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هنوز چهارده ساله نشده بود که همراه تیپ قمربنی 
هاشم از شهرکرد عازم جبهه شد، به خاطر سن کم 
 نتوانسته بود از اصفهان اعزام شــود ، برای همین 
در شناسنامه اش دست برد و به خواسته اش رسید، 

هرچند مدت حضورش در جنگ تحمیلی از شش 
ماه بیشتر نشد ولی ســال ها بعد وارد گروه تفحص 
 شــد. صحبت از پژمان گنجی پور اســت معروف 

به حاج مهدی. در سال های بعد از جنگ ...

راوی جنگ و رزمنده جبهه مقاومت:

مواظب باشیم شرمنده شهدا نشویم

سخنگوی شورای نگهبان:   کسی از شورای نگهبان ترس ندارد

قیمت  میوه در بازار اصفهان باور کردنی نیست؛    میوه هایی که بوی»گرانی« می دهد

رییس مجمع نمایندگان اصفهان گفت: متاسفانه اجرای سد بهشت آباد با بودجه قطره چکانی 3 میلیارد تومان که تنها هزینه 
تجهیز کارگاه برای پیمانکار می شــود و بعد از مدتی طرح تعطیل می شود، ســرانجام خوبی نخواهد داشت و در طول زمان 
هزینه های ایجاد سد چند برابر می شود. سیدناصر موسوی الرگانی در خصوص عدم تخصیص ردیف بودجه ملی به تونل سوم کوهرنگ 
در بودجه سال آینده، اظهار داشت: باوجود هزینه های باالیی که مردم اصفهان در دوران انقالب و بعد از آن و همچنین در زمان جنگ...

اصفهان، استان برخوردارنما!
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وقتی بودجه اجرای بهشت آباد با کارشکنی ها کم می شود؛

سرانجام اقدام و عمل مسئوالن در استان اصفهان؛

پسرفت دومین استان صنعتی در سال اقتصاد مقاومتی

3

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان
با اشاره به  اشرافی گری مسئوالن:

به ازای هر میز مدیریتی در کشور
1۷ شهید داده ایم
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ادامه در صفحه  12 ویژه نامه
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پیشنهاد سردبیر:
نامه اساتید و طالب حوزه علمیه قم به روحانی

ناوگروه 44 نیروی دریایی ارتش
به کشور بازگشت

اعضای دفتر سیاسی حزب 
مردم ساالری انتخاب شدند

نامه اساتید و طالب حوزه علمیه 
قم به روحانی

ناوگروه 44 نداجا متشکل از ناوشــکن الوند و ناوپشتیبانی رزمی 
بوشــهر پس از 150 روز ماموریت و در میان اســتقبال پرشــور 
 خانواده ها، روز گذشــته در منطقه یکم امامت نداجا پهلوگرفت.

 با وجود ادعای برخی از کشــور ها مبنی بر عــدم توانایی نیروی 
دریایی ارتش برای حضــور در اقیانوس اطلس ،ایــن ناوگروه با 
اقتدار کامل توانســت در آب های آزاد ایــن اقیانوس حضور پیدا 
کند و ماموریت خود را به ســرانجام برســاند. ایــن ناوگروه طی 
ماموریت خود در بندر دارالســام تانزانیا و بندر دوربان آفریقای 
 جنوب پهلوگیری کرده و برای تامین امنیت خطوط مواصاتی در 

خلیج عدن و تنگه باب المندب نیز ماموریت انجام داده است.

اولین نشست هشتمین دوره شورای مرکزی حزب مردم ساالری 
برگزار و اعضای دفتر سیاسی این حزب براساس اساسنامه تعیین 
شدند. بر این اساس داریوش قنبری، انوشیروان محسنی بندپی، 
عبدا... خدری، علی ســاری، عبــدا... حاتمیان، شــهروز برزگر، 
حســین قیومی، میرزابابا مطهرنژاد، رضا جالی، اقبال محمدی، 
آرش حبیبی، علی اکبر فاح، رویا زمانی، امیر طاهرخانی و حمید 
شــکوهی به عنوان اعضای اصلی و علی البدل دفتر سیاسی حزب 

مردم ساالری انتخاب شدند.

جمعی از اساتید و طاب حوزه علمیه قم و تشکل های حوزوی در 
نامه ای به رییس جمهور از حرکت علما و مردم خراســان جنوبی 
حمایت کردند. در نامه سرگشاده جمعی از اساتید و طاب حوزه 
علمیه قم و تشکل های حوزوی به ریاســت جمهوری در واکنش 
 به اظهارات ضد دینی اســتاندار خراســان جنوبی آمده اســت:

 »با توجه به تذکــرات مکرر مراجــع عظام تقلیــد، روحانیون و 
متدینین به عملکرد ناصواب دولت محترم در حوزه های مختلف، 
به عرض می رســانیم که مشــکات اقتصادی، ادبیات ناصحیح 
شــما و همکارانتان، کم کاری دولت در حوزه  های علمی آموزشی، 
محیط زیست، ضعف مشهود دیپلماســی بین  المللی و بسیاری 
دیگر از نارسایی ها، شــاید برای مردم شریف و بصیر ایران اسامی 
قابل تحمل باشد، لکن آنجا که بحث اســام عزیز در میان است، 
دیگر جان دادن هم برایشان آسان است که زیباترین تجلی آن در 
پیروزی انقاب اسامی و هشت سال دفاع مقدس به وضوح هرچه 
تمام دیده شد که این روزها هم شاهد پرپر شــدن عزیزانمان در 
دفاع از حرم  ها و حریم اهل بیت)ع( هستیم.« در این نامه خطاب 
به روحانی آمده است: »وقتی تحریف عاشــورا از تریبون ریاست 
جمهوری و توســط شــخص جنابعالی صورت می  گیرد، زمینه 
زیر ســوال بردن احکام الهی برای نماینده عالی دولت شما فراهم 
می شود.« الزم به ذکر است که استاندار خراسان جنوبی دیروز در 

جمع خبرنگاران این استان بابت اظهاراتش عذرخواهی کرد.

سیاست خارجهدیدگاهسپاهبرجام

ابوالفضــل حســن بیگی نایب رییس دوم کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی 
با اشاره به زمان ارائه دومین گزارش 6ماهه اجرای توافق 
هســته ای ایران و 1+5 از سوی این کمیســیون، اظهار 
داشت: کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی مشغول 

تهیه مقدمات گزارش است.
نایب رییــس دوم کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اســامی با بیــان اینکه پس 
از بررســی الیحه برنامه ششم توســعه در صحن علنی 
مجلس، کمیسیون جلســه ای فوق العاده با حضور آقای 
عباس عراقچی برای بررســی گزارش ارائه شده از سوی 
دستگاه دیپلماسی تشــکیل داد، افزود: این یک جلسه 
قطعا کافی نیست و قرار شد جلسات با محوریت کمیته 

هسته ای کمیسیون ادامه یابد.
ابوالفضل حسن بیگی در مجلس با بیان اینکه در فرصت 
باقی مانده تا عید نوروز قطعا این گزارش تا انتهای ســال 
تهیه نمی شــود، تصریح کرد: برای تدویــن این گزارش 
نیازمند وقت بیشتری هستیم و بر این اساس قطعا ارائه 

گزارش به بعد از عید نوروز موکول می شود.

ایسنا: محمدجواد ظریف ظهر دیروز در مراسم رونمایی 
از پرتال جدید وزارت امور خارجه در بخشــی از سخنان 
خود با بیان اینکه »ایران به پشتوانه مردمش در صحنه 
بین المللی با اقتدار حضور دارد«، افزود: شرایط ایران را 
با هر کشور دیگری مقایسه کنید متوجه می شوید که ما 
شــرایط بی نظیری داریم ولی اینکه ما از این ظرفیت به 

چه میزان استفاده می کنیم موضوع جداگانه ای است.
وی با تبریک فرا رسیدن سال جدید شمسی و همچنین 
در پیش بودن انتخابات در این ســال گفت: ان شــاءا... 
مردم ایران با حضور باشکوه خود پای صندوق های رای 

مردم ساالری اسامی را به رخ جهانیان می کشند.
وی با بیان اینکه »مقام معظم رهبری در ســخنان خود 
در آن زمان)انتخابــات 1392( تاکیــد کردند که همه 
مردم پای صندوق های رای بیایند«، ادامه داد: در ایران 
برخاف برخی از کشورها اختافات در پای صندوق های 
رای تمام می شــود. در واقع اختافــات با صندوق های 
رای تمام می شــود و دیدگاهی که از سوی مردم دارای 
مقبولیت بیشتری است از سوی آنها انتخاب و پذیرفته 

می شود.

نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی:

تدوین دومین گزارش برجام
 به سال آینده موکول شد

محمدجواد ظریف:

در ایران، اختالفات پای 
صندوق های رای تمام می شود

سرلشکر جعفری:

 امت واحده اسالمی 
در حال شکل گیری است

تحلیلگر مسائل خاورمیانه:

شرط کمک عربستان به ترکیه، 
کاهش روابط با ایران است

مراسم بزرگداشت شهدای جهان اسام با حضور سردار 
سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه و جمعی 
از خانواده شــهدای جبهه مقاومت اسامی برگزار شد. 
سرلشکر جعفری طی ســخنانی در این مراسم با بیان 
اینکه امروز افــراد زیادی برای حضــور در جبهه های 
مقاومت به سپاه و بســیج مراجعه می کنند، گفت: این 
مراجعات بسیار بیشتر از ســال های دفاع مقدس بوده 
و اتفاق مبارکی اســت که با وجود  برخی مشــکات 
فرهنگی و اقتصادی در داخــل رخ می دهد. وی افزود: 
والیت پذیری دیگر از مرزهای ایران عبور کرده و اکنون 
امت واحده اسامی در حال شکل گیری است. فرمانده 
سپاه، ایســتادگی در راه خدا را زمینه ســاز رسیدن به 
پیروزی در اهداف دانست و افزود: در طول تاریخ هرگاه 
مردم مقاومت کردند، پیروزی به دست آمده و ما این را 
در تاریخ انبیا و ائمه اطهار می بینیم.سرلشــکر جعفری 
با اشــاره به اوضاع این روزهای منطقــه تصریح کرد: 
پیروزی هایی که امروزه در ســوریه، یمن و فلسطین به 

دست آمده پاداش همین استقامت است.

آریا : دکتر حسن هاني زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در 
خصوص موضع ترکیه و تحریک به مناقشه با ایران، گفت: 
با توجه به شرایط موجود در ترکیه و کودتاي نافرجام در 
این کشــور، اردوغان براي برون رفت از بحران، 80 هزار 
نفر از نخبگان سیاســي، امنیتي، اقتصادي، فرهنگي و 
دانشــگاهي ترکیه را پس از کودتــاي نافرجام نظامي از 
چرخه دولت  خارج کرد. اکنون اردوغان به دلیل کاهش 
سطح درآمدهاي ملي به دلیل بحران ها و ناامني اقتصاد 
کشور، براي استفاده از ســفره رنگین کشورهاي شوراي 
همکاري خلیج فارس به سمت آنها متمایل شده است. 
یکي از شرایط عربستان براي کمک مالي به ترکیه کاهش 
روابط ایران و ترکیه اســت؛ به این اعتبار کــه در دیدار  
پادشاه عربستان با رجب طیب اردوغان در ریاض، پادشاه 
عربستان کمک مالي عربســتان به ترکیه را مشروط به 
جدایي ایران از ترکیه عنوان کــرد. لذا اردوغان اظهاراتي 
غیر منطقي در خصــوص ایران بیان کــرد و در جریان 
نشســت امنیتي مونیخ هم وزیر خارجــه ترکیه همان 

اظهارات را تکرار کرد.

عکس روز

 اولین تانک پیشرفته بومی کشور 
امروز رونمایی می شود

میزان: به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، امروز و در 
سیصد و پنجاه و هشتمین روز از ســال اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل با حضور ســردار حســین دهقان وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح، »کرار« نخستین تانک پیشــرفته بومی کشور 
رونمایــی و به طــور همزمان خــط تولیــد آن در صنایع زرهی 
بنی هاشم دورود افتتاح می شــود. کلیه مراحل طراحی و ساخت 
تانک پیشــرفته بومی کرار در صنایع زرهی بنی هاشــم دورود 
وابسته به ســازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح انجام شده و به مرحله تولید رسیده است.

دومین نشســت هشــتمین دوره مجلس دانش آموزی دیروز در 
ساختمان قدیم مجلس شورای اسامی آغاز به کار کرد و تا امروز 

ادامه دارد. 

اخبار

هشتمین دوره مجلس دانش آموزی

بین الملل

عباســعلی کدخدایی در آخرین نشســت خبری شورای 
نگهبان در ســال 95 در ابتدا گزارشــی اجمالی از عملکرد 
شورای نگهبان ارائه داد و گفت: از تاریخ یکم فروردین سال 
95 تا 21 اسفندماه، 93 مصوبه از سوی مجلس واصل شده 

که 61 مورد الیحه و 32 مورد طرح بوده است.
وی ادامه داد: از 93 مورد مصوبه 48 مــورد در مرحله اول 
عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی آن اعام شد.  24 مورد 
ایرداتی داشــته که با چنــد مرحله رفت و برگشــت میان 
 مجلس و شــورای نگهبان نســبت به آن اعام نظر شــد.

20 مورد هم هنوز بین مجلس و شــورای نگهبان در دست 
بررسی است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: تاش داریم در 
مورد الیحه بودجــه در این هفته نتیجــه را اعام کنیم. 6 
مورد اســاس نامه از سوی دولت نیز داشــتیم. 3 مورد عدم 
مغایرت آنها اعام شده و 3 مورد هم ایراد داشته است. 58 
مورد نامه دیوان عدالت اداری واصل شده که در مجموع 62 
مورد توسط فقها اعام نظر شــده و دو مورد هم استفساریه 
شرعی از سوی فقهای شورای نگهبان اعام نظر شده است.

وی در ادامه درباره الیحه برنامه پنج  ســاله ششــم توسعه 
گفت: ایرادات بندهای 1، 2، 4 و 7 ســابق شورای نگهبان با 
عنایت به اینکه اصاحی به عمل نیامــده، کماکان به قوت 
خود باقی است که البته مجلس هم به این موارد اصرار دارد 

و در آخر این موضــوع باید در مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام مورد بررسی قرار گیرد.

کدخدایی در پاسخ به ســوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در 
جریان بررســی تبصره یک ماده 38 برنامه ششــم موضوع 
ســقف حقوق، رییس مجلس درباره منتقدان مصوبه قبلی 
گفته بود جرأت ندارنــد از ترس رد صاحیت به شــورای 
نگهبان چیزی بگویند و ناســزا را به مجلس می گویند نظر 
شما در این باره چیســت؟ پاسخ داد: شــورای نگهبان که 
ترس ندارد، کسی از شــورای نگهبان نمی ترسد. این  همه 
افراد درباره شــورای نگهبان صحبت می کنند. برای مثال 
همین سخنان رییس محترم مجلس، پس کسی از شورای 

نگهبان ترس ندارد.
کدخدایی در پاســخ به ســوال خبرنگاری دیگــر مبنی بر 
اینکه اخیرا آیــت ا... جنتی در اجاس سراســری خبرگان 
از انتخابات شــوراها به عنوان مصیبت بزرگ یاد کرده اند و 
دلیل آن هــم تعداد زیاد ثبت نام کنندگان اســت، آیا برای 
بهبود این روند شورای نگهبان در انتخابات شوراها دخالتی 
نمی کند؟ پاســخ داد: شــورای نگهبان در بحث شوراهای 
شهر ورود ندارد، قانون اساسی چنین اختیاری را به شورای 
نگهبان نداده است. فرمایشات ایشان به عنوان جایگاه دبیر 
شــورای نگهبان نبوده بلکه به عنوان رییس خبرگان بوده 
که نسبت به موضوعی نگرانی خود را ابراز کرده اند. شورای 

نگهبان نسبت به انتخابات شــوراها نه ادعا، نه فرصت و نه 
امکانات الزم برای نظارت را دارد.

خبرنــگاری از کدخدایی پرســید آیا شــورای نگهبان به 
افرادی که تبلیغات زودهنگام انجام می دهند تذکر می دهد 
یا خیر؟ که وی پاســخ داد: خیر، شــورای نگهبان در زمان 

بررسی صاحیت ها اعام نظر می کند.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به ســوال خبرنگار 
دیگری مبنــی بر اینکه شــما گفته اید کــه ای کاش وزیر 
اطاعات دولت احمدی نژاد در جلســه بررسی صاحیت 
آقای هاشــمی حضور نداشــت، در این باره توضیح دهید، 
گفت: منظور من این بود کــه ای کاش این اتفاق نمی افتاد 
که رســانه ها اینقدر به آن بپردازند و هر بار نســبت به آن 
ســوال کنند. طبق قانون ما از مراجع اســتعام می کنیم و 
نظر آنها را می شــنویم و این موضوع در تمــام موارد انجام 

می شود.
خبرنگاری خطاب به کدخدایی پرســید عده ای با قاطعیت 
می گویند کــه مــا در انتخابــات ثبت نام می کنیــم و رد 
صاحیت هم نمی شــویم، نظر شــما در این باره چیست و 
کدخدایی گفت: هر اظهار نظــری در این باره قبل از اظهار 

نظر شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی است.
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به ســوال خبرنگاری 
مبنی بر اینکــه درباره مجادلــه با آقای مطهــری درباره 
ایرادات مجمع تشــخیص مصلحت نظــام توضیح دهید، 
پاســخ داد: مجادله نبوده، ســوالتان را اصــاح کنید. ما 
مجادله نداشته ایم. نظر قانونی اعام کرده ایم، این موضوع 
از گذشته هم تکرار شده، هر کسی هم نسبت به آن نظری 
دارد به مراجع قانونی مراجعه کند تــا قانون را تغییر دهد. 
روند اجرای قانون با بیان یک نفر تغییر نمی کند. در آنجایی 
که قانون داریم به افرادی که قانون را مــورد توجه ندارند، 

تذکر دهیم.
خبرنگار دیگری با اشاره به برنامه ششــم توسعه گفت که 
برای اولین بار نسبت به سیاست های کلی ایراد گرفته شده 
که کدخدایی گفت: این موضوع را همین االن توضیح دادم. 
برای اولین بار نبوده، از ســال 78 وقتی سیاست ها تصویب 
شد، شــورا ایراداتی گرفته بود و مجلس هم اصاح می کرد 
و سال 92 به بعد هم آیین نامه نظارت بر سیاست های کلی 
تصویب و به تایید مقام معظم رهبری رســید که شــورای 

نگهبان ایرادات مجمع را به مجلس اعام کند.
کدخدایی دربــاره آخرین وضعیت موضوع رجل سیاســی 
گفت: موضوع رجل سیاسی در دستور کار است، امیدواریم 

این کار به زودی انجام شود.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به آخرین ســوال 
خبرنگاران مبنی بــر اینکه عده ای با قوت بــه تبلیغات در 
شــبکه های مجازی پرداخته اند،  آیا شــورای نگهبان این 
مباحث را رصد می کند یا خیر؟ پاســخ داد: تا اندازه ای که 
امکانات باشــد وظیفه خود را انجام می دهد، ولی نیازمند 
قانونی جامع مخصوصا نســبت به موضوع تبلیغات هستیم 
و امیدواریم مجلــس زودتر این موضوع را رســیدگی کند 
که اختیارات نهادهای نظارتی مبتنی بر امکانات تبلیغاتی 

زمان باشد.

یک منبع آگاه نظامی یمنی بامداد شــنبه تاکید کرد: 
یک شــناور جنگی نیروهای ائتاف عربی در سواحل 
غربی بندر مخا در اســتان تعز واقــع در جنوب غرب 
یمن هدف مین های آبی قرار گرفت و منهدم شد.این 
منبع تاکید کرد که خدمه این شــناور به شدت زخمی 
شده اند. منبع مذکور که خواســت نامش فاش نشود 
در ادامه گفت: ارتش و کمیته مردمــی یمن، با قدرت 
تمام به هرگونه تجــاوز نیروهای متجــاوز به آب های 
سرزمینی پاسخ خواهند داد. همچنین ارتش و کمیته 
های مردمی گزارش دادند که  دو نظامی عربستان و دو 
نظامی دیگر ائتاف عربی مورد هدف تک تیراندازهای 
یمنی در پایگاه نظامی »الشــبکه« در نجران واقع در 

جنوب غرب عربستان قرارگرفته و کشته شدند.

مجموعه ای از کشــتی های جنگــی و جنگنده های 
مصری روز جمعه وارد بحرین شــدند تا در یک مانور 
مشــارکت کنند. به گزارش روزنامه الوســط بحرین، 
مجموعه ای از کشــتی های جنگــی و جنگنده های 
مصری برای مشــارکت در رزمایش نظامی و تمرین 

مشترک تحت عنوان »حمد 2« وارد بحرین شده اند.
بر اساس نوشــته این روزنامه، این رزمایش ها با هدف 
تحکیم و تقویت روابط بین مصــر و بحرین و حمایت 
از همکاری نظامی دو جانبه است. رسانه های بحرین 
هنوز بــه جزئیات ایــن رزمایش و اینکــه چه زمانی 
آغاز می شــود و چه تعداد نیرو در آن مشارکت دارند، 

اشاره ای نکرده اند.

بشار اسد در مصاحبه با شبکه چینی فینیکس با اشاره 
به اینکه حل بحران ســوریه باید از طریق دو مســیر 
مبارزه با تروریســم و گفت و گو حل و فصل شــود در 
پاسخ به سوالی با این عنوان که آیا نیروهای آمریکایی 
با چراغ سبز دولت سوریه وارد شــهر منبج شده اند؛ 
گفت: خیر ما این اقدام را انجام نداده ایم چرا که حضور 
نیروهای خارجی در ســوریه خــواه نیروهای ترکیه 
و آمریکا و خــواه نیروهای دیگر کشــورها، نیروهای 

متجاوز به شمار می روند که مفید نخواهند بود.

انهدام شناور جنگی ائتالف 
عربی در جنوب غرب یمن

ورود ناوهای مصری به بحرین 
برای برگزاری رزمایش »حمد 2«

واکنش » اسد« به ورود 
نیروهای آمریکایی به سوریه

شورای نگهبان 
در بحث شوراهای 
شهر ورود ندارد، 

قانون اساسی 
چنین اختیاری را 
به شورای نگهبان 

نداده است

کافه سیاست

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه کســی از این شــورا ترس ندارد، گفت: هر کسی هر چه دل تنگش 
می خواهد بگوید.

مجید محتشمی رییس جبهه 
گزینه های  طرح  اصاح طلبان 
ضربه گیر را تایید کرد؛ اما گفت 
که شــورای عالی اصاح طلبان 
منتظر پاسخ حســن روحانی 
اســت و اما ظاهرا بعد از منتفی 
شدن حضور پزشکیان و مطهری 
در نقش گزینــه ضربه گیر؛ یک 
سایت حامی دولت نوشت که گروهی از حامیان روحانی در حال قانع کردن قاضی زاده 
هاشمی، نوبخت و جهانگیری برای ضربه گیر شدن روحانی در انتخابات 96 هستند؛ 

تاشی که مشخص نیست مورد استقبال سه مقام دولتی قرار بگیرد یا نه.

وبسایت صهیونیستی »دبکا« مدعی شد: »منابع 
نظامی اعام کردندکه اقدام ایران در ایجاد پایگاه 
دریایی در سوریه به یک موضوع محرمانه تبدیل 
شده اســت.« دبکا در ادامه ادعا کرد: »ایران اینک 
با سوریه درباره ایجاد پایگاه نظامی در بندر بانیاس 
)55 کیلومتری الذقیه( وارد گفت وگو شده است. 
ایران این پایگاه را برای پهلو گرفتن زیردریایی ها 
و کشتی های نظامی، همچنین برای اتراق کردن 
نفتکش هایش الزم دارد.« منبع مذکور افزود: »اســراییل به این اقدام محرمانه ایران 
واکنش نشان داد و گفته است که این موضوع برای امنیت اسراییل خطرناک است و 

نتانیاهو در دیدار اخیر خود با پوتین این مسئله را مطرح کرد.«

گزینه های ضربه گیر دولتِی روحانی! ادعای صهیونیست هادرباره اقدام محرمانه ایران
ایلنا: مهدی چمران در نشســت  خبری دیروز 
خود دربــاره پرونده اماک نجومــی گفت: این 
موضوع باعث ایجاد موج شدیدی در شهر شد و 
هنوز هم باید پاسخگوی سوال مردم باشیم. وی 
خاطرنشان کرد: دادســتانی اعام کرده مسائل 
مطروحه در این پرونده در خصوص هیچ یک از 

آرای شورا صحت ندارد.
وی ادامــه داد: 27 هــزار ملک واگذار شــده به 
تعاونی های شــهرداری همچنان در حال بررسی اســت و 40 مورد از اسامی اعام 
شده در گزارش سازمان بازرسی کل کشور هیچ ارتباطی با پرونده نداشته اند و نباید 

اسامی شان در لیست می آمد.

توضیح چمران درباره وضعیت امالک شهرداری

سخنگوی شورای نگهبان:

کسی از شورای نگهبان ترس ندارد

سازمان حج، حضور زائران ایرانی 
را در سوریه رد کرد

درحالی که برخی رســانه ها از حمله به زائران شیعه در دمشق و 
انفجار اتوبوس حامل آنها در مســیر یک زیارتــگاه خبر دادند، اما 
ســازمان حج و زیارت تصریح کرد: ایران درحال حاضر به سوریه 
زائر اعزام نمی کند. روز گذشــته خبرگزاری هــای عربی  از وقوع 
دو انفجار در نزدیکی گورســتان »باب الصغیر« در دمشق سوریه 
با هدف قرار دادن گروهی از زائران شیعه خبر داد و اعام کرد، در 
جریان این دو انفجار شماری شــهید و زخمی شدند که هنوز آمار 
آنها مشخص نشده اســت.  در همین حال مقامات سازمان حج و 
زیارت، حضور زائران و کاروان های زیارتی ایران را در ســوریه رد 
کردند. مدیرکل عتبات عالیات این سازمان به ایسنا گفت: سازمان 
حج و زیارت ایران هیچ اعزامی به سوریه ندارد. وی درباره احتمال 
سفر آزاد این گروه از زائران نیز اظهار بی اطاعی کرد. سازمان حج 
و زیارت از زمان تشدید جنگ در سوریه، اعزام رسمی زائران ایرانی 

به این کشور را متوقف کرده  است. 
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پیشنهاد سردبیر:
اصفهان، استان برخوردارنما!

يادداشت

رییس مجمع نمایندگان اصفهان گفت: متاسفانه اجرای 
سد بهشت آباد با بودجه قطره چکانی 3 میلیارد تومان که 
تنها هزینه تجهیز کارگاه برای پیمانکار می شــود و بعد از 
مدتی طرح تعطیل می شود، سرانجام خوبی نخواهد داشت 

و در طول زمان هزینه های ایجاد سد چند برابر می شود.
ســیدناصر موســوی الرگانی در خصوص عدم تخصیص 
ردیف بودجه ملی به تونل ســوم کوهرنگ در بودجه سال 
آینده، اظهار داشــت: باوجود هزینه های باالیی که مردم 
اصفهان در دوران انقالب و بعــد از آن و همچنین در زمان 
جنگ و حتی بعــد از آن پرداخت کردند متاســفانه هنوز 
بحران کم آبی این استان مورد توجه ویژه دولت قرار نگرفته 
است. وی با بیان اینکه سد تونل سوم کوهرنگ با این بودجه 
اســتانی، نیازمند 400 میلیارد تومان اعتبار است، گفت: 
حداقل با هزینه های آزادسازی اراضی برای سد، 10 سال 
دیگر طول خواهد کشــید تا این طرح تکمیل شود به این 
معنا که طرح تونل ســوم کوهرنگ در عمل کاری بیهوده 

برای وضعیت آبی اصفهان بوده است.
رییس مجمع نمایندگان اصفهان یادآور شــد: متاسفانه 
با شروع پروژه تونل ســوم کوهرنگ، آب زاینده رود به یزد 
منتقل شــد و امروز اصفهانی ها با بحران مواجهند ودولت 
باید در برخی از سیاست های خود تجدید نظر کند.  وی در 
ادامه درباره تخصیص اعتبار 3 میلیارد تومانی برای اجرای 
سد بهشــت آباد در بودجه 96، گفت: متاسفانه اجرای سد 
بهشت آباد با بودجه قطره چکانی 3 میلیارد تومان که تنها 
هزینه تجهیز کارگاه برای پیمانکار می شود و بعد از مدتی 
طرح تعطیل می شود، سرانجام خوبی نخواهد داشت و در 
طول زمان هزینه های ایجاد ســد چند برابر می شود. وی 
پیشنهاد داد: اگر دولت توانایی تامین بودجه سد بهشت آباد 
را ندارد باید برای این طرح در بودجه 96، اوراق مشارکت در 

نظر می گرفت.
به گفته موسوی الرگانی، متاسفانه در اجرای سد بهشت آباد 
نیز ما شاهد کوتاهی و غفلت دولت هســتیم و این پروژه 
که سال ها کارشناسی شــده این گونه به تأخیر می افتد و 
در صورت تداوم این شــرایط، ما باید سال ها چشم انتظار 

بهره برداری آن همانند تونل سوم کوهرنگ باشیم.
وی همچنین در پاسخ به این ســوال خبرنگار ایمنا مبنی 
بر اینکه چرا نمایندگان اصفهان درباره دریافت اعتبار برای 
این دو طرح مهم آب رسانی در بودجه 96 چانه زنی نکردند، 
گفت: متاسفانه در دولت و مجلس، اصفهان را به گونه ای 
اســتان برخوردار جلوه داده اند که سال ها بودجه کشور را 

برده است!

 وقتی بودجه اجرای بهشت آباد با کارشکنی ها 
کم می شود؛

اصفهان، استان برخوردارنما!

ويژه

درشهر

با استناد به آمارهای رســمی و گزارش مجمع نمایندگان 
اســتان اصفهان، اقتصاد استان در ســال اخیر که به نام 
اقتصاد مقاومتی مزین شــده بود، به رغم همه شعارهای 
مطرح شــده، رشــدی به خود ندیده و در اغلــب آمارها 

وضعیت به حالت نگران کننده ای رسیده است.
به گزارش فارس ، با نام گذاری ســال 95 به ســال اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل، این ســال بیش از هر سالی رنگ 
و بوی اقتصادی بــه خود گرفت تا مســئوالن دولتی این 
فرصت را  مغتنم شــمرده و از برنامه های خود در راستای 

تحقق هدف اقتصاد مقاومتی سخن بگویند.
مقام معظم رهبری سال 95 را سالی پر فرصت می دانستند 
و دلیل نام گذاری این سال به عنوان ســالی اقتصادی، بر 
همین اساس بود زیرا به گفته ایشــان، »هنر آن است که 
از فرصت ها به معنای حقیقی کلمه استفاده و تهدیدها را 
نیز به فرصت تبدیل کنیم، به گونه ای که در کشور در پایان 
سال، تفاوت های محسوسی پیدا شود و البته برای تحقق 
امیدها باید تالش،کار شــبانه روزی و ســعی و کوششی 

بی وقفه انجام داد.«
از دید ایشان، ســه چالش مهم اقتصاد کشور در سال 95، 
»تولید داخلی«، »ایجاد اشتغال و رفع بیکاری«، »تحرک 
و رونق اقتصادی و مقابله با رکــود« بود و نیز تاکید کردند 
که این موارد جزو مســائل مبتالبه مردم است و مردم آنها 
را حس و مطالبه می کنند و آمارها و اظهارات مســئوالن 

نیز نشــان می دهد که این خواســته های مردم، بجا و به 
مورد است. وضعیت اقتصاد اســتان اصفهان نیاز به شرح 
مبسوطی نداشته و آمارهای استانی خود گواه اقدام و عمل 
مسئوالن در یک ســاله اخیر اســت. با نظر به سه چالش 
مطرح شده از ســوی مقام معظم رهبری، اصفهان در هر 
سه عرصه نتوانسته عملکرد مناسبی از خود در سال جدید 
نشان دهد؛ چرا که در بخش صنعت و تولید داخلی، آمارها 

نشان دهنده عدم خروج از رکود است.
بنا بر اعالم مجمــع نمایندگان اســتان اصفهان، ظرفیت 
متوســط صنایع اســتان در حال حاضر حدود 30 درصد 
اســت و از 9 هزار واحد موجود، بیش از 50 درصد واحدها 

درگیر مشکالت اساسی هستند.
بر این اساس، میزان ســرمایه گذاری از 7 میلیون و 538 
هزار و 572 ریال با7/4 درصد کاهش به 6 میلیون و 982 

هزار و 753 ریال رسیده و این نرخ برای سال 94 نسبت به 
سال 93 منفی22/1 درصد گزارش شــده است. در حوزه 
اشــتغال وضعیت از این نیز بدتر اســت و به گفته رییس 
اتاق بازرگانی اســتان؛»15 هزار کارگر اصفهانی در 6 ماه 
ابتدایی سال بیکار شــده اند و باالی 103 کارخانه تولیدی 
در اصفهان با معوقات حقوق مواجه هستند و برخی از آنها 

9 ماه است که حقوق کارگران خود را نداده اند.«
آمار بیکاری فارغ التحصیالن اصفهانی نیز آماری شوک آور 
بوده و به گفته مدیر کل اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان، به باالی 35 درصد رسیده اســت. سایر آمارهای 
اقتصادی اســتان از جمله آمار صدور جواز تاسیس، مانده 
تسهیالت اعطایی، تشکیل ســرمایه ثابت و صادرات نیز 
وضعیت نامناســبی دارند و در حال حاضر اصفهان از نظر 

صادرات، رتبه نهم کشور را در اختیار گرفته است.
 اغلب شهرستان های تابعه از نظر شاخص های توسعه ای، 
جزو مناطق محروم کشور طبقه بندی می شوند. اصفهان از 
نظر جمعیتی رتبه سوم کشور را در اختیار دارد و رتبه نهم 
این استان در تخصیص بودجه باعث شــده سرانه بودجه 
این اســتان )بودجه به ازای هر نفر(، به رتبه 29 تنزل پیدا 

کند.
آنچه از آمارهای اقتصادی اســتان استنباط می شود، عدم 
توفیق دولت در خروج از رکود صنایع در دومین اســتان 

صنعتی کشور است.

