایید می کند.

مدیر آموزش و پــرورش منطقه دو تهران بــا اعالم اینکه 
مدارس محیط زیستی با اولویت مدارس ابتدایی در دستور 
کار قرار گرفته اســت، گفت: به زودی اســتارت آپ های 

دانش آموزی با رویکرد محیط زیست برگزار می شود.
مدیر آموزش و پرورش منطقه دو شــهر تهران در همایش 
محیط زیست در منشور حقوق شهروندی گفت: بر اساس 
 تفاهم نامه ای که بین ســازمان حفاظت محیط زیســت 
و وزارت آمــوزش و پرورش امضا شــد مــدارس محیط 
 زیستی با اولویت مدارس ابتدایی در دستور کار قرار گرفت 
و 22 مدرسه انتخاب شد که با شیوه عدم تمرکز، مشارکت 
جمعی و خالقیــت دانش آموزی این مــدارس تحت نظر 
شورای هماهنگی اقدامات محیط زیســتی را انجام دادند 
و منجر به این شد که جشــنواره ها و مسابقاتی به صورت 

دائمی در این مدارس برگزار شود.
طالب زاده افزود: در ســطح آموزش و پــرورش چند کار 
اساسی صورت گرفت، یکی از آنها که هزینه بردار هم بود، 

اصالح سیستم انرژی مدارس بود.

برگزاری استارت آپ های دانش آموزی برای حفظ محیط زیستآلودگی هوا ظرفیت جذب کربن اقیانوس ها را افزایش می دهد

قاب روز  ) همستر (

سفره هفت سین یا هفت جانور! 

توجهی که فرهنگ 
کهن ایرانی نسبت 

به محیط زیست 
و حقوق شهروندی دارد 
در کمتر فرهنگ کهنی 

وجود داشته است
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فضای مجازیيادداشت

اتفاق روز

مستطیل سبز

احتمال لژیونر شدن قهرمانان ووشوی ایران از چند سال قبل وجود 
داشت؛  اما این روزها این رویا به واقعیت پیوست و خواهران افسانه ای 
بعد از یک سال موفقیت در ووشو این روزها مشغول تمرین برای تیم 
چانگ چونگ در لیگ ووشوی چین هستند.  خبر لژیونر شدن الهه 
و سهیال منصوریان بازتاب گسترده ای در میان رسانه های مختلف 
داشت. پیش از این پیشنهادی که برای الهه رسیده بود از مبارزه اش 
با حجاب خبر می داد که در لیگ ووشــوی زنان چین حجاب مجاز 
نیست و به همین دلیل موضوع دو سال قبل پیچیده شده بود. همان 
موقع مبلغ قرارداد الهه هم مسئله مهمی بود که وی همان مبلغی 
را می گرفت که با درآمدش در ووشــوی ایران یکسان بود؛ بنابراین 
داستان لژیونری یکی از خواهران افســانه ای ووشو در همان سال 
ناتمام ماند. سال 95 اما برای خواهران منصوریان پر از اتفاقات خوب 
و موفقیت بود. شهربانو به مدال طالی جام جهانی ساندا و قهرمانی 
آسیا رسید، الهه سکوی قهرمانی آسیا را در چین تایپه زیر پای خود 
دید و سهیال مدال برنز قهرمانی آسیا را تصاحب کرد و اینک الهه و 
سهیال امسال را با خبر لژیونری تمام می کنند. آنها قرار است راهی 
لیگ برتر چین شوند که معتبرترین لیگ ووشــو در جهان است. 
این دو خواهر در حالی قرار اســت راهی چین شوند که نخستین 
لژیونرهای ووشو به شمار می روند. قرارداد خواهران منصوریان با تیم 

چانگ چونگ سه ماهه است.

ســنگربان پرســپولیس که چند هفته پیش در حال رانندگی و 
زمانی که در حال سفر به لرستان برای شرکت در مراسم عروسی 
وحید امیری بود، ویدئو الیو گذاشــته بود، بار دیگر جنجال ساز 
شد. بازیکنان پرســپولیس که پس از پیروزی مقابل نفت تهران 
حســابی خوشــحال بودند، در رختکن و همچنین در اتوبوس 
به خوشــحالی پرداختند. این اتفاق در حالــی افتاد که علیرضا 
بیرانوند در» اینســتا الیو« یک ســوال را برای هواداران مطرح 

کرد،اینکه می خواهد بینی اش را عمل کند و نظر آنها چیست؟
او که تلفن همراه فرشــاد احمد زاده را گرفته بود البته بالفاصله 
نظر خودش را هــم داد و گفت:»البته اگر بینــی ام را عمل کنم 

دیگر خروج بی خروج.کارگران مشغول کارند.«

خواهران منصوريان 
در راه لژيونر شدن

جنجال جديد اينستاگرامی علیرضا بیرانوند؛ 

می خواهم بینی ام را عمل کنم!

از حرکت خــوب مهدی طارمی روی گل دوم پرســپولیس به نفت که 
بگذریم این بازیکن با گلی که به ثمر رســاند تعــداد گل های زده اش 
برای پرسپولیس را به 40 رساند. طارمی با گلی که زد به رکورد محمود 
خوردبین و ادموند بزیک رسید و حاال تنها یک گل با مجتبی محرمی 41 
گله و 3 گل با علی دایی و کریم باقری، اسطوره های پرسپولیس فاصله 
دارد. در جدول برترین گلزنان باشگاه پرسپولیس فرشاد پیوس با 153 
گل نفر اول است، علی پروین با 95 گل رتبه دوم را در اختیار دارد، صفر 
ایرانپاک با زدن 74 گل در رده سوم قرار دارد و ناصر محمدخانی نیز 59 

گل به ثمر رسانده و نفر چهارم این جدول است.
 پس از این بازیکنان هم علــی دایی و کریم باقــری 43 گل، مجتبی 
محرمی 41 گل و مهدی طارمی، خوردبیــن و بزیک هر کدام 40 گل 

زده اند و رتبه های بعدی را در اختیار دارند.

مدیرعامل نفت تهران در رابطه با شــایعه استعفایش بعد از باخت نفت 
مقابل پرسپولیس اظهار داشت: استعفایی ندادم و این خبر صحت ندارد 
اما راستش را بخواهید کار کردن در این شرایط دیگر واقعا سخت است. 
اگر قرار باشد مشکالت حل نشود، شــاید نزدیک به استعفا هم باشم. 
حسین شهریاری افزود: نمی دانم مشکل کجاست و مالک باشگاه از این 
موضوع  باخبر است. من بارها پیشــنهادات خود را برای حل مشکالت 
داده ام اما جوابی نگرفتم. تا به حــال بازیکنان 41 درصد پول گرفتند و 
مشکالت زیادی دارند چون به روزهای پایانی فصل نزدیک می شویم. 
مدیرعامل نفت تهران درباره اعتراض بازیکنان و علی دایی  به مشکالت 
مالی تصریح کرد: فوتبال حاشیه هایی دارد که برای هر فردی سنگین 
است. مشکلی بین وزارت نفت و مالک باشگاه همچنان وجود دارد که 

این مسائل عجیب و غریب را برای ما به وجود آورده است. 

