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در هفته منابع طبیعی، حضــرت آیت ا... خامنه ای 
رهبر معظم انقاب اســامی صبح دیروز  دو اصله  
نهال میوه، غرس کردند. حضرت آیت ا... خامنه ای 
سپس در سخنانی با اشاره به اهمیت فضای سبز و 

پوشش گیاهی افزودند: بسیاری از عوارض ناشی از 
ریزگردها و آلودگی هوا و ناسالم بودن هوای شهرها 
به دلیل کمبود پوشش گیاهی اســت و با توجه به 

موقعیت اقلیمی و گستردگی مناطق کویری...

رهبر معظم انقالب اسالمی پس از غرس دو اصله نهال میوه:

جنگل ها و منابع باید از دست اندازی 
سوداگران حفظ شود

ادامه در صفحه  2

۱۴
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مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: شهر اصفهان به عنوان شهر 
دوچرخه ها شناخته شده؛ ازاین رو هم زمان با فرارسیدن عید نوروز و بهار طبیعت با 
فضاسازی شهری توسط دوچرخه ها به اســتقبال بهار می رود. مهدی بقایی اظهار 
کرد: ستاد آذین بندی سازمان زیباسازی شــهر اصفهان در قالب یک موضوع)تم(، 
تزئین و فضاسازی شهر به وســیله دوچرخه های قدیمی و نوستالژیک را در دستور 

کار خود قرار داده است. وی با اشاره به اینکه این طرح با عنوان ...

بازرســان تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان امسال دوهفته 
زودتر از پارســال طرح ویژه نوروزی نظارت بر بازار شب عید را 
آغاز کردند و تا امروز همه چیز را تحت کنترل دارند؛ متخلفان 

همچنان شناسایی می شوند و کسبه درستکار نگران ...

ســاکنان کوچــه پاچنار 
خیابان ولــی عصر حدود 
6 مــاه پیــش از یکــی از 
اعضای شــورای اسامی 
درخواستی  اصفهان  شهر 
داشتند؛مبنی بر بازسازی 
ســنگ فرش کوچه خود 

به منظور جلوگیــری از خطرات ممکن 
برای عابران پیــاده. پس از پیگیری های 
الزم، شــهردار منطقه 3 اصفهان پس از 
دو هفته مراجعــه و بازدید از این کوچه، 

قول بازسازی سنگ فرش 
محلــه را بــرای چند ماه 
آینده داد. اهالی این محله 
برای بازسازی سنگ فرش 
کوچه خود ســختی های 
زیادی را متحمل شدند تا 
پس از مدتی عبور و مرور 
آسان تری داشته باشند اما هنوز یک ماه 
از بازسازی سنگ فرش کوچه پاچنار و 4 
روز از آســفالت جدید کوچه های مجاور 

نگذشته بود که اداره برق به تخریب ...

اصفهان پا به رکاب
بهار می شود
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میزبانی از حریفی
که ناکامی اش آرزوست!

کنترل بازار شب عید اصفهان توسط بازرسان؛

رصد ادامه دارد

استاندار چهارمحال و بختیاری خواستار شد؛

وزارت نیرو فهرست بهره برداران 
حوضه زاینده رود را اعالم کند
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مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:

ادامه در صفحه 15

ادامه در صفحه 15

انتخابات چهارمین دوره چهره ســال صنعت ساختمان در 
سال 95 روز گذشته برگزار شد و منتخبان با آرای شهروندان 
انتخاب شدند. در چهارمین جشــنواره چهره سال صنعت 
ســاختمان که به همت»مجتمع رســانه ای ســاختمان« 
از 30 بهمن ماه آغاز شــده بود و تا ســاعت 24 ســه شنبه 
10اســفندماه ادامه داشت، شــهروندان مدیران مورد نظر 
خود در بخش های ساختمانی، عمرانی و مدیریت شهری را 
انتخاب کردند. بر پایه این گزارش در دسته »شهرداران« نیز 
مهدی جمالی نژاد شــهردار اصفهان، با کسب 5487 رای به 
عنوان چهره سال صنعت ساختمان در دسته کان شهرها و 
مسعود نصرتی قزوینی نژاد شهردار قزوین، با مجموع2780 
رای در  دسته شــهرها انتخاب شــدند. به این ترتیب علی 
اصغر مونسان با کســب 6669 رای از مجموع آرا، به عنوان 
چهره ســال صنعت ســاختمان در گروه »مدیران دولتی« 
در ســال جاری انتخاب شــد. همچنین در گروه »رؤسای 
شورای شــهر« مشــتاق احمد ریگی رییس شــورای شهر 
زاهدان، با کســب1191 رای در دســته کان شهرها و رضا 
زنگنه رییس شــورای شــهر مایر، با مجموع 12266 رای 
در دسته شــهرها به عنوان چهره صنعت ســاختمان سال 
95برگزیده شدند. همچنین سید کمال الدین میرجعفریان 
مدیرکل راه و شهرسازی ایام، با مجموع 6620 رای از آرای 
مردمی، به عنوان چهره صنعت ساختمان در دسته شهرها 
و علی خاوری مدیر راه و شهرســازی گیان، با اخذ 2804  
رای از آرای کاربران در دســته کان شهرها توانستند عنوان 
چهره صنعت ساختمان سال 95 را در دسته »مدیران راه و 
شهرسازی« به خود اختصاص دهند. عاوه بر این، در دسته 
»رؤسای سازمان نظام مهندسی ســاختمان«، شهروندان 
محمد قنبری رییس نظام مهندســی ســاختمان البرز را 
با 42399 رای از مجموع آرا در دســته کان شهرها و الهام 
حیدری رییس نظام مهندسی ایام را با 2776 رای در دسته 

شهرها به عنوان چهره صنعت ساختمان سال 95 برگزیدند.

در چهارمین جشنواره چهره سال صنعت ساختمان؛
شهردار اصفهان؛ چهره برتر سال 

صنعت ساختمان کشور

خبر آخر

وقتی اداره برق، زحمات شهرداری اصفهان را به باد می دهد؛

جای خالی مدیریت
یکپارچه شهری

ضعف صدا و سیما در سیستم های 
دیجیتال نگران کننده است

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان:
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پیشنهاد سردبیر:
دشمن بیشتر از موشک، از ایمان و اراده مردم ما می ترسد

ویژه

یادداشت

احمدی نژاد می خواهد روحانی 
رییس جمهور شود؟ 

در هفته منابع طبیعی، حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح دیروز  دو اصله  نهال میوه، غرس کردند.

حضرت آیت ا... خامنه ای سپس در سخنانی با اشاره به اهمیت فضای 
سبز و پوشش گیاهی افزودند: بسیاری از عوارض ناشی از ریزگردها و 
آلودگی هوا و ناسالم بودن هوای شهرها به دلیل کمبود پوشش گیاهی 
اســت و با توجه به موقعیت اقلیمی و گســتردگی مناطق کویری در 

کشور، حفظ پوشش گیاهی اهمیت مضاعفی دارد.
رهبر انقالب اسالمی، وجود سبزه گاه های برخوردار از گیاهان متنوع 
دارویی و همچنین جنگل های شــمال را ازجملــه امتیازات فضای 
سبز ایران برشــمردند و افزودند: جنگل های ارزشــمند شمال جزو 
کم نظیرترین جنگل های دنیاســت؛ اما عده ای سوداگر بدون توجه به 
منافع ملی، به جان جنگل ها و منابع کشور می افتند و باید این جنگل ها 
را از دســت اندازی حفظ کرد.ایشــان تاکید کردند: مسئوالن بخش 
جنگل ها، مراتع و زمین های کشــاورزی باید اهمیت زیادی برای کار 
خود قائل باشند و در حفظ این ثروت عظیم ملی تالش کنند. حضرت 
آیت ا... خامنه ای همچنین با اشاره به ویژگی های ممتاز میوه های ایرانی 
و با ابراز تاسف از واردات میوه، اضافه کردند : واردات میوه جزو کارهای 
غلط است و مسئوالن جز در موارد ضروری، باید از این کار جلوگیری 
کنند. رهبر انقالب اسالمی در پایان، مراسم درخت کاری را نماد احترام 
مردم به طبیعت سرســبز ایران عزیز دانســتند  و  افزودند: همه باید 

قدردان این موهبت الهی باشند.

محمود احمدی نــژاد رییس جمهور  سیدرسول رضایی
اســبق ایران، چه در زمــان حضور در 
پاستور و چه پس از دوران ریاست جمهوری، همواره به عنوان چهره ای 
که قابلیت تبدیل شدن به سوژه اصلی را دارد، مطرح بوده است. در این 
روزها نیز احمــدی نژاد بار دیگر بــه صفحات روزنامه هــا و به میان 
تیترهای اصلی خبرگزاری ها بازگشته است آن هم به بهانه »درخت«! 

احمدی نژاد چندی پیش با انتشار پیامی مبنی بر اینکه در انتخابات 
سال 96 بی طرف است و همچنین نوشتن نامه ای به ترامپ و سپس 
انتشــار دو بیانیه در دفاع از دولت خود )در واکنش به ادعای روحانی 

درباره خزانه و انبارهای خالی تحویل گرفتن( باردیگرخبرساز شد.
 وی اخیرا نیز با برگزاری مراسمی مفصل برای روز درخت کاری و انتشار 
چند فیلم از خود و دو دوســت و همکارش)اسفندیار رحیم مشایی و 
حمید بقایی( و همچنین با پیوســتن به توئیتر با انتشــار یک فیلم 
چند ثانیه ای، به یکی از ســوژه های جالب توجه رسانه های داخلی و 
خارجی و شبکه های اجتماعی تبدیل شد.  در توضیح چرایی این قبیل 
فعالیت های رییس جمهور اسبق و شکسته شدن سکوتی که از آن با 
عنوان »ســکوت وحدت بخش« یاد می شد، تحلیل های بسیاری در 
رسانه ها منتشر شده است. برخی ها اعتقاد دارند احمدی نژاد به واسطه 
بقایی می خواهد نهضت بهاری)!( خود را زنده نگه دارد و با علم به اینکه 
می داند »احمدی نژاد ثانی« هیچ شانســی برای پیــروزی و یا حتی 
تاییدصالحیت ندارد، در حمایت از وی به میدان آمده اســت.  آنهایی 
که احمدی نژاد را می شناســند، براین نکته صحه می گذارند که وی 
فردی باهوش و غیرقابل پیش بینی است و اینکه درست چندروز پس 
از آن که اعالم می کند در انتخابــات 96 از هیچکس حمایت نخواهد 
کرد، ناگهان نظرش عوض می شود و بلیت خود را خرج بقایی می کند، 

حتما هدفی دارد و بی گدار به آب نزده است.
 رییس جمهور سابق، بهتر از هر کس دیگری می داند که بقایی توان 
پیروزی را ندارد، البته شاید بتوان گفت وی قبل از توصیه رهبری مبنی 
بر اینکه »صالح نیست شما ) محمود احمدی نژاد( در انتخابات شرکت 
کنید« قصد حضوری فعال در انتخابات 96 برای پیروزی را داشــت، 
اما مطمئنا پس از اینکه بیانیه ای را مبنــی بر قبول نظر رهبری برای 
شرکت نکردن در انتخابات منتشر کرد، خود نیز دریافت که انتخابات 

برایش تمام شده است.
حال سوال اینجاســت که چرا معاون احمدی نژاد اعالم کاندیداتوری 
می کند  و می گوید من مشی احمدی نژاد را ادامه خواهم داد، آن هم 
با توجه به اینکه شاید خودش هم می داند که شانسی برای پیروزی در 
انتخابات ندارد.  چرایی این موضوع را شــاید بتوان از این جهت مورد 
بررسی قرار داد که احتماال احمدی نژاد ترجیح می دهد در انتخابات 
96، روحانی پیروز کارزار باشد تا یک اصولگرا مثل جلیلی و یا قالیباف؛ 
چرا که مطئمنا اگر احمــدی نژاد بخواهد در انتخابات ســال 1400 
شرکت کند، رقابت با هشت سال عملکرد دولت روحانی برای وی بسیار 
آسان تر خواهد بود تا رقابت با عملکرد چهار ساله یک دولت اصولگرا.

درواقع می توان این نتیجه را گرفت که ماموریت بقایی تقسیم رای های 
اصولگرایان در انتخابات است، حتی در صورتی که احتماال بقایی تایید 
صالحیت هم نشود می تواند در میان آرای اصولگرایان انشقاق ایجاد 
کند، تا روحانی به پیروزی دست یابد و احتماال اگر چنین شود، شانس 
احمدی نژاد برای پیروزی در انتخابات ســال 1400 افزایش خواهد 
یافت؛ چرا که در این صورت تمامی راه های موفقیت اصولگرایان به وی 
ختم خواهد شد. یعنی وقتی که تمامی چهره های شاخص اصولگرایی 
حداقل یک بار شکســت را تجربه کرده اند و احمدی نژاد تنها گزینه 
برای اصولگرایان خواهد بود. هرچند خودش مدعی است که به هیچ 
حزب و جناحی تعلق ندارد و اصولگرا و اصالح طلب نیست؛ اما تا قبل از 
رسانه ای شدن توصیه رهبری مبنی بر شرکت نکردن احمدی نژاد در 
انتخابات 96، او اصلی ترین کاندیدای اصولگرایان برای شرکت در این 

رقابت و علم شدن مقابل روحانی به شمار می رفت. 

رهبر معظم انقالب اسالمی پس از غرس دو اصله نهال میوه:

جنگل ها و منابع باید از دست اندازی 
سوداگران حفظ شود

واکنشدیدگاهبرجامخبر

رییس ســازمان انرژی اتمی از رونمایی دســتاوردهایی 
در حــوزه هســته ای در 20 فروردیــن ســال 96 خبر 
داد. علی اکبــر صالحــی در مراســم تجلیــل از رییس 
ســازمان انرژی اتمی کشــور که در قزوین برگزار شد، 
اظهار داشــت: فنــاوری و صنعت هســته ای ایــران با 
پیشــرفت خوبی مواجه بــوده و در جایگاه خــود قرار 
دارد. وی ادامــه داد: غنی ســازی، تولید آب ســنگین، 
اکتشــاف و اســتخراج در حــوزه صنعت هســته ای  و 
 همچنین بازســازی راکتور هســته ای اراک با سرعت 
در حال انجام اســت. معاون رییس جمهــور ادامه داد: 
ذخایر اورانیوم )کیک زرد( ایران در مجموع 550 تن بود 
که در یک سال گذشــته 384 تن به ذخایر افزوده شد؛ 
همچنین قراردادی داریم که 900 تــن دیگر به ذخایر 
اضافه کنیم که قرارداد با مشکالتی روبه رو شده و انگلیس 
مشــکالتی را پیش آورده که امیدواریم این موضوع نیز 
برطرف شــود.صالحی تصریح کرد: در حــال حاضر 2 
نیروگاه جدید نیز در کشور در حال احداث و بیمارستان 
فوق مدرن هسته ای در مراحل پایانی تامین مالی بوده که 

امیدواریم این طرح به زودی کلنگ زنی شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست 
هیئت دولت در خصوص انتقادات آیت ا...جنتی بر نحوه 
نظارت بر کاندیداها و انتخابات شــورای اســالمی شهر 
و روستا، گفت: نظارت بر شــوراها بر عهده مجلس است. 
وی افزود: مجلس ســاماندهی مناسبی کرده و افرادی را 
از نمایندگان در حوزه های مختلف در سراسر کشور و در 
تمام حوزه ها تعیین کرده و این کمیته ها تشــکیل شده 
است و متناسب با اســتعالماتی که از مراجع چهارگانه 
صورت می گیرد کارشــان را انجــام می دهند. رحمانی 
فضلی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا شــما از 
مجلس نظر مشورتی نخواسته اید که از آسیب هایی که 
مدنظر آیت ا... جنتی است جلوگیری شود، گفت: مجلس 
خودش متولی این کار است، برنامه ریزی هایی هم کرده 
و تجربه چنــد دوره نیز دارد. وی در مــورد اینکه نتیجه 
بررســی صالحیت کاندیداهای انتخابات میان دوره ای 
مجلس چه زمانی مشخص می شود،  گفت: تاریخ دقیق 
آن را نمی دانم. وزیر کشــور در مورد اینکه چه توصیه ای 
برای جلوگیری از دو قطبی شدن انتخابات دارید، گفت: 

اگر همه رعایت قانون را کنند دوقطبی پیش نمی آید.

رییس سازمان انرژی اتمی خبر داد:

 رونمایی از دستاوردهای جدید 
هسته ای در سال 96

رحمانی فضلی:

 همه قانون را رعایت کنند 
دوقطبی پیش نمی آید

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :

آمریکا می خواهد زمینه خروج 
ایران از برجام را فراهم کند

ناوساالر هاشمی:

اقدامات غیر حرفه ای ناوهای 
آمریکایی تشنج زاست

مســعود گودرزی عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس 
درباره تکاپــوی برخی از نمایندگان ســنای آمریکا برای 
اعمال تحریم های جدید علیه ایران اظهارکرد: دشــمنی 
آمریکا با ایران یک موضوع بدیهی است و ربطی به توافق 
برجام ندارد و در تمامی دوره های ریاســت جمهوری در 
این کشور سیاست هایی چون تشدید تحریم ها علیه ایران 
مطرح شده است. گودرزی خاطرنشــان کرد: اما در بحث 
تشــدید تحریم ها بعد از توافق برجام، آمریکایی ها شاید 
به دنبال تکرار تحریم های هسته ای نباشند ولی درصدد 
هستند فشارهای خود و کشورهای دیگر را به ایران افزایش 
دهند تا زمینه خروج ایران از توافق برجام فراهم شود.وی 
تصریح کرد: البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که 
اعمال تحریم های جدید علیه ایران از سوی آمریکا نقض 
صریح توافق برجام اســت و ما باید اقدامات الزم را در این 
راستا انجام دهیم. پایگاه »المانیتور« از تالش نمایندگانی 
از هر دو حزب آمریکا برای تدوین یک بسته تحریمی تازه 
علیه ایران خبر داده و از قول سناتورهای ارشد نوشته است: 

»به نهایی کردن این بسته نزدیک شده  ایم.«

ناوساالر سوم پاسدار مهدی هاشــمی، فرمانده ناو تیپ 
رزمی 112 ذوالفقار منطقه یکم نیروی دریایی ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی در پی انتشار خبر نادرستی 
از قول یک مقام آمریکایی پیرامون ناو اظهار داشــت: به 
دنبال حضور نامشروع شناورهای مربوط به قدرت های 
فرامنطقــه ای در خلیج فارس و تنگه هرمــز، در مورخ 
14 اسفند از ســاعت 10:20 تا 11 صبح، یک فروند ناو 
آمریکایی از ناوگروه آمریکایی و انگلیســی که در حال 
عبور از ترافیک زون تنگه هرمز بود از مسیر بین المللی 
خارج و به سمت شناورهای حاضر نیروی دریایی سپاه 
در منطقه تغییر مســیر داد و در اقدامی غیرحرفه ای و 
حرکت توأم بــا اخطار، تا مســافت 550 متری نزدیک 
شناورهای ما شد. وی افزود: حضور شناورهای آمریکایی 
و انگلیسی در خلیج فارس و تنگه هرمز که همراه با ترس 
است، امنیت این منطقه راهبردی که تامین کننده بخش 
اعظم انرژی جهان است را به مخاطره انداخته و اقدامات 
غیر حرفه ای آنها تشنج و ناامنی را دامن زده و می تواند 

تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

بین الملل

در ادامه گزیده ای از ســخنان رییس جمهور در این مراسم را 
می خوانید:

 اینکه ما از صلح ســخن می گوییم، به معنــای پایان جنگ 
در کارزار نظامی اســت. شــما فکر می کنید جنگ در میدان 
اقتصادی پایان می یابد. تازه این آقا که قدرت گرفته و به میدان 

آمده، به دنبال این است که با شرکایش وارد رقابت شود. 
 جنگ ها هرگز تمام نمی شــوند، آیا جنــگ فرهنگی پایان 
می پذیرد؟! طاغوت ممکن اســت، چهره های مختلف داشته 
باشــد و گاهی درون و گاهی بیرون دنیای اسالمی باشد. پس 
جنگ، جنگ اراده هاســت و هرجا که ما با اراده و ایمان قوی 
در روح و سراسر وجودمان باشد، پیروز صحنه ایم و هرکجا در 
اراده مان خللی ایجاد شود، دشــمن را بزرگ ببینیم، هرکجا 
قدرت خود را نبینیم و قدرت خود را به رخ تاریخ نکشیم، پیروز 

نخواهیم بود.
 ملت ما در برابر همه فشارها، چگونه ایستادگی کرد. مگر فشار 
و تحریم نبود. مگر امروز تحریم و فشار نیست. در شرایط سخت 
امروز همه کشورهای تولیدکننده نفت، تقریبا بدون استثنا یا 
به ذخایر گذشته شان رو آورده اند یا تورم شان افزایش یافت و 
حتی سه رقمی شد، یا ارزش پول ملی آنها کاهش پیدا کرد. این 
جمهوری اسالمی ایران است که در سخت ترین شرایط رشد 
اقتصادی را باال برده، تورم را پاییــن آورده و ارزش پول ملی را 

حفظ کرده است. سوال می کنند آیا تحریم ها پایان یافته؟!
 اگر جنگ در میدان اقتصاد باشد و بگوییم ما که قادر به حل 
مشکالت نیستیم، ما که نمی توانیم ابزار زندگی مردم را فراهم 
کنیم و هرجا در پیروزی مان در اقتصاد شک کردیم، شکست 
خورده ایم. نه اینکه ســوال کنیم در اقتصــاد مقاومتی موفق 
بوده ایم یا نبوده ایم. این چه ســوالی اســت. از این سوال بدتر 
نمی شود. ما پیروز اقتصاد مقاومتی بوده ایم. یک ملت بزرگ، 
یک دولت قدرتمند و یک رهبری فرهیختــه و آگاه. مردم در 
صحنه  هستند و دولت فعال است و رهبری نیز هدایت می کند.

 تازه اگر طرف مقابل منصفانه عمل کند و صادقانه به عهدش 
پایبند باشد، ما در یک جاده که اسمش هسته ای است تحریم 

را برداشته ایم و اال در مابقی جاده ها ما مشکالت فراوان داریم.
 چرا ما واقعیت ها را به خوبی و روشــنی به مردم نمی گوییم، 
ما در صحنه فرهنگی در مبارزه هستیم اماقطعا پیروز خواهیم 
بود. البته که دشمنان ما می خواهند جوانان ما را از مسیر ایمان، 
تقوا، شهادت و راه شــهیدان جدا کنند و فاصله بیندازند. آنها 

هرگز نخواهند توانست به اهداف خود برسند.
 به اعتقاد من اگر امروز دشــمنی نادان تر از شهریور 59 که 
صدامیان جنگ را بر ما تحمیل کردنــد، بخواهد اقدامی کند 
باید بداند ما هم قدرت بیشــتری داریم، هم نیروی مسلح ما 
آماده تر است و هم جوانان آماده هستند که مقابل این تجاوزها 

بایستند. اگر کسی فکر می کند که ما از قدم هایی که از سال 41 
برای نهضت مبارزه و از 22 بهمن 5۷ برگزیدیم، عقب نشینی 
 می کنیم اشــتباه کرده انــد ما ایــن راه را تا پایانــش ادامه

 خواهیم داد.
 )درباره ایستادگی در 8 سال دفاع مقدس(: آیا ما در آن زمان 
سالح یا تانک بیشتری داشتیم؟ توپ خانه عظیمی داشتیم؟ 
موشک بیشتری داشــتیم؟هواپیماهای پیشرفته داشتیم؟ 
دشمن که همه ابزارهای نظامی اش از نظر عده و عده بیشتر بود 

اما در نهایت شکست خوردند.
 )درباره سال های اول بعد از پیروزی انقالب اسالمی(: بعد از 
اینکه ما هواپیماهای جنگی از آمریکا را خریداری کرده  بودیم 
می گفتند که چون رابطه ایران با آمریکا به هم خورده، کسی 
نیست این هواپیماها را بلند کند و یا حتی بتواند تعمیر کند. 
 آنها می گفتند کسی نیست که بتواند با این هواپیماها کار کند.

 بر فرض هم بلد باشد اما کسی نیست تعمیر کند.
 در محاصره ظاهری جنگ ما شــروع و 8 ســال ادامه پیدا 
کردو هیچ کشوری یک دستگاه تانک یا هلی کوپتر به ما نداد. 
می خواهید از مظلومیت ایران بگویــم؟ توپ 23 که یک توپ 
برد سطح پایین است از شوروی سابق خریداری کرده بودیم و 
قرار داد داشتیم با آنها که خراب شد تعمیر کنند. وقتی به آنها 

گفتیم ، گفتند نمی توانیم زیرا شما در جنگ هستید.
 سیستم پدافند هوایی داشتیم که ساخت سوئیس و ایتالیا 
بود. قرارداد داشــتیم که اگر خراب شد آنها آن را تعمیر کنند. 
فرســتادیم آنجا که گفتند ما نمی توانیم تعمیر کنیم. گفتند 
نمی توانیم تعمیر کنیم چراکه شما در جنگ هستید. گفتیم 
پس بدهیــد خودمان تعمیر کنیم که باز هــم به بهانه جنگ 
آنها را به ما پس ندادند. آن از شرق و این از غرب است. ایران با 
مظلومیت و تنهای تنها با اتکا به خداوند پیش رفت. هیچ کس 

به ما قطعه نداد. هرچه بود را خودمان ساختیم.
 چطور در برابر اسراییل تا دندان مسلحی که هر ارتش عربی 
در برابر او حاضر شد، اسراییل به لحاظ نظامی آنها را شکست داد 
اما یک گروه مومن مسلمان مخلص با سالح های سبک بدون 
داشتن یک دستگاه تانک و ســالح سنگین توانستند در برابر 
اسراییل غاصب کودک کش جانی در جنگ 33 روزه بایستند 

و پیروز شوند.
 چگونه حزب ا... پیروز شد و ابهت تبلیغاتی رژیم صهیونیستی 
را شکستند. اتکای آمریکایی ها   به اسراییل بود و می گفتند این 
مشت آهنین غیرقابل شکست اســت و هرکجا بخواهیم هر 
رزمنده ای را به زانو دربیاوریم، اســراییل را داریم. چه اتفاقی 
افتاد. در جنگ 33 روزه حزب ا... پیروز نشد و اراده حزب اهلل بود 

که به پیروزی رسید.  
 برای مقابله با دشــمن باید سالح بســازیم و تمرین نظامی 
داشته باشیم، از موشک و ســالح باالتر که باعث ترس دشمن 

از ما خواهد شد، اراده و ایمان ملت ایران است.

نخست وزیر عراق در سخنانی گفته است که جنگنده های 
این کشور پایگاه های گروه های تروریستی را در کشورهای 
همجوار هدف قرار می دهند. وی ضمــن اعالم این خبر 
اظهار داشــت: عراق به عملیات خود علیه تروریسم ادامه 
می دهد. جنگنده های ارتش عراق اوایل ماه جاری برای 
اولین بار در طول بحران دو ســال و نیمه هجوم داعش به 
این کشور ، از مرزهای رســمی عبور کرده و داخل خاک 

سوریه مناطقی را در حصیبه و البوکمال بمباران کردند.

روزنامــه یمنی از تشــدید اختالفات بین عربســتان و 
امارات و رییس جمهور مستعفی یمن خبر داد و نوشت: 
ابوظبی از ریاض خواسته است دیگر از »هادی« حمایت 
نکند. هفته نامه »أخبار حضرموت« نوشت که به دنبال 
تشدید اختالفات بین امارات و »عبدربه منصور هادی« 
رییس جمهور مستعفی یمن، رهبران امارات به این نتیجه 
رسیده اند که بایســتی طومار رییس جمهور مستعفی و 
متواری یمن پیچیده شود. این هفته نامه افزود که امارات 
در این باره عربســتان را بر ســر دو راهی قرار داده است 
که یا بایستی از هادی و دولت وی دست بردارد یا اینکه 
نیروهای خود را از ائتالف سعودی و عملیات طوفان قاطع 
که حدود سه سال از آغاز آن می گذرد، خارج خواهد کرد. 
بنابر این گزارش، ســران امارات همچنین در سفر اخیر 
منصور هادی به این کشور که روز دوشنبه گذشته انجام 

شد، از مالقات با وی خودداری کرده اند.

همزمان با ورود سامانه موشکی »تاد« آمریکا به خاک 
کره جنوبی، »کیم جونگ اون« رهبر کره شــمالی با 
اعالم آماده باش به واحدهای موشــکی این کشور، از 
آنان خواســت برای حمله احتمالی بــه پایگاه های 
دشمن آماده باشند. وی این مطلب را روز سه شنبه در 
جریان بازدید از یکی از واحدهای موشکی این کشور 
در منطقه »خوا سونگ« عنوان کرده است.اعالم این 
آماده باش که با ورود ســامانه موشکی آمریکا به شبه 
جزیره کره همراه شــده، در شــرایطی است که کره 
شمالی با شلیک چهار فروند موشک بالستیک، دریای 
شرقی را هدف گرفت که سه فروند آن با طی مسافتی 
در حدود یک هزار کیلومتر در نزدیکی آب های منطقه 

اقتصادی تحت کنترل ژاپن فرود آمدند.

 خط و نشان العبادی
 برای تروریست ها 

امارات به عربستان هشدار داد

فرمان آماده باش » اون« 
به واحدهای موشکی

دشمنان ما 
می خواهند جوانان 
ما را از مسیر ایمان، 
تقوا، شهادت و راه 

شهیدان جدا کنند 
و فاصله بیندازند. 

آنها هرگز نخواهند 
توانست به اهداف 

خود برسند

کافه سیاست

حجت االسالم حسن روحانی در کنگره بین المللی بزرگداشت روز شــهید که پیش از ظهر دیروز در مشهد 
مقدس برگزار شد، اعالم کرد: جنگ به معنای جنگ تانک ها، ناو ها و ناوچه ها و لشکرهای پیاده و زرهی نیست. 
واقعیت جنگ، جنگ اراده هاست. دو اراده است که رودرروی هم قرار می گیرند و این دو اراده در طول تاریخ 

بوده و خواهد بود.

العالم: پایگاه »المانیتور« از تالش نمایندگانی از هر دو حزب آمریکا برای 
تدوین یک بســته تحریمی تازه علیه ایران خبر داده و نوشــته است که 

سناتورهای ارشد می گویند به نهایی کردن این بسته نزدیک شده اند.
»باب کورکر« رییس کمیته روابط خارجی سنا گفت: بعد از ماه ها مذاکره 
داخلی با دموکرات های ســنا، از جمله »بن کاردیــن« و »باب منندز«  

احتمال توافق بر سر بسته تحریمی افزایش یافته است.
این دو سناتور دموکرات هرچند که به توافق هسته ای رأی منفی داده اند، 
اما حمایت خود از تحریم های تازه را به ادامه اجرای برجام منوط کرده اند. 
کاردین در این رابطه به المانیتور گفته است که نتیجه رایزنی ها در کمیته 
روابط خارجی نباید ناقض توافق هسته ای باشد.وی گفت: »می خواهیم 
اطمینان یابیم که این ]تحریم ها[ توافق هسته ای ایران را نقض نمی کند. 
می خواهیم این تحریم ها با اقدامات شرارت آمیز ایران همخوان باشد. فعال 

روی این مسئله کار می کنیم، اما هنوز نهایی نشده است.«

حسین کنعانی مقدم، کارشناس سیاســی اصولگرا در مورد اعالم حمایت 
احمدی نژاد از بقایی در انتخابات آتی در حالی که پیش از این به طور رسمی 
هر گونه حمایــت از کاندیدایی خاص را تکذیب کرده بــود گفت: به نظر 
می رســد که تیم آقای احمدی نژاد وارد فاز دو قطبی کردن انتخابات شده  
و این در حالی اســت که مقام معظم رهبری آنها و سایر افراد را از اینکه در 
مســیری حرکت کنند که فضای انتخابات به سمت دو قطبی شدن پیش 
برود برحذر کرده بودند. عضو جبهه ایستادگی در مورد جمله ای که بقایی 
گفته مبنی بر اینکه »آخر حماسه باالخره یک نفر باید فدا شود« تصریح 
کرد: بیان این جمله یک نوع اعالم جنگ در انتخابات بوده؛ با وجود اینکه 
انتخابات یک نوع رقابت است که باید در چارچوب قوانین کشور برگزار شود 
و به هیچ عنوان روشــی برای مخاصمه، جنگ و درگیری نیست؛ بنابراین 
استفاده از این نحوه ادبیات نشان می دهد که آنها به دنبال این هستند که 

برای رسیدن به پیروزی از تمام ابزارهای ممکن استفاده کنند.

سنا، تحریم های جدید 
علیه ایران تدوین می کند

 بقایی اعالم جنگ
 کرده است؟! 

روحانی:

دشمنبیشترازموشک،ازایمانوارادهمردممامیترسد
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پیشنهاد سردبیر:
رصد ادامه دارد

يادداشت

به منظور بهینه سازی کارکرد توربین های سولزر با استفاده 
از قطعات تولید داخل، دستگاه آشکار کننده اشعه ماوراء 
بنفش توسط کارشناسان واحد ابزار دقیق منطقه اصفهان 
ساخته شــد. رییس واحد نگهداری و تعمیرات ابزار دقیق 
منطقه با اعالم این خبــر گفت: بخش عمــده نفت خام 
دریافتی از منطقه مارون توســط توربین های ســولزر به 
پاالیشــگاه اصفهان رسیده و ارسال می شــود که با توجه 
به اهمیت حفظ انتقال پایدار و ایمن نفت خام و اســتارت 
های موفق و همچنین پیشگیری از توقف های ناخواسته 
توربین ها، طی سال های اخیر با اتصال کلیه مراکز انتقال 
نفت به شبکه گاز کشور، خوراک مصرفی این توربین ها از 
نفت خام به نفت گاز و گاز تغییر یافت. علی اکبر حیدر پور 
افزود: پس از این تغییر سوخت مصرفی توربین ها، با طول 
موج پایین گاز مایع روبه رو شدیم زیرا براساس دید اشعه 
ماوراء بنفش  )UV(، نورهای ساطع شده از توربین ها مرئی 
نبوده و طول موجی زیر 400 نانومتر داشتند و در پی این 
اتفاق، فتوترانزیستورها و فتوســل ها قادر به آشکار سازی 
شعله این سوخت از طریق سنسور فتورزیستنس نبودند. 
در ادامه تکنســین ارشــد ابزاردقیق، طراح و سازنده این 
قطعات در خصوص ساختار دستگاه های شعله یاب، گفت: 
فتورزیستنس، فتوترانزیستور و اشعه ماوراءبنفش سه نوع 
مختلف از شعله یاب ها هســتند و تاکنون در توربین های 
ســولزر از 2 تکنولوژی فتورزیســتنس و فتوترانزیستور 
استفاده شده که کارآیی خوبی را در پی نداشته است و پس 
از بررسی های الزم، تصمیم به استفاده از آشکار کننده اشعه 
ماوراء بنفش به عبارتی تبدیل فتوترانزیستور به UV  گرفته 
شد. غالمحسین ابوالفتحی بیان داشت: دستگاه فوق با کار 
تحقیقی و مطالعات علمی از طریق مهندسی معکوس طی 
پنج ماه فعالیت مهندسان داخلی انجام پذیرفته و با اجرای 
آن پیش بینی می شــود صرفه جویی ارزی در حدود یک 

سوم هزینه واردات دستگاه را در پی داشته باشد.

به منظور بهینه سازی کارکرد توربین های 
سولزر انجام شد؛

ساخت آشکارکننده اشعه 
ماوراء بنفش 

خبر

عکس روز

افزایش کیفیــت و تولید محصوالت کشــاورزی اســتراتژیک ماننــد گندم از 
گذشته های دور به دلیل کمبود منابع آبی، افزایش جمعیت و رسیدن به استقالل 
اقتصادی مورد توجه کشاورزان بوده است و کشــاورزان و دانشمندان پیوسته در 

این مسیر دست به نوآوری زده اند.
حسین شاه نظری نام کشاورزی است که در سال های اخیر شیوه مرسوم کاشت 
گندم را تغییر داده است. وی براســاس این نوآوری توانسته هم در افزایش تولید 
گندم بر واحد سطح  و هم در کاهش هزینه های کاشــت موفق باشد. در این نوع 
کشت از آبیاری تیپ )آبیاری نواری و قطره ای( و فاصله 75 سانتی متری خطوط 
کشت استفاده می شود و به گفته این کشــاورز بر خالف کشاورزی سنتی در این 

روش هر بذر گندم در بین 10 تا 15 خوشه دارد.
در حال حاضر شیوه کشت این کشــاورز مورد توجه دانشگاه ها از جمله دانشکده 
کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان قرار گرفته است و پژوهشگران این دانشکده 

هم اکنون در حال بررسی این نوع کشت و سازگاری آن با محیط زیست هستند.
استاد یار دانشگاه صنعتی اصفهان در سیزدهمین نشست کمیسیون کشاورزی 
آب و محیط زیســت اتاق بازرگانی اصفهان پیرامون این موضوع، گفت: براساس 
مطالعات انجام شــده این روش می تواند کاهش مصــرف آب، افزایش بهره وری 
کودهای شــیمیایی، افزایش عملکرد دانه و کاه، کاهش بــذر مصرفی و کاهش 

عملیات خاک ورزی را به دنبال داشته باشد.
حمیدرضا عشقی زاده ابداع این روش را نتیجه تجربیات شخصی و نوع آوری های 

حسین شاه نظری کشاورز برتر کشور  دانست.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اصفهان با داشــتن بیمارستان ها و مراکز 
درمانی تخصصی با جدیدترین امکانات و نیروی انســانی متخصص می تواند 

پذیرای گردشگران سالمت عراقی باشد.
ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی در دیدار با سامی جابر الحســناوی استاندار 
دیوانیه عراق، تصریح کرد: اصفهان و دیوانیه به  عنوان دو اســتان تاثیرگذار 
ایران و عراق می توانند حجم و ســطح مبادالت تجاری و ســرمایه گذاری را 

افزایش دهند.
وی با اشاره به ســفر هیئت تجاری اتاق بازرگانی اصفهان به دیوانیه عراق در 
سال گذشته، بیان داشــت: در آن دیدار فرصت های تجاری و سرمایه گذاری 

بین اصفهان و عراق مورد بررسی قرار گرفت.
ســهل آبادی خدمات فنی و مهندســی اســتان اصفهان را یکــی دیگر از 
توانمندی های این اســتان برشــمرد و گفت: شــرکت های خدمات فنی و 
مهندســی می توانند نیازهای انرژی و همچنین بازیافت پسماندهای دیوانیه 
را برطرف کنند.رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: اســتان اصفهان در 
تولید فوالد و مصالح ســاختمانی در ایران جایگاه ویژه ای دارد و می تواند با 
دیوانیه همکاری نزدیکی داشته باشد. اســتاندار دیوانیه عراق در این دیدار 
از آمادگــی همکاری اســتان دیوانیه با اســتان اصفهــان در بخش صنعت 
و کشــاورزی خبر داد و گفت: با توانمندی صنعتی اصفهان آشــنا هستیم و 
استفاده از تجارب این اســتان برای ارتقای صنعت و تولید دیوانیه در دستور 

همکاری دو استان قرار دارد.

نوآوری کشاورز اصفهانی در تولید گندم با 
آبیاری قطره ای و نواری

اصفهان، پذيرای گردشگران سالمت 
عراقی است

اتاق بازرگانیدیدگاهاقتصاد مقاومتی

فروشندگان گوشت در سال 95 بازار 
راکدی داشتند

رییس اتحادیه گوشت قرمز گفت: در عید امســال، مشکلی از لحاظ عرضه 
گوشت قرمز در بازار وجود نخواهد داشت اما از مردم تقاضا داریم، خرید خود 

را به دقیقه 90 موکول نکنند تا بازار دچار هیجان نشود.
رضا انصاری طــادی در رابطه با وضعیت بازار گوشــت قرمــز در ایام نوروز 
اظهارکرد: قیمت گوشت قرمز چند ماهی اســت که ثابت مانده و در مدت 

سه ماهه اخیر تالش های زیادی برای ثبات بازار شکل گرفت.
وی وضعیت کسب  و کار فروشندگان گوشت در ســال گذشته را نامناسب 
ارزیابی کرد و افزود: در ســال گذشته، همه کســب  و کارها بی رونق بودند 
و علی الخصوص گوشــت به دلیل اینکه در صورت مانــدن در مغازه دچار 

پوسیدگی و افت قیمت می شود،  بازار راکدتری داشت.
رییس اتحادیه گوشــت قرمز همچنین تصریح کرد: قدرت خرید مردم به 
واسطه تورم کم شده و از همین رو تقاضای گوشت قرمز تنزل یافته است که 

این موجب رکود در کسب  و کار قصاب ها شده است.
وی وجود گوشــت وارداتی در بازار اصفهان را تکذیب کرد و اعالم داشــت: 
گوشــت های وارداتی برزیلی و ارمنستانی در سایر اســتان ها هستند و در 

اصفهان،  فقط گوشت داخلی مصرف می شود.
رییس اتحادیه گوشــت قرمز همچنین تاکید کرد: در نوروز 96، مشکلی از 
لحاظ عرضه گوشت قرمز در بازار وجود نخواهد داشت و قیمت ها نیز رشدی 
تجربه نمی کنند اما از مردم تقاضا داریــم، خرید خود را به دقیقه 90 موکول 

نکنند تا بازار دچار هیجان نشود.

رشد حباب 
سکه در بازار 
اصفهان

با وجود کاهش قیمت دالر در بــازار آزاد و افت 8 
دالری اونس جهانی، قیمت سکه در برابر کاهش 
قیمت ها مقاومت کرد و بررسی ها نشان می دهد با 
قیمت یک میلیون و 204 هزار تومانی سکه، حباب 

این دارایی به باالی 100 هزار تومان رسیده است.
 بازارهای مالی شــهر در معامالت دیــروز باز هم 
ضعیف ظاهر شدند تا نیمه دوم آخرین ماه از سال 
نیز همانند سایر هفته ها و روزهای سال، گسترش 
رکود در ســطح بازارها مشاهده شــود. بر همین 
اســاس، بورس روندی منفــی را تجربه کرد، طال 

در برابر ریزش ها مقاومت کــرد و قیمت ارز چند 
تومان دیگر کاهش یافت. بــازار ارز باوجود نزدیک 
شدن به هفته های پایانی سال و افزایش احتمالی 
تقاضای آن به منظور تامین مالی سفرهای خارجی، 
همچنان بازاری بی رمق بوده و تقاضای چندانی در 
سطح معامالت مشاهده نمی شود. قیمت دالر در 
معامالت دیروز بازار اصفهان با کاهش 4 تومان به 
745 تومان رسید تا بار دیگر قیمت دالر در لمس 

کف جدید، رکورد جدیدی ثبت کند.
صرافان حاضر در خیابان ســپه اغلــب به افزایش 

قیمت ارز در نیمه دوم اسفند امید چندانی نداشته 
و معتقدند، بخش عمده ای از پس انداز مردم در شب 
عید صرف خریدهای اساســی خواهد شد و عمال 
پس اندازی باقی نمی ماند که جذب بازار ارز شود؛ 
از دیگر سو، افزایش فشار فروش در روزهای پایانی 
سال به منظور تامین هزینه های جاری یکی دیگر 

از ویژگی های فعلی بازار ارز است.
با وجود کاهش قیمت دالر در بــازار آزاد و افت 8 
دالری اونس جهانی، قیمت سکه در برابر کاهش 
قیمت ها مقاومت کرد و بررسی ها نشان می دهد با 

قیمت یک میلیون و 204 هزار تومانی سکه، حباب 
این دارایی به باالی 100 هزار تومان رســیده و از 
 این رو، خرید در قیمت های فعلی با ریســک های 

قابل توجهی مواجه است.
بســیاری از فعاالن بــازار، دلیل حبــاب فعلی را 
سرکوب نرخ ارز و پناه بردن سرمایه های فراری از 
سیاست های دولت به بازار طال می دانند و معتقدند، 
بســیاری از ســرمایه ها به دلیل غیرواقعی بودن 
قیمت ها در بازار ارز، به بازار سکه تزریق شده و این 

امر باعث ایجاد حباب شده است.