سرانجام اقدام و عمل مسئوالن در استان اصفهان؛
پسرفت دومین استان صنعتی در سال اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

معاون سازمان حمايت:

میوه فروشان در 
صدر تخلفات 
شب عید

نظــارت و صیانت از بازار شــب عیــد از جمله 
برنامه های سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان اســت که معاون بازرســی و 
رسیدگی به تخلفات این سازمان درباره آخرین 
وضعیت بازار بخشــی از تخلفات ثبت شــده را 
مربوط به حوزه خرده فروشــی میوه دانست که 
در آن سودهای قانونی تعیین شده، رعایت نشده 

بود.
 شهرام میرآخورلو در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به طرح اســفند تا فروردین ســازمان حمایت 

از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان گفت: 
یکی از وظایف دســتگاه های نظارتی، نظارت بر 
ایام خاص بــوده که از جمله آن بازار شــب عید 
اســت، چراکه بازار باید با تقاضایــی که در این 
ایام وجود دارد همخوانی داشــته باشد از این رو 
برنامه ریزی هــای الزم در این باره در جلســاتی 
که توســط دســتگاه های مربوطه بــه صورت 
روزانه برگزار می شــود، صــورت می گیرد و اگر 
مشکالتی وجود داشــته باشد نسبت به برطرف 
کردن آن اقدام می شــود. وی در ادامه با تشریح 

لیست خدمات و کاالهایی که در طرح نظارت بر 
بازار شب عید مورد بررسی قرار می گیرد، عنوان 
کرد: مواردی همچون خدمات مسافرتی، اقامتی، 
سیاحتی و گردشگری، حمل ونقل درون شهری، 
برون شهری، حمل ونقل بار و حمل ونقل مسافر 
اعم از ریلی، جاده ای و هوایی در دستور کار قرار 
دارد و در حــوزه کاالها نیــز کاالهایی همچون 
آجیل، شــیرینی، گوشــت قرمز، گوش سفید، 
تخم مرغ، کیف، کفش، پوشــاک و دیگر موارد 
از جمله کاالهای هدفی هســتند که با بیش از 

3000 نفر بازرس از بازارشــان مراقبت می شود. 
وی با بیان اینکه بازار میوه بازار مهمی اســت و 
برای نظارت بر آن تمرکز ویژه داریم، افزود: میوه 
شب عید به عنوان یک بخش جدی مورد نظارت 
قرار می گیرد و کنترل قیمت، تخصیص سهمیه و 
دیگر مسائل در این ایام مورد توجه ویژه ای قرار 
می گیرند. وی تصریح کرد: همچنان نان و میوه 
در صدر شکایت های مردمی قرار دارند و این دو 
کاال جزو پرترافیک تریــن گزارش ها و تخلفات 

بازار  هستند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه صادرات 
شیر خشک از اســتان به روسیه به زودی آغاز می شــود، گفت: میزان 
صادرات بخش کشــاورزی اصفهان طی 10 ماهه نخســت امسال در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن، 40 درصد رشد داشته 

است. 
محسن کریمیان با اشاره به اقدامات شــکل گرفته در بخش صادرات 
محصوالت کشاورزی، اظهار داشــت: میزان صادرات بخش کشاورزی 
استان در 10 ماهه نخست ســال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته با 40 درصد رشد وزنی و یک درصد رشد ارزی روبه رو بوده است. 
وی افزود: بیشترین میزان صادرات استان متعلق به محصوالت دامی و 
مربوط به محصوالت لبنی، عسل و تخم مرغ بوده است. رییس سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان در ادامه گفــت: در بخش صادرات 

محصوالت نباتی رشد 14 درصدی وزنی داشته ایم. 

شــعب بانک های منتخب، از روز گذشــته توزیع اســکناس های نو به 
متقاضیان را آغاز کردند.

توزیع اسکناس نو تا 26 اسفند ماه سال جاری در شعب منتخب بانک های 
ملی ایران، صادرات ایران، ملت، ســپه، اقتصاد نوین، سینا، پست بانک و 
پارسیان در اســتان تهران ادامه خواهد داشت. طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته در بانک مرکزی، در ســال جاری بانک های منتخب به متقاضیان 
اسکناس نو، یکصد برگ اسکناس 20.000 ریالی و یکصد برگ اسکناس 
50.000 ریالی می دهند درحالی که در ســال های قبل اسکناس هزار 
تومانی هم در زمان توزیع اســکناس نو در بانک ها وجود داشــت. بانک 
مرکزی در توضیح چرایی نبود اســکناس هزار تومانــی در زمان توزیع 
اسکناس نو در شعب منتخب این اســتدالل را مطرح کرده که براساس 
تجربه سال های قبل اسکناس هایی که بیشترین درخواست را داشتند در 

باجه های بانکی طی سال جاری توزیع خواهد شد.

به زودی صورت می گیرد؛

صادرات شیرخشک اصفهان 
به روسیه آغاز می شود

از روز گذشته صورت گرفت؛

آغاز توزيع اسکناس نو در 
بانک ها 

اما این افتخار تنها برای شــهر باقی مانده، زیرا بسیاری از 
تولیدکنندگان و فروشگاه های عرضه کننده صنایع دستی 
در مکان های تاریخی از جمله میدان نقش جهان، ســالی 
سخت را پشــت سر گذاشــته اند. رکود اقتصادی حاکم بر 
کشور و وضعیت درآمدی مردم به گونه ای شده که اولویت 
خرید صنایع دستی از سبد خانوار ایرانی حذف یا کم رنگ 
شده اســت و همین امر ســبب خاک گرفتن این کاالهای 

باارزش اصفهان در حجره ها شده است.
سال سختی که گذشت

نصر، فروشنده سفره های قلم کار است که دهه های متمادی 
در زیر بازارچه قیصریه، سفرهای رنگین منقش به قلم کاری 
را می فروشــد، وی درباره وضعیت فــروش خود می گوید: 

امسال سال سختی را پشت سر گذاشتیم و به دلیل استقبال 
کم گردشگران و مردم از خرید این کاالی اصفهانی، بخشی 
از تولید خود را متوقف کردیم. این فروشــنده با بیان اینکه 
هنرهای ســنتی اصفهان در صورت عدم  استقبال از سوی 
مشتریان، رو به فراموشی می رود گفت: وقتی تولید کننده 
می بیند کــه مردم فقط برای تماشــا به بازارهای ســنتی 
می آیند و از صبح تا شــب حتی فروش یک ســفره قلمکار 
را ندارد، دیگر انگیــزه ای برای تولید نخواهد داشــت. وی 
بیان کرد: سفره قلمکار از دیرباز در اصفهان تولید می شده 
اما در طول سالی که گذشت ما فروش چندانی نداشتیم و 
متاسفانه رکود حاکم بر کشــور، روی فروش صنایع دستی 
اصفهان به ویژه ســفره قلم کار تاثیر بدی گذاشــته است. 

وی با بیان اینکه اکنون جوانــان کمی عالقه مند به ورود به 
حوزه صنایع دستی شده اند، گفت: در گذشته یک خانواده 
از فروش صنایع دســتی، زندگی خود را تامین می کرد اما 
اکنون به دلیــل عدم اســتقبال و حمایــت الزم، فروش 
صنایع دستی به شغل بازنشستگان تبدیل شده و ما به دلیل 
وضعیت بد بازار نمی توانیم جوانان خود را تشــویق به ورود 

در  این عرصه کنیم.
 رشــد ناچیز فروش صنايع دستی در سالی که 

گذشت
رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان با اشاره به وضعیت 
تولید و فــروش صنایع دســتی در اصفهان در ســال 95 
اظهار داشت: شــرایط اقتصادی کالن کشور به مرحله ای 
رســیده که وضعیت تولید و فروش صنایع دستی را دچار 
چالش های جدی کرده است. عباس شیردل با بیان اینکه 
وضعیت فروش صنایع دستی در ســال 95 نامطلوب بود، 
گفت: در سالی که گذشت فشــار زیادی روی فروشندگان 
و تولیدکنندگان صنایع دستی بود و تولیدکنندگان غیرت 

به خرج دادند که سرمایه خود را از این بخش خارج نکردند.
وی با بیان اینکه از دارایی می خواهیم که با توجه به وضعیت 
فروش نامناسب صنایع دســتی، مالیات این قشر بخشوده 
شود، تصریح کرد: در سالی که گذشت فروش صنایع دستی 
بســیار کم رنگ شــد و تنها برخی از گروه ها و شــرکت ها 
به صورت مجازی اقــدام به خرید و فروش صنایع دســتی 
می کنند که با توجه به حجم تولید صنایع دســتی، فروش 

رشد ناچیزی داشته است.
 حال بد بازار فروش فرش دستباف اصفهان

عضو اتحادیــه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان با 
اشــاره به وضعیت خرید و فروش فرش دستباف اصفهان 
اظهار داشت: متاسفانه وضعیت بازار فروش فرش دستباف 
در اصفهان هــم همانند بازار فروش صنایع دســتی خوب 
نبوده و آن قدر که خریداران فرش دســتباف برای فروش 
فرش های از قبل خریده شده به بازار مراجعه می کنند برای 

خرید نمی آیند.
 سعید عصاچی با بیان اینکه پیش بینی می شد که در شب 
عید وضعیت فروش فرش دستباف بهتر شود، افزود: اکنون 
وضعیت تولید در رکود قرار دارد و تولیدکنندگان به دلیل 
کمبود نقدینگی و عدم فروش فرش های قبلی خود اقدام به 

تولید فرش جدید نکرده اند.

رییس اتحادیه امالک اصفهان گفت: از 25 اســفندماه تا 15 
فروردین ماه 12 هزار واحد مســکونی استیجاری در اصفهان 

آماده میزبانی از مسافران نوروزی است.
 رســول جهانگیری با اشــاره به اتحادیه امالک برای اسکان 
مسافران نوروزی در سطح شهر اصفهان اظهار داشت: ستاد 
تســهیالت ســفر اصفهان از 3 ماه قبل فعالیت های خود را 

برای ثبت نام و پذیرش مســافران نوروزی و خدمات رسانی 
به مســافران آغاز و بیش از 100 واحد صنفــی در اصفهان 
به صورت شــبانه روزی اقدام به ثبت نام این واحدها از سوی 

مالکان کرده است. 
وی با بیان اینکه اسکان نوروزی مســافران در اصفهان از 25 
اسفند به صورت رسمی آغاز می شود، گفت: این اسکان تا 15 

فروردین ماه ادامــه دارد و اتحادیه امالک آمادگی دارد که در 
ایام نوروز روزانه 50 تا 75 هزار مســافر نوروزی را در منازل 

مسکونی اسکان دهد.
رییس اتحادیه امالک اصفهان تصریح کرد: ظرفیت اســکان 
در منازل مســکونی اصفهان باالست و مشــاوران امالک با 
توجه به امکانات و تجهیزات و نحوه سرویس دهی با یکدیگر 
رقابت می کنند و ما در زمینه منازل مسکونی قیمت گذاری 
نمی کنیم و صاحبان منازل و مشاوران بر اساس رقابت منازل 

موردنظر خود را در اختیار مسافران نوروزی قرار می دهند. 

 اکنون وضعیت تولید 
در رکود قرار دارد و 

تولیدکنندگان به دلیل 
کمبود نقدينگی و عدم 
فروش فرش های قبلی 

خود اقدام به تولید 
فرش جديد نکرده اند

بغض حجره داران صنايع دستی اصفهان از سالی که گذشت؛

میراِث رکود!

اصفهان شهری مملو از هنرها و آثار شگفت انگیز تاريخی است که در کنار همه نمودهای بصری، بیش از يک 
سوم صنايع دستی جهان در آن تولید می شود، اين افتخاری است که سبب شد  امسال از سوی شورای جهانی 

صنايع دستی، اصفهان به پايتختی اين صنعت فاخر مزين شود.

شهروندان اصفهانی معتقدند قیمت  میوه شب عید در بازار اصفهان 
با افزایش بسیار زیادی روبه رو بوده و مردم نیز مانند گذشته توانایی 

خرید میوه را ندارند.
بازار میوه در شب  ســال نو بســیار متفاوت تر از دیگر فصول سال 
بوده و شب عید امسال نیز این گونه اســت. خرید میوه در آخرین 
روزهای سال 95 برای اصفهانی ها به دلیل افزایش نجومی قیمت ها 
بسیار ســخت شــده  و همچنین رکود در بازار داخل و مشکالت 
اقتصادی فراوان ســبب پایین آمــدن قدرت خرید مردم شــده 
است. قیمت میوه ها در شب عید امسال شــاید به دالیل مختلفی 
باشد، سرمازدگی پرتقال های شــمال ایران و بارندگی شدیدی که 
در جنوب کشــور همچون شــیراز صورت گرفت همچنین رکود 

اقتصادی حاکم بر کشور را می توان از علت های آن دانست.
افزايش قیمت میوه ها، بی سابقه است

س. شیرازی یکی از میوه فروشان اصفهانی است که پیرامون بازار 
میوه در شب عید امســال، به خبرنگار تسنیم گفت: بازار شب عید 
امسال با سال های گذشته بسیار متفاوت است. شرایط آب وهوایی 
زمســتان امســال از لحاظ کیفی و همین طور قیمت بر بازار میوه 
بسیار تاثیر گذاشته اســت. وی افزود: قیمت های امسال بی سابقه 
بوده و افزایش قیمت ســبب کاهش خرید مردم شده است. اکنون 
قیمت پرتقال حدود 10 هزار تومان بوده که در 12 سال فعالیت من 
در این شغل چنین رقمی بی سابقه بوده است. میوه های دیگر مانند 
سیب سمیرم و موز نیز اکنون افزایش قیمت داشته که به این قیمت 
نمی ارزند. این میــوه فروش اصفهانی با بیان اینکــه مردم توانایی 
خرید میوه با چنین قیمت هایی را ندارند، گفت: بیشتر افرادی که 
برای خرید میوه به ما مراجعه می کنند با دیدن قیمت ها و کیفیت 
پایین میوه ها دســت خالی از مغازه خارج می شــوند. در گذشته 
فروش ما بسیار زیاد بود ولی اکنون مشتری مانند گذشته چند کیلو 

میوه نمی خرد و با خریدی اندک از مغازه ها خارج می شوند.
تفاوت نرخ با قیمــت  موجود در بازار میــوه و تره بار 

اصفهان
ح.ض میوه فروش اصفهانی پیرامون بازار میوه در اســفند ســال 
95، گفت: وضعیت بازار میوه در شب عید بسیار بد است زیرا مردم 
قدرت خرید کافی ندارند. خیابان ها با روز های تعطیل تفاوت ندارد 
و  حضور شهروندان در شــهر برای خرید مانند سال های گذشته 
به هیچ عنوان مشاهده نمی شــود. وی افزود: متاسفانه قیمت  میوه 
نیز بسیار افزایش یافته و حتی با روز های گذشته نیز قابل مقایسه 
نیست. 2 ماه پیش که مشــتری برای خرید میوه مراجعه می کرد 
قیمت ها تفاوت زیادی با روز های پیش از آن نداشت و ثبات نسبتا 
خوبی بر بازار حاکم بود اما متاسفانه اکنون چنین ثبات قیمتی را در 
بازار مشاهده نمی کنیم. در گذشــته تخمین قیمت میوه به خوبی 
انجام می شــد ولی اکنون ما میوه  فروش ها نیز نمی توانیم این کار 

را  انجام دهیم. 

قیمت  میوه در بازار اصفهان باور کردنی نیست؛

میوه هايی که
بوی»گرانی« می دهد

بازار

قیمت انواع
پرينتر لیزری

Personal Laser CP 1025 NW - اچ پی

690،000
تومان

745،000
تومان

M706N - اچ پی

2،880،000
تومان

3،820،000
تومان

اچ پی - Laserjet P1102  سیاه و سفید

445،000
تومان

510،000
تومان

ريیس اتحاديه امالک اصفهان اعالم کرد:

۱۲ هزار واحد مسکونی استیجاری آماده استقبال از مسافران نوروزی
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دانستنیها

روش درمان 
عفونت های 

سینوس بدون 
نیاز به جراحی

طبق گفتــه یــک فــوق تخصــص بیماری های 
عفونی، غالبا عفونت دســتگاه تنفســی پس از هر 
ســرماخوردگی ایجاد می شــود و در برخی افراد 
ترشحات پشت حلق ادامه می یابد. مسعود مردانی 
با بیان اینکــه در این گونــه موارد فــرد مبتال، به 
سردردهای مکرر دچار می شــود، ادامه داد: بیشتر 
این بیماران با استفاده از دارو و اسپری قادر خواهند 
بود به بیماری خود غلبه کننــد و نیاز به عمل های 

جراحی ندارنــد. وی گفــت: افراد مــی توانند در 
بســیاری از موارد با قرار نگرفتن در معرض بادهای 
سرد، اســتفاده از شــال گردن و بخور یا استفاده از 
سماور در فضای منزل، از ایجاد سینوس ها و عفونی 
شدن پیاپی آنها جلوگیری کنند. این فوق تخصص 
بیماری های عفونی افزود: تنها در عده کمی از افراد 
تا زمانی که انحراف بینی با عمل جراحی برداشــته 
نشود، مشکلشان بهبود نمی یابد. وی تصریح کرد: 

برای کاهش این مشکل، نوشیدن مایعات و برقراری 
یک مرطوب کننده یا بخارســاز مفید اســت، زیرا 
مایعات و رطوبت، سبب نازک شــدن مخاط شده 
و به تخلیه ســینوس ها کمک می کند، همچنین 
سینوس ها روان شده و پوســت را هیدراته نگه می 
دارد. مردانی افــزود: همچنین آبیــاری بینی، در 
تسکین احتقان بینی و سوزش آن بسیار موثر است 
و تعدادی از مطالعات از منافع ســوپ ها در کاهش 

احتقان و مشکالت سینوس حمایت می کنند. فوق 
تخصص بیماری های عفونی در پایان خاطر نشــان 
کرد: اســتفاده از کمپرس گــرم را از دیگر راه های 
کاهش ابتال و شدت ابتال به ســینوس عنوان کرد و 
افزود: افراد مبتال به عفونت های مکرر سینوس الزم 
است با استفاده از شال گردن یا دستمال، از برخورد 
هوای سرد با بینی خود پیشگیری کنند تا کمتر به 

این عفونت ها مبتال شوند.

کره بادام زمینی جزو لذیذترین محصوالت تهیه شده از این 
نوع بادام است و حدود یک سوم بادام زمیني کشت شده در 

سراسر دنیا، صرف تهیه کره آن مي شود. 
اما ببینیم خوردنش به چه کساني توصیه مي شود و براي چه 

کساني ممنوع است.
اين كره  ضد كلسترول است

کره بادام زمیني براي کساني که مستعد ابتال به بیماري هاي 
قلبي هستند، مفید است؛ زیرا چربي هاي موجود در آن از نوع 
چربي هاي خوب هستند. به عالوه داراي فیتوسترول است 
که ساختاري شبیه به کلسترول موجود در غذاهاي حیواني 
دارد؛ با این تفاوت که بر خالف کلســترول، فیتوســترول 
براي ســالمت قلب و عروق مضر نیســت. در ضمن، هر 32 
گرم کره بادام زمینــي، حدود 50 میلي گرم فیتوســترول 
دارد و بررسي ها نشان داده اســت که مصرف روزانه 2 گرم 
فیتوســترول مي تواند تا 10درصد از میزان کلســترول بد 
)LDL( بکاهد و در صورتي که فرد رژیم کم چربي داشــته 
باشد، مي تواند میزان کلسترول بد را تا 20 درصد پایین آورد. 
به طور کلی تحقیقات نشان داده اند که مصرف حداقل 4 بار 
بادام زمیني در هفته، تا 37 درصد از خطر بیماري هاي قلبي 
مي کاهد. پس اگر مي خواهید از بیماري هاي قلبي در امان 
باشید، از یک مشت بادام زمیني )حاوي ده عدد( یا یک قاشق 
غذاخوري کره بادام زمیني، آن هم 4 بار در هفته شروع کنید.

ضد سرطان
تحقیقات دیگــري نشــان داده اند که مصــرف یک واحد 
بادام زمیني )10 عدد( در هفته مي تواند از بروز سرطان روده 
در زنان پیشگیري کند. فیتوسترول موجود در بادام زمیني و 
کره آن نیز مي تواند رشد ســلو ل هاي سرطان پستان، روده 
بزرگ و پروستات را کند کرده و حتي از بروز سرطان ریه در 

افراد مستعد بکاهد. 
به عالوه، بادام زمیني حــاوي نوعي آنتي اکســیدان به نام 
رزوراترول اســت که مي تواند به نوعي ترکیب ضدسرطاني 
به نام پیساتانول تغییر شکل دهد. این تغییر شکل به کمک 
نوعي آنزیم انجام مي شــود که در تومورهاي سرطاني یافت 

مي شود و به این ترتیب مانع رشد تومورها خواهد شد.

تعطیالت نوروز مخصوصا به خاطر طوالنــی بودن آن، ایامی 
است که الگوهای بدنی و تغذیه ای بسیاری از ما تغییر می کند 
و تازه بعد از تعطیالت متوجه می شــویم که بــا پرخوری و 

کم تحرکی چه بالیی سر خودمان آورده ایم .
پیاده روی؛ بهترين ورزش

منحصر به فردترین روشــی که اغلب متخصصان بر بی خطر 
بودن و تاثیرات باالی آن بر سالمت اتفاق نظر دارند، پیاده روی 
است. دکتر صالحی، آن را بهترین و مناسب ترین ورزش برای 
تعطیالت نوروز معرفی می کند و می گوید: با توجه به رطوبت 
موجود در هوا و کاهش آلودگی آن توصیه می شــود افراد در 
حد توان از 20 دقیقه تا یک ســاعت در پارک ها و مکان های 

مناسب پیاده روی داشته باشند.
وی ادامه می دهد: اگر هنگام ورزش یا حتی پیاده روی با تپش 
شدید قلب، افت ناگهانی فشار خون، سرگیجه یا هر عالمتی 
مواجه شــدید، به آن توجه کرده و در صورت لزوم به پزشک 

مراجعه کنید.
در صورتی که افراد بخواهند با وسایل ورزشی پارک ها ورزش 
کنند، باید از وســایل مناسب سن خود اســتفاده کنند. این 
متخصص پزشکی ورزشــی تاکید می کند که افراد از کفش 
مناسب برای پیاده روی استفاده کرده و خانم ها از پیاده روی 
با کفش پاشنه بلند و آقایان هم از پیاده روی با کفش میهمانی 

اجتناب کنند.

مراقبت الزم برای ديابتی ها
کنترل بیماری دیابت، کنترل و کاهش وزن، آمادگی عضالنی، 
کاهش نیاز به داروهای خوراکی و انسولین، ازجمله فواید انجام 
ورزش برای مبتالیان دیابت است. صالحی درباره مراقبت های 
قابل توجه در حین ورزش توسط این افراد می گوید: این افراد 
همیشه دستگاه قندسنج، قرص ها و انسولین را باید به همراه 

داشته باشند.
در کنار این موارد، مواد قندی و کربوهیــدرات نیز به همراه 
داشته باشند؛ چون ممکن است به علت تغییر فعالیت با افت 
قند خون مواجه شوند که با استفاده از کربوهیدرات )البته به 
میزان محدود و کنترل شده طبق توصیه پزشک( می توانند 

جلوی افت قند را در حین ورزش بگیرند.

با خواص كره بادام زمینی آشنا شويد)2(

 طبق نتایج یک تحقیــق جدید، حرکات ناشــی از نماز یومیه 
مسلمانان موجب تسکین کمردرد به شــیوه ای مشابه با یوگا و 

ورزش درمانی می شود.
محققان دانشــگاه بینگهامتون نیویورک دریافتند انجام منظم 
این حرکات می تواند شــیوه ای موثر و کــم هزینه برای درمان 
مشکل کمردرد بیماران باشــد. طبق نتایج این مطالعه، حاالت 
بدنی مسلمانان به هنگام نماز خواندن که شامل زانو زدن و قرار 
دادن پیشــانی روی زمین اســت، در صورت انجام منظم، برای 

کاهش درد پشت فوق العاده است.
دکتر محمد خصاونه، سرپرســت تیــم تحقیــق، در این باره 
می گوید: »حرکات حین نماز مشــابه با یــوگا یا ورزش درمانی 
اســت که برای کاهش درد پشــت استفاده می شــود؛ هرچند 
مطالعات قبلی، ارتباط قوی بین نمازخواندن و احتیاط در مورد 

حفظ سبک زندگی سالم را به اثبات رسانده است.«

 محققان دریافتند زیکا ممکن است موجب بروز مشکالت قلبی 
در برخی از افراد آلوده به ویروس زیکا شــود. در مطالعه جدید ۹ 
بیمار ونزوئالیی مبتال به مشــکالت قلبــی، بالفاصله بعد از بروز 
عالئم ویروس زیکا شناســایی شدند. هشــت تن از این ۹ بیمار، 
مبتال به اختالالت خطرناک تپش قلب و دو ســوم دارای عالئم 
نارسایی قلبی بودند. دکتر کارینا گونزالز، سرپرست تیم تحقیق 
از کلینیک مایو در ایالت مینه سوتا، عنوان می کند: پزشکان باید 
برای تمامی بیماران آلوده به زیکا، به انجام الکتروکاردیوگرامی، 

اقدام و سالمت قلب آنها را بررسی کنند.
به گفته محققــان، این اولین مطالعه اســت کــه در مورد بروز 
مشکالت قلبی مرتبط با زیکا گزارش می دهد. این بیماران دچار 
مشکالت قلبی، دارای عالئمی نظیر تپش قلب، خستگی و تنگی 
نفس در کنار عالئم شــایع تر زیکا از جمله خارش پوست، تب و 

چشم صورتی )التهاب ملتحمه( بودند.

نماز يومیه، موجب تسکین 
كمردرد می شود

ويروس زيکا به قلب هم 
آسیب می رساند

نکات مهم ورزشی در تعطیالت نوروز! )2(
ورزشدرمانی

اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

نماز يومیه، موجب تسکین كمردرد می شود

دانستنیها

خواصخوراکیها

زيبايی

غذاهای مسموم کننده ممکن است بو یا مزه ناخوشایندی 
نداشته باشند. با وجود اینکه اکثر مسمومیت های غذایی 
معموال ظــرف 24 ســاعت برطرف می شــوند، اما بعضی 
از آنها می توانند باعث مرگ افراد شــوند. باتوجه به اینکه 
رعایت ایمنی غذایی مانع بروز مســمومیت غذایی خواهد 
شد توصیه می شــود در هنگام سفر از حمل گوشت و تخم 
مرغ خام و فرآورده های لبنی با ماندگاری کوتاه خودداری 
شــود؛ چرا که این مواد غذایی ظرف مدت بسیار کوتاهی 

فاسد می شوند.
همچنین بهتر اســت از خرید قوطی های کنســرو دارای 
برآمدگی، فرورفتگی یا نشتی خودداری کرده و درصورت 
خرید مطمئن شــویم که درپوش آنها نشکسته باشد. اگر 
فرآورده ای ظاهر یا بوی ناخوشــایندی داشــت، به هیچ 
عنوان از آن استفاده کنید. باید توجه کرد کنسروها قبل از 
مصرف 20 دقیقه در آب جوش قرار گرفته و سپس مصرف 

شود.

لزوم استفاده از يخدان مناسب در طول سفر
از آنجــا که غذاهای پخته شــده در مدت زمــان کوتاهی 
خاصیت خود را از دســت می دهند و فاسد می شوند بهتر 
است این غذاها هرگز بیش از 2 ســاعت در دمای محیط 
قرار نگیرند و برای مصرف دوبــاره، باید آنها را تا دمای 74 

درجه سانتی گراد گرم کرد.
در نظر داشته باشــید که همیشــه قبل از آماده کردن یا 
خوردن غذا، دست ها با صابون شسته شــوند زیرا با آلوده 
بودن دست ها ممکن اســت نوعی از اسهال میکروبی طی 
سفر و به دلیل عدم رعایت بهداشــت به بدن منتقل شود. 
به خاطر داشته باشید که دســت ها باید بعد از استفاده از 
سرویس های بهداشــتی، برداشتن گوشــت خام، سیگار 
کشیدن، دســت زدن به حیوانات و زباله ها شسته شوند.

عالئم برخــی از مســمومیت های غذایی بــا تاخیر ظاهر 
می شود؛ یعنی ممکن است 12 تا 24 ساعت بعد از مصرف 
غذای آلوده، عالئم در فرد مســموم بــروز کند. عالئم این 

مسمومیت ها شامل سردرد، تب، خستگی، تهوع، استفراغ، 
اسهال آبکی شدید، کم شــدن آب بدن، ضعف و درد شکم 

هستند.
بوتولیسم

بوتولیسم نوعی مسمومیت غذایی کشنده است که در اثر 
مصرف کشک غیر پاستوریزه، غذاهای کنسروی )که قبل 
از مصرف، حرارت الزم به آنها نرســیده است( یا سوسیس 
و کالباس خام و آلوده بروز می کند. عالئم این مسمومیت 
با تاخیر)بعد از 12 تا 24 ســاعت( ظاهر می شود که تاری 
دید، دوبینــی، افتادگی پلک فوقانــی، ناتوانی در حرکت، 
اختــالل تکلم، لکنت زبان، ســختی بلع، خشــکی و درد 
گلو از این جمله هســتند. مهم ترین اقدام درمانی در این 
مسمومیت، تجویز سریع ضد ســم در مراکز درمانی است 
که در صورت عدم درمان ممکن اســت فرد مســموم در 
اثر فلج تنفسی فوت کند. توجه داشــته باشید که دستور 
طالیی پیشــگیری از مســمومیت غذایی، پختــن غذا و 

خوردن آن در همان روز است.
پیشگیری از مسمومیت های شیمیايی

هنگام استفاده از مواد شیمیایی و فرآورده های شوینده و 
پاک کننده، پنجره ها را باز کنید تا هوا به خوبی در محیط 
جریان داشته باشد. از اختالط مواد شیمیایی مانند جوهر 
نمک، مواد ســفید کننده و لکه بر جدا خــودداری کنید. 
بخارات و گازهای ناشــی از این اختالط بســیار ســمی و 
خفه کننده هستند. بهتر است همیشه پس از مصرف مواد 
شیمیایی سریعا درب آن بسته شــود و باید دقت کرد که 
هیچ ظرف دربسته ای از دسترسی کودکان در امان نیست.