طارمی يک قدم تا 
اسطوره های پرسپولیس

 مديرعامل تیم دايی
 در آستانه جدايی

قاب روزمنهای فوتبال

 جذابیــت و ســازندگی از اولویت های اصلــی رقابت های لیگ در 
هر رشــته ورزشــی اســت که به هیچ عنوان نمی توان بدون این 
دو اصل مهم به ســراغ اهداف دیگر رفت. از بحــث درآمدزایی در 
لیگ به ســود کشــتی گیران و مربیان که بگذریم، نباید فراموش 
کرد، جذابیت نیز جزء جدانشــدنی پیکره لیگ است که در واقع به 
حضور حامیان مالی و رونق اقتصادی ورزش می انجامد و هر لیگی 
بدون برخورداری از این چند عامل، عمر چندانی نخواهد داشــت. 
رقابت های لیگ برتر کشــتی ایران نیز از بدو تاسیس و راه اندازی 
تاکنون با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده، اما همواره به عنوان 
یکی از حرفه ای ترین لیگ های کشــتی جهان خوانده می شــد و 
میدانی برای عرض اندام بزرگان داخلی و خارجــی بود. البته این 
میدان داخلی در چند دوره اخیر بارها بــا اعمال تغییرات فراوان از 
سوی رسول خادم در سیستم همیشــگی و گاه سنتی اش همراه 
و دستخوش تغییرات شد؛ اما نتوانســت همچون دیگر برنامه های 

رییس فدراسیون کشتی به بار بنشیند. 
نحوه برگزاری رقابت های لیگ در سال های اخیر با نظر فدراسیون 
کشتی بسیار متفاوت و البته بسیار پیچیده و عجیب شد. به عنوان 
مثال این مسابقات به شکل دوره ای پایه ریزی و هر دوره لیگ نیز 
طی دو هفته پیگیری شد. به طوری که ابتدا رقابت های مقدماتی 

و نیمه نهایی هر گروه در هفته اول و ســپس رقابت های ضربدری، 
رده بندی و فینال در دو هفته بعدی برگزار شد. ضمن اینکه کشتی 
گیران، مربیان و تمامــی عوامل تیم های برتــر در رقابت های دو 
 هفته دوم بایــد حتما همان نفــرات پذیرفته شــده در هفته اول 

می بودند!
البته این چند مورد، بخشــی از کلیات قوانین رقابت های لیگ به 
سبک و ســیاق جدید بود که انصافا نه از ســوی اهالی کشتی و نه 
از ســوی حامیان مالی مورد وثــوق قرار نگرفت؛ امــا باید نیمه پر 
لیوان را هم دید. نیمه ای که با نکات مثبتی همراه بود و توانســت 
بسیاری از ابهامات لیگ در ســال های دور را کامال برطرف کند. به 
هر حال فدراسیون کشتی برای سال آینده با توجه به کم و کاستی 
لیگ های اخیر، دست به کار شد و این بار روند و نحوه برگزاری این 
مسابقات را تغییر داد تا شاید بتواند حساسیت و جذابیت را به این 

عرصه بازگرداند.
 بر این اســاس دبیر فدراســیون پس از مراســم قرعه کشی لیگ 
برتر که روز یکشــنبه با حضور نمایندگان 14  تیم در کشتی آزاد 
و فرنگی برگزار شــد از تغییراتی خبر داد که شــاید بتواند ناجی و 

احیاگر این مسابقات رو به افول شود.
آنچه مســلم اســت نحوه جدید برگزاری رقابت های لیگ کشتی 
می تواند تا حد فراوانی به بازگشت جذابیت و حساسیت به پیکارها 
کمک کند و در نهایت به حضور بیشــتر حامیان مالی بینجامد، اما 
برای رســیدن به روزهای طالیی لیگ کشتی یک دهه قبل، فاصله 

زیادی باقی است.

خشمگین ترين دايی!

اســتقالل تهران که توانست با اســتفاده از بازیکنان 
جوان، شمایل تازه ای به تیم خود بدهد، حاال این امید 
را بین هوادارانش ایجاد کرده که برای حداقل سه فصل 
آینده، تیمی سرحال و مدعی را در فوتبال ایران شاهد 
باشند؛ اما اگر نگاه دقیق تری به سن و سال بازیکنان 
این تیم بیندازیم می بینیم که ایــن امید به احتمال 
زیاد در آینده ای نزدیک تبدیل به ناامیدی خواهد شد 
چرا که تعداد زیادی از مهره های تاثیرگذار آبی ها به 
 علت انجام خدمت مقدس ســربازی باید از جمع آنها 

جدا شوند. 
بهنام برزای، سیدحســین حســینی، ســیدمجید 
حسینی، فرشید باقری، سیدمحســن کریمی، امید 
نورافکن، مجتبی حقدوســت و میالد زکــی پور، 8 
بازیکن جوان و آینده دار استقالل هستند که به زودی 
برای انجام خدمت سربازی باید از این تیم جدا شوند؛ 
بنابراین به نظر می رسد منصوریان روی این تیم فعلی 
نمی تواند حســاب باز کند و باید از هم اکنون به فکر 
جذب 8بازیکن جدید و به تبع آن هم باشگاه استقالل 
باید به فکر تهیه بودجه کافــی برای عوض کردن تیم 

برای لیگ هفدهم باشد! 
باید گفت نگرانی منصوریــان در مورد بازیکنان جوان 
و آینده تیمش کامال بجاســت؛ امــا واکنش منفی و 
تند باشــگاه تراکتورســازی به اظهارات او واقعا قابل 
درک نیست و باید پرسید چرا باشگاه تبریزی به یک 
نگرانی و انتقاد ساده اینچنین واکنش نشان داده است. 
آیا آنها نگران نرســیدن بازیکنان جوان اســتقالل به 
تبریز هستند و از حاال برای اســتفاده از این بازیکنان 

برنامه ریزی کرده اند؟!
به جز این از نظر فوتبالی انتقال بازیکن آینده دار یک 
تیم به تیمی دیگر برای یک یا دو فصل، باعث ضعیف 
شدن برنامه های جوانگرایی در تیم ها می شود و آنها 
نمی توانند به خوبی از داشــته ها و ســرمایه هایشان 
اســتفاده کنند چون این بازیکنان در زمانی که به اوج 
آمادگی و هماهنگی می رســند باید از تیم جدا شده 
و مدتی طوالنی را در محیطی جدید و کامال متفاوت 
توپ بزنند و این مسئله فوتبال ملی را هم دچار لطمه 
خواهد کرد.  به هرحال این قانونی است که وجود دارد 
و همه ملزم به اجرای آن هســتند؛ اما اهالی فوتبال و 
به خصوص مربیان تیم ها امیدوارند مســاعدت هایی 
صورت بگیرد تا این قانون باعث اســتفاده و پیشرفت 
تمامی تیم های فوتبال کشور شــود و نه فقط برخی 

تیم های خاص!

شوک به آبی ها؛

ستاره های منصوريان در 
مسیر جدايی از استقالل

درحاشیه

فوتبال جهان

تیم فوتبال ذوب آهن پس از قطع همکاری با سرمربی پیشین خود 
روزهای سختی را ســپری کرده اســت. گل محمدی تیم فوتبال 
ذوب آهن را که تا آستانه سقوط پیش رفته بود در ابتدای لیگ برتر 
چهاردهم تحویل گرفت و توانست دو فصل پیاپی این تیم را به عنوان 
قهرمانی جام حذفی برساند و البته در کورس قهرمانی لیگ برتر قرار 
دهد. ذوبی ها در لیگ برتر شانزدهم شروع خوبی نداشتند و در پایان 
هفته هفتم با کسب تنها یک پیروزی و 6 امتیاز در رتبه چهاردهم 
جدول قرار گرفته بودند. سعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
که در فصل جاری با گل محمدی به مشــکل خورده و یک بار او را 
از حضور روی نیمکت محروم کرده بود، در نهایت تصمیم به قطع 
همکاری با این مربی گرفت.مجتبی حســینی، دستیار همیشگی 
گل محمدی در صبا، پرسپولیس، نفت تهران و ذوب آهن بر خالف 
گذشــته »یحیی« را تنها گذاشــت و تصمیم گرفت سرمربیگری 
را تجربه کند. وی شــروعی رویایی در لیگ برتر داشت و با کسب 
5 پیروزی متوالی آماری خیره کننده ثبت کرد. شاگردان او در این 
تعداد بازی 11 گل زدند و فقط یک گل خوردند؛ اما روزهای خوش 
حســینی و ذوب آهن خیلی زود به پایان رسید. ذوب آهن 5 هفته 
یک در میان برد و مساوی کرد و حاال 4 هفته است که پشت سر هم 
شکست خورده و در 5 بازی تنها 2 بار موفق شده دروازه حریفانش 
را باز کند. برخی از کارشناســان و هــواداران ذوب آهن معتقدند 
پیروزی های ابتدایی این تیم با حسینی، ثمره تفکرات گل محمدی 
بوده و از زمانی که حسینی تاکتیک های خود را پیاده کرده، تیمش 
روی دور ناکامی افتاده اســت. باید دید حســینی که اولین تجربه 
سرمربیگری خود را پشت ســر می گذارد، می تواند ذوب آهن را به 

روزهای خوبش برگرداند یا خیر.