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: 
اصفهانی ها تا پایان بهمن ماه 95 بیش از یک میلیارد و 702 میلیون 
لیتر بنزین مصرف کردند. حسین صادقیان با اشاره به اینکه در یازده 
ماه نخست امســال یک میلیارد و 702 میلیون و 42 هزار لیتر بنزین 
در استان اصفهان مصرف شــد، اظهار داشت: میزان مصرف بنزین در 
استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته1/83 درصد کاهش داشته 
اســت. به گفته وی، تا پایان بهمــن ماه 94 در اســتان اصفهان یک 
میلیارد و 733 میلیون و 790 هزار و 890 لیتر بنزین مصرف شــده 
بود. مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان به افزایش 
0/85 درصدی نفت ســفید تا آخر بهمن ماه 95 اشاره کرد و گفت: تا 
پایان بهمن امســال 48 میلیون و 25 هزار و 900 لیتر نفت سفید در 
استان سوزانده شــد که میزان مصرف در مدت مشابه سال قبل، 47 

میلیون و 621 هزار و 900 لیتر بود.

معاون حمل ونقل و پایانه های استان اصفهان با بیان اینکه فروش اینترنتی 
بلیت های نوروزی از اول اســفند ماه در اصفهان آغاز شــده است، گفت: 
امســال هیچ گونه افزایش قیمتی نداریم. علیرضا صفاتاج درباره آمادگی 
پایانه های مسافربری استان اصفهان در آستانه نوروز اظهار داشت: تاکنون 
چندین جلســه هماهنگی و توجیهی با مدیران فنی پایانه های اســتان 
اصفهان برگزار شــده و بیش از 150 مدیرفنی در شهرســتان اصفهان با 
شرکت در این جلسه توجیهی آماده استقبال مطلوب از مسافران نوروزی 
در پایانه های استان هستند. وی با بیان اینکه فروش اینترنتی بلیت های 
نوروزی از اول اســفند ماه در اصفهان آغاز شــده اســت، گفت: شــروع 
پیش فروش در اســتان اصفهان به صورت اینترنتی از طریق بیش از 44 
سایت اختصاصی شرکت های مسافربری و سایت های عمومی آغاز شده 
و از طریق بیش از 80 دفتر سطح شهر شامل 59 آژانس فروش و 59 دفتر 

مستقل به صورت حضوری انجام می شود.

تا پايان بهمن ماه 95؛

اصفهاني ها بیش از 1/7 
میلیارد لیتر بنزين سوزاندند

ريیس اتحاديه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان مطرح کرد:

ثبات نرخ پولک و نبات اصفهان در آستانه نوروز 96

معاون پايانه های اصفهان خبر داد:

فروش اينترنتی بلیت های 
نوروزی اصفهان

بازرســان اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان امسال 
هم با جدیت مراقب اوضاع بازار شــب عید هستند تا اقلیتی 
متخلف ســبب بدنامی کســبه ای که شغلشــان معامله با 
خداست نشوند. به همین دلیل به نظر می رسد در بازار شب 
عید امسال کمتر شــاهد تخلفاتی همچون گران فروشی و 

عرضه کاالهای قاچاق و بی کیفیت باشیم.
برخورد قاطع تعزيرات حکومتی با متخلفان

یکی از مهم ترین اهداف بازرسان در نظارت بر کار بازاریان به 
ویژه در روزهای پایانی سال، پیشگیری از وقوع هرگونه تخلف 
و تشــویق خریداران به انتخاب کاالهای داخلی و با کیفیت 
است. اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان هم امسال 
در پیشگیری از تخلفات، جایگاه نخست کشوری را به دست 
آورد و در همین زمینه از ابتدای امســال تاکنون، متخلفان 

146 میلیــارد تومان جریمه شــده اند. مدیــرکل تعزیرات 
حکومتی اســتان اصفهان گفت: هــر گونه اقــدام خارج از 
ضابطه ای از طرف واحدهای صنفی، با برخورد قاطع سازمان 
تعزیرات حکومتی مواجه می شــود. غالمرضا صالحی با بیان 
اینکه اجرای طرح ویــژه نظارتی نوروز تــا 15 فروردین ماه 
ادامه دارد، افزود: هم اکنون بازرســان در هر شهرســتان در 
یک شعبه و در اصفهان در هفت شعبه مشغول رصد فعالیت 
صنوف هستند. علی اصغر بنایی رییس اداره نظارت اداره کل 
تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان هم گفت: بازرســان این 
اداره کل صبح ها در این ایام از ساعت 7:30 تا 14:30 دقیقه 
و بعدازظهرها از ســاعت 16 تا 22 مشــغول نظارت دقیق بر 
اوضاع بازار شــب عید و برخورد با تخلــف احتمالی برخی از 

واحدهای صنفی هستند.

مختومه شدن بیش از 24هزار پرونده در سال 95
مدیرکل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان با اشــاره به 
اینکــه از ابتدای امســال تاکنــون در تعزیــرات حکومتی 
اصفهان 24 هزار و 400 فقره پرونده مختومه شــده اســت، 
گفت: این درحالی اســت که تعــداد پرونده هــای ورودی 
به این اداره کل فقــط 23 هزار مورد بوده که نشــان دهنده 
رشــد عملکرد حــدود 105 درصدی و کاهــش حدود 35 
درصدی پرونده های  ورودی  اســت. صالحــی همچنین با 
اشــاره به اینکه امســال یک واحد تولیدی گران فروش در 
اصفهان 22 میلیارد تومان جریمه و به پرداخت 11 میلیارد 
تومان به شــاکی خصوصی محکوم شــد، افزود: یک مدیر 
عامل در بخــش خصوصی هم به بازپرداخــت 395 میلیارد 
 تومان تســهیالت به بانک عامل طرف قرارداد خود محکوم

 شده است.
خط قرمز بر حاشیه امن فعالیت عرضه کنندگان 

کاالی قاچاق
تعزیراتی ها امسال نظارتی ویژه تر هم در حوزه مبارزه با عرضه 
کاال قاچاق داشتند و با هشدارهای جدی به عرضه کنندگان 
این کاالها در استان اعالم کردند: فروشگاه های متخلف آماده 
مهر و موم شدن باشــند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان در این باره گفت: امســال به منظور حمایت از تولید 
داخلی، طرح ملی و ویژه مبارزه با قاچاق کاال با اولویت لوازم 
خانگی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی از اول 
مهر تا آخر آذر اجرا شد که در این طرح به فروشندگان لوازم 
خانگی قاچاق 21 روز مهلت دادیم. صالحی افزود: این طرح 
ویژه با توجه به درخواســت اعضای صنف سه هفته به تأخیر 
افتاد تا واحدهایی که ندانسته اقدام به خرید کاالهای قاچاق 
کرده و فاکتور نداشــتند، اجناس قاچــاق را جمع کنند و به 

فروشنده اولیه بازگردانند.
جريمه بیش از 336 میلیــارد تومانی متخلفان 

اقتصادی امسال در استان
امســال به 21 هزار و 539 فقره پرونــده تخلف اقتصادی در 
استان اصفهان رسیدگی شد و متخلفان 336 میلیارد و 795 
میلیون تومان جریمه شــدند. مدیــرکل تعزیرات حکومتی 
استان اصفهان گفت: این میزان جریمه مربوط به 17هزار و 
246 پرونده در بخــش کاال و خدمات، 2 هــزار و 529 فقره 
دربخش تخلفات بهداشتی و هزار و 764 پرونده قاچاق کاال 
و ارز اســت. صالحی افزود: با افزایش بیــش از 30 درصدی 
تخلفات اصناف، بیشــترین پرونده ها مربوط به قاچاق کاال 

بوده است.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان گفت: 
با وجود افزایش نرخ مــواد اولیه تولید پولــک و نبات، در 
آستانه نوروز 96، قیمت این محصول نسبت به سال گذشته 
گران نشده اســت. علیرضا شیروانی با اشــاره به وضعیت 

بازار پولــک و نبات اصفهان، اظهار داشــت: در حال حاضر 
هیچ گونه افزایش قیمتی در پولک و نبات نداشــته ایم. وی 
افزود: با تمام فروشگاه ها و اعضای اتحادیه صحبت کرده ایم 
تا هیچ گونــه افزایش قیمتی در محصــوالت پولک و نبات 

قبل از عید و ایام نوروز 96 نداشته باشند تا فشاری بر اقشار 
آسیب پذیر وارد نشود. رییس اتحادیه تولیدکنندگان پولک 
و نبات اصفهان با بیان اینکه 100 درصد تولید محصوالت 
ما وابسته به شکر اســت، تصریح کرد: امسال قیمت شکر 
نسبت به سال گذشــته 200 تا 300 تومان گران تر شد و 
فقط این میزان رشد نرخ بر بهای مواد اولیه تاثیرگذار بوده و 

هیچ گونه افزایش دیگری نداشته ایم. 

هم اکنون 
بازرسان 

در هر شهرستان
 در يک شعبه 

و در اصفهان
 در هفت شعبه
 مشغول رصد

 فعالیت صنوف
 هستند

کنترل بازار شب عید اصفهان توسط بازرسان؛ 

رصد ادامه دارد

بازرسان تعزيرات حکومتی استان اصفهان امسال دوهفته زودتر از پارسال طرح ويژه نوروزی نظارت بر بازار 
شب عید را آغاز کردند و تا امروز همه چیز را تحت کنترل دارند؛ متخلفان همچنان شناسايی می شوند و کسبه 

درستکار نگران رصد بازرسان نیستند.

در آیینی به مناســبت روز درخت کاری و هفته منابع طبیعی، دو 
اصله نهال به صورت  نمادین با حضور مدیــر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان و قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز ایران در اتاق 

بازرگانی اصفهان کاشته شد.

به مناسبت روز درخت کاری انجام شد؛

کاشت نمادين دو اصله نهال در 
اتاق بازرگانی اصفهان

بازار

قیمت انواع ماشین حساب و 
ماشین حساب مهندسی

CS-2130 - شارپ

95،000
تومان

160،000
تومان

SL-100NC - کاسیو

23،200
تومان

51،865
تومان

SL-1110 TV - کاسیو

30،100
تومان

42،000
تومان

MV-210 - کاسیو

40،600
تومان

58،000
تومان
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

خطر مصرف آب سرد برای همه سنین

زيبايی

پژوهش هــا نشــان داده انــد که کــم آبی بــر تمامی 
سیســتم های بدن انسان ازجمله سیســتم تنفسی تاثیر 
قابل توجهی می گذارد. نوشــیدن آب بــه رقیق و نازک 
کردن مخاطی که مســیرهای هوایی و ریه ها را پوشــش 

می دهد، کمک می کند.
کم آبی بدن می تواند ضخیم و چســبنده شــدن مخاط 
پوشش دهنده مســیرهای هوایی را به همراه داشته باشد 
و به طور کلی آهنگ تنفس را کند ساخته و شما را هر چه 
بیشتر مســتعد ابتال به بیماری، آلرژی و دیگر مشکالت 

تنفسی سازد.
کم آبی بدن، پاکســازی مخاط را دشــوار 

می سازد
هنگامی که به اندازه کافــی آب مصرف نمی کنید، مخاط 
اضافی شــکل می گیرد و مجموعه ای از عوارض جانبی را 
در بدن ایجاد می کند. مخاطی که در پشــت گلو تشکیل 

می شــود، می تواند محرک سرفه باشــد که نشان دهنده 
تالش بدن برای خالص شدن از شــر مخاط اضافی است. 
تشکیل مخاط خطرناک نیست، اما تحریک کننده است. 
این شرایط می تواند احســاس عق زدن را در شما ایجاد 
کرده یا تنفس را دشوارتر سازد. تولید بیش از اندازه مخاط 
در ریه ها زمانی رخ می دهد که این اندام ها ملتهب شده 

باشند. 
مخاطی که ایجاد شده اســت می تواند غلیظ و چسبنده 
شــود که بالفاصله به تولیــد بیماری در بــدن و تضعیف 

سیستم تنفسی منجر می شود.
کم آبی می تواند به برونشیت مزمن منجر شود

برونشیت به واسطه التهاب غشای مخاطی پوشش دهنده 
ریه ها شــکل می گیرد کــه موجب گرفتگی مســیرهای 
هوایی و درنتیجه سرفه می شود. افراد مبتال به برونشیت 
آب زیادی را از دســت می دهند و در حالــت مزمن آن، 

اغلب با کم آبی بدن مواجه هســتند. یک رژیم برونشیتی 
باید شــامل مقدار بســیار زیادی از مایعــات و غذاهای 

مرطوب کننده باشد تا به بدن در دفع سموم کمک کنند.
کم آبی مزمن می تواند به مشــکالت تنفسی 

منجر شود
کم آبــی بدن موجــب می شــود برخی از گلبــول های 
سفید، اسید آمینه هیســتیدین را به هیستامین تبدیل 
کنند که محــرک واکنش های آلرژیک اســت. هنگامی 
کــه آب کافی به بــدن می رســد، این گلبول هــا تولید 
 هیستامین خود را کاهش می دهند و نشانه های تنفسی 

از بین می روند.
آب در مســیرهای بینی، لوله های برونش و ریه ها برای 
مرطوب نگه داشــتن استفاده می شــود؛ اما هنگامی که 
عمل بازدم را انجــام می دهید، رطوبــت از این بافت ها، 
خارج و با هر نفس هوای خشک وارد می شود. اگر بدن از 
آب کافی برخوردار باشد، رطوبت از دست رفته به سرعت 

جایگزین می شود.
کم آبی بدن می تواند آسم را تشديد کند

آسم یکی از بیماری های تنفسی اســت که با اسپاسم در 
برونش ریه ها شکل می گیرد و دشــواری در تنفس را به 
همراه دارد. آســم به طور معمــول در نتیجه یک واکنش 
آلرژیک یا دیگر اشــکال حساســیت بیش از اندازه شکل 
می گیرد. ایجاد آسم به این معناست که مسیرهای هوایی 
فرد، ملتهب، باریک و متورم شــده انــد و درنتیجه تولید 
مخاط اضافی، تنفس دشــوار می شــود. تامین آب بدن، 
مخاط را نازک و رقیق نگه می دارد و از انسداد مسیرهای 

هوایی پیشگیری می کند.
کم آبی می تواند محرک آلرژی ها باشد

آلرژی ها به واسطه یک واکنش هیستامین در بدن ایجاد 
می شوند. اگر به گرده گل آلرژی داشته باشید، بدن شما 
گرده را به عنوان یک عامل خطرآفرین شناسایی می کند 
و موجب می شود تا سیســتم ایمنی، برای مبارزه با مواد 

محرک، هیستامین ترشح کند.
هیســتامین ها عملکردهای دیگــری نیز دارنــد که از 
آن جمله می تــوان به تنظیم ذخیره آب مــورد نیاز بدن 
اشــاره کرد. مطالعه دانشــمندان هلندی در سال 1995 
تایید کرد که کم آبی بدن تولید هیســتامین را به عنوان 
یک مکانیــزم دفاعی برای حفظ آب باقــی مانده در بدن 
 و همچنین پیشــگیری از هــدر رفت هر چه بیشــتر آن 

تحریک می کند.
هنگامی که بــا کم آبــی بدن مواجــه هســتیم، تولید 
هیستامین افزایش می یابد و می تواند موجب شکل گیری 
نشــانه های آلرژی فصلی مانند آبریزش بینی، عطســه و 

خارش چشم شود.

حفظ عملکرد درست سیستم تنفسی با نوشیدن آب

چگونگی اســتفاده از پیاز برای رشــد 
سريع تر موها

 برای بهره مندی از مزایایی که پیازها برای افزایش رشد 
مو ارائه می دهند، شما باید آب چند عدد پیاز را بگیرید 
و آن را روی تمام پوست ســرتان بمالید. آب پیاز باید 
حداقل به مدت ۳۰ دقیقه روی پوست سرتان بماند. اگر 
می توانید بوی آن را تحمل کنید، بگذارید مدت بیشتری 

بماند. بعد از شستن آن موها را با شامپو بشویید. 
برای دیدن نتایــج، این کار را حداقل ۳ بــار در هفته و 
به مدت ۲ ماه انجام دهید؛ بی شــک نتایج مثبت آن را 

خواهید دید.
گرفتن آب پیاز برای موها

گرفتن آب پیاز برای اســتفاده به عنوان یک تونیک مو 
آســان اســت. اگر آبمیوه گیر ندارید، می توانید از یک 
مخلوط کن، غذا ســاز یا رنده برای گرفتن حداکثر آب 
ممکن پیاز استفاده کنید. برای این کار به چند عدد پیاز 
نیاز خواهید داشت که باید مقدار آن را با توجه به حجم 

موهای خودتنظیم کنید.
روش های آسان استفاده از آن برای رشد مو

امتحان کردن هر یک از درمــان  های خانگی زیر برای 
ریزش و افزایش رشد مو مفید خواهد بود. نکته مهم این 
است که یک روش را انتخاب کرده و برای چند ماه به آن 

عمل کنید. 
بدون شــک نتایج مثبتی خواهید دید، اما باید صبور 
باشــید. هر یک از روش های زیر را که برایتان جذاب  تر 
اســت انتخاب کنید تا در مسیر افزایش رشد و سالمت 

کلی موهایتان قرار بگیرید.
۱. آبکشــی موها با آب پیاز: این روش واقعا ساده 
اســت و فقط به 5 پیاز قطعه قطعه شده نیاز دارد که به 
مدت 15 دقیقه در یک لیتر آب جوشانده شود. پس از 
خنک شدن، آن را صاف کرده و پس از شامپو زدن، موها 
را با آن آبکشی کنید. بوی آن ممکن است باقی بماند، اما 
طی یک یا دو روز، پس از آنکه دوباره شسته شد، از بین 

می رود.
۲. آب پیاز و عصاره نیشکر:

این دستور برای قرار گرفتن روی موهای شما تهیه شده 
است. یک پیاز متوسط را خرد کرده و برای تمام شب در 
یک لیوان حاوی عصاره نیشکر قرار دهید. بعد از حداقل 
1۲ ساعت، این مخلوط را صاف کرده و پیاز خرد شده را 
دور بیندازید. می توانید آن را روی پوست سر ماساژ داده 
و سپس بشویید یا اینکه پس از شامپو زدن، موهایتان را 

با آن آبکشی کنید.

تاثیر آب پیاز  بر رشد مجدد 
موها )۲(

اســتادیار دانشــگاه علوم پزشــکی تهران گفت: مصــرف باالی 
استامینوفن یا پاراستامول که یک داروی ضد درد و تب است، باعث 
آسیب رســیدن به  کلیه و  کبد فرد می شود. ســیامک عبدا... نژاد 
افزود: این دارو رایج تریــن دارو برای از بین بردن تب اســت اما به 
دلیل عوارضی که دارد بیش از سه روز توصیه نمی شود. وی  تصریح 
کرد: پژوهش ها نشان می دهد که مصرف باالی استامینوفن، عامل 
مهمی در بروز  آسیب های جدی در مرحله اول به  کبد و سپس کلیه 
اســت. وی با تاکید بر اینکه مصرف باالی استامینوفن حتی باعث 
آسیب رســیدن بر عملکرد مغزی و عصبی فرد خواهد شد، گفت: 
مصرف مقادیر باالی 4گرم استامینوفن در روز به ویژه در کودکان، 
می تواند منجر به مســمومیت شــود. وی گفت: مهم ترین عالئم 
مسمومیت ناشی از استامینوفن شامل تهوع، استفراغ، یرقان و در 

موارد شدید آسیب کبدی است.

 دستیار تخصصی طب ســنتی ایران گفت: مصرف آب سرد در همه 
سنین مضر است، چنان که شیخ الرییس بوعلی سینا می گوید: اگر 
آثار مخرب آن در جوانی یا میانسالی ظاهر نشود، در سالمندی حتما 

ظاهر خواهد شد. 
محمد انصاری پور درباره شرایط نوشیدن آب اظهار کرد: حقیقت این 
است که نمی شود یک دســتور کلی در مورد مصرف آب صادر کرد؛ 

یعنی مصرف آب جنبه فردی دارد.
وی افزود: هر کس به میزان نیاز خــود باید آب مصرف کند. باورهای 
غلطی در جامعــه در مورد مصرف آب وجــود دارد مثال اینکه گفته 
می شود مصرف 8 لیوان آب در روز باعث شادابی پوست می شود یا از 

یبوست جلوگیری می کند.
انصاری پور متذکر شد: باید بدانیم شادابی پوست به درستی عملکرد 
اعضای داخلی وابسته اســت؛ خوب کار کردن اعضای داخلی مثل 
معده، روده ها و کبد و همچنین طحال، منوط به داشــتن ســبک 
زندگی سالم است که شامل ورزش، خوراک درست و منطقی، خواب 
مناسب، هوای سالم، آرامش روانی و دفع درست فضوالت و سموم از 
بدن است. این دستیار تخصصی طب سنتی ایران ادامه داد: بنابراین 
مصرف آب اضافی سبب می شــود بار و کار اضافی به اعضای داخلی 
بدن تحمیل شود و از طرفی این آب اضافی می تواند بدن را به سمت 
خروج از تعادل هدایت کند؛ البته کم خوردن آب را هم منع می کنیم 
چون تشــنگی بی مورد مانع هضم درســت غذا در هر چهار مرحله 
هضم می شود. انصاری پور یادآور شــد: منابع تامین آب بدن عالوه 
بر نوشــیدن آب، خوردن میوه، چای و سایر نوشیدنی ها را نیز شامل 
می شود. خوردن چای، قهوه، آب میوه و سایر نوشیدنی ها، تفننی است 
نه از سر نیاز واقعی به آب؛ البته باید ببینیم روزانه چقدر آب وارد بدن 

می کنیم و چه سهمی از این مقدار نیاز واقعی است.
دســتیار تخصصی طب ســنتی ایران گفت: اگر افراد به مصرف آب 
سرد عادت کرده اند به تدریج باید این عادت را ترک کنند. آب خنک 
گواراست؛ اما منظور از آب سرد آن است که همراه قطعه های یخ باشد 
یا اینکه در یخچال دمای آن پایین آمده باشد. آب خنک منظور آبی 
اســت که دمای آن از آب لوله کشــی در مناطق معتدل چند درجه 

پایین تر باشد.

استامینوفن،دشمن کبد و کلیه است 

 خطر مصرف آب سرد 
برای همه سنین

آب در مسیرهای 
بینی، لوله های 
برونش و ريه ها 

برای مرطوب نگه 
داشتن استفاده 

می شود؛ اما 
هنگامی که عمل 

بازدم را انجام 
می دهید، رطوبت 

از اين بافت ها، 
خارج و با هر نفس 
هوای خشک وارد 

می شود

کم آبی بدن موجب می شود برخی از گلبول های سفید، اســید آمینه هیستیدين را به هیستامین تبديل 
کنند که محرک واکنش های آلرژيک اســت. هنگامی که آب کافی به بدن می رسد، اين گلبول ها تولید 

هیستامن خود را کاهش می دهند و نشانه های تنفسی از بین می رود.

از عصاره های گیاهی چه می دانید؟ 
روغن های گیاهی زيادی در طب سنتی وجود دارد که با روش های آروماتراپی و ماساژ و راه های ديگر درمان گر بسیاری از دردهای بدن هستند.آبگرم ها و انواع ماساژ و آروما تراپی، روش های پیشرفته و مناسبی برای بسیاری از دردهای بدن به شمار می روند. روغن های گیاهی که به صورت کامال 
طبیعی و ارگانیک تهیه می شوند، در اين روش های درمانی کمک بسیاری انجام می دهند. خواص ضد باکتريايی، ضد درد، حتی آنتی بیوتیکی در اين روغن های گیاهی مشاهده می شود. اين روغن های طبیعی که به صورت اسانس يا عصاره در دسترس قرار می گیرند، از عفونت ها جلوگیری کرده 

ومسکن خوبی برای دردها به شمار می روند.

پونه کوهی از جمله گیاهان بســیار معطری اســت که در پخت و پز کمتر استفاده می شــود. اين گیاه اثرات آنتی بیوتیکی 
فوق العاده ای دارد. اسانس پونه کوهی قادر به از بین بردن باکتری های مضر و کنترل عفونت در بدن است.اين ضد عفونی کننده 
قوی می تواند قارچ ها و ويروس ها  را نابود کند و خواص ضد التهابی و تسکین دهندگی درد داشته باشد. در محیط آزمايشگاه 

ديده شده که عصاره  پونه در مقابل ويروس تب  خال، ويروس آنفلوآنزا  و ويروس های مختلف ديگر فعال است.

عصاره گیاه درخت چای يک ضد باکتری و ضد ويروس قوی است. بیشتر بیماری های پوستی مانند اگزما و پسوريازيس و 
حتی آکنه و زگیل را می توانید به کمک عصاره درخت چای درمان کنید. قارچ های پوستی نیز به کمک روغن درخت چای 
درمان می شود. روغن درخت چای به پوست نرمی و لطافت می بخشد که به شکل روغن، ژل يا کرم موجود است. در ساخت 

کرم های مخصوص جوش نیز از روغن درخت چای استفاده می کنند.

دارچین از ادويه پرکاربرد و بسیار لذيذ است که در صنعت شیرينی پزی نیز بسیار طرفدار دارد. اين ادويه عالی قادر است 
چندين باکتری را نابود کند. آنتی اکسیدان دارچین باال بوده و خواص ضد باکتريايی اين عصاره در بدن بسیار عالی عمل 
می کند. دارچین فعالیت مغز را افزايش می دهد و با داشتن اين خاصیت، خوردن آن به منظور از بین بردن فشارهای عصبی و 

پیشگیری در مورد از دست دادن حافظه کارساز است.

میخک يکی از مبارزان قوی باکتری به شــمار می آيدکه بیماری های پوستی ناشی از باکتری مانند آکنه توسط آن درمان 
می شــود. بیشــتر عفونت ها را می توان توســط اين عصاره درمان کرد. عصاره های آبی و اتانولی میخک دارای اثرات 
ضدمیکروبی علیه استافیلوکوک طاليی است که مقام پنی ســیلین را دارد و از رشد باکتری های ايجاد کننده پوسیدگی 

دندان نیز جلوگیری می کند.

اسانس يا عصاره گريپ فروت خواص آنتی بیوتیکی بااليی دارد. گريپ فروت يک درمان کننده عفونت به شمار می رود و 
مطالعات دانشمندان نشان می دهد که عصاره آن در برابر بســیاری از باکتری ها از جمله استافیلوکوک موثر است.  با اين 
عصاره می توانید يک درمان قوی و موثر برای آکنه داشته باشید. تحقیقات اخیر نشان داده که اين عصاره می تواند سبب 

کاهش سرطان پروستات و سرطان های معده و روده و ريه و پوست و دهان شود.

عصاره سنبل هندی يا به اصطالحی علف لیمو، از روغن های ضروری ضد باکتری محسوب می شود که توانايی مهار کردن 
باکتری های داخلی و خارجی را دارد. اگر از بیماری های پوســتی رنج می بريد با اين عصاره می توانید آن را درمان کنید.در 
ضمن اين عصاره در رفع بوی نامطبوع پوست بدن بسیار موثر است. عصاره  روغنی گیاه سنبل هندی باعث بند آمدن خون 

می شود و به همین دلیل برای بريدگی و خراش ناشی از اصالح، زخم های جزئی و غیره موثر است.

رزماری گیاه خوش عطر و بويی است که بیشتر جهت التیام زخم ها و درمان ســر درد به کار می رود و التهابات عضالنی را 
نیز درمان می کند. زخم های دهان ولثه را می توان با اين عصاره درمــان کرد.حتی در عفونت های ادراری  عصاره رزماری 
بسیار موثر است.داشتن چندی از اين عصاره ها  در منزل می تواند جايگزين مناسبی برای کرم های گران قیمت يا داروهای 

شیمیايی باشد. اين عصاره ها همگی از گیاهان کامال طبیعی تهیه شده و به راحتی درمان کننده هستند.

عصاره 
پونه کوهی

عصاره
درخت چای

عصاره
 دارچین

عصاره
 میخک

عصاره
ســنبل 

هندی

عصاره 
رز ماری

عصاره
گريپ فروت
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پیشنهاد سردبیر: 
جاسوسی بزرگ سیا از طریق تلویزیون ها و گوشی های هوشمند

کاهش ورود امواج به منازل
 با نانو رنگی جدید

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز 
رشد فناوری های پیشرفته دانشــگاه صنعتی شریف 
موفق به ساخت رنگ نانویی ضد امواج الکترومغناطیسی 
برای کاهش شــدت ورود امواج الکترومغناطیســی 
خارجی شــدند. دکتر علــی زینلی دربــاره این رنگ 
نانویی ضد امواج الکترومغناطیسی اظهار کرد: با توجه 
 به گسترش آالینده های نوین ناشــی از سبک زندگی 
و ایجاد عوارض بر روی بدن، یکی از معضالت امروزه بشر 
ایمن ســازی و کاهش میزان آالینده هاست. وی افزود: 
در واقع امروزه آلودگی امــواج الکترومغناطیس مانند 
موبایل، تلفن های بی ســیم، مودم های وای فای منازل 
 شخصی و همسایگان و دکل های مولد امواج در خارج 
از ســاختمان، پیرامون ما را احاطه کرده است. زینلی 
ادامه داد: رنــگ نانویی ضد امواج یکــی از راهکارهای 
پیشــگیری از آســیب امــواج الکترومغناطیــس 
 بــوده و می تــوان از آن بر روی ســطوح ســاختمانی 
با الیه های نازکتری اســتفاده کرد و شدت ورود امواج 
 الکترومغناطیس خارجی را کاهــش داد. محقق طرح 
با بیان اینکه این رنگ را از مشــابه خارجی بازســازی 
کرده و نانوذرات را با گرافیت انبساط پیدا کرده عامل دار 
کردیم، تصریح کرد: این طرح با استفاده از تکنولوژی و 
ذرات نانویی توانسته بیشترین راندمان شیلدینگ امواج 
در دنیا را به دســت آورد؛ به گونــه ای که میانگین این 
راندمان ها از30 تا40 دســی بل است، اما راندمان رنگ 
تولیدی ما تا70 دســی بل هم باال می رود. وی با اشاره 
به اینکه این رنگ 99 درصد ضد امواج الکترومغناطیس 
است،  گفت: در واقع با اســتفاده از این رنگ می توانیم 
محیط اتاق را واکسینه کرده و شــدت امواج را کاهش 
 دهیــم. زینلی با گالیــه از عدم حمایــت متولیان امر 
از این اختراع،  گفت: تمام هزینه های این اختراع توسط 
خودمان تامین شد و فرآیند ساخت این رنگ حدود یک 
سال و نیم طول کشید. محقق طرح از عرضه این رنگ به 
بازار در اردیبشهت ماه سال آینده خبر داد. رنگ نانویی 
ضد امواج الکترومغناطیســی حائز رتبــه اول اختراع 
 دانشــجویی در اولین همایش روز فناوری ســالمت 

شده است.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: ۸ شــهر کشــور به زودی 
 با همکاری شــرکت های داخلی و خارجی به فیبــر نوری مجهز 
می شود. به گزارش مهر، محمود واعظی امروز در دومین همایش 
 سیستم های نوین مخابرای بی ســیم در دانشگاه صنعتی شریف 
 با اشــاره به یک اپراتور ایرانی که قرار بود برخی شهرهای کشور را 
به فیبرنوری مجهز کند و نتوانســت گفت: این اپراتور با همکاری 
یک شــرکت خارجی اقدام های الزم را برای تجهیز  ۸ کالن شهر 
 به فیبر نوری آغاز می کند. وی اظهار داشت: اپراتور ایرانی در برآورد 
هزینه های کار دچار اشتباه شده بود و همین امر موجب تاخیر در 
اجرای پروژه شد. وزیر ارتباطات گفت: در حال حاضر با مذاکراتی که 
با یک شرکت خارجی داشتیم، پروژه به میزان90 درصد پیشرفت 

داشته و قرار است پس از انعقاد قرارداد، فاز عملیاتی پروژه آغاز شود.

همان طور کــه احتماال مــی دانید، چیپ هــای فلش مموری 
NAND بــرای نخســتین بار توســط کمپانی توشــیبا خلق 
 شــدند، اما از آن زمان همه چیز تقریبا تغییر کرده و سامسونگ 
به کمپانی برتر تولیدکننده این قطعات تبدیل شده و در همین 
حین خود توشیبا در خطر ورشکســتگی قرار دارد. جدیدترین 
 گزارش DRAMeXchange نشــان می دهد سامســونگ 
در سال 2016 میالدی نزدیک به 14/151 میلیارد دالر فقط از 
بخش حافظه های NAND درآمدزایی کرده است. در حالی که 
توشــیبا تنها به درآمد 7/۸9۸ میلیارد دالری دست پیدا کرده. 
نرخ رشد درآمدزایی سامســونگ نسبت به سال 2015 رقم 34 
درصد را نشــان می دهد که بســیار قابل توجه بوده و در سوی 
مقابل توشیبا نیز 1۸/4 درصد رشد را تجربه کرده است. گفتنی 
 اســت این رویه تقریبا از اواخر ســال 2014 میالدی آغاز شد 
تا جایی که در فصل پایانی 2015، میــزان فروش حافظه های 
NAND سامســونگ تقریبا به نرخ دو برابری توشیبا رسید. اما 
نکته جالب توجه جایی است که فاصله مالی این دو کمپانی طی 

تمام فصول اخیر از مرز 7 میلیارد دالر عبور نکرده است. 
هرچند با همه این تفاســیر به نظر می رســد روند رو به رشــد 
سامسونگ به این زودی ها متوقف نخواهد شد و در سوی مقابل 
سرنوشت نه چندان روشــنی در انتظار توشــیبا است؛ ناگفته 
 NAND نماند احتمال می رود بخشــی از تجارت حافظه های 

این شرکت به کمپانی وسترن دیجیتال واگذار شود.

شــنیده ها حکایت از این دارند کــه HMD Global در نظر 
دارد گوشــی  هوشــمند برند نوکیا با بدنه  فلزی را با بهره گیری 
از دوربین دوگانه و تراشــه اســنپدراگون ۸35 راهی بازار کند. 
شــایعات جدید نشــان از این دارند که نوکیا گوشی  هوشمند 
جدیدی مجهز به دوربین دوگانه در ماه ژوئــن راهی بازار کند. 
شاید از خود بپرسید که HMD Global چه ویژگی هایی را در 
گوشی  هوشمند قرار خواهد داد. بنابر اطالعات ارایه شده توسط 
توییت نوکیا موبایل، دیگر نباید در انتظار اســتفاده از لنز کارل 
زایس و تکنولوژی PureView در دوربین های گوشــی های 
جدید نوکیا باشیم، چراکه مایکروسافت پس از واگذاری حقوق 
 ،HMD Global تولید گوشی های هوشــمند با برند نوکیا به
تکنولوژی PureView را در انحصار خود نگه داشــته است.

نوکیا موبایل همچنین به این نکته اشاره کرده که سرمایه گذاری 
 بزرگی روی تکنولــوژی دوربین گوشــی ها انجام داده اســت 
و از این رو انتظار می رود دوربین گوشی های نوکیا کیفیت باالیی 
داشته باشــد. در کنار اســتفاده از دوربین دوگانه، این گوشی 
هوشــمند از قابلیت های دیگری نظیر بدنه  تمام فلزی و تراشه  

اسنپدراگون ۸35 بهره خواهد برد. 
منابع نزدیک به این نکته اشــاره کرده اند که تنظیمات دوربین 
دوگانه  گوشی نوکیا متفاوت از سیســتم دوربین دوگانه گوشی 
هوشــمند دیگر این برند خواهد بود که قرار است تا اواخر سال 

جاری میالدی رونمایی شود. 
از جمله  تفاوت های این دو گوشــی هوشــمند بایــد به میزان 
حافظه  رم ) 4 یا 6 گیگابایت (، ســایز صفحه  نمایش، سنســور 

دوربین و قیمت اشاره کرد. 
شنیده ها نشان از این دارند که گوشی هوشمند با سایز نمایشگر 
کوچک تر برچســب قیمت 5۸0 دالری دارد و نســخه  بزرگ تر 

652 دالر خواهد بود.

طبق گزارش شــرکت تحلیلی IHS، اکثر تلویزیون های جهان 
در آخر ســال آینده UHD می شــوند. طبق این گزارش لیزرها 
جایگزین LCDها می شــود. امروزه شــرکت کار خود را بر روی 
یک تلویزیون پرتاب لیزری ۴K با ابعاد100 اینچ آغاز کرده است، 
طبق گزارشــات، این تلویزیون به طور قابل مالحظه ای ارزان تر 
از تلویزیون های ۴k LCD با همین اندازه اســت. سیستم های 
پرتاب لیزری بــه دیودهای لیزر به عنوان یک منبع نور وابســته 
هســتند که اغلب این تکنولوژی با یک پروژکتــور پرتاب کوتاه 
جفت می شود. این مورد از سال 2013 در پروژکتورهای لیزری 
HD شرکت LG وجود داشت، گرچه این مدل تنها می توانست 
 ۱۰۸۰p با ابعاد100اینــچ را اداره کند. به اعتقــاد فرد چینی 
به نام هیســنس این لیزرها می توانند بهتر عمل کنند. او مدعی 
شد که سیستم سینمایی لیزر دارای زاویه گسترده اولین سیستم 
این چنینی در دنیاســت که از 217 تکنولوژی برتر دنیا استفاده 
می کند، همچنین لنزهای رزولوشــن باال و موتورهای نوری در 
 ۴K UHD این سیستم پروژکتور را قادر می سازد که رزولوشن
 را برای سیســتم فراهم آورد. هیسنس سیســتم جدید خود را 
در آخرین شــب فوتبــال UEFA Euro 2016 در پاریس در 
صفحه نمایش بزرگ تلویزیون های UHD به نمایش گذاشــت 
همچنین در این شب از قیمت آن ها خبر داد. طبق گفته شرکت، 
قیمت هر تلویزیون ۴k LCD با ابعــاد100 اینچ تقریبا90000 
دالر اســت، با این شــرایط نصب یک صفحه نمایش سینمایی 
 بزرگ در خانه کار چندان ساده ای نیست. سیستم پرتاب لیزری

Hisense با همیــن اندازه به مقــدار10000 دالر خواهد بود. 
گرچه ما قیمت را می دانیــم، اما هیچ اطالعاتــی درباره قابلیت 
اســتفاده از آن نداریم. باید بر روی قابلیت اســتفاده از آن هزینه 
شود، امید اســت که این نمایش Hisense بدان معنا باشد که 

عرضه این سیستم به بازار نزدیک است.

۸ شهر کشور به فیبر نوری 
مجهز می شوند

سامسونگ، باز هم صدرنشین 
بازارهای فناوری

گوشی پرچمدار نوکیا 
به زودی رونمایی می شود

لیزر جایگزین LCD در 
تلویزیون هایی با صفحه نمایش بزرگ

اخبار

محققان سه شرکت آمریکایی دیزنی، کلتک و استات سامانه ای بر مبنای هوش 
مصنوعی ایجاد کرده اند که می تواند حرکات بازیکنان فوتبال را پیش بینی کند. 
این سامانه که با شــبکه های عصبی کار می کند پس از بررسی حرکات گذشته 
بازیکن و تشکیل پایگاه دادهای از مجموعه رفتارهای وی، یک طرح واره مجازی 
از این بازیکــن ایجاد می کند و در زمــان برگزاری بازی واقعــی رفتارهای این 
طرح واره را با بازیکن واقعی تطبیق می دهد و حرکات مختلف وی را پیش بینی 
می کند. با توجه به یادگیرنده بودن این سامانه، هر چه بازی های بیشتر و حرکات 
متنوع تری از بازیکن مورد بررسی قرار بگیرد کیفیت پیش بینی ها افزایش پیدا 
خواهد کرد. از قابلیت های این ســامانه این است که می تواند به صورت زنده نیز 
یک بازیکن را تحلیل و حرکات وی را پیش بینی کنــد. آزمایش های اولیه این 
سامانه در بازی فولهام و سوانسی از لیگ برتر انگلیس تا حدودی امیدوارکننده 
بوده اســت و محققان اعالم کرده اند که برای افزایش قدرت این سامانه تالش 

خواهند کرد و سعی می کنند این سامانه را برای ورزش های دیگر نیز آماده کنند.

دانشگاه تگزاس اعالم کرد گروهی به سرپرستی گودیناف و ماریا هلنا براگا 
در حال ســاخت باتری جدیدی هستند که عالوه بر شــارژ سریع تر و دوام 
بیشتر از ایمنی باالتری نیز برخوردار است. از باتری جدید با نام حالت کامال 
جامد یاد می شود. از این نام استنباط می شــود که محصول نهایی برخالف 
باتری های معمول نیازی به اســتفاده از مواد شیمیایی مایع مرسوم نداشته 
و از این رو ایمنی بیشــتری خواهد داشــت، زیرا علت اصلی انفجار باتری 

گوشی ها به کار بردن مواد شیمیایی مایع است. 
به دلیل عدم استفاده  باتری جدید از مواد شــیمیایی مایع و جایگزینی آن 
با مواد دیگر عالوه بر امنیت باالتر، قادر اســت تا سه برابر باتری های معمول 
شارژ شده و عمر طوالنی تری نیز داشــته باشد. قابل ذکر است، هنگامی که 
گودیناف به ســاخت باتری لیتیوم یونی کمک کرد و محصول نهایی آماده 
شد؛ تا یک دهه  بعد در دستگاه ها به کار برده نشد. بنابراین نمی توان انتظار 

داشت که باتری جدید به این زودی مورد استفاده قرار گیرد.

پیش بینی حرکات بازیکنان فوتبال 
با استفاده از هوش مصنوعی

ساخت باتری های ایمن با قابلیت شارژ سریع 
توسط مخترعی ۹۴ ساله

ساخت آهنربای غیر فلزی از کربن

محققان جمهوری چک با آغشته کردن الیه های گرافن با عناصر غیر فلزی، 
کربن مغناطیســی درســت کردند. به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، این 
ابداع که جزییات آن در مجله Nature Communications منتشــر 
شد، اولین آهنربای غیر فلزی اســت که خواص مغناطیسی خود را در دمای 
اتاق حفظ می کنــد. » رادک زبوریل « مدیر مرکز منطقــه ای فناوری های 
پیشرفته و مواد دانشگاه » پاالکی « در جمهوری چک گفت: برای چند سال 
شک داشتیم که بتوان با گرافن - یک الیه دو بعدی از اتم های کربن - کربن 
مغناطیسی تولید کرد؛ اما پس از آغشته کردن گرافن با سایر عناصر غیر فلزی 
مانند فلوئور، هیدروژن و اکســیژن توانستیم یک منبع جدید از گشتاورهای 
 مغناطیســی تولید کنیم که حتی در دمــای اتاق با یکدیگــر ارتباط برقرار 
می کنند. این کشف پیشرفت بزرگی در قابلیت های آهنرباهای آلی محسوب 
می شــود. محققان خاطرنشــان کردند که در سیســتم های فلزی، پدیده 
مغناطیســی از رفتار الکترون ها در ســاختار اتمی فلزها ناشی می شود، اما 
در این آهنربای آلی ابداعی خصیصه های مغناطیســی از رفتار رادیکال های 

شیمیایی غیر فلزی که الکترون های آزاد را حمل می کنند، بروز می کند.