در صورتی که کودک شما ماده ای غیر خوراکی را بلعید، با 
مرکز اورژانس 115 یا مرکز اطالع رســانی داروها و سموم 
14۹0 تماس بگیرید. توجه داشــته باشید که محصوالت 
شیمیایی و شوینده، نفت و بنزین را باید همیشه در ظرف 
اصلی آن نگهداری کرد. هیچ گاه نباید این فرآورده ها را در 
ظرف مواد خوراکی )مانند بطری نوشــابه( نگهداری کرد؛ 
زیرا این عمل سبب به اشتباه افتادن کودکان خواهد شد. 
جهت کاهش احتمال بروز مســمومیت با گاز منوکســید 
کربن )که بی رنگ، بی بو و شدیدا ســمی است( باید یک 
سیســتم تهویه هوا در محیط موجود باشــد. باید دائما از 
سالمت و اســتاندارد بودن دســتگاه های گرمازا و وسایل 
خوراک پزی اطمینان حاصل کرده و دودکش این وسایل 

را نیز کنترل کرد.
در صورت بروز مسمومیت، پیش از رسیدن به 

مركز درمانی چه بايد كرد؟
تماس ســریع با اورژانس یــا یکــی از نزدیک ترین مراکز 
درمانی، یکی از اقدامات مهم در مواقع بروز مســمومیت 
خواهد بــود و از آنجا که بعضی از مواد شــدیدا کشــنده 
هســتند، فرد مســموم باید حتما در یک مرکز اورژانسی 
درمان شود. همچنین برخی از مواد شیمیایی بسیار قوی 
هستند و می توانند ســبب سوختگی پوســت و رسیدن 

صدمات دائمی به چشم شوند.

پیشگیری از مسمومیت در سفر

یک متخصص پوست و مو با اشاره به حساسیت های 
پوســتی ناشــی از تیغ برای اصالح موهای صورت 
گفت: غالبا پس از اصالح صــورت با تیغ، جوش های 
دردناکی روی پوســت دیــده می شــود، بنابراین 
اســتفاده از تیغ، باعث خراش، خشــکی پوســت و 

حساسیت های ناشی از آن می شود.
همایون مژدهی آذر متخصص پوســت و مو با بیان 
اینکه تیغ وسیله مناسبی برای اصالح صورت نیست، 
اظهار داشــت: وقتی صورت با تیغ اصالح می شود، 
موهای آن به جای اینکه از پوست بیرون بیایند، زیر 
پوست رشــد کرده و به دور خود می پیچند و بیشتر 
می شوند؛ بنابر این طبیعی است که برجستگی هایی 
به صورت جــوش نمایان شــده و درنتیجــه باعث 
حساســیت و آسیب پوســت و در مواردی نیز منجر 

به زخم شوند.
وی اســتفاده نکردن از تیغ برای اصــالح صورت را 
بهترین راه درمان جوش ها دانست و افزود:  اگر کنار 
گذاشــتن تیغ برای اصالح صورت کار سختی است 
می توان از یک ســوزن پاک و اســتریل برای بیرون 
آوردن موهای زیر پوست اســتفاده کرد اما این نکته 
را هم باید در نظر داشــت که با اصالح دوباره صورت 

توسط تیغ، جوش ها دوباره باز می گردند.
 وی ادامه داد: می توان از موبرها برای اصالح صورت 
کمک گرفت امــا این روش هم ممکن اســت باعث 
تحریک پوست صورت شــود؛ بنابراین بهتر است هر 
هفته فقط یک یا دو بــار از ایــن روش برای اصالح 

صورت استفاده کرد.
به گفته این متخصص پوســت و مو، باید از تیغ های 
برقی و ماشــین ریش تــراش برای اصــالح صورت 
اســتفاده  کرد و به کار بردن خمیرهای قبل و بعد از 
اصالح می تواند تا حد قابل توجهی از بروز جوش در 

صورت هنگام اصالح پیشگیری کند.

تیغ، وسیله مناسبی برای 
اصالح صورت نیست

ترکیب موجود در جوانه کلم بروکلی، موجــب کاهش تاثیر رژیم 
غذایی پرچرب شــده و از اضافه وزن پیشــگیری می کند. مطالعه 
جدید محققان دانشگاه کانازاوای ژاپن نشان داد موش های تغذیه 
شــده با رژیم غذایی پرچرب که به آن مکمل ســولفورافان )ماده 
شیمیایی یافت شده در جوانه کلم بروکلی( افزوده شده بود، دچار 
اضافه وزن نشدند. این یافته ها می تواند شیوه ای جدید برای کاهش 
وزن باشد. محققان پی بردند موش های تغذیه شده با سولفورافان 
همراه با رژیم غذایی پرچرب، در مقایســه با موش های دارای رژیم 
غذایی مشابه بدون افزودن مکمل ســولفورافان، 15درصد کمتر 
دچار اضافه وزن و 20 درصد کمتر دارای چربی دور شــکم و کمر 
شدند و دارای میزان گلوکز خون کمتری نیز بودند. تحقیق نشان داد 
سولفورافان منجر به صرف انرژی و چربی سوزی بیشتری می شود؛ 
درحالی که به توازن میزان باکتری هــای خوب در روده هم کمک 
می کند. سولفورافان ترکیبی است که عمدتا در گیاهانی نظیر جوانه 
کلم بروکلی، جوانه کلم بروکســل و کلم پیچ یافت می شود. طی 
این مطالعه مشخص شــد که این ترکیب عالوه بر کاهش وزن، به 
کاهش التهاب کبد و مقاومت انسولین نیز کمک می کند. جوانه کلم 
بروکلی، گیاه 3 تا 4 روزه کلم بروکلی اســت که شبیه جوانه یونجه 

است، اما طعمی شبیه به تربچه دارد.

مطالعات محققان دانشــگاه ایالتی اوهایوی آمریکا نشان می دهد 
سطح باالی اســترس، با انحطاط ماکوالی وابسته به سن )یکی از 
مهم ترین دالیل نابینایی با افزایش ســن( مرتبط است. محققان، 
137 بیمار مبتال به انحطاط ماکوالی وابسته به سن )AMD( را با 
استفاده از یک مقیاس سنجش اســترس به نام PSS مورد بررسی 
قرار دارند. نتایج نشــان می دهد سطح باالی اســترس، با بیماری 
AMD مرتبط است. محققان احتمال می دهند دلیل این ارتباط این 
باشــد که AMD یک بیماری التهابی محسوب می شود و استرس 
یکی از مهم ترین عوامل تحریک کننده التهاب اســت. دستیابی به 
نتایج دقیق تر، نیازمند آزمایش های بیشتر است. طی این عارضه، 
یک الیه از سلول های اپیتلیال رنگدانه ای شبکیه )RPE( واقع در 
ماکوال، تخریب می شوند؛ این سلول ها نقش مهمی در بینایی دارند 
و سلول های حساس به نور موسوم به گیرنده های نوری را پشتیبانی 
می کنند. در انحطاط ماکوالی تر که شــدیدتر از نوع خشک است، 
رگ های خونی غیرطبیعی، مایع مخاطی یا خــون را وارد منطقه 
ماکوال می کند. بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، 
در آمریکا حدود 1/8میلیون فرد 40 ســاله و باالتر، به این عارضه 
مبتال هستند و این رقم تا سال 2020 میالدی، به 2/۹5میلیون نفر 

خواهد رسید.

میگو بین غذاهای دریایی،  کلســترول باالتری دارد. از نظر دانش 
تغذیه، روزی 2 گرم کلســترول در بدن هر فرد بالغ و ســالم تولید 
می شــود که می تواند از کربوهیدرات ها، مواد نشاسته ای یا حتی 
پروتئینی ساخته شود. مهم ترین دلیل ســاخته شدن کلسترول 
در بدن،  افزایش کل کالری دریافتی اســت؛ بنابراین می توان گفت 
میزان کلسترولی که بدن می سازد، نسبت به میزان کلسترولی که با 
خوردن یک وعده غذایی حاوی میگو به بدن می رسد، بسیار بیشتر 
است. افراد مبتال به کلسترول باالی خون، باید تاحد امکان، مصرف 
خوراکی های حاوی کلسترول مانند میگو را در برنامه غذایی روزانه  
خود محدود کنند؛ در حالی که اگر میزان کلســترول خون فردی 
بیش از حد باال نباشد و به دلیل داشتن اضافه وزن یا حتی کلسترول 
باال، میزان کالری دریافتی خود را کمتر از کالری مصرفی اش کند، 
می تواند حتی روزانه تا حدود 40 گرم میگو )یعنــی برابر با 1 تا 2 
واحد از گروه گوشت ها( مصرف کند. البته افراد مبتال به کلسترول 
خون، بهتر است میگو را بخارپز یا کبابی مصرف کنند و آن را سرخ   
نکرده و با سس های چرب نخورند. میگو می تواند همراه با آبلیمو، 
آبغوره و ســبزی و صیفی جات فراوان در رژیم غذایی افرادی جای 
بگیرد که کلسترول خونشــان چندان باال نیست و در حال کنترل 
آن هستند. افرادی که کلسترول خون باالیی دارند، تا زمان کنترل 
بیماری شان، دور مصرف انواع خوراکی های پرکالری از جمله میگو 

را خط بکشند.

 طبق گزارش ســاالنه گروه کار محیط زیست آمریکا، توت فرنگی 
دارای باالترین میزان آلودگی به آفت کش هاست، در حالی که ذرت 
و آووکادو از کمترین میزان آلودگــی برخوردارند. محققان در این 
مطالعه 3۶ هزار نمونه از 48 گونه گیاهی رشدیافته را مورد بررسی 
قرار دادند و دریافتند که حدود 70درصد آفت کش ها روی محصول 
باقی می مانند. مطالعات نشــان داد توت فرنگــی حداقل آلوده به 
20 آفت کش بود. سایر محصوالت دارای بیشترین آلودگی بعد از 
توت فرنگی عبارتند از اسفناج، شلیل، ســیب، هلو، کرفس، انگور، 
گالبی، گیالس، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای شیرین و سیب زمینی. 
طبق این گــزارش، کمتریــن آلودگی به ترتیب مربــوط به ذرت 
و آووکادو بود و در ادامه فهرســت، آناناس، کلم، پیاز، نخود فرنگی 
شــیرین، پاپایا، مارچوبه، انبه، بادمجان، هندوانه، کیوی، طالبی، 

گل کلم و گریپ فروت قرار داشت.

برخی از روغن های گیاهی به دلیل میزان تحمــل پایین در برابر 
حرارت، در دمای باال مواد شیمیایی مضر تولید می کنند که می تواند 
عامل بروز سرطان و بســیاری از عوامل تهدیدکننده زندگی شود.

بر اساس نتایج این تحقیقات، آلدئیدها یکی از خطرناک ترین مواد 
شیمیایی ایجاد شــده در برخی از روغن هاست که موجب ابتال به 
سرطان، زوال عقل و بیماری های قلبی می شود. پروفسور مارتین 
دروت ولد، استاد دانشگاه مونتفورد در لستر، ادعا می کند که مقدار 
آلدئیدهای سمی در ماهی و چیپس سرخ شده با روغن های گیاهی، 

200 برابر باالتر از حد مجاز است. 
این تحقیقات نشــان داده اند کــه روغن نارگیل بــرای پخت و پز 
سالم ترین نوع روغن است؛ زیرا در درجه حرارت باال  کمترین مقدار 
مواد شیمیایی مضر را تولید می کند. به گفته دکتر استین از دانشگاه 
آکســفورد، روغن آفتابگردان در حرارت باال موادی تولید می کند 
که حتی ممکن اســت به تغییراتی در ساختار مغز و کوچک شدن 

آن بینجامد.

محققان ژاپنی توصیه می كنند:

خاصیت جوانه كلم بروكلی 
در كاهش وزن

رابطه بینايی با استرس

اين افرادمیگو نخورند! 

گزارشات نشان می دهد؛

بیشترين میزان آلودگی به 
آفت كش ها در توت فرنگی

پیشگیری از سرطان با يک روغن!

باتوجه به اينکه 
رعايت ايمنی 

غذايی مانع 
بروز مسمومیت 

غذايی خواهد شد 
توصیه می شود 
در هنگام سفر 
از حمل گوشت 
و تخم مرغ خام 
و فرآورده های 

لبنی با ماندگاری 
كوتاه خودداری 

شود؛ چرا كه 
اين مواد غذايی 

ظرف مدت بسیار 
كوتاهی فاسد 

می شوند

هر ساله در آستانه فرارسیدن نوروز با توجه به خانه تکانی و استفاده از شوينده های مختلف و همچنین در 
طول مسافرت های نوروزی، تعداد كثیری از مردم به ويژه كودكان، مسموم و روانه بیمارستان ها می شوند 

كه با رعايت نکات ايمنی و بهداشتی می توان از بروز اين حوادث پیشگیری كرد.
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پیشنهاد سردبیر: 
تکنیکی برای افزایش سرعت یادگیری

ساخت فوالد 
با الهام از استخوان ها

قطعا ابــداع نوعی فوالد جدیــد که با الهام از ســاختار 
استخوان ها ساخته شده باشد، می تواند سازه های فعلی 
را مقاوم تر کــرده و به کاهش هزینه ها کمک شــایانی 
کند. این ماده تازه، بسیار مقاوم تر از آن چیزی است که 
محققان تا پیش از این تصور می کردند و شاید از قابلیت 
ترمیم ترک های خود نیز بهره مند باشــد. برای ساخت 
نوعی ماده مستحکم تر از فوالد، محققان درباره ساختار 
استخوان ها تفکر کردند که موادی سبک وزن هستند، 
 امــا مقاومت خوبی در برابر شکســتگی از خود نشــان 
 می دهنــد. دلیل این اســتحکام، اتصال اســتخوان ها 
به کمک الگوها و اتصاالت مختلف به یکدیگر اســت که 
مقاومت آن هــا را در برابر انواع فشــار افزایش می دهد. 
 بنابراین محققان، فوالدی را مهندســی کــرده اند که 
می تواند به همین شکل طراحی شــود. فوالد ماده ای 
رایج است، اما مقاومت پایینی دارد و بعد از مدتی ممکن 
است دچار ترک هایی شود که در نهایت، به شکستگی 
ماده منجر می شــوند. اما نیازی به نگرانی نیست؛ چرا 
که سازندگان ســازه های مختلف دقت زیادی به هنگام 
استفاده از فوالد از خود نشان می دهند و همین مسئله، 
منجر به افزایش هزینه های ساخت آن شده است. دقیقا 
به همین خاطر اســت که محققان به ســاخت فوالدی 
با مقاومت و دوام بیشــتر روی آورده اند و آن را به شکل 
الیه ای ساخته اند. در این صورت، به هنگام ایجاد ترکی 
روی یکی از الیه ها، احتمــال دارد که این ترک و حفره 
به سایر الیه ها منتقل نشــود. ضمنا هر بخش از الیه ها، 
سختی متفاوتی از خود نشان می دهد و به صورت کل، 
مقاومت ماده را بیش از پیش باال می برند. بدیهی اســت 
که هنوز امکان آزمایش این ماده جدید در دنیای واقعی 
وجود ندارد؛ چرا که ریسک خطر آن می تواند بسیار باال 
باشد. اما محققان این فوالد را با سایر نمونه ها سنجیده اند 
و پی برده اند که بیشترین مقاومت را در برابر ترک های 
مایکرو بعد از استفاده مداوم داشته است. ناگفته نماند که 
در نهایت، این ماده از فوالد معمولی گران قیمت تر خواهد 
بود، اما از آن جایی که مقدار اندکی از آن کارایی بیشتری 
در برابر فوالد دارد، می تواند در نهایت به کاهش هزینه ها 

منجر شود.

سید مرتضی موســویان، رییس مرکز توســعه فناوری اطالعات 
و رســانه های دیجیتال در دومین روز از کنگره مســئوالن وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اظهار کرد که زیرســاخت الزم برای 

ساماندهی محتوای فضای دیجیتال مهیا شده است. 
 بنا بر گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، وی از تمامی مدیران خواست در اجرای این طرح 

ملی با مرکز همکاری نزدیک داشته باشند.
 موسویان از اعطا کد شــامد به 43 هزار ســایت و همچنین بیش 

از 5 هزار کانال تلگرامی یاد کرد و گفت:
این شناسه الکترونیکی به تمامی محتواها اعطا خواهد شد و مردم 
می توانند نسبت به اعتبارسنجی از طریق این کد ملی اقدام کنند. 
وی با اشــاره به شــبکه ملی فرهنگ که دارای بیش از350 خانه 
فرهنگ دیجیتال در سطح کشور اســت، از تجربه شبکه سازی و 
استفاده از ویژگی های این کار در ایران اسالمی خبر داد و تاکید کرد 
این تجربه در خاورمیانه کم نظیر است. موضوع دیگری که موسویان 
بدان پرداخت تجدید نظر در زیرساخت های ســامانه های وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برای نقش دادن به ادارات کل استانی است. 

وی سال 96 را سال مشارکت اداره های استانی نام نهاد.

قبل از فراگیر شــدن گوشی های هوشــمند به این اندازه ای که امروزه 
شــاهد آن هســتیم بخش عمــده ای از کاربران برای جســتجوهای 
اینترنتی از کامپیوترها اســتفاده می کردند و با توجه به این که ویندوز 
مایکروســافت محبوب ترین سیســتم عامــل در میان کاربــران بود 
به ایــن ترتیب این پلتفــرم در حوزه اســتفاده از اینترنــت نیز حرف 
 اول بازار را مــی زد. اما به نظر می رســد کــه این روزها این شــرایط 
با سرعت زیادی در حال تغییر کردن اســت و اندروید آن را به سختی 
 تعقیــب می کنــد. بــه گفتــه Aodhan Cullem مدیــر عامل

StatCounter، در ژانویــه 2012 میــالدی، میــزان اســتفاده 
جهانی اینترنــت از ویندوز 82 درصــد و اندرویــد 2/2 درصد بود که 
اختالف فاحشــی را نشــان می دهد، اما امروز اوضاع کامال فرق کرده 
 و اندروید در حال تبدیل شــدن به سیستم عاملی اســت که کاربران 
از دســتگاه های مجهــز به آن بــرای امــور اینترنتی خود اســتفاده 
 می کنند. البتــه این آمــار جدید به این معنی نیســت کــه ویندوز 
در حال شکســت خوردن و از دست دادن ســهم بازارش است. یعنی 
تقریبا همان تعداد کاربران که در گذشــته از همین سیســتم عامل 
برای دسترســی به اینترنت اســتفاده می کردند کمــاکان از آن بهره 
می برند، اما با توجه به فراگیر شــدن گوشــی های هوشمند و قابلیت 
 اســتفاده از این گوشــی ها برای دسترســی به اینترنت بــدون نیاز 
به وای فای کاربران ترجیح می دهند از این دســتگاه های همراه برای 
 متصل شــدن به اینترنت اســتفاده کنند و تمایل آن ها به اســتفاده 
از کامپیوترهای شــخصی روز به روز کم تر خواهد شد. به همین دلیل 
است که این اواخر بسیاری از شرکت ها روی ارایه محتوای موبایلی تمرکز 
زیادی داشته اند و نسخه موبایلی وب سایت های خود را طراحی کرده اند.

اطالعات منتشر شده توسط منابع خبری نشان می دهد که گوگل 
قرار است ســه ویژگی جدید به گوشــی های اندروید 8 اضافه کند.  
به گزارش مهر  در شــرایطی که تنها دو درصد از کاربران سیستم 
عامل اندروید به نســخه ۷ این سیســتم عامل مهاجرت کرده اند، 
گوگل قصد دارد نسخه بعدی اندروید موسوم به اندروید 8 را طراحی 
کند. اندروید 8 احتماال در اواخر سال 201۷ عرضه می شود و اولین 
ویژگی تازه آن Copy Less نام دارد که به کاربران گوشــی های 
 اندرویــدی امکان می دهــد به طور خــودکار اطالعــات مرتبط 
با موضوعی خاص را برای کپی کردن از یک منبع پیدا کنند. با این 
کار ارسال اطالعات مدنظر از طریق پیامک یا ایمیل تسهیل می شود. 
به عنوان مثال اگر شــما با دوســت تان در حال گپ زدن در مورد 
غذا خوردن در رســتورانی خاص باشید و بخواهید اطالعات مربوط 
به مکان این رســتوران را از میان انبوهی از مطالب بیان شده بیابید 
تنها کافیســت به صفحه گپ برگردید عبارت این رستوران در ... را 
تایپ کنید تا پیشنهاداتی در مورد آدرس رستوران مذکور نمایش 
داده شود تا بتوانید آنها را کپی کنید. قابلیت جذاب دیگر امکان ضربه 
زدن با انگشت بر روی یک آدرس و باز شــدن خودکار برنامه نقشه 
گوگل برای نشان دادن آدرس محل مذکور است. این قابلیت قبال در 
گوشی های آیفون وجود داشته است. ویژگی سوم، امکان تایپ تنها 
یک حرف انگلیسی برای اجرای برخی فرامین است. به عنوان مثال با 
تایپ کردن حرف C فهرست تماس ها یا Contatcts در دسترس 

قرار می گیرد. گوگل هنوز این اطالعات را رد یا تایید نکرده است.

 اکثر ما تــا کنون با مشــکل کاهش یا عــدم آنتن دهــی موبایل 
در شرایطی که نیاز فوری به تماس تلفنی داریم، مواجهه شده ایم. 
اما جالب است بدانید که این مشکل راه حل آسانی دارد. به گزارش 
کلیک، خیلی وقت ها پیش می آید که در مکان هایی قرار بگیریم، 
 که آنتن دهی موبایل به شــدت کم شــود و ما در برقراری تماس 
با مشکل مواجه شــویم. افت قدرت آنتن دهی تلفن همراه به ویژه 
مواقعی که نیاز به تماس های فوری و ضروری دارید بیشتر اعصاب 
خرد کن خواهد بود. اســتفاده از آنتن های تقویت کننده سیگنال 
یکی از بهترین روش ها برای مواقعی است که آنتن دهی موبایل تان 
افت می کند. این وســیله به روتر وای فای متصل شده و سیگنالی 
با مسافت کوتاه را مخابره می کند، در نتیجه می تواند آنتن دهی را 
در محلی که هستید، بهبود ببخشد. الزم به ذکر است که بعضی از 
این دستگاه های تقویت کننده  آنتن صرفا برای اپراتو رهای خاصی 
طراحی شــده اند و صرفا مشــترکان همان اپراتور می توانند از این 
دستگاه ها استفاده کنند، اما بعضی دیگر از این تقویت کننده ها را 
می توان برای چند اپراتور نیز استفاده کرد، به عالوه پوشش دهی 
 مناسبی نیز برای مشترکان خواهند داشــت. راه حل دوم، تماس 
 wifi است. برای این منظور به بخش تنظیمات wifi با استفاده از
در گوشــی هوشــمند خود رفته و اگر عبارت WiFi calling را 
مشاهده کردید، یعنی تلفن شما از این ویژگی پشتیبانی می کند. 
در این مرحله می توانید با اتصال به یک شبکه wifi سیگنال های 

مخابراتی را دریافت کرده و تماس خود را برقرار کنید. 
 phone استفاده می کنند در بخش تنظیمات ios کاربرانی که از

خود گزینه WiFi calling را می توانند مشاهده کنند. 
این ویژگی در در اروپا و امریکا فعال بود و در کشور ما نیز به صورت 
پایلوت راه اندازی شــده، ولــی هنوز اطالعاتی در مورد اســتفاده 

سراسری از این قابلیت منتشر نشده است.

بیش از 5 هزار کانال تلگرامی 
کد شامد گرفتند

اندروید در حوزه استفاده از اینترنت 
ویندوز را پشت سر می گذارد

مشخصات سیستم عامل 
اندروید ۸ لو رفت

تقویت آنتن دهی موبایل 
با روش های ساده

فناورانه

 به نظر می رســد که شــیائومی قصــد دارد حضــور فعال تری در دســته  
 گجت های پوشیدنی داشته باشــد و رونمایی از کفش هوشمند شیائومی 
 » Minutes Ultra Smart Sportswear 90 « با نــام تجــاری
 نیز به همیــن منظور صــورت گرفته اســت. نکته ای که ایــن محصول را 
 از ســایر رقبای مشــابه خود متمایز خواهد کــرد، برخــورداری از ماژول

 Curie با ابعادی در حد یک دکمه  اســت که توســط اینتل تولید شــده 
و مغز متفکر کفش هوشمند شیائومی را تشــکیل می دهد. این کفش های 
 زیبا به طور خودکار قادر خواهند بود که تمام فعالیت های شــما از دویدن 
و پیاده روی گرفته تا سطوح پیچیده تر نظیر کوه نوردی و صعود به ارتفاعات 
را تشــخیص داده و اندازه گیری کنند. بعد از اتمام اســتفاده و در پایان هر 
روز، این کفش های هوشمند ورزشی میزان فعالیت شما را در قالب سرعت 
حرکت، مســافتی که در مجموع طی کرده اید و البته تعداد کالری هایی که 
در این مدت سوزانده اید، به اطالع تان خواهد رساند. با یک بار شارژ کامل، 
می توانید از کفش هوشمند شیائومی به مدت60 روز استفاده کنید. کفش 

هوشمند شیائومی تقریبا معادل 44 دالر و 41 یورو قیمت خواهد داشت.

هدســت های واقعیت مجازی رفته رفته به محبوبیت زیادی نزد کاربران رسیده 
و افراد بیشتری به داشــتن آن ها تمایل پیدا می کنند. برای ایجاد دنیای واقعیت 
مجازی، امروز هدست های زیادی ساخته شده اند که متاسفانه به دلیل قیمت باال 
 و همچنین سیستم کامپیوتری مورد نیاز قدرتمند، هر کاربری توانایی استفاده 
از آن ها را ندارد. هدست سامسونگ گیر وی آر )Gear VR( از جمله پلتفرم هایی 
است که قیمت مناسبی داشته و استفاده از آن تنها نیازمند داشتن یک گوشی 
هوشمند خوب اســت. این هدســت کاربردهای فوق العاده ای دارد و اپلیکیشن 
جدید فیس بوکFacebook 360 ( 360 ( بر ایــن قابلیت ها خواهد افزود. 
هدســت های واقعیت مجازی همچون آکولوس ریفت و اچ تی سی وایو عالوه بر 
اینکه خود قیمت بسیار باالیی دارند، استفاده از آن ها مستلزم داشتن یک سیستم 
کامپیوتری فوق العاده قدرتمند اســت که همین مورد نیز به هزینه های جاری 
کاربر اضافه می کند. در این شرایط، هدست واقعیت مجازی مخصوص کنسول 
پلی استیشن یعنی PSVR و همچنین هدست های واقعیت مجازی موبایل گیر 
وی آر و گوگل دی دریم که برای گوشی های هوشمند طراحی شده اند، به افزایش 

امکان استفاده از این فناوری جدید برای کاربران کمک می کنند.

رونمایی از کفش هوشمند شیائومی 
با مغز متفکر اینتل

اپلیکیشن فیس بوک 360 
برای هدست گیر وی آر عرضه شد

تولید موسیقی 
براساس وضعیت احساسی فرد

 گروهــی از محققــان نوعی ماشــین یادگیــری ســاخته اند که مــی تواند 
با توجه به وضعیت احساســی فرد موســیقی جدیدی تولید کنــد. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقــل از دیلی میل، گروهــی از محققان تحت پشــتیبانی 
مرکز نــوآوری دانشــگاه اوکازا ژاپن دســتگاهی مجهز به هــوش مصنوعی 
 ســاخته اند که وضعیت ذهنی کاربــر را ردیابــی می کند و ســعی می کند 
به وســیله  تولید نوعی موســیقی خاص این وضعیت را فعال کند. این سیستم 
اطالعات مغــزی کاربر در خصــوص موســیقی را جمــع آوری و رابطه میان 
عکس العمل کاربر بــا آهنگ های جمــع آوری شــده و امواج مغــزی فرد را 
 شناسایی می کند. سیستم های معمول پیشنهاد موسیقی فقط آهنگ هایی را 
به کاربران پیشنهاد می کنند که به آهنگ هایی شــباهت دارند که کاربر قبال 
 به آنها گوش داده اســت. درهر حال  در این تحقیق کاربران هنگام گوش دادن 
به موســیقی، هدفون هایی وایرلس داشــتند که مجهز به حسگرهای کنترل 
امواج مغزی بود. این حسگرها قادر به خوانش اطالعات »الکترو آنسفالوگرافی« 
هســتند. در روبات ها از این اطالعات برای تولید موســیقی استفاده می شود. 

سپس  به وسیله  فناوری MIDI موسیقی تنظیم و برای کاربر پخش می شود.

مدت ها کارشناســان بر این عقیده بودند که ظرفیت یادگیری 
ثابت اســت. اما با توجه به تحقیقات صــورت گرفته، محققان 
عنــوان می کنند که بر اســاس شــواهد زیاد موجــود، هوش 
انســان قابل افزایش است، پس به طور حتم اســتفاده از برخی 
ترفندها و فنــون می تواننــد به قــدرت و ســرعت یادگیری 
کمــک کنند. اپــرا و بیل گیتس از قانون 5 ســاعت اســتفاده 
می کنند. طبق این قانــون آن ها حداقل 5 ســاعت در هفته را 
به یادگیری آزاد اختصــاص می دهند. اما در این چند ســاعت 
در هفته واقعا چقــدر می توانید یاد بگیرید؟ بــه نظر محققان 
 رمز یادگیــری دو برابر ســریع تــر، ممکن اســت در چیزی 

به نام » حالت جریان «  ) Flow State ( باشد. 

حالت جریان چیزی شــبیه به » غرق شــدن در کار « اســت، 
اصطالحی که افراد بــرای توصیف اوج عملکرد خود اســتفاده 
می کنند، زمانی که کامال جذب کاری می شــوند که مشــغول 
انجــام آن هســتند و در نتیجــه بــه راحتــی  آن را مدیریت 
 می کنند. حاال در فلــو، تقریبــا تمامی جنبه هــای حواس ما 
بــه کاری کــه در همان لحظــه انجام مــی دهیــم، متمرکز 
می شــود و ســایر محرک هایی کــه در محیط وجــود دارند 
تاثیــر روی مــا نخواهنــد گذاشــت. همچنیــن در لحظات 
ایــن جریان اســت کــه افــراد، شــادی و رضایت از خــود را 
 تجربه می کننــد. این عبــارت توســط روانشــناس و محقق

Mihaly Csikszentmihalvi ابداع شد. 

اگر ترفند ورود به این جریان را  یاد بگیرید، می توانید یادگیری 
را تسریع ببخشــید و خالقیت را تقویت کنید. حال ببینیم که 

چگونه می توانید به این ترفند دست پیدا کنید؟
1- ریسک کنید. راحت طلب نباشید.

ما اغلــب اوقات خــود را آمــاده انجــام کارهایــی می کنیم 
 که احتمال آســیب آن ها بســیار کم اســت، مثــل چتربازی 
یا متقاعد کردن ســرمایه گذاران. به این خاطر که فکر می کنیم 

برخی کارها ترسناک یا خطرپذیر هستند. 
به هرحال باید وارد این کارهای پرخطر شوید و انجام شان دهید. 
هرچه بیشــتر صبر کنید، کمتر تمایل به ریســک کردن پیدا 
خواهید کرد. اگر یک بار ایــن کار را انجام دهید، احتماال متوجه 
خواهید شــد که آنقدرها هم که فکر می کردید، کار ترســناکی 

نیست و احساس آرامش می  کنید و انجامش می دهید.
 2- خــود را درگیر انجــام کارهایی کنیــد که خارج 

از سطح مهارت شما هستند، اما نه خیلی خارج.
اگر ســعی دارید یاد بگیرید که چگونه یک وب ســایت طراحی 
کنید و مطلقاهیچ پیش زمینه ای در انجام ایــن کار ندارید، یاد 
گرفتن آن وقت بســیار زیادی می گیرد. به عبــارت دیگر وقتی 
کاری برای تان ناآشناســت، رســیدن به حالت جریان، بسیار 
 طوالنی تر خواهد بــود. بایــد از کارهای کوچک آغــاز کنید، 
به خصوص اگر در حوزه ای باشد که اصال تجربه ای در آن ندارید. 
همچنان که شروع به یادگیری اصول اولیه می کنید، می توانید 
وارد زمینه های پیچیده تر شــوید که دیگر فهم آن  ها برای شما 

ساده تر و سریع تر شده، چون دیگر پیش زمینه الزم را دارید. 
بــه عقیــده Csikszentmihalyi وقتــی » چالش هــای 
 شــما بیشــتر از حــد متوســط هســتند و مهارت هــا باالتر 
از حد متوسط هســتند « شانس ورود شــما به جریان افزایش 
 پیدا می کند. اما با این حال نباید بسیار فراتر از توانایی شما باشد 

به گونه ای که هرگز قادر به انجام آن نباشید.
3- چیزهای جدید را امتحان کنید

گرچه مهم اســت که مهارت و قابلیت های انجــام چالش ها را 
داشته باشید، اما این چالش ها باید هیجان انگیز و خارج از روال 
باشند تا شــما را وارد جریان کنند. محققان نشــان داده  اند که 
مغز ما به تجربیات جدید و نو بیشــتر از تجربیاتی که قابل پیش 
بینی هستند واکنش نشــان می دهد. وقتی برخی کارها بسیار 
روتین و معمولی می شــوند، ما می توانیم انجام شان دهیم، اما 
در مورد آن ها هیجان زده نخواهیم بود. روی یادگیری کارهایی 
تمرکز کنید که برای شما هیجان انگیز و شــگفت آورند، چون 
 به این ترتیب شانس شما برای رســیدن به اوج عملکرد افزایش 

پیدا می کند.