مهاجم ایتالیایی ارغوانی پوشان شــهر تورین، شانس خود را برای 
کسب جایزه بهترین گلزن فوتبال اروپا در فصل 17-2016 افزایش 
داد.  در حال حاضر در رده بندی برترین گلزنان در لیگ های فوتبال 
اروپا، لیونل مســی، مهاجم آرژانتینی بارســلونا با 23 گل در صدر 
قرار دارد و کاندیدای اصلی کســب کفش طالست. به این ترتیب با 
توجه به ضرایب تعیین شده از سوی یوفا برای گلزنی در لیگ های 
اروپایی )سری A، اللیگا، بوندس لیگا و لیگ برتر هر گل دو 2 امتیاز 
و لوشــامپیونه، لیگ پرتغال و لیگ هلند هر گل 1/5 امتیاز( بلوتی 
تنها دو امتیاز با مسی که در 23 بازی اش برای بازی در اللیگا 23 گل 
زده، فاصله دارد. در رده سوم برترین گلزنان این فصل اروپا هم پیره 

امریک   اوبامیانگاست. 

روزهای سخت ذوب آهن پس از گل محمدی؛

میراث يحیی در سراشیبی سقوط

مهاجم تورينو؛ 

نزديک ترين رقیب مسی 
برای کسب کفش طال

علی دايی در جريان ديدار نفت مقابل پرسپولیس بارها عصبانی شد؛ اما چهره سرخ 
او در اين عکس شايد به نوعی کم نظیر باشد.

پیشنهاد سردبیر: 
طارمی يک قدم تا اسطوره های پرسپولیس

فدراسیون کشتی وارد عمل شد؛

بازگشت جذابیت به لیگ کشتی

 با نگاهی به ستارگان دنیای نرم و ورزش همچنین فرزندان 
آنها در این دو عرصه به راحتی می توان با اســتدالل آماری 
به نقش مهم وراثت در انتقال اســتعداد اشاره کرد. تحقیق 
صورت گرفته از سوی موسسه ژنتیک پزشکی ملی اسپانیا 
ثابت می کنــد دو عامل مهــم وراثت و محیــط به صورت 
مساوی در انتقال استعداد مشــارکت ندارند و در این میان 

ژنتیک حرف اول را می زند.
 خاویر گارســیا پالنل مدیر علمی موسســه مذکور در این 
خصوص می گویــد: 440 مــورد از افراد مشــهور و نیمه 
مشــهور در دنیای ورزش به خصوص فوتبــال زیر ذره بین 
محققین ما به مدت 3 ســال قرار گرفتنــد. در این تحقیق 
به نظرســنجی های میدانی و تکمیل فرم بسنده نشده و از 
تک تک این موارد آزمایش ژنتیک به عمل آمده است. یکی 
از مهم ترین موارد تحت آزمایش در این موسســه خانواده 
زین الدین زیدان بوده اســت. این مرد فرانســوی که ریشه 
الجزایــری دارد هر 3 فرزنــدش را در عرصــه فوتبال وارد 

کرده و امروز یــک دروازه بان جوان و یــک گلزن حرفه ای 
برای ورود به تیــم اصلی رئــال مادرید در اختیــار دارد. 
پرسش اصلی اینجاســت که آیا فرزندان ستارگان فقط به 
خاطر ثروت آنها و حضور در محیطی مناسب موفق به ادامه 
راه پدر شــده اند. در واقع اگر چنیــن امکاناتی به هر جوان 
اسپانیایی، فرانســوی و یا الجزایری داده شود می تواند به 

ترکیب اصلی رئال مادرید برسد؟
خاویر گارســیا در ادامه با اشــاره به همکاری ارزشــمند 
ســتارگان نامی دنیای فوتبال با این پــروژه مهم گفت: در 
220 مورد مطمئن شــدیم کــه بیــش از 80 درصد ژنوم 
پدر یا مادر با فرزندان موفق خود مشــابهت دارد. در واقع 
اگر محیط مناسب نیز اهمیت داشته باشــد در این موارد 
کمتر از 20 درصد نصیبش می شــود. وی ادامه داد: از یک 
تیم حرفه ای روانشناســی بــه مدیریت مارتــا ویکتوریانو 
روانشناس برجسته اســپانیایی نیز در این تحقیق استفاده 
شد.خروجی فعالیت حرفه ای این تیم روانشناسی این بود 

که نباید از عامل مهمی به نام تقلید چشم پوشــی کنیم. در 
واقع فرزندان ستارگان ناخودآگاه از والدین موفق و مشهور 
خود تقلید می کنند و خیلی زود متوجه می شــوند بهترین 
کار آن است که شبیه پدر و مادر خود باشند و دلیلی ندارد 

به دنبال راه دیگری باشند.
همزمان با این تحقیق و البته به صورت هماهنگ شــده دو 
دانشگاه بین المللی در ســوئد نیز از ستارگان دنیای سینما 
و موســیقی برای حضور در این پروژه دعوت کرده اســت. 
در اولین گزارش ایــن پروژه در حال اجــرا آمده: فرزندان 
ستارگان دنیای سینما در ژنوم خود منطقه ژنتیکی حاوی 
400 آلــل )مهره ژنتیکــی( دارند که با تجلی دســتورات 
ژنتیکی این بخش شخص شــیفته داستان سرایی، تعقیب 

یک شرح واقعه و نقدپذیری می شود.
به گفته محققان این بخش بســیاری از فرزندان ستارگان 
دنیای موسیقی و ســینما کامال تحت تاثیر ژنتیک به ارث 
برده خود هســتند و به صورت ناخودآگاه لذتــی باالتر از 

تعقیب دنیای موسیقی یا سینما پیدا نمی کنند.
در جمع ســتارگان فوتبال دنیا به غیــر از خانواده زیدان، 
خانواده مالدینی با محققان اســپانیایی همکاری داشتند. 
پائولو مالدینــی در این خصوص به خبرنگار آس اســپانیا 
می گوید: برای آزمایش ژنتیک مــردد بودم؛ چرا که وکیل 
من درباره افشــای ویژگی های مربوط به شــخصیت افراد 
هشدار داده بود؛ اما بســیاری از این اطالعات با امانتداری 

محققان همراه بود و از این بابت از آنها ممنونم.
تست ژنتیک خانواده مالدینی نشان می دهد نزدیک به 50 
درصد ژنوم مربوط به آمادگی جســمانی و بخش ژنتیکی 
مربوط به انگیزه زیاد برای رســیدن به هدف به نسل بعدی 
منتقل شــده و این در حالی است که نســل سوم مالدینی 
هرگز در محیط مناســب رشــد در عرصــه فوتبال حضور 
نداشــته اما در دوره نوجوانی به سمت فوتبال و دوومیدانی 

جذب شدند.
مدیر پروژه اسپانیایی مذکور در پایان با اشاره به نقش مهم 
ژنتیک و وراثت می گوید: کســی منکــر نقش مهم محیط 
نیســت؛ اما کم کم به این حقیقت نزدیک می شــویم که 
عوامل ژنتیکی و محیطی به صورت 50-50 در سرنوشــت 
انسان ایفای نقش نمی کند و دانشــمندان عرصه تکامل بر 
این باورند مــا در قلب یک دوره تکاملی به ســر می بریم و 
در این مدت ژنتیک به صورت چراغ خاموش و در ســکوت 
 در حال انتخاب گونــه برتر در میان انسان هاســت. روزی

 فرا می رســد که برخی از گونه های کنونی انسان حاضر در 
کره زمین تنها در موزه ها قابل ردیابی باشند.خاویر گارسیا 
با کنایه می گوید: قطعا خانواده زیــدان در اولویت انتخاب 

تکامل تدریجی قرار دارد.