این اسناد نشان می دهد که سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
یا همان ســیا از طریق آلوده کردن تلویزیون ها و گوشی های 
هوشمند به بدافزارها، اقدام به جاسوسی از کاربران می کند.

 این اســناد می گوید که ســیا به صورت مخفیانــه، دوربین 
و میکروفون تجهیزات الکترونیکــی را فعال می کند و حتی 
نرم افزار های واتس اپ و تلگرام هم در معرض جاسوسی قرار 
دارند. این اســناد پس از آن به دســت آمده که سیا کنترل 
خود بر شماری از ابزارها، ویروس ها، تروجان ها و بدافزارهای 
 طراحی شده برای جاسوســی را از دســت داده و این کدها 
به دست شــماری از مقامات اطالعاتی ســابق افتاده است. 
به نوشــته ویکی لیکس، هکرها و افرادی که به این کدهای 
نرم افزاری دســت پیدا کرده اند، اکنون ممکن است امکان 

جاسوسی از افراد را به دست آورده باشند.
آلوده کردن تلویزیون های هوشمند سامسونگ

یکی از ابزارهای ساخته شده با مشــارکت ام آی5 انگلستان، 
پس از نفوذ به تلویزیون های هوشــمند سامســونگ، عمال 
این دستگاه ها را به وسیله شنود بدل می کند. در این حالت، 

هرچند تلویزیون به ظاهر خاموش است، اما در واقع تلویزیون 
در حالت » خاموشی ساختگی « قرار گرفته و مکالمات داخل 
اتاق را ضبط می کند و آنها را از طریق اینترنت به یک ســرور 

مخفی سیا ارسال می کند.
نفوذ به سیستم های عامل رایانه ها

ســیا همچنین تالش قابل توجهی را صورت داد تا کاربران 
 ویندوز مایکروسافت را با اســتفاده از بدافزارهای خود آلوده 

و کنترل کند.
 بســیاری از این بدافزارها از طریق نرم افزارهای ضبط شده 
روی ســی دی یا دی وی دی، دســتگاه های » یــو اس بی « 
 و سیســتم هایی برای مخفی کــردن اطالعــات در تصاویر 
یا در فضاهای مخفی دیســک ها سیســتم عامل ها را آلوده 
می کند. ســیا از این طریق حمالت بدافزاری خودکار را روی 
چندین سیستم عامل انجام می دهد و از این طریق می تواند 
سیســتم عامل های ویندوز، مک او اس10، سیســتم عامل 
ســوالریس، لینوکس و ... را به ســرعت آلوده کرده و تحت 

کنترل درآورد.

فعال کردن دوربین ها و میکروفون های تلفن های 
همراه

این گزارش همچنین می افزاید که واحد دستگاه های تلفن 
همراه سیا چندین حمله برای هک کردن از راه دور و کنترل 
تلفن های هوشــمند مراکز شناخته شــده انجام داده است. 
تلفن هایی که با این بدافزارهای سیا آلوده می شوند، به نوعی 
فرمان می گیرند تا موقعیت مکانی کاربران، ارتباطات صوتی 
و متنی آنها را برای سیا ارســال کنند و همچنین به صورت 
مخفیانه دوربین ها و میکروفون های تلفن های مذکور را فعال 

می کند.
برنامه های واتس  اپ و تلگرام در معرض جاسوسی

ویکی لیکس در بخشی از گزارش خود نوشت که بدافزارهای 
 موجود به ســیا اجازه می دهــد که رمز گــذاری برنامه های 
واتس اپ، سیگنال، تلگرام، ویبو، کانفاید و کالکمن را از طریق 
هک تلفن های هوشمند دور بزند و اطالعات صوتی و متنی را 

قبل از آنکه رمز گذاری استفاده شود، جمع آوری کند.
کنسولگری آمریکا در آلمان، پایگاه جاسوسی سیا

 به نوشــته ویکی لیکس، ســیا عــالوه بر مرکــز ویرجینیا، 
از کنسولگری آمریکا در فرانکفورت آلمان به عنوان پایگاهی 
مخفی برای انجام فعالیت های ســایبری علیه اهداف مدنظر 
در اروپا، خاورمیانه و آفریقا استفاده می کند. هکرهای سیا که 
خارج از کنسولگری فرانکفورت )مرکز اطالعات سایبری اروپا( 
فعالیت می کنند، گذرنامه های دیپلماتیک دارند و در پوشش 
وزارت خارجه آمریکا فعالیت می کنند. به این ترتیب هکرهای 
ســیا بدون اینکه تحت کنترل های مرزی قرار بگیرند به 25 
کشور اروپایی که عضو منطقه شنگن هستند از جمله فرانسه، 
ایتالیا و ســوئیس رفت و آمد داشــته اند. برخی از روش های 
حمالت الکترونیکی ســیا برای نفوذ فیزیکی طراحی شده 
اســت. از این طریق نفوذ در شبکه های سایبری با امنیت باال 
حتی در زمانی که به اینترنت متصل نیستند، صورت می گیرد. 
در این موارد، یک افسر سیا می تواند به صورت فیزیکی وارد 
محل هدف مورد نظر شود. حمله کننده  یک دستگاه » یو اس 
بی « در اختیار دارد که حاوی بدافزاری اســت که برای سیا و 
برای این هدف خاص طراحی شده است. یو اس بی به دستگاه 
رایانه موجود متصل می شود و بدافزار مورد نظر وارد کامپیوتر 
 می شود. حمله کننده ســپس اطالعات را به درون دستگاه 
قابل حمل وارد می کند. برای مثال، جاسوس در حال اسکن 
رایانه برای پیدا کردن ویروس هــا با برنامه های آنتی ویروس 
جعلی نظیر » کسپراســکای «، » مک آفی « و » سوفوس « 
است. اما در حالی که این نرم افزار جعلی روی مانیتور در حال 
اجرا شدن است، سیستم اصلی بدافزار به طور خودکار رایانه را 

آلوده کرده و به زیر و رو کردن آن مشغول می شود.

کافه اپهوش سنج

احتماال برای شما هم پیش آمده است که هنگام مطالعه مطالب 
یک وب ســایت یا پیام هــای طوالنی، با خاموش شــدن  مکرر 
صفحه نمایش مواجه شوید. خوشبختانه اکثر گوشی های جدید 
مجهز به ویژگی جدیــدی با عنوان Smart Stay هســتند 
که با فعال بودن آن ، در پایان هر30 ثانیه، قبل از تاریک شــدن 
صفحه ابتدا برای لحظاتی این ویژگی فعال می شود و اگر صورت 
یا چشم های کاربر را در جلوی گوشی تشــخیص دهد، مانع از 
 تاریک یا خاموش شدن نمایشــگر خواهد شد. اگر گوشی شما 
به این سنسورها مجهز نیست، می توانید به جای لمس های مکرر 
برای جلوگیری از خاموش شــدن صفحه یا حتی افزایش تایمر 
روشن ماندن نمایشگر از اپلیکیشن هایی که برای حل این مشکل 
ساخته شده اند استفاده کنید. No Screen Off اپلیکیشنی 
اســت که با نصب آن می توانید میانبری در اختیار داشته باشید 
که حالت خاموش شــده صفحه را به طور کامل غیرفعال کند. 

 برای مثال می توانید با فعال کردن این ویژگی هنگام اســتفاده 
 از مرورگر، اینســتاگرام و اپلیکیشن های پیام رسان، دیگر هرگز 
با خاموش شــدن صفحه حین مطالعه و مــرور مطالب مواجه 
نشوید. اســتفاده از No Screen Off نیز بسیار ساده است؛ 
به طوری که کافی اســت بعد از اجرا، آن را به حالت On تغییر 
دهید. از حاال تا زمانی که مجددا برنامــه را به حالت Off تغییر 
 دهید، گوشــی شــما هرگز به طور خودکار خاموش نمی شود 

و تنها فشردن دکمه  Power صفحه را خاموش می کند. 
شــما می توانید از ویجت این برنامه نیز اســتفاده کنید تا بدون 
 No Screen Off ،نیاز به ورود جداگانه به داخل اپلیکیشــن
آن را از صفحه  خانگی گوشــی خاموش و روشــن کنید. دقت 
 داشته باشید با روشن کردن این ویژگی، گوشی شما دیگر قادر 
به خاموش کردن خودکار صفحه نخواهد بود و اگر به هر دلیلی 
گوشی خود را قبل از فشــردن دکمه  Power در گوشه ای رها 
کنید، صفحه نمایش شما همچنان روشن باقی خواهد ماند. این 
موضوع می تواند باعث اتمام سریع شــارژ باتری شود؛ بنابراین 
پیشنهاد می کنیم هنگامی که از این ویژگی استفاده می کنید، 
Off کردن آن را بعد از اســتفاده فراموش نکنیــد. برای دانلود 

می توانید از این لینک  goo.gl/IK0WkM   استفاده کنید.

 :No Screen Off برنامه

جلوگیری از خاموش شدن 
صفحه نمایش هنگام مطالعه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  20۹6
یک زن و شوهر بیست و یک سال پیش زمانی که با هم 

ازدواج کردند، سن شوهر سه برابر سن زن بود. 
امروز ســن او دو برابر ســن زنش اســت، زن در روز 

عروسی چند ساله بوده است؟

جواب معمای  20۹۴ 
پاسخ معمای مسابقه دو با مانع:

1( محسن
2( حمید
3( بهشاد
4( بیژن

5( کیوان

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

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

شود.

حمله کننده  
یک دستگاه 
» یو اس بی « 

در اختیار 
دارد که حاوی 

بدافزاری است 
که برای سیا 

و برای 
این هدف خاص 

طراحی 
شده است

 وب سایت افشاگر » ویکی لیکس « مجموعه بزرگی از اسناد محرمانه مربوط به سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
یا همان » سیا « را منتشر کرد.

افشاگری بزرگ ویکی لیکس:

جاسوسی بزرگ سیا از طریق تلویزیون ها و گوشی های هوشمند
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کیهان نوشت: احســان علیخانی در اجرای اخیر خود، به اشتباه 
از مردم خواســت تا به نظرات یک چهره لس آنجلســی و همکار 
شــبکه های ماهواره ای معاند احتــرام بگذارنــد! وی در جریان 
اجرای برنامه »سه ســتاره« با اشــاره به صحبت های یک چهره 
ماهواره ای که صدای محسن چاوشی را ســاختگی دانسته بود، 
خطاب به عالقه مندان این خواننده اظهار داشت: »خوب است که 
نقدپذیر باشیم؛ یک نفر آن ســر دنیا نقدی به این مسئله دارد، به 
هرحال بزرگ تر اســت و در این حوزه تخصص دارد و این مسئله 
را بیان می کند، باید به او هم احتــرام بگذاریم و نظرش را محترم 
بشماریم.« مقصود احســان علیخانی از فردی که او را بزرگ تر و 
متخصص نامیده، یک خواننده شــارالتان لس آنجلسی است که 

کاری جز تولید و انتشار ترانه های مبتذل نکرده است!

اولین پوســتر »ماجرای نیمروز« به کارگردانی محمد حســین 
مهدویان و تهیه کنندگی ســید محمود رضوی رونمایی شد. این 
فیلم که در جشنواره فیلم فجر نامزد ٩ سیمرغ بلورین شد، از ٢٥ 
اسفند ماه در گروه کوروش اکران عمومی می شود.پوستر این فیلم 
توسط آتلیه سه در چهار طراحی شده که پیش از این پوسترهای 
متفاوت ســیانور را طراحی کرده بود. طبق اعالم سازندگان این 
فیلم، فیلم »ماجرای نیمروز« تبلیغــات متفاوتی با طراحی هایی 
متعدد خواهد داشت که هم زمان با اکران منتشر می شود. چیزی 
که در اولین پوســتر فیلم برای اکران عمومی مشــاهده می شود 
یک کپی آشکار و بد ســلیقگی در طراحی پوستر این فیلم است، 
پوستری که شباهت بســیار زیادی به فیلم »هفت دالور« دارد. 
در خالصه داستان این فیلم آمده اســت: در محله های پر آشوب 
تهران، در پیچاپیــچ خیابان ها و کوچه ها و در پســتوی خانه ها 

سرگردان و حیران. آیا این جست وجو را فرجامی هست؟

کاظم پالیزدار دبیر ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در 
مصاحبه ای که با خبرگزاری فــارس درباره وضعیت محمد امامی 
تهیه کننده سریال شهرزاد داشــت گفت: بدهی شان را پرداخت 
کنند قطعا آزاد می شــود. پالیزدار رقم بدهی ایــن تهیه کننده را 
اعالم نکرد و در پاسخ درباره میزان بدهی محمد امامی گفته است: 
»رقم بدهی دقیق ایشان در ذهنم نیست.« و درباره آزادی ایشان 
گفت:    ایشان بدهکار هستند و بانک بابت عدم بازپرداخت بدهی از 
ایشان شکایت کرده، وقتی تکلیف بدهی ایشان مشخص شود آزاد 
می شوند. محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد، در حال حاضر 
به عنوان سرمایه گذار، فیلم سینمایی »خوب، بد، جلف« را بر روی 
پرده سینماهای کشور دارد و ساخت قسمت دوم سریال شهرزاد 
»شــهرزاد ٢« از این ســرمایه گذار در حال انجام است. امامی در 
سینما و به عنوان سرمایه گذار در پروژه های مختلفی چون »تابو« 
)خسرو معصومی(، »ابد و یک روز« )سعید روستایی(، »خوب، بد، 
جلف« )پیمان قاســم خانی( و »کاناپه« )کیانوش عیاری( حضور 
یافته و فعالیت کرده اســت. امامی به علت آنچه دخالت در فساد 

مالی صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان شده دستگیر شده است.

مراســم تجلیل از »غالمحســین ابراهیمی دینانی« در دومین 
همایش مکتب فلسفی اصفهان برگزار می شود.

دومیــن همایش مکتب فلســفی اصفهــان که ظهــر روز 17 
اسفندماه کار خود را در تاالر پیامبر اعظم)ص( دانشگاه اصفهان 
آغاز کرد، در روز ســوم برگزاری خود و در مراســم اختتامیه، از 
چهره ماندگار فلســفه ایــران، دکتر »غالمحســین ابراهیمی 
دینانی« تجلیل بــه عمل می آورد. در این مراســم که با حضور 
جمعی از استادان دانشــگاه و چهره های شاخص رشته فلسفه 
کشور برگزار می شود، از ســال ها فعالیت درخشان این استاد و 
محقق فلسفه تقدیر می شــود. ابراهیمی دینانی زاده روستای 
دینان، از توابع اســتان اصفهان اســت. عمده شــهرت وی به 
علت پژوهش در حکمت اشــراق و ســهروردی و احیای آن در 
سال های اخیر است. وی با بررسی تمامی آثار و نوشته های شیخ 
شــهاب الدین ســهروردی تاکنون چندین کتاب مهم در رابطه 
با فلسفه و افکار این فیلسوف ایرانی نگاشــته  است. دینانی هم 
اکنون استاد بازنشســته گروه فلسفه دانشــکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشــگاه تهران است و در دانشــگاه های تهران، تربیت 
مدرس، دانشگاه مذاهب اســالمی و دانشــگاه آزاد اسالمی به 

تدریس فلسفه اشتغال دارد.

تیم فوتبال جوانان آمریکا با هدایت امید نمازی مربی ایرانی اش 
برای اولین بار توانســت قهرمان کونکاکاف شــود و لیال اوتادی 
این موفقیــت را به وی تبریــک گفت. وی در اینســتاگرامش 
نوشت:شوهرخواهرعزیزم، امیدنمازی ،بهت تبریک میگم وبرات 
بهترینارو آرزو می کنم. ایرانیان چه درســینما وچه درفوتبال، 
درهررشــته ای که باشــند درســطح جهانی افتخارآفرینند.

امیدوارم زودتر درایران قدر ِعلم ودلســوزیت رو بدونن و بازهم 
برای ایران خودمون افتخارآفرین باشی.

مجری سیما، خواننده لس آنجلسی 
را متخصص معرفی کرد!

یک کپی آشکار از »هفت دالور«

 تهیه کننده »شهرزاد« بدهی اش
 را بدهد تا آزاد شود

تجلیل از »ابراهیمی دینانی« در 
همایش مکتب فلسفی اصفهان

 تبریک خانم بازیگر ایرانی
 به شوهر خواهرش 

بیتا بیگی یکی از چند بازیگر فیلم جدید کیانوش عیاری بود که امید 
داشت »کاناپه« در جشنواره ســی و پنجم نمایش داده شود. اما این 
فیلم از سوی هیئت انتخاب کنار گذاشته شد و تا امروز جنجال های 

زیادی اطراف این فیلم و موضوع کاله گیس ها مطرح شده است.
  بیتا بیگــی بازیگر فیلم » کاناپه« با اشــاره به اینکــه فیلم »کاناپه« 
بی شــک یکی از تاثیرگذارترین فیلم های تاریخ سینمای ایران است 
تاکید کرد تنها دلیل توقیف فیلم اســتفاده از کاله گیس بود. بیگی 
بازیگر فیلم »کاناپه« درباره چگونگی حضور در این فیلم گفت: »پاییز 
سال ٩۴ فراخوانی از سوی عوامل فیلم »کاناپه« منتشر شد، مبنی بر 
اینکه خانم هایی از سن 1۸ تا ٢7 سال خودشان را به پروژه »کاناپه« 
معرفی کنند. آقای عیاری به دنبال بازیگران نه چندان معروف و جوان 
بود. آذر ماه سال ٩۴ من این فراخوان را دیدم و این برای هر بازیگری 
آرزو بود که جلوی دوربین آقای عیاری قرار گیرد و به هیچ عنوان برایم 

مهم نبود که  برای حضور در این فیلم باید تست می دادم  یا نه . 

اصغر فرهادی اعالم کرده اســت که فیلم جدیدش را در ماه ســپتامبر 
)شهریور سال آینده( در اســپانیا مقابل دوربین می برد، این کارگردان 
برگزیده اسکار همچنین گفته است: »ساخت یک فیلم کمدی یکی از 
بزرگ ترین آرزوهایم است، فیلمی درباره واقعیات انسانی از نگاه کمدی. 
امیدوارم این کار را به زودی و پس از بازگشــت به ایــران انجام بدهم.« 
فرهادی پس از موفقیت با فیلم »فروشنده« و کسب دو جایزه از جشنواره 
کن و همچنین اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان، فیلم جدیدش را 
از ماه سپتامبر )شهریور ماه( و با بازی »پنه لوپه کروز« و »خاویر باردم« 
زوج برنده اسکار در اسپانیا مقابل دوربین می برد و پیش بینی می شود، 
این فیلم برای ســال آینده آماده نمایش شــود.فرهادی در گفت وگو با 
نشریه اسکرین ضمن اعالم اینکه این زوج سرشناس اسپانیایی لزوما در 
این فیلم در نقش زن و شــوهر ایفای نقش نمی کنند، گفت: »بار دیگر 
در این فیلم زوج های مختلفی حضور خواهند داشت و داستان فیلم نیز 

درباره خانواده و روابط خانوادگی است.

»کاناپه« از تاثیرگذارترین 
فیلم های سینمای ماست

جدیدترین اظهارات فرهادی 
درباره  اسکار و فیلم جدیدش

شعر و ادبیات

سعید بیابانکی می گوید: فکر می کنم سال ٩٥ سالی خالی از 
اتفاق برای حوزه کتاب و ادبیات بود.

این شــاعر در گفت وگو با ایســنا، درباره بهترین و بدترین 
خبر در حوزه ادبیات و کتاب در ســال جــاری اظهار کرد: 
حضــور ذهن نــدارم. اگر هم اتفاقــی افتــاده، آن قدر مهم 
نبوده که به عنــوان یک خبر در ذهنم بمانــد. اخبار ادبیات 
میان خبرهــای مهمی چون درگذشــت آیت ا... هاشــمی 
رفسنجانی، درگذشت عباس کیارســتمی، حادثه پالسکو، 
گرد و غبار اهواز، ســیل در جنوب کشــور و... گم بوده یا به 
چشــم نیامده اند. او درباره بهتریــن کتاب هایی که در طول 
ســال خوانده و توصیه می کند دیگران هــم بخوانند، گفت: 
مجموعه غزل »مهتاب در قلمروی شــب« خسرو احتشامی 
که توسط انتشارات سوره مهر منتشــر شده است و به نظرم 
یکی از بهترین نمونه های شعر پسانیماست. همچنین رمان 
»برکت«  از ابراهیم اکبری دیزگاه را پیشــنهاد می کنم که 
مخاطبان شما بخوانند. این رمان شرح حال یک طلبه جوان 
اســت که در ایام ماه مبارک رمضان برای تبلیغات دینی به 
یک روستا می رود و اهالی روستا واکنش بدی به او دارند، اما 
او به تدریج و یک تنه سعی می کند، رفتارها و باورهای دینی 

مردم را ترمیم کند، که موفق هم می شود؛  این کتاب بسیار 
خواندنی اســت زیرا  قلم زیبایی دارد و در جاهایی طنزآمیز  
است و نویسنده سعی کرده بسیاری از آیات قرآن و باورهای 
دینی را به صورت نهــان به خواننده منتقــل کند.بیابانکی 
دربــاره وضعیت ادبیات در ســالی که گذشــت، اظهارکرد: 
به نظرم اقبال به شــعر معاصر و کتاب های شــعر نسبت به 
دهه های گذشته بیشــتر شده است و شــاید یکی از دالیل 
عمده آن، این مسئله اســت که عالقه مندان به شعر امروز، 
نسل جوان هستند و در شبکه های اجتماعی فعالند که این 
باعث  اقبال  به شعر  شده است. این نکته مثبتی است و  از آن 
به عنوان یک پدیده می توان نام بــرد. او با بیان اینکه جایگاه 
نقد در شــعر امروز از بین رفته اســت، گفت: آنچه در حوزه 
شــعر کاهش  یافته، اندیشــه و عمیق بودن شعر امروز است 
که شاعران جوان میدان دار آن هســتند. این شاعران شاید  
اساسا ارتباطی با ادبیات گذشته ندارند یا  اینکه عالقه ای به 
آن ندارند، در بهترین حالت فقــط آثار یکدیگر را می خوانند 
و تایید می کنند که این پدیده خوبی نیســت و بسیار منفی 
اســت؛ در واقع جایگاه نقد و جایگاه تحلیل  با تایید جابه جا 
شده  اســت و ما به جای تحلیل، یکدیگر را تایید می کنیم. 
کافی اســت در فضای مجازی انتقاد کنیم تا مورد حمالت 
سایبری طرفداران شــاعر واقع  شــویم. بیابانکی همچنین 
افزود: مشکل دیگر شــعر امروز، به غیر از موارد استثنا، این 

است که شعر امروز بسیار عوام زده و عوام گرا شده است. 

فرهاد عظیما تهیه کننده و کارگردان فیلم ســینمایی 
»نبرد خلیج فارس« در گفت وگــو با خبرنگار فرهنگی 
باشگاه خبرنگاران پویا، درباره این فیلم سینمایی گفت: 
انیمیشن »نبرد خلیج فارس« همان طور که از اسمش بر 
می آید یک انیمیشن جنگی است که نبرد نیروی دریایی 
آمریکا و نیروی دریایی سپاه را به تصویر می کشد، که در 
نهایت به پیروی نیروی دریایی پایان می یابد. ما در این 
انیمیشن سعی کردیم از صحنه های حماسی استفاده 
کنیم که در حال حاضر کشورهای غربی برای جلوه گری 
کشورشان اســتفاده می کنند. وی ادامه داد: متاسفانه 
برخی از افراد این گونه از انیمیشن ها را نمی پسندند و به 
همین خاطر به این گونه کارها ایرادات بنی اسرائیلی وارد 
می کنند، مثال یک نفر درباره این انیمیشن به من گفته 
بود که چرا ناوشکن ایرانی به سمت آمریکایی ها به جای 
چهارتا دوتا شلیک کرد! در حال حاضر ما باید تفکر کنیم 
و ببینیم با زبان انیمیشن چگونه  می توانیم حرف هایمان 
را مطرح کنیم. این انیمیشــن نشان می دهد که چگونه 
ناوشکن ایرانی اقدام و عملش منتج به شکست ناوگان 

آمریکا می شود.

 »The Post« استیون اسپیلبرگ برای کارگردانی فیلم
قرارداد امضا کرد. در این فیلم تام هنکس و مریل استریپ 
نقش های اصلی را بازی خواهند کرد. داستان فیلم درباره 
نقش روزنامه واشنگتن پست در انتشار اسناد پنتاگون 
در سال 1٩71 است که بر اساس آنها دولت جانسون به 
شکل سیستماتیک نه تنها به عموم مردم بلکه به کنگره 
آمریکا نیز دروغ گفته بود.تام هنکس در این اثر سینمایی 
نقش بن بردلی سردبیر واشنگتن پست را بازی می کند و 
مریل استریپ در نقش کی گراهام ظاهر خواهد شد. این 
زوج برای حق خود در انتشــار اسنادی که از پنتاگون به 
بیرون درز کرده بود، دولت فدرال را به چالش کشیدند.

ساخت این فیلم در شرایط فعلی سیاسی آمریکا بسیار 
به موقع به نظر می رسد، نه تنها به این دلیل که ترامپ از 
زمان به قدرت رسیدن مدام در حال مخالفت با رسانه ها 
بوده و آنها را »دشمن مردم آمریکا« خوانده، بلکه عالوه 
برآن در دورانی به سر می بریم که انتشار اسناد محرمانه 
دولتی در فضای مجازی به اوج خود رسیده است. به نظر 
می رسد که فیلم تازه اســپیلبرگ فضایی شبیه به فیلم 

»افشاگر/ Spotlight« داشته باشد. 

سعید بیابانکی عنوان کرد:

سالی خالی از اتفاق برای
کتاب و ادبیات

»نبرد خلیج فارس« به زودی به 
تهران می رسد

این فیلم، »ترامپ« را 
خشمگین خواهد کرد

درشهر

تهیه کننــده فیلــم آپاندیس گفــت: جشــنواره فجر 
رودیدادی 10 روزه است که هرســاله برگزار می شود و 
همه عالقه مند هستند فیلم هایشان دیده شود.اگر هیئت 
انتخاب متوجه قابلیت های یک فیلم نشود از کم توفیقی 

خود آنهاست.
به گــزارش ایمنا، مقصود جباری در نشســت صمیمانه 
با هنرمندان پــس از اکران فیلمش در تاالر فرشــچیان 
اصفهان اظهار داشت: باعث افتخار من است که در جمع 
بزرگانی هستم که دربخش های مختلف جشنواره فیلم 
کوتاه حسنات مشغول فعالیت هستند. وی با بیان اینکه 
جشنواره فجر رویدادی  10 روزه است که هرساله برگزار 
می شود و همه عالقه مند هستند فیلم هایشان دیده شود، 
افزود: با توجه به نقدهای منصفانه ای که در طول اکران 
این فیلم پس از جشنواره شــاهد بودم امیدوارم از این به 
بعد این فیلم بهتر دیده شود. تهیه کننده فیلم آپاندیس 
با بیان اینکه اگر هیئــت انتخاب متوجه قابلیت های یک 
فیلم نشــود از کم توفیقی آنهاســت، گفت: نقطه تالقی 
فیلم جایی اســت که با مخاطب برخورد می کند و این 

برای من در سینما مهم است.

رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان گفت: شهرداری 
اصفهان اقدام قابل ستایشــی را در زمینه ترویج فرهنگ 
درخت کاری آغاز کرده اســت. حجت االســالم محمد 
قطبی با بیان این مطلــب گفت: در دین مبین اســالم 
ســفارش فراوانی به نگهداری و حفاظت از سرمایه های 
طبیعی شــده کــه درختــان و گیاهــان از جمله این 
سرمایه های ارزشمند هستند و باید در جهت حفظشان 
اقدامات هدفمند و موثری صورت گیــرد. وی ادامه داد: 
موضوع درخت کاری به نوبه خود یکی از مهم ترین مسائل 
دینی و مذهبی اســت. درخت خــود دارای موضوعیت 

است و کاشتن آن از فضیلت و اجر برخوردار است.
وی با اشاره به اجرای طرح پویش مردمی»درختی برای 
مادرم« ازســوی شــهرداری اصفهان گفت: با مشاهده 
بنرهای مرتبط با این موضوع در ســطح شهر از برگزاری 
این پویش مردمی مطلع شــدم و معتقد هســتم انصافا 
طرحی بسیار خوب و اقدامی قابل ستایش است و باید از 

شهرداری اصفهان تشکر کرد.

تهیه کننده فیلم آپاندیس:

هیئت انتخاب جشنواره فجر 
کم توفیق است

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

اقدام شهرداری اصفهان 
قابل ستایش است

هالیوودانیمیشن

ویژه
پیشنهاد سر دبیر: 

این فیلم، »ترامپ« را خشمگین خواهد کرد

احمدی افزادی صبح دیروز در جمع  خبرنگاران به تشــریح 
اهداف و برنامه های صدا و سیمای اصفهان برای انتخابات ٩6 
و ایام نوروز پرداخت. وی با تقســیم دوران رسانه ای ایران به 
سه دوران رسانه های تک سر )بدون رقیب فنی و محتوایی(، 
رسانه های همســر )رقبای محتوایی( و رســانه های ترکیبی 
همسر و بی ســر )رقبای محتوایی و فنی( اظهار کرد: با ورود 
رسانه های مینیمال شده، عصر نوین رسانه های بی سر یعنی 
شــبکه های تعاملی و اجتماعــی آغاز شــده و در این زمینه 
سازمان صدا و سیما، معاونت فضای مجازی و رسانه های نوین 

را تاسیس کرده است. 
مدیر کل صدا و ســیمای مرکز اصفهان با تشریح برنامه های 
شــبکه اصفهان برای انتخابات ســال ٩6 برنامه ها را به چهار 
مرحله تقسیم کرد و گفت: مرحله اول مرحله تبیین است که تا  
دهه اول فروردین ادامه دارد و در آن برنامه های مستقیم کمتر 
اســت و موضوعاتی مانند اهمیت انتخابــات و آینده برعهده 
برنامه گفت وگوی هفته و بازتاب است.  وی افزود: مرحله دوم 
که از دهه دوم فروردین تا اوایل اردیبهشــت شروع می شود 
برنامه های تبلیغی اســت که به دلیل وجود مناســبت های 
نوروزی و ایام رجب این زمان برای برنامه های تبلیغی انتخاب 
شده است. احمدی با بیان اینکه مرحله سوم مرحله تهییجی 
است، خاطر نشــان کرد: این مرحله ایام منتهی به انتخابات و 
فراخوان روز انتخابات را شامل می شــود و مرحله چهارم نیز 

تبیین نتایج انتخابات خواهد بود. 
مدیر کل صدا و ســیمای مرکز اصفهان با بیــان اینکه برنامه 
دیگر سازمان افکارســنجی و برنامه سازی بر مبنای آن است، 
افزود: در حساسیت انتخابات ســه گانه اصفهان همین بس 
که برای یک کرســی میان دوره ای مجلس 131 نفر ثبت نام 
کرده اند. مدیر کل صدا و ســیمای اصفهان در ادامه به تشریح 
برنامه های سازمان برای حرکت از سوی سیستم های آنالوگ 
به دیجیتال و انتقــال از SD به HD پرداختــه و تصریح کرد: 
امروز همه کشــورهای در حال توســعه به سیستم دیجیتال 
مجهز شــده اند و ضعف ما در این زمینه در حالی که ممکن 
است دنیا فناوری های جدیدتری را  انتخاب کند نگران کننده 
اســت. میل مخاطب برای دریافت تصاویر باکیفیت تر انتقال 
از کیفیت SD بــه HD را ضروری می کند کمــا اینکه دنیا از 

کیفیت HD هم در حال عبور است. 
احمدی به تشریح برنامه شــبکه اصفهان برای تجهیز به فیبر 
نوری و broad band پرداخت و خاطر نشان کرد: متاسفانه 

اصفهان در این زمینه جزو استان های پیشرو نیست. 
وی با طرح این موضوع که فقدان پیوســت رســانه ای باعث 
بی اطالعی مــردم از روند رشــد و انجام پروژه ها در کشــور 
شده اســت، افزود: طرح ها و پروژه های فرهنگی، اقتصادی، 
ورزشــی، هنری و اجتماعی پیوســت رســانه ای نــدارد و 
زمانی که با دعــوت از خبرنــگاران در افتتــاح پروژه ها یک 
انعکاس ســیل گونه صورت می گیــرد تاثیــر الزم را ندارد. 
بنابراین الزم اســت اجراکنندگان پروژه ها بــا صرف هزینه 
برای پــروژه، پیوســت رســانه ای تعریف کننــد. احمدی 
با بیــان اینکه  سیاســت صدا و ســیمای اصفهان در ســال 
 اخیر اســتودیوگریزی بوده اســت، اظهار کــرد: برنامه های

» اینجا اصفهان« و »شــب فیروزه ای« نمونه های موفق این 
سیاست هســتند. در برنامه هایی که با این سیاست اجرا شده 
مخاطب خود را در کنار برنامه احساس می کند. برای مثال در 
برنامه »شهر ضیافت« ماه مبارک بنا بر اعالم سازمان زندان ها 
 ٢٥ میلیارد تومان کمک نقدی مردم بــرای آزادی زندانیان

 جمع آوری شد. 
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان با بیان اینکه برنامه های 
ما در سه حوزه  میل، نیاز و مصلحت می چرخد، افزود: تقویت 
پرسشگری یکی از سیاست های ما بوده است که به طور مثال 
در برنامه ای به نام »پرســان« در رادیو پذیرای بیان مشکالت 
مردم هستیم و این مشکالت را پس از مکتوب کردن به مراجع 

مربوطه ارسال می کنیم. 
احمدی با معرفی برنامه های عید نوروز اظهار کرد: برنامه های 
»کسی میاد ستاره چینی« و  »اینجا اصفهان«، در حوزه سبک 

زندگی پخش می شــود ضمن اینکه در عید نوروز هر روز یک 
فیلم سینمایی و یک فیلم کودک پخش خواهیم کرد. در حوزه 
مستند هم مستندهایی مثل »آخرین جرعه و شهر نان« و » 
اقتصاد در روستا« را با موضوع اقتصاد مقاومتی پخش خواهیم 
کرد. در زمینه ســریال نیز سریال های »رشــید حرفه ای« و 
»هشدار برای کبری 11« در دســتور پخش است. همچنین 
برنامه های رادیویی از ٢۴ اســفند ماه تــا 13 فروردین با 11 
عنوان ویژه برنامه از 6 صبح تا 1٢ شب پخش خواهد شد. وی 
در پاسخ به این ســوال که چرا از مجری بومی در برنامه های 
مهم استفاده نمی شود، تصریح کرد: گرچه سعی ما این است 
که این کار را انجام دهیم اما باید توجه داشــت که ذائقه مردم 

اصفهان بسیار سخت پسند است.
مدیــر کل صــدا و ســیمای 
اصفهان در تشــریح برنامه های 
بــرای  اصفهــان  شــبکه 
پتانســـــیل های  معرفــــی 
 گردشــگری اصفهان در نوروز 
خاطر نشــان کرد: در دو حوزه 
اطالع رسانی پیش از سفر برای 
مردم ایران و اطالع رسانی برای 
گردشــگران حاضر در اصفهان 
برنامه ریزی هایی  ســفر  حین 
انجام شده است. در حوزه اول از 
طریق ارتباط با رادیو استان های 
مجاور و رادیو سراســری جوان 
ســعی در معرفی پتانسیل های 
گردشــگری اصفهان داریم. در 
حوزه دوم ارتباط دائم با ســتاد 
تسهیالت سفر خواهیم داشت 

و وضعیت روزانه راه ها را منعکس خواهیم کرد. 
احمدی همچنین با اشــاره به دو پروژه عظیم سریال سازی 
با عنوان های »هزار سرباز« و »بازگشت سیمرغ« اظهار کرد: 
سریال ۴7 قسمتی بازگشت ســیمرغ بودجه ای بالغ بر 1٥0 
میلیارد تومان دارد و یک پروژه بین المللــی با عوامل ایرانی 
و خارجی است. ســریال هزار ســرباز نیز که در حوزه اقتصاد 
مقاومتی و با محوریت فعالیت های حاج آقا نورا... و تاســیس 
شرکت اســالمیه در اصفهان است به تشــریح تقابل صنعت 
منسوجات ایران با منسوجات انگلستان قبل از اقدامات مشابه 
گاندی در هند می پــردازد.  مدیر کل صدا و ســیمای مرکز 
اصفهان با بیان اعالم خبر افتتاح دو اســتودیوی بزرگ افزود: 
در اوایل سال آینده ایستگاه های جدید فرستنده ما با حضور 

ریاست سازمان افتتاح خواهد شد. 

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان:

ضعف صدا و سیما در سیستم های دیجیتال نگران کننده است
مدیر کل صدا و ســیمای مرکز اصفهــان از افتتاح دو 
اســتودیوی بزرگ در اصفهان خبر داد و گفت: در اوایل 
ســال آینده ایستگاه های جدید فرســتنده با حضور 

ریاست سازمان افتتاح خواهد شد. 

امروز همه کشورهای 
در حال توسعه به 

سیستم  دیجیتال 
مجهز شده اند و ضعف 

ما در این زمینه در 
حالی که ممکن است 

دنیا فناوری های 
 جدیدتری را 

 انتخاب کند
 نگران کننده است

خانه انقالب برگزار می کند؛

دومین رویداد 
تجربه نوردی فرهنگی 
هر هفته اصفهان

تجربیــات نانوشــته، داســتان ناب و مســیر 
زندگی موثران حوزه اقتصــاد و فرهنگ در یک 
گفت وگوی دو طرفه در فضایی کامال دوستانه در 

جمع فعاالن فرهنگی و اقتصادی ارائه می شود.
سید مســعود ذکاوت مند، در رابطه با »رویداد 
تجربه نوردی فرهنگی اصفهان« اظهار کرد: این 
دومین رویداد تجربه نوردی در اصفهان اســت 
که با همــکاری خانه انقالب اســالمی و والیت 
و مرکز شــتاب دهنده کمــان در خانه انقالب 
چهارشنبه ها از ساعت 16 تا ٢0 برگزار می شود.

وی افزود: موضوع این رویــداد اقتصاد فرهنگ 
با رویکرد کســب و کارهای فرهنگی است، این 
برنامه 6 جلســه است که جلســه اول با عنوان 
اقتصاد آموزش با حضور موسســه »طلوع حق« 
برگزار می شود و میهمان ویژه این جلسه جعفر 
فرجی بود. در این جلســه بــه دنبال روش های 
آموزشــی که منجر به درآمدهــای اقتصادی 
می شوند، بوده ایم؛ این جلســه چهارشنبه 1۸ 
اسفندماه برگزار  شد. مدیر روابط عمومی خانه 
انقالب اسالمی و والیت خاطرنشان کرد: جلسه 

دوم با حضور قرض الحسنه حضرت ابوالفضل)ع( 
از قزوین  برگزار می شــود که به موضوع اقتصاد 
اســالمی می پردازد و میهمان این جلسه سعید 
نجم آبادی است و چهارشــنبه 16 فروردین ٩6 
برگزار خواهد شد؛ جلسه سوم با عنوان »حیات 
طیبه« اســت و مجتمع ســبک زندگی حیات 
طیبه در آن حضور خواهد داشت و میهمان ویژه 
آن امیرمسعود استادحسین است که چهارشنبه 

30 فروردین ٩6 برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: جلســه چهارم ایــن رویداد با نام 

»دیرین دیرین« موضوع اقتصاد رسانه را دنبال 
می کنــد، میهمان ویژه آن محمد ابوالحســنی 
است و چهارشــنبه 6 اردیبهشت برگزار خواهد 
شد؛ »نسیم قدر« جلسه پنجم این رویداد است 
با موضوع اقتصاد در سرود و هم خوانی و میهمان 
ویژه آن سید ضیا محسنی است که چهارشنبه 
13 اردیبهشــت ٩6 برگزار می گــردد؛ آخرین 
جلســه نیز با نام »ایران بانو« با موضوع اقتصاد 
پوشش با حضور محمدحســن زمان وزیری ٢0 

اردیبهشت ٩6 برگزار می گردد.

اینستاگردی

در حاشیه
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پیشنهاد سردبیر:
وزارت نیرو فهرست بهره برداران حوضه زاینده رود را اعالم کند

اخبار

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفــت: وزارت نیرو 
فهرســت دقیقی از بهره برداران حوضه زاینده رود را 
مشــخص و اعالم کند. به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه 
اطالع رســانی روابط عمومی استانداری چهارمحال و 
بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در نشست بررسی 
منابع و مصارف حوضه زاینــده رود به میزبانی معاون 
آب و آبفــای وزارت نیــرو تاکید کرد: اعالم رســمی 
و دقیق فهرســت بهره برداران با نام مــکان و میزان 
برداشت از سوی وزارت نیرو ضروری است. وی افزود: 
نصب کنتور و اختصاص میزان تخصیص داده شــده 
به صورت حجمی به چهارمحال و بختیاری خواســته 
اصلی مسئوالن این استان اســت. سلیمانی دشتکی 
تصریح کرد: در این نشســت منابع و مصارف حوضه 
زاینده رود به طور کارشناســی و علمی مورد بررسی 
قرار گرفت. وی یادآور شــد: تامین نیاز آبی ســاکنان 
چهارمحــال و بختیــاری در این بخش بایــد مورد 
توجه جدی قرار گیرد. براســاس این گزارش، در این 
نشست تعدادی از نمایندگان چهارمحال و بختیاری 
در مجلس شــورای اســالمی و مدیران استان حضور 
داشتند. براساس این گزارش،حفر تونل سوم کوهرنگ 
با هدف انتقال قســمتی از آب کارون بــه زاینده رود 
از سوی شــرکت آب منطقه ای اســتان اصفهان در 
سال های گذشته خشــک شــدن برخی منابع آبی 
شهرستان کوهرنگ مانند چشــمه مروارید و دشت 
زرین را به دنبال داشــته است. اســتاندار چهارمحال 
و بختیاری در نشســت با علیرضا تابش رییس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی کشور و معاونان وی اظهار کرد: 
 بنیاد مســکن انقالب اسالمی مشــارکت در اجرای 
پــروژه های مهم ایــن اســتان مانند پــروژه آزادراه 
لردگان - اهواز را بررســی کند. وی گفت: اجرای این 
پروژه مزایای مطلوب و مناسبی برای سرمایه گذاران 
به دنبال دارد. در این نشســت وضعیــت پروژه های 
چهارمحال و بختیاری و مصوبات ســفر رییس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی به این استان مورد بررسی قرار 

گرفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری خواستار شد؛

وزارت نیرو فهرست بهره برداران 
حوضه زاینده رود را اعالم کند

با مسئوالن

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 
بیش از 137 میلیارد ریال محکومیت ناشی از تخلفات تعزیراتی 
در شعب این استان صادر شــد. محمدرضا عمرون  اظهار کرد: 
در ســال جاری 137 میلیــارد و 166 میلیــون و 381 هزار و 
149 ریال محکومیت ناشــی از تخلفات تعزیراتی در شعب این 
استان صادر شده اســت.  وی با اشــاره به  تخلف در زمینه های 
مختلف بیان داشت: محکومیت ناشــی از تخلفات بخش کاال و 
خدمات 33 میلیــارد و 135 میلیون و 394 هــزار و 945 ریال 
بوده اســت. مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری 
از پرونده های وارده در این زمینه خبــر داد و عنوان کرد: 2 هزار 
و 704 فقره پرونده مربوط به تخلفات کاال و خدمات در شــعب 

مختلف استان تشکیل شده است.
عمرون با اشــاره به پرونده های مانده بیان داشــت: از مجموع 
پرونده های بخش کاال و خدمات در ســال جاری 2 هزار و 788 
فقره پرونــده مختومه اعالم شــد و 48 فقره دیگــر باقی مانده 
است. مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: 
مجموع پرونده های تشکیل شده در شــعب تعزیرات حکومتی 
این اســتان در ســال جاری 4 هزار و 580 فقره بوده و 4 هزار و 

663 پرونده مختومه و 164 فقره دیگر  نیز باقی مانده است.