کافه اپهوش سنج

 شـــــاید Smashy Road: Wanted عنوانـــی بـــا 
مکانیزم های ســاده گیم پلی بود ولی بین همین ســادگی ها 
می توانســتید ایده های نابی را پیدا کنید. حاال  برای چه دست 
روی عنوانی گذاشــتیم کــه مکانیزم هایش تفــاوت چندانی 
 با Smashy Road نداشــته و با یک جســتجوی آســان 
می توانید بازی های مشــابه زیادی را پیدا کنیــد؟ جوابش را 
 ادامه مطلب مــی دهیم، اما از همین ابتدا بد نیســت بدانید که

Madnessteer Live از دیدگاه جذابیت توانســته از تمام 
عناوین هم سبکش فاصله گرفته و شــما را ساعت ها پای خود 
بکشاند. همانند عناوین این سبک، شما نقش یک راننده را داشته 
و حاال باید با گریختن از دست پلیس مراقب باشید تا به دام قانون 
نیافتید. برای حرکت ماشین ها هم توسعه دهنده سه انتخاب به 
شما داده است؛ با نگه داشتن انگشت روی سمت چپ یا راست به 
جهتی که می خواهید رفته و به واسطه گرفتن این دو دکمه، به 
نوعی دریفت ) برای برگشتن به عقب ( کنید. المانی که اینجا به 
کمک Madnessteer Live آمده، القای لذت واقعی تمام 

بازی های مشابه Smashy Road است. شما با این عناوین 
یک تجربه دلنشــین دارید چون خالف جریان آب شنا کرده و 
 Madnessteer باید آشوب به پا کنید. اما نکته اینجاست که
Live توانسته ســطحی جدید از این لذت را به بازیکن ها هدیه 
بدهد. یعنی چه؟متاسفانه بازی گاهی اوقات افت فریم داشته و 
امیدواریم با آپدیت های آتی، شاهد محیط های متفاوتی باشیم. 
شخصیت اصلی داستان یک Streamer ) کسی که ویدیویی 
را زنده استریم می کند( اســت؛ او از حرکت هایش فیلم گرفته 
و تمام فعالیت های شــما به معنای الیک بینندگان خواهد بود. 
همین مسئله موجب شده تا با عنوانی به مراتب ملموس مواجه 
هستید. چون واکنش های شما، جدا از افزایش تعداد پلیس ها 
روی تعداد مخاطبین هم نقش خواهد داشــت. بنابراین بیش از 
عناوین مشابه آن احساس تخریب را می چشید. با اتکا به همین 
مســئله Madnessteer Live یک تجربه خیلی سرگرم 
کننده بوده و شما ســاعت ها وقت خود را به خرابی های منطقه 
می گذرانید. جــدا از اینکه آیتم های مختلف و ماشــین های 
Mun�گوناگون هم تاثیرات شــان را روی جذابیت ســاخته 

 Sung Kang گذاشته و با توجه به تمام این المان ها، پیشنهاد 
می کنیم تا Madnessteer Live را از دست ندهید.

معرفی بازی Madnessteer Live؛

بــــرای گرفتــن  جنون سرعت
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  209۸
سه نفر برای خرید ســاعتی به یک ساعت فروشی مراجعه 
می کنند. قیمت ســاعت30 هزار تومان بــوده و هر کدام 
نفری10 هــزار تومن پرداخــت می کنند تا آن ســاعت 
 را خریــداری کنند. بعــد از رفتــن آنها، صاحــب مغازه 
به شاگردش می گوید قیمت ساعت 25 هزار تومان بود.این 
5 هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان. شاگرد 2 هزار تومان 
را برای خود بر می دارد و 3 هزار تومان باقی مانده را به آنها 
برمی گرداند. ) نفری هزار تومان ( حال هر کدام از آنها نفری 
9 هزار تومان پرداخت کرده اند که 9*3 برابر 2۷ می شود. 
این مبلغ به عالوه آن 2 هزار تومان که پیش شــاگرد است 

می شود 29 تومان هزار تومان. باقی مانده کجاست ؟
جواب معمای  2097 

پاسخ معمای تعداد افراد خانواده:
 حداقل چهار پســر و ســه دختر در این خانواده هستند.

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

rezaei.zayanderoud@gmail.com
بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

ما اغلب اوقات 
خود را آماده انجام 
کارهایی می کنیم 
که احتمال آسیب 

آن ها بسیار 
کم است، مثل 

 چتربازی 
یا متقاعد کردن 
سرمایه گذاران. 
به این خاطر که 

فکر می کنیم برخی 
کارها ترسناک یا 
خطرپذیر هستند

سرتان شلوغ است. پس چه موقع وقت پیدا می کنید چیزهای جدید یاد بگیرد یا مهارت های خود را مرور کنید وقتی 
اینقدر کار دور برتان ریخته که باید انجام شان دهید؟

تیم کوک و ســاندار پیچای را باید مدیران ارزشــمندترین 
 شــرکت های آمریکایی دانســت که در ســال های اخیر 
نقش بسیار مهمی را در پیشــرفت تکنولوژی ایفا کرده اند. 
 از قرار معلــوم این دو شــرکت رابطــه تکنولوژیک خوبی 
با یکدیگر دارند، چــرا که رهبران آن ها در یک رســتوران 

مشغول گپ زنی دیده شده اند! 

 مشــاهده تیم کــوک ) مدیــر اپــل ( و ســاندار پیچای
) مدیر گــوگل ( در یک رســتوران در پالو آلتــو کالیفرنیا 

کاربران زیادی را هیجان زده کرده است! 
از قرار معلــوم در بعد از ظهــر روز پنجشــنبه نهم مارس 
مصادف با نوزدهم اســفند ماه، تیم کوک و ساندار پیچای 
در رســتوران تامارین ) Tamarine ( واقــع در پالو آلتو 

کالیفرنیا مشغول گپ زنی دیده شده اند. 
مشخص نیست که این دو درباره چه موضوع یا موضوعاتی 
در حال صحبت هستند، اما آنچه به خوبی قابل درک است، 

یک گفت و گوی آرام و دو طرفه میان آن دو است! 
نکته دیگری که مشــخص اســت، دورهمی این دو مدیر 
ارشد دو کمپانی بزرگ دنیای تکنولوژی به صرف تنها یک 
نوشیدنی اســت، چرا که خبری از هیچ غذایی بر روی میز 

نیست!

مشاهده تیم کوک و ساندار پیچای در یک رستوران!

Flow، حالتی برای یادگیری سریع تر؛

تکنیکی برای افزایش سرعت یادگیری
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نمایشــگاهی با عنوان »فراتــر از طعم« در مــوزه هنرهای معاصر 
اصفهان افتتاح می شود. هم زمان با عقد قرارداد میان دو شهر تاریخی 
»اصفهان« و »کیونگ جــو«ی  کره جنوبی و برگزاری جشــنواره 
فرهنگی جاده ابریشم ایران و کره جنوبی، نمایشگاهی با محوریت 
فرهنگ غذای اصفهان و کره جنوبی در موزه هنرهای معاصر افتتاح 
می شود. این نمایشگاه امروز از ســاعت 17 در محل موزه هنرهای 
معاصر اصفهان واقع در خیابان اســتانداری افتتاح می شود و تا 23 

فروردین ماه پذیرای عالقه مندان و گردشگران نوروزی خواهد بود.

نمایشــگاه و فروشــگاه ســفره های نوروزی »بانوی بهار«  تا 26 
اسفندماه در باغ بانوان پردیس میزبان شهروندان است.

رییس باغ بانوان پردیس بیان کرد: نمایشگاهی از اقالم مورد نیاز 
عید به ویژه سفره های هفت سین نوروزی با عنوان »بانوی بهار« 

میزبان عموم بانوان هنرمند و عالقه مند به این مقوله است.
اخالقیان اظهار داشت: این نمایشگاه از ســوی باغ بانوان پردیس 
یکی از مراکــز تفریحی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهان تا 26 اســفندماه روزانه میزبان حضور بانوان و سفره های 

نوروزی در قالب نمایشگاه و فروشگاه می باشد.
وی گفت: نمایشــگاه »بانوی بهار« هر روز از ساعت 9 صبح تا 16 
بعدازظهر در محل باغ بانوان پردیس واقع در میدان ســهروردی، 

700 متر بعد از ورودی ناژوان میزبان بانوان است.

آلبوم موسیقی »رگ خواب« با آواز همایون شجریان و آهنگ سازی 
سهراب پورناظری توسط شرکت پخش »هنر شهر«، سه شنبه 2٥ 

اسفند در سراسر ایران منتشر می شود.
 آلبوم »رگ خواب« عالوه بر موسیقی متن فیلم، شامل چهار ترِک 
باکالم ازجمله »آهای خبــردار«، »رگ خواب«، »ابــر می بارد« و 
»گریه می آید مرا« با اشعاری از امیر خسرو دهلوی، حسین منزوی 
و موالناست. این اثر توسط ارکستر موسیقی فیلم SIF  بلغارستان 
اجرا شده و تهمورس پورناظری، هوشــیار خیام و ِشین کاراسکو به 
عنوان تک نواز در آن حضور دارند. »حمید نعمت ا...« کارگردان فیلم 
»رگ خواب« که در جشنواره  فیلم ســال جاری به نمایش درآمد و 
مورد تحســین منتقدان قرار گرفت، گویندگی متن ایــن اثر را به 
عهده داشته اســت؛  همچنین »دیوید گارنر«-آهنگ ساز برجسته  
آمریکایی، »بردیا کیارس« - آهنگ ســاز و رهبر ارکستر- و »آرین 
کشیشی« - آهنگ ســاز و نوازنده  بیس- به عنوان تنظیم کننده در 
آن ایفای نقش کرده اند. آثار باکالم این اثر متأثر از فضاهای متفاوتی 
اســت که شــجریان و پورناظری پیش از این در آثارشــان تجربه 
کرده بودند؛ قطعــه  »رگ خواب« با مطلع»رو ســر بنه به بالین« از 
موالنا را که برای تیتراژ پایانی فیلم »رگ خواب« ساخته شده بود، 
می توان در ادامه  تجربه تیتراژ پایانی فیلم »آرایش  غلیظ« دانست؛ 
بخش هایی از موسیقی بی کالم این اثر نیز متأثر از فیلم های دوران 
 کالسیک اروپاست و در قسمت هایی هم  از ارکستراسیون غربی بهره 

گرفته شده است.

جشنواره داستان کوتاه طنز چهارگاه در دو بخش »اصفهان شهری 
که هست« و بخش »آزاد طنز« برگزار می شود تا داستان نویسان 
با نگاه نقادانه و طنازانه خود مشــکالت را بیان کنند و گامی در راه 

اصالح معضالت شهر اصفهان بردارند.
مرکز آفرینش های ادبی قلمســتان با همــکاری دفتر طنز حوزه 
هنری اقدام به برگزاری جشــنواره داســتان کوتاه طنز چهارگاه 
کرده است، جشنواره ای در دو بخش »اصفهان شهری که هست« 
و بخش »آزاد طنز« که تالش دارد استعدادهای داستان نویسی در 
اصفهان را شناسایی کرده، نویسندگان طنز شهر اصفهان را معرفی 
و برای ترغیب و تشویق عالقه مندان به داستان نویسی زمینه سازی 
کند؛ جشنواره طنز آخرین گاه از جشنواره های چهارگانه داستان 
کوتاه است که در فصول گذشته با موضوعات مختلفی همراه بوده 
و مورد استقبال نویســندگان و عالقه مندان به داستان قرار گرفته 

است.
سعیده ســیاحیان از اعضای دبیرخانه این جشنواره و کارشناس 
داســتان مرکز آفرینش های ادبــی قلمســتان در این خصوص 
می گویــد: »در کنار برگــزاری این جشــنواره ها در ســال 9٥ 
کارگاه های آموزشــی نیز تشکیل شده اســت؛ در گاه چهارم این 
جشنواره با موضوع طنز که با همکاری ماهنامه تخصصی اصفهان 
نیم روز ترتیب داده شده، طنز مکتوب و عناصر داستان طنز مورد 
بررسی قرار گرفت که بنا بر تقاضای شــرکت کنندگان در کارگاه 

مهلت ارسال آثار تا 1٥ فروردین ماه تمدید شد.«
وی ادامه می دهــد: »هدف از انتخاب موضوع »اصفهان شــهری 
که هست« نگاه طنز به مسائل، مشــکالت و مصائبی است که در 
کالن شهر اصفهان وجود دارد، عواملی که شهر گنبدهای فیروزه ای 
را به پایتخت تمدن و فرهنگ ایران اســالمی بــدل کرده گرچه 
در برابر هوای آلوده رنگ شــفاف گنبدهای فیــروزه ای آن جلوه 
همیشــگی خود را ندارد اما آنچه از اصفهان امروز دیده می شــود 
جای بســی نقد و تلنگر دارد؛ شــهری کــه از جنبه های مختلف 
همچون محیط زیســت و آلودگی، خشکســالی، مباحث اخالقی 
و آســیب های اجتماعی و... جایگاه نگران کننده ای داشته و یک 
طنزپرداز می تواند با نگاه نقادانه و طنازانه خود این مشکالت را بیان 

کند و گامی در راه اصالح معضالت شهر اصفهان بردارد.«
داوری آثار ارسالی به این جشنواره که در دو مرحله انجام می شود 
به عهده پژوهشگران حوزه داســتان خواهد بود و آثار ارسالی باید 
در قالب داســتان کوتاه )حداکثر ٥000 کلمه( باشد و پیشتر در 
کتاب، مجله و رسانه  مکتوبی منتشر نشده باشد و هر شرکت کننده 

می تواند با دو اثر در هر بخش جشنواره شرکت کند.
جایزه بخش نخست این جشنواره با موضوع »اصفهان شهری که 
هست« دو سکه بهار آزادی برای نفر اول، یک ونیم سکه بهار آزادی 
برای نفر دوم و یک ســکه بهار آزادی برای نفر ســوم خواهد بود. 
عالقه مندان برای شــرکت در این جشــنواره می توانند با مراجعه 
به سایت WWW.LCCI.IR و تکمیل فرم، ثبت نام کنند و برای 
کسب اطالعات بیشتر با شماره 32602014  دبیرخانه جشنواره 

در مرکز آفرینش های ادبی قلمستان تماس حاصل کنند.

با محوریت فرهنگ غذای اصفهان و کره جنوبی؛

نمایشگاه »فراتر از طعم« افتتاح شد

برپایی نمایشگاه سفره های نوروزی 
»بانوی بهار« در باغ پردیس

با آواز »همایون شجریان«؛

 آلبوم موسیقی »رگ خواب« 
منتشر می شود

تا 15 فروردین ماه؛

عالقه مندان به داستان می توانند 
اصفهان را طنازانه نقد کنند

فیلم برداری »اکسیدان«به کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی 
منوچهر محمدی به پایان رسید. طبق اعالم مشاور رسانه ای این فیلم، 
بخشی از قصه این فیلم سینمایی  در مراســم عقد بهمن با بازی امیر 
جعفری و شهره که شــبنم مقدمی این نقش را ایفا می کند، می گذرد 
و شاهدان عقد با عجله سعی می کنند خود را به مراسم برسانند. جواد 
عزتی، امیر جعفری، وحید آقاپور و رضا بهبــودی از جمله بازیگرانی 
بودند که در ســکانس پایانی فیلم مقابل دوربین رفتند. »اکسیدان« 
با فیلم نامه ای از حامد محمدی در قالب کمدی دردســرهای گرفتن 
ویزا را روایت می کند و حسن ایوبی هم اکنون مراحل تدوین این فیلم 
سینمایی را پشت سر می گذارد. در خالصه داستان »اکسیدان« آمده 
است:»اصالن اگر می دانســت گرفتن ویزا این همه دردسر دارد، اصال 
عاشق نمی شد.« جواد عزتی، امیر جعفری، شــبنم مقدمی، شقایق 
دهقان، رضا بهبودی، لیندا کیانی و علی اســتادی ترکیب بازیگران 

اصلی این فیلم سینمایی را تشکیل می دهند.

اولین پوســتر فیلم »هفت معکوس« ســاخته مهدی خسروی در 
آستانه اکران در گروه سینمایی هنر و تجربه رونمایی شد.

»هفت معکــوس« به کارگردانی مهدی خســروی و تهیه کنندگی 
علی عطشانی از سه شنبه 24 اسفند در گروه سینمایی هنر و تجربه 
اکران خود را آغاز خواهد کرد. »هفت معکوس« نوشته مهدی علی 
میرزایی است که سال گذشــته در تهران با مضمونی اجتماعی و در 

ژانر فانتزی ساخته شده است.  
در خالصه داســتان فیلم آمده اســت: احســاس می کنم همیشه 
توی زندگیم لبه یه پرتگاه وایســادم، دوســت دارم بپرم پایین ولی 
هیچ وقت جرئتشــو نداشــتم، االنم ندارم...کاش می شــد برگردم 
به عقب تا یه چیزایی رو درست کنم ولی افســوس که غیرممکنه! 
گفتنی اســت؛ جواد عزتی، نیوشا ضیغمی، حســام نواب صفوی، 
کامران تفتی و مهران رجبــی بازیگران این فیلم هســتند و میثم 

احمدی طراحی پوستر فیلم را برعهده داشته است.

اتمام »اکسیدان« با بازی 
وحیدآقاپور و جواد عزتی

پوستر فیلم » هفت 
معکوس« رونمایی شد

تلویزیون خبرسینما

تهیه کننده »کاله قرمزی« که قرار بود برای نوروز 96 روی آنتن 
شبکه 2 برود، از پرداخت نشــدن بدهی های سازمان و توقف 

تولید سخن گفت.
حمید مدرســی تهیه کننده مجموعه »کاله  قرمزی« درباره 
تولید این مجموعه که از شــبکه 2 روی آنتن می رود، گفت: ما 
امسال می خواستیم »کاله  قرمزی« را تولید کنیم اما نه اسپانسر 
داشتیم و نه شبکه بدهی های ما را برگرداند و االن هم با کمبود 

بودجه مواجه شده ایم.
وی ادامه داد: کار مــا به دلیل بی پولــی از هفته پیش متوقف 
شده است و من از طرفی می بینم که سازمان صدا و سیما، این 
مجموعه را در کنداکتور قرار داده و درباره آن اطالع رسانی کرده 
اما وقتی درباره این بدهی ها با شبکه جلسه می گذاریم، مسئله 
را به باال ارجاع می دهند. تهیه کننده مجموعه »کاله قرمزی« 
بیان کرد: ســازمان از سه ســال پیش به ما بدهی دارد و برای 
مجموعه ای که قرار شد امسال تولید کنیم، تنها یک قسط به ما 
پرداخت شده است در حالی که گروه ما امسال از ٥0 تا 60 نفر 

به حدود 100 نفر رسیده و بسیار گسترده شده است.
مدرسی با اشاره به ویژگی های مجموعه »کاله قرمزی« در سال 
96 توضیح داد: این مجموعه امسال بسیار جالب تر شده، دکور 

ما دو برابر شده و می تواند پربیننده ترین برنامه تلویزیون باشد. 
ما از چند ماه پیش با جدیت کار را شروع کردیم و آیتم های 13 
قسمت مجموعه به طور ناقص تولید شده، اما مسئله این است 
که شبکه برای مناسبت های سال هم از ما کار می خواهد ولی ما 

بودجه الزم را برای تکمیل کار نداریم.
وی در پایان گفت: متاسفانه ما زمان را هم از دست دادیم، پروژه 
قرار بود مشارکتی باشد، اما نه ما توانستیم این مشارکت را فراهم 
کنیم و نه خود ســازمان. تلویزیون هم شــاید تقصیر نداشته 
باشــد و اکنون در بی پولی قرار دارد، اما ما و گروه این کار واقعا 

نمی دانیم چگونه باید مسئله را رفع کنیم.
مجموعه »کاله قرمزی« سال گذشته نیز به دلیل داشتن طلب 

از شبکه و سازمان صدا و سیما به تولید نرسید.

مهناز افشار و امین حیایی در فیلم سینمایی »دارکوب« 
که فیلم برداری آن تا بعد از تعطیــالت نوروز ادامه دارد، 
همبازی شدند. فیلم سینمایی »دارکوب« به کارگردانی 
بهروز شعیبی در لوکیشنی در غرب تهران در حال فیلم 
برداری اســت. تا به حال مهناز افشــار، امین حیایی و 
سارا بهرامی جلوی دوربین علیرضا برازنده رفته اند و در 
روزهای آتی، بازیگران دیگر نیز جلوی دوربین می روند. 
تاکنون نیمی از فیلم بــرداری »دارکوب« به کارگردانی 
بهروز شــعیبی و تهیه کنندگی ســیدمحمود رضوی 
انجام شده است. پیش بینی می شــود این فیلم تا بعد از 
تعطیالت نوروز جلوی دوربین علیرضا برازنده باشــد. 
مهناز افشــار، سارا بهرامی، جمشــید هاشم پور، هادی 
حجازی فر، طوفان مهردادیان، نگار عابدی، شادی کرم 
رودی، ثریا حلی، آتیه جاوید، علیرضا کی منش و امین 
حیایی بازیگران »دارکوب« هستند. فیلم نامه »دارکوب« 
توسط حسین تراب نژاد و آزیتا ایرایی بر اساس طرحی از 
بهروز شعیبی به نگارش درآمده است.  این فیلم داستان 
اجتماعی روابط انســانی افراد جامعه را در رو در رویی با 
معضالت اجتماعی و اعتیاد، با نگاهــی متفاوت روایت 

می کند.

فصل دوم »لیسانســه ها« ســال 96 و احتماال پس از 
ماه مبارک رمضان روی آنتن شــبکه سه خواهد رفت.  
»لیسانسه ها« که مدتی اســت پخش فصل اول آن به 
پایان رســیده، بعد از تصویربرداری در لوکیشــن های 
میدان قزوین »منزل مازیار«، کالنتری، دندان پزشکی، 
استخر و لوکیشن یوسف آباد ضبط خود را در مرزداران 
و در لوکیشــن خانه حبیب آغاز کرده است.   فصل دوم 
»لیسانسه ها« ســال 96 و احتماال پس از ماه مبارک 
رمضان روی آنتن شبکه سه خواهد رفت.   صحت در این 
مجموعه  طنز با زبان متفاوتی به نقد و بررسی معضالت 
اجتماعــی بخصوص در احــواالت جوانــان پرداخته 
اســت و قرار اســت، در فصل دوم قصه نیز با محوریت 
شخصیت ها و اتفاقات اطراف زندگی آنها پیگیری شود. 

 در خالصه سریال لیسانسه ها آمده است:
 حبیب وضع مالی مناســبی دارد ولــی به علت ضعف 
در برقراری روابط اجتماعی هنوز نتوانســته همسری 
انتخاب کند. مســعود در آســتانه ازدواج اســت ولی 
مشــکالت زیــادی او را از آغاز زندگی مشــترک دور 
می کند. مازیار فرزند خانواده ای پر تنش و گرفتار است 

و فکر مهاجرت در سر دارد. 

تولید »کاله قرمزی« از هفته پیش
متوقف شده است

مهناز افشار و امین حیایی در 
»دارکوب« همبازی شدند

تصویربرداری »لیسانسه ها« 
در خانه حبیب ادامه دارد

نگاه روز

وقتی شــعاری را در قالب هنر بریزیــم و به آن روح 
بخشــی کنیم معنــا خواهــد یافت به شــرط آنکه 
برنامه های پیوســته داشته باشــیم و به شیوه های 

گوناگون هنری، آن را به مردم ارائه دهیم.
روح اله سنایی نویســنده و کارگردان تئاتر که با دو 
نمایش در همایش»نمایــش ترافیک« حضور یافته 
است، نمایش های خود را این گونه معرفی می کند: در 
مورد نمایش»شهر به اضافه من« که با مفهوم جایگاه 
هر آدم در جامعه و خانواده خود اجرا می شــود باید 
بگویم شیوه اجرایی ما با اســتفاده از »بلک من«ها 
می باشــد که در فضایی با زمینه ســفیدرنگ انجام 
می شود و سیاه بودن شــخصیت های این نمایش به 
جهت نشان دادن اســتفاده بی مورد است از وسایل 
نقلیه شخصی و یا وســایل نقلیه معیوب که موجب 
آلودگی هوا می شــود و همراه آن عدم اســتفاده از 
وســایل حمل و نقل عمومی  و این شــخصیت های 
ســیاه نمادی از مردمی هستند که هر روز در معرض 

این آلودگی هوا قرار می گیرند و آسیب می بینند.
وی همچنین اظهار داشت:شعار این رویداد فرهنگی 
وقتی جامه عمل بپوشــاند تاثیرگذار خواهد بود و ما 
قادر هســتیم آثار این شــعار را به صورت عمیق در 
جامعه حس کنیم. به هر حال ایجاد فضای فرهنگی 
و القای معانی و مفاهیم فرهنگــی برای مردم نوعی 
تذکر و یادآوری اســت ابتدا برای ما که کار فرهنگی 
انجام می دهیم به خود بیاییم و بعــد  از مردم انتظار 
داشته باشیم که اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی 
را رعایت نمایند. رعایت قانون و پایبندی به آن در هر 
جامعه ای که خواهان پیشــرفت در تمام زمینه های 

داخلی و بین المللی دارد الزامی است.
این کارگــردان در ادامه عنوان کرد: وقتی شــعاری 
را در قالب هنــر بریزیم و به آن روح بخشــی کنیم 
معنا خواهد یافت به شــرط آنکه برنامه های پیوسته 
و مدور در این زمینه داشــته باشــیم و به شیوه های 
گوناگون هنری  آن را به مردم ارائــه دهیم. در تمام 
جوامع پیشرفته دنیا برای القای مفاهیم و اصالح یک 
فرهنگ غلط، از ســال های پیش به اســتفاده از هنر 
روی آورده  و با اســتفاده از مفاهیم فرهنگی در قالب 
هنر، فرهنگ درســت را در اعمال و اندیشــه مردم 
نمایان ساخته اند. وی در پایان بیان کرد: »تندیس« 
نمایشی است با اجرایی به ســبک پرفورمنس که با 
حضور یک »ُگلد َمن« همراه بــا تابلوهای تبلیغاتی 
مربوط به حــوزه ترافیک که در دســت دارد و با فرم 

نمایشی خود به معرفی آنها می پردازد. 

با هنر می توان به فرهنگ سازی 
درست کمک کرد

اخبار کوتاه

موسیقی

پیشنهاد سر دبیر: 
عالقه مندان به داستان می توانند اصفهان را طنازانه نقد کنند

دالیل مختلفی هم بــرای آن وجود دارد کــه مهم ترین آن، 
عالقه مخاطب ایرانی به شــنیدن قصه های سرراســت و تا 
حدودی نزدیک به زندگی اســت که خانــواده محوری هم 
چاشنی آن شده باشد. این گونه آثار برای طیف های مختلف 
مخاطبان ســهل الوصول بوده و می تواند موجبات سرگرمی 
آنها در ســاعات فراغتشــان را فراهم آورد. در روزهای اخیر 
شاهد نمایش ســریال روزهای بی قراری به کارگردانی کاظم 
معصومی هســتیم که یکی از ملودرام های آشنای تلویزیون 
کشــورمان به حســاب می آیــد. در این ســریال ابوالفضل 
 پورعرب بازیگر مطرح دهه هفتاد در یک نقش  متفاوت ظاهر

 شده است. 
شروعی مناسب و امیدوارکننده

مهندســی جوان به نام فرهاد که در کارش هم موفق به نظر 
می رســد و در زندگــی خانوادگی هم روزهای شــیرینی را 
پیش رو دارد به یکباره در سانحه رانندگی با یک بحران بزرگ 
روبه رو می شود. بهپور در مقام نویســنده فیلم نامه روزهای 
بی قراری، در همان دو ســه قســمت نخست شخصیت های 
اصلی کار را معرفی کرده و با ریتمی مناســب به نقطه عطف 
اول )تصادف رها و به کما رفتنش( می رســد. از این منظر او 
موفق عمل کرده و قالب خود را به مخاطــب خود به خوبی 
وصل می کند. اما در ادامه که فرهــاد باید با بحران مربوط به 
رها و مرگ راننده شرکت خود روبه رو شود، کلیشه ها سروکله 

شان پیدا شده و داستان را تحت الشعاع خود قرار می دهند.
برای مثال هم می توان به رفتار پرخاشگرانه پسر راننده فوت 
شــده )نوید( در برابر فرهاد آن هم در بیمارستان اشاره کرد 
که گل درشت و اغراق شــده به نظر می رســد. در حقیقت 
سازندگان این سریال برای قسمت های پس از بحران آنچنان 
که باید چاره ای نیندیشیده اند تا جایی که مخاطب را خسته 

و کسل می کنند.
مشکل دیگر جلو بودن مخاطب از داستان است که برای یک 
سریال آن هم در تعداد قسمت های باال سم مهلکی است که 
می تواند به ریزش مخاطب هم منجر شود. برای مثال می توان 
به بیماری ریه نوید اشاره کرد که وی را در فهرست پیوند ریه 
قرار داده و در ســوی دیگر رهای در آستانه مرگ مغزی قرار 

داده شده است!
داستانک ها: بازوهای مناسب داستان اصلی

قصه مربوط به فرهاد و رها به عنوان مرکــز ثقل فیلم نامه در 

کنار دو داستان فرعی نســبتا خوب قرار گرفته  و به آن چفت 
شده اســت. در داســتان های فرعی با نوید و فریبا و ســارا و 
برادرش منصور روبه رو هســتیم که هر یک به شکلی با رها و 
همسرش ارتباط پیدا می کنند. در عین حال هر کدام از این 
داستانک ها هویت مستقل خود را داشته و به موازات داستان 
اصلی پیش می روند. بخصوص اولی که با وجود بهره مندی از 

کلیشه ها، مماس با جامعه و قابل باور برای مخاطبانش است.
نوید برای ازدواج با دخترعمویش با مشــکالت مالی زیادی 
دست و پنجه نرم می کند و به وضوح از بیکاری رنج می برد در 
حالی که پشتوانه ای به نام پدر را از دست داده است. در طرف 
دیگر هم سارایی قرار دارد که دوستی عمیقی با رها داشته و با 
توجه به وضعیت پیش آمده برای او سعی در سروسامان دادن 
به نوزاد رها)بهار( دارد. شخصیت خاکســتری منصور نیز با 
توجه به پس زمینه زندان رفتن و اختالفش با فرهاد می تواند 

نقش تعیین کننده ای در ادامه داستان داشته باشد.
شخصیت ها و کلیشه ها

یکی از معضالت همیشگی ملودرام های تلویزیونی، پرداخت 
شخصیت ها اعم از اصلی و مکمل اســت که بیشتر به سمت 
خصوصیات تیپیک می روند. در حقیقت نویسندگان فیلم نامه 
بخشی از شخصیت های خود را از نمونه های مشابه پیشین وام 
گرفته و روی آشــنایی ذهنی مخاطب با آنها حساب خاصی 
باز می کنند. شخصیت های روزهای بی قراری هم تا حدودی 
در این گــروه قرار گرفتــه و کمتر با شــخصیتی با الیه های 
درونی متعدد روبه رو هســتیم. فرهاد، مرد عاشقی است که 
پس از حادثه به وجود آمده برای همســرش به اصطالح جا 

نزده و وفادارانه بیش از یک  ســال در انتظار بهبود همسرش 
ایستاده است. اما از فرهاد به عنوان یک مهندس موفق جوان 
که کارگاه ساختمانی بزرگی به او ســپرده شده، چیز زیادی 
نمی بینیم که همین امر به باورپذیری این شــخصیت لطمه 
زده اســت. در طرف مقابل با رها روبه رو هستیم که او هم در 
مدت کوتاه حضورش شــبیه به کلیشه آشــنای زن مهربان 

ایرانی است که بارها و بارها در 
سریال های مختلف تکرار شده 
است. نوید و فریبا هم به عنوان 
زوج دیگــر ایــن مجموعــه 
تلویزیونی، بهتر از کار درآمده و 
کمتر از حیث کلیشه ها آسیب 
هی هــای  ند.خودخوا دیده ا
نوید کــه از بیمــاری ریه رنج 
می بــرد از یک ســو و کالفگی 
فریبا که پا در هــوا و بالتکلیف 
مانده از سوی دیگر به کیفیت 
این دو شــخصیت کمک کرده 
و الیه هایی هر چنــد اندک به 
آنها بخشیده اســت. سارا هم تا 

به اینجای کار بدون فراز و فرود پیش رفته و کلیشــه آشنای 
دوست صمیمی قهرمان داستان را برای ما تداعی کرده که در 
قسمت های بعدی محوریت بیشتری پیدا می کند. البته این 

امر در رابطه با برادر او )منصور( نیز صدق می کند.
کاظم معصومی کــه فیلم خوب طبل بــزرگ، زیر پای چپ 
را از او به خاطر داریم، پس از مدت هــا دوری از کارگردانی با 
روزهای بی قراری به قاب کوچک بازگشته اما چندان موفق 
عمل نکرده است. برای مثال هم می توان به فرم قاب بندی ها 
و زوایای دوربین و بخصوص بازی بازیگران اشاره کرد که در  
آخر آن ضعف های فراوانی به چشــم می خورد که معصومی 
به عنوان کارگردان نقش تعیین کننده ای در به وجود آمدن آن 

داشته است.