آيا استعداد ارثی است؟

نقش وراثت در استعداد فرزندان ستارگان فوتبال دنیا

فرزندان  ستارگان 
ناخودآگاه از والدين 
موفق و مشهور خود 

تقلید   می کنند و 
خیلی  زود  متوجه 
می شوند   بهترين 

کار آن است که 
شبیه پدر و مادر 

خود   باشند

بسیاری از کارشناسان بر اين باورند که کســی منکر نقش مهم محیط نیست؛ اما کم کم به اين حقیقت نزديک 
می شويم که عوامل ژنتیکی و محیطی به صورت 50-50 در سرنوشت انسان ايفای نقش نمی کند.

.. کیوسک
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پیشنهاد سردبیر: 
استاندار اصفهان:آغاز به کار 18 پروژه منابع طبیعی در استان

ساخت موزه بزرگ اصفهان، نقطه 
عطفی درحیات فرهنگی شهر است

شهرداری

مدیر پروژه خیابان آیت ا... خراسانی خبر داد:

تکمیل احداث خیابان و پارکینگ 
آیت ا... خراسانی تا 20 اسفندماه

معاون خدمات شهری شهرداری:

 توسعه حجمی فضای سبز 
در دستور کار است

مدیر پروژه خیابان آیت ا... خراسانی اظهار کرد: عملیات اجرایی 
پروژه احداث پارکینــگ و خیابان آیت ا... خراســاني به منظور 
کاهش بار ترافیکی خیابان های آمادگاه و هشــت بهشــت در 

دست اجراست.
علیرضــا دادخواه افزود: خیابــان آیت ا...  خراســانی حدفاصل 
خیابان های اســتانداری تا باغ گلدســته به طول 375 و عرض 
بیش از 17 متر به موازات خیابان آمادگاه احداث می شود. مدیر 
پروژه خیابان آیت ا...  خراســانی ادامه داد: پارکینگ خیابان نیز 
در یک طبقه با ظرفیت پارک 240 خودرو ســاخته می شــود.

دادخواه با بیان اینکــه این پروژه تاکنون 95درصد پیشــرفت 
کرده اســت، اعالم کرد: 290 میلیارد ریال برای آزادســازی و 
احداث پارکینگ و خیابان آیت ا...  خراسانی در نظر گرفته شده 
اســت. وی ادامه داد: احداث پروژه خیابــان و پارکینگ آیت ا... 

خراسانی در 20 اسفند ماه تکمیل می شود.

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان در حاشیه مراسم 
درختکاری بوستان شــهدای مدافع حرم منطقه 11 شهرداری 
اصفهان گفــت: باتوجه به کمبــود آب برای آبیــاری درختان، 
توسعه حجمی فضای سبز در دستور کار قرار گرفت. احمدرضا 
مصور با اشــاره به اینکه در روز درختــکاری در مناطق 15 گانه 
شــهرداری 209هزار درخت کاشته شــد، افزود: در منطقه 11 
شهرداری برای ارتقای فضای سبز و با حضور شهروندان،7850 
اصله درخت کاشــته شــد. معاون خدمات شــهری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در پویــش مردمی »درختی برای مادرم«، 
حدود 20 هزار نهال از سوی شــهروندان درخواست شده بود، 
ادامه داد: برای ارتقای فضای ســبز تا پایــان هفته درختکاری، 
360 هزار و 435 اصله درخت کاشته می شود. مصور ادامه داد: 
تا پایان هفته جاری، در مدارس، بوستان ها و اماکن عمومی نیز 

چندین اصله نهال کاشته خواهد شد.

اســتاندار اصفهان در دومین جلســه شــورای راهبری احداث 
موزه بزرگ با حضور معاون وزیر راه و شهرســازی که به منظور 
بررسی ساختار کلی نظام مدیریتی و اعضای پیشنهادی شورای 
راهبری و ستاد اجرایی برگزار شد، اظهار داشت: خوشحالیم که 
این مجموعه به قیمت 215 میلیارد تومان تملک شده و ساخت 

موزه بزرگ اصفهان روی ریل اجرا قرار گرفته است.
رسول زرگرپور بیان کرد: امروزه این بستری که ثبت ملی شده، 
برای یک کاربــری بهتر و عالی تر آماده بــوده و این نقطه عطف 

تاریخی در حیات فرهنگی اصفهان است.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه باید شالوده و اسکلت این کار 
تا قبل از پایان دولت یازدهم محکم شده باشد، تصریح کرد: باید 
شرایط به گونه ای فراهم شود که دولت بعدی این کار را به طور 
حتم اجرا کند و توقفی در این ابرطرح ایجاد نشــود. وقتی بحث 
موزه می شــود فقط به محل نگهداری اشــیای قدیمی و عتیقه 

نمی پردازیم، بلکه این موزه، موزه هنری نیز هست.
زرگرپور گفت: بســیاری از آثار هنری در استان و خارج از آن یا 
حتی خارج از کشور، متعلق به اصفهان اســت که هم اکنون در 
انبارها روی هم انباشته شده و در صورت آماده شدن این محل، 

این آثار به موزه بزرگ اصفهان منتقل می شود.
وی با بیــان اینکه این مــوزه را به عنوان یک محــل فاخر نگاه 
می کنیم، افزود: هم آثار هنری و هم آثار باســتانی و میراثی در 
این مــوزه نگهداری می شــود و به همین دلیــل حضور معاون 
هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی به همراه معاونان وزیر راه 
و شهرسازی و شهردار اصفهان در شــورای راهبری، امری الزم 

است.
اســتاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: این موزه باید به گونه ای 
طراحی شــود که میزان ماندگاری گردشگران داخلی و خارجی 

را در اصفهان افزایش دهد.
وی با اشاره به اینکه باید نهادی متولی باشد که کار هماهنگی و 
پیشبرد را با قوت و قدرت انجام دهد، اظهار داشت: ما نیز همانند 
گذشــتگان باید بتوانیم بناهای فاخری را ساخته و یا احیا کنیم 

که آیندگان بتوانند قضاوت درستی از ما داشته باشند.
زرگرپور در زمینه وظایف شــورای راهبری بیان کرد: این شورا 
در تدوین برنامه راهبردی، بازآفرینی و هم افزایی بین دستگاهی 
و حمایت مالی در مقیاس ملی، اســتانی و شهری و فراهم کردن 
زمینه همکاری، هماهنگی و تحقق برنامه هــا و تصویب برنامه 
راهبری بازآفرینــی و تصویــب برنامه ها و نظارت بــر پایش و 
 پیشــبرد برنامه ها و تعییین اعضای ســتاد اجرایی را به عهده 

دارد.
وی تصریح کرد: براســاس توافق صورت گرفته، ســاختار این 
ابرطرح، شامل شورای راهبری، ستاد اجرایی و نهاد مجری است 
که شــورای راهبری هر 3 ماه یکبار و ســتاد اجرایی به صورت 
ماهانه جلســات خود را برگزار می کنند که با انتخاب و تشکیل 
این ســاختارها، گام بلندی بــرای ایجاد موزه بــزرگ اصفهان 

برداشته شد.
در این جلسه درباره برگزاری مســابقه و فراخوان برای انتخاب 
سرمایه گذار و تعیین برنامه زمان بندی، بحث و بررسی و نتیجه 

آن به جلسه آینده موکول شد.
در این جلســه رییس دانشــگاه هنر اصفهان، معاون هماهنگی 
امــور عمرانی اســتاندار، شــهردار اصفهان و مدیــران کل راه 

شهرسازی و میراث فرهنگی حضور داشتند.

با مسئوالن

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان، در یک نشست 
خبری با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در اداره کل 
منابع طبیعــی و آبخیزداری اصفهان گفت: در ســال 
جدید و نظر به مصوبات اقتصاد مقاومتی استان، 123 
پروژه در حوزه های مختلف منابع طبیعی، جنگل داری 
و آبخیزداری مــورد تصویب قرار گرفــت که برای آن 

425 هزار و 344 میلیون ریال تصویب اعتبار شد.
محمدحســین شــاملی در ادامه افــزود: از کل این 
پروژه ها، 18 پروژه شروع شــده که اعتبــار آن بالغ بر 
54 میلیارد ریال بوده و بیشــترین تعداد آن در حوزه 

آبخیزداری تعریف شده است.
مدیرکل اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
اصفهان با اشــاره به اقدامات صــورت گرفته در حوزه 
بیابان زدایــی تصریــح کرد: پــروژه انتقال پســاب 
تصفیه خانه شــمال اصفهان به دشــت ســگزی آغاز 
شــده که طول کانال آن 12 کیلومتر اســت و نیاز به 
ســرمایه گذاری یک میلیارد و 300 میلیــون ریالی 
دارد. شاملی همچنین افزود: نهال کاری و قلمه کاری 
با اســتفاده از پســاب این انتقال، باعث ایجاد پوشش 
گیاهی در 2 هزار هکتار اراضی بیابانی استان می شود و 

سرمایه مصوب آن 2 میلیارد ریال است.