معاون عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیــاری گفت: تکمیل 
بیمارســتان کوهرنگ از مهم ترین اقدامات دولت در این استان 

به شمار می رود.
گودرز امیری در مراســم معارفه معاون درمان تامین اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه تکمیل بیمارســتان 
کوهرنگ و بیمارســتان مالخلیفه از مهم تریــن اقدامات دولت 
در این استان به شمار می رود، اظهارداشــت: برای تکمیل این 

بیمارستان ها بیش از 28 میلیارد تومان هزینه شد.
وی عنوان کــرد: توســعه خدمــات درمانــی و بهداشــتی در 
چهارمحال و بختیاری از مهم ترین اولویت های دولت به شــمار 
می رود که طی فعالیت دولــت یازدهم اقدامات قابل توجهی در 
این استان انجام شده اســت. وی تاکید کرد: بیمارستان بروجن 
 نیز در مســیر تکمیل شــدن قرار گرفته است و ســال آینده به 

بهره برداری می رسد.
معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
با بهره بــرداری از بیمارســتان بروجن زمینه خدمات رســانی 
بهداشــتی و درمانی در شهرســتان بروجن توســعه می یابد، 
 تاکید کــرد: ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی در شهرســتان

بروجن ارتقا می یابد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری 
گفت: 25 راهدارخانه اســتان تجهیــز و در طرح نــوروزی به 

مسافران و شهروندان خدمات رسانی می کند.
منوچهر ســلمان زاده اظهارکرد: با هدف ارتقای ســطح ایمنی 
و آمادگی برای مســافرت های نوروزی تمامــی راهدارخانه ها 
و راهداران اســتان تجهیز شده و آماده اســتقبال از مسافران و 

گردشگران نوروزی هستند.
وی افزود: راهداران استان در قالب 38 اکیپ راهداری به صورت 
شــبانه  روزی در 25 راهدارخانه ثابت و موقت با 287 دســتگاه 
خودروی سنگین، نیمه  سنگین و سبک در ایام نوروز در تمامی 
محورهای مواصالتی اســتان با اولویت راه های اصلی و پر تردد 
به مســافران نوروزی خدمات ارائه می کنند. سلمان زاده ادامه 
داد: نصب و اصالح تابلوهای اطالعاتی و اخطاری انتظامی، خط 
کشــی راه ها، اصالح شیب شــیروانی، رفع افتادگی شانه راه ها، 
اجرای شــیار لرزاننده و رفع خرابی روشــنایی تونل ها و راه ها، 
تهیه و نصب گاردریل، لکــه  گیری و ترمیم آســفالت از جمله 
اقدامات بخش راهداری برای طرح نوروزی است. وی همچنین 
تصریح کــرد: راهدارخانه های اســتان برای اســکان اضطراری 

مسافران نوروزی آمادگی دارند. 

مردم منطقه بلداجی می گویند: ضمن تقدیر و تشــکر از حسن 
توجه اســتاندار محترم به مردم و فرزندان بلداجی در خصوص 
انتصاب  آقای حاج کیانوش نادری بلداجــی به عنوان مدیرکل 
دفتر اســتاندار و روابط عمومــی و امور بین الملل اســتانداری 
دســتور دهند دادگاه عمومی بخش بلداجی قبــل از انتخابات 
شــوراها و ریاســت جمهوری در مراکز بخــش بلداجی مجددا 
راه اندازی و گشــایش یابد و به مردم منطقــه بلداجی چغاخور 
خدمات رســانی کند و بذل توجه نموده و کمک و مســاعدت 
نمایند و صورتجلســه 95/5/4 در خصوص ثبت و ادامه کار اتاق 
اصناف بلداجی و فرخ شهر اجرایی شــود چون مقام عالی وزیر 
صنایع و معادن کشــور و جناب اســتاندار محترم ونمایندگان 
 محتــرم مــردم اســتان در مجلس شــورای اســالمی آقایان

 نوریان،خالدی،کاظمــی و خانم ربیعــی و معاونت محترم امور 
عمرانی اســتانداری جناب آقای امیری در جلسه فوق در تهران  

حضور داشتند و این برنامه باید اجرایی شود.

طی مراسمی با حضور استاندار چهار محال و بختیاری، مدیر کل 
منابع طبیعی استان و مسئوالن اســتان در آستانه هفته منابع 
طبیعی از مرتع دار نمونه استان؛ داریوش صفیان بلداجی تجلیل 

و لوح سپاس به وی اعطا گردید.
صفیان طرح گل محمــدی را در بلداجی برای اولیــن بار اجرا 
نموده و با کشــت گیاهان مرتعی نظیر موســیر و ... مرتع نسار 

بلداجی را حفاظت می کند.
صفیان از مســئوالن اســتانی درخواســت کرد با احداث یک 
کارخانه تولیــد گالب در بلداجی موافقت شــود تــا 80 واحد 
تولید گز، گالب خالص در تولید گز اســتفاده کنند و از کاشان 
اجناس تقلبی خریــداری نکنند. صفیان عــالوه بر مرتع داری، 
 مدیرعامــل تولید واحــد تولیدی گــز داریــوش بلداجی نیز 

می باشد. 

تکمیل بیمارستان کوهرنگ از 
مهم ترین اقدامات دولت است

آمادگی 25راهدارخانه چهارمحال 
برای ارائه خدمات در نوروز

تشکر مردم بلداجی از استاندار

تقدیر استاندار چهارمحال 
از مرتع کار نمونه استان

مدیرکل تعزیرات چهارمحال و بختیاری خبر داد:

صدور بیش از 137 میلیارد ریال 
محکومیت تعزیراتی در سال جاری

مهرا: اســتان چهارمحال و بختیاری با توجه به شــرایط 
توپوگرافی خاص وکوهســتانی بودن و بــارش های قابل 
توجه بــرف و بــاران دارای اقلیم های مختلف اســت و 
وجود جنگل، رودخانه های بی شــمار، تــاالب، منطقه 
 حفاظت شــده و... از ظرفیت های این منطقه به شــمار 

می رود.
به خاطر وجود این شــرایط و ظرفیــت های خاص حفظ 
محیط زیســت در این منطقــه باید با حساســیت های 
 بیشــتری نســبت به دیگر مناطق کشــور مــورد توجه

قرار گیرد.
 احداث معادن و بهره برداری از آنها، از جمله فعالیت های 
اقتصادی به شمار می رود که می تواند در توسعه و ایجاد 
اشــتغال در هر منطقه نقش مهمی داشــته باشد. استان 
چهارمحال و بختیاری یکی از اســتان های کوهســتانی 
کشور به شــمار می رود که دارای معادن با ارزشی است. 
بیشتر معادن این اســتان در مسیر تولید شــن و ماسه، 
سنگ نما، سنگ گچ، سیلیس و مواد اولیه سیمان و خاک 

نسوز فعالیت دارند.
واگذاری بخشی از معادن در این استان در گذشته بدون 
در نظر گرفتن مالحظات زیســت محیطی موجب ایجاد 

خســارت هایی در بخش محیط زیســت و منابع طبیعی 
شده است. بخشی از معدن های استان نیز از جمله معادن 

سنگ موجب مخدوش شدن چهره طبیعت شده اند.
نایب رییس انجمن زیســت محیطی تسنیم چهارمحال و 
بختیاری در گفت وگو با مهر در این خصوص اظهار داشت: 
معادن از پتانسیل های اقتصادی هستند و به عنوان یکی 
از تولید کنندگان درآمد ناخالص کشور به شمار می روند.

هومان خاکپور تاکید کرد: اگر در بهــره برداری از معادن 
مالحظات زیســت محیطــی رعایت نشــود،  این امرمی 
تواند به عنوان یکی از مؤلفه های تخریب کننده در حوزه 

محیط زیست و منابع طبیعی خود را نشان دهد.
این کارشــناس منابع طبیعــی عنوان کرد: بســیاری از 
معادن کشــور با وجــود درآمدهای اقتصــادی، به دلیل 
عدم رعایت مالحظات زیست محیطی و همچنین عملی 
نشدن شرایط اعالم شــده بر روی کاغذ در زمان واگذاری 
موجب ایجاد خســارت هایی در بخش محیط زیســت و 

منابع طبیعی شده است.
وی با اشــاره به فعالیت معادن مختلــف از جمله معادن 
ســنگ در اســتان چهارمحال و بختیاری، عنــوان کرد: 
بســیاری از این معادن در ســطح اســتان موجب ایجاد 

خسارت هایی در بخش محیط زیست استان شده اند.
رعایت نشــدن محــدوده فعالیت بخشــی از این معادن 
موجب شده است که بخشــی از جنگل های استان از بین 
رفته و پوشــش جنگلی تخریب شود. وی گفت: در استان 
چهارمحال و بختیاری بخشــی از معادن مناطق جنگلی 
 در گذشــته واگذار شــده که این معادن خســارت هایی

ایجاد کرده اند.
این محقق و پژوهشــگر ادامه داد: این گونه معادن جدا از 
اینکه تخریب پوشش جنگلی را سبب شــده اند به علت 
ایجاد تاسیســات و فعالیــت های شــبانه روزی موجب 

آلودگی هوا شده اند. 
وی تصریح کــرد: این گونــه معادن با ایجــاد گردو غبار 
در مســیر آلودگــی هوا مــی تواننــد به عنــوان عامل 
تشدیدکنندگی آلودگی هوایی ورود ذرات معلق به سطح 

استان خودشان را نشان دهند.
این دانش آموخته رشــته منابع طبیعی دانشــگاه تهران 
ادامــه داد: مخدوش کــردن چهــره طبیعــت از دیگر 
خسارت های معادن اســتان چهارمحال و بختیاری است 

که به وضوح در بسیاری از نقاط استان مشاهده می شود.
هومان خاکپور بیان داشت: این استان به لحاظ ظرفیت ها 
و جاذبــه های متنــوع می توانــد به یکــی از قطب های 
گردشگری کشور تبدیل شود و بسیاری از معادن در این 
استان به علت جانمایی نامناسب موجب آلودگی دیداری 

شده اند.
وی گفت: در بســیاری از مســیرهای این استان از جمله 
مســیر ارتباطی بروجن - لردگان، خانمیرزا- مالخلیفه، 
 جاده ناغــان و... این آلودگــی های دیــداری به وضوح

دیده می شوند.
وی با اشــاره به اینکه تعدادی از معادن استان در اطراف 
مناطق حفاظت شــده قرار دارند، ادامه داد: فعالیت های 
 این معادن مــی تواند خســارت های باالیــی در حوزه 

حیات وحش استان ایجاد کند.
1۸۶ معدن در چهارمحــال و بختیاری وجود 

دارد
مدیر کل صنعت، معــدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: در حال حاضر 186 معدن با سرمایه گذاری 
یک هزار و 900 میلیــارد ریال در اســتان چهارمحال و 

بختیاری وجود دارد.
 وی تاکید کرد: ســنگ الشــه، ســنگ گچ، سنگ های 
تزئینی و نما، خاک نســوز و مواد اولیه سیمان بیشترین 
مواد معدنی استخراج شــده از معادن استان چهارمحال 
و بختیاری اســت. وی گفت: واگذاری معادن ســنگ در 
گذشته بدون توجه به نیازها و شرایط موجب شده چهره 
طبیعت در بسیاری از نقاط استان آسیب ببیند که این امر 

در بسیاری از جاده های استان قابل مشاهده است.
 وی گفــت: در حــال حاضر بــرای شناســایی معدن از 
 مطالعــات علمی و اکتشــاف ماهــواره ای بهــره گیری 

می شود.

 اگر در بهره برداری 
از معادن مالحظات 

زیست محیطی 
 رعایت نشود، 

این امرمی تواند 
به عنوان یکی 

از مؤلفه های 
تخریب کننده در 

حوزه محیط زیست و 
 منابع طبیعی خود را 

نشان دهد

تخریب پوشــش جنگلی، باال بردن نرخ رســوب گذاری، اختالل در زندگی حیات وحش و... نمونه هایی از 
خسارات معادن به بخش محیط زیست و منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری است.

عبدالمحمد نجاتی مدیرکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: از خرید ماهیان قرمز بیمار با عالئم سستی و بی حالی، شنای 
غیرفعال، فاقد رنگ شــفاف و دارای لکه های ســفید روی پوست بدن 
خودداری شود. وی ادامه داد: ماهی قرمز را برای تبادل اکسیژن با محیط 
در ظرفی با دهانه باز نگهداری کنید و برای  هر قطعه ماهی حداقل دو 
لیتر آب بدون کلر با دمای  22تا 26 درجه سانتی گراد استفاده شود و به 
منظور تعویض آب، هر بار 50 درصد کل آب تعویض شــود و از تعویض 

یکباره خودداری گردد.
 وی با بیان اینکه آب تعویضی ماهی نباید مســتقیما در چاه و  یا معابر 
عمومی تخلیه شود عنوان کرد: در پایان تعطیالت نوروز، ماهی ها را در 
رودخانه ها و یا نهرها رها نکرده و در محل های خاصی که شــهرداری 

مشخص می کند رهاسازی انجام شود.

مدیر تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری از مکان یابی و استقرار 95 
غرفه در استان به منظور توزیع میوه شب عید با قیمت تعادلی خبر داد.

جان محمد اللهیاری در حاشــیه کارگاه آموزشــی و توجیهی ناظران 
توزیع میوه روزهای پایانی سال اظهار کرد: بیش از یک هزار و 300 تن 
میوه در قالب 400 تن سیب درختی و 900 تن میوه پرتقال خریداری 
شده و آماده توزیع است. اللهیاری افزود: توزیع میوه در شهرستان های 
9 گانه چهارمحال و بختیاری از 24 اســفند و در مرکز اســتان از 25 
اسفند امسال آغاز می شود و تا 15 فروردین سال 96 ادامه می یابد. وی 
یادآور شد: میوه شــب عید در چهارمحال و بختیاری 10 تا 15 درصد 
ارزان تر از قیمت بازار عرضه می شود. مدیر تعاون روستایی چهارمحال 
و بختیاری گفت: 100 ناظر برای جلوگیری از هرگونه تخلف در توزیع 

میوه شب عید در استان بر بازار نظارت می کنند.

مردم ماهی های قرمز را در 
رودخانه ها رها نکنند 

استقرار 95غرفه توزیع 
میوه عید در چهارمحال

فعالیتی که بیش از منفعت، ضرر دارد؛

خسارات معادن به محیط زیست بام ایران

شهرستان

مصطفی هادیپور معاون میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری چهارمحال و بختیاری گفت: طی سرکشی 
اخیر نیروهای یگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از کانون 
گردشگری پیرغار شهرستان فارسان مشخص گردید، یک 
عدد شیر سنگی نصب شــده در محل ورودی این کانون، 
به سرقت رفته است. وی با اشاره به اینکه این شیر سنگی 
تاریخی مربوط به دوره قاجاریه است افزود: واحد حقوقی 
ایــن اداره  کل در حال پیگیری ســرقت صــورت گرفته 
می باشد. هادیپور از مردم خواست در صورت کسب آگاهی 
در این خصــوص، مراتب را بــه اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اســتان اطالع دهند. مجموعه 
گردشگری پیرغار در 35 کیلومتری شهرکرد مرکز استان 
چهارمحال و بختیاری و در مجاورت روســتای ده چشمه 
شهرستان فارســان قرار دارد. گفتنی است بر اساس اعالم 
دهیاری روستای ُکران شهرستان فارسان، شنبه گذشته 
14 اسفند 95 هم یک قطعه سنگ قبر تاریخی از گورستان 
قدیمی این روستا به سرقت رفت. همچنین اواخر بهمن ماه 
امسال، اثر تاریخی »نبشــته رخ« در استان چهارمحال و 
بختیاری بــه منظور یافتن گنج و عتیقه جابه جا شــد که 
عوامل این اقدام، پس از حضور ماموران یگان حفاظت اداره 

کل میراث فرهنگی در محل متواری شدند.

ســالم لــردگان: بیــش از 2000 ماشــین ســنگین و 
نیمه سنگین روزانه در محور روستاهاي بردبر، دهنو بردبر 
و هرمو درحال تردد اســت و نارضایتي شدید  5000 نفر 
جمعیت این روســتاها را از وضعیت نامناسب و حادثه خیز 
زیرگــذر و بدقولي مســئوالن راه و شهرســازي به دنبال 

داشته است.
شهروندی از اهالي این روســتا گفت: اگر زمین این پروژه 
مشکل داشت چرا اول مشــکل را با مالکان حل نکردند و 

دیگر اینکه اگر پول نبود چرا شروع به کار کردند.
عبدالرضا امیري، رییس اداره راه و شهرســازي شهرستان 
لردگان در پاســخ و توضیح  علت تأخیر و اینکه چه زماني 
این پروژه افتتاح مي شــود گفت: پروژه زیرگذر روســتاي 
بردبر حدود سه سال اســت که در حال ساخت می باشد 
ولي متاسفانه کار ساخت و ســازش به تأخیر افتاد که یک 
بخش بر مي گردد به مشکالت اجتماعي. زمین اطراف این 
پروژه که براي رمپ هــاي ورودي و خروجي زیرگذر باید 
استفاده شــود متعلق به مالکان خصوصی است که در این 
زمین ها اجازه کار نمي دهند و بخش دیگر آن که مهم ترین 
بخش و علت تأخیر این پروژه اســت وضعیت مالي اســت 
و با اینکه اصل اعتبار این پروژه تخصیص داده شــده ولي 
هنور برای ادامه کار واریز نشده و پیمانکار این پروژه حدود 

هشتصد الي یک میلیارد تومان طلبکار است.

سرقت شیر سنگی
 در فارسان

زیرگذر روستاي بردبر لردگان 
در بالتکلیفي

روستاي کلکله آخرین روستاي شهرستان کیار است که هم 
زیبایي ها و هم توانمندي هاي طبیعي و انساني بسیاري را 
در خود جای داده  است اما مشــکالت و کمبودهاي فراوان 
باعث شــده اســت که اهالي این روســتا در رنج و مشقت 
بسیاری باشــند.  این گزارش جهانبین نیوز به نقل از پایگاه 
خبري تحلیلي کیار بیدار روســتاي کلکله واقع در جنوب 

غرب شهرستان کیار است.
کمبود امکانــات و اشــتغال؛ مهم ترین دلیل 

مهاجرت از روستای کلکله
کمبود امکانات، مشــکالت اشــتغال و... باعث شده است 
جمعیت فعــال این روســتا به دیگر شــهرها و روســتاها 

مهاجرت کنند و در حال حاضر 
ساکنان اصلي روســتاي کلکله 
را ســالمندان، زنــان و کودکان 
تشــکیل مي دهند. دبســتان 
شــهید قیاســي در این روستا 
فعال اســت و توســط سه معلم 
و به صــورت کالس هاس چند 
پایه اداره مي شود. یکي از اهالي 
روســتاي کلکله بــه خبرنگار 
پایگاه خبري تحلیلي کیار بیدار 
گفت: از مهم ترین مشکالت این 
روستا فقدان مدارس راهنمایي 
و دبیرستان است که بسیاري از 
دانش آموزان دختر و پسر به این 
دلیل پس از اتمام دوران ابتدایي 

و دبیرستان به ناچار ترک تحصیل مي نمایند.
وي افزود: در صورتي که دانش آموزان این روستا قصد ادامه 
تحصیل داشته باشند باید به روســتاهاي دورک و دوپالن 
بروند که مشکالت عدیده مالي ساکنان، اغلب مانع از تحقق 

ادامه تحصیل دانش آموزان مي شود.
یکي از مهم ترین مشــکالتي که در روستاي کلکله مشهود 

کلکله روستایی زیبا؛ اما 
محروم در انتهای کیار

اســت عدم وجود یک دســتگاه پل مناســب بــرای تردد 
خودرو هاي سنگین و نیمه سنگین است که باعث شده اهالي 

این روستا مشقات بسیاري را متحمل شوند.
در حــال حاضر در مجاورت جاده مشــایخ به لــردگان یک 
دســتگاه پل عابر پیاده براي تردد اهالي، روي رودخانه نصب 
شــده که منحصرا براي تردد افراد در نظر گرفته شده است 
البته با تغییرات ایجاد شده خودرو هاي سبک نیز به سختي 

از روي آن تردد مي نمایند.
دهیار روستاي کلکله در این زمینه گفت: با توجه به وضعیت 
موجود پل، امکان تردد خودروهاي سنگین در روستا وجود 
ندارد به طوري که خــودروی حمل زبالــه تعاوني دهیاران 
بخش ناغان نمي تواند برای جمع آوري زباله هاي روستاییان 

وارد روستا شود.
قیاسي دیگر مشــکل مهم این روســتا را قرار گیري آن در 
دامنه کوه عنوان کرد و گفت: در بارش هاي ســنگین بخش 
اعظمي از آب باران به سمت روســتا روانه مي شود و همراه 
با خود سنگ و خاک بسیاري را وارد کوچه ها و خیابان هاي 
روستا مي کند که الزم است ستاد بحران استان چهارمحال و 
بختیاري در زمینه حل این مشکل و اجراي مسیل، تمهیدات 
الزم را بیندیشــد. دهیار روســتاي کلکله فقدان ساختمان 
پایگاه بســیج و همچنین نیاز به یک مرکز بهداشتي درماني 

را  از دیگر کمبودهاي این روستا عنوان نمود.

در حال حاضر 
ساکنان اصلي 
 روستاي کلکله

 را سالمندان، زنان و 
 کودکان تشکیل 

مي دهند
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 پیشنهاد  سردبیر: 
مرگ دردناک پسر در برابر چشمان پدر

مردی 37 ســاله  براثر گیرکردن سرش بین شاســی و اتاقک یک 
خودرو کمپرســی، به طرز فجیعی فــوت کرد. مــردی با هویت 
مشخص، شــامگاه دوشــنبه 16 اســفند براثر گیرکردن سرش 
بین شاسی و اتاقک کمپرســی، جان خود را از دست داد. فرمانده 
عملیات ایستگاه 17 آتش نشانی در این باره گفت: در محل حادثه 
یعنی شهرک میانرود، مرد جوان 37 ساله ای در حین کار و به علت 
نامعلومی از ناحیه سر بین شاســی و اتاق کمپرسی خودرو ایسوزو 
گرفتار شده بود. مصطفی صفری، با بیان اینکه ساعت19:20 دقیقه 
این حادثه به مرکز آتش نشانی اعالم و بالفاصله تیم عملیاتی اعزام 
شده بود، گفت: به محض رسیدن نیروهای آتش نشانی مشاهده شد 
افراد حاضر در محل شخص را از بین اتاقک و شاسی خودرو خارج 
 کرده و به عوامــل اورژانس حاضر در محل تحویــل داده بودند که 

با معاینه اولیه عوامل اورژانس، مرگ وی تایید شد.

مرگ فجیع جوان 37 ساله در شیراز

حوادث ایران

 فرمانده انتظامی ارومیه خبر بمب گذاری درخیابان شهید آهندوست 
را بی اساس دانست و تکذیب کرد. سرهنگ صمدپور فرمانده انتظامی 
ارومیه اظهار داشــت: پیرو درج خبر بمب گذاری درخیابان شهید 
 آهندوست ارومیه درفضای مجازی موضوع شــایعه بوده و تکذیب 
می شود. وی افزود: پیرو تماس یکی از شهروندان مبنی بر وجود یک 
بسته مشکوک در خیابان شهید آهندوســت، عوامل چک و خنثی 
 ســازی بالفاصله در محل حاضر و با رعایت تمامی شرایط احتیاطی 
به بررســی موضوع پرداختند. ســرهنگ صمدپور تصریح کرد : در 

نهایت مشخص شد بسته مشکوک کیف سامسونت خالی بوده است.

  پسر جوان در ســناریوی دردناکی در برابر چشــمان پدر پیرش 
به کام مرگ فرو رفت. به گزارش رکنا، شــامگاه دوشنبه 16 اسفند 
ماه سال جاری مردی در تماس با ماموران پلیس110 و امدادگران 
اورژانس برای نجات جان پسر 35 ساله اش درخواست کمک کرد.

خیلی زود تیم های امدادی و پلیس با حضور در خانه مرد80 ساله 
در بلوار طبرسی شمالی مشهد با جسد پســر جوان رو به رو شدند. 
پدر این جوان به ماموران گفت: در خانه بودیم که ناگهان پســرم 
به علت نامعلومی دچار حالت تهوع و صرع شــد کــه از امدادگران 
اورژانس درخواست کمک کردم که قبل از حضور تیم پزشکی وی 
 به کام مرگ فرو رفت. بنا به این گزارش، بازپرس پرونده دستور داد 
 تا با انتقال جســد این جوان 35 ساله علت مرگ وی مشخص شود 

و تحقیقات در این مرگ مرموز ادامه دارد.

بمب گذاری در ارومیه تکذیب شد

مرگ دردناک پسر 
در برابر چشمان پدر

یادآوری آن لحظات تلخ و دلهره آور آن چنان سنگین است 
 که گاه بغض مــی کند و خود را یــک آن در آن حادثه تصور 
 می کند، اینکه وقتی می رود سر کوچه می بیند، همسایه ها

 اطراف پســرش را گرفته اند و صورت گردن تنها پســر 16 
ساله اش سوخته و از گوش هایش خون می آید...

یادآوری خاطره تلخ آن روز برای » رضا هاشــمی راد « پدر 
نه چندان مســن » عرفان « که اکنون 17 ساله و تنها فرزند 

خانواده است، بسیار سخت است.  
 پــدر عرفــان، صحبــت هایــش را ایــن گونــه شــروع 
می کند، شــب چهارشــنبه سوری ســال گذشــته برای 
 اینکه فرزنــدم از مراســم خطرناک این شــب دور باشــد 
و در خیابان ها نباشــد، او را خانه دایی اش فرســتادم. چون 
خــودم در کودکی در شــب چهارشــنبه ســوری هنگام 
پریدن از روی آتش دچار ســوختگی شــده بودم از خطرات 
 این شــب خیلی می ترســیدم. اما جــوان های ایــن دوره 

و زمانه گویا تفریح دیگری ندارند و بــه گونه ای می خواهند 
خود را خالی کنند و فشــار را با ترقه انداختن از روی دوش 
خودشــان بردارند، اما نمــی دانند چه بدبختی پشــت آن 
اســت. قرار بود پســرم از خانه دایی اش به منــزل بازگردد. 
هر10 دقیقه یک بــار با موبایل، پســرم را کنترل می کردم، 
 یک ربع به 9 شــب بــود که بــا او تماس گرفتــم، گفت که 

در حال برگشت به خانه است. 
 ســاعت به 9 و30 و حتی حدود10 شب رســید، اما خبری 
از عرفان نشــد، با موبایلش تماس گرفتم، امــا دیدم جواب 
نمی دهد فکر کردم به خاطر روشــن بودن ضبط ماشــین، 
 صدای موبایل را نشــنیده اســت؛ نگران بودم و دلم شــور 
می زد، احســاس می کردم اتفاقی رخ داده است، در تماس 
بعدی شــخصی به تلفــن جــواب داد و گفت کــه عرفان، 
نارنجک بــه صورتش خورده اســت. در آن لحظه گویا مرگ 
را با چشــمان خودم دیدم، باورم نمی شــد، من که همیشه 

 هواســم به فرزندم بود، چــه اتفاقــی برایش افتــاد، او که 
در چنــد قدمــی خانه بــود، در همیــن چنــد دقیقه چه 
اتفاقی افتاد؟ با دوســتم بــه محل حادثه رفتــم و هنگامی 
 که ســر و صورت ســوخته او را دیدم و وقتــی دیدم خون 
از گوش هایش بیــرون می آید، در جا روی زمین نشســتم، 
آن شــب را هرگــز فرامــوش نمی کنــم. حالــم خیلی بد 
شــد و همســایه ها به کمکم آمدنــد. هنگامی کــه عرفان 
 داخل ماشــین در راه برگشــت به منــزل بــوده، چند نفر 
 در پیاده رو مشــغول بازی بــا مواد منفجــره بودند و هنگام 
رد شــدن خــودرو، نارنجــک دســتی را به طرف شیشــه 
 خــودرو کــه نیمه بــاز بود، پــرت مــی کننــد و نارنجک 
به ســتون در ماشــین برخورد مــی کند و چون شیشــه 
 ماشــین تا نصفه پایین بــوده اســت، انفجار آن پســرم را 
 می گیرد. دکتر می گفت که اگر این نارنجک به ســر پسرم 
 می خورد، ســر را قطع می کــرد. این مــواد منفجره ای که 
 در چهارشنبه ســوری اســتفاده می کنند موادی است که 
در جبهه هــا اســتفاده می کردنــد. هنــگام رخ دادن این 
 حادثه بــه اورژانس زنــگ زدم، امــا خیابان ها شــلوغ بود 
 و اورژانس نمی آمد؛ خون از گوش پســرم بیرون می زد، بعد 
 از 20 دقیقــه موتورســوار اورژانــس آمــد، اما نمی شــد 
با موتور عرفان را به بیمارســتان منتقل کنیم چون احتمال 

ضربه مغزی وجود داشت و نمی شد او را تکان داد. 
یکی از ماموران نیــروی انتظامی به اورژانس زنگ شــد بعد 
از20 دقیقه آمبوالنســی آمد و آمبوالنس پس از رسیدن به 
بیمارستان،90 هزار تومان پول طلب کرد، کارت ملی دوستم 
را گرو گذاشتم. ابتدا رفتیم به بیمارستان سوانح و سوختگی 
که در ونک واقع شده است؛ آنجا گفتند که پسرم ضربه مغزی 
 شده است و حالش بد اســت؛ دوباره حالم بد شد، تمام دنیا 
بر سرم آوار شد، آب به صورتم زدند؛ بعد گفتند ضربه مغزی 
مهم تر از سوختگی است و او را به بیمارستان دیگری ببرید، 
 بنابراین او را به بیمارستان حضرت رســول بردم و فورا آنجا 
 از ســر پســرم عکــس انداختنــد و گفتنــد کــه یکــی 
از مویرگ های مغز بر اثر انفجار پاره و خون در مغز جمع شده 
و هر لحظه امکان دارد که به کما برود. دست پسرم را گرفته 
 بودم و از او سوال می کردم تا ببینم مشکلی برای حافظه اش
 ایجاد شده یا نه و پسرم هوشیار بود و من را دلداری می داد.

 برای بردن پســرم به اتــاق عمل از من امضا می خواســتند 
و من گفتم که اگر بالیی ســر پســرم بیاید، چــه کنم؟ در 
 جواب گفتند، خودت امضا کردی و اگر هم او را به اتاق عمل 
نمی بردند، از آن جایی کــه70 درصد مغز را خون گرفته بود 
و هرلحظه امکان داشت به کما برود، برگه بیمارستان را امضا 

کردم. شب دوم پرســتاری به من گفت که 85 درصد مغز را 
 خون گرفته درحالی که دکتر ته دلم را خالی کرد و گفت که 
هر اتفاقی در اتاق عمل بیفتد مسئول آن خودت هستی، اما 
 پرســتار به من گفت که اگر اتفاقی بیفتد خواست خدا بوده 
و به خدا توکل کن و پســرت را به اتاق عمــل ببر چون اگر 
همین طوری بمانــد خون تمام مغز او را فــرا خواهد گرفت. 
بنابراین چهار صبح به بخش پزشکی قانونی بیمارستان رفتم 

و امضا دادم و بعد به نمازخانه رفتم. 
به این فکر می کردم آن کســی که این بال را سر پسرم آورده 

اکنون با خیال راحت خواب است، اما من و فرزندم...
در اتاق عمل، کاســه سر پسرم را برداشــتند و خونابه هایی 
 که در مغز جمع شــده بود را خالی کردند؛ عرفان 9 ســاعت 
در اتاق عمــل بود. بعد از انتقال پســرم به بخــش، او به من 
گفت که گوشم نمی شــنود. متخصصی آوردم و او گفت که 
بر اثر انفجار زیاد، حلزونی گوش از بین رفته و گوش عفونت 
 کرده و باید تخلیه شــود وگرنه عفونت وارد مغز می شــود، 
او را به بخــش دیگری در همان بیمارســتان بــرای تخلیه 

عفونت گوش، منتقل کردند. 
من کارگر و مســتاجر هســتم و نمی توانســتم هزینه های 
درمانی را بدهم، اما تا همین اآلن حــدود30 میلیون تومان 

بابت هزینه های درمانی پرداخته ام.
ایــام عیــد را در بیمارســتان ســپری کــردم و پنجم عید 
 گفتند دکترها مرخصی رفته اند و پســرم را مرخص کردند 
 و دوباره پنجم اردیبهشــت ماه برای تخلیــه عفونت گوش 
به بیمارســتان رفتم و دوبــاره 450 هزار تومــان پرداخت 

 کــردم. با ایــن اتفــاق تمام 
زندگی ام، زیر و رو شــد. فقط 
به این امید بــودم که فرزندم 
 حالش خوب شود. دلم از این 
می سوزد پسرم کاری نکرده 
 و بایــد تــاوان بدهد. پســرم 
در این سن و سال به جای آن 
که به دنبال تفریحات ســالم 
 جوانی باشــد، خانه نشــین 
و گوشه گیر شــده و از وقتی 
این اتفاق تلــخ برایش افتاد، 
 کمتر از خانه بیــرون می آید 
و هنوز نتوانسته با این موضوع 
 کنار بیایــد. کاله بر ســرش 
 مـــی گـــذارد تـــا جــای 

شکافتگی ها پیدا نباشد. 
انگار روی سر و پیشانی پسرم 

لحاف دوزی کرده اند. 
عرفان من تنها 17 سال دارد. 
او چه گناهی کرده بود که باید 
به چنیــن سرنوشــت تلخی 

دچار شود؟

هنگامی که عرفان 
داخل ماشین در راه 

برگشت به منزل 
 بوده، چند نفر 

در پیاده رو مشغول 
بازی با مواد منفجره 

 بودند و هنگام 
رد شدن خودرو، 

نارنجک دستی را 
به طرف شیشه 

خودرو که نیمه باز 
بود، پرت می کنند

ابالغ رای
12/333  شــماره دادنامــه: 9509970352701972 شــماره پرونــده: 
9509980359900514 شماره بایگانی شــعبه: 951032 شاکی: خانم اعظم 
فروغی ابری فرزند اکبر به نشانی اصفهان- خ جی- ابر- محله اطشاران- کوی 
جنب امامزاده- کوی نور 3-  فاقد پالک، متهم: آقای امیر شــجاعی به نشانی 
مجهول المــکان، اتهام: خیانت در امانت، گردشــکار: دادگاه پس از بررســی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای امیر شجاعی و فعاًل متواری و 
بدون تأمین دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره 564343 
مقوم به مبلغ 18/000/000 ریال عهده بانک سپه موضوع شکایت خانم اعظم 
فروغی ابری فرزند اکبر نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، اظهارات گواه 
و با توجه به متواری بودن متهم و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان 
بنابراین دادگاه وقوع بزه از سوی ایشان را محرز دانسته مستنداً به ماده 674 
از قانون تعزیرات متهم را به تحمل 6 ماه حســب تعزیــری محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
 ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است.  
م الف: 38680 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 101 جزایی سابق( 

) 201 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

12/332  شــماره دادنامــه: 9509970353702439 شــماره پرونــده: 
9409980365100190 شماره بایگانی شعبه: 940269 شکات: 1- خانم فاطمه 
مختاری باغکمه فرزند عبداله 2- آقای عبداله مختــاری باغکمه فرزند محمد 
همگی به نشانی شهرستان اصفهان بلوار کشاورز ورودی امیریه بلوار گلها 
بن بست گل محمدی مجتمع مسکونی کوثر واحد 7، متهم: آقای مجید احمدی 
فرزند قربانعلی به نشــانی خ رباط دوم خ مخابرات مجتمع مسکونی ساحل ط 
همکف، اتهام: توهین، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مجید احمدی فرزند 
قربانعلی- متواری دایر بر توهین نسبت به آقای عبداله مختاری فرزند محمد 
و خانم فاطمه مختاری فرزند عبداله با توجه به شــاکیان- متن پیامک ارسال 
شده از خط 09338344527 متصرفی متهم که همسر شاکیه می باشد و نظر 
به بررسی فایل های صوتی که توسط شــاکیه در طی تماس های تلفنی متهم 
با وی ضبط نموده است ) صفحه 47 پرونده( و با التفات به اینکه متهم به رغم 
ابالغ احضاریه از طریق نشر آگهی در روزنامه در جلسه دادرسی 95/11/26 
حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارســال ننموده و با امعان نظر به کیفرخواست 
صادره سایر قرائن وامارات مضبوط در پرونده ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه 
مشارالیه محرز و مسلم است لذا دادگاه مســتنداً به ماده 608 قانون تعزیرات 
مصوب 1375 متهم را به تحمل چهل ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید. 
در مورد دیگر اتهام متهم مبنی بر مزاحمت تلفنی به لحاظ فقد اذله کافی- عدم 
تحقق ارکان بزه معنونه، با استناد به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 
1392 و استظهار از اصل ماده 37 قانون اساسی رای برائت وی صادر و اعالم 
می گردد رای محکومیت صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از انقضای واخواهی از 
جهت محکومیت صادره و رای برائت قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 38734 شعبه 111 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 111 جزایی سابق( ) 308 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/331  شــماره دادنامــه: 9509970354502051 شــماره پرونــده: 
9509980354500148 شــماره بایگانــی شــعبه: 950889  خواهان: آقای 
رسول رحمتی حسین آبادی فرزند اکبر به نشانی خ حسین آباد کوچه شهید 
خدادادی پ 9 فعاًل زندان ویال شــهر نجف آباد، خواندگان: 1- آقای احســان 
سلیمانی فرزند عباس 2- آقای مجید ســلیمانی کیا 3- آقای احمدپویا فرزند 
عباس 4- خانم مرضیه قدم دزفولی فرزند محمد حسن 5-  آقای اکبر عزیزی 
فرزند عیسی قلی 6- آقای امیر رضا میرطالیی همگی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: اعســار از پرداخت محکوم به،  گردشــکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای رسول 

رحمتی فرزند اکبر به طرفیت خواندگان 1- احمد پویا بزرگمهر 2- اکبر عزیزی 
3- مرضیه قدم دزفولی 4- امیر رضا میرطالئی 5- احســان سلیمی 6- مجید 
سلیمانی کیا به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 
930776-93/5/16 و تقاضای تقســیط آن به این توضیح که خواهان اظهار 
داشــته این جانب جمعًا مبلغ 496/130/000 ریال در حــق خواندگان محکوم 
شــده ام و توانایی پرداخت یک جت و دفعه واحده آنرا ندارم و تقاضای قبول 
اعسار و تقسیط محکوم به را دارم. با توجه به دادخواست تقدیمی- استشهادیه 
پیوست- اظهارات شــهود و اینکه خواندگان نیز درجلســه رسیدگی حاضر 
نشــده و به صورت مکتوب نیز دفاع موثری ننموده اند دادگاه دعوی خواهان 
را ثابت دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیتهای مالی خواهان را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به صورت 
نقد و پرداخت ماهیانه مبلغ ده میلیون ریال در حق خواندگان به نســبت سهم 
هر یک تا اســتهالک کامل محکوم به محکوم می نمایــد. تاریخ پرداخت اولین 
قسط پس از دوماه آزادی از زندان خواهد بود. بدیهی است در صورت خروج 
خواهان از اعسار مکلف به پرداخت یکجا و دفعه واحده محکوم به خواهد بود. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
مرجع و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید 
 نظر استان می باشد.  م الف: 38730 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 119 جزایی سابق( ) 351 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12/330  شــماره دادنامــه: 9509970370601526 شــماره پرونــده: 
9309980351100010 شــماره بایگانی شــعبه: 950657  تجدید نظر خواه: 
آقای ناصر رحیمی با وکالت آقای سید رضا پور موسوی فرزند سید مجتبی 
به نشانی اصفهان – خ چهارباغ  عباسی اول سید علی خان جنب مسجد الهادی 
طبقه اول، تجدید نظرخوانده: خانم نیوشــا رحیمی به نشانی مجهول المکان، 
تجدید نظر خواسته: تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه 95/1/25-950061 
صادره از شــعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان، گردشــکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده و انجام مشــاوره ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای دادگاه: تجدید 
نظرخواهی آقای ســید رضا پور موســوی به وکالت از آقای ناصر رحیمی 
از دادنامه شــماره 950061-95/1/25 شــعبه 11 حقوقی اصفهان متضمن 
صدور حکم به رد ادعایش درخواســته اثبات رابطه استیجاری و نیز الزام به 
تنظیم سند رسمی اجاره می باشــد این دادگاه با توجه به مفاد شهادت شهود 
و اینکه دفاعی در مقابل ادعا نشده تجدید نظرخواهی را در مورد اثبات رابطه 
استیجاری از سال 1368 و در شغل مسافرخانه وارد تشخیص داده و دادنامه 
تجدیدنظرخواسته را به اســتناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی در این 
قسمت نقض و حکم بر اثبات رابطه استیجاری در مسافرخانه موضوع پرونده 
از ســال 1368 صادر و اعالم می گردد و تجدیدنظرخواهی در مورد الزام به 
تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به اینکه مورد اجاره در راستای صدور حکم 
خلع ید تخلیه شده لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت غیر وارد تشخیص و با 
رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را به استناد ماده 358 قانون اخیرالذکر 
تایید می نماید. رای صادره در مورد محکومیت ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل اعتراض در این شعبه می باشد. م الف: 38729 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان ) 283 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/326  شــماره دادنامــه: 9509970353002019 شــماره پرونــده: 
9509980365800727 شــماره بایگانی شعبه: 951237  شــکات: 1- آقای 
صادق قنبریان فرزند محمدرضا 2- آقای محمدرضا قنبریان فرزند براتعلی 
3- خانم اشرف بهمن زیاری فرزند حسین همگی به نشانی اصفهان خ شهیدان 
خ پوریای ولی ک. ش کریمــی ک.ش کرمانی بن صنوبــر پ 34، متهم: آقای 
منصور حقی به نشــانی مجهول المکان، اتهام: ایــراد صدمه بدنی غیرعمدی 
بر اثر تصادف رانندگی، گردشــکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام  
آقا منصور حقی ابرالقی فرزند علــی مبنی بر بی احتیاطــی و بی مباالتی در 
امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نســبت به شــکات به شرح 