نگاهی به نمایش سریال روزهای بی قراری؛

راه رفتن روی لبه تیغ
اگر بخواهیم تاریخ سریال ســازی را در ایران از منظر 
پرمخاطب بودن بررسی کنیم بدون شک ملودرام بیش 

از دیگر گونه ها مورد توجه قرار گرفته است.
کاظم معصومی که 

فیلم خوب طبل 
بزرگ، زیر پای چپ 

را از او به خاطر داریم، 
پس از مدت ها دوری 

از کارگردانی با 
روزهای بی قراری به 

قاب کوچک بازگشته 
است

تجلیل از 110 
هنرمند اصفهانی 
در انجمن ادبی 
سخن سرایان

مراســم تجلیل از 110 هنرمند فعــال در زمینه 
شــعر و موســیقی اصفهان، امروز از سوی انجمن 
ادبی سخن ســرایان ادب اصفهان برگزار می شود. 
دبیر انجمن ادبی سخن ســرایان ادب اصفهان در 
خصوص برنامــه های این انجمــن گفت: انجمن 
ادبی سخن سرایان یک انجمن مردم نهاد است که 
بدون چشمداشــت مالی، چه از سوی هنرمندانی 
که در این جلســات دعوت می شوند و چه از سوی 
دست اندرکاران آن، صرفا به خاطر اعتالی فرهنگ 
جامعه با ســابقه ای 10 ســاله در اصفهان برگزار 
می شــود و  البته برگزاری آن با نام انجمن سخن 

سرایان، 2 سال است که انجام می شود. مصطفی 
مهرآیین تصریح کرد: جلسات انجمن هر یکشنبه 
در سالن اجتماعات دبســتان عصر انقالب برگزار 
می شــود و امروز تجلیل از 110 هنرمند اصفهانی 
فعال در عرصه شعر و موسیقی را داریم که در حضور 
هنرمندان شناخته شده شــهر برگزار می شود و 
همچنین دکتر مصطفی احمدی، در مورد فلسفه 

نوروز برای مردم صحبت خواهند کرد.
وی افزود: هر هفته بیش از 1٥0 مستمع در جلسات 
شعرخوانی ما حضور دارند و اگر بخواهیم دو انجمن 
فعال اصفهان در زمینه شعر را نام ببریم بی اغراق 

یکی انجمن مثنوی پژوهان است و دیگری انجمن 
سخن سرایان.

مهرآیین با اشــاره به نام هنرمندانی که قرار است 
از آنها تجلیل شــود گفت: فریدون فراهانی، علی 
کاویان، بهزاد جهانشــاه، محمد ســعیدی، استاد 
صادقی، حســن توکلی، الهــه انصاری، اســتاد 
خوشحالپور، دکتر بذرافشان، مجتبی کرمی، میالد 
ارشادی، حسین حاج هاشمی، عرفان نجف، میالد 
ارشــادی و... از جمله کسانی هســتند که در این 

مراسم از آنها تجلیل می شود. 
وی  ادامه داد: حضور این انجمن ها در جامعه باعث 

نشاط عمومی، ایجاد فضایی برای کشف و ارتقای 
استعدادها، آشــنایی و همکاری هنرمندان شهر 
با یکدیگر و دیده شــدن هنر آنها همچنین ایجاد 
فضایی ســالم و قابل اعتماد برای حضور جوانان و 
خانواده هایشان و محلی برای ترویج فرهنگ و هنر 

ایران اسالمی می شود.
عالقه مندان برای شرکت در این مراسم می توانند 
امروز عصر رأس ســاعت 18:30 تا 21 به انجمن 
سخن سرایان ادب اصفهان واقع در خیابان حکیم 
نظامی، کوچه 29، سالن اجتماعات دبستان عصر 

انقالب مراجعه کنند.
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پیشنهاد سردبیر:
به  مطالعات آمایش منطقه ای در حوضه آبریز کارون نیاز است

اخبار

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مردم باید برای 
انتخاب نمایندگان اصلح در شــوراهای اسالمی شهر 
و روســتا آگاهانه عمل کنند. به گزارش ایرنا، قاســم 
ســلیمانی دشــتکی دیروز در دومین نشست هیئت 
نظارت بــر انتخابات شــهر و روســتای چهارمحال و 
بختیاری گفت: همگرایی و همکاری برای مشــارکت 
و حضور گســترده مــردم در پای صنــدوق های رأی 
و انتخاب نماینــدگان اصلح باید به طــور جدی مورد 
توجه باشــد. وی افزود: به همین منظور نحوه تشکیل 
هیئت های نظارت براســاس مفاد قانــون انتخابات و 
بررســی نیازهای این هیئت مورد بحث قــرار گرفت. 
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: بررسی صالحیت های 
داوطلبان براســاس نظر مراجع چهارگانه اســت. وی 
یادآور شد: امیدواریم با حضور گســترده مردم در پای 
صندوق های رأی، افرادی متخصــص، متعهد و دارای 
تجربه انتخاب شــوند. نماینده مردم شهرســتان های 
شهرکرد، ســامان و  بن در مجلس شورای اسالمی نیز 
گفت: براســاس قانون، نظارت بر انتخابات شــوراهای 
اسالمی شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسالمی 
است. اردشیر نوریان اظهار کرد: شرایط برای برگزاری 
انتخابات پرشکوه شــوراهای اسالمی شــهر و روستا 
هم زمان با انتخابات ریاســت جمهوری فراهم اســت. 
وی افزود: در روند برگزاری انتخابات باید به طور جد از 
اعمال نظرات شخصی، سلیقه ای و سیاسی پرهیز شود.

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان 
اردل اظهــار کــرد: در ایــام نــوروز بــه مســافران 
 نوروزی و گردشــگران شهرســتان اردل کتــاب اهدا 

می شود. 
قاســم همتی در خصوص برنامه های کمیته تبلیغات 
ستاد ســفرهای نوروزی شهرســتان اردل گفت: قرار 
دادن هفت ســین های نمادین در ورودی شهرها، تهیه 
و توزیع بروشــور با موضوع معرفی جاذبه های تفریحی 
و گردشگری شهرســتان اردل، نصب بنرهای تبریک 
نوروز در سطح شهر و ورودی  ادارات و اجرای برنامه های 
جذاب و مفرح از مهم ترین برنامه های کمیته تبلیغات 

در ایام نوروز است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

مردم برای انتخاب نمایندگان 
اصلح آگاهانه عمل کنند

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردل خبر داد:

اهدای کتاب
به مسافران نوروزی

شهردار سفیددشت مطرح کرد:

ارزش تولید گل محمدی در یک هکتار 30 میلیون تومان خواهد بود

با مسئوالن
به گزارش خبرگزاری فارس، حســین نیکزاد چالشتری به دلیل 
خفگی ناشی از آسپیره ماده غذایی در ICU بیمارستان هاجر)س( 
شهرکرد به مدت سه روز تحت نظر بود که دچار مرگ مغزی شد 
و پس از اعالم مرگ مغزی توســط پزشک معالج و تایید پزشکان 
تیم پیوند و تایید پزشــکی قانونی با رضایت خانواده  نوع دوست 
نیکزاد در سحرگاه 19 اســفندماه برای اهدای عضو به اتاق عمل 
بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل شد. به گزارش فارس، کبد و 

کلیه های این کودک به بیماران نیازمند اهدا شد.

مدیــرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیــاری گفت: رییس 
هیئت تیراندازی با کمان این اســتان معرفی شــد. عبدالرحمان 
قاســمی در مجمع انتخابات رییس هیئت تیرانــدازی با کمان 
استان اظهار کرد: احمد رئیسی با کســب 19 رأی از مجموع 19 
رأی به مدت چهار ســال دیگر به عنوان رییس هیئت تیراندازی 
چهارمحال و بختیاری انتخاب شــد. وی با بیــان اینکه تاکنون 
ورزشکاران رشــته تیراندازی با کمان این استان به موفقیت های 
زیادی دســت یافته اند، عنــوان داشــت: امیدواریم بــا اجرای 
برنامه های جدید و به روز شاهد پیشرفت های بازیکنان این رشته 
باشیم. مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: در 
پایان این مراسم از ورزشــکاران و پیشکسوتان رشته تیراندازی با 

کمان استان تجلیل شد.

ابوذر ربیع زاده ورزشکار پرافتخار چهارمحال و بختیاری از 21 تا 
27 اسفند در نخستین اردوی ارزیابی و انتخابی تیم ملی کشتی 
ناشــنوایان حضور می یابد. رییس هیئت ناشنوایان چهارمحال و 
بختیاری گفت: این اردو به  منظور آماده  ســازی ورزشکاران برای 
شرکت در بیست و ســومین دوره المپیک تابســتانی ناشنوایان 
برگزار می شود. فرزاد رحیمی افزود: شهر سامسون ترکیه از 27 
تیر تا 8 مرداد ســال آینده میزبان مســابقات المپیک ناشنوایان 
است. ابوذر ربیع زاده اردیبهشت امســال موفق شد نشان طالی 

مسابقات کشتی قهرمانی جهان را کسب کند.

مسابقات بســکتبال جام فجر اســتان چهارمحال و بختیاری با 
قهرمانی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد شــهرکرد به پایان رسید. 
رییس هیئت بســکتبال چهارمحال و بختیاری گفت: دو گروه 
شــش تیمی به مرحله نهایی ایــن مســابقات راه یافتند که در 
نهایت تیم های دانشــگاه هــای آزاد و دولتی شــهرکرد از یک 
گروه و دو تیم بروجن و پیشکســوتان شــهرکرد در گروه دیگر 
به مرحله بعدی رســیدند. نعیم امامی افزود: در نیمه نهایی تیم 
پیشکسوتان شهرکرد توانست تیم دانشــگاه دولتی این شهر را 
شکست دهد و تیم دانشگاه آزاد شهرکرد هم از سد تیم بروجن 
گذشــت. وی گفت: در مرحله نهایی هم تیم بسکتبال دانشگاه 
آزاد شهرکرد بر تیم پیشکســوتان این شهر پیروز و قهرمان این 

دوره از مسابقات شد.

 360 نفر از فعاالن محیط زیست عالوه بر کاشت درخت، معابر، 
پیاده روها و مبادی ورودی مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری 
را از زبالــه ها پاک ســازی کردند. شــهردار شــهرکرد هدف از 
نهال کاری و پاک سازی معابر شهرکرد را ترویج فرهنگ حفاظت 
از محیط زیست و آماده سازی شــهر برای استقبال از میهمانان 
و گردشگران نوروزی دانست. وی ســرانه فضای سبز شهرکرد 
را 18 متر مربع اعالم کــرد و گفت: این رقم شــش متر مربع از 
میانگین کشوری بیشــتر اســت. آقای غالمیان افزود: دومین 
بوستان بانوان شــهرکرد در جنوب این شهر تا پایان سال 96 به 

بهره برداری خواهد رسید.

رییس هیئت تیراندازی با کمان 
چهارمحال و بختیاری معرفی شد

دعوت کشتی گیر ناشنوای 
چهارمحالی به اردوی تیم ملی

پایان مسابقات بسکتبال جام فجر با 
قهرمانی دانشگاه آزاد شهرکرد

کاشت 2 هزار نهال هم زمان با 
خانه تکانی طبیعت در شهرکرد

کودک 7 ساله چالشتری 
اهداکننده عضو شد

ایسنا: پروفسور حســین صدقی اولین ایرانی دارنده درجه 
دکترای تخصصی هیدرولوژی مهندسی در ارتباط تلفنی 
با نشســت هم اندیشــی انتقال بین حوضه ای آب که، 19 
اسفندماه در دانشــگاه شــهید چمران اهواز برگزار شد، با 
اشــاره به اینکه زاگرس مرکزی به لحاظ منابع آب فصلی 
گل سرســبد مناطق کشــور اســت و می تواند خوزستان 
و اســتان های مجــاور آن را از منابــع آب بهره مند کند، 
اظهارکرد: چنین نشســتی باید 30 ســال پیش تشکیل 
می شــد؛ در این منطقه، رودخانه هایی جریــان دارند که 
حدود 50 درصد منابع آبی کشــور را تشکیل می دهند، اما 
در طول زمان طرح هایی روی آنها اجرا شده است که امروز 

نتیجه آن را می بینیم و بسیار متاسف هستیم.

وی با بیان اینکه من در سال 65 از سوی سازمان آب منطقه 
اصفهان بــرای ارزیابی آب مــازاد رودخانــه کارون به این 
منطقه آمدم، گفت: پس از ارزیابی ها، تونل کوهرنگ یک، 
در دوره دکتر مصدق در ســال 32 و تونل کوهرنگ 2 را در 
سال 65 آغاز کردیم و پس از آن کار روی پروژه سوم شروع 
شد. این استاد برجسته علوم آب کشــور تصریح کرد: این 
تونل از لحاظ شرایط زمین شناسی به گونه ای بود که مانند 
یک زهکش، آب را به دلیل وجود الیه های کارستی جذب 
می کرد. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که اجرای آن 
دیگر ضرورتی ندارد؛ زیرا انتقال آب مغایر با شرایط طبیعی 
خواهد بود و تحوالت زمین شناســی بســیار مضری را نیز 
به وجود می آورد. صدقی با بیان اینکه همه هموطنان برای 

من گرامی و عزیز هســتند، تصریح کرد: می خواهم بگویم 
در شرایط فعلی الزم اســت که دولت یک برنامه مطالعات 
آمایش منطقه ای در حوضه آبریز رودخانه کارون آغاز کند؛ 
زیرا ما خوزســتان را داریم از دســت می دهیم و  تقریبا از 
دســت داده ایم. پروژه های انتقال آب خطرات زیادی برای 

دشت خوزستان داشته است.
بنیان گذار دانشــکده علوم آب دانشــگاه شــهید چمران 
اهواز عنوان کرد: اروندکنار،آبادان و خرمشــهر با شــرایط 
نامساعدی دست به گریبان شــده اند. نمک ها را وارد آب 
و در هورالعظیم و خوزســتان حصار کردیم که حتی صدام 
از ما شــکایت کرد و بعد که به شــادگان منتقل شد، یک 
مرکز نمک برای خوزستان ایجاد کرد که اراضی سالم را در 
خوزستان از چهار منبع در معرض نمک قرار می داد و نمک 

حکم مرگ را برای این استان دارد.
صدقی با اشاره به اینکه آب شــور دریا، آب زیرزمینی شور، 
پساب های کشت و صنعت نیشکر و اکنون سد گتوند، منابع 
نمک در خوزســتان هستند، افزود: ســد گتوند به تنهایی 
حدود 10 میلیــارد مترمکعــب آب را به شــورابه تبدیل 
می کند. ما با بحران بسیار شــدید و خطرات بسیار زیادی 

مواجه هستیم و خوزستان در معرض نابودی است.
وی با بیان اینکه مردم خوزستان با یک بارندگی ناچیز روانه 
بیمارستان می شــوند، گفت: اکنون صدای پزشکان هم در 
خصوص برنامه های کشــاورزی و طرح های سدسازی در 
آمده است. باید شــرایط طبیعی این رودخانه را احیا کنیم. 
من در ســال های 65  و 70 این طرح را عنــوان کردم که 
زاینده رود به عنوان مرکز توزیع آب کارون در فالت مرکزی 

عمل کند، اما اکنون کار به کجا کشیده است؟
این متخصص علوم آب کشور تاکید کرد: باید از این اتفاقات 
و تبعات نتیجه بگیریم و روی یک برنامه آمایش منطقه ای 
کار کنیم که اصال خوزســتان را چگونــه می توانیم نجات 

دهیم؛ چراکه خوزستان تقریبا از دست رفته است.

شــهردار سفیددشــت گفــت: ارزش تولیــد و برداشــت 
گل محمدی در هر یــک هکتار معــادل 30 میلیون تومان 
خواهد بود. محمدحســین ایزدی در برنامه نمادین کاشت 
گل محمدی در 10 هکتار از اراضی سفیددشــت با اشاره به 
اینکه کاشت گیاهان دارویی در دشت ها و اراضی باعث حفظ 
منابع آبی و جلوگیری از تولید ریزگرد می شــود اظهار کرد: 

گل محمدی یکی از گیاهان دارویی است که عالوه بر صرفه 
اقتصادی، به آب کمی برای رشــد نیاز دارد. وی با اشاره به 
اینکه سفید دشــت یکی از دشت های شــرقی چهارمحال 
و بختیاری محســوب می شــود و در جاده ترانزیتی شمال 
به جنوب قرار دارد گفت: کشــت گیاهان دارویی بخصوص 
گل محمــدی می تواند بــر ارزش گردشــگری و ظرفیت 

توریســت پذیری بیفزاید. شهردار سفیددشــت بیان کرد: 
روزانه 7 میلیون مســافر برای دیدن مراســم گالب گیری 
و اســتفاده از طبیعت گل محمدی به کاشان سفر می کنند 
که با توسعه این صنعت در سفیددشت نیز می توانیم شاهد 
حضور مسافران بسیاری به این شهر باشــیم. ایزدی گفت: 
سرمایه حاصل از کشت گل محمدی در 10 هکتار از اراضی 
شهرداری سفید دشت به عنوان یک سرمایه ثابت محسوب 
می شــود که در آینده در هر یک هکتــار 30 میلیون تومان 

درآمد ثابت برای شهرداری به دنبال خواهد داشت.

  باید از این اتفاقات
 و تبعات 

نتیجه بگیریم و روی 
یک برنامه آمایش 

منطقه ای کار کنیم 
که اصال خوزستان 

را چگونه می توانیم 
نجات دهیم

یک استاد برجسته علوم آب کشور گفت: پروژه تونل سوم کوهرنگ مانند یک زهکش آب را جذب می کرد 
از این رو به این نتیجه رســیدیم که اجرای این پروژه دیگر ضرورتی ندارد زیرا انتقال آب مغایر با شرایط 

طبیعی خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای چهارمحــال و بختیاری 
گفت: مراکز معاینه فنی اســتان در تعطیالت نوروزی، فعال و آماده 
ارائه خدمات به مسافران و دارندگان وســایل نقلیه سبک و سنگین 
است. منوچهر سلمان زاده  اظهار کرد: هم اکنون دو مرکز معاینه فنی 
خودروهای سنگین و نیمه ســنگین در بروجن و شهرکرد فعال است 
که دارندگان وسایل نقلیه می توانند همه روزه در ایام نوروز از خدمات 
این مراکز بهره مند شــوند. وی افزود: تمام مجتمع های خدمات بین 
راهی استان با امکاناتی مانند رســتوران، نمازخانه و جایگاه سوخت، 
برای استراحت و رفع نیازهای مســافران نیز آماده خدمات رسانی به 
مســافران نوروزی اســت. ســلمان زاده گفت: هم اکنون 6 مجتمع 
خدمات رفاهی بین راهی در استان فعال و عملیات ساخت 5 مجتمع 

خدمات رفاهی بین راهی در استان در دست انجام است.

رییس اتحادیه پوشاک شهرستان شهرکرد از رکود بازار پوشاک شب 
عید در اســتان خبر داد. منصور کیانی اظهار کرد: امســال وضعیت 
فروش در بازار پوشاک شــب عید در استان نامطلوب و  فروش حدود 
50 درصد کمتر بوده اســت. وی از رکود بازار پوشــاک شب عید در 
چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: هم اکنون 100 واحد صنفی 
به دلیل رکود بازار اقدام به اجرای طرح فــروش فوق العاده کرده اند. 
کیانی میزان رشد قیمت در بازار پوشاک استان را طی سال جاری 10 
درصد اعالم کرد و گفت: این افزایش قیمــت با توجه به تورم چندان 

عجیب نیست و نسبت به دیگر کاالها این رشد ناچیز بوده است.
رییس اتحادیه پوشاک شهرستان شــهرکرداز وجود یک هزار و 200 
واحد صنفی در این اتحادیه خبر داد و گفت: در حال حاضر 30 درصد 

این واحدها به علت رکود بازار، غیر فعال هستند. 

مراکز معاینه فنی چهارمحال
و بختیاری درنوروز فعال است

بازار پوشاک شب عید در 
چهارمحال راکد است

روایت پروفسور صدقی از پروژه های انتقال آب کارون؛

به  مطالعات آمایش منطقه ای در حوضه آبریز کارون نیاز است

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری از احداث 20 کیلومتر جاده 
عشایری در این اســتان خبر داد. یحیی حسین پور با اشاره به اینکه از 
سال 93 تاکنون 70 کیلومتر جاده عشایری در چهارمحال و بختیاری 
احداث شــده و یک هزار و 200 خانوار از این خدمات بهره مند شدند، 
اظهار کرد: از این مجموع 20 کیلومتر در ســال جاری ســاخته شده 
است. وی با اشاره به اهمیت بازگشایی ایل راه ها در استان بیان داشت: 
بازگشایی و مرمت ایل راه های عشایری در 9 ماهه ابتدای سال جاری 

850 کیلومتر و احداث کانال     های کشاورزی یک هزار متر بوده است.
حسین پور گفت: امسال دو ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی تکمیل شد 
که 720 خانوار از این طرح بهره مند شدند و به منظور تامین آب شرب 

عشایری، آب رسانی سیار به میزان 180 میلیون لیتر صورت گرفت.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری از 
همکاری سه هزار و 576 نفر خیر استانی با اداره کل بهزیستی در سال 
جاری خبر داد. عباس عالی در گفت  و گو با ایســنا  اظهار کرد: امسال 
عمده کمک های خیرین در زمینه تهیه جهیزیه، ساخت و تعمیرات 
مســکن و خرید لوازم زندگی بوده اســت. وی با اشــاره به رشد 10 
درصدی میزان کمک خیرین، تصریح کــرد: میزان کمک خیرین در 
سال جاری 234 میلیارد و 542 میلیون ریال بوده است .عباس عالی 
در ادامه افزود: میزان کمک خیرین در سال گذشته نیز 215 میلیارد 
و 664 میلیون ریال بود. وی از وجود 30 موسســه خیریه در اســتان 
خبر داد و گفت: پرداخت این کمک ها بــه صورت نقدی، غیر نقدی و 
خدماتی است. عالی با اشاره به همکاری سه هزار و 576 نفر خیر استانی 
با اداره کل بهزیستی، خاطرنشان کرد: امســال بخش عظیمی از این 
کمک ها توسط خیرین شهرستان شــهرکرد جمع آوری و در همین 

منطقه نیز هزینه شده است .

احداث 20 کیلومتر جاده عشایری
در سال جاری

همکاری 3 هزار و 576 نفر خیر با 
اداره کل بهزیستی چهارمحال

شهرستان

ایرنا: رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی بروجن از آغاز 
انتشار فراخوان دهمین جشنواره موسیقی محلی مناطق 

زاگرس نشین در این شهرستان خبر داد.
رحمت ا... یوسف زاده  از دائمی شــدن دبیرخانه جشنواره 
موســیقی محلی زاگرس نشینان کشــور در شهرستان 
بروجن از سوی مســئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خبر داد و افــزود: دهمین دوره این جشــنواره هم زمان با 

هفته والیت سال 96 به میزبانی بروجن برگزار خواهد شد.
وی، با اشــاره به اختصــاص 700 میلیون ریــال اعتبار 
برای برگزاری دهمین جشــنواره زاگرس نشــینان گفت: 
این فراخوان برای ادارات کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
17استان زاگرس نشین ارسال می شود. یوسف زاده گفت: 
هنرمندان مناطق زاگرس نشین برای ارسال آثار تا ابتدای 
شهریورماه ســال 96 فرصت دارند. وی افزود: حفظ هنر 
اصیل و معرفی موسیقی مقامی، منطبق با فرهنگ ایرانی 

اسالمی مهم ترین هدف برگزاری این جشنواره است. 
به گزارش ایرنا، جشــنواره موســیقی مقامی ســنتی و 
محلی مناطق زاگرس نشــین در 9 دوره گذشته با حضور 
هنرمندان استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
اصفهان، ایالم، بوشهر، چهارمحال وبختیاری، خوزستان، 
فارس، کردســتان، کرمانشــاه، کهگیلویــه وبویر احمد، 

لرستان، همدان و هرمزگان در بروجن برگزار شده است. 

علیرضا معتمــدی رییــس اتحادیه صنف عکاســان و 
فیلم برداران شهرستان شهرکرد با هشدار نسبت به مراکز 
فیلم برداری و عکاسی فاقد مجوز اظهار داشت: شهروندان 
برای تهیه فیلم و عکس مراسم  و مناسبت های خصوصی 
و خانوادگی خود به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب 
معتبر، تاریخ اعتبار و مکان های صنفی و تجاری مراجعه 

کنند. 
وی با اشــاره به ضرورت تنظیم قراردادهای رســمی که 
اتحادیــه در اختیار اصناف قــرار داده، افــزود: با تنظیم 
قرارداد، مشکالت فنی یا مالی از سوی کارشناسان رسمی 
اتحادیه عکاســان و فیلم برداران با کمک دســتگاه های 
مرتبط بررســی می شــود. وی تصریح کرد: همشهریان 
محترم از بســتن قرارداد با عکاســان و فیلم بردارانی که 
توســط تاالرهای پذیرایی و یا آرایشگاه های زنانه معرفی 
می شــوند، خودداری کنند زیرا هیچ تاالر یا آرایشگاهی 
مجاز به الزام معرفی شخص خاصی نیســت و این اقدام 

خالف قانون نظام صنفی است.
رییس اتحادیه صنف عکاســان و فیلم برداران شهرستان 
شــهرکرد افزود: شــهروندان با آگاهی و اطالع کامل از 
خدمات اصنــاف معتبر اســتفاده کنند تا توســط افراد 
سودجو مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و خاطرات شیرین 

و لحظه های شاد آنها تلخ نشود.

جوان 30 ســاله اي که براي چیدن کرفــس به کوه هاي 
آقاسید رفته بود بعد از اینکه توســط منابع محلي اعالم 
شد که فوت کرده است با امداد و نجات شبانه روزي تیم 
امداد کوهســتان جمعیت هالل احمر کوهرنگ از مرگ 

حتمي نجات یافت.
به گزارش جهانبیــن نیوز، به نقــل از کوهرنگ خبر، در 
حالی که در خبری از منابع محلي روســتاي آقاســید، 
مرگ مرد 30 ســاله مذکور تاییدشــده بــود اما رییس 

جمعیت هالل احمر کوهرنگ 
در خبري خوشحال کننده از 
زنده بودن وي خبر داد. بیژن 
طاهري رییس جمعیت هالل 
احمــر کوهرنگ افــزود: تیم 
امداد و نجات کوهســتان این 
جمعیت، متشکل از 4 نجاتگر 
به همراه راهنمایان محلي بعد 
از 10 ســاعت پیــاده روي در 
 ارتفاعات خطرناک و کوه هاي

 صعب العبور توانســتند این 
جوان 30 ساله را نجات دهند.

طاهــري گفــت: بــا اینکــه 
اهالــي اصــرار داشــتند که 
فرد مــورد نظر فــوت کرده و 
درون غاري رها شــده اســت 
امــا تیم امــداد کوهســتان 

با امیــد زیــاد، ســختي کوه ها و خطــرات را بــه جان 
 خریدنــد و  جــوان مذکــور را از مرگ حتمــي نجات 

دادند.
رییس جمعیت هالل احمــر کوهرنگ بیان داشــت: با 
توجه به ســخت بودن مســیر، خالي بودن برف، سرماي 
سوزناک و لیز بودن ارتفاعات و شیب هاي خطرناک بعد 
از پیاده روي 9 ســاعته مصدوم  با کمک تعدادي از مردم 

برگزاری جشنواره موسیقی 
مناطق زاگرس نشین در بروجن

تشدید نظارت بر موسسات 
عکاسی و فیلم برداری شهرکرد

 نجات معجزه آساي جوان
 30 ساله کوهرنگي

به سمت اســتان خوزستان به روســتاي چلو برده و برای 
معالجه به بیمارستان تحویل داده شد.

آقاي طاهري با اشــاره به نزدیک بودن ایام نوروز و هجوم 
افراد براي چیدن کرفس، خواســت از ورود به ارتفاعات و 
 کوه ها بــا توجه به وضعیــت خطرناک کوه هــا خودداري 

کنند.
بــه گــزارش کوهرنــگ خبــر، ســاعت 14 عصــر روز 
چهارشــنبه  18 اســفند مــاه طــي تمــاس تلفنــي 
از ســوی اهالــي خبــری مبنــي بــر اینکــه یــک 
 جــوان 30 ســاله بــه همــراه دوســتان خــود بــرای 
جمع آوري کرفــس به کوه هــاي صعب العبور آقاســید 
رفته اســت و از سرنوشت وي خبری نیســت به جمعیت 
هالل احمر داده شــد که خوشــبختانه این فــرد با امداد 
 و نجــات جمعیت هالل احمــر کوهرنــگ از مرگ نجات

 یافت.

تیم امداد 
کوهستان با امید 

زیاد، سختي کوه ها 
و خطرات را به جان 

خریدند و جوان 
مذکور  را از مرگ 

 حتمي نجات 
دادند
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 پیشنهاد  سردبیر: 
طناب مجازات بر گردن 2 جوان متجاوز

تصاویری که به تازگی منتشر شده است، موجودی انسان نما را 
در شهر »کیتوی« زامبیا نشــان می دهد. این موجود عجیب در 
میان ابرها و در باالی مرکز خرید »ماکوبا« مشــاهده شد. بنا به 
گفته یکی از شاهدان عینی، بسیاری از مردم با دیدن این موجود 
عجیب شروع به پرستیدن آن کرده و بسیاری دیگر نیز پا به فرار 
گذاشتند. بنا به گفته افراد محلی، این موجود عجیب که حدود 
100متر طول داشت به مدت 30 دقیقه در آسمان مانور می داد 

و موجب ترس و وحشت مردم شد.

 انفجار خانه مسکونی که جمعه 
شب در محله شــهریار اردبیل 
اتفاق افتاد، باعث کشته شدن 
7 نفر و مصدومیت 4 نفر شــد. 
ناصر عتباتی بــا اعالم این خبر 
گفت: بی احتیاطی و تهیه مواد 
محترقه دست ســاز سبب این 
انفجار شده و متاسفانه تعدادی 
از همشهریان در این حادثه جان 
خود را از دست دادند. به گفته دادســتان عمومی و انقالب استان 

اردبیل، حال یکی از مصدومین نیز وخیم گزارش شده است.

مرد 40 ســاله ای کــه با حمله 
یوزپلنگ در یکی از روستاهای 
الموت دچار جراحاتی در ناحیه 
سر، گردن و دســت شده بود، 
توســط تیم درمانی این مرکز 
درمان شــد و از مرگ حتمی 
نجات یافت. عابدینی پرســتار 
بخش آی ســی یــوی مرکز 
آموزشــی درمانی شــهید رجایی قزوین اظهار کرد: این بیمار که 
به شدت مضروب شده بود، بعد از 10 روز بستری، با وضعیت مطلوب 

مرخص شد.

مــرد 74 ســاله ای، پــس از 
ایســت کامل قلبی و با تالش 
فوریت هــای  تکنســین های 
پیــش  اورژانــس  پزشــکی 
بیمارســتانی 11۵ شهرستان 
نجف آبــاد، به زندگــی دوباره 
بازگشــت. مدیر روابط عمومی 
حوادث و فوریت های اورژانس 
پزشکی اصفهان اعالم کرد: در پی اعالم این اتفاق، نیروهای امدادی 
به محل اعزام شدند و این مرد 74 ساله پس از۲0 دقیقه تالش، به 

زندگی دوباره بازگشت.