آغاز به کار 18 پروژه منابع طبیعی 
در استان 

صنایع دستیخبرمنابع طبیعی

 پاکسازی کامل میدان امام)ره( 
از اجناس قاچاق

نظارت 100 درصدی بر مراکز 
توزیع و تولید مواد غذایی

مســئول برنامه ســالمت نوروزی وزارت بهداشــت، 
در برنامه اجرای مانور طرح بســیج ســالمت نوروزی 
در شــهر اصفهان اظهار کرد: برنامه سالمت نوروزی 
از اسفندماه در سراسر کشــور آغاز شده است و تا 15 
فروردین ماه ادامه دارد. ســید رضا غالمی با اشاره به 
شش هزار بازرس بهداشــت محیط در قالب دو هزار و 
500 اکیپ بازرســی در روزهای تعطیل، افزود: 750 
اکیپ بازدیــد در روزهای غیر تعطیــل در این ایام از 
ساعت هشت صبح تا 10شــب انجام وظیفه می کنند. 
وی با بیان اینکه ممکن اســت تعــدادی از اکیپ ها تا 
ساعت دوازده شب به بازرســی بپردازند، گفت: برای 
نمونه در شهرهای بزرگی مانند اصفهان، تبریز، تهران، 
مشهد و شیراز این اکیپ ها تا ســاعت دوازده در حال 
انجام وظیفه هســتند. غالمی با بیــان اینکه عالوه بر 
اکیپ های بازرســی، اکیپ های کشــیک نیز مستقر 
هســتند، اضافه کرد: تیم نظارتی وزارت بهداشت نیز 
بر فعالیت تمام دانشــگاه های علوم پزشــکی نظارت 
می کند. وی ادامه داد: بر اســاس دســتورالعمل ابالغ 
شده هدف از این مانور بازرسی 100درصدی از مراکز 
توزیع و تولید مواد غذایــی، قنادی ها و مراکز عمومی 

مانند ترمینال ها، هتل ها و اماکن مشابه است.

رییــس اتحادیه صنف صنایع دســتی اســتان اصفهان 
گفت: اصفهان در نــوروز 1396 نیز با بیشــترین تنوع 
صنایع دســتی در جهان، به استقبال مســافران نوروزی 
می رود. عبــاس شــیردل در ادامه افزود: ســال جاری، 
سال بســیار بد و راکدی برای فروشندگان صنایع دستی 
و خصوصا فروشــندگان حاضــر در میدان امــام)ره(، 
بــازار قیصریه و اطــراف میــدان بود و فروشــندگان و 
تولیدکنندگان امیدوارند در سال جدید، اتفاقات به گونه 
دیگری رقم بخورد. وی با اشــاره به عدم افزایش قیمت 
صنایع دســتی در ایام نوروز گفت: قیمت ها افزایشــی 
داشــته و حتی به خاطر رکود بازار، افزایش قیمت مواد 
اولیه و فشاری که بر هنرمندان وارد شده، برخی از اقالم 
نیز کاهش یافته اند. شــیردل در ادامه با تشکر از بازرسی 
اصناف استان تاکید کرد: بازرسی اتاق اصناف استان در 
سال جاری حضور پررنگی در جمع آوری اجناس قاچاق 
در ســطح و اطراف میدان امــام)ره( داشــت و در حال 
حاضر هیچ جنس قاچاقی در این بازارها یافت نمی شود. 
وی تصریح کرد: مســافران مطمئن باشــند کــه بازار 
صنایع دســتی، محیطی امن برای خرید اجناس مرغوب 
و شناسنامه دار خواهد بود و کلیه اجناس موجود در بازار، 

دارای برچسب قیمت هستند.

حمل و نقل

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان بااشاره 
به اینکه بازبینی و باز طراحی تقاطع های شهری بیش 
از هر زمان دیگری مورد نیاز است، اظهار داشت: در سه 
دهه گذشته طرح هایی که در شهر اجرایی شده است، 
مطابق با نیاز روز بود و امــروز نیازهای متفاوت تری را 
در سطح شهر اصفهان شاهد هستیم. علیرضا صلواتی 
با بیان اینکه طی یک دهه گذشــته نیــاز به بازبینی 
تقاطع های شــهری مورد توجه قرار گرفــت، اضافه 
کرد: بر این اســاس در بودجه 95 شهرداری، این مهم 
مورد توجه قرار گرفت و برای نخســتین بــار این کار 
اجرایی شد. وی  با اشــاره به اینکه برای نخستین گام 
در میدان احمد آباد و تقاطع خیابان ســروش، اصالح 
هندسی تقاطع ها اجرایی شــد، ابراز داشت: پس از آن 
تقاطع های دیگر خیابان های شــهر را در دستور کار 

داریم. 
صلواتی  افزود: طرح اصالح هندسی تقاطع های حاشیه 
رودخانه زاینده رود، بلوار ملت، میــدان بزرگمهر و... 
تاکنون اجرایی شده است. وی با اشاره به اینکه تاکنون 
عمده تقاطع های سطح شهر اصفهان ساماندهی شده 
اســت، اضافه کرد: تاپایان سال آینده همه تقاطع های 

سطح شهر اصفهان ساماندهی و بازبینی خواهد شد.

همه تقاطع های اصفهان تا پایان 
سال آینده بازبینی می شود

نخســتین دوره رقابت های »نــون و پنیر و بازی« از ســوی خانه 
خالقیت و بازی های فکری و دفتر تخصصی بازی سازمان فرهنگی 

تفریحی شهرداری اصفهان در تابستان سال 95 برگزار شد.
رییس خانه خالقیت و بازی های فکری سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان با اشاره به رقابت خانوادگی »نون و پنیر و بازی« 
در ســطح مناطق شــهرداری اصفهان، اظهار کرد: این مسابقات 
الگوی جدیدی از بازی به شــمار می رود که با هدف معرفی، نشاط 
و شادی از طریق تجهیزات بازی به شهروندان اصفهانی و حمایت 
از طرح های داخلی و بومی انجام شــد. صفیه ســادات موسویان با 
بیان اینکه این بازی ها برای نخســتین بار در تابستان سال 95 در 

محل خانه خالقیت برگزار شــد، افزود: با احساس نیازی که برای 
دسترسی تمام مردم مناطق به این قبیل بازی ها بود، تصمیم بر آن 
شد تا با همکاری معاونت فرهنگی مناطق مختلف شهرداری، این 
برنامه هر هفته پنجشنبه ها در یکی از مناطق کم برخوردار مد نظر 

این معاونت به صورت خانوادگی انجام شود.
 بازی؛ زبان خوب برای ایجاد نشاط

موســویان با اشــاره به برگزاری این مسابقات در ســالن مطالعه، 
فرهنگسراها، مساجد و حسینیه و پارک های شهری، تصریح کرد: 
هدف ما این بود که نشــان دهیم این برنامه نیــاز به مکان خاصی 
ندارد و می تــوان برای بازی، از هر مکانی به بهترین شــکل ممکن 
استفاده کرد. حتی به شکلی در مکان های مذهبی هم این بازی ها 
را انجام دادیــم تا بیان کنیم کــه بازی کــردن منافاتی با مذهب 

نداشته و زبان خوبی برای ایجاد نشاط است.