کیفرخواست صادره از ســوی دادســرای عمومی وانقالب اصفهان دادگاه 
با توجه به گزارش مامورین شکایت شاکی نظریه افســر کاردان فنی، نظریه 
پزشــکی قانونی اقرار متهم و سایر قرائن و امارات منعکســه در پرونده بزه 
انتسابی را محرز دانسته از جهت جنبه خصوصی جرم مستنداً به مواد 448 و 
449 و 488 و 489 و 709 و 710 و 714 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
متهم مذکور را به پرداخت دیه در حق مصدوم آقــای صادق قنبریان از بابت 
1- ارش سائیدگی در حد حارصه قدام راست قفسه سینه نیم درصد دیه کامل 
2- ارش تورم ساعد چپ نیم درصد دیه کامل 3- سائیدگی حارصه قدام ساعد 
چپ، خلف ساعد چپ وخلف آرنج راست هر کدام نیم درصددیه کامل 2- خانم 
اشرف بهمن زیاری از بابت 1- ارش تورم روی پای چپ نیم درصد دیه کامل 
2- ارش تورم  مختصر سمت راست قدام قفسه سینه سه دهم درصد دیه کامل 
3- کبودی در حال جــذب روی پای چپ، باالی زانوی چــپ زیر زانوی چپ،  
سمت راست قدام قفسه سینه هر کدام یک ونیم هزارم دیه کامل 4- خراشیدگی 
حارصه قدام ساق پای چپ نیم درصد دیه کامل محکوم تا حداکثر ظرف 2 سال 
از تاریخ وقوع حادثه و با رعایت ماده 489 قانون مارالذکر ) هر ســال نصف 
دیه(  پرداخت نماید و از جهت جنبه عمومی جرم مســتنداً به ماده 717 قانون 
مجازات اسالمی و با رعایت بند اول ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای 
دولت و مصرف آن در موارد معین متهم موصــوف را به پرداخت مبلغ چهار 
میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره 
غیابی محسوب ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع 
سپس ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان 
 اصفهان می باشد.  م الف: 38709 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 104 جزایی سابق( ) 416 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12/317 کالســه پرونــده:1920/94 شــماره دادنامــه:27-95/1/15 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد 
با وکالت محمد دانشــور به نشــانی دولت  آباد میدان انقالب بلوار دانشــگاه 
ابتدای خ آزادگان کوچه کمیته امداد، خوانــدگان: 1- امراله امینی 2- روح اله 
امینی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
آقای محمد دانشــور به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت امراله امینی و 
روح اله امینی به خواسته مطالبه مبلغ 142/000/000 ریال بخشی از وجه یک 
فقره چک به شــماره 120275 -94/5/4 به عهده بانک کشاورزی شعبه هزار 
جریب به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آ گهی در 
جلسه 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 به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 و 214 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 142/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/125/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی با احتساب 
مرحله اجرا و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )94/5/4(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی 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 باشــد. م الف:38644 شعبه 6 شورای حل 

اختالف اصفهان )322 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12/318 کالســه پرونده:635/94 شــماره دادنامه:2135-94/11/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد 
به نشانی اصفهان خرازی خ امام خمینی روبروی سه راه ملک شهر )قدس( با 
 وکالت محمد دانشور به نشــانی دولت  آباد میدان انقالب بلوار دانشگاه نبش

 خ آیت اله محقق نبش سایپا دفتر وکالت خانم سعیدیان، خواندگان: 1- محسن 
دهقانــی 2- علی جدیدی هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه 
بخشی از یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات 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 دعوای بانک مهر اقتصاد با وکالت محمد دانشور به طرفیت محسن 
دهقانی و علی جدیدی  به خواســته مطالبه مبلغ 22/876/000 ریال بخشــی 
از وجه یک فقره چک به شــماره 487620/24 -94/1/25 بــه عهده بانک ملت 
محمودآباد اصفهان به انضمام مطلق خســارت قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقــای اصول مســتندات در ید خواهان و صــدور گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این کــه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از 
طریق نشرآگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پســندی 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 212 و 214 قانون تجــارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم 
بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی بــه پرداخت مبلغ 22/876/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 320/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )94/1/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. تامین خواسته طی دادنامه 1002-94/6/11 صادر 
گردیده است.  م الف:38643 شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان )347 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

12/319 کالســه پرونده:634/94 شــماره دادنامــه:1118-94/6/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با 
وکالت محمد دانشور به نشانی دولت  آباد میدان انقالب بلوار دانشگاه ابتدای خ 
آزادگان  ابتدای کوچه کمیته امداد دفتر وکالت، خواندگان: 1- قدمعلی قاسمی 
جوجیلی 2- محمد مرادی قهدریجانی 3- نصراله بخشیان مارنانی هر سه به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه بخشی از وجه 2 فقره چک، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای آقای محمد دانشــور به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت قدمعلی 
قاســمی جوجیلی و محمد مرادی قهدریجانی و نصراله بخشیان مارنانی به 
خواسته مطالبه مبلغ 46/762/000 ریال بخشی از وجه 2 فقره چک به شماره 
هــای 752945 -94/2/1 بانک تجــارت و 514006-94/2/1  بــه عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خســارت قانونی با توجه  بــه محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشــر 
آ گهی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
اند لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 
249 و 313 و 314  قانون تجــارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم 
بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی بــه پرداخت مبلغ 46/762/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 360/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )94/2/1(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:38642 شعبه 6 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )341 

کلمه، 4 کادر(  

پدر قربانی چهارشنبه سوری:

زندگی فرزندم با آتش بازی دیگران نابود شد
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بخشــدار بن رود در ســتاد اجرایی هماهنگی ســفر بخش بن رود 
در خصوص آمادگــی ادارات در ایام تعطیالت نــوروزی اظهار کرد: 
گردشگران و مسافران زیادی از داخل و خارج کشور با توجه به آثار و 
ابنیه تاریخی و طبیعیت گردشگری زیادی که در بخش بن رود و شهر 
ورزنه وجود دارد به این بخش سفر می کنند. احمد صادقی ادامه داد: 
باید از این پتانسیل به خوبی استفاده کنیم؛ چرا که باعث رونق بخش 
می شود و مسئوالن باید این امر مهم را مدیریت کنند. وی افزود: همه 
دستگاه ها باید به نحو احسن در خدمت مســافران نوروزی باشند تا 
بخش بن رود در سال ۹۶ به عنوان نمونه شناخته شود و همکاری همه 
جانبه مسئوالن ذی ربط را برای هر چه بهتر شناساندن این پتانسیل 
قوی در منطقه را خواستاریم. بخشــدار بن رود تصریح کرد: ادارات 
مربوطه آمادگی مدیریت بحران را داشــته باشند و اداره حمل و نقل 
جاده ای، دهیاران و شهرداری موظف به آماده کردن زیرساخت های 
ترافیکی هســتند. تعمیر و مرمت جاده تاالب گاوخونی توسط اداره 
حمل و نقل جــاده ای، آمادگی کامل درمانگاه هــا و اورژانس در ایام 

نوروز برای خدمات رسانی از جمله مصوبات این جلسه بود.

رییس اداره بهزیستی آران و بیدگل توجه ویژه به نیازمندان را یک امر 
خداپســندانه عنوان کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز 
و وجود افرادی که از تهیه  کمترین نیازهای زندگی محروم هســتند 
و انتظار کمک خیران را دارند بر ما واجب اســت تا حتی با کمترین 
امکانات به یاری آنها بشــتابیم حیدر ایمانیان با قدردانی از خدمات 
خیران در رفع مشــکالت افراد تحت پوشــش بهزیستی اضافه کرد: 
اعتبارات دولتی برای تامین نیازمندی های این حوزه کافی نیست و 
ورود خیران به طور کامل برای کاستن آالم افراد نیازمند را می طلبد. 
وی از آغاز اهدای سبد کاال به مددجویان بهزیستی شهرستان خبر داد 
و اظهار کرد: خیران و نیکوکاران شهرستان به مناسبت نوروز در قالب 
ســبد کاال بیش از ۱۸۰ میلیون ریال کمک به مددجویان بهزیستی 
اهدا کردند. رییس اداره بهزیستی آران و بیدگل ارزش سبدهای کاال 
را یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بیان کرد و افزود: این سبد کاال شامل 
اقالم مصرفی منزل از قبیل برنج، چای، کنســرو، روغن، حبوبات و...

است که به مددجویان اهدا خواهد شــد. به گفته  ایمانیان بهزیستی 
آران و بیــدگل ۲ هزار و ۱۰۰ نفر در حوزه توانبخشــی و ۱۸۰ نفر در 

حوزه اجتماعی را تحت پوشش خود قرار داده است.

بخشدار بن رودخبر داد:

طبیعت گردشگری بخش بن رود 
آماده پذیرایی از مسافران نوروزی

رییس اداره بهزیستی آران و بیدگل عنوان کرد:

  کمک 180 میلیون ریالی 
به مددجویان آران و بیدگل

اخبار

مسئول واحد خدمات شهری شهرداری نطنز اظهار داشت: 
بر اثر بارش باران یک باب مغازه قدیمی جنب پنجشــنبه 

بازار تخریب و موجب اختالل در عبور و مرور شد.
غالمرضا جنتی گفت: نیروهای واحد خدمات شــهری به 
همراه ماشین آالت شــهرداری نطنز اقدام به پاکسازی و 

بازگشایی معبر  کردند.
مسئول واحد خدمات شهری شهرداری نطنزتصریح کرد: 
از آنجایی کــه طبق بند ۱4 ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها 
وظیفه ذاتی، برای رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و 
خطرناک در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی شهر 
بر عهده شهرداری نهاده شده است، شهرداری نطنز پس از 
کسب نظر مســئول فنی در مورد خطر ساز بودن این بنا، 
اعالم تذکرات قانونی به وراث و مجوز دادگســتری، جهت 

تخریب و رفع خطر اقدام می کند.
وی با اشاره به اینکه باغشهر تاریخی نطنز یکی از شهرهایی 
اســت که بیش از ۶۰ درصد بافت آن را ســاختمان های 
فرسوده تشکیل می دهد افزود: یکی از اقدامات شهرداری 
نطنز طی چهارسال گذشته در راستای محیطی زیبا و امن 
تخریب و پاکسازی ساختمان های قدیمی در نقاط مختلف 

شهر است.

مدیرکمیته امداد گلپایگان گفــت: در حال حاضر ۱۵۰ 
یتیم از ســوی ۶۰۰ حامی حمایت می شوند. عباسعلی 
لچینانی با تبریک سالروزتاســیس کمیته امداد اظهار 
داشــت: کمیته امــداد دومین نهادی اســت که پس از 
پیروزی انقــالب به فرمــان امام خمینــی)ره( با هدف 
محرومیت زدایی تاسیس شد. وی با اشــاره به اینکه در 
حال حاضر 3 هزار و ۵۵7 خانــوار تحت حمایت کمیته 
امداد هســتند، تصریح کرد: از این تعداد خانوار یک هزار 
و 7۱۶ خانوار  زنان سرپرست خانوار هستند.مدیرکمیته 
امداد امام)ره( گلپایگان گفت: تا کنون ۱۵۰ کودک یتیم 
توسط ۶۰۰ حامی حمایت می شوند که ماهانه مبلغ ۱۹۰ 
هزار تومان از سوی حامیان به حساب ایتام واریز می شود.

لچینانی بیان داشــت: در ۱۱ ماهه ســال جــاری ۵۵۰ 
میلیون تومان کمک از ۱7 هزار صندوق  خیرات پراکنده 

در سطح شهرستان جمع آوری شده است.

دکتر فخر الدین دانش آشتیانی شامگاه سه شنبه در جمع 
فرهنگیان شهرســتان آران و بیدگل با بیان اینکه احکام 
برنامه ششم توســعه، آموزش و پرورش را موظف به تهیه 
نظام حقوق کرده است، افزود: کارگروهی در حال تدوین 

نظام حقوقی جدید در شــأن معلمان اســت تــا دغدغه 
فرهنگیان در این زمینه برطرف شود.

وزیرآمــوزش و پرورش با بیــان اینکه نباید بــه معلمان 
مانند سایرکارمندان دولت نگاه شــود، تصریح کرد: معلم 

یک فرهیخته، متفکر و متخصص است که نیاز به ضوابط 
حقوقی مجزا دارد. وی با تاکید بر اینکه در سیاســت های 
جدید به دنبال کوچک کردن ساختار ستادی در استان ها 
وکاهش تصدی گری هستیم، خاطرنشــان کرد: مشکل 
امروز آمــوزش و پرورش مــا مقاطع و تعداد ســال های 
تحصیلی نیســت بلکه هر تغییری در این نهاد مهم باید با 

تامین زیر ساخت های آن صورت گیرد.
دانش آشــتیانی با اشــاره به اهمیت دوره ابتدایی و لزوم 
ســرمایه گذاری دراین دوره ، خاطرنشان کرد: اگر تالش 
کنیم تا دوره ابتدایی را به جایگاه خود برســانیم مســئله 
تعلیم و تربیت را حل کــرده ایم.عضوکابینه تدبیر وامید 
با اشــاره به اینکه تمام شــاکله وجودی انســان دردوره 
ابتدایی شــکل می گیرد، تاکیدکرد: اگر به دوره ابتدایی 
نگاه تخصصی نشــود توســعه در کشــور ایجاد نخواهد 
شــد.وی با تاکید بر اینکه هدایت تحصیلــی یک فرآیند 
اســت، اظهارکرد: اجرای هدایت تحصیلی باید از دوران 
ابتدایی در مدارس با آشنا کردن دانش آموزان با رشته ها 
و مشاغل مختلف آغاز شــود.دانش آشتیانی تصریح کرد: 
اگر فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان به خوبی صورت 
گیرد، موجب می شود دانش آموزان در رشته های نظری، 
فنی و حرفه ای و کار و دانش موفق باشند. وزیرآموزش و 
پرورش گفت: بایدرشته های فنی حرفه ای را متناسب با 
بوم و فرهنگ هر منطقه طراحــی و تدوین کنیم تا زمینه 

اشتغال برای دانش آموزان فراهم شود.
 وی  ادمه داد:الیحه ای به مجلس برای تقویم برنامه های 
سال تحصیلی ارائه شده که در صورت تصویب و واگذاری 
برنامه هــای تقویمی بــه دولت، برنامه ریزی های ســال 

تحصیلی جدید انجام خواهد گرفت.

مسئول واحد خدمات شهری شهرداری نطنز:

بیش از 60 درصد بافت تاریخی 
باغشهر نطنز فرسوده است

مدیرکمیته امداد گلپایگان خبر داد:

 کمک 600 حامی
 به ایتام گلپایگانی

با مسئوالن

پیشنهاد سردبیر: 
کمک 600 حامی به ایتام گلپایگانی

ابالغ رای
12/320 کالســه پرونده:604/94 شــماره دادنامــه:1052-94/6/16 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد 
با وکالت محمد دانشــور به نشــانی اصفهان دولت  آباد میــدان انقالب بلوار 
دانشــگاه نبش خ آیت اله محقق نبش ســایپا یدک دفتر وکالت خانم سعیدیان، 
خواندگان: 1- مهدی محمدی پالرتی به نشــانی مجهول المکان 2- حسنعلی 
میرزائی پالرتی به نشانی اصفهان پیربکران پالرت خ حافظ پ 9، 3- مصطفی 
محمدی پالرتی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
بانک مهر اقتصاد با وکالت محمد دانشــور به طرفیــت آقایان مهدی محمدی 
پالرتی و حســنعلی میرزائی پالرتی و مصطفی محمدی پالرتی به خواســته 
مطالبه مبلــغ 27/095/000 ریال بخشــی از وجــه یک فقره چک به شــماره 
412004 -94/1/26 به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خسارت قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صدور 
گواهی های عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه 
خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و این که خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که 
مســتنداً به مواد 249 و 313 و 314  قانون تجــارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م  حکم بر محکومیــت خواندگان به صــورت تضامنی به پرداخت 
مبلــغ 27/095/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 325/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر 
در تادیــه از تاریخ سررســید چک موصــوف )94/1/26(  تــا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهــان صادر و اعــالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 
 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهــی در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس

 از آن قابــل اعتراض در محاکــم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:38641 شعبه 6 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )338 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12/321 کالسه پرونده:1786/94 شــماره دادنامه:2299-94/12/27 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد به 
نمایندگی علیرضا زمانی به نشانی اصفهان ابتدای خ توحید بانک مهر اقتصاد  
با وکالت محمد دانشــور به نشــانی اصفهان دولت  آباد میــدان انقالب بلوار 
دانشگاه ابتدای خ آزادگان کوچه کمیته امداد دفتر وکالت، خواندگان: 1- صدیقه 
نور افشــان فرزند محمد کریم 2- احمدرضا شیرانی فرزند فریدون هر دو به 
نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای بانک مهر اقتصاد 
به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت محمد دانشــور بــه طرفیت 1- صدیقه 
نورافشان 2- احمدرضا شــیرانی به خواسته مطالبه مبلغ 24/340/000 ریال 
قسمتی از چک به شــماره 05863701 -94/5/4 به عهده پســت بانک شعبه 
فالورجان به انضمام مطلق خســارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
نیافته اند 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 رسد که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بــر محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخــت مبلــغ 24/340/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 320/000 ریال هزینه نشر آگهی 
و هزینه نشر آگهی تا مرحل اجرای حکم در صورت لزوم و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/5/4(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین مرجع 
و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم محتــرم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:38640 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )350 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12/322 کالســه پرونــده:1881/94 شــماره دادنامــه:47-95/1/18 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد 
با وکالت محمد دانشــور به نشــانی دولت  آباد میدان انقالب بلوار دانشــگاه 
نبش خیابان آیت اله محقق نبش ســایپا یــدک  دفتر وکالــت، خواندگان: 1- 
اصغر  بهرامیان 2- ناصر  عبدالهی اشــنانی هر دو به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه، با عنایت بــه محتویات پرونــده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای محمد دانشــور به وکالت 
از بانک مهر اقتصاد بــه طرفیت اصغر بهرامیان و ناصر عبدالهی اشــنانی به 
خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بخشــی از وجه یــک فقره چک به 
شــماره 048940 -94/4/24 به عهده بانک تجارت شــعبه ســلمان فارس به 
انضمام مطلق خســارت قانونی با توجه  به محتویــات پرونده و بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و صــدور گواهی های عدم پرداخت توســط بانک 
محال علیه کــه ظهور در اشــتغال ذمه خوانــدگان و اســتحقاق خواهان در 
مطالبــه وجه آن دارد و ایــن که خواندگان علــی رغم ابالغ قانونــی از طریق 
 نشــر آگهی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و

 محکمه پســندی 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 212 و 214 قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  و 
تبصره الحاقی ماده 2 قانون صــدور چک حکم بر محکومیــت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 315/000 ریال بابت هزینه دادرسی با احتساب هزینه نشر آگهی مرحله 
اجرا  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف )94/4/24(  تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی 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:38639 شعبه 6 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )334 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12/323 کالســه پرونــده:1923/94 شــماره دادنامــه:21-95/1/15 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با 
وکالت محمد دانشور به نشانی اصفهان دولت  آباد میدان انقالب بلوار دانشگاه 
ابتدای خ آزادگان کوچه کمیته امداد دفتر وکالت، خواندگان: 1- مجتبی موسوی 
آغچه بدی 2- ابراهیم کیانی اجگردی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوای آقای محمد دانشور به وکالت از بانک مهر اقتصاد 
به طرفیت مجتبی موســوی  آغچه بدی و ابراهیم کیانی آجگردی به خواسته 
مطالبه مبلــغ 175/666/000 ریال بخشــی از وجه یک فقره چک به شــماره 
671769 -94/4/4 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  
به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی 
های 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 
قانونی از طریق نشرآگهی در جلسه 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 به نظر می رسد که مستنداً 
به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر 

محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 175/666/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/630/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
با احتساب مرحله اجرا و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/5/4(  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 اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38638 شعبه 6 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )326 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12/325 کالســه پرونده: 760/95 شــماره دادنامه: 1078-95/11/27 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم قرهی قهی 
به نشانی اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده پخش آسیا،  خوانده: 
مهدی ابراهیمی چمکاکائی  به نشــانی اصفهان خ عالمه مجلسی نبش پاساژ 
کیش ورودی سوم، خواســته: مطالبه وجه دو فقره چک، 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 شــورا: در خصوص دادخواست ابراهیم قرهی قهی به 
طرفیت مهدی ابراهیمی چمکاکائی به خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال 
وجه دو فقره چک به شــماره های 328231-95/7/31 و 95/6/31-328230  
عهده بانک رفاه کارگران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 
و اطالع وقت و انتظار کافی در جلسه شــورا حاضر نشده و در قبال دعوی و 
مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 
نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
5/555/000 ریال به عنوان خسارت دادرســی به پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررســید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود و پس از آن  
 ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.  م الف:38707 شــعبه 23 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان) 304 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/327 کالســه پرونده: 762/95 شــماره دادنامه: 1086-95/11/27 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم قرهی قهی 
به نشانی اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده پخش آسیا،  خوانده: 
مهدی ابراهیمی چمکاکائی  به نشــانی اصفهان خ عالمه مجلسی نبش پاساژ 
کیش ورودی سوم، خواســته: مطالبه وجه دو فقره چک، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست ابراهیم قرهی قهی 
به طرفیت مهدی ابراهیمی چمکاکائی به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 
ریال وجه دو فقره چک به شماره های 16193-95/5/31 و 95/4/31-16192  
عهده بانک رفاه کارگران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 
و اطالع وقت و انتظار کافی در جلسه شــورا حاضر نشده و در قبال دعوی و 
مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 
نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن 
ثابت دانســتن دعوی به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرســی 
مدنی و مــواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکــم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
4/015/000 ریال به عنوان خسارت دادرســی به پرداخت خسارات تاخیر و 

تادیه از تاریخ سررســید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود و پس از آن  
ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.  م الف:38711 شــعبه 39 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان) 302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/328 کالســه پرونده: 910/95 شــماره دادنامه:1080-95/11/23 مرجع 
رسیدگی: شعبه 25 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: قاسم قاسمیان 
به نشانی اصفهان خ پروین اعتصامی روبروی پمپ بنزین فروشگاه الستیک 
رحیمی، خوانده: سید احمد ابوترابی به نشانی مجهول المکان، شورا 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  قاســم قاسمیان به طرفیت ســید احمد ابوترابی به خواسته 
مطالبه مبلغ 4/900/000 ریال وجه چک به شماره 1535/952832-95/9/2هر 
دو  به عهده بانک ملت 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 پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/900/000 
ریال بابت اصل خواســته و 955/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیــر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )95/9/2(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38713 شعبه 25 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 283 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/329 شــماره قرار: 9504402544-95/11/13 کالســه 951023 مرجع 
رسیدگی شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فاطمه کوشکیان به 
نشانی اصفهان خمینی شهر منظریه خ ش یزدان پناه کوچه صبا 2 پالک 156، 
خواندگان: 1- علیرضا ناصری 2- جواد مســعودی هر دو به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: الزام به انتقال سند رسمی خودرو، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی خواهان فاطمه کوشــکیان به 
طرفیت خوانده 1- علیرضا نادری 2- جواد مســعودی باال به خواســته الزام 
به انتقال سند رسمی خودرو پراید به شــماره انتظامی 947 ن 84 به انضمام 
مطلق خســارات وارده با عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل   آمده از 
مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه های ارائه 
شــده از طرف خواهان و همچنین خوانده علی الرغم ابالغ قانونی ماده 73 در 
جلسه رسیدگی حضور ندارد و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا به اســتناد ماده 198 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 
221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور 
در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان بر مبنای 
تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم مــی نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی 
در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد در خصوص خوانده ردیف 
اول به لحاظ عدم توجه دعوی مستند ماده 84 قانون مارالذکر قرار رد دعوی 
صادر می گردد. م الف:38723 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 288 کلمه، 3 کادر(  

وزیر آموزش و پرورش در آران و بیدگل:

تحول در آموزش و پرورش نیازمند تامین زیرساخت است

وزیرآموزش و پرورش ایجاد هر تحولی را در آموزش و پرورش نیازمند تامین زیرساخت عنوان کرد.

بایدرشته های 
فنی حرفه ای را 
متناسب با بوم 

و فرهنگ هر 
منطقه طراحی 

و تدوین کنیم تا 
زمینه اشتغال 

برای دانش آموزان 
فراهم شود

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار 
از توزیع بیش از 7 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی 

خبر داد. 
ناصر نورمحمدیان در نشســت خبری به مناسبت هفته 
منابع طبیعی گفــت:  این 7 هزار اصله نهــال از نوع  کاج، 
سرو، زبان گنجشــک، ارغوان، زیتون تلخ، توت و سنجد 
است که در شهرها و روستاهای شهرستان برخوار توزیع 

می شود . 
وی افزود:  شهرســتان برخوار ۲۱۸ هزار هکتار مساحت 
دارد که ۱۰۰ هزار هکتــار از آن مرتــع،  4۵ هزار هکتار 

بیابان و ۵ هزار هکتار جنگل دســت کاشت است.رییس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار گفت:  
ثابت بودن دامداران و مرتع داران در شهرســتان برخوار 
ســبب چرای دام در طول ســال و به دنبال آن تخریب و 

تبدیل بسیاری از  مراتع به بیابان شده است. 
نورمحمدیان افزود:  امســال 4۹ متخلف در حوزه تخریب 
مراتع،  تصرف زمین در اطراف معادن، کشــت در اراضی 
بیابانی ملــی و قاچاق چوب  شناســایی و تحویل مراجع 
قانونی داده شده و ۸۶ هکتار از اراضی ملی تصرف شده در 

این بخش ها  به دولت بازگردانده شد. 

وی گفت:  امســال 7 متخلف قاچاق چوب در شهرستان 
برخوار شناسایی شد که بیش از  ۱4 هزار و 4۰۰ کیلوگرم 
چوب بلوط  و طاق و دو هزار و 3۰۰ کیلو گرم زغال از آنها 

کشف شد.
رییــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری شهرســتان 
برخوار افزود:در راســتای بیابان زدایی قرار اســت هزار 
 هکتار از اراضی بیابانی شهرســتان برخوار با کشت نهال،

 بیابان زدایی شــود که سال گذشــته ۵۰ هکتار اراضی 
نهال کاری شد و امسال  همزمان با هفته منابع طبیعی ۲7 
هکتار از اراضی بیابانی برخوار  نهال کاری و بیابان زدایی 
می شــود. وی تلفن رایگان ۱۵۰4 را پــل ارتباطی مردم 
و یگان حفاظت منابع طبیعی بــرای برخورد با متخلفان 

عرصه های ملی و منابع طبیعی نام برد.

همزمان با هفته منابع طبیعی؛

بیش از 7 هزار نهال در برخوار توزیع می شود
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پیشنهاد سردبیر:10
چطور می توان اختالفات زندگی زناشویی را کنترل کرد؟

با مسئوالن

آیت ا... مکارم شیرازی: 

 خرید و فروش مواد منفجره 
حرام است

آیــت ا... ناصر مکارم شــیرازی با بیــان اینکه خرید و فــروش مواد 
منفجره ای که در چهارشنبه  سوری اســتفاده می شود حرام است، 

تاکید کرد: مردم مراقب باشند که عیدشان را به عزا تبدیل نکنند.
 این مرجع تقلید دیروز در درس خارج خود در مسجد اعظم با اشاره 
به روایتی از پیامبر )ص( گفت: در این روایت بیان شده که در آینده در 
میان امت من فتنه هایی برپا می شود که گاهی در البه الی آن، انسان 
در هنگام صبح، مومن و در عصر کافر می شود که شاید دوره ما یکی از 

مصادیق آن باشد.
وی افزود: این فتنه از جملــه در امور مالــی رخ می دهد که ممکن 
است مال حرامی وارد زندگی شــود؛ گاهی فتنه ها، سیاسی و گاهی 
خانوادگی است که سبب کافر شدن انسان می شوند؛ مگر کسانی که 
حیات علمی و نه تنها محفوظات علمی داشته باشند، یعنی به توحید 
و معاد و آخرت و اینکه خداوند ناظر اعمال است علم داشته باشند تا 

سبب حفظ آنان از خطر کفر شود.
وی افزود: انسان گاهی از روی تعصب و لجاجت و وابستگی های غلط، 
دین به دنیای خود و گاهی به دنیای دیگران می فروشد که واقعا باید به 

خدا پناه ببریم و به فکر عاقبت کار باشیم.
این مرجع تقلید تصریح کرد: اگر صبح هفــت مرتبه ذکر »ال حول 
و ال قوه اال باهلل« را با بسم ا...؛ ســه مرتبه »توکلت علی الحی الذی ال 
یموت« و یک مرتبه صلوات با اسم چهارده معصوم را بخوانیم، سبب 
حفظ انسان از آفات و بالیا می شود. آیت ا... مکارم شیرازی با اشاره به 
چهارشنبه  ســوری تصریح کرد: مردم مراقب باشند عید خود را عزا 
نکنند، زیرا بر اثر این حوادث، گاهی صورت و چشم و گوش یک فرد 
به طور کامل می سوزد و به خاطر یک لحظه غفلت، همه عمر پشیمان 
خواهد شد. وی ادامه داد: این همه تجربه شــده و هر سال هم گفته 
می شود، باز هم این همه خســارت داریم؛ بارها گفته ایم که این کار 
حرام اســت. زمانی یک فتوا همه را تحت تاثیر قرار مــی داد، اما االن 
گوش شنوا کم اســت. وی افزود: قبل از هر کسی والدین باید مراقب 
باشند، همچنین وسایل ارتباط جمعی، معلمان مدارس و همه باید 
به میدان بیایند؛ همچنین نیروهای انتظامی با قاچاقچیان این مواد 

برخورد شدید داشته باشد تا شاهد حوادث کمتری باشیم.

ویژه

اخبار کوتاه 

روان شناسی

شرایط جدید فرزندخواندگی اعالم شدزنگ نیکوکاری در مدارس کشور نواخته شد
  زنگ نیکوکاری طی مراسمی در مدارس سراسر کشور به صدا در آمد. در این مراسم، معاون 
توسعه مشــارکت های کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: فقر و محرومیت مانع از رشد و 
شکوفایی استعدادهای دانش آموزان نمی شــود. علی محمد ذوالفقاری افزود: دانش  آموزان 
تحت پوشش کمیته امداد)ره( دارای استعدادهای سرشــار و هوش زیادی هستند که برای 
کسب موفقیت، به امکانات الزم نیاز دارند. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
تصریح کرد: امروزیک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در کشور تحت حمایت کمیته امداد بوده و از 
این میان، تعداد ۲۰۰ هزار یتیم هستند. این نهاد برای رسیدگی به امور این ایتام و نیازمندان 
بخشی از اعتبارات خود را از دولت و بخشی دیگر را از طریق مشارکت های مردم خیر ونیکوکار 
دریافت می کند. ذوالفقاری تصریح کرد: خیرین و نیکوکاران کشورمان با پرداخت نذورات و 
هزینه های تحصیلی دانش آموزان نیازمند، به آنها برای رشد و موفقیت شان کمک می کنند.

وی گفت: مسئله فقر در خانواده های کمیته امداد ارثی نیست؛ ولی به دلیل حوادثی که رخ 
داده، این  افراد و خانواده هایشــان تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند؛ لذا برای گسترش 
فرهنگ نوع دوستی در کشور، نیازمند آموزش و رواج فرهنگ نوع دوستی در مدارس هستیم. 
ذوالفقاری تاکید کرد: بی تفاوتی به مســئله فقر ونیازمندان، عوارض و آسیب های اجتماعی 
زیادی در پی دارد. معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد  تصریح کرد: مجموعه 
نیازهای فقرا در این نهاد، شناسایی و طبقه بندی شده؛ لذا کمیته امداد با دریافت کمک های 
مردمی و خیرین نیکوکار، در پی رفع مشکالت و نیازهای این عزیزان است. ذوالفقاری افزود: 
سن خیرین د رکشور  افزایش پیدا کرده اســت؛ لذا با برنامه ریزی های انجام شده به دنبال 
توسعه فرهنگ نوع دوستی هستیم تا شــاهد بروز و ظهور خیرین جوان، نوجوان و خردسال 

باشیم و به این طریق از گسترش فقر در کشور جلوگیری کنیم.

معاون اجتماعی بهزیستی کشور در رابطه با قانون فرزندخواندگی گفت: پس از تصویب 
قانون فرزندخواندگی و تغییراتی کــه در آن اتفاق افتاد، چندین جلســه با قوه قضائیه 
برگزار شــد به طوری که این قانون توانســته تاثیرات زیادی را در بحث فرزندخواندگی 

داشته باشد. 
حبیب ا... مســعودی فرید ادامــه داد: در تغییرات ایــن قانون آمده اســت که عالوه بر 
خانواده های بدون فرزند، بــه خانواده های دارای فرزند نیز فرزند اهدا شــود. زنان باالی 
3۰ سال مجرد می توانند صاحب فرزندخوانده شــوند، در قانون قبلی فقط کودکان زیر 
1۲ سال به فرزندخواندگی می رفتند؛ اما اکنون تا 1۶ سالگی مجاز شده است. وی گفت: 
همچنین در قانون قبلی باید بخشــی از امالک به اســم فرزندخوانده می شد  اما اکنون 
تشخیص این موضوع به قاضی سپرده شــده و اگر خانواده صالحیت فرزندخواندگی را 

داشته باشند، با شرایطی که قاضی در نظر می گیرد این موضوع پیگیری می شود.  
معاون اجتماعی بهزیستی کشور گفت: امسال 3۰ درصد میزان فرزندخواندگی نسبت به 
سال گذشته افزایش یافته است. اکنون بهزیستی کار را پیگیری می کند و باید ظرف دو 

ماه نتیجه روند فرزندخواندگی را اعالم کند. 
معاون اجتماعی بهزیســتی کشور، شــرایط خانواده ها را برای فرزندخواندگی این گونه 
توضیح داد: نداشتن سوء پیشینه و داشــتن تحصیالت و سن کم، از مواردی است که در 
کنار صالحیت رفتاری و اخالقی خانواده و تمکین مالی در نظر گرفته می شود. فرید ادامه 
داد: خانواده هایی که خواهان فرزندخواندگی هستند می توانند به مراکز بهزیستی استان 
خود مراجعه کرده و تشکیل پرونده دهند و ظرف دو ماه بهزیستی باید به آن پاسخ بدهد 

و اگر جوابی نگرفتند، می توانند به بهزیستی استان یا کشور مراجعه کنند.

عدم تاثیر »انتخابات ریاست 
جمهوری« بر امتحانات خرداد

رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که »با 
توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت 9۶، آیا تغییری 
در برنامه زمانی امتحانات مدارس رخ خواهد داد؟«، اظهار داشت: امتحانات 

مدارس قانون مصوب مجلس شورای اسالمی دارد.
عبدالرســول عمادی افزود: مطابق برنامه، دانش آموزان تا پایان اردیبهشت 
ماه در مدارس حضور خواهند داشت و امتحانات از ابتدای خردادماه مطابق 
برنامه برگزار می شــود. وی تاکید کرد: هیچ گونه تغییــر و جا به جایی در 

برگزاری امتحانات پایانی دانش آموزان در خردادماه ایجاد نخواهد شد.
رییس مرکز ســنجش وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش دیگری 
مبنی بر اینکه »با توجه به تقارن ماه مبــارک رمضان با امتحانات خردادماه 
دانش آموزان، آیا در این خصوص هم تغییر زمانی را شــاهد نخواهیم بود؟« 
گفت: خیر، برگزاری امتحانات پایانی دانش آمــوزان با ماه مبارک رمضان 
منافاتی ندارد. وی افزود: تمام مسلمانان در ماه رمضان هم به کار و پیشه خود 
می پردازند و هم با روزه گرفتن عبادت می کنند، لذا دانش آموزان هم در ماه 

رمضان برای حضور در امتحانات پایانی خردادماه مشکلی نخواهند داشت.
عمادی تصریح کرد: هیچ برنامه امتحانی در آموزش و پرورش اعم از نهایی، 
هماهنگ و داخلی تحت تاثیر »انتخابات ریاست جمهوری« و »ماه مبارک 

رمضان« در سال 9۶ تغییر و جابه جایی نخواهد داشت.

چطور می توان اختالفات زندگی 
زناشویی را کنترل کرد؟

نکته بسیار مهم درباره حل اختالفات زناشویی این است که در برخورد 
با یک مشکل، فقط از زاویه خودمان به موضوع نگاه نکنیم. گاهی اوقات 
الزم است برای درک همسرمان، خود را جای او قرار داده و از دید فرد 
مقابل به این مشکل نگاه کنیم. به عالوه نکته بسیار مهم این است که 
مشکالت زناشویی بازی برنده-بازنده نیست که هرکسی سعی کند در 
آن برنده باشد. مشکالت زناشویی نهایتا باید حل شود، درنتیجه باید 
از شکل اختالف، خارج شــده و به صورت یک جریان برنده-برنده به 

آن نگاه شود. 
بنابراین باید در این باره فرهنگ ســازی نیز صــورت گیرد. فرزندان 
بایــد در درون خانواده اظهارنظر، ابراز هیجانــات و صحبت کردن را 
به درســتی بیاموزند تا بتوانند بعدها آن را در زندگی زناشویی خود 
به کار ببرند. در این میان می تــوان از تجربیات بزرگ ترها و تخصص 
روان شناسان و مشاوران نیز به عنوان پیشگیری از مشکالت و انتخاب 

مسیر درست کمک گرفت.
چه زمانی را انتخاب کنیم؟

بهتر است اختالفات و مشکالت زناشــویی در زمانی نزدیک به زمان 
ایجاد آنها حل شــود. به تعویق انداختن حل اختالفات باعث کهنه 
شدن، کینه ورزی، دلخوری و... می شود. بهتر است زمانی که مشکلی 
پیش می آید )نه دقیقا در همان لحظه( نزدیک ترین زمان مناسب را 

پیدا کرده و راجع به مشکل خود و رفع کدورت اقدام کنید. 
حاشیه ها را فراموش کنید

بعد از اینکه زمان مناســب را انتخاب کردید، بایــد بتوانید موضوع 
اختالف را صریحا مشخص کنید. زن و شوهرهای زیادی را می بینیم 
که در صحبت ها از موضوع اصلی دور شــده و وارد حواشــی زیادی 

می شوند، در آخر هم نتیجه موردنیاز را کسب نمی کنند. 
برچسب نزنید

از به کار بردن عباراتی مثل »تو همیشــه همین طور هســتی«، »تو 
هیچ وقت توجه نمی کنی«، »تو هر وقت می خواهی کاری انجام دهی 
همین طور می شود« و به طور کلی جمالتی که مطلق هستند، پرهیز 
کنید. این جمالت جز برچسب زدن به همســرتان و متهم کردن او 
نتیجه دیگــری دربر ندارنــد. چنین جمالتی همســرتان را در این 
موقعیت قرار می دهد که همیشه عملکرد بدی داشته که قطعا این طور 
نیست. هرکسی هم عملکرد خوب و هم عملکرد نامطلوب دارد و این 
برچسب زدن ها حتی اگر اعتقاد قلبی شما نباشد، تاثیر مخرب خود را 

برجا خواهد گذاشت.
بگذارید گذشته در گذشته بماند

از پرداختن به موضوعات و اشتباهات گذشــته همسرتان به شدت 
بپرهیزید. گذشته مربوط به گذشته است و نباید به موضوع کنونی تان 
کشیده شود. به عالوه اگر هر مشــکلی را در زمان مناسب حل کنید، 
دیگر چیزی از گذشته باقی نمی ماند که دوباره مرور کنید. سعی کنید 
اشتباهات گذشــته را فراموش و روی مشکل فعلی تان تمرکز کنید. 
مرور گذشته ها و اتفاقات آن فقط انرژی تان را می گیرد و نمی توانید 

کاری برای بهبود آن انجام دهید.
فرمول نقد کردن را یاد بگیرید

باید بدانید که انتقاد کردن با حمله یا متهم کردن کامال تفاوت دارد؛ 
انتقاد کردن با هدف بهبود عملکرد و رابطه انجام می شــود، اما متهم 
کردن فقط انداختن همه تقصیرات به گردن فرد مقابل است. اگر قصد 
متهم کردن همسرتان را دارید، باید بگوییم تیشه به دست گرفته و به 
جان ریشه رابطه تان افتاده اید؛ اما اگر قصدتان این است که همسرتان 
رفتار خود را اصالح کند و اختالف ها حل شــود، شیوه صحیح انتقاد 

کردن را بیاموزید.

سرهنگ ستار خسروی رییس پلیس آگاهي استان اصفهان در 
جمع شــهرداران اســتان اصفهان گفت: نظم، انضباط و عدالت 
اجتماعی در مهندسی شهری، عامل کاهش آسیب های اجتماعی 
در یک شهر است و بی نظمی، خود عاملی در ارتکاب جرم بوده و 
اغلب ناهنجاری ها و اقدامات ضد اجتماعی افراد و حتی بخشی 
از جرایم خرد و کالن ناشــی از بی نظمی است و شهرداری ها با 
بهره گیری از نظر کارشناسان امر می توانند با ایجاد نظم و انضباط 
در مهندسی و مبلمان شهری، نقش مهمی در پیشگیری از جرایم 
ایفا کنند. وي ادامه داد :حاشــیه نشینی که در نتیجه مهاجرت 
و جاذبه شــهرها و دافعه روستاها و ســایر علل اجتماعی شکل 
گرفته و بعد به عاملی در توســعه کانون های جرم تبدیل شده و 

امنیت جامعه را با چالش مواجه می کند، یکی از عوامل اصلی در 
بی نظمی است که می بایست به جد از توسعه آن جلوگیری شود.

این مقام مسئول ادامه داد: در توســعه شهری رعایت عدالت در 
تمام نقاط از اهمیت بســیاری برخوردار بوده و حتی الزم است 
توســعه فضاهای فرهنگی ورزشی و فضای ســبز و زیباسازی و 
طرح های مختلف در نقاط فقیرنشین و در معرض حاشیه نشینی 
بیشتر مورد توجه قرار گیرد. سرهنگ خسروي گفت: کودکان و 
نوجوانانی که در این مناطق زندگی می کنند، به شدت در معرض 
ارتکاب جرم و بزه کاری قرار دارند و نــگاه علمی به این موضوع 
می تواند از تولید مجرمان در آینده جلوگیری کند و توجه به اقشار 
آسیب پذیر و کودکان در معرض آسیب، رسالت بزرگی است که 

باید مورد توجه کلیه متولیان امر قرار گیرد .
این مقام انتظامي افزود: توسعه پارکینگ ها، توسعه فضای سبز، 
حذف نقاط کور بی دفاع شــهری، روشــنایی معابر خیابان ها و 
افزایش توان نظارت اجتماعی از طریق توســعه پایش تصویری 

شهر نیز مستقیما در کاهش جرایم نقش دارد.
رییس آگاهي اصفهــان در پایان تاکید کــرد: چهاردیواری ها 
و اماکن متروکــه و مخروبه، به محل های مناســبی برای پاتوق 
مجرمان تبدیل می شود که الزم است با اســتفاده از اهرم های 

قانونی شهرداری ها، از شکل گیری این اماکن جلوگیری شود.