در اثــر تصادف یــک خودروی 
پراید در مســیر صفه به سمت 
بیمارســتان الزهرا)س( 6 نفر 
مصدوم شدند. مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی اورژانس 
استان اصفهان اعالم کرد: جمعه 
شب یک دستگاه خودروی پراید 
به علت عدم مهارت مناسب در 
رانندگی در محور صفه به سمت بیمارستان الزهرا)س( شهر اصفهان 
دچار تصادف شــد. وی افزود: این حادثه در مسیر جاده صفه اتفاق 

افتاد و باعث آسیب دیدگی 6 سرنشین شد.

 بهــزاد بزرگــزاد مدیرعامــل 
سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهــان گفت: برخــورد یک 
دســتگاه خودروی ۲06 با تیر 
چراغ برق، به سامانه 1۲۵ اطالع 
داده شــد. اکیپ هــای امداد 
پس از رســیدن به محل، شاهد 
برخورد شــدید یک دســتگاه 
خودروی پژو ۲06، با تیر چراغ برق کنار اتوبان و محبوس شدن راننده 
خودرو شد که زنی جوان و دو کودک وی )پسری 10 ساله و دختری 
6 ساله( بودند. متاســفانه راننده خودروی مذکور به علت جراحات 

شدید وارده، در دم جان باخته بود.

موجود انسان نما در آسمان!

جزئیاتی از انفجار خانه بر اثر مواد 
محترقه دست ساز و مرگ ۷ نفر

یوزپلنگ، مرد 40 ساله را در قزوین 
تکه و پاره کرد

احیای موفق مرد ۷4 ساله 
در نجف آباد

تصادف خودروی پراید 6 نفر را 
مجروح کرد

در پی حادثه برخورد پژو 206 با تیر برق در اتوبان شهید کشوری؛

سرعت غیر مجاز، مرگ مادر را رقم زد

عکس روز

حوادث ایران

پســر جوان برای آخرین تحقیقات به دادســرای جنایی تهران منتقل شد 
و جزئیات تــازه ای را فاش کرد. در این جنایت که شــامگاه دوشــنبه، ۲4 
اسفند سال گذشــته در خیابان پاســداران رخ داد، مرد 4۵ ساله ای به نام 
مهدی با ضربات کارد کشته شــد. درپی شــروع تحقیقات جنایی، ردپای 
پسر۲1ســاله ای به نام حمیدرضا دراین ماجرا به دســت آمد و به دســتور 
بازپرس محسن مدیر روستا از شعبه ششم دادسرای جنایی تهران، دستگیر 
شد. متهم  به قتل در نخستین بازجویی ها گفت: چند روز پیش از این حادثه 
در پارک نشسته بودم که مهدی )مقتول( مرا به خانه یکی از دوستانش برد. 
وقتی به آنجا رفتم، احســاس کردم بیهوشــم کرده و مرا مورد آزار و اذیت 
قرار داده اند. بعد از آن چند بار درباره این موضــوع با مهدی صحبت کردم 
که ضدونقیض حرف می زد. اما مدتی بعد متوجه شــدم او و دوستانش مرا 
بیهوش کرده و مورد تجاوز قرارداده اند؛ به همین خاطر روز حادثه مهدی را 
در پارک با چاقو کشتم. به دنبال اعترافات پسر جوان، او به بازسازی صحنه 
قتل پرداخت و با حضور در شــعبه ششم دادســرای جنایی تهران، آخرین 
دفاعیات خود را مطرح کرد. اما این بــار اظهارات تازه ای مطرح کرد و گفت: 
واقعیت ماجرا این بود که دو روز قبل از جنایت پولی برای خرید شیشــه به 
مقتول دادم اما او بعد از گرفتن پول ناپدید شــد. هر چقدرهم تماس گرفتم 
تلفنم را جواب نمــی داد. به همین دلیل با تلفن دیگــری با او تماس گرفتم 
که جواب داد و با هم قرار گذاشتیم. زمانی که به پارک آمد یک پایپ خالی 
با خودش آورده بود و من که از این موضوع خیلی ناراحت شــده بودم، با او 
بحثم شد و با چاقویی که از قبل تهیه کرده بودم به جانش افتادم؛ اما از این 

ماجرا به شدت پشیمان هستم.

مادری که دوکودک خود را کشــته است، در برابر ســومین اتهام قتل قرار 
گرفت. تحقیقــات جنایــی از زن جوانی کــه در اقدامــی جنون آمیز دو 
فرزندش را به قتل رسانده است، درحالی ادامه دارد که کارآگاهان، با کشف 
سرنخ هایی احتمال می دهند او ســال ها قبل نیز، فرزند دیگرش را به قتل 
رسانده باشــد. دراین جنایت  که صبح شــنبه ۲3 بهمن رخ داد زن جوان، 
دختر و پسر خردسالش را خفه کرد و بعد هم سعی کرد به زندگی اش پایان 
دهد؛ اما خواهرش سررســید و بــا انتقال پیکرنیمه جانش به بیمارســتان 
ازمرگ نجــات یافت. »ناهیــد« پس از بهبــود حال خود و در نخســتین 
بازجویی ها گفت: »می خواســتم بمیرم اما نمی دانم چرا زنده مانده ام. من 
نمی خواســتم بچه هایم بی پدر بزرگ شوند. همســر اولم اعتیاد داشت. به 
همین دلیل مجبور به جدایی شــدم و بعد از مدتی با شــوهر دومم ازدواج 
کردم. اوایل زندگی خوبی داشــتیم اما پس از مدتی فرزندان شــوهرم وارد 
زندگی مان شــدند و بعد از آن بدبختی و آوارگی من شروع شد. شوهرم نیز 
هربار بهانه ای می گرفت و دعوایی به راه می انداخت. او نمی خواست دخترم 
که ازشوهرقبلی ام اســت، با ما زندگی کند. بچه هایش هم مخالف ازدواج ما 
بودند تا اینکه به خواسته  شان رســیدند. نمی خواستم دختر و پسرم بی پدر 
بزرگ شوند و سرنوشــتی مثل من پیدا کنند. پس از خوراندن قرص خواب 
به بچه ها، آنها را خفه کردم و رگ دســتم را هم زدم و دیگر هیچ چیزی به 
یاد ندارم؛ تا اینکه چشم باز کردم و دیدم در بیمارستان بستری هستم.« در 
ادامه تحقیقات، مرد میانسالی که از اقوام قاتل اســت، به دادسرا رفت و به 
بازپرس جنایی گفت: »ناهید ســال ها قبل دختر یک سال و نیمه ای داشت 

که او را هم به قتل رسانده است.«

عامل هک گوشی تلفن همراه یک دختر جوان که تصادفی یکی از همکاران او از 
آب درآمد، پس از دستگیری، انگیزه خود را خواستگاری و شناخت بیشتر قبل از 
ازدواج مطرح کرد. سرهنگ جواد جهانشیری رییس پلیس فتای استان خراسان 
رضوی، در تشریح خبر اظهار داشت: خانمی با در دست داشتن مرجوعه قضائی، به 
پلیس فتای استان مراجعه کرد و درخواست رسیدگی به شکوائیه خود را داشت. 
وی تصریح کرد: شاکی در اظهارات اولیه خود به کارشناسان پلیس فتا گفت که 
از سوی فردی ناشناس و با نام وی، برای برخی از همکارانش در شبکه اجتماعی 
درخواست هایی ارسال شده و باتوجه به نوع کارش که مسئول فروش شرکت بوده 
و با همکارانش در سراسر ایران ارتباط دارد، این موضوع باعث سلب آسایش وی 
شده است. سرهنگ  جهانشیری افزود: کارشناسان پس از اخذ اظهارات شاکی، 
رسیدگی به پرونده را در دســتور کار قرارداده و با بررسی گوشی شاکی مشخص 
شد گوشی وی توسط فردی که مشــخصاتش برای شاکی نیز ناآشناست، هک 
شده و با دسترسی به شبکه اجتماعی شاکی، یک نسخه از شبکه اجتماعی وی در 
دست این فرد ناشناس قرار گرفته است. این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات و 
بررسی های فنی صورت گرفته، کارشناسان موفق به شناسایی هویت متهم شده 
و با پیگیری انجام شده متهم در این رابطه، دستگیر و به مکان پلیس فتا منتقل 
شد. وی افزود: متهم که مردی 3۲ ساله و مجرد بود، یکی از همکاران شاکی از آب 
درآمد و در مواجهه با ادله فنی، بزه خــود را پذیرفت و انگیزه اش را از نقص حریم 
خصوصی شاکی و ورود به شــبکه اجتماعی وی، خواستگاری و شناخت بیشتر 
قبل از ازدواج عنوان کرد و گفت: بنده در امر ازدواج بسیار وسواسی هستم و برای 
اطمینان بیشتر از نجابت شاکی، پیام های شــیطنت آمیزی به وی و بعضا برای 

برخی از همکارانش ارسال کردم تا نتیجه امر را ببینم!

هک گوشی همکار به بهانه ازدواجمادر قاتلتوهمات شیشه ای

ویژه

پسر جوان وقتی دید پدرخوانده اش حقوق او را نمی دهد، 
سناریوی سرقت از شرکت کامپوزیت پدرخوانده اش را در 

آبادان به اجرا رساند.
به گــزارش رکنا، چنــد روز قبل مامــوران کالنتری 13 
قدس آبادان، در جریان دســتبرد از شرکت تولید و نصب 
کامپوزیــت در منطقه ایســتگاه 7 آبادان قــرار گرفته و 
ماموران تجســس کالنتری برای تحقیقات فنی در محل 
حاضر شــدند. ماموران در تحقیقات ابتدایــی با توجه به 
ســالم بودن قفل درهای ورودی پی بردنــد که عامل این 
سرقت با در دست داشــتن کلیدها به راحتی وارد شرکت 
شده و دست به سرقت زده اســت. در این مرحله ماموران 
با فرضیه اینکه سرقت از سوی یکی از آشنایان یا کارگران 
شرکت صورت گرفته اســت، تحقیقات فنی خود را آغاز 
کردند. تجســس های فنی پلیس به پسر جوانی رسید که 
از چندی قبل به عنوان پســر خوانده مدیر شرکت در این 
محل شروع به کار کرده و شــب ها نیز در شرکت زندگی 
می کرد؛ اما چندی پیــش به خاطر بحــث و درگیری با 
مدیر شرکت، از محل کارش خارج شــده و دیگر کسی از 
او اطــالع ندارد.بدین ترتیب تحقیقات فنــی و اطالعاتی 
برای دستگیری پسرخوانده مدیر شــرکت کلید زده شد 
تا اینکه روز پنجشنبه 19 اســفند ماه مخفیگاه او، ردزنی 
و این متهم جوان در محاصره پلیس دســتگیر شــد و در 
بازرسی مخفیگاه او، وسایل سرقتی شــرکت کامپوزیت 
به دست آمد. عرفان 17 ســاله به ماموران گفت: در زمان 

کودکی ام پدر و مادرم را از دســت دادم و مدتی با خواهرم 
زندگی می کردم که وی ازدواج کرد و دامادمان حاضر نشد 
در کنار آنها زندگی کنم؛ به همیــن خاطر مدتی در خانه 
دایی ام زندگی مــی کردم. وی افزود: چند ســال در خانه 
دایی ام بودم تا اینکه ۲ ســال پیش مرا از خانه شان بیرون 
کردند تا اینکه با مدیر شــرکت کامپوزیت آشنا شدم و او 
به عنوان پدرخوانده مرا در شرکتش مشغول به کار کرد و 
همچون بچه هایش مرا دوست داشت و به من پول جیبی 
می داد؛ ولی شب ها در همان شــرکت می خوابیدم.پسر 
جوان گفت: از مدیر شرکت خواســتم با من قرارداد ببندد 
و حقوقم را پرداخت کند؛ اما او نپذیرفت و چند بار بر ســر 
این مسئله با هم بحث کردیم؛ تا اینکه تصمیم گرفتم مدیر 
شــرکت را نزد کارگرانش بدنام کنم که او متوجه این کار 

شد و درگیری ما باال گرفت.
عرفان گفت: آخرین بار که با پدر خوانده ام درگیر شــدم 
او مرا اخراج کرد و از در آخریــن حرف هایش ادعا کرد که 
قصد داشــته با حقوق هایی که به من نمی پرداخت، یک 

خانه برایم بخرد.
پس از اینکه از شــرکت خارج شــدم تصمیم گرفتم برای 
گرفتن حق و حسابم دســت به دزدی از شرکت بزنم. وی 
ادامه داد: با در دست داشــتن کلید شرکت به راحتی وارد 

آنجاشدم و تصمیمم را عملی کردم.
بنابر این گــزارش، عرفان با قرار وثیقه روانه زندان شــد و 

تحقیقات درخصوص این پرونده ادامه دارد.

امکان زنده مانــدن اکثر افراد بدون غــذا حداقل به مدت 
چند هفته یا کمی بیشــتر اســت؛ درنهایت، پس  ازآن به 
علت گرســنگی جان می دهند. با این  وجود، اینکه انسان 
تا چه مدت می تواند بدون غذا زندگی کند، بازهم مســئله 
پیچیده ای است. بدون آب، افراد مختلف بیش از یک هفته 
زنده نمی مانند، اما در مورد گرسنگی، این زمان محدوده 
بیشتری را دربرمی گیرد. شاید زندگی اسرارآمیز آنگوس 
باربیری در این مورد نمونه جالب توجهی باشــد؛ شخصی 

که 3۸۲ روز هیچ غذایی نخورد و زنده ماند! 
امروزه شــواهد کمی در مورد آنگوس باربیری وجود دارد؛ 
تنها در چند روزنامه قدیمی که داستان زندگی او را بازگو 
کرده اند و همچنین گزارشــی منتشرشده در سال 1973 
که در آن پزشکان به تشریح آزمایش های او پرداخته اند. بر 
اساس این گزارش، باربیری از حدود بیش از یک سال قبل، 
به دپارتمان پزشکی دانشگاه سلطنتی داندی، اسکاتلند، 
می رفته و تقاضای کمک می کرده اســت. او به شدت چاق 
بوده و به گفته پزشکانش، 4۵6 پوند )۲07 کیلوگرم( وزن 
داشته است. پزشــکان تصمیم گرفتند او را در دوره کوتاه 
گرسنگی نگه دارند تاکمی از وزن خود را از دست بدهد؛ اما 
انتظار نداشتند این دوره گرسنگی، اینچنین طوالنی شود. 
درواقع با سپری شــدن هفته های متوالی، باربیری که از 
وزن باالی خود ناراضی بود، به ادامه این دوره گرســنگی 
مشتاق تر می شــد. هدف اولیه او، 40 شــبانه روز سپری 
کردن بدون غذا بود که برنامه بســیار خطرناکی محسوب 

می شد؛ اما باربیری برای رسیدن به وزن دلخواه خود یعنی 
1۸0پوند )49 کیلوگرم( می خواســت به این برنامه ادامه 
دهد. در کمال تعجب پزشکان، او به راحتی زندگی روزمره 

خود را ادامه می داد. 
باربیری بدون هیچ مشکلی از خانه به بیمارستان می آمد و 
معاینات و همچنین اقامت یک شبه خود را در بیمارستان 
ســپری می کرد. آزمایش های قند خون او نشــان داد که 
باوجود کاهش زیاد قند خون، قادر به انجام عملکرد عادی 
اســت. به این ترتیب، باربیری با اثبــات اینکه هیچ غذایی 
نخورده است، دوره گرســنگی خود را به جای چند هفته 
به چند ماه رســاند. او در طول این دوره، تنها مکمل هایی 
ازجمله پتاسیم و سدیم را مصرف کرد و تنها اجازه نوشیدن 
قهوه، چای و آب گازدار را داشت که همه آنها فاقد کالری 
هستند. همچنین در موارد انگشت شماری، بخصوص در 
چند هفته پایانی دوره گرســنگی خود، تنها قند یا شیر را 
به همراه چای خورده بود. در پایان این دوره، باربیری موفق 

شد به وزن ایده آل خود یعنی 1۸0پوند برسد. 
بریده ای از روزنامه ایونینگ تلگراف، گزارشــی از داستان 

آنگوس باربیری را در 11 ژوئیه 1966 منتشر کرده بود. 
دوره گرسنگی این مرد اسکاتلندی شاید بهترین مثال از 
یک رژیم غذایی گرسنگی باشد که تاکنون به ثبت رسیده 

است. 
دنیس گالر گودوین   فرد دیگری است  که رکورد 3۸۵روزه 

اعتصاب غذا در زندان را به نام خود ثبت کرد.

 پسرنوجوان از پدرخوانده 
کارخانه دارش انتقام گرفت

مردی که ۳۸۲ روز بدون غذا 
زنده ماند! 

به گفته پزشکان، 
او  4۵6 پوند 
)20۷ کیلوگرم( 
وزن داشته است. 
پزشکان تصمیم 
گرفتند او را در دوره 
کوتاه گرسنگی 
نگه دارند؛ اما انتظار 
نداشتند این دوره، 
اینچنین طوالنی 
شود

از مدیر شرکت 
خواستم با من 
قرارداد ببندد و 
حقوقم را پرداخت 
کند؛ اما او نپذیرفت 
و چند بار بر سر این 
مسئله با هم بحث 
کردیم؛ تا اینکه 
تصمیم گرفتم 
مدیر شرکت را نزد 
کارگرانش بدنام کنم

سال گذشته، زمانی که دختر 14 ساله ای در یکی 
از روستاهای اطراف بندرعباس در حال چراندن 
گوسفندان بود، خبر نداشت که ۲ نفر از جوانان 
روستا، درحالی که پشت بوته ها مخفی شده اند، 
همه حرکاتش را زیرنظر گرفته اند. دختر چوپان 
پای درختی نشســته و مراقب گوسفندان بود 
که در همین هنگام مردان جــوان درحالی که 
نقاب به صورت داشــتند، به او حمله کردند. آنها 

بی توجه به گریه ها و التماس هــای دختر، او را 
مورد آزار و اذیت قرار دادند؛ اما در همین هنگام، 
یکی از مردان شــیطان صفت با شنیدن صدای 
موتورســیکلتی که در حال عبــور از آن حوالی 
بود، دستپاچه شد و قصد فرار داشت که نقاب از 

صورتش کنار رفت. 
دختر چوپان، مرد جوان را شناخت اما وانمود کرد 
که چهره او را ندیده است. مردان شیطان صفت 

نیز از ترس لو رفتن، دختــر بی گناه را که از حال 
رفته بود، همانجا رها کردند و پا به فرار گذاشتند. 
چند دقیقه بعد، موتورسوار آشنا که متوجه ماجرا 
شــده بود به کمک دختر چوپان دوید و او را به 
بیمارستان منتقل کرد. هم زمان ماجرا به پلیس 
گزارش شــد و وقتی دختر نوجوان روی تخت 
بیمارســتان به هوش آمد و گفت که چه بالیی 

سرش آمده، نخستین متهم دستگیر شد. 
جوان شــیطان صفت که چاره ای جــز اعتراف 
نداشــت، در بازجویی ها به جنایتی که مرتکب 

شده بود اعتراف کرد و به این ترتیب همدست او 
نیز شناسایی و دستگیر شد. باتوجه به حساسیت 
ماجرا، پرونده خیلی زود به دادگاه کیفری استان 
هرمزگان فرستاده شــد و با اعتراف متهمان در 
جلسه محاکمه، قضات دادگاه به اتهام تجاوز به 

عنف، رای به اعدام آنها دادند. 
با تایید این حکم در دیوان عالی کشــور و انجام 
مراحل قانونی، صبح پنجشــنبه گذشته، هر دو 
متهم در پارک دولت بندرعباس به دار مجازات 

آویخته شدند.

طناب مجازات بر گردن 2 جوان متجاوز
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شــهردار گلپایگان گفــت: روزانــه 30 تن زبالــه در گلپایگان 
جمــع آوری می شــود.عوامل شــهرداری گلپایــگان،  انجمن 
سرزمین ســبز و دوســتداران محیط زیســت در مراسمی که 
به مناسبت روز شهر پاک برگزار شــد، با پاکسازی خیابان ها و 
میدان ها از وجود زباله، روز شــهر پاک را گرامی داشتند و با این 

اقدام به استقبال مسافران نوروزی رفتند.
 این برنامه با حضور مسئوالن شهرستان و انجمن سرزمین سبز 
و دوستداران محیط زیست در راستای نظافت مضاعف عمومی 
شهر در میدان کارگر و خیابان آیت ا... شهید صدوق گلپایگانی 
واقع در  جاده شــرکت زراعی بــه همت شــهرداری گلپایگان 
برگزار شد. شــهردار گلپایگان در حاشــیه برنامه روز شهر پاک 
 اظهار داشت: روزانه حدود 30 تن زباله در این شهر جمع آوری 
می شــود.محمد امین جمالی با بیان اینکه جمع آوری زباله در 
روزهای پایانی ســال در شــهر 60 هزار نفری گلپایگان دو برابر 
افزایش می یابــد، افزود: جمع آوری، حمــل و تفکیک هر کیلو 

زباله از مبدأ برای این شهرداری حدود 110 تومان هزینه دارد.

رییس شورای شــهر فالورجان از تصویب بودجه 167 میلیاردی 
سال  1396 شهرداری فالورجان خبر داد و گفت: شورای اسالمی 
شــهر فالورجان در اولین گام بودجه 40 میلیارد ریال شهرداری را 
در ســال 92 به بودجه ای بیش از 110 میلیارد ریال  افزایش داد  و 
با این روند صعودی توانست شاهد بودجه ای 167 میلیارد ریالی در 
سال 1396 باشد که این افزایش بودجه سبب تعریف حجم باالی 
پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی در ســطح شهر فالورجان 
شده است .امیر قاسمی فالورجانی اضافه کرد: با توجه به توفیقات به 
دست آمده  طی دوره چهارم شورای اسالمی شهر فالورجان امسال 
نیز سهم عمده ای از بودجه شهرداری فالورجان به بخش عمرانی 
اختصاص یافته تا بتوانیم همچون سنوات گذشته شاهد تحوالت 

خوبی در سطح شهر فالورجان باشیم .
رییس شورای شهر فالورجان با اشاره به تکمیل پروژه های عمرانی 
شهرداری فالورجان در سال گذشته بیان کرد : با برنامه ریزی انجام 
شده در این سال ها توانســتیم تمامی پروژه های بزرگ و راهبردی 
شهرداری فالورجان را تکمیل و به بهره برداری برسانیم که این امر 
حاکی از سیاست گذاری و پیش بینی درســت بودجه در سنوات 
گذشته است. وی همچنین با اشــاره به الیحه بودجه سال 1396 
شهرداری فالورجان گفت: با  ارائه پیشنهادها و موضوعات مختلف 
در این بودجه از سوی اعضای محترم شورای اسالمی بر اساس نیاز 
شهر و مطالبات مردمی ضمن افزایش ســقف بودجه و همچنین 
اتخاذ برخی تمهیدات و بررســی های کارشناســی انجام شــده 
 بودجه امسال بسته شــد که از همه لحاظ جامع و با مطالعه دقیق 

می باشد .

شهردار گلپایگان:

روزانه 30 تن زباله در گلپایگان 
جمع آوری می شود

رییس شورای شهر فالورجان خبر داد:   

تصویب بودجه سال 1396 
شهرداری فالورجان

اخبار

فرماندار نجف آباد گفــت: در حال حاضر بیش از 238 
واحد خبازی در ســطح شهرستان مشــغول فعالیت 
هســتند که با توجه به ســهمیه آرد دولتــی آنها به 
میزان 1میلیون و 922هزار کیلوگرم در ماه و اختالف 
قیمت گندم خریداری شده از کشــاورزان و تحویلی 
به کارخانجات آرد، دولــت در مجموع ماهیانه نزدیک 
به یک میلیارد و 163میلیون تومان بــرای یارانه نان 
در این شهرســتان پرداخت می کند. ســهراب مظفر 
نجفی در حاشیه جلســه کارگروه آرد و نان با اشاره به 
خرید 1270 تومانی گندم از کشــاورز و تحویل آن به 
کارخانجات آرد بر اســاس کیلویی 655 تومان افزود: 
در راســتای افزایش کیفیت پخت نــان، طی ماه های 
اخیــر، اقداماتــی مانند انجــام 2856 مــورد بازدید 
بهداشتی، 1089 مورد نمونه برداری از نان، 21 مورد 
پلمب واحدها به علت مشــکالت بهداشــتی، تشکیل 
156 پرونده در تعزیرات حکومتــی در کنار مختومه 
شــدن 151 مورد به همراه مجموعــه پیگیری های 
صورت گرفته جهــت کاهش مصــرف نمک و جوش 
شیرین انجام گرفته اســت. معاون استاندار اصفهان از 
نان به عنوان بخش اصلی هرم غذایی شــهروندان یاد 
کرد و ادامه داد: در زمینه نظارت و بازرسی های مورد 
نیاز تاکنون شــاهد انجام اقدامات خوبی بوده ایم ولی 
هنوز تا رســیدن به نقطه ایده آل فاصلــه داریم؛ برای 
واحد های نمونه بایســتی تشــویق های مورد نیاز در 
نظر گرفته شــده و نانوایی های متخلــف نیز منتظر 
برخورد های قاطع تری باشند. وی اضافه کرد: با وجود 
مســئولیت دولت در این حوزه، شــهروندان نیز باید 
در خرید نان های بی نام و نشــان از سوپر مارکت ها و 
مجموعه های بدون مجوز در ســطح منازل خودداری 
کرده و هرگونــه تخلف در ایــن زمینه را بــه منظور 
بررســی بیشــتر به ارگان های نظارتی گزارش دهند. 
مظفر نجفی با اشاره به ســیر در نظر گرفته شده برای 
صدور مجوز فعالیت آزاد پزها خاطرنشــان کرد: برخی 
واحدهای غیرمجاز، نان با وزنه 280 گرم که بایســتی 
با قیمت حداکثر 400 تومان فروخته شود را با قیمت 
800 تا 900 تومان برای شهروندان ارائه می کنند که 
چنین تخلفی بــا برخورد قاطع دســتگاه های متولی 
مواجه خواهد شد. وی اذعان داشــت: شهروندان نیز 
می توانند با خرید نکردن از واحد های غیر مجاز و فاقد 
پروانه، به ســاماندهی هر چه بهتر فعالیت های مربوط 

به این بخش مهم کمک کنند.

گرانی و تورم لجام گسیخته، شیرینی شب های عید را برای 
خیلی از مردم به مزه ای ناآشــنا تبدیل کرده است و باید در 
خاطره های آنان به دنبال اوصاف روزهای خوش عید بگردیم. 
کمتر از 10 روز به پایان ســال باقی مانده اســت. این روزها 
مردم در بازارها جنب و جوش زیــادی برای خرید کاالهای 
عیدانه دارند. با این حال گرانی و سودجویی عده ای، موجب 
نارضایتی بخش قابــل توجهی از طبقه متوســط و ضعیف 
جامعه شده اســت.از طرف دیگر شور و شــوق خرید عید، 
بیش از همه در بچه ها به چشــم می خورد. شاید اگر گشتی 
در بازارها و مغازه ها بزنید، دیــدن گریه های کودکانی را که 
سرشان برای خرید عید بی کاله مانده است، نصیبتان شود. 
کودکانی که معموال ناچارند به وعده های پدر و مادرها که از 
سر ناچاری برای آرام کردن آنان صادر می شود، بسنده کنند.

به هر حال گرانی بازارهای شب عید، همه را بیشتر از خرید، 
به تماشای اجناس نو و قدم زدن در بازار مشغول می کند. به 
ندرت می توان کســانی را پیدا کرد که بارشان از خرید شب 
عید سنگین و دستشــان از جنس های نو خریداری شده پر 
باشــد. این روزها به جای آنکه مردم غبار خستگی یک ساله 
را از سر و روی خود بزدایند و به استقبال بهار بروند مجبورند با 
افزایش قیمت ها دست و پنجه نرم کنند. نکته آنجاست که بر 
خالف آنچه گفته می شود، نظارت چندانی بر بازار وجود ندارد 
و می توان اختالف بسیاری را در قیمت اجناس مشابه مشاهده 
کرد. در آران و بیدگل که بیشتر به کارخانه های فرش ماشینی 
متکی است، رکود اخیر بیشــتر به کارگران این کارخانه ها 
ضربه زده است. عزیزا... یکی از شهروندان آران و بیدگل که در 

حال خرید از بازار است با ابراز نارضایتی از وضعیت اقتصادی 
می گوید: »عیدی که هیچ، دو مــاه حقوق ما هم عقب افتاده 
و شب عیدی خیلی وضعیت مالی مان خراب است. ولی چه 

می شــود کرد؟! باید جواب زن و بچه را یک جوری بدهیم!« 
ســید رضا که برای پســر نوجوان خود قصد خرید کفش و 
لباس دارد، از گرانی های شب عید گالیه می کند و می گوید: 
»هنوز خریدهایم شروع نشده است و 140 هزار تومان هزینه 
کرده ایم!« او که یک کارمند اســت ادامــه می دهد: »با این 

وضعیت نمی دانم آنها که درآمــد کمتری دارند چگونه عید 
را خواهند گذراند!« محمد هم که مشغول خرید در بازار روز 
آران و بیدگل )یکشنبه بازار( است نسبت به گرانی ها اعتراض 
می کند و می گویــد: »در چنین بازارهایــی کمتر می توان 
کاالهای با دوام پیدا کرد و عمر مفید اجناســی که می خریم 
بیش از دو سه ماه نیست؛ البته مردم به خاطر قیمت پایین تر 
به خریــد از این بــازار روی می آورند، ولی بایــد در انتخاب 
اجناس خیلی دقت کنند.« قیمت آجیل شب عید هم خیلی 
باالست. در برخی مغازه ها آجیل را حتی با قیمت باالتر از 50 
هزار تومان به ازای هر کیلو هم به فروش می رسانند. یکی از 

فروشندگان مواد غذایی در پاسخ به پرسش ما در مورد دلیل 
گرانی آجیل فقط به گفتن این جمله بســنده می کند: »این 
افزایش قیمت طبیعی است و همیشه در این وقت سال بوده 

است.«
***

با وجود آنکه دولت پیاپی مدعی 
می شود فضای پساتحریم بهبود 
اقتصاد را به دنبال داشته است، 
باید پذیرفت که رکود هنوز هم 
پابرجاســت. در واقــع مردم در 
دوره  پس از برجــام، اثرات آن را 
به خوبی درک می کنند، اثراتی 
که تقریبا هیچ نیســت و هنوز 
هم گرانی ها ادامه دارد و فقدان 
نظارت به آن دامن زده اســت. 
با این وجود آنان که همیشــه با 
ســیلی صورت خود را سرخ نگه 
داشته و به سختی های زندگی 
لبخند زده اند، هنوز کارشــان 

همین است و ارزش وعده های تبلیغاتی را که هر روز پر زرق و 
برق تر از همیشه اعالم می شود، می دانند...

فرماندار نجف آباد خبرداد:

پرداخت ماهیانه بیش از یک 
میلیارد تومان یارانه نان 

با مسئوالن

پیشنهاد سردبیر: 
جیب های پر از خالی مردم در شب عید!