وی با اشــاره به ایجاد فضاهای متفاوت برای بازی خانوادگی »نون 
و پنیر و بازی« توســط خانه خالقیت و بازی هــای فکری، افزود: 
نخستین فضای این برنامه، بخش مسابقات خانوادگی بوده و شامل 
چهار بازی نبرد ســنگ و تخته، جنگا، لیوان چینی و معمای چوب 
کبریتی است.  این برنامه به صورت مجری محور، برگزار و در پایان 

به خانواده های برگزیده جوایزی اهدا شد.
رییس خانه خالقیت و بازی های فکری ادامه داد: اســتقبال از این 
قبیل برنامه ها بســیار خوب بود، ضمن اینکه برای ما و بســیاری 
از مســئوالن شــهری روشــن شــد که مردم به ویژه در مناطق 
کم برخوردار بــه بازی نیاز دارند؛ چراکه به علت مشــکالت مادی، 
بازی در ســبد خانوادگی آنان وجود ندارد و ایــن وظیفه مدیران 
 شــهری اســت که فضاهای شــهری مان را برای تفریح و نشــاط

این قشر فراهم کنند.

رییس خانه خالقیت و بازی های فکری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مطرح کرد:

جای خالی بازی در سبد خانواده ها

دیدگاه

جمالی نژاد با اشــاره به اینکه در ســال آینده بودجه خوبی 
برای این مهم پیش بینی شــده اســت، اضافه کرد: از اهل 
رسانه می خواهیم تا شهروندان را به آشتی با سینما ترغیب 
کنند. شــهردار اصفهان  اظهار کرد:  در گذشته شهرداری ها 
دستگاه هایی خدمت رسان بودند که تنها وظیفه جمع آوری 
زباله، رفت و روب، توسعه معابر و... را به عهده داشتند؛ اما در 
حال حاضر رویکرد فرهنگی و اجتماعی به رویکرد خدماتی  
شــهرداری ها غالب شــده اســت. وی ادامه داد: شهرداری 
اصفهان در صدد است پارادایم جدیدی کلید بزند و آن را به 

دیگر شهرهای کشور تسری دهد.
جمالی نژاد اظهارکرد: گفتمان جدید شــهرداری اصفهان 
مجموعه ای از بینش ها و اندیشه هاســت که بر ذهنیت ها 
اثر می گذارد. وی با اشــاره به اینکه کالن شــهرهای کشور، 
امروزه درگیر مسائل بسیاری از جمله آسیب های اجتماعی 
و ترافیک هستند، گفت: این دشــواری ها، شهرداری ها را به 
سمت گفتمان های جدید می کشــاند و شهرداری اصفهان 

پرچم دار این گفتمان است.
راه اندازی کارگروه پیرایش شهری در اصفهان

 مهدی جمالی نــژاد با بیان اینکه شــهر اصفهان یک کهن 

شهراصیل و یک اسطوره اســت، گفت: این امر اصفهان را از 
شهرهای دیگر متمایز می کند و تصمیماتی که درمورد شهر 
اصفهان در حوزه های مختلف عمرانی خدماتی و ترافیکی و 
فرهنگی اتخاذ می شود، بسیار سخت و متفاوت با شهرهای 
دیگر اســت. وی گفت:  این امر در حوزه زیباسازی نیز واضح 
اســت. در این حوزه کمیته های مختلفی داریم که هنرمند 
را درگیر می کند و وقتــی مطرح می کنیم که اصفهان نصف 

جهان است، هنرمندان مان را به رخ می کشیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه برای اولین بار است شهرداری 
اصفهان در طول دوران اخیر یک کارگروه پیرایش شــهری 
راه اندازی کرده است گفت: در این حوزه از هنرمندان بسیاری 
استفاده می کنیم تا آشفتگی فضایی و بصری  را که در تمام 
کالن شهرها وجود دارد،  در سال آینده با استفاده از کارگروه 
پیرایش شهری برطرف کنیم. جمالی نژاد با بیان اینکه قبل از 
زیباسازی باید پیرایش شهری انجام شود افزود: تابلوهای زاید 
و زوائد شهری و ناهمگون و سیمای شهری نیز باید با توجه به 

هویت اصیل و قوی شهر اصفهان همگون شود. 
 وی با تاکید بر اینکه در سال آینده بیشترین فعالیت در حوزه 
پیرایش شهری است تصریح کرد: زوائد و آلودگی های بصری 

را از شــهر حذف می کنیم و خیابان های شلوغ که تابلوهای 
زیادی دارد و آشــفتگی هــای بصری را ایجــاد می کنند، 
آرام بخشی شده و کار بسیار ارزشــمندی برای اولین بار در 

اصفهان انجام می شود.
شــهردار اصفهان اظهار داشــت: مقدمات  این کار، انجام  و 
کارگروهی با حضور هنرمندان مختلف فعال شــده اســت؛ 
همچنین  جلســات مختلفی با حضور بنــده در حوزه های 
مختلف گرافیک و هنرهای شهری برگزار شده که نوید بسیار 

خوبی برای سال آینده است.
شهردار اصفهان  معتقد است: سلیقه ها در حوزه زیباسازی 
متفاوت است و با توجه به اینکه در اصفهان هنرمندان زیادی 
وجود دارد و به مراتب سلیقه های مختلفی وجود دارد،  کار 

سخت تر می شود.
در حوزه حمل و نقل کارهای جدیدی کلید خورده 

است
وی در خصوص پارکینگ های شــهر اظهار داشت: در حوزه 
حمل و نقل شــهری در اصفهان، انقالبی را ایجاد کرده ایم، 
کارهایی در این دوره انجام شده است که در صورت مقایسه 
با کالن شهرهای دیگر، در تمامی حوزه ها اصفهان بی نظیر 
است؛ نمونه آن را می توان در خرید 700 اتوبوس، راه اندازی 
خطوط بی آر تی، مســیرهای دوچرخه و نوســازی ناوگان 
تاکسیرانی مشاهده کرد که جدیدا در دستور کار قرار گرفته 

است. 
وی با اشــاره به اینکه در حوزه حمل و نقل کارهای جدیدی 
کلید خورده است، افزود: مطالعه در موضوع تراموا به نتیجه 

رسیده است و در آینده ای نزدیک انجام خواهد شد.
اقدامات موثر شهرداری در مبارزه با فساد مالی

جمالی نژاد در بحث شفافیت های مالی گفت: از ابتدا گفته ام 
به دنبال جعبه سیاه فساد در شهرداری هستم که در ابتدا باید 
علت آن را پیدا کرد و بعد به دنبال معلول رفت؛ خوشبختانه 
در این راستا اقدامات خوبی انجام گرفته است اما باید بدانیم 
که در هیچ دستگاهی در کشور فساد به صفر نخواهد رسید و 
در میان 11هزار نفر خانواده شهرداری اصفهان ممکن است 
تخلفی صورت بگیرد که هنر مدیریت، به حداقل رســاندن 
فساد است و شهرداری اصفهان به صورت پیشگیرانه در این 

خصوص عمل کرده است. 
وی با اشــاره به اینکه ارائه تمامی تســهیالت و فعالیت ها 
به صــورت الکترونیــک از اقدامات خوب شــهرداری بوده 
است، بیان داشت: راه اندازی ســامانه سما، روش سنتی در 
شهرداری ها را  تغییر داد و دیگر هیچ گونه تخلفی در صدور 

پروانه نخواهیم داشت.