رییس پلیس آگاهي استان اصفهان:

کودکان حاشیه نشین، روی لبه تیغ بزهکاری و جرم راه می روند

سرپرست اداره پیشــگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا 
گفت: شــبکه های اجتماعی به علت اســتقبال عمومی و ارائه 
ابزارها و امکانات رایگان و جدید، زمینه را برای سوءاستفاده این 
افراد فراهم آورده اند. سرگرد  شکیب افزود: امروز شاهد برپایی 
صفحات، کانال هــا و گروه های مختلف بــا عناوینی جذاب در 
فضای مجازی هستیم که ادعای ارائه خدمات به کاربران فضای 
مجازی را دارند. وی با اشــاره به اینکه در یکــی از جدیدترین 
شگردهای ســودجویانه، این افراد به دنبال ترغیب کاربران به 
بازدید از کانال یا گروه خود هســتند، ادامه داد: کالهبرداران با 
استفاده از عناوینی همچون کاهش وزن و داشتن وزنی دلخواه 
و مناسب، ســعی می کنند کاربران فضای مجازی و بخصوص 

بانوان را به انجام خواسته های خود وادار کنند. سرگرد شکیب 
تصریح کرد: در این روش کاربران بــدون اطالع خانواده و برای 
داشتن وزنی ایده آل، فریب این افراد را خورده و از آنها مشاوره 
و راهنمایی و حتی نســخه های پزشــکی دریافت می کنند؛ 
نسخه هایی که شاید مورد تایید پزشکان متخصص در این حوزه 
نباشــد. وی ادامه داد: این نسخه ها ممکن است حتی سالمتی 
افراد را نیز به خطر بیندازد. ســرگرد شــکیب در تشریح این 
شگرد مجرمانه گفت: در این شگرد، مجرمان سایبری با ایجاد 
صفحاتی جذاب و انجام تبلیغات گسترده با عناوینی همچون 
کاهش وزن در یک ماه، تناســب اندام بدون رژیــم غذایی و...، 
سعی دارند تعداد بازدیدکنندگان خود را افزایش داده تا بتوانند 

از قربانیان خود سوءاستفاده کنند. 
سرپرست اداره پیشــگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا، در 
ادامه بیان داشــت: مجرمان ســایبری بعد از اینکه توانستند 
اعتماد کاربران فضای مجازی را جلب کنند، از آنها می خواهند 
تصاویری از اندام خودشــان  ارســال کنند. این افراد در توجیه 
این درخواســت عنوان می کنند که جهت تاثیر بیشتر داروها و 
دمنوش های الغری، باید بدانند چه عضوی از بدن دارای اضافه 
وزن اســت؛ چون هر کدام از این نســخه ها و دمنوش ها برای 

کاری مخصوص ساخته شده اند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا خبر داد:

کالهبرداری سایبری با تبلیغات دارو و دمنوش های الغری

مدرسه ای با رنگ و بوی فلسفه؛

اینجا پرورش مقدم بر آموزش است
پا درون مدرسه گذاشتم. صدای همهمه و خنده دانش آموزان اولین صدایی بود که در گوشم طنین انداز شد. اینجا 
انگار بچه هایش شادتر و پرانگیزه ترند. انگار صدای دانش آموزان بیش از معلمان به گوش می رسد. هر چه بیشتر 
گوش می دهم صدای دانش آموزان را بیشتر از معلم می شنوم. حس خوبی دارم! شادی بچه ها مرا به دوران شیرین 

کودکی می برد. از پله های روبه رویم باال می روم . 
دکتر نرگس عطریان به استقبالمان می آید و ما را به کالسی به نام »کالس فلسفه« با یک تابلو، یک صندلی چرمی 

برای معلم و حدودا 20 صندلی زرد رنگ دورتادور کالس می برد که به فرم دایره چیده شده بود.
اولین چیزی که توجهم را جلب می کند  برگه هایی اســت روی دیوار با عنوان »قوانین کالس فلســفه«، »با اجازه 
صحبت کرده و عجله نکنید«، »تکراری صحبت نکنید«، »بعد از شنیدن داســتان، نظر خود را بگویید«،»قبل از 

صحبت کردن فکر کنید« و...
در گوشه ای دیگر از دیوار، »اهداف طرح آموزش تفکر به دانش آموزان« دیده می شود: کمک به رشد عقالنیت در 
دانش آموزان،افزایش توانایی خوب گوش دادن،افزایش توانایی درک صحیح مطالب دیگران،توانایی تحمل نظرات 
مخالف، توانایی قضاوت های عادالنه،قدرت علت یابی و درک چرایی و چگونگی مسائل و قدرت حل مسئله،افزایش 
قدرت انجام کارهای عملی و مهارتی در کالس،افزایش قدرت بیان و اظهار نظرهای منطقی و مستدل دانش آموزان 

در جمع و عدم ترس از پرسش در جمع،رشد اخالق و فضایل اخالقی، صبر و دقت کردن به سخنان دیگران.

عطریان در توضیح این طرح می گوید:
این مرکز آموزشی برای اولین بار در اصفهان اجرا شده و تا به امروز نمونه این 

کار را به صورت منسجم در کشور نداشتیم.
وی در خصوص هدف اصلــی این طرح می گوید: هدف ما این اســت که در 
کنار سایر دروس، درس فلسفه  تدریس شود و به صورت چتری بر سر سایر 
درس ها ســایه افکند. وی در خصوص زمان اختصــاص یافته به این کالس 
تاکید می کند: این درس در طول هفته 9۰ دقیقه تدریس و در چند مرحله، 
عملی می شود؛ به طوری که تدریس مباحثه ای از طریق داستان  سرایی برای 
دانش آموزان ارائه می شود و با کمک منابعی که در اختیار داریم محیط کالس 
را به سمت و سویی سوق می دهیم که بارش فکری اتفاق بیفتد  و استخراج 
صورت بگیرد تا  دانش آموزان  بتوانند  ارزش ها و  ضد ارزش ها را از یکدیگر 
تفکیک کنند. وی ادامه داد: هدف اصلی این طرح، تقویت ارزش ها و تبدیل 
ضد ارزش ها به ارزش ها در فکر و  ذهن و اندیشــه بچه هاســت که بتوانند 

عوامل و ارزش ها را به واسطه ۶ نوع رشد تفکر تشخیص دهند.
عطریان می گوید: در مدارس دیگر هم زمان در یک ســاعت مباحث درسی 
را  تدریس می کنند؛ ولی ما نمی توانیم هم زمان 1۰ کارگاه اینچنینی برای 
دانش آموزان تعبیه کنیم؛  بر این اســاس پایگاه فلسفه به خاطر هم زمانی با 

سایر  کالس ها اجرا می شود و در نهایت به عنوان طرح درس ارائه می گردد.
وی درخصوص محتوای طرح درس ها می گوید: این طرح درس به واســطه 
نمایش، داستان، نقاشی و...، ارائه و 4 پایه تحصیلی  اول  تا چهارم باوجود الگو و 

اهداف اصلی مرکز آموزشی پیاده سازی می شود.
 وی گفت: در این مرکز معلم نقش معلمی ندارد؛ بلکه یک تسهیل گر است که 
مباحث را به صورت تحلیلی ارائه می کند تا از طریق دانش آموزان به نتیجه 
مورد نظر برسد.  وقتی از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان دیدن کردیم، 

خالقیت و هنر کار دستی بچه ها به وضوح دیده می شد.

عطریان می گوید: بعد از یک سال آموزش درس فلسفه، 4 هفته پایانی سال را 
برنامه ریزی می کنیم  و پروژه های فلسفی را به صورت کاردستی های خالقانه 
و ساخت بازی های فکری توسط بچه ها، انجام داده و در پایان سال تحصیلی 
به آنها اهدا می کنیم تا به خانه ببرند و با آن بازی کنند؛ مثل بازی دشت فلسفه 

و دبرنا و... .
در ادامه به بازدید یکی از کالس ها در مقطع اول رفتیم. بچه هایی با مانتوهای 

آبی خوش رنگ و مقنعه هایی زرد و نگاه هایی معصوم و دوست داشتنی.
از کالس فلسفه پرسیدم؛ از عالیقشان نســبت به این کالس؛ از اینکه چه در 

چنته دارند و به چه نتایجی رسیده اند.
پرسیدم چه چیزهایی در کالس فلسفه یادگرفتید؟ دخترکی گفت: زودباور 

نباشیم؛   زود قضاوت نکنیم و...
پرسیدم کالس فلسفه را دوست دارید؟  گفتند بله، خیلی زیاد.

مثال چطور یاد گرفتید که نباید در زندگی زود باور باشیم؟
یکی گفت: معلم مان ابتدا قصــه ای را برایمان گفت و بعد مــا نظرمان را در 
مورد آن قصه گفتیم و آنقدر باهم حرف زدیم که در آخر یاد گرفتیم نباید در 

بسیاری  ازکارها زود باور باشیم و اول تحقیق، سپس باور کنیم.

مادر غزاله گفت: این مدرسه دقیقا چیزی است که من به عنوان یک مادر انتظار دارم. وقتی فرزندم پایه 
سوم را سپری می کند تا به مرحله بعدی برود مطمئنم نســبت به بقیه مدارس بار علمی باالتری دارد. 
محققان معتقدند ایده آل شناخت فرد از خودش در دوره دبیرستان است، در حالی که فرزند من در سن 

پایین این توانایی را کسب کرده است.
هر چه مطلبی در سن پایین در ذهن کودکان مان نهادینه شود،  بهتر است و بازخورد بسیار خوبی دارد. 
به امید روزی که آموزش و پرورش بتواند این طرح را در تمام مدارس دولتی  و غیر دولتی پیاده سازی و 
اجرا کند. علی فقیه، مدیرعامل موسسه آموزشی امام صادق)ع( نیز در این زمینه به ایمنا گفت:  به دنبال 
این طرح هستیم که اهداف تربیتی نسبت به اهداف تعلیمی بیشتر باشد و شهروندانی را تربیت کنیم که 
شهری خوب بســازند. وی ادامه داد: انتظار ما برای اجرای بهتر این طرح این است که همه دستگاه ها با 
ما همکاری و همراهی داشته باشــند چرا که این طرح در حال حاضر جواب داده و استقبال خوبی از آن 
صورت گرفته است. مدیرعامل موسسه آموزشــی امام صادق)ع( اضافه کرد: ما به دنبال این هستیم که 
والدین را نیز در این طرح درگیر کنیم و ساعاتی هم که دانش آموزان در خانه هستند، متاثر از این شیوه 
تدریس تربیت شوند.  وی درخصوص شیوه های آموزشی در این نوع مدارس نیز افزود: اعتقادی به آزمون 

در تغییر اندیشه نداریم و برای ارزیابی دانش آموزان یک شیوه علمی و فلسفی پیش بینی کرده ایم. 
فقیه ادامه داد: ما معتقدیم فکــر کردن یک مقوله 
ارزشمند اســت و در این مدارس سعی داریم فکر 
کردن به مســائل و تحلیل آن توسط دانش آموزان 

را نهادینه کنیم. 
وی استفاده از داســتان در این زمینه را بسیار موثر 
خواند و گفت: ابزار کار معنوی ما در این گونه مدارس 
داستان است؛ آن هم داستان هایی که فکر را درگیر 
می کند و قدرت تحلیــل را در ذهن دانش آموز باال 
می برد. بنا بر این گزارش، تاکنون 8۲۲ نفر از دانش 
آموزان اصفهانی در این مــدارس در حال تحصیل 

هستند.

 والدین هم حرف هایی برای گفتن دارنددرس فلسفه؛ چتری بر سر سایر درس ها 
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پیشنهاد سردبیر: 
کشف نسخه خطی ۷۰۰ ساله غزلیات حافظ

بروجرد شــهر دیگری اســت که دارای جاذبه هایی همچون پــل قلعه حاتم، 
گلدشت، روســتای دره صیدی، کرکیخان و موزه مردم شناسی است. کلوچه 
روغنی، نان گوشه ای و خشکبارها از جمله سوغاتی های این شهرستان است. 

برای سفر به این شهرستان فقط 500 تا 600 هزار تومان کافی است.

گنجینه تاریخ

داریوش بزرگ، سومین پادشاه قدرتمند هخامنشــی بود که در دوران اوج این 
امپراتوری باشکوه فرمان می راند و دستاوردهای بسیاری داشت. فرمانروایی او 
36 ســال به طول انجامید و در این دوران توانســت نظم و هماهنگی کشور را 
افزایش دهد. کتیبه های داریوش بزرگ در مصر، مجموعه نوشته هایی هستند 
که روی 5 ســتون یادبود و به چهار زبان رسمی جهان باستان، زبان های پارسی 
باستان، عیالمی، بابلی و مصری حک شده اند. در واقع این کتیبه ها به مناسبت 
جشــن افتتاح کانالی که به تازگی احداث شده بود، ســاخته شدند. مهندسین 
ایرانی به دستور داریوش بزرگ، کانالی را ساختند که رود نیل را به دریاچه بزرگ 
تلخ  و دریای ســرخ مرتبط می کرد. ســالم ترین کتیبه در میان این 5 ســنگ 
یادبود، سنگ نوشته ای گرانیتی و صورتی رنگ است که در سال ۱۸66 میالدی 
در 30 کیلومتری شهر سوئز مصر کشف شــد. جالب است بدانید که کاشف این 
کتیبه صورتی رنگ، فردینان دو لیسپس، سیاستمدار فرانسوی و توسعه دهنده 
کانال سوئز امروزی بوده است. محققین با بررسی سنگ نوشته متوجه شدند که 
متعلق به داریوش اول می باشد و در آن گزارش ساخت کانال سوئز اولیه ای که 

توسط ایرانی ها احداث شده، به ثبت رسیده است.

این سنگ نگاره به دســتور یکی از پادشــاهان عیالم به نام اونتاش ناپیریشا برای 
چغازنبیل ساخته شده اســت. چغازنبیل نیایشــگاهی در نزدیکی شهر باستانی 
 شوش است که کارکردی مذهبی و معنوی دارد.در ســنگ نگاره اونتاش ناپیریشا 
۴ نقش دیده می شود که همگی قدرت پادشاهی عیالم از طرف خدای عیالم باستان 
» اینشوشــیناک « را تصدیق می کنند. در قسمت باالیی ســنگ نگاره، شمایلی 
از اینشوشیناک به چشــم می خورد که در حال اســتقبال از اونتاش ناپیریشاست. 
اینشوشیناک روی تختی از اجســام مار مانند نشسته که در دستش سری شاخدار 
از یک مار دیده می شود. مار در ایران باستان نمادی از باروری بوده است. یکی دیگر 
از این نگاره ها، وجود الهه ای به صورت نیم ماهی، نیم زن اســت که جریان آب را در 
دستانش نگه داشته است. نگاره دیگری در باالی ســنگ نگاره به چشم می خورد 
که چند راهبه در حال مشــایعت پادشاه اونتاش ناپیریشــا و ملکه اش ناپیراسو در 
راه معبدند و در آخر وجود موجوداتی به شــکل نیم مرد، نیم بز است که نگاهبانان 
درخت مقدس هستند. همان طور که گفته شــد در دستان الهه نیم زن، نیم ماهی 
جریان هایی از آب دیده می شود که بر چرخه آب و اهمیتش در طبیعت و به خصوص 

برای گیاهان تاکید می کند.

سنگ نگاره اونتاش ناپیریشافرمان حکومتی داریوش شاه هخامنشی  کشف نسخه خطی ۷۰۰ ساله غزلیات حافظقدیمی ترین کتاب عاشقانه در دانمارک

عشق از دیرباز با انسان ها همراه بوده و تاریخ دقیقی برای این مسئله وجود ندارد 
اما اجسام زیادی از گذشتگان به دست ما رسیده که حاکی از وجود این حس زیبا 
در زمان های دور است. امروز گنجینه ای را بررسی می کنیم که یکی از نشانه های 
جذاب و دیدنی وجود عشق است.کتابی کهن که در آن پر از تصنیف های عاشقانه 
به زبان دانمارکی است، ۸3 شعر بســیار زیبا در این کتاب وجود دارد. این کتاب 
متعلق به دوران پادشاهی کریستین سوم )King Christian III( یعنی حدود 
سال ۱550 میالدی می باشد. این نسخه، خطی بوده و از زبان یک هنرمند دلداده 
نوشته شده و بسیار زیبا و خواندنی است. جالب ترین نکات درباره  این اثر عاشقانه 

جاودان، شکل ظاهری آن محسوب می شود. 
این کتاب درست شبیه یک قلب، برش خورده شده و نشان دهنده  استفاده از این 
نماد برای نشان دادن عشق از سالیان دور می باشــد.با مطالعه  این کتاب جالب 
متوجه خواهید شد که برخی از قسمت های نوشــته، بعدا به آن اضافه شده اند و 
گویا فردی ناشناس سخنان عاشقانه شاعر اصلی را کامل کرده است که البته هیچ 

اطالعاتی درباره این شاعران موجود نیست.

پژوهشگران انجمن آســیایی کلکته، به صورت تصادفی نســخه  خطی تازه و 
ناشناخته ای از دیوان غزلیات خواجه حافظ شیرازی پیدا کردند که ۷00 سال 
قدمت دارد. این نسخه دست نوشته  بسیار گرانبها و نادر، در جریان بررسی نسخ 
خطی انجمن آسیایی کلکته به دست آمده است. روزنامه تایمز آو ایندیا در این 
باره نوشــت که اکنون کارشناسان و ایران شناســان زیادی، در تالش هستند 
خودشان را برای دیدن این اثر مهم و ارزشمند به کلکته مرکز ایالت بنگال غربی 
برسانند.گفته می شود که این نسخه، به خطی خوش و با آرایش و تذهیب زیبا 
نوشته شده و در آن غزلی هست که در سایر نسخه ها به چشم نمی خورد. این 
نسخه امضا و مهر طالیی شاه جهان، پادشاه نامی و با شکوه سلسله مغوالن هند 
را دارد. شاه جهان چند قرن پس از حافظ زندگی می کرد،  اما به نظر کارشناسان 
»انجمن آســیایی«، مهر دربار او حکایت از این دارد که این پادشاه هنردوست 
این نسخه را برای کتابخانه شخصی خود تهیه کرده است.موزه انجمن آسیایی 
در کلکته، این نسخه را در ویترینی برای تماشای عموم به نمایش گذاشته ؛ اما 

می گوید که این اثر به زودی به خزانه ای مخصوص منتقل خواهد شد.

دانستنی ها

قیـــمت انواع ارز در روزهای آخر سال باال می رود و کار خرید ارز 
سخت می شــود. مخصوصا در روزهای آخر که جلوی صرافی ها 
صف تشکیل می شود و خیلی از افراد نمی توانند به راحتی دالر یا 
بقیه ارزهای مورد نیازشــان را تهیه کنند و با خیال راحت به سفر 
بروند. به این ترتیب خیلی ها از زودتر اقــدام می کنند و برای آن 
روزها از همین االن ارز می خرند.کارشناسان هم توصیه می کنند 
که چون بــازار ارز در روزهای آخر با کمبود ارز مواجه می شــود، 
مسافران خارج کشور از همین حاال برای خرید ارز اقدام کنند. آنها 
درباره خرید نوع ارزی که باید با خودتان به سفر ببرید هم سفارش 

هایی دارند که می تواند شما را در این کار  راهنمایی کند.
یک صراف در بازار طال و ارز هشدار می دهد که اگر به دنبال خرید 
ارز برای سفر به اروپا یا هر کشــور دیگری هستید از همین حاال 

اقدام کنید تا گرفتار مشکالت خرید ارز شب عید نشوید.
او می گوید همین حاال که بانک ها باز هستند و عرضه ارز در بازار 

منطقی است، بهترین فرصت برای خرید دالر است.
درهم 1۰4۷ تومانی در انتظار مسافران دبی

سفر به دبی یکی از معمول ترین سفرهای خارجی ایرانیان است. 
آنقدر هم در شبکه های ماهواره ای و آژانس ها برای تورهای این 
کشور تبلیغ می شود که بدون شــک پرواز دبی پرترددترین خط 
هوایی کشورمان به کشورهای منطقه است. قیمت درهم امارات 
در بازار تهران هزار و ۴۷ تومان است.اگر نرخ دولتی اش را به شما 
نمی گوییم به این خاطر است که دولت و بانک مرکزی برای سفر 
به امارات به عنوان ارز مسافرتی، به شــما درهم نمی دهند. مثل 

همان سفر به چین، 300 دالر دولتی به شما می دهند.
سفر به هندوستان را با دالر، بهتر انجام می دهید

واحد پولی هندوســتان، روپیه اســت. واحد پولی که چند سالی 
است ما ایرانی ها بیشتر با آن آشنا شــده ایم؛ آن هم از زمانی که 
تحریم های غرب علیه کشورمان برقرار شــد و ما نتوانستیم پول 

صادرات نفت و گازمان به هند را از آنهــا به راحتی دریافت کنیم. 
آنها برای اینکه سود بیشتری کنند، گفتند ما روپیه مان را به دالر 
تبدیل نمی کنیم تا پرداختی مان به دالر باشد؛ بنابراین تصمیم 
گرفتند پول نفت و گاز ما را به روپیــه پرداخت کنند. با این کار ما 
تازه با روپیه هندوستان آشنا شدیم. حاال برای سفر به این کشور 
جنوب آسیا می توانید از دو نوع ارز استفاده کنید، هم این امکان 
را دارید که با روپیه به هند بروید هم با دالر.اگر دنبال روپیه باشید 
باید به بازار بروید و روپیه را از آنجــا با قیمت 59 تومان بخرید. به 
شــما روپیه دولتی تعلق نمی گیرد. روپیه دولتی را فقط به تجار 
و واردکنندگان می دهنــد، اما می توانید با دالر به ســفر بروید؛ 
بنابراین دالر 3 هزار و ۷۷۸ تومانی در انتظار شماســت. خیلی ها 
هم می گویند بهتر است با خودتان دالر ببرید و همان جا به روپیه 

تبدیلش کنید، چون با قیمت بهتری می توانید دالر بخرید.
مسافرت به شهرهای ترکیه

درست اســت که در تمام این ســال ها ترکیه یکی از مهم ترین 
مقصدهای ســفر ایرانیان برای تفریح و گردش بوده است؛ اما در 

یکی دو سال اخیر این سفرها کمی با حاشیه های امنیتی همراه 
شــد و مقداری از این سفرها کم شده اســت. به هر حال ایرانی 

ها همچنان سفرهای زیادی به ترکیه دارند؛ چه 
تجاری، چه تفریحی. آژانس های گردشــگری 
زیادی بــرای ترکیه تورهــای مختلفی در نظر 

گرفته اند.به طوری کــه یک آژانس 
پیشــنهاد می دهد که بــرای چهار 

شــب و پنج روز میهمان تور 
این شــرکت 
باشــید. آنها 
یــک  اتــاق 

تخته بــا پرواز 
ماهان را با قیمت 
دو میلیون و 2۱9 
هزار تومان به شما 
پیشنهاد می دهند. 

سرسبزترین شهرهای دنیـا
با توسعه صنعت و شهر نشینی، اهمیت محیط زیست و فضاهای سبز بیشتر از قبل شده اســت که این توسعه نه تنها باعث کمتر شدن زیبایی های اطراف ما شده، بلکه 
یکی از دالیل اصلی انقراض حیوانات، حشرات، پرندگان و نابودی اکوسیستم هم به شمار می رود. با تمدنی که در دنیا در حال پیشرفت است، تقریبا دیگر جای سبزی 
به چشم نمی خورد. در این مدرن گرایی، تنها چیزی که دیده می شود، جنگل های بتنی )ساختمان ها و آســمان خراش ها( هستند و نشانه ای از درخت و جنگل دیده 
 نمی شود؛ اما در این جهان پهناور، کشورهایی وجود دارند که با وجود پیشرفته بودن، از محیط زیســت اطراف خود غافل نشده اند و همچنان به آن مانند قبل اهمیت

 می دهند… دوست دارید با کشورهایی که سبزترین شهرهای دنیا را دارند آشنا شوید؟ با ما همراه باشید:

 آمستردام، پر جمعیت ترین شــهر هلند و پایتخت آن، شهری بسیار زیبا ، تمیز و از ســبزترین شهرهای دنیاست. 
در سال ۲۰1۲، این شهر رتبه  دوم بهترین شهر برای زندگی در جهان را از آن خود کرد.

آمستردام

کپنهاگ پایتخت دانمارک، در شــرق ساحل 
جزیره زیلند قرار گرفته است.

 این شــهر در قرن یازدهم اولین توجه ها را به 
خود جلب کرد و در قرن ســیزدهم هم، عنوان 
شــهر را گرفت. کپنهاگ، ویژگــی های خاص 
زیادی دارد مثــل فراوانی آب و تعــداد باالی 
پارک و خیابان هایی که مسیر دوچرخه سواری 
دارند. همین ویژگی ها آن را از بقیه شــهرهای 

دنیا متمایز می کند.
 کپنهاگ بســیار سرسبز اســت و گردشگران 
زیادی در طول ســال به آنجا سفر می کنند که 

اکثرا بازیکنان بیسبال هستند. در سال 20۱5، قوانین بســیار جالبی در این شهر حاکم شد و آن هم 
این بود که هر شهروند باید در هر ۱5 دقیقه پیاده روی، به یک ساحل یا پارک دسترسی داشته باشد و 

با این سیاست، پارک های بسیاری در سرتاسر کپنهاگ احداث شد.

کپنهاگ

اسلو پایتخت نروژ، در ســال ۱0۴۸ توسط پادشاه 
هرالد سوم تاسیس شــد و در حال حاضر، پایتخت 
اقتصادی و دولتی این کشور است. در سال 200۸ 
اسلو، به عنوان »شــهر بتای دنیا« نام گذاری شد و 
همچنین به عنوان یک مکان جهانی هم شناخته 
می شود و عالوه بر این، جزو ۴ شهر پر هزینه  دنیا 
 هم بوده اســت. در قسمتی از اســلو، شبه جزیره

 Nesodden قــرار گرفتــه و در قســمت های 
باقی مانده، ۴0 جزیره که در محدوده آن هســتند، 
کوه ها و تپه های سر سبز خوش رنگ و حدود 3۴3 
دریاچه به چشم می خورد. آب آشامیدنی اصلی این 

شهر، از یکی از این رودخانه ها گرفته می شود. اسلو شهری فشرده با سیستم حمل و نقل خوب است که به راحتی 
با آن می توان از یک جا به جای دیگر رفت. این شهر جایزه های زیادی مثل جایزه شهر پایدار اروپا در سال 2003 

و دومین شهر سبز قابل سکونت دنیا را در سال 200۷ کسب کرده است.

اسلو

اســتکهلم، پایتخــت کشــور ســوئد و بین 
 کشــورهای شــمالی، جــزو شــلوغ ترین و 

پر جمعیت ترین هاست.
 این شهر در عصر سنگ و در هزاره ششم قبل 
از میالد مسیح تاسیس شــد و قطب سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی و رســانه ای این کشــور 

است. 
اســتکهلم بــه عنــوان یکــی از تمیزترین و 
سرســبزترین پایتخــت های دنیا شــناخته 
می شود و در سال 20۱0، به آن جایزه پایتخت 

سبز اروپا داده شد.
 در ســال های اخیــر هم میــزان کربن دی اکســید تولید شــده در ایــن شــهر، 25 درصد کمتر 
 شــده اســت و برنامه ای برای حذف کامل ســوخت های فســیلی تــا ســال 2050 در آن در حال

 اجراست.

استکهلم

دالر، پوند یا یورو؛

 کدام را به سفر ببریم؟
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پیشنهاد سردبیر:  عیـــدانه
سال خروس چگونه سالی است؟

دو هفته دیگر بیشتر به عید نمانده و شلوغی و هیجان رسیدن سال نو را می توان در همه جا مالحظه کرد. خانه ها تمیز می شود، باغچه ها پرگل می شود، درختان شکوفه می زنند و هوا بوی بهار می گیرد. خانم های کدبانو در تالشند با حداقل هزینه بیشترین تغییرات و نوآوری ها را ایجاد 
کنند تا همگی بتوانند با شادی و نشاطی مضاعف به استقبال سال نو بروند. در این میان هر خانواده ای به نحوی به فکر چیدن سفره هفت سین است و باسلیقه ها دوست دارند این سفره را به زیباترین سفره سال شان تبدیل کنند. یکی از عوامل جذابیت سفره هفت سین شمع و جاشمعی 

است که در آن قرارمی گیرد.  اگر شما هم دوست دارید سفره ای قشنگ تر از همیشه داشته باشید از ایده هایی که در اینجا به شما ارایه می کنیم بهره ببرید و جاشمعی های متفاوت بسازید.

           جاشمعی های هفت سین

چندرنگ
 مثل یک رنگین کمان روبه روی چشــمان تان قرار می گیرد و زیبایی رنگارنگش را 

به رخ می کشاند. 
دوست دارید چنین شمع زیبایی را داخل هفت سین تان داشته باشید!

 پس همین اآلن دســت به کار شــوید. لیوانی از جنس محکم و مقاوم انتخاب کنید 
و نخ نسوز را کف آن سفت قراردهید.

 می توانید از چسب حرارتی هم استفاده کنید. 
 پارافین را بــه روش بن مــاری یا داخــل مایکروفــر ذوب کرده و با مدادشــمعی 

یا رنگ های پودری مخلوط کنید و داخل لیوان بریزید.
 اجازه دهید یک ردیف پارافین کامال سفت شود و بعد ردیف بعدی با رنگی جدید را 
داخلش بریزید. در انتخاب رنگ بندی حساس باشید و باسلیقه عمل کنید تا نتیجه 

کار فوق العاده از آب درآید.

سنگ
به آنها نگاهی بیندازیــد. انگار چند آدم در هوای ســرد و تاریــک دور آتش جمع 
شده اند. ظاهر بسیار بانمکی دارند و حیف است اگر ســر از سفره هفت سین زیبای 

شما درنیاورند. پنج قلوه سنگ بردارید. آنها باید گرد و تقریبا تخت باشد.
 ســنگ بزرگ تر برای کف کاردســتی انتخاب کنید. قلوه  ســنگ ها را با استفاده از 
چســب چوب یکی یکی کنار هم بچسبانید و در وســط جا را برای شمع وارمر خالی 

بگذارید. کار که آماده شد شمع را داخل قراردهید. 
هروقت هوا تاریک است این شمع را روشــن کنید تا جذابیت آن را دوچندان نشان 

دهید.

کاج
میوه کاج را بردارید و کمی رنگ به آن اسپری کنید. 

هنگامی که خشک شد قســمت باالیی را کمی خالی کنید تا جای یک شمع وارمر 
بازشود.

 می توانید در این زمینه از نجار محل کمک بخواهید. 
هرگاه جای مناسب بازشد شمع را در آن قراردهید و روشن کنید. 

می توانید این جاشــمعی جالــب را در چندرنگ درســت کنید و آنهــا را کنار هم 
قراردهید تا ظاهری به مراتب چشم نوازتر پیدا کند.

پرتقال
به به، چه جاشمعی زیبا و معطری! 

مطمئنا شما هم تحریک به درست کردن آن شده اید. پرتقال را از وسط قاچ کنید و 
محتویات هر نصفه را با قاشق درآورید. حال دو نصفه پوست پرتقال دارید. 

یکی از آنها جای قراردادن شــمع وارمر اســت. البته می توانید پارافین را نیز ذوب 
کنید و پس از قراردادن شمع نسوز داخل پوست پرتقال بریزید. 

حاال سراغ پوســته باالیی بروید. با چاقو شــکل ســتاره و مثلث های ریز دور آن را 
دربیاورید. پوسته را روی پوســته زیرین که شمع آن روشن اســت، بگذارید. عطر 

بی نظیر آن در اتاق می پیچد و شکل زیبایش خبر از روح هنرمند شما خواهد داد.

سی دی سنگی
نگاهــش کنید. از همه رنگــی در آن پیدا می شــود و هررنگ به شــکلی روبه روی 
 شــما چشــمک می زند. انگارنه انگار دراصل یک ســی دی بوده که به این شــکل 

درآمده است. یک سی دی که دیگر برای شما کاربردی ندارد را بردارید. 
تعدادی سنگ ریز هم انتخاب کنید و هریک را به رنگی درآورید. 

هرچه تنوع رنگ های تان بیشتر باشد نتیجه زیباتر خواهد بود. 
روی سطح سی دی چسب چوب بزنید و سنگ ها را بچسبانید. 

قسمت خالی وسط هم جای شمع وارمر است. از زیبایی اثر هنری خود لذت ببرید.

درخت
از جنس سیم! به راستی بی شباهت به یک شــاهکار هنری نیست. درست کردنش 

کمترین هزینه را دربردارد، اما مستلزم قدری حوصله و سلیقه است. 
ابتدا سه سیم نســبتا بلند را برش دهید. این سه سیم یک شاخه را تشکیل می دهد. 
قسمت پایین را دور هم بپیچید، اما باال را به همان شــکل سرشاخه جدا از هم رها 
کنید. حدود هشت تا ده عدد از این شــاخه ها را درست کنید. شاخه ها را در قسمت 
 پایین به هم وصل کنید گویی تنه درخت اســت درحالی که خود شــاخه ها در باال 
از هم جدا هستند. حال یکی دو قلوه ســنگ بردارید. پایین تنه درخت را به سنگ ها 
وصل کنید به طوری که شبیه ریشه درخت به نظر برسد. حال که درخت تان آماده 
 شد، به ســراغ نوک شــاخه ها بروید و آنها را مانند تصویر به شکلی پیچ و تاب دهید 
تا توانایی نگهداشتن شمع را داشته باشد. این درخت را مانند یک جاشمعی درست 

کنید که توانایی نگهداشتن چند شمع را داشته باشد.

نام هر سال جدید به رسم ایران باستان به اسم حیوانی نامگذاری می شود و سال ۱۳۹۶ شمسی به سال خروس نامیده شده است.
همه ما دوست داریم بدانیم سالی که پیش رو داریم برای ما چگونه سالی خواهد بود و با هزاران بیم و امید به آینده می اندیشیم. 

 حاال که زمان زیادی به آغاز سال ۱۳۹۶ هجری شمســی باقی نمانده است بد نیست نگاهی به طالع بینی خودتان بر اساس ســال تولدتان بیندازید و ببینید در سالی که می آید چه چیزهایی 
 در انتظار شــما هســتند. البته فراموش نکنید که تمام این ها تنها جنبه ســرگرمی دارند و تقدیر و سرنوشــت هرکســی در ابتدا به تقدیر الهی و سپس به تالش و کوشــش خودش، بستگی 

دارد.
ویژگی سال خروس 

 خروس موجودی خیال باف اســت و خود را تافته جدا بافته می داند و دوســت دارد همه از او تعریف و تمجید کنند. خروس به راحتی افکار و عقاید خود را بیان می کند و بــرای دفاع از گفته های خود 
تا مرز پرخاشگری و ستیزه جویی می تازد. این طرز فکر و رفتار ناخوشایند خروس اطرافیانش را آزرده می سازد؛ ولی آنان با وقار تمام از این بی ادبی خروس چشم پوشی می کنند و آن را ناشی از صراحت 

در بیان و عادات عجیب او می دانند که البته سخت در اشتباهند، بی شــک خروس صریح و صادق است و هر چه به فکرش برســد، به زبان می آورد؛ بی آن که نکته ای را از قلم بیندازد. 
اما باید گفت این صراحت خروس که صفت ذاتی اوســت چندان پسندیده نیست و نوعی خودخواهی به حســاب می آید؛ چرا که او اهمیتی برای احساسات 

دیگران قائل نیست و هرگز درک نمی کند که چرا باید برای دیگران ارزش قائل شود.
شعار خروس:  » من بهتر می دانم « 

خروس سمبل وفاداری و وقت شناسی است. 
برای گذشتگان که ساعت شماطه ای نداشتند، بانگ خروس اهمیت ویژه ای داشته است و مردم را بیدار می کرده است.

افرادی که در ســال خروس به دنیا آمده اند، افرادی صادق، روشــن، ارتباطی، جاه طلب و بامحبتند. ممکن است 
خیلی زود به چیزی عالقه مند شــوند، اما ســریع آن را فراموش مــی کنند. آنها از عزت نفس بســیار باالیی 

 برخوردارند و خیلی کم به دیگران متکی می شــوند. ازآنجا که اکثر خروس هــا ذاتا مردمانی خوش تیپ 
و زیبا هستند، خواهان فراوان دارند. اگر بتوانند از غرور خود کم کنند، بیشتر پیشرفت خواهند کرد.
 ســالی پر بار و همراه با آرامش در انتظار شماســت. هــم از لحاظ کاری و هــم از لحاظ عاطفی 

خیال تان راحت باشــد، چرا که در ناحیه امن به ســر خواهید برد. حتی وقتی تالش زیادی 
نمی کنید و همان جایی که هستید می ایســتید هم اوضاع به بهتر شدن ادامه خواهد داد. 
در این سال به دور دنیا سفر کنید. ســفر همراه با خانواده تان رابطه شما با آنها را بهتر 

خواهد کرد.
در جستجوی زوج خود بسیار خوش شانس خواهید بود. 

تنها چیزی که ممکن است مانع شما بشود منفعل بودن شماست. 
تنها کافی اســت قدم پیش بگذارید! خروس های متاهل سال یک نواختی 

خواهند داشت. 
اما اگر همســرتان به یکی از دوســت هایش زیاد وابسته شده است 
احتیاط کنید، چرا که ممکن اســت شخص ســوم در رابطه شما 

دخالت کرده و مشکل ایجاد کند. 
سعی کنید به رابطه تان شور و هیجان بدهید. 

یک سفر رمانتیک انتخاب خیلی خوبی خواهد بود.

سال خروس چگونه سالی است؟

سال  1396 
               سال خروس
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پیشنهاد سردبیر: 
دریاچه ای از زیبایی ها

عکس روز

اخبار

کارتی برای خرس ها!

رییس مرکزملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست:

جهان برای انتشار حدود هزار 
گیگاتن کربن دیگر گنجایش دارد

اعالم الزام های سازمان استاندارد 
برای ورود خودرو

 جزییات حضور صفدرحسینی 
در صندوق ملی محیط زیست

تاثیر تغییرات اقلیمی برگشت ناپذیر است

محیط زیست را جناحی نکنیم

ضرر مسافران بیشتر از سود آنهاست!

کارت ملی مم بلوچی یا خرس سیاه توسط فعاالن حیات وحش 
با هدف ارتقا سطح دانش مردم طراحی شده است. 

زیستگاه این خرس نادر در روستای داروکان نیک شهر است. 

سازمان ملی استاندارد ایران از تعیین الزامات 
جدید واردات خــودرو و اجــرای آن بر پایه 
شماره شناسایی و اســتانداردهای اجباری 
خبر داد. معاون ارزیابی کیفیت این سازمان 

 اعالم کرد: ثبت ســفارش، اظهــار، ترخیص 
 و شــماره گذاری خودروهــای وارداتی هنگامی 

از نظر این سازمان مجاز است که 11 کاراکتر نخست شماره شناسایی 
آنها با شــماره های شناسایی اعالم شده از ســوی سازمان منطبق 
باشد. » جهانبخش سنجابی شــیرازی « افزود: تعیین 11 کاراکتر 
اول شــماره شناســایی خودروهای وارداتی راهکار مهم جلوگیری 
از واردات خودرو از کشــورهای حوزه خلیج فارس است که به ظاهر 
منطبق بــا خودروهای دارای تاییدیه از ســازمان ملی اســتاندارد 
 ایران و ســازمان حفاظت از محیط زیست اســت، اما از نظر کیفی 

در سطح پایین تری قرار دارد.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیســت گفت: 
دکتر صفدر حســینی رییس هیئت مدیره 
صندوق ملی محیط زیست، عضو غیر موظف 
هیئت مدیره بود و در مدت عضویت در هیئت 
مدیره هیــچ گونه دریافتــی از این صندوق 

نداشــته اســت. هومان لیاقتی گفت: صندوق 
ملی محیط زیســت بر اســاس قانون برنامه چهارم 

توسعه کشور و تصویب مجلس شورای اسالمی شکل گرفته است، 
البته راه اندازی صندوق تا آغاز به کار دولت یازدهم به تعویق افتاده 
بود. وی افزود: در دولت یازدهم با توجه به نقش قانونی صندوق ملی 
محیط زیست، اصالحاتی در اساسنامه آن صورت گرفت و در نهایت 
با تصویب اساسنامه صندوق توسط هیئت وزیران، اعضا هیئت مدیره 

صندوق برای مدت دو سال انتخاب و منصوب شدند.
لیاقتی گفت: دکتر صفدر حســینی رییس هیئت مدیره صندوق 
ملی محیط زیست، عضو غیر موظف هیئت مدیره بودند و در مدت 

عضویت در هیئت مدیره هیچ گونه دریافتی از آن نداشته است.

نتایج یک مطالعه در اســترالیا نشــان می دهد که 
برخالف اقدامات صــورت گرفته بــرای مقابله 
 با تغییــرات اقلیمــی در این کشــور اثرات آن 
بر اکوسیســتم بومی برگشــت ناپذیر است. 
وزارت محیط زیســت اســترالیا در گزارشی 

 اعالم کرده اســت: در حالی که پیشرفت هایی 
در برخی بخش هــای کلیدی به دســت آمده، اما 

 وضعیت کلی محیط زیست به دلیل تاثیر تغییرات اقلیمی 
رو به وخامت اســت. در این گــزارش آمده اســت در صورتی که تاثیر 
تغییرات اقلیمی مهار نشــود این تغییرات جــوی می تواند پیامدهای 
گسترده تری بر جامعه داشته باشد. اثیرات مخرب تغییرات اقلیمی رو به 

افزایش است و برخی از این تاثیرات ممکن است برگشت ناپذیر باشند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: محیط زیســت موضوعی است 
که باید جدای مســائل سیاسی به آن کمک 
کنیم. اگر محیط زیســت را به مســئله ای 
جناحــی و سیاســی تبدیل کنیــم مردم 

 آسیب خواهند دید. محمد رستگاری با اشاره 
به اینکه با پیگیری های کارگــروه کاهش آلودگی 

هوا، عوارض گمرک خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده است، 
اظهار کرد: با حذف موتورســیکلت های کاربراتوری، زمینه تولید 
موتورســیکلت های برقی ایجاد خواهد شد. رســتگاری ادامه داد: 
سازمان صنعت، معدن، تجارت برای تولید خودروهای برقی مجوز 

صادر کرده ولی هنوز تولید آن ها شروع نشده است. 

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری خراسان 
شــمالی گفت: تبلیغات مهم تریــن فاکتور برای 

تبدیل این اســتان به مقصد گردشگری است.
پیام مهنانی، در پاسخ به این سوال که چگونه 
می توان مسافران گذری این استان را تبدیل 
 به گردشــگر کرد که با هدف گردشــگری 

به این اســتان ســفر کنند، اظهار کــرد: به 
 نظر بنده مســافران گذری هیچ ســودی برای 

استان ها ندارند حتی ضرر آن ها بیشتر از سود آن هاست.
 این افراد از هتل، مسافرخانه، رســتوران و غیره استفاده نمی کنند 
و شاید خرید کوچکی در اندازه خرید یک آب معدنی داشته باشند، 
اما ممکن است که به زیرساخت هایی همچون چمن های پارک ها 

آسیب وارد کنند.

ویژه

رییس مرکــز ملی هوا 
و تغییر اقلیم ســازمان 
زیست  محیط  حفاظت 
گفــت: جهان تا ســال 
2100 ظرفیت انتشــار 
دو هزار و900 گیگا تن 
کربن را دارد که تاکنون 
هزار و900 گیگاتن آن در فضا ساطع شده و فقط ظرفیت 

حدود هزار گیگاتن دیگر باقی مانده است.
علی اصغــر رجبی در پنجمین ســمپوزیوم بیــن المللی 
ایران 1404 افزود: ســهم امریکا در این میزان انتشار 29 
 درصد است یعنی به نسبت جمعیت و میزان انتشار بیش 

از 24 درصد بیشتر از سهم خود انتشار داده است.
 وی افــزود: اتحادیه اروپــا 45 درصد کربن انتشــار داده 
و به نســبت جمعیت و میزان انتشــار بیش از 31 درصد 
بیشتر از ســهم خود کربن منتشر کرده اســت در حالی 
 که ســهم تمام کشورهای در حال توســعه از جمله ایران،

26 درصد اســت و آنها از این فضای هــزار و900 گیگاتن 
انتشار کربن50 درصد طلبکار هستند.