حصر وراثت
12/357  آقای احمدرضا قاســمی رزوه فرزند علی دارای شماره شناسنامه 50  به شرح 
دادخواست به کالسه 1395/771 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان مرضیه مخالفی فرزند قربانعلی به شــماره شناسنامه 
672 در تاریخ 1395/10/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: 1- آقای احمدرضا قاســمی رزوه فرزند علی به شماره شناسنامه 50 
صادره از خوانســار 2- آقای قدرت اله قاســمی رزوه فرزند علی به شماره شناسنامه 
16690 صادره از حوزه یک خوانسار 3- خانم زینب قاسمی رزوه فرزند علی به شماره 
شناسنامه 34 صادره از حوزه یک شهری خوانسار 4 – خانم اکرم قاسمی فرزند علی به 
شماره شناسنامه 4 صادره از حوزه یک خوانسار 5- خانم زهرا قاسمی رزوه فرزند علی 
به شماره شناسنامه 714 صادره از خوانسار.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شــورا تحویل دارد بدیهی است با 
انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 470 شعبه 1 حقوقی 

شورای حل اختالف خوانسار) 194 کلمه، 2 کادر(  
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139503902004000267 آگهــی:  شــماره   12 /240
139304002004000618  آگهی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 9302232  
ششدانگ یکبابخانه پالک شماره هشتاد و چهار فرعی مجزی شده ازیک اصلی از چهل و 
ســه اصلی واقع در قریه جلمرز بخش 18 ثبتی اصفهان به مساحت دویست و هفتاد و دو 
 متر مربع و پنجاه یک دســیمتر مربع به  آدرس اصفهان- خوراسگان- خیابان سلمان- 
خ رویان- روستای جلمرز کوچه مسجد النبی پالک 306 کدپستی 81641-89874 که سند 
مالکیت آن در صفحه 99 دفتر 43 امالک ذیل شماره ثبت 10321 با شماره چاپی 277882 
ثبت و صادر شده است با حدود: شــمااًل به طول 9/62 متر دیوار به دیوار پالک 79 فرعی 
شــرقًا به طول 27/73 متر درب و دیواری اســت به گذر جنوبًا به طول 9/76 متر درب و 
دیواری است به گذر غربا در دو قسمت به طولهای 20/89 متر و 7/74 متر دیوار به دیوار 
پالکهای 83 و 80 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی پالک مذکور 
یکبابخانه مسکونی مشتمل بر یک طبقه پارکینگ مسقف و اســکلت دیوار باربر و سقف 
تیرآهن آجر، پنجره ها و دربها آلومینیوم، دیوارها گچ، کف موزائیک، آشپزخانه کاشی و 
کابینت فلزی، سرویسهای بهداشتی کاشی، سیستم برودت کولرآبی و گرمایش بخاری 
می باشد ساختمان فاقد نماسازی و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. ملکی آقای 
عباسعلی گیاه چین جلمرزی که طبق سند رهنی شماره 894 مورخ 1389/11/02 تنظیمی 
در دفترخانه اسناد رسمی شماره 328 اصفهان در رهن بانک ملی ایران واقع می باشد و 
طبق اعالم بانک فاقد بیمه می باشد از ســاعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 96/01/20 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشت شرقی- چهار راه اول 
خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه هفتصد و هشتاد و پنج میلیون 
ریال ) 785/000/000 ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
95/12/22 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه مزایده 
در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:38459 اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان)488 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/342  شــماره: 1395/43/343899 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 
شــماره 9643 فرعــی از 13 اصلی واقــع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده 
ثبتی به نــام غالمعباس فــوالدی فرزنــد کمــال در جریان ثبت اســت و رای شــماره 
139560302025023188 مورخ 95/09/02 از طــرف هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 
و امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 
تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1396/01/27 یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد.  لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح  قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مر اجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  تاریخ 
انتشار: 95/12/22 م الف: 39464 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)271 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/340 شــماره صادره : 1395/43/340857نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شــماره 140 فرعی از 18 الی 26 و 30 الی 41 فرعی از 135 اصلی به استثنای 
ربعیه اعیانی آن واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد 

سند ثبت غرب اصفهان به نام اسماعیل فروهر نیا فرزند علی مفروز و در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 
96/01/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/12/22 م الف: 39065 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)169 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/358 شــماره صادره: 1395/43/344820 نظر به اینکه ســکینه بیگم قدوسی شمس 
آبادی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره: 59313-95/11/21 دفترخانه 98 اصفهان، 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک شــماره: 20642 فرعی از 68 اصلی واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهــان که در ذیل ثبت 210993 مورد ثبــت در صفحه 302 دفتر جلد 
929 امالک تحت شماره چاپی 512368 صادر و تســلیم گردیده و به موجب رای شماره 
10562-3/98/1388 هیات اول اصفهان به وی انتقال یافته و اظهار داشته  که سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 39857 اداره ثبت 

اسناد و امالک غرب استان اصفهان )218 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی  

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 9642 فرعی از 31 اصلی 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم سرور زعفرانیان 
فرزند حسن در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است 
و رای شماره 139560302025021264 مورخ 1395/08/08 از طرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
یکشنبه مورخ 96/01/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/12/22 

علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان
احضار متهم

12/361 آقــای حمید تیموری فرزند علی مــراد و خانم معصومه امینــی فرزند جالل در 
پرونده شماره 951112 ب 16 این شــعبه به اتهام هر دو مشارکت در کالهبرداری تحت 
 تعقیب قراردارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ 
می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت 
پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف: 39790 شعبه 

16 بازپرسی مجتع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )90 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9510460363400033 درخواســت:  شــماره   12 /363
9509980363400809 شــماره بایگانی شــعبه: 950818نظر به اینکه نعمت اله برجیان 
فرزند میرزا کمال به اتهام توهین و تهدید از طریق پیامک حسب شکایت کرمعلی و فاطمه 
خان محمدی از طرف این دادسرا در پرونده کالســه 950818 د 15  تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در 
اجرای ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه 15 دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمنًا هزینه نشر 
آگهی به عهده دادگستری می باشد. م الف: 39773 شعبه 15 دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان )140 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

12/364 نظر به اینکه در پرونده کالســه 950820 بنا به درخواست شهریار ابراهیمی به 
طرفیت غالمحسین بیات با موضوع مطالبه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی و وصول 
نظریه کارشناســی، لذا بدینوســیله به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند 
اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه کارشناســی واعــالم نظر، به آدرس 
اصفهان چهار راه وکال- مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه نمایید. م الف: 39832 شعبه 

12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )78 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/360 شــماره صادره: 1395/43/344978 نظر به اینکه سند مالکیت یک – سوم سهم 
مشاع از چهار سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره 325 فرعی از 27 اصلی واقع در بخش 14 
اصفهان ذیل ثبت 59665 در صفحه 56 دفتر امالک جلد 455 به نام خانم توران تابش تحت 
شماره چاپی مسلسل 72773 صادر و تسلیم گردیده است و نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 26344 مورخ 1395/11/13 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شــهود  آن ذیل شــماره 6530 مورخ 1395/10/11 به گواهــی دفترخانه 337 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره 

یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 39871 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان )232 کلمه، 3 کادر(
ابالغ

12/365 نظر به اینکه آقای علیرضا هارونی بردشــاهی فرزنــد جهانگیر به اتهام فروش 
مال غیر حسب شــکایت آقای مجتبی بکرانی باالنی  فرزند نعمت ا... از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 95/5697/140199/167 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اســت بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در 
شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر 
شــود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار  آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد گردید. م الف: 39825 شعبه 29 دادیاری مجتمع شــماره دو دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

12/366 نظر به اینکــه آقای فاروق حــاج قادری فرزنــد صدیق به اتهام مشــارکت در 
کالهبرداری حسب شکایت آقای محمد حســن روح اللهی فرزند محمد علی از طرف این 
بازپرسی در پرونده کالسه 951577 ب 23 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 174 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار  آگهی در شعبه 23 
بازپرسی دادســرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف: 39879 شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان )118 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/367 در خصوص پرونده کالسه 1260/95 خواهان حمیرا قدیریان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت ناصر امیری شــش جوانی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 96/1/30  ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:39847 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/368 در خصــوص پرونده کالســه 1045/95 خواهان محمد جعفری دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی اکبر مزروعی ســبدانی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 96/1/30  ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:39771 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/389 در خصــوص پرونــده کالســه 1068/95 خواهــان بهرامعلی محمد شــریفی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد ســهرابی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/2/20  ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق چهار راه 
وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:39846 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )108 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/388 در خصوص پرونده کالسه 951411 خواهان خانم سمیه ترابی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه  به طرفیت آقای علی حاجیان حسین آبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 96/2/6  ســاعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:39845 شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/387 در خصوص پرونده کالسه 951586 خواهان رضا جعفری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت محمد حسن پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/2/27  
ساعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:39849 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/390 در خصوص پرونده کالسه 95-1400 خواهان مسعود خان محمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه  به طرفیت محمد نادی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 96/2/11  ساعت 11 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 
علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:39838 شــعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 114 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/399 شماره ابالغنامه: 9510100353308134 شماره پرونده: 9509980358100298 
شماره بایگانی شعبه: 951504  شاکی خانم سرور کریمی برام شکایتی علیه متهم آقای 
ذبیح اله قره خانی فرزند جانعلی با موضع بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه 
 بدنی غیرعمد مطرح نموده که جهت رسیدگی به شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 107 جزایی ســابق(- مجتمع شــهید بهشــتی واقع در اصفهان- خیابان شریعتی- حد 
فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس ارجاع و به کالسه 951504 ثبت گردیده که 
وقت  رسیدگی آن  1396/2/17 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی 
کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:39781 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 107 جزایی سابق( 

) 170 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/417 در خصوص پرونده کالسه 950747 خواهان سید ایرج ذوالفقاری دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت اســماعیل عالئی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/3/6 ساعت 4 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
 پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای

 حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 
 39880 شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 

1 کادر(
اخطار اجرایی

12/426 شماره: 951041 به موجب رای شماره 1756 تاریخ 95/10/8 حوزه 7 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه زیبا میراحمدی بهروزی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ صد و سی و دو میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و سه میلیون و ششصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/1/31  به مبلغ 26/000/000 ریال و 
94/12/20 به مبلغ 25/000/000 ریال و 94/12/28 به مبلغ 28/000/000 ریال و 95/1/25 
به مبلغ 28/000/000 ریال و 95/2/25 به مبلغ  25/000/000 ریال تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان مسعود جعفری آدریانی به نشــانی خ آیت ا... ادیب کوچه مهران بادنو پالک 
9پ6 و نیم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 
م الف:39843 شعبه 7 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )217 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/439 شماره: 751/95 به موجب رای شماره 1102 تاریخ 95/10/25 حوزه 23 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- پرویز پرتاک فرزند 
فؤاد 2- اکبر پرتاک فرزند فؤاد 3- وحید پرتاک فرزند فؤاد همگی به نشانی مجهول المکان 
محکومند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 5/120/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر آ گهی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 95/7/24 بابت دو فقره سفته به شماره های 712343 و 712323 
تا زمان وصول در حق خواهان بهزاد ابراهیمی کیچی فرزند اکبر به نشانی اصفهان میدان 
احمدآ باد خ ولیعصر فرش ولیعصر صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا . ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:39848 شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )209 

کلمه، 2 کادر(

گزارشی از خرید عید در آران و بیدگل؛

جیب های پر از خالی مردم در شب عید!

این روزها به جای 
آنکه مردم غبار 

خستگی یک ساله 
را از سر و روی 

خود بزدایند و به 
استقبال بهار بروند 
مجبورند با افزایش 

قیمت ها دست و 
پنجه نرم کنند
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پیشنهاد سردبیر:10
عیدی به زندانیان نیازمند  جشن دانش آموختگی بیش از

 800 فارغ التحصیل

دستگیری سارق حرفه ای
 در خودرو

جشن دانش آموختگی فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان با حضور 
بیش از 800 فارغ التحصیل در این دانشگاه برگزار شد.

 دانشگاه به عنوان مهد تربیت متفکران، اندیشمندان و مدیران آینده، 
نقشــی موثر در جریان های گوناگون فکری، اعتقــادی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی هر کشــور دارد و دانش آموختگان هر جامعه، 
معرف و گویای اصول نگرشــی و شــالوده های بنیانــی اعتقادها و 

ارزش های نظام آموزشی و تبلور آرمان های آن جامعه هستند.
مدیر روابط عمومی دانشــگاه فرهنگیان با اذعان به این نکته گفت: 
دانشــگاه فرهنگیان با هدف تربیت معلمانی مومن، متعهد، معتقد 
به مبانی دینی و ارزش های اســالمی و انقالبــی در طراز جمهوری 
اســالمی، جهت گیری آموزشی خود را شــکل داده و به منظور ارج 
نهادن به شــخصیت علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجو معلمان، 
اســتادان و تجلی، همدلی، همراهی و همبســتگی بین دانشگاه و 
دانشجویان و براساس مستندات سند راهبردی، کد هدف عملیاتی 
4-2 و کد راهکار 24 شــیوه نامه دانش آموختگی را در راستای نیل 
به این هدف تدوین کرده است. شولی بیان کرد: بر اساس ماده 1، این 
اهداف عبارتند از: ادای سوگند و اعالم نمادین تعهد برای خدمت به 
جامعه، تقدیر از تالش ها و فعالیت های علمی و فرهنگی برتر دانش 
آموختگان، اســتادان، کارکنان و مدیران در طول دوران تحصیلی و 

تقویت روحیه نشاط فرهنگی و اجتماعی در دانشجویان و معلمان.

رییس پلیس آگاهي استان، از دســتگیري یك سارق حرفه اي داخل 
خودرو  و کشف 440 میلیون ریال اموال مسروقه خبر داد.

 سرهنگ ستار خسروي رییس پلیس آگاهي اســتان اصفهان اظهار 
داشت: در پي شکایت چند شــهروند مبني بر سرقت داخل خودرو در 
غرب شهر اصفهان، شناسایي سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهي قرار گرفت. سرهنگ خسروي افزود: کارآگاهان تحقیقات 
خود را در این زمینه آغاز کرده و با انجام یك ســري اقدامات پلیسي، 

سارق را شناسایي و با هماهنگي قضائي دستگیر کردند.
این مقام انتظامي ادامه داد: این ســارق در بازجویي هاي به عمل آمده 

به 440 میلیون ریال سرقت اموال خودروهاي شهروندان اعتراف کرد.
رییس پلیس آگاهي اصفهان با بیان اینکه ســارق جهت سیر مراحل 
قانوني به مراجع قضایي معرفي شد، به همشهریان توصیه کرد: هنگام 
ترك خودروی خود دقت کنید که درب ها و شیشه ها کامال بسته باشد و 
اتومبیل خود را به لوازم ایمني نظیر دزدگیر، سوئیچ مخفي، قفل فرمان و 

قفل سوئیچي یا قفل پدال و سایر وسایل بازدارنده مجهز کنید.

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه 

سرانه پزشک خانواده 
شهری و مراقب سالمت تعیین شد

دولت، حقوق اسفند ماه فرهنگیان
 را زودتر از موعد پرداخت کرد

۹0 درصد مواد محترقه 
چهارشنبه سوری، وارداتی است

 معــاون رفاه اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، جزئیات شــصت و 
پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور را تشریح کرد.

دکتر احمد میدری در تشــریح جزئیات شــصت و پنجمین جلسه شورای عالی 
بیمه گفت: شــصت و پنجمین جلسه شــورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور 
با حضور وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر بهداشــت، معاون توســعه امور 
اجتماعی و عمومی ســازمان برنامه و بودجه کشــور، رییس بیمه مرکزی ایران، 
رؤسای ســازمان های بیمه گر پایه و رییس کل ســازمان نظام پزشکی، در محل 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارشد.
وی اظهار کرد: در این نشســت پس از بحث و تبادل نظر، درخصوص موضوعاتی 
مثل سرانه پزشك خانواده و مراقب سالمت )ماما/ پرستار( در سال 1۳۹۵ نسبت 
به سال 1۳۹4، برای پزشکان دو نوبت کاری)دوشیفت( 10 درصد افزایش معادل 
4۶200 ریال و برای پزشــکان تــك نوبت کاری)تك شــیفت( ۵ درصد افزایش 

معادل ۳۹400 ریال به ازای هر نفر در ماه، در مناطق شهری تعیین شد.
میدری تصریح کرد: همچنین مقرر شــد میزان افزایش ســرانه ســال ۹۵ برای 
پزشکان تك شیفت که در یك مکان، همپوشانی در شیفت مخالف خود را دارند، 
برابر افزایش ســرانه پزشکان دو شیفت باشــد و ما به التفاوت سرانه سال ۹۵ این 
گروه از پزشکان تك شــیفت توسط ســازمان بیمه گر پرداخت شود. معاون رفاه 
اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشــان کرد: به منظور افزایش 
رضایتمندی مردم در اســتان فارس، مقرر شــد تا زمان رفع موانع اجرا و استقرار 

زیرساخت های الزم، ارجاع در این استان اختیاری شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه با همراهی دولت توانست حقوق اسفند ماه 
معلمان را زودتر از موعد پرداخت کند.

فخرالدیــن احمدی دانش آشــتیانی درباره پرداخــت مطالبات معلمــان نیز اظهار 
داشت: پاداش بازنشستگی فرهنگیان تا سال ۹4 پرداخت شده است، اما بخشی دیگر 
از مطالبات از جمله پاداش پایان خدمت بازنشســتگان ســال ۹۵ و حق التدریسی ها، 
از ابتدای مهر تا پایان امســال باقی مانده اســت. وی تاکید کرد: تا پایان امسال تالش 
می کنیم بخشــی از مطالبات معلمان را پرداخت کنیم و با ســازمان مدیریت در حال 
رایزنی هستیم تا بخشی از مطالبات را تا پایان ســال بپردازیم و بخش دیگر برای سال 

آینده باقی بماند.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مجلس دانــش آموزی، تمرین فعالیت اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی برای حضور دانش آموزان در جامعه است.
دانش آشــتیانی اظهار داشــت: این مجلس یك بازوی مشــورتی قوی برای مدیران 
آموزش و پرورش اســت؛ زیرا مخاطبان تصمیــم گیری ما دانش آموزان هســتند و 
نمایندگان آنها به عنوان بازوی مشورتی مدیران، در مجلس دانش آموزی حضور دارند. 
وزیر آموزش و پرورش درباره رتبه بندی معلمان در ســال آینده گفت: کارگروهی را 
برای تدوین نظام جدید حقوق معلمان تعیین کرده ایم که در آن، بحث رتبه بندی را 

هم خواهیم داشت.
وزیر آموزش و پرورش درباره بازگشت مبلغ سه هزار میلیارد تومان به صندوق ذخیره 
فرهنگیان گفت: بنده نیز این مبلغ را شــنیده ام اما هنوز گزارش آن به ما نرســیده و 

تاجایی که اطالع دارم، 800 میلیارد تومان به صندوق برگشته است.

 عضو کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: با روش غلطی که برای جلوگیری از برگزاری 
چهارشنبه سوری بی خطر به کار گرفته ایم، نمی توان شاهد کاهش آسیب های ناشی از 

حوادث این مراسم بود.
احمد بیگدلی، با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی برای برگزاری چهارشنبه سوری بی خطر، 
افزود: عالوه بر فرهنگ ســازی، باید اقدامات ضربتی برای برگزاری این روز به کار گرفته 

شود و تنها نباید به حرف ها و نصیحت های تکراری بسنده کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه طی سال های اخیر چهارشنبه سوری از حالت سنتی خود، خارج و 
به مراسمی خطرناك تبدیل شده است، واقعیت آن است که نمی توان تنها با آگاه سازی، 
این رسوم غلط را حذف کرد بلکه باید جایگزینی برای آن معرفی شود. مردم به جهت نبود 
جایگزین برای برپایی این روز، به برگزاری چهارشنبه سوری و آتش بازی خطرناك اقدام 
می کنند. بیگدلی تصریح کرد: بدون شك همه از خطرات آتش بازی ها در روز چهارشنبه 
آخر سال آگاه هستند؛ اما هیچ گاه تالشی برای بازگشــت به رسوم و آیین قدیمی خود 
نداشــته ایم و به نظر می رســد باید یك واکاوی صورت گیرد تا بدانیم چرا رسم قدیمی 

چهارشنبه سوری در جامعه، به آتش بازی و به خطر افتادن جان مردم تبدیل شده است.
وی با انتقاد از اینکه برگزاری مراسم چهارشــنبه آخرسال، تنها جیب عده ای واسطه گر 
و سودجو را پر می کند، تصریح کرد: افرادی هســتند که در سایه نبود نظارت ها، تنها به 

منفعت و درآمد خود می اندیشند و آزادانه اقدام به فروش موادمحترقه می کنند.
بیگدلی تاکید کرد: اگر به راســتی برای برگزاری چهارشنبه های آخر سال عزم راسخی 
وجود دارد، باید ورود موادمحترقه به کشور را ممنوع کنیم؛ چراکه بیش از ۹0درصد این 

مواد از کشورهای دیگر وارد می شود.

خانواده؛ در زندان فراموشی
از زمانی که فردی به هر دلیلی محکوم شناخته می شود، خانواده اش 
درگیر دغدغه های گوناگون می شوند. از دست دادن سرپرست خانواده 
نخستین دغدغه است که مشکالت جدی تری را به همراه دارد؛ مانند 

ناتوانی در تامین مایحتاج خانواده و گذران زندگی.
به همین دلیل است که همیشه توصیه می شود پیشگیری از وقوع جرم 
را چه از نوع عمد و چه غیرعمد، در سرفصل برنامه های کالن کاهش 
آســیب های اجتماعی قرار دهیم. ازجمله عناصر پیشگیری از وقوع 
جرم، رفع مسئله بیکاری و ایجاد شغل در جامعه است که می تواند از 

بیشتر محکومیت ها جلوگیری کند.
نکته دیگر، آموزش های اجتماعی است که به ارتقای سطح فرهنگی 
مردم کمك می کند. به عنوان مثال تصور کنید اگر بسیاری از زندانیان 
جرایم غیرعمد، فرهنگ صحیح رانندگی را می دانســتند یا شــیوه 
درست مدیریت اقتصادی را یاد گرفته بودند، اکنون پشت میله های 

زندان نبودند.
از دیدگاه من الزم اســت از کودکــی به تك تك افــراد جامعه برای 
پیشگیری از جرم آموزش های فرهنگی ارائه شــود که در این زمینه 

خانواده های زندانیان در اولویت هستند.
نخســت به این علت که فرزندان، راه والد زندانی شان را ادامه ندهند و 
دیگر اینکه اعضای این خانواده ها به دلیل مشکالت مختلف در زندگی، 
بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی هستند و آموزش ها می تواند 

جلوی درگیر شدن آنها با این مسائل را بگیرد.
گذشــته از مســئله آموزش، باید به حمایت مالــی از خانواده های 
زندانیان نیز توجهی خاص داشته باشــیم، چون مشکل این گروه در 
تامین معیشــت، آســیب های دیگری را به همراه دارد. در این میان 
نیاز به حمایت نیکوکاران بیش از پیش احســاس می شود که این امر 
از دو جنبه ممکن است: نخســت کمك به زندانیان جرایم غیرعمد و 
دوم، یاری خانواده های همه زندانیان برای پیشــگیری از آسیب های 

اجتماعی بیشتر.

ویژه

اگر هــر خانواده ایرانی را به طور متوســط ســه نفر در نظر 
بگیریم، امســال دســت کم ۳۳ هزار ایرانی عید به کامشان 
نیست، چون نام یکی از اعضای خانواده آنها در بین 11هزار 
زندانی جرایم غیرعمد است؛ افرادی که  تبهکار یا کالهبردار 
نیســتند، اما به دلیل ندانم کاری، قرض باال آورده یا مرتکب 
جرمی ناخواسته شــده اند و اکنون چاره ای ندارند جز اینکه 
گوشه زندان کز کنند؛ اما امیدشان پس از خدا به نیکوکارانی 

است که هر سال برای آزادی شان قدم برمی دارند.
از قدیم برای نجات این افراد از گرفتاری، رسم های مختلفی 
برگزار می شد؛ مانند گلریزان گرفتن به بهانه های مختلف. تا 
چند سال پیش نیز چهارشنبه پایان سال  فرصتی بود برای 
این کار؛ زیرا هنوز پای ترقه های پرسروصدا به این مراسم باز 
نشده بود و خانواده ها در چنین روزی دور هم جمع می شدند 
تا از مشکالت یکدیگر باخبر شوند و اگر خانواده ای به کمك 

نیاز داشته باشد، دست یاری به سویش دراز کنند.
11 هزار زندانی و 33هزار چشم و دل نگران

هرچند چهارشنبه سوری ها این خاصیت گره گشایی خود را 
از دست داده است، اما هنوز نیکوکاران زیادی وجود دارند که 
می خواهند در روزهای پایانی ســال، گره از کار خانواده های 
گرفتار باز کنند؛ فقط کافی است ســری به ستاد دیه کشور 
بزنند تا هزاران پرونده پیش رویشان قرار گیرد که می توانند 

درحل و فصلشان سهیم باشند.
سیداسدا... جوالیی، مدیرعامل ســتاد دیه کشور می گوید:  
حدود 11 هزار زندانی بدهکار غیرعمد در زندان های سراسر 
کشور در انتظار بخشــش یا تعیین تکلیف هستند.آن طور 
که او توضیح می دهد، از این تعداد 7۵00نفر بدهکار مالی، 
22۹۳   نفر بدهکار مهریــه و 4۹4 نفر دیگــر بدهکار نفقه 

هستند. 
البته باید به ایــن آمار، این افــراد را نیز اضافــه کرد:  728 
راننده حوادث رانندگــی، 77 گرفتار در پرونده های حوادث 
کارگاهی و 21۳ متهم به قتل شــبه عمد و غیرعمد  که این 

روزها در زندان، شب و روزشان را به یکدیگر گره می زنند.
چنانچه به شکل میانگین جمعیت هر خانوار سه نفر در نظر 
گرفته شــود، جمعیت افراد گرفتار در چنین پرونده هایی را 
باید حدود ۳۳ هزار ایرانی دانست؛ ایرانی هایی که در آستانه 

سال نو پس از خداوند چشم امیدشان به نیکوکاران است. 
لزوم حضور نیکوکاران حاال آن قدر احســاس می شــود که 
امسال ســتاد ملی صبر )وابســته به قوه قضائیه( نخستین 
همایش  ملی صبر  را برای قدردانی از بانیان »صلح، بخشایش 
و رضایت« در آخرین سه شــنبه ســال با حمایت ســه قوه 
و گروه های مردمی برگــزار می کند تا اعمال و رفتارشــان 
را به عنوان الگویی به همه مردم و کســانی معرفی کند که 

دست شان به خیر می رود.

عیدی به زندانیان نیازمند

با مسئوالن

معاون آمــوزش متوســطه وزیرآموزش و پــرورش گفت: 
استقرار پایه یازدهم و هدایت تحصیلی، از اولویت های مهم 

در سال تحصیلی آینده است.
علی زرافشــان در آیین تجلیــل از فعــاالن و برگزیدگان 
پروژه مهر شهرســتان های اســتان تهران که در ســالن 
معلم شــهریار برگزار شــد، اظهارکــرد: باید به ســمتی 
حرکت کنیم که در ســه ســال آینده پوشــش تحصیلی 
 در دوره دوم متوســطه از 7۹ درصــد به مــرز 82 درصد 

ارتقا یابد.
معاون آمــوزش متوســطه وزیرآموزش و پــرورش افزود: 

هدف گذاری دقیق و درســت در مباحث آموزشی، ارتقای 
کیفیت آموزش را به همراه خواهد داشت. 

وی با اشاره به اینکه با فراگیر شــدن پوشش تحصیلی در 
دوره ابتدایی، تقاضا برای تحصیل در دوره متوســطه اول 
افزایش پیدا کرده اســت، تاکید کرد: آموزش ها در مقطع 
متوسطه دارای حساسیت های باالیی است و باید با استفاده 
از مشاوران قوی و نیروهای توانمند آموزشی در کنار تهیه 
 امکانات و تجهیزات آموزشــی، به موفقیــت دانش آموزان 

کمك کرد.
زرافشــان با تاکید بر اینکه شناسایی اســتعدادهای برتر 
و ایجاد فرصت رشد استعدادها در شــاخه فنی و حرفه ای 
و کار و دانــش، از اولویت هــای حوزه آموزش متوســطه 
اســت، خاطرنشــان کرد: حدود 700 هــزار هنرآموز در 
هنرستان های کشور در حال تحصیل هستند که در آینده 
به عنوان نیروی انســانی ماهر و آموزش دیــده در جامعه 

نقش آفرین خواهند بود.
همچنیــن معــاون آمــوزش متوســطه وزیرآمــوزش و 
پرورش افزود: اســتقرار پایه یازدهــم و هدایت تحصیلی، 
از اولویت هــای مهم معاونت آموزش متوســطه در ســال 

تحصیلی آینده است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

افزایش تقاضا برای تحصیل در دوره متوسطه اول

محکومیت متصدی یک هتل 
اصفهانی، به اتهام گران فروشی

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: متصدی هتلی به 
علت گران فروشــی به پرداخت مبلغ ۹۹ میلیون و ۹۳۳ هزار و 4۵2 

ریال جریمه نقدی محکوم شد.
غالمرضا صالحی اظهار کرد: پرونده گران فروشــی خدمات یك هتل 
در اصفهان، با گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

اصفهان، به اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان ارسال شد.
وی افزود: ایــن پرونده  با ایــن توضیح که متصدی هتــل مذکور از 
مسافران خارجی و داخلی، به اخذ مبالغی بیش از تعرفه قانونی بابت 
اقامت و خدمات دیگر مبادرت کرده است، به اداره تعزیرات حکومتی 

اصفهان، ارسال و جهت رسیدگی، به هیئت سوم بدوی ارجاع شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بیان داشت: این هیئت نیز 
با عنایت به دفاعیات غیرموجه متهم و احراز تخلف، متصدی هتل را 
به پرداخت مبلغ ۹۹ میلیون و ۹۳۳ هــزار و 4۵2 ریال جریمه نقدی 
در حق صندوق دولت و اســترداد وجوه اضافی اخذ شده از مسافران 

محکوم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان،  با بیان اینکه امسال 1۳۵7 
مدرسه در سراسر استان آماده اســتقبال از مسافران نوروزی 
است، اظهار داشــت: در کل اســتان 1۳۶40 کالس اسکان و 
در شهر اصفهان ۶۵0 مدرســه با ۶۵00 کالس اسکان، آماده 

استقبال از مسافران نوروزی است. 
محمد حسن قائدی ها، با اشــاره به حذف کالس های گروه ج 
و تجهیز مــدارس و تبدیل آن به گروه الف و ب افزود: امســال 
کالس های اســکان که دارای تجهیزاتی همچون تختخواب، 
یخچال، تلویزیون، پتو و امکانات جانبی است، به صورت ویژه در 
مدارس اصفهان تجهیز شده که اصفهان، تنها استانی است که 

در کشور زمینه این گونه میزبانی را در مدارس ایجاد کرده است.
وی با اشاره به آماده  کردن بســته های پذیرایی و توزیع آن در 
مدارس سراسر استان گفت: تجهیزات مربوطه برای میزبانی از 
مسافران نوروزی در مدارس اســتان، خریداری و در مناطق و 

نواحی توزیع شده است.
 وی با اشاره به انجام رزرو اینترنتی کالس های اسکان مدارس 
اســتان اصفهان تصریح کرد: حدود ۳0 درصد مدارس از ۵ تا 
22 اسفندماه رزرو ثبت نام اینترنتی داشته اند که با توجه به آمار 

ثبت نام، اصفهان تا این لحظه رتبه نخست را دارد.
وی اضافه کرد: همچنین GPS تمام مدارس استان جمع آوری 
و در نقشه الکترونیکی ثبت شده اســت. در ستادهای اسکان 
با اســتفاده از نرم افزار مسافر یار، مسیر ســتاد تا مدرسه برای 
شخص روی موبایل مشخص می شود و بدون نیاز به اینترنت 
در هرجای شهر، اماکن گردشــگری، بهداشتی و زیارتی روی 

موبایل شخص نشان داده می شود.
مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان پیرامون تعرفه اسکان 
در مدارس اســتان گفت: با توجه به نرخ تورم، تعرفه اســکان 
در مدارس نسبت به شیوه نامه ســال گذشته 10 تا 12درصد 
افزایش یافته اســت که تعرفه هــا برای فرهنگیان شــاغل و 

بازنشسته، کارکنان دولت و مشاغل آزاد مشخص شده است.