گفتمان جدید 
شهرداری اصفهان 

مجموعه ای 
از بینش ها و 

اندیشه هاست که 
بر ذهنیت ها اثر 

می گذارد

جمالی نژاد مطرح کرد:

شهرداری اصفهان؛ پرچم دار گفتمان های جدید 

شهردار اصفهان  در نشست خبری پایانی سال که در ســینما خانواده برگزار شد، گفت: در قالب رویکرد جدید 
شهرداری که در تمام عرصه های فرهنگی هنری ورود پیدا کرده، بازسازی سینماها را در دستور کار خود قرار داده 
است. مهدی جمالی نژاد افزود:سینما خانواده، سینمایی متروکه بود که احیا شد و به همین دلیل نشست خبری 
امروز در این محل برگزار شد. وی ادامه داد: در کنار بازسازی سینماها، احداث پردیس های فرهنگی در دستور 

کار قرار دارد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

ساماندهی اعتکاف برای 
پایداری این حرکت الزم  است

مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان در جمع 
رابطان ســتادهای اعتکاف شهرســتان های اســتان 
اصفهان، با بیان اینکه اعتکاف یک عبادت کامال فردی 
اســت و در مقوله ارتباط فرد با خدا تعریف می شــود، 
گفت: درست است که اعتکاف یک عبادت فردی است 
ولی با توجه به رشــد قابل توجه طی سنوات گذشته و 
استقبال گســترده عمومی از این مراســم معنوی، بر 
همگان واضح اســت که وقتی یک رفتار فردی درقالب 
پدیده ای اجتماعی و جمعیتی بــروز و ظهور پیدا کند 
)باتوجه به اینکه هیچ حرکــت اجتماعی بدون لحاظ 
نظم و قانــون و مقررات پایدار نمی ماند(، ســاماندهی 
اعتکاف در شرایط کنونی به منظور پایداری این حرکت 
ارزشــمند ضروری اســت. حجت االســالم رحمت ا... 
اروجی، با بیان اینکه ســازمان تبلیغات اسالمی متولی 
اجرای مراسم اعتکاف نیســت بلکه عهده دار نظارت، 
هدایتگری و سامان بخشی بر این امر مهم است، گفت: 
سازمان تبلیغات اســالمی با تشکیل ســتاد اعتکاف 
ضمــن برنامه ریزی درخصوص ســاماندهی و نظارت، 
باید نقاط قوت را بررســی کرده و در حد توان مجریان 
را مورد تشویق قرار دهد و از ســوی دیگر نقاط منفی 
را نیز متذکر شــده و در جهت شناسایی، کاهش و رفع 
آســیب ها قدم بردارد. وی بر مردمی بــودن و مردمی 
ماندن اعتــکاف و همچنین حمایــت از مجریان این 
مراســم تاکید کرد و گفت: اعتکاف آنقــدر ظرفیت و 
مخاطرات پیــدا و پنهان دارد که اگــر متولیان اجرای 
اعتکاف متوجه آن شوند، بیش از گذشــته با سازمان 
تبلیغات اسالمی همراهی خواهند کرد. حجت االسالم 
اروجی راه اندازی ســامانه جامع ثبت نــام معتکفین را 
یکی از بســترهای مورد نیاز بــرای مدیریت مطلوب 
اعتکاف بیان کرد و گفت: ســال گذشــته این سامانه 
در استان اصفهان به صورت آزمایشــی راه اندازی شد 
و با برنامه ریزی های به عمل آمــده و همراهی رابطان 
ستادهای اعتکاف در شهرستان ها، برای امسال ثبت نام 
کامال الکترونیکی انجام خواهد شــد. حجت االســالم 
اروجی، اخذ اطالعــات و آمار دقیق بــرای مدیریت و 
نظارت بهتر و همچنین تسهیل در امر ثبت نام معتکفین 
در ســال های آتی را از اهداف راه اندازی این ســامانه 
برشــمرد و گفت: شــاید ورود اطالعات توسط افراد، 
مجریان و رابطان مســاجد برای سال اول کمی سخت 
به نظر بیاید، ولی در ســال های آتی تنها با وارد کردن 
کد ملی، افراد می توانند به راحتی و در کمترین زمان، 

براساس ظرفیت مساجد ثبت نام کنند.
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تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »»راه نجات« با ترجمه » رضا رجب زاده« اثری مشتمل بر 
مجموعه ای از اصول اعتقادی و برنامه اخالقی و عملی می باشد.

کتاب حاضر ترجمه ای اســت از »منهاج النجــات« اثری که در 
بیان آنچه که دانســتنش بر زن و مرد مســلمان واجب است، به 
قلم »مالحســن فیض کاشانی« تألیف شده اســت. در این کتاب 
که توسط »رضا رجب زاده« ترجمه شــده، مجموعه ای از اصول 
اعتقادی و برنامه اخالقی و عملی با بیانی ســاده و روان ارائه شده 

است.
نگارنده در کتاب پیش رو در ابتدا اصــول اعتقادی را بیان کرده و 
پس از آن، که به منزله اســاس و  زیربنای ایمان است به بیان تقوا 
به عنوان ثمره ایمان پرداخته و تقوای دل و جوارح و اعضا را بیان 

داشته است و در ادامه نیز ارتباط تقوای دل و تقوای جوارح و اعضا 
را شرح می دهد.

گفتنی است در تمامی مباحث کتاب، ابتدا آیاتی از قرآن کریم که 
پیرامون موضوع مورد بحث بوده بیان شده و سپس با بهره گیری 
از فرمایشــات ائمه معصومین)ع(، مباحث جمــع بندی  و  کامل 

شده است. 
این کتاب با وجود حجم کم، همــه معارف و آداب و اخالق را در بر 
دارد و در دو بخش تحت عنوان دو مقصد تنظیم شــده؛ »مقصد 
اول: در اعتقــادات« و »مقصــد دوم: در تقوا«. برخــی از مفاهیم 
و موضوعاتی که در هریــک از این دو بخش از کتاب ارائه شــده 
عبارتند از: آداب نماز، دلیل بــر وحدانیت خداوند تبارک و تعالی، 
صفات پیامبر، منزلت انبیا، بهشــتیان و دوزخیان، حقیقت روزه، 

مقدمات توبه، خروج از گناهان و... .

دسر »پان اسپانیا« 
مواد الزم 

آرد  یک چهارم فنجان، نشاسته ذرت  
یک چهارم قاشــق غذاخوری، شکر  
نصف پیمانه، شیر دو پیمانه،تخم مرغ 
یک عدد،پــودر کاکائو  یک قاشــق 
غذاخوری، وانیل  یک چهارم قاشــق 
چای خوری،کره  ۲۵ گرم، بیسکویت 
پتی بور یک بسته،گردوی خرد شده 

و موز  به مقدار الزم
طرزتهیه

ابتدا تخــم مرغ و شــکر را خوب هم 
می زنیم. بعــد در قابلمــه یک و نیم 
لیوان شــیر می ریزیم وروی حرارت 

مالیم قرار می دهیم تا گرم شود.
 بقیه شیر را با نشاســته مخلوط و به 

بقیه مواد قابلمه اضافه می کنیم. آرد را الک کرده و در شــیر  می ریزیم، سپس مواد را 
روی حرارت مالیم هم می زنیم تا به غلظت فرنی برسد.  

 در ادامه کره را اضافه می کنیم. برای سرو یک الیه بیسکویت، یک الیه پودینگ، موزو 
 گردو، دوباره بیســکویت و پودینگ و... را روی هم می گذاریم تا ظرف پر شود. دسر را 

۵ تا 7 ساعت دریخچال می گذاریم.

راه نجات

چگونه در یک هفته ۱۰ کیلو الغر شویم؟)7(
 ۱۶- غذاهای بدون گوشت بخورید

 خوردن مکرر غذاهای گیاهی به الغر شدن شــما کمک می کند. گیاهخواران نسبت 
به گوشــتخواران غذای کمتری می خورند. با اینکه این تفاوت دالیل متعددی دارد، 
اما حبوبات نقش مهمی در این موضوع دارند. ســوپ عدس، برگرهای لوبیا و ســایر 
غذاهایی که بر اساس حبوبات تهیه می شوند مملو از فیبر هستند بنابراین با خوردن 

آنها با دریافت کالری کمتری احساس پری خواهید کرد.
۱7- قاعده ۲۰-۸۰ را رعایت کنید

 بســیاری از ما عادت داریم تا زمانی به خوردن ادامه دهیم که احســاس پری کنیم، 
اما ســاکنان شــهر اوکیناوا در ژاپن تا زمانی به خوردن ادامه می دهند که ۸۰ درصد 
احســاس پری کنند. آنها حتی نامی برای این عادت غذایــی الغرکننده دارند: »هارا 
هاچی بو« اما به گفته پژوهشگران با توجه به اینکه بسیاری از افراد این قاعده را هنگام 

غذاخوردن فراموش می کنند، بهتر است از همان ابتدا ۲۰ درصد کمتر غذا بردارند.
 ۱۸- در رستوران احتیاط کنید

 غذای رســتوران ها از عوامل موثردر چاق شــدن هســتند؛ این موضــوع را هنگام 
 غذاخوردن در رســتوران در نظــر بگیرید تا میــزان غذاخوردنتــان را تحت کنترل 

داشته باشید:
پیش غذایتان را با دوست خود تقسیم کنید.