رجبی اظهــار کرد: براســاس برآوردهای صــورت گرفته 
 جهان آن هم فقط کشــورهای در حال توســعه ســاالنه 
به240 میلیــارد دالر بودجه نیاز دارند تا انتشــار گازهای 

گلخانه ای خود را کاهش دهند.
 وی گفت: ایران جزو 15 کشورانتشــار گازهای گلخانه ای 
در جهان اســت، اما می بینیم این انتشار با درآمد ناخالص 
 ملــی هماهنگی نــدارد، به عنــوان مثال چیــن با توجه 
به جمعیت باال، انتشــار گازهای گلخانه ای باالیی هم دارد 
 که به نســبت آن درآمد باالیی هم دارد، اما ایران برخالف 
باال بودن انتشار منحنی درآمد آن بسیار پایین یا یکنواخت 

بود و این تفاوت ما با دیگر کشورهاست.
 رجبی اظهار کــرد: این درحالی اســت که کشــورعالوه 
بر انتشــار گازهای گلخانه ای از فعالیت نفت و گاز از ناحیه 
 پسماندها نیز با انتشار کربن مواجه اســت، روزانه 7 هزار 
و500 تن پســماند در کهریزک دپو می شــود که کربن 
 زیادی را در فضا منتشــر مــی کند که این مســائل باید 

مورد توجه جدی قرار گیرد.
رجبی تاکید کرد: اگر چرخه تبــادل حرارت را برهم بزنیم 
تغییرات زیادی در کره زمین ایجاد خواهد شــد که برای 
 بشــر مشــکل آفرین خواهند بود، هرچه غلظت گازهای 

گلخانه ای بیشتر شود مشکالت نیز بزرگ ترخواهد شد.

 یکی از جاذبه های گردشــگری و اقتصادی، اســتثنایی 
و منحصر به فرد طبیعی موجــود در کویر آران و بیدگل، 
دریاچه نمک اســت. این دریاچه دارای وســعت حدود 
 دو هزار و500 متر مربعی اســت که بخش واقع شــده 
در استان اصفهان از آران و بیدگل می گذرد. دریاچه ای 
که جدا از  بحث اقتصادی جاذبه گردشــگری بی نظیری 
 را برای گردشــگران داخلی و خارجی فراهم آورده است 
به طوری که ســاالنه بیش از20 هزار نفر از این دریاچه 

بکر بازدید می کنند.
 این پهنه وســیع در جوار کویر مرنجــاب آران و بیدگل 
به دلیل وجود بلور های هشــت ضلعی نمک نه تنها خود 
موجب جذب گردشگر شــده بلکه طلوع و غروب آفتاب 
و تصویر بلندتریــن قله ایران در آن جلــوه ای زیبا برای 

تماشگران فراهم کرده است.
این دریاچه جدا از نمک مفیــد آن، دارای ظرفیت های 
 بالقوه ای همچون پتاســیم، منیزیم و پتاسیم است که 
در صنایع دفاعی و کشــاورزی و پزشکی و آزمایشگاهی، 
 مــی توانــد کاربرد زیــادی داشــته باشــد. در صورت 
 بهره برداری درســت از ایــن دریاچه می توان ســاالنه

20 میلیــارد دالر از آن بهره اقصادی بــرد، بهره ای که 
نه تنها به نفع اقتصاد کشور اســت بلکه موجب اشتغال 

باالیی برای مردم نیز می شود.
دریاچه نمک آران سرشار از مواد معدنی غنی 

است
 در این رابطه، علی صیادیان، رییس شــورای شهر آران 
و بیدگل، در گفت و گو با مهر بیان کرد: از حدود دو سال 
قبل با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی کلنگ احداث 
راه ترانزیتی شــمال به جنوب در آران و بیدگل به زمین 

زده شد.
وی اظهار کرد: این جاده به طول110 کیلومتر از ابتدای 
 جاده فــوالد آران و بیدگل و از کنــار دریاچه نمک آران 
تا چرمشهر گرمسار در استان سمنان ادامه پیدا می کند.

صیادیان تاکید کرد: با احداث این جاده بخش عمده ای 
از مشکالت استفاده از این دریاچه نمک به صورت مداوم 

حل می شود.
 وی تصریــح کــرد: در حــال حاضر بــرای اســتفاده 
از مواد معدنی و منابع غنی این دریاچه در حال رایزینی 
با مسئول امور شــهرک های صنعتی و اداره کل صنعت، 

معدن و تجارت اســتان هســتیم تا مقدمات راه اندازی 
شرکت پتروشیمی در آران و بیدگل فراهم شود.

دریاچه نمک آران و بیدگل دارای مواد معدنی غنی است 
که امیدواریم فواید آن به شهرستان وارد شود.

 رییــس شــورای شــهر آران و بیــدگل ادامــه داد: 
با بهره بــرداری از این منبع عظیم و راه اندازی شــرکت 
صنعتی هم ســاالنه اعتبار قابل توجهی به شهرســتان 
وارد می شود و هم اشتغال پایداری برای مردم و جوانان 

شهرستان فراهم می شود.
یک کارشناس شــیمی نیز در خصوص مزایای دریاچه 
نمک و نحوه بهره برداری از آن، در گفت و گو با خبرنگار 
مهر گفت: دریاچه نمک آران و بیدگل دارای مواد معدنی 
غنی است که امیدواریم فواید آن به شهرستان وارد شود.

حسین آرامی افزود: در حال پیگیری مقدمات کار برای 
راه اندازی شرکتی صنعتی برای استفاده از مواد معدنی 

این دریاچه هستیم.
وی با اشاره به اینکه اســتفاده از منابع دریاچه نمک جدا 
از بحث در آمدزایی، موجب می شود شهرستان از صنعت 
تک قطبی فرش ماشــینی رها شــود، افزود: با این اقدام 
زمینه اشــتغال خوبی برای شهرســتان آران و بیدگل 

فراهم می شود.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
 آران و بیــدگل وجود دریاچــه نمک را از آثــار طبیعی 
 و زیبای گردشــگری در کویر آران و بیدگل دانست که 
هر ساله جمعیت زیادی از گردشگران داخلی و خارجی 

را به سوی خود می کشاند.
کشتی سرگردان در دل دریاچه نمک

جــواد صدیقیان افزود: ایــن دریاچه نمــک از بلورهای 
هشــت ضلعی در اشــکال مختلف هندســی تشــکیل 
 شده اســت که در فصل تابســتان و بهار چشم نواز است 
و در دو فصل دیگر ســال نیز الیه ای از آب موجود در آن 
 و تابیدن نور خورشید سبب جذب گردشگران زمستانی 

به آران و بیدگل می شود.
 وی قــرار گرفتن این دریاچه در مســیر جاده ابریشــم 
در گذشــته و همچنین قرار گرفتن آن در کویر مرکزی 
ایران و فاصله نزدیک تا پایتخت و شهرهای بزرگ کشور 
ماننــد اصفهان را مزیت بــرای گردشــگری این جاذبه 

طبیعی بیان کرد.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آران و بیدگل از وجود جزیره ای به نام جزیره سرگردان 
در وســط این دریاچه خبر داد و گفت: این جزیره مانند 
 کشــتی ســرگردان در میــان آب دریاچه در گذشــته 

به عنوان کوه آتشفشان وجود داشته است.
به نظر می رســد با توجه به ظرفیت های زیادی که این 
دریاچه هم به لحاظ گردشگری و نیز اقتصادی می تواند 
داشته باشد، بهتر است تمهیدات الزم برای بهره برداری 
بهتر از این ظرفیت از سوی مسئوالن ذی ربط اندیشیده 

شود.

گنجینه ای سفید دردل اصفهان؛

دریاچه ای از زیبایی ها

با مسئوالن

سوژه روز

 در آســتانه فرارســیدن ســال نو، خرید و فروش غیر مجاز 
گونه های جانــوری و گیاهی در معرض انقــراض، افزایش 
 پیدا می کند و به همین دلیل یگان حفاظت محیط زیســت 
 در سراســر اســتان با خرید و فروش این گونــه ها مطابق 
با قانــون برخورد جدی مــی کنند. محمدرضــا محمدی، 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان ضمن اعالم 
 این خبر گفــت: » گونه های ســمندر لرســتانی، مار آبی، 

 الک پشــت و اللــه واژگون در معــرض انقراض هســتند 
 و در ایام پایانی سال در بعضی موارد شــاهد خرید و فروش 
این گونه هــا بوده ایم که در این خصــوص اکیپ های یگان 
 حفاظت محیط زیســت به گشــت و کنترل مــی پردازند 
و در صورت مواجهه بــه متخلفان برخــورد قانونی صورت 
خواهد گرفت. « او از شــهروندان درخواست کرد در صورت 
مشــاهده هرگونه تخلف صیــد و خرید و فــروش جانوران 

 وحشــی مراتب را در اســرع وقت از طریق شــماره1540 
و شماره های اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان 
به این اداره کل اعالم کنند. محمدی اضافه کرد: » با گسترش 
 پدیده تجارت غیر قانونــی جانوران وحشــی و اجزای آنها 
و قرار گیری برخی از این گونه های کمیاب در ضمیمه یک 
کنوانسیون ساپتیس، عالوه بر تخریب و کاهش تنوع زیستی، 
شــیوع بیماری های مشــترک دام و انســان نیز دوچندان 
می شود. « او تاکید کرد: » با توجه به اینکه برخی هموطنان 
 به واســطه نبود آگاهی از تبعــات این امر، اقــدام به خرید 

گونه های ذکر شده می کنند، خاطرنشــان می سازد طبق 
قانون شکار و صید - شکار و صید بدون پروانه کلیه حیوانات 
زنده قابل شکار یا حمل یا عرضه یا فروش آن غیر قانونی بوده 

و موجب جزای نقدی و حبس تادیبی می شود. «
 محمدی از مردم اســتان خواســت از خریداری و نگهداری 
 این گونه جانوران وحشــی خودداری کننــد وتاکید کرد:

» مردم در صورت مشــاهده هرگونه تخریب محیط زیست، 
 خرید و فــروش و نگهداری جانــوران وحشــی، مراتب را 

به سامانه فوریت های زیست محیطی1540 اطالع دهند. «

 این روزها، هنگام تخم ریزی ماهی های سفید در دریای مازندران است. بر اساس قوانین محیط زیست، صید در این ایام ممنوع اعالم می شود، اما در حاشــیه غربی دریای خزر، صیادان محدودی هستند که برای کسب روزی خود به دریا می زنند. صیادان 
بر اساس تعهدی اخالقی که نسبت به هم دارند، دستاوردهای محدودشان را سخاوتمندانه با یکدیگر تقســیم می کنند. مردان ماهیگیر چشم به راه بهار هســتند تا صید ماهی دوباره رونق بگیرد و ماهی ها نان اهالی را بسازند. اعتقاد صیادان بر این است 

هرکسی از هرجایی می تواند در دریا ماهیگیری کند فقط نباید بحث و جدلی بین شان در بیافتد. ماهیگیرها بعد از هر صید با جمله » هزار شکار « برای هم آرزوی صید بهتر و بیشتری می کنند.

زهرا احمدی پور معاون رییس جمهور در دیدار 
با کلودیا روت، معاون پارلمــان آلمان اظهار 
کرد: خوشــبختانه بعد از اجالس راهنمایان 
گردشگری تعداد بسیار زیادی گردشگر جوان 
از کشورهای اروپایی و امریکایی ایران را برای 
شش ماهه اول ســال 2017 به عنوان مقصد 
گردشــگری انتخاب کرده اند، چون دوست 

دارند ایران پس از برجام را تجربه کنند.  
احمدی پور با تاکید بر این نکته که گردشگرانی 
که به ایران سفر می کنند، با ضوابط ایران کامال آشنا هستند، بیان کرد: در اجالس 
 راهنمایان گردشــگری وقتی درباره نوع پوشش گردشــگران بین المللی در ایران 
با راهنمایان صحبت کردم، آن ها معتقد بودند که این نوع پوشش متفاوت خود نوعی 

جاذبه گردشگری است که تجربه جدیدی برای آن هاست.
 وی اضافه کرد: شــاید بســیاری از گردشــگران که وارد ایران می شــوند به دنبال 
جذابیت های دیگری در ایران باشند. البته ما سعی کرده ایم برای آن ها برنامه هایی 
داشته باشــیم. معاون رییس جمهور توضیح داد: برای مثال400 نفر از راهنمایان 
گردشگری ماه گذشته وارد ایران شــدند. رییس جمهور ایران به دنیا اعالم کرد که 

ایران پنجره خود را به روی دنیا باز کرده است.

 رییــس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
با بیان اینکه شهرهای ایران تنها شهرهایی 
نیســتند که آلودگی هــوا دارنــد، گفت: 
امیدواریم تا ســال 99 بتوانیم کل کشور را 

با بنزین استاندارد پوشش دهیم.
 معصومــه ابتــکار گفــت: ما در ســال 92 
 بــا بحــران آلودگــی هــوا در تهــران و ۸ 

کالن شهر کار را دوباره شروع کردیم. 
اواخر ســال 92 اولین و مهم ترین اقدام که 
برای بهبود کیفیت هوا در دولت رخ داد این بود که بنزین پتروشــیمی از چرخه 
عرضه سوخت کشــور حذف شــد و مطابق آن عرضه بنزین یورو 4 شروع شد. 
درحال حاضر در اســتان هایی مانند خوزســتان، آبادان و خرمشهر بنزین یورو 
4 عرضه می شــود و قرار اســت این طرح به 15 مرکز اســتان دیگر نیز در سال 
96 اضافه شــود. رییس سازمان حفاظت محیط زیســت بابیان اینکه امیدواریم 
تا سال 99 بتوانیم کل کشــور را با بنزین استاندارد پوشــش دهیم، اظهار کرد: 
خطوط تولید خودروها به طور مســتمر و دقیق بازرســی می شود، عالوه بر این 
موتورســیکلت های تولیدی کشــور از نیمه ســال 95 انژکتوری شدند وموتور 

سیکلت کاربراتوری که 5 برابر خودرو آلودگی تولید می کند، تولید نمی شود. 

 بــا امضــا تفاهم نامــه ســه جانبه ســازمان 
محیط زیســت، وزارت اقتصاد و کانون دفاتر 
پیشــخوان دولت، از 15 خرداد سال آتی تمام 
مجوزهای محیط زیســت از دفاتر پیشخوان 
صادر می شــود. محمد مجابی معاون توسعه 
مدیریــت، حقوقــی و امور مجلس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت با بیــان اینکه امضا  
تفاهم نامه ســه جانبه این ســازمان با وزارت 
اقتصاد و دفاتر پیشــخوان دولت در راســتای 
 اجرای دولت الکترونیک بســیار با اهمیت اســت، گفت: به لحاظ حقوق شهروندی 
و منشور حقوق شهروندی در حوزه کار کارمندی، شفاف سازی و ایجاد امکان پیگیری 

وجود دارد و نخستین اثر چنین اقدامی همین شفاف سازی است.
 وی افــزود: همچنین به لحــاظ ســالمت اداری، کاهش تعــداد مراجعه حضوری 
 ارباب رجوع، کاهش حمل و نقل غیر ضرور، کاهش بــار ترافیک و آلودگی هوا، امضا 
این تفاهم نامه بســیار دارای اهمیت اســت ضمن آنکه ما هم بایــد مقید به زمان 
بندی مناسب برای پاسخگویی باشــیم. مجابی گفت: اگرچه تعداد انواع مجوزهای 
سازمان حفاظت محیط زیست 62 مورد اســت، اما خیلی از مواردی که احصا نشده، 
استعالم های بسیار زیادی است که از سازمان حفاظت محیط زیست صورت می گیرد. 

پوشش کل کشور با بنزین استاندارد تا سال 99هیچ منعی برای ورود گردشگران به ایران نداریم صدورمجوزهای محیط زیست از سوی دولت

قاب روز  ) در دل دریا (

بیخیال سمندر و الک پشت بر سر هفت سین شوید!

دریاچه نمک 
آران و بیدگل 

دارای مواد معدنی 
غنی است که 

امیدواریم فواید آن 
به شهرستان 

وارد شود

  بلورهای هشــت ضلعی دریاچه نمک در آران و بیدگل یکی از ســحرآمیزترین تصاویر در قلب طبیعت سفید ایران 
و در دریاچه ای از زیبایی هاست.
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اتفاق روزيادداشت

فوتبال جهان

مستطیل سبز

مدافع تاثیرگذار تیم فوتبال رئال مادرید اســپانیا گفت: صعود 
دلچسبی بود. خیلی خوشــحالم، بهتر از این نمی شود.سرخیو 
راموس در جمع خبرنگاران گفت: حاشــیه های بازی بسیار زیاد 

بود؛ اما ما اسیر حواشی نشدیم. 
تالش ما این بود که بازی همیشــگی خود را اجــرا کنیم اما در 
نیمه اول موفق عمل نکردیم. تک گل تیــم حریف در نیمه اول 
دلهره آور بود و می  دانستیم که اگر یک گل دیگر دریافت کنیم، 
حذف خواهیم شــد. باید یک اتفاق خارج از برنامه رخ می داد و 

آن اتفاق ضربه سر من بود. 
هیچ بازیکنی از ناپولی به صورت مســتقیم مخصوص مهار من 
نبود و من از این غفلت نهایت اســتفاده را کردم. وی ادامه داد: 
بسیار خوشحالم، صعود دلچسبی بود و در اللیگا نیز به زودی به 

صدر جدول باز خواهیم گشت.

کمپانی نایک شــروع به تولید لباس های حرفــه ای برای زنان 
مسلمان با حجاب کرده اســت. این کمپانی قصد دارد بیشتر از 
زنان ورزشکار مســلمان حمایت کند. بیش از یک سال است که 
لباس های ورزشی با حجاب توسط کمپانی نایک تولید می شود، 
اما قرار اســت که تولید لباس ها به صورت حرفه ای تری دنبال 
شود. ســخنگوی نایک در این باره می گوید هدف نایک نوآوری 
برای تمامی ورزشکاران اســت. نایک سعی می کند محصوالتی 
برای زنان ورزشــکار مناطق مســلمان تولید کند که آنها به آن 
نیاز دارند.ســالفلد، یکی از کارمندان نایک درباره این مســئله 
می گویــد: نایک از زیبایی فرهنگ کشــورهای اســالمی الهام 
می گیرد تا برای زنان این منطقــه لباس طراحی کنند. تیم های 
طراحی ما در ســال های اخیر در دبــی و خاورمیانــه فعالیت 
داشته اند. آنها با مردم مختلف از هنرمندان گرفته تا ورزشکاران 
دیدار داشــته  و بیشــتر درباره فرهنگ منطقه  اطالعات کسب 
می کنند. طبق آمارها در سال 2015، مصرف کنندگان مناطق 
مسلمان، 243 میلیارد دالر خرج لباس کرده اند و تا سال 2017 
این رقم به 368 میلیارد دالر می رسد. در ســال 2016 یکی از 
وزنه برداران زن امــارات از کمپانی نایک درخواســت کرده بود 
که برای او لباس اختصاصی این ورزش را طراحی کند. ســالفلد 
می گوید که تا سال 2018 برای بیشتر ورزشکاران حرفه ای زن 
مسلمان لباس های نایک تهیه خواهد شد. زهرا الریف، اسکیت 
باز روی یخ اماراتی درباره تولیدات جدیــد نایک می گوید: این 
یک هدیه به ماســت. این محصوالت می تواند به زنان مسلمان 
و با حجاب قدرت بیشــتری بدهد. مردم ممکن است به زنان با 
حجاب بگویند که شــما نمی توانید بعضی کارها را انجام دهید، 
اما من می خواهم نشــان دهم که ما قطعا می توانیم. من از یک 
کشور مســلمان و با حجاب هســتم.  کشــور من در صحرا قرار 
گرفته با این حال من یک ورزش زمســتانی انجام می دهم. اگر 
کاری که دوســت داریم انجام بدهیم مشــکلی ندارد. خانواده  
 و کشــورم پشــت من هســتند و هیچ مانعی وجود نــدارد که 

به اهدافم نرسم.

راموس: 

صعود دلچسبی بود

 نايک، برای زنان با حجاب
 لباس ورزشی حرفه ای تولید می کند

در تصاویر و فیلم های مخابره شده از قائمشهر کامال پیداست این محمد 
مایلی کهن سرمربی تیم ملوان است که به سمت رمضانی می رود و قصد 
درگیری دارد که با دخالت اطرافیان همه چیز ختم به خیر می شــود.  
اصال نیت دفاع از مدیر عامل باشگاه نســاجی را نداریم؛ اما به کار بردن 
عبارت دالل از سوی ســرمربی برای مدیر عامل تیم حریف  بد اخالقی 
اســت . این رفتارها از محمد مایلی کهن که دغدغه اخالق دارد دور از 
انتظار اســت. او این فصل چند بار هم با طرفداران ملوان درگیر شد. با 
این درگیری ها چیزی درست نخواهد شــد و تنها ذهن او را به هم می 
ریزد و این به هــم ریختگی ذهنی، ملوان را از صعــود به لیگ برتر دور 
می کند. محمد مایلی کهن اگر قصد دارد در فوتبال تاثیر گذار باشــد 
باید با مهربانی و رفاقت این کار را  انجام دهد و این پرخاش ها و اقدام به 

درگیری ها، تنها پدید آورنده صحنه های زشت است. 

فدراســیون فوتبال به تازگی ابالغیه ای را برای ســازمان لیگ برتر 
فرستاده و از این سازمان خواســته در تماس با باشگاه ها به آنها اعالم 
کند تیم هایی که در فیفا پرونده دارند تا زمان تســویه کامل بدهی ها 
حق جذب بازیکن خارجی جدید را نداشــته باشــند که اســتقالل 
و پرسپولیس هم از این قاعده مستثنی نیســتند. استقالل به خاطر 
بدهی ها، پنجره نقل و انتقاالت زمستانی را از دست داد و پرسپولیس 
هم چند پرونده در دست بررسی دارد که به زودی منجر به صدور رای 
نهایی خواهد شد.  با این حال باشگاه استقالل می گوید در فصل آتی 
می تواند از این ظرفیت اســتفاده کند. از سویی باشگاه پرسپولیس بر 
این عقیده است که فدراسیون فوتبال نمی تواند به موجب این ابالغیه 
باشگاه ها را از جذب بازیکنان و مربیان خارجی محروم کند وقتی در 

پرونده های فیفا هیچ دفاعی از باشگاه ها نمی کند. 

آيا کمیته انضباطی با 
مايلی کهن برخورد می کند؟ 

اعتراض سرخابی ها به عدم 
جذب بازيکن خارجی

قاب روزخارج از گود

 بــه دنبــال شکســت ذوب آهــن از رقیــب 
همشهری اش، هوداران این تیم دست به اعتراض 
زدند و این کار باعث شــد کمیته انضباطی این تیم دست به اقدام 
عجیبی بزند و تماشــاگران ذوب آهــن را از حضور در ورزشــگاه 
فوالدشــهر دربازی مقابل نفت تهران ممنوع کند.هرچند از سوی 
باشگاه ذوب آهن اعالم شد که  منع ورود کلیه تماشاگران ذوب آهن 
به ورزشگاه فوالدشــهر لغو شــده و تنها از ورود چند نفر تماشاگر 
خاطی که مورد شناســایی نیز قرار گرفته اند، جلوگیری می شود 

ولی نمی توان از کنار این  اتفاق به راحتی گذشت. 
کمیته انضباطی باشگاه  ذوب آهن در حالی چنین حکمی را صادر 
کرده که اکثر تیم های کشــور حضور هوداران خود را غنیمت می 
دانند و در صورت محرومیت انضباطی از جانب فدراسیون سعی می 
کنند حکم را بشــکنند. تیم های ایرانی در حالی از نعمت هوداران 
پرشــور برخوردارند که اکثر تیم های عربی  سعی در جذب هوادار 
دارند و برای کشــاندن مردم به ورزشــگاه ها انواع و اقسام جوایز را 

تعیین می کنند.
تخلــف و اهانــت هــوادارن در فوتبال امری ناپســند اســت ؛اما 
کمیته های انضباطی تا چه زمانی قصد دارند تا صورت مسئله اهانت 

هودارا را پاک کنند؟در همه جای دنیا واضح است که محروم کردن 
هوادار عامل رفع اهانت ها و درگیری ها نیســت.به عنوان مثال در 
فوتبال اســپانیا به ســبب بحث های جدایی طلبانه همواره شاهد 
برخی از اعتراض ها و درگیری ها بین هــوداران  برخی از تیم های  
این کشور هســتیم؛ اما تابه حال کدام مسابقه فوتبال در این کشور 
بدون حضور هوادار برگزار شــده است؟باشگاه ذوب آهن که به طور 
ناگهانی و بدون انتخاب جانشــین مناسب دست به برکناری یحیی 
گل محمدی می زند چه پاسخی درباره نتایج هفته های اخیر خود 
دارد. باخت به تیم اســتقالل در اصفهان و پیــش از آن به تراکتور 
سازی در تبریز از نتایج هفته های اخیر این تیم است. ذوب آهن در 
حالی که سه نماینده دیگر ایران در مسابقات آسیایی نتایج مناسبی 
کسب کرده اند، در قعر گروه خود جای دارد.آیا برای اعتراض کردن 
دالیل دیگری بایــد پدید آید؟ورزش ما ،فوتبال مــا ، هوادار ما باید 
فرهنگ هواداری را بیاموزد.مســئوالن به جــای محرومیت های 

گوناگون باید در فرهنگ سازی هواداری  بکوشند. 
هواداران نیز باید بیاموزند که تعصب کورکورانه را از ذهن خود پاک 
کنند و حریم ورزشــگاه و بازیکنان را زیر پا نگذارند. به راستی می 
توان از تیم های مطــرح اروپایی احترام متقابل باشــگاه و هودار را 
فراگرفت و در باشــگاه وطنی خود بــه کار گرفت.یادمان بماند که 
اعضای خانواده  بازیکنان یک تیم نه دشــمنان این کشور هستند 
و نه از کره دیگری به کشــور ما آمده اند.به قول آلکس فرگوســن 
تنها کســانی می توانند در جشن پیروزی ما ســهیم باشند که در 

شکست ها ما را تنها نگذاشته اند.

حضور پیک موتوری در زمین فوتبال

فدراســیون فوتبال در مصوبــه ای ورود دوربین های 
تلویزیونی برای ضبط  برنامه های فوتبالی محتوا محور 
را به ورزشگاه ممنوع کرد و همین موضوع این شائبه 
را به وجود آورده اســت که آیا مسابقات فوتبال پخش 
مستقیم می شود یا خیر. امیر عابدینی، رییس سازمان 
اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال در گفت وگو با 
ایسنا، درباره اینکه آیا مسابقات فوتبال از  صدا و سیما 
پخش خواهد شــد، اظهار کرد: دوربین های ورزشی 
تنها برای پخش مســتقیم بازی هــا می توانند وارد 
ورزشگاه شــوند و به جز این اجازه ضبط هیچ تصویر 
دیگــری را ندارند. هیچ مانعی برای پخش مســتقیم 
این مسابقات وجود ندارد. رییس سازمان اقتصادی و 
بازاریابی فدراسیون فوتبال با گالیه از بد قولی سازمان 
صدا و ســیما گفت : این بحث مربوط به دو ماه پیش 
است و آنها قرار بود با ما جلسه ای را برگزار کنند. االن 
سال تمام شــده و هنوز خبری از جلسه ای با سازمان 
صدا و سیما نیست. صدا و ســیما هیچ پولی در ازای 
حق پخــش تلویزیونی بــه ما نمی دهــد و 13 – 14 
برنامه تلویزیونی هم دارند که از فوتبال، محتوا تولید 
می کنند. با این کار باشگاه های ما از بین می روند. وی 
 اضافه کرد: بعد از بد قولی ســازمان صدا و سیما ما هم 
محتوای فوتبال را به یک شرکت خصوصی فروختیم و 
از این پس آنها از فوتبال، محتوا تولید می کنند. دولت 
می گوید فوتبال باید به صورت مستقیم از صدا و سیما 
پخش شود و ما هم از این دستور خارج نمی شویم، اما 
سازمان صدا و سیما در ازای محتوای فوتبال، ریالی به 
ما نمی دهد. حتی هر برنامه تلویزیونی یک سامانه هم 
به راه انداخته اســت. هر چقدر صبوری کردیم دیدیم 
سازمان صدا و سیما به هیچ راهی قائل نیست. عابدینی 
تاکید کرد: محتوا را ما تولید می کنیم و برای دریافت 
پول باید جلوی سازمان صدا و سیما دست دراز کنیم. 
با این وضعیت باشــگاه های ما باید از کجا هزینه های 
خود را تامین کنند؟ حقوق تلویزیونی در ایران رعایت 
نمی شــود. حتی مســابقات لیگ یک هــم محتوای 
مربوط به خود را دارد. با مصوبه جدید فدراســیون از 
این پس محتوای فوتبال در اختیار  یک شــرکت قرار 
می گیرد که با آنها قرارداد بســته ایم.به  گزارش  ایسنا، 
در صورتی که ایــن مصوبه عملی شــود هیچ کدام از 
برنامه های فوتبالی تلویزیون مانند »۹0« ، »ورزش و 
مردم«، »شــب های فوتبالی« ، بخش های خبری و... 
نمی توانند از مســابقات فوتبال فیلم برداری و تولید 

محتوا کنند.

عابدينی داليل تصمیم فدراسیون را تشريح کرد؛

پايان عصر »حاضری خوری« 
صداوسیما

ماسیمیلیانو آلگری که عملکرد خوبش در یوونتوس سبب شده 
تا مورد توجه باشــگاه های مطرح اروپایی از جمله بارســلونا و 
آرسنال قرار بگیرد، تمایل به ماندن در یوونتوس دارد و خواهان 
ارائه پیشــنهاد تمدید قرارداد از ســوی این باشــگاه با شرایط 

بهتری است.
روزنامــه ایتالیایی »ایل تمپــو« گزارش داد، آلگری از ســران 
باشــگاه یوونتوس برای تمدید قراردادش درخواســت قرارداد 
چهار ساله جدیدی با دستمزد ســالیانه 5 میلیون یورویی کرده 
است و همچینین خواهان این شــده که در مورد مسائل تیم نیز 

اختیار تام داشته باشد.
در حالی که قرارداد فعلی آلگری با یوونتوس تا تابســتان 2018 
اعتبار دارد، »ایل تمپو« مدعی شد که آلگری تا پایان ماه مارس 
)11 فروردین( به سران باشــگاه یوونتوس فرصت داده تا پاسخ 

پیشنهاد وی را بدهند.
یوونتوس با این مربی 4۹ ســاله، دو بار فاتح سری A ایتالیا شده 
و دو قهرمانی در جام حذفی ایتالیا و یک قهرمانی در ســوپرجام 

ایتالیا را نیز تجربه کرده است. 
تیم تحت هدایت وی در فصــل 15-2014 لیگ قهرمانان اروپا 

هم تا فینال پیش رفت، هرچند از قهرمانی بازماند.

هکتور بیرین، مدافع آرسنال به حمایت از آرسن ونگر پرداخت و 
تاکید کرد که تمام تیم پشت سرمربی فرانسوی هستند. آرسنال 
سه شنبه شب در خانه با نتیجه 5-1 مغلوب بایرن مونیخ شد تا در 

مجموع با شکست 10-2 از دور رقابت ها حذف شود. 
تئو والکات در ابتدا آرســنال را پیش انداخت ولــی پس از اخراج 
کوشــیلنی اوضاع به هم ریخت و توپ چی هــا در خانه متحمل 
شکســت تحقیرآمیزی شدند. در حالی که بســیاری از هواداران 
آرســنال خواهان عدم تمدید قــرارداد ونگر هســتند، بیرین به 

حمایت از سرمربی فرانسوی پرداخت.  
او گفت:»تمام تیم پشت ونگر اســت. او تنها کسی است که باعث 
شده تیم به حرکت دربیاید. در فوتبال گاهی شما در اوج هستید و 
گاهی سقوط می کنید. حاال ما در نقطه سقوط هستیم ولی فقط 

باید به خودمان متکی باشیم تا بتوانیم کاری انجام دهیم.  
با کمک همــه می توانیم صعود کنیــم. فقط باید ایــن باخت را 
فراموش کرده و روی بــازی بعدی متمرکز شــویم. فقط باید به 

بهترین شکل فصل را به پایان برسانیم.«

شرايط آلگری برای تمديد قراردادش 

بیرين: 

تمام تیم پشت ونگر هستند

در جريان ديدار فجر سپاســی و بادران، پیک موتوری که از کنار زمین رد می شد توجه 
عکاسان را به خود جلب کرد .

پیشنهاد سردبیر: 
آيا کمیته انضباطی با مايلی کهن برخورد می کند؟ 

نقدی بر محرومیتی که لغو شد؛

فرهنگ هواداری

از آنجا که تحقق این هدف تنهــا منوط به نتایج ذوب آهن 
نیســت و به عملکرد اســتقالل در هفت هفته پایانی هم 
بســتگی دارد این امکان وجود دارد کــه حتی در صورت 
کســب حداکثر امتیازات ممکن از بازی های پیش رو باز 
هم ذوب آهن به رده ســوم نرســد؛ اما تالش در راستای 
این هدف اگر با موفقیت همراه باشــد دست کم به معنای 
ماندگار شــدن تیم اصفهانی در رده چهــارم خواهد بود. 
جایگاه چهارمی البته متضمن ســهمیه آســیایی نیست؛ 
اما در صــورت قهرمانی تراکتورســازی رده دومی در جام 
حذفی، ذوب آهن یا هر تیمی دیگری کــه در پایان فصل 
در رده چهارم باشــد هم آســیایی خواهد شد. جالب آنکه 
تیمی که ذوب آهن احتماال در پایان لیگ شانزدهم آرزوی 
باختنش در فینال جام حذفی را دارد همان حریفی است 

که امروزدر ورزشگاه فوالدشهر از آن میزبانی خواهد کرد.
نفت تهران اگرچه با یک امتیاز کمتر نســبت به ذوب آهن 
ســه پله پایین تر از این تیم و در رده هفتــم جای دارد؛ اما 
امید به آســیایی شدنش بیشــتر از حریف اصفهانی است 
زیرا زردپوشــان تهرانی اگر هم در لیگ برتر به هدفشــان 
نرسند می توانند در پایان فصل شــانس خود را در فینال 
جام حذفی امتحــان کنند. البته آنهــا در لیگ هم خیلی 

کم امیدتر از ذوب آهن نیســتند. نفت یکی از 6 تیمی است 
که به جایگاه چهارمی ذوب آهن چشــم دارد و اگر تا پایان 
هفته ســی ام لیگ برتر به این هدف برسد سهمیه آسیایی 
خود را تضمین خواهد کرد. در این صــورت اگر در فینال 
جام حذفی برنده شــود سهمیه مســتقیم و قطعی لیگ 
قهرمان را می گیرد و اگر بازنده شــود بــه پلی آف خواهد 
رفت. سبزپوشــان اصفهانی از دیدار رفت با زردپوشــان 
تهرانی خاطــره تلخی دارنــد. در آن مســابقه آنها بازی 
برده را در دقایق پایانی با تســاوی و در واپسین وقت های 
تلف شــده با باختی دراماتیک در ورزشــگاه تختی عوض 
کردند. آن شکســت تلخ اولین باخت مجتبی حسینی به 
عنوان سرمربی ذوب آهن بود. این مربی 42 ساله در ادامه 
چهار باخت لیگ برتری دیگر را هم در این ســمت تجربه 
کرد که همگی آنها به شــکل عجیبی در چهار هفته اخیر 
رقم خورده است. باید دید نوار شکست های پشت سر هم 

ذوب آهن باالخره در این هفته پاره خواهد شد یا خیر.
تلخکامی آخر سال يا رؤيای شیرين نوروزی؟

بســته به اینکه چه نتیجه ای در آخرین دیدار سپاهان در 
سال ۹5 رقم بخورد طالیی پوشان اصفهانی یا با تلخکامی 
به اســتقبال تعطیالت نوروز می روند یا ســال جدید را با 

رؤیایی شیرین درباره بازگشت به آسیا شروع خواهند کرد.
 چند هفته ای بــود که طالیی پوشــان اصفهانــی تقریبا 
امیدشان را برای آسیایی شدن از دست داده بودند؛ اما فعل 
و انفعاالت هفته بیســت و ســوم لیگ برتر به گونه ای رقم 
خورد که شانس ســپاهان برای بازگشت به لیگ قهرمانان 

احیا شد.
مهم ترین اتفــاق آن بود که تیم اصفهانــی در تقابل رو در 
رو با همشــهری رده چهارمی خــود برنده شــد تا فاصله 
امتیازی اش را با رده ای به 2 امتیاز کاهش دهد که رسیدن 
به آن شــانس 50 درصدی برای کسب ســهمیه پلی آف 
لیگ قهرمانان را نصیب یک تیم می کند. البته ایســتادن 
بر پله چهارم در پایان مسابقات لیگ به خودی خود ارزشی 
ندارد، اما به یک شــرط ممکن است ارزشــمند شود و آن 
اینکه تراکتورســازی رده دومی با قهرمانی در فینال جام 
حذفی از آن طریق ســهمیه مستقیم آســیایی بگیرد تا 
ســهمیه اضافی اش در لیگ به تیم چهارم لیگ شانزدهم 

برسد.
طالیی پوشــان اصفهانی بــرای آنکه بتواننــد همچنان 
در هفته های آتــی درباره بازگشــت به لیــگ قهرمانان 
رؤیاپــردازی کننــد بایــد حداکثــر امتیازات دیــدار با 
سیاه جامگان را کسب کرده و با دست پر از مشهد به نصف 

جهان بازگردند.
شاگردان عبدا... ویسی امیدوارند تا مشــابه نتیجه ای که 
در دیدار رفت برابر ســیاه جامگان مشــهدی در ورزشگاه 
فوالدشــهر رقم خورد در اســتادیوم ثامن هم تکرار شود. 
در آن بازی که در آخرین روز مهرماه امســال برگزار شــد 

سپاهان با حساب 2 بر یک سیاه جامگان را شکست داد.
اتفاقا آنهــا از آخرین تقابــل با این حریف در مشــهد هم 
خاطره خوشــی دارند. در یک ســوم پایانی لیگ پانزدهم 
بود که در پی ســه باخت پیاپی فاصله ســپاهان با منطقه 
سقوط به شــکل نگران کننده ای کاهش یافت و حتی در 
یک هفته به 5 امتیاز رســید. پیروزی در دیــدار رو در رو 
با ســیاه جامگانی که جایگاهش در آن برهــه جداکننده 
مناطق امــن و خطرناک جــدول بود مترادف بــا رهایی 
ســپاهان از کابوس کوتاه مدت و ترســناکی بود که موقتا 

دامنگیرش شد.
با گذشت یک فصل، سپاهان و ســیاه جامگان در مقطعی 
مشــابه باز هم در مشــهد به هم رســیده اند. جالب آنکه 
ســیاه جامگان کمــاکان همان نقش ســال گذشــته را 
ایفــا می کند؛ یعنــی همچنــان در رده ای قــرار دارد که 
تعیین کننده بقا یا سقوط است. در مقابل، سپاهان هرچند 
مثل پارسال فصل خوبی را پشت سر نگذاشته؛  اما نه تنها 
به آن کابوس دهشتناک مقطعی گرفتار نیست که سودای 

آسیایی شدن هم دارد.
از آنجا کــه دیدار با ســیاه جامگان آخرین بازی رســمی 
سپاهان در سال ۹5 به حســاب می آید نتیجه آن تا حدود 
زیادی تعیین کننده این اســت که طالیی پوشان اصفهانی 
با روحیه ای خوب به اســتقبال تعطیالت نوروز می روند و 
سال جدید را با سودای آسیایی شدن شروع خواهند کرد 

یا عکس این حالت اتفاق می افتد.

هفته بیست و چهارم لیگ برتر، جام خلیج فارس؛

میزبانی از حریفی که ناکامی اش آرزوست!

نفت تهران اگرچه 
با يک امتیاز کمتر 

نسبت به ذوب آهن 
سه پله پايین تر از 
اين تیم و در رده 
هفتم جای دارد؛ 

اما امید به آسیايی 
شدنش بیشتر از 
حريف  اصفهانی 

است

سبزپوشان اصفهانی که امسال برخالف دو فصل قبلی موفق نشــدند به فینال رقابت های جام حذفی راه يابند در 
هفته های پايانی لیگ شانزدهم يک هدف مشخص دارند و آن اينکه به رده سوم جدول بازگردند و دست کم سهمیه 

پلی آف لیگ قهرمانان را به دست آوردند. 

.. بیرانوند شايسته پیراهن تیم ملی است ويسی در بیمارستان
دروازه بان ســابق تیم ملی فوتبال اعتقاد دارد 
که علیرضا بیرانوند بهترین گزینه برای فیکس 

بودن در تیم ملی است.
ابراهیم میرزاپور تاکید کرد: »او جایگاه خوبی 
در تیم ملی دارد و در بازی با سوریه هم به دلیل 
مصدومیت غایب بود. بی تردیــد می تواند به 
ترکیب تیم ملی برگردد و کمک کند؛ البته کی 
روش نشــان داده به همه دروازه بان ها اعتماد 
می کند ولی بیرانوند واقعا در شــرایط کنونی 

شرایط خوبی دارد.«

وی افزود: »بیرانوند همشــهری من اســت و 
چند بار هم با خودش صحبــت کردم. او عالقه 
مند است روز به روز پیشرفت کند و راحت این 

جایگاهی که به دست آورده را از دست ندهد.«

عبدا... ویسی سرمربی تیم سپاهان به دلیل عارضه سنگ کلیه در 
بیمارستان سپاهان اصفهان بستری شد.

چندی پیــش عبدا... ویســی به دلیل مشــکل ســنگ کلیه در 
بیمارستان بســتری شــد و تحت درمان قرار گرفت؛ اما مشکل 
سرمربی ســپاهان به کلی مرتفع نشده و ویســی بار دیگر نیز به 
بیمارستان سپاهان منتقل شد تا آزمایشــات و بررسی های الزم 

روی او صورت گیرد.  
در حال حاضر حال عمومی عبدا... ویســی مناسب است و پس از 
انجام مراحل پزشکی مورد نیاز، از بیمارستان ترخیص می شود و 

01تیم سپاهان را در سفر به مشهد همراهی خواهد کرد.
تراکتورسازی تا آخرين نفس می جنگد
مدافع تراکتورسازی گفت: انتظار داشــتیم سایپا با یک بازی زیبا 
به فکر نتیجه گیری باشد ولی بازی زیبایی از حریف ندیدیم.هادی 
محمدی اظهار داشــت: ما مقابل سایپا شــرمنده هواداران شدیم 
ولی به آنها قول می دهم تاآخرین نفس برای کســب بهترین نتایج 
خواهیم جنگید تا خوشحالشان کنیم و در پایان فصل به قهرمانی 

برسیم.
مدافع تیم تراکتورســازی خاطرنشــان کرد: مــا در حال حاضر 
در فینال جام حذفی حضــور داریم و از قهرمانــی لیگ برتر هم 
ناامید نشــده ایم. همه همدل و متحد تالش می کنیم تا تراکتور و 

هوادارانش را به آنچه الیقش هستند برسانیم.