پیش غذا را به عنوان غذای اصلی سفارش دهید.
از بشقاب کودکان استفاده کنید.

نیمی از پرس غذا را پیش از آورده شدن سر میز در ظرف یک بار مصرف  بریزید.

پویی؛ امپراتور چین 
 پویی در سن ۲ ســالگی و در سال ۱۹۰۸ به عنوان 

امپراتور چین انتخاب شد. 
تنها ۳ ســال بعد انقالبی در چین رخ داد که باعث 
سقوط نظام ســلطنتی در این کشــور و تاسیس 
جمهوری چین شــد. اما انقالبیون بــه پویی اجازه 
دادند که به زندگی مجلل خود در شــهر ممنوعه 
 )Beijing’s Forbidden City( بِیجینــگ 
ادامه دهد. هر زمان که وی به پیاده روی می رفت 
گروهی از غالمــان و مســتخدمان او را همراهی 
 کرده و در صــورت نیاز به او دارو، چــای و یا کیک

 می دادند.
در نهایت پویی از شــهر ممنوعــه بیجینگ بیرون 
انداخته شــد و به ژاپن فرار کرد. بقیه عمر او بسیار 

عجیب تر از دوران کودکی اش پیش رفت.
 او بــه عنــوان امپراتور دســت نشــانده یکی از 
استان های چین که در کنترل ژاپنی ها بود انتخاب 
شــد. امپراتور پویی نگون بخــت، در پایان جنگ 
 جهانی دوم به اســارت نیروهای روسی درآمد. وی

 ۵ سال را در زندان های سیبری به سر برد و بعد از 
آن به چین بازگردانده شد. 

در چین، پویــی را به عنــوان جنایتــکار جنگی 
محاکمه و به زندان انداختند.

 ده ســال بعد وی مورد عفو قرار گرفته و به عنوان 
یک باغبان ســاده در بیجینگ مشغول به کار شد. 
پویی در ســال ۱۹۶7 بــه علت بیماری ســرطان 
درگذشــت. فیلم برنــده جایزه اســکار »آخرین 
امپراتــور« )The Last Emperor( از زندگــی 

پویی الهام گرفته شده است.
سلطان مراد چهارم 

  ســلطان مراد چهارم در ســال ۱۶۲۳ و در ســن
 ۱۱ ســالگی به مقــام امپراتوری عثمانی دســت 
یافت. وی برای در هم شکستن قیام هایی که  علیه 

حکومت صورت می گرفت بسیار مصمم بود. 
از ایــن رو همه قهوه خانه هــا و مراکز تجمع مردم 
را تعطیل کرد زیرا بر ایــن باور بود که مخالفان وی 
در این مکان ها گرد هم آمده و برای ســاقط کردن 
امپراتوری وی برنامه ریزی مــی کنند. همچنین 
او تنباکو را ممنــوع اعالم کرد و هر کســی که در 
حال کشــیدن تنباکو دیده می شد بالفاصله اعدام 

می گردید.
در یک اقدام وحشــتناک دیگر روزی سلطان مراد 
دید که چنــد زن در حال رقصیدن هســتند. مراد 
از دیدن این صحنه به خشــم آمده و دســتور داد 
که تمامی آنهــا را در آب خفه کننــد. او همچنین 
موسیقی دان ارشد خود را به دلیل اینکه یک ترانه 

فارسی خوانده بود گردن زد. 
در آن دوران دولــت هــای عثمانی و ایــران با هم 

دشمن بودند.

لبخندک

فصل شمارش جوجه ها
اسفند فصل شمارش جوجه هاست. خیلی 
از ما شــب عید یک گوشــه خلــوت پیدا 
می کنیم و چند دقیقه ای به این فکر مــی کنیم که از فردا که قرار 

است سال نو بشود چه کارهایی را  باید انجام دهیم. 
ما نمی توانیم اهدافمان را برای سال جدید تعیین کنیم بدون اینکه 
ارزیابی درستی از خود و موقعیتمان داشته باشیم. باید ببینیم که 
چه کارهایی کرده ایم و چه چیزهایــی در چنته داریم اما خیلی از 
ما، موقع ایــن ارزیابی به خودمان بیش از حد ســخت می گیریم. 
مدام خودمــان را توبیخ می کنیم و در نهایت اعتماد به نفســمان 
را از بین می بریم. اینکه ما در ســالی که گذشت به چیزهایی که 
می خواستیم، نرسیدیم ممکن اســت دالیل زیادی داشته باشد 
که خیلی از آنها دســت ما هم نبوده اســت. موفقیت یا شکست 
 مثل یک خط ممتد نیســت بلکه مجموعه ای از اتفاق ها یا همان 
پاره خط هایی هســتند که وقتی از دور به آنها نگاه می کنیم این 
حس را به ما می دهند که برده یا باخته ایــم. در حالی که در بازی 
زندگی وقتی ما با آینده ای مواجهیم کــه نمی دانیم چه چیزی را 

برای ما تدارک دیده است، برد و باخت معنای چندانی ندارد. 
باخت های امروز می تواند پلی باشــد برای پیروزی فردا و بردهای 
امروز مسیرهایی باشد که به اشــتباه وارد آنها شده ایم. بد نیست 
کمی با خودمان مهربان تر باشــیم و ادای معلم های سختگیری 
را در نیاوریم که وقتی اول یک ســوال را غلط نوشته بودیم، روی 
همه جواب خط می کشــیدند یا اگر بعد از دو صفحه حل کردن 
یک مسئله به جواب غلط می رســیدیم، ۲۵ صدم نمره هم به راه 
حلمان نمی دادند. مگر می شــود از اول تا آخر سال حتی یک کار 
مفید و به درد بخور هم انجام نداده باشیم؟ یک قدم کوچک هم رو 
به جلو برنداشته باشیم؟ زندگی به اندازه کافی سخت هست، آن را 
با قضاوت های سختگیرانه و غیرمنصفانه برای خودمان سخت تر 
نکنیم. راه نجات از سختگیری و بی خیالی، واقع گرا بودن است چه 

برای ارزیابی عملکرد یک ساله و چه برای تعیین اهداف سال بعد.

نداشاه نوری

آگهی مزایده عمومی)نوبت دوم(

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در نظر دارد به استناد بند ب ماده 4۳ و ماده ۵ قانون الحاق 
۲ قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت، مراکز ذیــل را از طریق مزایده عمومی بــه صورت منفرد یا 

گروهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به صورت استیجاری به مدت یک سال واگذار نماید.
- هنرستان هنرهای زیبای پسران ) شامل سالن آمفی تئاتر، نگارخانه و...(  واقع در: اصفهان، خیابان مطهری 

- سینما خمینی شهر واقع در: خمینی شهر، میدان قدس
- سینما دهاقان واقع در: دهاقان، بلوار انقالب، پشت آموزشگاه جاوید

- سینما شهرضا واقع در: شهرضا، انتهای خیابان پاسداران، خیابان فرهنگ، مجتمع شهید مدرس
متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند ضمن بازدید از محل، جهت دریافت اســناد و مــدارک و اطالع از 
چگونگی و نحوه واگذاری از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت 4 روز کاری از ساعت ۹ لغایت ۱۲ به محل اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به نشانی: اصفهان، خیابان آبشار سوم، جنب پل های غدیر مراجعه و یا با شماره 

۳۶۳۰۲7۸۱-۰۳۱ تماس حاصل نمایند.
مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه اداره کل روز سه شنبه ۹۵/۱۲/۲4 و گشایش پاکت های مزایده روز 

چهارشنبه ۹۵/۱۲/۲۵ می باشد.
م الف: ۲9۱۶۲
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حضرت امام صادق )علیه السالم(:
هرگاه قائم ما قیام کند، خداوند عّزوّجل، گوش و چشم  شیعیان ما 

را چنان تیز می کند که میان آنها و قائم، واسطه ای الزم نیست.
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