 سعید 
نريمانی
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پیشنهاد سردبیر: 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه:جای خالی مدیریت یکپارچه شهری

سفره های هفت سین، در امامزادگان 
سراسر استان پهن می شود

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان گفت:

افزایش ساعات کاری ایستگاه های 
ثابت بازیافت 

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان:

پیاده روسازی خیابان های سپهساالر 
و قائم به زودی تکمیل می شود

در ایام نوروز صورت می گیرد؛

استقرار 5 ایستگاه شارژ اصفهان 
کارت در ورودی های اصفهان

مدیرمنطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل ساماندهی خیابان آل خجند

مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان اظهارکرد: 
در روزهای پايانی ســال با توجه به خانه تکانی شــهروندان، آمار 
پســماندهای خشــک افزايش می يابد. امیرحســین کمیلی با 
تاکید بر تفکیک پســماند از مبــدأ افزود: ايســتگاه های ثابت و 
کانکس های بازيافت در مناطق ۱۵گانه آماده دريافت پســماند 
خشک شهروندان هستند. وی تصريح کرد: در اين راستا به منظور 
خدمات رسانی بیشتر به شهروندان ســاعات کاری ايستگاه های 

ثابت بازيافت تا ساعت 8 شب افزايش يافته است.

مدير منطقه 6 شــهرداری اصفهان  اظهار کرد: مناســب سازی 
پیاده روهای خیابان سپهســاالر بــرای تــردد روان کم توانان 
جسمی و معلوالن در دستور کار قرار گرفته است. منصور نجفی 
افزود: اين پروژه با اعتبار 7 میلیارد و ۵00 میلیون ريال به زودی 
تکمیل می شود. مدير منطقه 6 شــهرداری اصفهان با اشاره به 
اينکه پیاده روســازی خیابان قائم در خیابان ســجاد در دست 
اجراست، عنوان کرد: اين پروژه نیز تاکنون  99 درصد پیشرفت 

داشته و تا پايان هفته آينده به پايان می رسد.

مدير دفتر اصفهان کارت و مدير پروژه ســامانه هوشمند تاکسی 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ۵ ايستگاه شــارژ اصفهان کارت 
در ايام نوروز برای خدمات رسانی بیشــتر به مسافران نوروزی در 
ورودی های شهر مستقر می شوند. فرهاد گلی افزود: مسافران با 
ورود به شهر، يک بروشور برای اطالع رسانی از مکان های تفريحی 
و همچنین يک اصفهــان کارت دريافت می کننــد. مدير دفتر 
اصفهان کارت و مدير پروژه ســامانه هوشمند تاکسی شهرداری 
اصفهان بیان کرد: همچنین در باغ فدک از ســوی ســازمان يک 
غرفه در بازارچه داير می شــود که مســافران بــا مراجعه به آن 

می توانند اصفهان کارت های خود را شارژ يا خريداری کنند.

مدير منطقه ۱0 شهرداری اصفهان اظهار کرد: ساماندهی خیابان 
آل خجند در خیابان سروش به مســاحت ۵800 متر و با اعتبار 
6 میلیارد و 800 میلیون ريال تکمیل شــد. عبدالرســول امامی 
با اشــاره به ديگر پروژه های منطقه عنوان کرد: آســفالت معابر 
فرعی به مســاحت 89 هزار مترمربع، برای تردد روان شهروندان 
با اعتبار ۱0 میلیارد و ۵00 میلیون ريال انجام شــد. مدير منطقه 
۱0 شهرداری اصفهان ادامه داد: زيرســازی آسفالت معابر فرعی 
منطقه به مســاحت 34 هــزار مترمربع، با اعتبــار ۱0میلیارد و 

200میلیون ريال به پايان رسید.

مديرکل اوقاف و امور خیريه استان اصفهان، از آغاز اجرای طرح 
»آرامش بهاری« در استان از 28 اسفندماه خبر داد.

حجت  االسالم  و المســلمین رضا صادقی بابیان اينکه اين طرح 
در بیش از 7۱8 بقعه متبرکه سراسر استان برگزار شده و تا ۱۵ 
فروردين 96 ادامه خواهد داشت، توضیح داد: برپايی خیمه های 
معرفت، غرفه های کودک، مشــاوره خانواده و ارائه تسهیالت به 
زائران و مسافران نوروزی در اين بقاع ازجمله برنامه هايی است 

که در اين طرح ديده شده است.
وی با اظهار اينکه زائرسراهای پیش بینی شده آماده پذيرايی از 
میهمانان نوروزی اســت، گفت: بیش از سه هزار و ۵00 زائرسرا 
در ســطح امامزادگان استان تدارک ديده شــده که ظرفیت هر 

کدام، دو، سه و چهار نفر است.
حضور هفــت میلیون نفر بــار در ایام نــوروز 95 در 

امامزادگان سطح استان اصفهان
مدير کل اوقاف و امور خیريه اســتان اصفهان با اشاره به تعداد 
حضور زائران در ايام نوروز 9۵ از بقاع متبرکه اســتان اصفهان، 
گفت: بیش از هفــت میلیــون نفر بــار در ايام نــوروز 9۵ در 

امامزادگان سطح استان حضور داشته اند.
حجت االسالم صادقی همچنین از برگزاری ويژه برنامه تحويل 
ســال در بقاع متبرکه سراسر اســتان اصفهان خبر داد و افزود: 
سفره های هفت ســین در امامزادگان شريف تدارک ديده شده 
است، لذا از عموم مردم به ويژه جوانان دعوت می شود تا در اين 
ايام در تمام بقاع حضور پیدا کنند. وی ادامه داد: 400 امامزاده 
از 7۱8 بقعه متبرکه اســتان فضاهای مناسب و تربت خانه های 

خوبی برای تجمعات مردمی دارد.
مدير کل اوقاف و امور خیريه استان اصفهان با بیان اينکه افتخار 
داريم که بقعه فرزنــد بالفصل حضرت امام محمــد باقر)ع( در 
مشهد اردهال است، افزود: ان شاءا... زائرسرای امامزاده آقا علی 
عباس علیه الســالم هم زمان با ايام آغازين سال نو افتتاح شده و 

به بهره برداری خواهد رسید.
حجت االسالم صادقی خاطرنشــان کرد: حتی کارهای عمرانی 
بقاع متبرکه در اين مدت، متوقف و بــرای اجرای طرح آرامش 

بهاری آماده سازی شده اند.
حضور گروه های امدادی در بقاع متبرکه

وی از حضور گروه های هالل احمر، اورژانس و خدمات امدادی 
برای بیماران در ايام نوروز گفت و ادامــه داد: برای انجام ديالیز 
در برخی از پايگاه های هالل احمر برای جلب حمايت اســتاندار 
اصفهان پیگیر هســتیم. مديرکل اوقاف و امور خیريه اســتان 
اصفهان افزود: اقامه ســه وعده نماز در بقاع شاخص، سخنرانی، 
پاسخگويی به مســائل احکام اعتقادی و دينی، حضور نخبگان، 
دانشــجويان و روحانیــون در خیمه هــای معرفــت، از ديگر 
برنامه های متنوعی است که برای ايام نوروز 96 در بقاع متبرکه 

استان اصفهان تدارک ديده شده است.

با مسئوالن

مدير عامل ســازمان زيباسازی شــهرداری اصفهان 
گفت: شهر اصفهان به عنوان شهر دوچرخه ها شناخته 
شــده؛ ازاين رو هم زمان با فرارسیدن عید نوروز و بهار 
طبیعت با فضاســازی شهری توســط دوچرخه ها به 
اســتقبال بهار می رود. مهدی بقايی اظهار کرد: ستاد 
آذين بندی سازمان زيباســازی شهر اصفهان در قالب 
يک موضوع)تم(، تزئین و فضاســازی شهر به وسیله 
دوچرخه های قديمی و نوســتالژيک را در دستور کار 
خود قرار داده است. وی با اشــاره به اينکه اين طرح با 
عنوان »پا به رکاب بهــار« اجرايی می شــود، افزود: 
حدود 200 دوچرخه فرســوده، تزئین، آذين بندی و 
با همکاری ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
گل آرايی شده و در مناطق مختلف سطح شهر از جمله 
اماکن تفريحی، میدان ها، چهــارراه ها و خیابان های 
شــهر نیز نصب می شــود. بقايی بیان کرد: برای اين 
طرح از دوچرخه های فرسوده ايستگاه های دوچرخه 
شهر اصفهان که از رده خارج شده اند و دوچرخه های 
اهدايی شــهروندان اســتفاده شده اســت. وی ادامه 
داد: شــهروندان اصفهانی می توانند تا 20 اسفندماه 
امســال با اهدای دوچرخه های فرسوده خود، بن ۱0 

تا ۱۵درصدی تخفیف خريد دوچرخه دريافت کنند.

اصفهان پا به رکاب
بهار می شود

فنی و حرفه ایشورازیبا سازی

بیکاری، به دلیل ضعف در 
سیستم آموزشی کشور است

تعدادکارمندان شهرداری، 
حداکثر 2020 نفر

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص چارت 
ابالغی وزارت کشور به شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
چارت سازمانی با توجه به شــرايط جديد، استفاده از 
مکانیزاسیون و رويکرد نهاد شهرداری در امور مختلف، 
ابــالغ و در آن حداکثر نیرو برای شــهرداری اصفهان 

2020 نفر ديده شده است.
علیرضا نصراصفهانــی افزود: در حــال حاضر چیزی 
حدود 4۵4۵ هزار نیرو در شــهرداری حضور دارند و 
اين موضوع نشــان می دهد که اين چارت می خواهد 
شــهرداری را به ســمت چابک سازی ســوق دهد تا 

مجموعه ها در چنین نهادی کنترل شوند.
اين عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: با 
تجمیع نیروهــا و ماموريت های جديد کــه برای هر 
ارگانی در نظر گرفته می شود، بايد شرايط هر سازمانی 
را تغییر دهیــم چرا که امــروز وضعیت ســاختاری 
مديريت شهری که در آن هســتیم زمینه انتظارات و 

توقعات از نهادی مثل شهرداری را باال برده است.
نصر اصفهانــی تصريح کرد: نگاه امروز به شــهرداری 
نگاهی اســت که تصور می شــود قوانینــی روی اين 
مجموعه وجود ندارد و اين نگاه نه تنها نامناسب است، 

بلکه اصال در شأن چنین نهادی هم نیست.

مديرکل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان اصفهان در 
نشســت خبری با اصحاب رســانه اظهار کرد: سازمان 
فنی و حرفه ای مسئولیت توانمندسازی نیروی انسانی 
در کشور را دارد. ابوطالب جاللی افزود: اين ماموريت در 
دو بخش ديگر نیز بر عهــده وزارت آموزش و پرورش و 
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است که در کنار اين 
دو، ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز مکمل 

مهارت آموزی است.
مديرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان گفت: 
در آموزش های رسمی کشور عمدتا به مبانی نظری روی 
آورده شــده اما واقعیت اين است که فاصله زيادی میان 
سیاست های نظام آموزش و اشتغال به وجود آمده است. 
وی تصريح کرد: بعد توانمندســازی، يکی از مؤلفه های 
اصلی جلوگیری از پديده شــوم بیکاری اســت که در 
سیاســت های آموزش، توافق و هماهنگی برای ايجاد 

اشتغال صورت نگرفته است.
جاللی عنوان داشــت: در آموزش غیررســمی يا همان 
آموزش مهارتــی درک صحیح تــری از مزايا، قابلیت ها 
و فرصت های شــغلی جامعــه ايجاد خواهد شــد که 
سازمان فنی و حرفه ای توانســته آموزش ها را در مسیر 

فراهم سازی بازار کار برای متقاضیان ارائه دهد.

میراث فرهنگی

معــاون میراث فرهنگی اصفهــان، از آغــاز عملیات 
مســتندنگاری و تهیه پرونده ثبت ملی »هنر و مهارت 
عصاری )روغن گیری(« در شهرســتان های نجف آباد 
و خمینی شــهر در مرکز اين اســتان خبر داد. ناصر 
طاهری گفــت: با توجه به اينکه پیشــینه تاســیس 
خانه ها و کارگاه های روغن گیــری از دانه های روغنی، 
که »عصارخانه« خوانده می شوند، در استان اصفهان 
به بیش از چهار سده قبل می رسد، لزوم ثبت ملی اين 
مهارت و هنر ارزشــمند در فهرست میراث ناملموس 
ملی بیش از هر زمان ديگری احساس می شود. طاهری 
در ادامه اظهار کرد: ايــن کارگاه ها با معماری بی نظیر 
و همچنین فن آوری منحصربه فرد، در زندگی روزمره 
مردم کاربرد فراوانی داشته است. وی در ادامه به لزوم 
ثبت ملی اين مهارت از يک سو و معماری عصارخانه ها 
از سوی ديگر اشــاره کرد و افزود: »با توجه به رويکرد 
مدرن زندگی مــردم به ويــژه در ۱00 ســال اخیر، 
عصارخانه های استان اصفهان به تدريج کارکرد خود را 
از دســت داده و متروکه و حتی ويران شده اند؛ با اين 
وصف، با ثبت ملی عصاری می کوشیم تا از اين فن آوری 
ارزشــمند نیاکانمان برای آشنايی نســل های آينده 

ايرانی حفاظت کنیم.«

آغاز عملیات ثبت ملی مهارت 
عصاری در اصفهان

ريیس حوزه هنری اصفهان اظهار کرد: اصلی ترين 
نیاز هر جامعه کار فرهنگی اســت که به همکاری 
همه نهادها نیاز داشــته و با تک تک افراد جامعه 
ارتباط مســتقیم دارد. مهــدی احمدی فر حوزه 
هنری را نهاد برخاســته از انقالب دانست و افزود: 
اين مجموعه ســعی دارد از ابزار هنر برای تبیین 
ارزش های انقــالب و ايجاد حرکت های ارزشــی 
در سطح جامعه اســتفاده کند و تربیت نیروهای 
هنرمند و تولید آثار فاخر هنری را در دســتور کار 

دارد و توجه به هنرمنــدان را از وظايف ذاتی خود 
می داند.

مصاحبه با ایثارگران در دســتور کار حوزه 
هنری است

ريیــس حــوزه هنــری اصفهان بــا اشــاره به 
فعالیت هــای اين مجموعــه يادآور شــد: واحد 
مطالعات و تحقیقات فرهنــگ و ادبیات پايداری، 
با بهره گیــری از ثبــت تاريخ شــفاهی جنگ و 
مستندسازی خاطرات فرماندهان دفاع مقدس و 
چاپ آن، محتوای غنی را برای تهیه فیلم و سريال 
و رمان فراهــم می کند؛ تکمیــل 20 مصاحبه با 
ايثارگران و اجرای ۱0 مصاحبه ديگر در اين حوزه 
به همراه برگزاری 8 شــب خاطــره و کارگاه های 

آموزشی مصاحبه گری، از جمله فعالیت های اين 
واحد درسال9۵ است.

احمدی فر با بیان فعالیت های واحد آفرينش های 
ادبی حوزه هنــری تصريح کــرد: فراخوان ملی 
داســتان کوتاه مهدويت برای اولیــن بار صورت 
گرفت و در فراخوان داستان کوتاه سبک زندگی و 
اقتصاد مقاومتی، بیش از 2۵0 اثر به اين جشنواره 

رسیده که در حال ارزيابی است.
وی با اشاره به مرکز آموزش سوره که برای سنین 
مختلف برنامه دارد،خاطرنشــان کرد: اکنون 40 
رشته هنری در اين مرکز در حال فراگیری است 
که قصد داريم برای سال آينده اين تعداد را به 70 

رشته افزايش دهیم.

سینما همایون در انتظار ساخت مجدد
احمدی فر با اشاره به بازســازی سینما ساحل در 
ارديبهشت ســال آينده اذعان کرد: با حل مشکل 
حقوقی ســینما ايران، اين ســینما نیز به همراه 
تاالر انديشه )سینما مهر( در سال آينده بازسازی 

خواهد شد.
وی اضافه کرد: از آنجا که سینما همايون شرايط 
خاصــی دارد و نیازمند ســاخت مجدد اســت؛ 
همچنین به اعتبار زيادی نیاز داشته و بخش های 
تجاری مختلفی نیز در مقابــل آن قرار دارد، امید 
داريم با هماهنگی ساير دستگاه ها در سال آينده 
عملیات اجرايی يکی از برترين سالن های فرهنگی 

و سینمايی کشور را در اين زمین آغاز کنیم.

رییس حوزه هنری اصفهان:

3 سینمای اصفهان در سال 96 بازسازی می شود

خبر

پس از پیگیری های الزم، شــهردار منطقه 3 اصفهان پس 
از دو هفته مراجعــه و بازديد از اين کوچه، قول بازســازی 

سنگ فرش محله را برای چند ماه آينده داد.
اهالی اين محله برای بازســازی ســنگ فرش کوچه خود 
ســختی های زيادی را متحمل شــدند تا پــس از مدتی 
عبور و مرور آســان تری داشته باشــند اما هنوز يک ماه از 
بازسازی سنگ فرش کوچه پاچنار و 4 روز از آسفالت جديد 
کوچه های مجاور نگذشــته بود که اداره برق به تخريب و 
کندن زمین جهــت عبور ســیم های برق و کابل کشــی 
جديد اقدام کــرد. اين موضــوع اهالی محلــه مربوطه را 
آزرده خاطر کرد؛ اقدامی که ناشــی از نبود هماهنگی الزم 
میان دســتگاه های خدمات رســان شهر اســت که باعث 
اتالف هزينه های گزافی شــده که با يک هماهنگی، امکان 

جلوگیری از آن وجود داشت.
در همین رابطه ندا واشیانی پور در گفت وگو با فارس اظهار 
کرد: اگر قرار باشــد هر سازمان با ســبک خودش در شهر 
کارها را انجام دهد، شهر با مشکالت زيادی روبه رو خواهد 
شــد، به همین دلیل مديريت يکپارچه شــهری بخصوص 
در کالن شــهر اصفهان، يکی از نیازهای مهم برای پیشبرد 
اهداف در راستای رفاه اجتماعی است که بايد به آن توجه 
داشت. وی افزود: مشکالت موجود در شــهر به اين دلیل 
است که نهادهای زيادی همانند ســازمان آب و فاضالب، 

آموزش و پرورش، شــرکت گاز، شــرکت برق شهرداری 
و... در شــهر فعال هســتند و هر کدام به سلیقه خود عمل 
می کنند و از يک نقطه واحد برای انجــام کارها هماهنگ 
نمی شوند. سخنگوی شــورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
به عنوان مثال از يک طرف شــهرداری معابر را آســفالت 
می کند و از طرف ديگر شــرکت گاز، برق يا آب دســت به 
حفاری می زند؛ البته در اينکه همگی در راستای رفاه مردم 
شهر گام بر می دارند هیچ شــکی نیست اما عدم هماهنگی 
میان آنها گاهی برای شــهروندان ايجاد نارضايتی می کند. 
وی تصريح کرد: الزم است که دســتگاه های اجرايی برای 
انجام کارهای خود با شهرداری در ارتباط بوده و همکاری 
و تعامل مناسبی داشته باشند؛ در غیر اين صورت در بحث 
خدمت رســانی به شــهروندان با مشــکالت جدی مواجه 

خواهند شد.
عضو کمیســیون فرهنگی شورای اســالمی شهر اصفهان 
خاطرنشــان کرد: قانون مديريت يکپارچه شــهری از آن 
دســته قوانینی اســت که اقدامی برای اجرای آن صورت 

نگرفته است.
وی ادامه داد: اگرچه برای نخســتین بار در ســال 79 و در 
برنامه سوم توســعه ذيل ماده ۱37 به آن اشــاره شد، اما 
تاکنون مهم ترين اقدام، تکرار آن بــا لحن های مختلف در 

قانون برنامه چهارم و پنجم بوده است.

واشیانی پور عنوان داشت: بر همین اســاس در ماده ۱37 
برنامه ســوم توســعه، از واگذاری مســئولیت های موازی 
دستگاه های دولتی به نهاد شهرداری ها سخن به میان آمد 
و چنین عنوان شد که »به دولت اجازه داده می شود باتوجه 
به توانايی های شهرداری ها، آن گروه از تصدی های مربوط 
به دســتگاه های اجرايی در رابطه با مديريت شهری را که 

ضروری تشخیص می دهد، به شهرداری واگذار کند.«
وی اضافه کرد: اما با پايان برنامه ســوم توســعه اتفاقی در 
اين زمینه نیفتاد، برنامه چهارم توســعه کشور نیز تصويب 
شــد و با  عنوان قانونی، مالک عمل دســتگاه های اجرايی 
و دولت قرار گرفــت؛ همچنین در ســال 84 هنگامی که 
برنامه چهارم توســعه به اجرا در می آمــد، لحن واگذاری 

تصدی گری های 23گانه کمی جدی تر شد.
سخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهان متذکر شد: در 
ماده ۱37 قانون برنامه چهارم توســعه کشور تصريح شده 
که آن دســته از تصدی های قابل واگذاری دســتگاه های 
دولتی در امور توســعه و عمران شهر و روســتا با تصويب 
هیئت وزيران همراه با منابع مالی ذی ربط، به شهرداری ها 

و دهیاری ها واگذار می شود.
وی تاکید کرد: اما اين تکلیف برنامه چهارم توســعه نیز به 
نتیجه  مشخصی نرسید و تنها اقدام صورت گرفته در برنامه 
پنجم توسعه نمايان شــد. قانونی که در ســال 84 الزامی 
دانسته شده و به دولت تکلیف کرده بود که برای واگذاری 
تصدی گری هــای 23گانه قــدم بــردارد، در برنامه پنجم 

توسعه کمی متفاوت تر مطرح شده بود.
واشــیانی پور بیان داشــت: ماده ۱73  برنامه پنجم توسعه  
کشور هم اشــاراتی به مديريت يکپارچه شهری داشته که  
در آن چنین آمده است: »دولت مجاز است در طول برنامه 
نســبت به تهیه برنامــه جامع مديريت شــهری به منظور 
رسیدن به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يکپارچه 
شهری در محدوده و حريم شهرها، با رويکرد تحقق توسعه 
پايدار شــهرها، تمرکز مديريت از طريق واگذاری وظايف و 
تصدی های دســتگاه های دولتی به بخش های خصوصی و 
تعاونی و شــهرداری ها، بازنگری و به  روزرســانی قوانین 
و مقررات شــهرداری ها و ارتقای جايگاه شــهرداری ها و 

اتحاديه آنها، اقدام قانونی به  عمل آورد.«
وی خاطرنشــان کرد: در جلســاتی با معاونت برنامه ريزی 
کشور، 2 الگوی مديريت واحد و مديريت يکپارچه شهری 
مطرح شد که در نهايت بر مديريت يکپارچه شهری توافق 
صورت گرفت و قرار شــد ســال  ۱394 تا ۱398 که افق 
برنامه ششم توسعه کشور محسوب می شــود، افق برنامه 

مديريت يکپارچه شهری نیز باشد.
عضو کمیســیون فرهنگی شورای اســالمی شهر اصفهان 
متذکر شــد: همچنان شــاهد هســتیم که به دلیل عدم 
مديريت واحد شهری، اقداماتی بعضا در شهر انجام می شود 
که باوجود اينکــه هدف جلب رضايت مردم اســت، باعث 
نارضايتی های زيادی می شــود که بايد از آنها پیشــگیری 

کرد.

مشکالت موجود در 
شهر به این دلیل است 

که نهادهای زیادی 
همانند سازمان آب 

و فاضالب، آموزش و 
پرورش، شرکت گاز، 

شرکت برق شهرداری 
و... در شهر فعال هستند 
و هر کدام به سلیقه خود 

عمل می کنند

وقتی اداره برق، زحمات شهرداری اصفهان را به باد می دهد؛

جای خالی مدیریت یکپارچه شهری

ساکنان کوچه پاچنار خیابان ولی عصر حدود 6 ماه پیش از یکی از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان درخواستی 
داشتند؛مبنی بر بازسازی سنگ فرش کوچه خود به منظور جلوگیری از خطرات ممکن برای عابران پیاده.

استاندار اصفهان خبر داد:

عقد قرارداد با واحدهای  
تولیدی برای دریافت تسهیالت 
استاندار اصفهان در جلسه ســتاد تسهیل و رفع موانع 
تولید استان اظهار داشت: استان اصفهان دارای شرايط 
اقتصادی قابل توجهی بوده و تعــداد زيادی از صنايع 
بزرگ و کوچک در آن فعالیــت می کنند؛ به طوری که 

اصفهان صنعتی ترين استان کشور نامیده شده است.
رسول زرگرپور با بیان اينکه در شرايط رکود اين صنايع 
با مشکالت زيادی مواجه هستند، افزود: مسائل بانکی و 
بیمه ای مالیاتی ازجمله اين مشکالت بوده و به همین 
دلیل کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید در اصفهان 
با جديت فعالیت کرده و جلســات مســتمری برگزار 

می کند.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به عملکرد بسته حمايت 
واحدهای کوچک و متوسط و باالی ۱00 نفر بیان کرد: 
براساس آخرين آمار گزارش شده از سايت بهین ياب، 
تاکنون 8 هزار و 400 میلیارد ريال قرارداد تســهیالت 
با يک هزار و 64 واحد )که اســتحقاق اخذ تسهیالت 
داشتند(، بسته شده و بیش از يک هزار و 20 واحد نیز 
تســهیالت خود را به حجم 7هزار و ۵00میلیارد ريال 

دريافت کرده اند.
وی تصريح کرد: عقــد قرارداد نزديک بــه 200 واحد 
ديگر هم تــا پايان ســال صــورت می گیــرد که در 
صورت تحقق ايــن امر، تعــداد واحدهايــی که عقد 
قرارداد بســته اند، به يــک هزار و 2۵0 واحد و ســقف 
تســهیالت نیز به بیــش از ۱0 هــزار میلیــارد ريال 
 می رسد که معادل سقف استان در اخذ اين تسهیالت

بوده است.
زرگرپور گفت: اين آمار و ارقام، اصفهان را در صدر کشور 
قرارداده است و اســتان های بعدی با فاصله زيادی قرار 
گرفته اند که با توجه به آمار بــاالی واحدهای صنعتی 

استان، اين آمار دور از انتظار نبوده است. 
وی  با اشــاره به واحدهــای باالی ۱00 نفر پرســنل 
خاطرنشــان کرد: حدود ۱33 واحد با تسهیالت مورد 
نیاز 32 هزار میلیارد ريال به ستاد مرکزی معرفی شده 
بودند و براســاس آمار امروز با 4۱ واحد با تســهیالتی 
درحدود 4 هزار و 400 میلیارد ريال عقد قرارداد بسته 

شده است.
اســتاندار اصفهان اظهار داشــت: اگــر بتوانیم تعداد 
اين گونــه واحدهــا را به بــاالی ۱00 واحــد و حجم 
تســهیالت آنها را به بــاالی 20 هزار میلیــارد ريال 
برســانیم، در مجمــوع 30 هــزار میلیــارد ريــال 
 تســهیالت را در اختیــار واحدهای بحــران زده و در

رکود قرار داده ايم.

شهرداری

عکس تزیینی است
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گوناگون

اختراعات باستانی که هنوز 
هم کاربرد دارند

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی
کتاب »پرســتاری« از مجموعــه فقه و زندگی، مشــتمل بر احکام 
و آداب اخالقــی مربوط به جامعه پرســتاران اســت کــه به همت 

»محمدحسين فالح زاده« به رشته تحریر در آمده است.
مشاغل مختلف صدها حکم واجب و مســتحب و شرایط حقوقی و 
اخالقی دارد که دانستن آنها در ســالمت روابط اجتماعی و تکامل 

اخالقی و معنوی انسان اثر می گذارد. 
همچنين صدهــا حرام و مکــروه دارد که انجــام آن فضای زندگی 
 جمعی و اســالمی را آلــوده می ســازد و ابهام آن دلهــره و تردید

 می آفریند.
  آشــنایی با احــکام ویژه اصنــاف و گروه هــای اجتماعــی، برای 
دســت  اندرکاران آن ضروری و برای مراجعان به گروه ها و مشاغل، 

نياز قطعی و برای اهل مطالعه، دانشی اجتماعی و دینی است.
پرستاری امری شریف و یکی از مشــاغل پر اهميت است  و در آیين 

نجات بخش اسالم نيز به پرســتاری از بيماران حتی اسيران بيمار 
و مجروح سفارش و توصيه شده اســت. بنابراین با توجه به اهميت 
پرســتاری و لزوم آموختن فرهنــگ و اخــالق و مخصوصا احکام 
پرستاری، در کتاب پيش رو چکيده ای از احکام مورد نياز پرستاران 

گرامی جمع آوری و ارائه شده است.
مفاهيــم این کتاب کــه مطابق با  فتــاوای بنيان گــذار جمهوری 
اســالمی ایران، امام خمينی)ره( و در بعضی از موارد فتاوای ســایر 
مراجع  می باشــد، دربردارنده مســائل ویژه پرســتاران و بيمارانی 
 اســت که در محيط بيمارســتان با پرســتاران محترم ســر و کار 

دارند.
کتاب حاضر مشــتمل بر سه فصل اســت که عناوین آن عبارتند از: 
»فصل اول: کليات پرســتاری« ، »فصل دوم: اخالق پرســتاری« و 

»فصل سوم: احکام پرستاری«.

شکوفه قند
مواد الزم: روغــن جامد  ۲۲۵ گرم،پودر 
شــکر  یک پیمانه، وانیل  یک چهارم قاشــق 
چای خــوری، جوش شــیرین  یک قاشــق 

سوپ خوری،آرد سفید  ۴ پیمانه
طرز تهیه: روغن را با پودر شکر بزنید تا 
یکدست و سبک شود. ســپس وانیل را اضافه 
کنید.جوش شیرین و آرد الک شده را به تدریج 
اضافه کــرده و ورز دهید، به طــوری که توپ 
هایی که در دســت درســت می کنید، از هم 
پاشیده نشــود.خمیر را در نایلون قرار داده و 

برای یک ساعت در دمای محیط استراحت دهید. سپس با وردنه به قطر نیم سانت باز کرده و 
با کاترهای دلخواه کاتر بزنید و در سینی چرب شده قرار دهید. سپس زرده زده شده را با برس 
روی آن بکشــید و با کنجد خام تزئین کنید و در فر که با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد از قبل 

گرم کرده اید به مدت ۱۵ دقیقه قرار دهید.
نکات مهم

 ۱ -  اگر خمیر ۲۴ ساعت روی میز کار بماند، در زمان باز کردن ترک نمی خورد.
۲ -  می توان در خمیر از اســانس های مختلف مانند پودر زنجبیل، دارچین، هل و ... استفاده 
کرد و شــیرینی های یک رنگ یا دو رنگ با طعم های مختلف تهیه کرد. حتی می توان از پودر 

کاکائو استفاده کرد که ممکن است آرد کمتری مصرف شود.
۳ -  فقط اسانس و یا پودر کاکائو را باید قبل از افزودن آرد اضافه کنید.

احکام »پرستاری« 

گام هایی برای کاهش وزن بدن )۲(
۴. از خود، »انسان« دیگری بسازید

با انجام تمرینات مداوم، پرهیز از خوردن چربی های مزاحم و مصرف روزانه چربی ها، از خود 
انسان تازه ای بسازید. ورزش مداوم و رعایت کردن تمهیدات غذایی به سلول های بدن شما 
فرصت بازســازی و دوباره سازی می دهد. ورزش در مورد جوان ســازی یاخته های بدن نیز 

اعجاز خاص خودش را دارد.
۵. تمرینات بدنی، همه  جا

وقتی برای خرید کاالیی مجبور هستید در صف بایســتید، در صف بانک ها یا اتوبوس های 
شهری، عضالت بدن به ویژه شکم و پاها و دست های خود را تکان دهید. حتی حرکت دادن 
عضالت مختلف بدن به مقیاس کوچک، به سوخت وســاز بدن شما کمک می کند و تداوم 

این ورزش های کوچک، نتایج بسیار موثری در سالمت بدن شما به بار خواهد آورد.
۶. گوش کردن به موزیک و رادیو

حین انجام تمرینات می توانید بــه موزیک ریتمیک مورد عالقه خــود گوش بدهید. مهم 
نیست موسیقی مورد نظر چیســت، آنچه اهمیت دارد آن اســت که تمرینات شما توأم با 

هیجان باشد و این از طریق موزیک دارای ریتم میسر است.
۷. از پروتئین سبز غفلت نکنید

اگر تصمیم گرفته اید گوشــت را از برنامه غذایی خود حذف کنید، به یکباره خود را از کلیه 
پروتئین های بدنساز محروم نکنید.

 یک لیوان لوبیای سبز حاوی هفت گرم پروتئین است و این به اندازه پروتئین یک تخم مرغ 
اســت. پس در کنار گذاردن تدریجی پروتئین حیوانی، حبوبات به ویژه لوبیا، لوبیای سبز و 

نخودفرنگی را فراموش نکنید.

برخی از اختراعاتی که ما در عصر حاضر داریم ریشه 
در دوران باستان دارند و بســیاری از این نوآوری ها 
نســخه بهبود یافته اختراعی است که پیشینیان ما 
از آن بهره می بردند. از زمان انقالب صنعتی تا امروز 
پیچیده ترین و بزرگ ترین اختراعات ساخته شده، 
به  نوعی مدیون ســاده ترین نوآوری های پیشینیان 
ماست. با کشف آثار باستانی توسط باستان شناسان 
متوجه می شویم که اختراعات کنونی ما هزاران سال 
پیش توسط اجداد ما استفاده می شد.  شاید تعجب 
کنید بسیاری از اشیایی که امروزه استفاده می کنیم، 
قرن ها پیش توسط اجداد ما ساخته شده بودند. در 
این مطلب به برخی از  اختراعات باستانی مدرن که 

ریشه در دوران باستان دارد، می پردازیم.
جراحی پالستیک

برای اولین بار، جراحی پالستیک توسط مصری ها 
ابداع شــده اســت. پاپیروس قدیمی ترین رســاله 
جراحی شناخته شــده تاریخ محسوب می شود که 
قدمتی بیش از ۲۵۰۰ سال قبل از میالد دارد. زمانی 
که قطع کردن بینی نوعی مجازات به حساب می آمد، 
طبقه کوزه گران عاقبت روشی برای بازسازی بینی 
اختراع کردند. با این روش قسمتی از پیشانی افراد 
را استفاده می کردند که این اختراع باستانی هنوز هم 
مورد استفاده قرار می گیرد. بحث دیگری از این نوع 
جراحی در یونان باســتان و نوشته های رومی  آمده 

است.
 جراحی آب مروارید

آب مروارید نوعی بیماری چشــم با دالیل گوناگون 
است که با تار شــدن عدسی چشــم آغاز شده و با 
افزایش تیرگی و کدر شــدن عدسی، بینایی چشم 
را مختل می کند. خوشبختانه بیماری چشمی آب 
مروارید در بیشــتر موارد در زمانی که باعث اختالل 
در بینایی شــده باشــد با جراحی ظریفی برطرف 
می شود. چیزی که امروزه تحت عنوان جراحی آب 
مروارید شناخته می شود و به عقیده بسیاری هدیه 
طب مدرن به جامعه بشری است، سال ها قبل توسط 
هندی های باســتان انجام می شــد.  قدیمی ترین 
نوشته در مورد جراحی آب مروارید در کتاب مقدس 

عهد عتیق و نوشته های هندو آمده است.
»سوســروتا« پزشــک هندی به خوبی با عمل آب 

مروارید آشنا بود.
Jabam� » این اختراع باستانی با وسیله ای به اسم 

ukhi Salaka« انجام می شد. این وسیله، سوزنی 
منحنی شــکل بود که برای شــل کردن عدســی 
استفاده می شــد تا آب  را از میدان دید چشم خارج 
کند. چشم بعدا با کره گرم خیس شده و با نوار بسته 
می شــد. اگرچه این روش موفق بود، اما سوســروتا 
هشــدار داده بود فقط درمواقعی که واقعا الزم باشد 

باید این عمل را انجام داد.

لبخندک

نوروزنامه
عیدی دادنی نیست، گرفتنی است! 

تا جایی کــه یادم می آیــد آن چیزی که 
معلوم نبود، کی داده و کــی گرفته مهریه بود نه عیدی! شــما 
فکر کن یک بچه 6 ساله را ساعت 9 صبح فرو کرده اند توی یک 
دســت لباس نو و بیش از حد تروتمیز و مدام هم توی گوشش 
خوانده اند که باید لباس را همان طور که تحویل گرفته، تحویل 
بدهد بعد هم درحالی که داشــته التماس می کــرده بگذارند 
کارتون الک پشت های نینجایش را تماشا کند و بعد او را کشان 
کشان تا در ماشــین برده اند. حاال این بچه ۴۵ دقیقه تمام است 
که به دسته مبل چســبیده و تالش می کند که نه تکان بخورد، 
نه بریزد نه بپاشــد و نه صدایش دربیاید. مطمئنا این همه راه را 
بلند نشده که بیاید سال نو را به ما و خانواده گرامی مان تبریک 
عرض کند. )آمده؟ البته از بچه هــای االن همه چیز بر می آید( 
این بچه آمده تا عیدی اش را وصول کنــد و برود برای خودش 
کتاب »ِذن و هنر نگهداری از موتورســیکلت« را بخرد. اینکه از 
نظر شما قیافه اش شبیه اولیور تویست است یا داروغه ناتینگهام 
 برای خودش اصال مهم نیســت. این بچه بــرای تومن به تومن 
عیدی اش برنامه دارد و ۲ واحد اقتصاد خرد پاس کرده اســت. 
اصال تمام مزه عید به همین عیدی گرفتن اســت و عید درست 
وقتی بــرای آدم بزرگ ها بی مزه می شــود کــه از مقام عیدی 

گیرنده به مقام عیدی دهنده نائل می شوند. 
حاال 6 ســاله نه 36 یا 96 ساله واقعا چه کســی از هدیه گرفتن 
بدش می آید؟ واقعا نمی شــود ما به جای پیامک های بی مزه، 
تکراری و فلّه ای به هم عیــدی واقعی بدهیم؟ یک چیز کوچک 
ارزان که باعث بشــود چشم های دوســتمان از اینکه به یادش 

بودیم برق بزند؟

نداشاه نوری

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای استان:

اجرای پروژه های آبفا دیگر به روش سنتی امکان پذیر نیست
معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای استان در جلسه ای 
که باحضور رؤسای فنی مهندســی و مناطق خودگردان، 
مشــاورین، ناظرین و کارکنان معاونت مهندسی و توسعه 
برگزارشد بر تبادل اطالعات، انتقال تجارب، ارتقای سطح 
 دانش، آموزش مســتمر، دقت و ســرعت در انجام کارها، 

بهره گیری از دانش نوین، همکاری و همدلی تاکید کرد.
امیرحســین حکمتیان با بیان اینکه اجــرای پروژه های 
عمرانــی در بخــش آب و فاضالب از حساســیت ویژه ای 
برخوردار است اظهار داشت: ارتقای سطح خدمات شرکت 
آبفا ارتباط مستقیم با اجرای دقیق و به موقع پروژه ها دارد 
بنابراین فعاالن در این بخش باید با بهره گیری از دانش روز 
دنیا و تکنولوژی نوین که این امر مســتلزم آموزش مستمر 
است زمینه های خدمات هرچه بیشتر و مطلوب تر را برای 

مردم مهیا سازند.
وی خطاب بــه پیمانــکاران و ناظرین حاضر در جلســه 
عنوان کرد: با پیشرفت برق آســای کشورهای توسعه یافته 
دیگر نمی توان به روش ســنتی اقدام به اجــرای پروژه ها 

نمود. بر این اســاس پیمانکارانی که با شرکت آبفای استان 
اصفهان در اجرای پروژه ها همــکاری دارند نباید به روش 
ســنتی و به شــیوه قدیمی درصدد اجرای پروژه ها باشند 
چراکه نوع فعالیت پاســخگوی خدمــات بهینه و مطلوب 
شرکت آبفای اســتان اصفهان نیســت و گواه این مطلب 
موفقیت های اخیر شرکت آبفای استان اصفهان در ارزیابی 
عملکرد این شرکت در وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور، جشنواره شــهید رجایی استان اصفهان و 

دیگر جشنواره هاست.
معاون مهندســی و توسعه شــرکت آبفای استان اصفهان 
با بیان اینکه در گذشــته شــرکت ها تاکید بر داشتن مدیر 
مهندســی داشــتند در حالی که امروزه بــر برخورداری 
از مهندســی مدیر تاکید می شود اظهار داشــت: امروزه 
بایــد هر شــخصی که مســئولیتی بــه او واگذار شــده، 
مانند یک مدیــر کارهای محولــه را به خوبــی مدیریت 
کند و با ابتــکار و نــوآوری درصدد انجام آن مســئولیت 
به بهترین شــکل ممکن برآیــد مطمئنا اگر ایــن فرآیند 

توســط تک تک نیروهــای بــه کار گرفته شــده اعمال 
شــود در نهایت مجموعه شــرکت آبفا در همــه زمینه ها 
بســیار موفق خواهد بود و در نهایت رســالت اصلی خود 
را  که همان ارائه خدمات بهینه و مســتمر به مشــترکین 
اســت به نحو مطلوب انجام خواهد داد که خوشــبختانه 
 در ســال های اخیــر در این زمینــه بســیار موفق عمل

 نموده است.
حکمتیان هماهنگی، هــم افزایی و همــکاری در اجرای 
پروژه ها را بســیار ضــروری خواند و تصریح کــرد: فعاالن 
صنعت آبفا در استان اصفهان باید درنظر بگیرند که شرکت 
آبفا یک مجموعه خدماتی اســت که محصول نهایی آن با 
دقت، تعهــد و تخصص تک تــک افراد حاصل می شــود 
و همه فعاالن باید ســعی کنند با هماهنگــی و همکاری 
بسترهای هم افزایی بیشــتری رقم زنند تا محصول نهایی 
 شرکت با بهترین کیفیت و مســتمر در اختیار مشترکین 

قرار گیرد.
وی با اشاره به دلبســتگی سازمانی خاطرنشــان کرد: در 

مدیریت جدید دلبســتگی سازمانی بســیار حائز اهمیت 
اســت به نوعی که افراد به کاری به آنها محول شــده است 
با عالقه مندی پی گیر هستند و با شــور و اشتیاق به انجام 
وظیفه می پردازنــد و مطمئنا این افراد بــا چنین ویژگی 
از لحاظ روحی در محیط کار و خانواده بســیار شــاداب تر 
هســتند چرا که با عشــق و عالقه کارها را دنبال می کنند 
پس باید دل بسته سازمان باشــیم تا تعهد سازمانی خود را 

به نحو احسن به سرانجام برسانیم.
معاون مهندســی و توســعه به برخی از سیاست های این 
معاونت در سال 96 پرداخت و افزود: دفتر فنی مغز متفکر 
اجرای طرح هاست. این درحالی است که در سال آینده از 

ناظرین با تجربه و با توان فنی الزم بهره مند می شویم. 
همچنین ســطح بندی نیروها در دستور کار قرار می گیرد 
و مشــاورین و ناظرین به طــور دقیق ارزیابی می شــوند 
و از نیروهــای خالق که با ارائه ایده هــا و طرح های جدید 
ســبب انجام فعالیت ها به بهترین شکل و کاهش هزینه ها 

می شوند از لحاظ مالی و معنوی حمایت می شود.
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پیامبراکرم )صلی ا... علیه و آله(:
 خداوند متعال دوست دارد وقتی بنده اش نزد برادران خود

 می رود با هیئتی آماده و آراسته برود.
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