مدیرکل آموزش وپرورش اصفهان اعالم کرد:

13۵۷ مدرسه استان اصفهان؛ آماده پذیرایی از مسافران نوروزی

»حاجی فیروز« تنها نماد رهایی و آزادی اســت و در هیچ 
یك از منابع ادبی و تاریخی، از موضوع گدایی و تکدی گری 

او حرفی به میان نیامده است.
آیین سنتی نوروز در ایران، شــامل مجموعه مراسم شاد و 
فرح بخشی است که بیش از قرن ها از برگزاری آن می گذرد. 
این آیین ها از شــخصیت اســطوره های مختلف نشــئت 
می گیرد و در واقع واســطه انتقال هر چه دقیق تر فرهنگ 

و آداب مردم یك کشور است.
چرایی و چگونگی آیین های سنتی قبل از اسالم 
اسماعیل آذر، پژوهشگر و استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: 
در منابع قدیمــی، یکی از مواردی کــه در ارتباط با حاجی 
فیروز گفته اند، »عمو نوروز« اســت که به وجود او از دوران 

قبل از اسالم نیز اشاره شده است.
وی افزود: در آن زمان برخــی از اربابان، برده های  خود را به 
مناسبت ورود به فصل بهار، آزاد می کردند که در این میان 
بیشــتر برده ها از حبشه، زنگبار و کشــورهای همجوار آن 

بودند و اغلب آنها پوستی سیاه رنگ داشتند.
این پژوهشــگر ادبیات گفــت: اربابان، به مناســبت پایان 
فصل زمستان و به اتمام رســیدن سیاهی سرما و آغاز فصل 
ســبز بهار، برده ها و غالمان ســیاه خود را از بند غالمی رها 
می کردند. آنها نیز پس از آزادی، لباسی با رنگ شاد پوشیده 
و در کوچه ها به شادی می پرداختند و آمدن بهار را به مردم 

مژده می دادند.
همان طور که گفته شــد، شــخصیت »حاجی فیروز« تنها 
نماد رهایی و آزادی اســت و در هیچ یــك از منابع ادبی و 
تاریخی، از موضوع گدایی و تکدی گــری او حرفی به میان 

نیامده است.
حاجی فیروز در ایران

فرهنگ فاخر مــردم ایران زمین، از وجود شــخصیت های 
اســطوره ای امیدبخش و البته جالب، به مناسبت آیین های 

سنتی مختلف خبر می دهد.
اسماعیل آذر پژوهشگر و استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: 
از »حاجی فیروز« می توان به عنوان یکی از شخصیت هایی 
یاد کرد که همواره نویدبخش بهار و سرسبزی و شادی بوده 
و شوق رسیدن ســالی نو را در دل مردم دو چندان می کرده 

است.
وی افزود: حاجی فیروز شــعر و ترانــه می خوانده و با لباس 
سرخی که بر تن داشت، به ســیاهی و سرمای زمستان خبر 

از پیروزی بهار تازه نفس می داد.
تحریفاتی که در فرهنگ جا خوش می کنند

تحریفاتی 
که در شــخصیت ها و آیین ها و مراســم 

ســنتی وارد شده و متاســفانه تا حدودی در 
فرهنگ ما جا خوش کرده است، آسیب های 

فرهنگی بســیاری را به تاریخچــه پر محتوا و 
جذاب اسطوره ها وارد می کند.

آذر، پژوهشگر ادبیات فارسی گفت: در هیچ یك 
از منابع ادبی و اســطوره ای به تکدی گری 

»حاجی فیروز« اشاره نشده است.
وی افــزود: در ســال های اخیــر با 

نزدیك شــدن به فصل بهار، افراد 
سودجویی را بر سر چهارراه های 
مختلف شــهر تهران مشــاهده 
می کنیم که خــود را به »حاجی 
شــبیه  اســطوره ای  فیــروز« 

می کنند.
این کارشــناس ادبیات در ادامه گفت: 

شــباهت ظاهری حاجی فیروزهای امروز، با آنچه در 
منابع و کتب معتبر آمده اســت، تا حــدودی تنها در 

ظاهر و لباس او خالصه می شود.
آذر تصریح کرد: در برخی از کتب حاجــی فیروز را مردی 
میانســال بر می شــمرده اند و ایــن در حالی اســت که 
سوءاســتفاده کنندگان از عالیق مردم به آیین های سنتی، 
از پوشاندن لباس حاجی فیروز بر قد و قواره دختربچه های 

کوچك نیز ابایی ندارند.
وی ادامه داد: چه بســا کودکان کاری که تا دیروز به فروش 
فال و دستمال کاغذی مشــغول بودند، امروز برای کسب 

درآمد بیشتر، لباس حاجی فیروز به تن می کنند.
ایــن پژوهشــگر بــا اشــاره به موضــوع تکــدی گری 
حاجــی فیروزنماها گفــت: سوءاســتفاده کنندگان از 
شخصیت های اســطوره ای، منجر به زشت جلوه دادن 
آیین هایی می شــوند که در نهایت بایــد نماد فرهنگ 

فاخر و شادی سرزمینی همچون ایران باشند.

هر یك از آیین ها و مراســمی که به واسطه فرا رسیدن عید 
نوروز برگزار می شوند، در واقع مروری بر فرهنگ ارزشمند 
ایران هستند که با گذشت زمان بخشی از آنها دستخوش 
تغییر و حتی در مواقعی دچار تحریف شده اند 
و مسئوالن و کارشناسان فرهنگی، 
بایــد در جهــت انتقال 
فاخر  فرهنــگ  صحیح 
به نسل های بعد، درصدد 

رفع این تحریف ها بر آیند.

یادداشت

آیین و مراسمی که با گذشت زمان دستخوش 
تغییر و تحریف شد؛

 حاجی فیروز گدا نبود
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پیشنهاد سردبیر: 
سیاحت در شلوغ ترین شهر توریستی ایران

وســط خانه تکانی، خرید آجیل و کیف و لباس نوروز، حتما از خودتان پرسیده اید که »عید کجا بروم؟«. بهترین فصل سال برای سفر، بهار است که خوشــبختانه با تعطیالت نوروز بهانه برای بستن کوله بار و کشف ناشناخته ها تکمیل 
می شود.اسفند همیشه پر سر و صداتر از عید است؛ شــلوغی و ترافیکش یک طرف و هجوم حاجی فیروزهایش هم طرف دیگر؛ اما مهم ترین دل مشغولی اســفند برنامه ریزی برای عید است؛ پس بهتر است شما هم فرصت را از دست 

ندهید و با یک انرژی صد در صد به استقبال نو شدن بروید.
  بهانه های شــلوغی، گرانی و بی حوصلگی را کنار بگذارید  و به فکر بهاری زیبا و نوروزی دل انگیز باشــید؛ ما همه تالشــمان را برای وسوســه کردن شــما به کار بســته ایم تا امسال را متفاوت شــروع کنید، چون اعتقاد داریم
  »سالی که نکوســت از بهارش پیداســت.« بهار 96 را با زیبایی و نو شــدن شروع کنید تا ســالی مملو از شادی و محبت داشــته باشید.گرانی ، شــلوغی و بی حوصلگی ها همیشــه وجود دارد ولی بهار، هر ســال تنها یک بار

 اتفاق می افتد.
اگر به دنبال هیجان هستید و دوست دارید آدرنالین خونتان باال بزند و یا اگر به دنبال آرامش مطلق هستید و دلتان می خواهد روی شــن های طالیی رنگ دراز بکشید و به آبی بی کران خیره شوید همراه ما باشید تا شما را به مقصدتان 

برسانیم. در ضمن فراموش نکنید که نوروز جشن نو شدن طبیعت است پس چرا ما نو شدنمان را جشن نگیریم؟

عید کجا بروم؟

مشــهد نیازی به معرفی ندارد. حاال وقت آن رســیده 
تا ســفرمان را متبرک به آســتان مقدس امام هشتم 

حضرت علی بن موسی الرضا )ع( کنیم. 
مشــهد پس از تهران دومین کالن شــهری است که 
بیشترین گردشگر را از سراســر جهان به خود جذب 
می کند. طبق آمارهای رسمی، مشهد ساالنه پذیرای 
بیش از ۳۰ میلیون زائر از داخل و بیش از یک میلیون 
زائر از خارج کشور است.  بســیاری از ایرانیان مشهد و 
حرم امام رضا)ع( را اولین مقصد سفر نوروزی خود قرار 
می دهند و لحظه ســال تحویل را در آنجا می گذارنند. 
مشهد شاید تنها شــهری باشــد که نباید دغدغه ای 
برای یافتن مکان اقامت در آن داشت چرا که به واسطه 
موقعیتی که در جذب گردشگر در کشور دارد بیشترین 
آمار میهمانسرا و هتل را به خود اختصاص داده است. 
مشهد است و یک شــله؛ غذای خاص مشهدی ها که 

کمتر در خانه خود مشهدی ها طبخ می شود اما برای گردشگران بسیار محبوب اســت. مهم ترین و اصلی ترین جاذبه این شهر، حرم مطهر امام رضا )ع( است  که 
تقریبا اصلی ترین بخش سفر به مشهد را به خود اختصاص می دهد، ولی عالوه بر آن مشهد جاذبه های گردشگری بسیاری دارد که بازدید از آن خالی از لطف نیست. 
جاذبه هایی مثل  مجموعه سنگ بست که قدیمی ترین اثر معماری اسالمی بر جای مانده در خراسان است، بنای هارونیه که تنها بنای باقی مانده از شهر ویران شده 
توس  است، مدرسه دودر که از زیباترین و اصیل ترین نمونه های معماری عصرتیموریان است، خانه تاریخی حاج ملک، آرامگاه نادرشاه، حمام مهدی قلی بیک و 
موزه مردم شناسی، مقبره پیر پاالندوز، مسجد گوهرشاد، زادگاه فردوسی، بوستان هفت حوض، پارک وکیل آباد، مدرسه پری زاد، مسجد ۷۲ تن  و تفریحگاه کوه 
 سنگی و ییالق اخلمد و صدها مکان دیدنی دیگر از جمله جاذبه های گردشگری این شهر است. اگر اهل خرید و گردش در پاساژهای لوکس هستید، مجتمع تجاری

 الماس شرق، هم فال است و هم تماشا. عالوه بر آن مجتمع تجاری زیست خاور و پروما نیز یکی دیگر از بهترین مراکز خرید مشهد محسوب می شود.

شاید باورتان نشود؛ اما باید این را بدانید که قرار است به دومین شهر تاریخی 
جهان پا بگذارید.یزد بعــد از ونیز در کشــور ایتالیا، دومین شــهر تاریخی 
جهان به شمار می رود. یزد به شهر خشــتی معروف است. به حتم دلیل این 
نام گذاری خانه های خشتی بادگیر دار این شــهر بوده که برای دور ماندن از 

گرمای همیشگی یزد به دست معماران ساخته شده است.
 از مکان های دیدنی استان و شــهر یزد که نباید آنها را از دست داد، می توان 
به آتشکده بهرام که آتش درونش بیش از 15۰۰ ساله روشن مانده، باغ دولت 
آباد که بلندترین بادگیر خشــتی دنیاست، ســرو ابرکوه که پیرترین جاندار 
زنده  جهان است، مســجدجامع، میدان امیرچخماق، موزه آب، حمام خان، 
برج خاموشان، موزه قصر آینه و روشنایی و قنات زارچ  که طوالنی ترین قنات 
ایران شــناخته می شود، اشــاره کرد. هنگام عزیمت به شهرهای دیگر حتما 

پرطرفدارترین سوغات یعنی قطاب و باقلوای یزدی ها را فراموش نکنید.

برای رسیدن به اصفهان باید از شهرکرد عبور کنید. می توانید ساعاتی را در شهرکرد بگذرانید و از طبیعت آنجا لذت ببرید. پس از پشت سر گذاشتن شهرکرد اصفهان 
چشم انتظار شماست. اصفهان یک شهر فرهنگی و تاریخی است که بعد از مشهد دومین شهر گردشگرپذیر ایران به حساب می آید. به واسطه نقش و نگارهای فیروزه ای 
رنگ گنبدهای مساجدش، نگین فیروزه ای  جهان لقب گرفته و نصف جهان خطابش می کنند.  اصفهان به سبب قرار گرفتن در مرکزی ترین ناحیه ایران آب و هوایی 
گرم و خشک دارد بنابراین بهترین زمان برای سفر به این شهر باستانی نیمه های فصل بهار است که هوایی مطبوع و پاک دارد؛ اما شاید آن چیزی که کمی برای شما 
آزار دهنده باشد شلوغی و ترافیک هایی است که به واسطه هجوم مسافران نوروزی در اصفهان ایجاد شده است که البته آن هم به لذت قدم زدن در میدان نقش جهان 

اصفهان می ارزد. 
 هر گوشه از شهر باستانی اصفهان یک جاذبه برای گردشگری است با وجود این اما سی و ســه پل، یکی  از شاهکارهای  معماری  و پل  سازی  ایران  و جهان، زاینده رود 
مهم ترین  رودخانه  مرکز فالت  ایران، عمارت  عالی قاپو، نمونه  منحصربه   فردی  از معماری  کاخ های  عهد صفویه، آتشگاه  کوه  سنگی، کهن ترین  میراث  باقی  مانده  تاریخی  
اصفهان، منار جنبان ، مشهورترین مناره متحرک جهان، میدان نقش جهان یکی از بزرگ ترین میدان های دنیا، پل  خواجو )شاهی (، کاخ  چهل  ستون ، هشت بهشت، 
کوه صفه، باغ پرندگان، مسجد شیخ لطف ا...و کلیسای وانک از جمله جاذبه های مهم گردشگری در اصفهان محسوب می شوند.اگر عاشق هنر و صنایع دستی هستید 
بازار اصفهان بهترین مکان برای سیر و سیاحت است تا در خالل تماشای یک اثر تاریخی به مقصود خود برسید. هرچند گردش و تماشای اصفهان گشنگی و تشنگی 

نمی شناسد اما اگر خواستید دلی از عزا در بیاورید حتما بریانی اصفهان را تجربه کنید و طعم بی نظیر آن را بچشید.

 اســتان آذربایجان غربی یکی از ۳1 استان کشور اســت که در شمال غربی 
ایران قرار دارد. مرکز این استان شهر ارومیه، یکی از بهترین و زیباترین مناطق 
گردشگری ایران بوده که جزو 19 شهر تاریخی ایران در یونسکو به ثبت رسیده 
اســت. بعضی از مورخان اعتقاد دارند که ارومیه زادگاه زرتشت در ایران است. 
این استان با داشتن حدود هزار کیلومتر راه اصلی و بزرگراه، شمالی ترین نقطه 
استان )مرز بازرگان( تا جنوبی ترین منطقه آن )بوکان( را به هم متصل می کند. 
به همین دلیل اســتان آذربایجان غربی یکی از بهترین استان هایی است که 
دسترسی را به سایر نقاط کشور مهیا ساخته است. آذربایجان غربی مکان های 
تفریحی و گردشگری بسیاری دارد. از جمله مکان های طبیعی و گردشگری آن 

می توان به دریاچه ارومیه، آبشار شملکان ارومیه، غار کهریز، جزیره اشک، پیست اسکی خوشاکوه، غار تمتمان، کوه داالمپر، پارک تخم مرغی ارومیه، سد شهر 
چای، آبشار سوله دوکل، چشمه آبگرم هفت آباد و ییالق سیلوانا اشاره کرد.  قلعه هالکوخان، قلعه اسماعیل آقا، کلیسای سورپ پطروس، کلیسای مارگیوگیز، 
کلیسای ننه مریم، مسجد منار، بنای سه گنبد، مدرسه هدایت و قلعه بردوک نیز از جمله مکان های تاریخی این شهر هستند. اگر اهل خرید و بازارگردی هستید، 
ارومیه یکی از بهترین مکان ها برای بازارگردی و خرید است چرا که این شــهر چندین بازار از جمله بازارهای خیام، تاناکورای ارومیه و خلیج ارومیه و همچنین 

بازارچه مرزی سرو را در خود جای داده است.

شــهر چابهار یکی از محبوب ترین مکان های گردشــگری ایران است که به 
بهشت گمشده معروف است.  این شهر به خاطر آب و هوای بهاری و معتدلش 
به »چهار بهار« شهرت دارد و یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران و تنها بندر 
اقیانوسی کشور به حســاب می آید که در مجاورت دریای عمان و اقیانوس 
هند قرار گرفته است. مردم چابهار هم مثل هر شهر و دیاری غذاهای محلی 
خاص خود را دارند. ماهی و خرما پایه های اصلــی غذاهای محلی چابهار را 
تشکیل می دهند. خوراک خرما از مهم ترین خوراک های چابهار است که اکثر 
رستوران های چابهار آن را می پزند و به مشتریان خود می فروشند.از آنجایی 
که چابهار منطقه آزاد تجاری است، بازارها و مراکز تجاری یکی از جاذبه های 
ویژه این بندر محسوب می شوند. حتما سری به بازارهای پردیس، صالحیار، 
صدف، فردوس و تیس که از پر رونق ترین بازارهای این شــهر هستند بزنید. 
این بازارها بسیار شــبیه به مراکز خرید کیش ساخته شــده اند و می توانند 
جایگزینی خوب برای کسانی باشد که پول وشــرایط مناسبی برای سفر به 
این جزایر ندارند. از ســوغاتی های معروف چابهار می شود به صنایع دستی و 
نان های محلی اشــاره کرد. همچنین پدیده موج فشــان دریا که ارتفاعش 
در فصل بادهای موسمی به ۲۰ متر می رســد، تپه های گل فشان که یکی از 
شگفت انگیزترین پدیده های ژئوتوریسم است و یکی از پدیده های نادر زمین 
شناسی در دنیا به حســاب می آید، رودخانه باهو کالت و گاندو که زیستگاه 
تمساح پوزه کوتاه، از نادرترین انواع تمســاح در جهان است و تاالب صورتی 
رنگ لیپار که یکی از پنج چشــمه رنگی جهان است، جاذبه های گردشگری 

چابهار را تشکیل می دهند.
قزوین هرچند در برابر بسیاری از استان های کشور، کوچک به نظر می رسد؛ اما به خاطر حضور پررنگش در تاریخ ایران اماکن تاریخی زیادی دارد. قزوین پایتخت 
خوش نویسی و شهر آب انبارها نامیده می شود و  به دلیل داشتن باغستان های وسیع، لقب شهر پاک ایران را هم به خود اختصاص داده است.  اگر ایام عید به قزوین 
سفر کردید حتما طعم معروف ترین غذای قزوینی ها یعنی قیمه نثار را بچشید. اگر اهل خرید سوغات یا یادگاری از شهرها و استان های ایران هستید، منبت کاری، 
نقاشی پشت شیشه و خوش نویسی و خطاطی های شهر قزوین یکی از بهترین سوغاتی های ماندگار این شهر به حساب می آید. اما نان گردویی و باقلوای سه رنگ 
قزوینی از جمله سوغاتی های خوشمزه قزوین به شمار می آیند. اگر عاشق ایران قدیم و ســفر به تاریخ ایران هستید، قزوین بهترین مکان تاریخی ایران محسوب 
می شود. با سفر به این شهر تاریخی می توانید طعم قدم زدن در اولین خیابان های سرزمین تان را تجربه کنید. خیابان سپه یکی از قدیمی ترین خیابان های ایران است 
که هنوز هم تاریخ چندین ساله ایران را با خود یدک می کشد. از مهم ترین جاذبه های این شهر می توان به پارک ملی باراجین که بزرگ ترین پارک جنگلی کشور 
است اشاره کرد. قلعه الموت یکی از منحصربه فردترین قلعه های ایران است  که  دیدنش خالی از لطف نیست. همچنین سرای سعدالسلطنه که در اطراف قزوین قرار 
دارد یکی از بزرگ ترین کاروانسراهای سرپوشیده دنیاست، آب انبار سردار بزرگ که بزرگ ترین آب انبار تک گنبدی جهان است، کلیسای کانتور که کوچک ترین 
کلیسای ایران نامیده می شود، از جمله مکان های معروف تاریخی شهر قزوین به حساب می آیند. همچنین تپه زاغه، دریاچه بی نظیر اوان، حمام و موزه قجر، موزه 
چهل ستون، حسینیه امینی ها ، درخت خونبار زرآباد و برج های دوقلوی خرقان از جمله سایر جاذبه های گردشگری شهر و استان قزوین است. قزوین همسایه تهران 

است و به واسطه این همجواری اش دروازه ای مشترک و قدیمی دارند که می تواند بهترین مکان تاریخی و گردشگری برای خاتمه سفر به قزوین باشد.

فال می گیریم. حافظ قرعه را این بار به نام شیراز، شهر عشاق زده است. خیلی ها 
معتقدند که شیراز نگین شهر های توریستی ایران است و شهرتش را بیشترمدیون  
سعدی و حافظ این دو شــاعر بزرگ ایرانی است.  مســجد نصیرالملک، مسجد 
قدیمی که مسجد هزار رنگ لقب گرفته، ارگ کریمخانی که یکی از خاص ترین و 
زیباترین بناهای تاریخی این شهر است، باغ ارم که با سروهای سر به فلک کشیده 
یکی از زیباترین باغ های ایران محســوب می شود، دریاچه مهارلو که در هر فصل 
به یک رنگ در می آید و شــاهچراغ که مهم ترین جاذبه مذهبی شــیراز است، از 
جمله مکان های گردشگری و تاریخی این شهرمحسوب می شوند. عالوه بر این 
دیدن بازار وکیل، خانه زینت الملوک،  باغ جهان نما، حافظیه، آرامگاه سعدی، باغ 
عفیف آباد، سرای مشیر،  دروازه قرآن، عمارت شاپوری و نارنجستان قوام خالی از 
لطف نیست. اگر سری به شیراز زدید حتما فالوده اصل شیراز و کلم پلوی شیرازی 

را امتحان کنید .

سمنان یکی از شهرهای ناشناخته در صنعت گردشگری ایران است و از همین رو 
هتل های زیادی برای اقامت مسافران ندارد. از آنجایی که سمنان در جنوب رشته 
کوه البرز و شمال دشت کویر واقع شده یکی از ناب ترین مناظر را برای شما  رقم 

می زند چرا که می توانید از نزدیک کویر، ابرها و ستارگان را ببینید. 
 با سفر به شهر سمنان و پس از آن شهرســتان های اطراف آن مانند شهمیرزاد و 

مهدیشهر می توانید دو آب و هوای متفاوت را در کمتر از ۲۰ کیلومتر تجربه کنید.
 سمنان را می شــود با غذاهای محلی اش به خاطر سپرد. غذاهایی که در آن برنج 
حرف اول را می زند و در کنار آن شــوری یا ترشــی حضوری پر رنگ دارد. اگر به 
سمنان سفر کردید حتما سبزی پلوی سمنانی ها را با ترشی متکا  نوش جان کنید. 

شهر سمنان جاذبه های طبیعی و گردشگری بســیاری دارد که از مهم ترین آنها 
می شود به کوچه باغ های کویری سمنان که بهشتی در دل کویر است، قلعه های 
سارو که یکی از مهم ترین قلعه های دفاعی شرق ایران بوده، دروازه ارگ سمنان 
که تزئینات آجرکاری و کاشــی کاری بی نظیری دارد، مســجد امــام)ره( که از 
مهم ترین و زیباترین بناهای شهر به حســاب می آید، موزه گرمابه پهنه که 6۰۰ 
سال قدمت دارد،  کویر کوه سرخ و پرنده همای ســعادت، قلعه السگرد و گردنه 
رویایی آهوان اشاره کرد.  مناطق گردشــگری این استان آنقدر زیاد است که یک 
روز برای سیر و ســیاحت در آن کفاف نمی دهد اگر وقتی داشتید تا بیش از یک 
روز این شهر تاریخی و کویری را بشناسید بد نیست که به پارک ملی کویر، پارک 
علم و فناوری، تپه باستانی سنگ چخماق، گنبد زنگوله، مجموعه کاروانسراهای 
تاریخی میاندشت، کاروانسرای قصر بهرام، کاروانسرای عباس آباد، جنگل ابر، باغ 
 چشمه علی، جاذبه های گردشگری دامغان و  مجموعه تاریخی بسطام شاهرود نیز 

سری بزنید.

مشهد؛ اولین مقصد 
سفرهای نوروزی

دومین شهر تاریخی جهان

سیاحت در شلوغ ترین شهر توریستی ایران

گردشگری در پناه دریاچه ارومیه چهار بهار در چابهار

قزوین؛ رتبه اول آثار تاریخی در ایران

شیراز؛ شهر عشاق هنر و ادب

سمنان؛ شهر ناشناخته
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پیشنهاد سردبیر:  ویژه
مواظب باشیم شرمنده شهدا نشویم

وقتی در سوریه به شهادت رسید، فقط 17 سال داشــت. نامش » حسین « بود. حسین  زاینده رود
 دادنظــری. افغــان بــود. از همــان افغــان هایــی که رســانه هــای وطــن فروش 
جیره خوار انگلیس برای شان مستند ساختند و عنوان کردند که به خاطر پول و مکان سپاه ایران در سوریه شده اند و 
نام » مدافع حرم « گرفته اند!  ادعایی مضحک که تنها به درد بنگاه های دروغ پراکنی خودشان می خورد که خوب 
می دانند هیچ چیز ارزش جان را ندارد و هیچ کس حاضر نیست به خاطر پول - ولو میلیاردها تومان - جان شیرینش 
را به خطر بیندازد. جوان 17 ساله ای که در مکتب » حسین « ) ع ( بزرگ شــده و قد کشیده و داستان » قاسم ابن 
الحسن « را شنیده، مرگ برایش » اهلی من العسل « می شود آنگاه که در راه دفاع از ناموس » حسین « ) ع ( باشد. 
این همان چیزی است که بی بی سی و امثال بی بی ســی  از درک آن عاجزند و برای تحلیل این میزان از شجاعت و 
دالوری و بی باک بودن، مجبورند دســت به دامان یاوه گویی و دروغ پراکنی و توهمات شوند. » حسین « به گفته 
پدرش، شیفته مرام رزمندگان فاطمی شد که رفت. 1۴ خردادماه ۹۵ خبر شهادتش را به خانواده اش اطالع دادند. 
خانواده ای که در کشور افغانستان زندگی می کنند و مادر این شهید هنوز در حسرت دیدار مزار پسر ارشدش انتظار 
می کشد. حسین پسر بزرگ خانواده بود. متولد۳۰ آبانماه سال 77 که سال ۹۴ برای کار به ایران آمد. از همان زمان 

ساکن ایران شد. در حالی که خانواده اش هنوز در افغانستان زندگی می کنند.
پدرش می گوید: حسین عالقه زیادی به ایران داشت. برای همین بدون خانواده برای کار به کشور شما آمد. او عاشق 

اهل بیت و بی بی زینب ) س ( هم بود. همین عشق باعث شد به سوریه برود. 
وگرنه اجباری که در کار نبود. او می توانســت به افغانســتان برگــردد و همین جا کار کند. اما راه و رســم جهاد را 
انتخاب کرد تا مبادا بار دیگر بی حرمتی به ســاحت اهل بیت صورت بگیرد. حســین من تنها 17 ســال داشــت 
که به جنگ تکفیری ها رفــت. البته ما خبر نداشــتیم کی رفته اســت. یک روز از ســوریه با مــا تماس گرفت. 
 خیلی تعجب کردیم، چــون فکر می کردیم بــرای کار در ایران اســت. گفت پدر، من به ســوریه اعزام شــده ام 
و من هم چیزی به او نگفتم. خدا را شکر کردم که پسرمان بد راهی را انتخاب نکرده است. آنقدر که حسین برای رفتن 

عجله داشت، برادرم که در ایران زندگی می کند هم نتوانسته بود جلوی او را بگیرد.
 حســین بهمن ســال گذشــته بعد از ســه ماه ماندن در ســوریه دراردیبهشــت ماه بــه مرخصی مــی آید. 
اما صبر نمی کند و دوباره با عجله و با میل و اشتیاق، خودش را به سوریه می رســاند تا اینکه 1۴ خرداد سال ۹۵ به 
درجه رفیع شهادت می رسد.  پدرش تعریف می کند: » در ابتدا به ما گفتند حسین مفقود شده و من سریع با گرفتن 
پاسپورت خودم را از افغانستان به ایران رساندم و با برادرم پیگیر سرنوشت حسین شدیم. می خواستم بدانم چه اتفاقی 

برای او افتاده است. نهایتا۲1 تیر ماه ۹۵ از طرف سپاه اعالم کردند حسین شهید شده است. 
پیکرش در ایام فاطمیه تفحص شد و ۲۶ بهمن ماه در ایران تشییع و به خاک سپرده شد. به ما گفتند بر اثر شهادت 
چهره اش قابل دیدن نیست که با اصرار خواستیم بگذارند برای آخرین بار او را ببینیم. « می گویند۳۰۰ نفر از بچه ها 
در مکان خلفه حلب در آپارتمانی که تروریست ها بعد از بمب گذاری عقب نشینی کرده بودند می روند و چون بچه های 
لشکر فاطمیون در جریان بمب گذاری این آپارتمان نبودند بعد از رفتن به داخل این آپارتمان همگی زیر آوار می مانند 
و به شهادت می رسند.  » حســین « هم یکی از همین شهدا بود. شــهیدی که خودش در ایران است و مادرش در 

افغانستان و هرشب را به امید دیدن مزار پسرش صبح می کند. مادرحسین هنوز نتوانسته به ایران بیاید...

شهیدی که حسرت زیارت مزارش هنوز بر دل مادر سنگینی می کند؛

راوی جنگ و رزمنده جبهه مقاومت:

مواظب باشیم شرمنده شهدا نشویم
هنوز چهارده ساله نشــده بود که همراه تیپ قمربنی هاشم از شهرکرد عازم  سمیه مصور
 جبهه شد، به خاطر سن کم نتوانســته بود از اصفهان اعزام شود ، برای همین 
در شناسنامه اش دست برد و به خواسته اش رسید، هرچند مدت حضورش در جنگ تحمیلی از شش 
 ماه بیشتر نشد ولی ســال ها بعد وارد گروه تفحص شــد. صحبت از پژمان گنجی پور است معروف 
به حاج مهدی. در سال های بعد از جنگ راوی راهیان نور شد تا روایت گری حماسه دالور مردی های 
دوران عشق و خون را برعهده بگیرد و از شیرمردانی بگوید که جان دادند، اما یک وجب از خاک شان را 
ندادند. گنجی پور که به عنوان رزمنده، در جبهه مقاومت حضور پیــدا کرد، این روزها راهی مناطق 
عملیاتی جنوب شده است.  به بهانه روزهای پایانی سال و برپایی اردوی راهیان نورگفت و گویی با او 

ترتیب دادیم که  بخش هایی از آن در زیر می آید:

 راهیــان نور، پاســخی به ســواالت در ذهــن مانده جوانان اســت، 
حضور زائــران در محل یادمــان های دفاع مقدس باعث می شــود که 
 مردم تحت تاثیر فضــا و نحوه رشــادت های رزمندگان قــرار بگیرند 
 و همچنین پاســخی به کنجکاوی و ســواالت در ذهن مانــده جوانان 

در خصوص دفاع مقدس باشد. 
 می توان گفــت راهیــان نور، پلــی میان شــهدای دفــاع مقدس 
و مدافعان حرم اســت، به طوری که بسیاری از شــهدای مدافع حرم با 
مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب، غرب و شمال غرب کشورمان 
آشــنا بودند و بارها شــاهد حضور آنها در این مناطق بودیم و به دلیل 
عشق و عالقه شان به شهدای دفاع مقدس بود که مسیر خودشان یعنی 
مدافع حرم حضرت زینب ) س ( را انتخاب کردند. شهدای مدافع حرم 
می تواند بزرگ ترین و مهم ترین ســند اثرگذاری برنامه های راهیان نور 
باشــد چرا که راهیان نور تالش کرد فرهنگ جهاد و شهادت در نسل نو 

انقالب مستمر باقی بماند و گم نشود.
 حب اهل بیت ) علیهم الســالم ( از اعتقادات ماســت که این اعتقاد 

ما را به دفاع از حرم مبارک شان ســوق می دهد، باالخره شیعه با حب 
 اهل بیت ) س ( زنده اســت. در دفاع هم دو مســئله داریــم. یک دفاع 
از حرمت اهل بیت ) س ( داریم و از طرفی هم عرق میهنی و ملی ماست 
و ما می دانیم اگر اآلن جلوی آن ها نایســتیم به فرمــوده رهبر معظم 

انقالب باید در کرمانشاه جلوی آن ها بایستیم. 
به تعبیری می توان گفت مدافعین حرم یک خدمت بزرگی به کشــور 

کردند که جبهه جنگ را از مرزهای ایران دور کردند. 
 جایــگاه ایرانی هــا در ســوریه خیلــی مهم اســت. در بســیاری 
از عملیات ها ده تــا پانزده نفر از بچه های ما  که به صورت مستشــاری  
 در ســوریه حضور یافته اند بــه عملیات می روند و در کنار ســوری ها 

می جنگند تا آن ها روحیه بگیرند. 
وقتی که رزمنــدگان ایرانی به عملیات می رونــد و در عملیاتی حضور 
دارند ســوری ها و باقی رزمندگان خیلی روحیه می گیرند و همیشــه 
 می گوینــد ایرانی ها شــجاع و نتــرس هســتند. خــود رزمندگان 

می گویند که ایرانی ها قوت قلبی برای همه هستند.

 شــهادت تمام مدافعان حرم در سوریه تلخ اســت چرا که در غربت 
 جنگیدن و شــهید شــدن خیلی ســخت اســت، اما شــهادت شهید 
شــاه ســنایی کمر بچه ها را شکســت، حضور هیج فــردی مثل علی 
 ضروری نبود. کسی هم باور نمی کرد علی شهید شده است. اصال کسی 
 نمی خواســت قبول کند. من با علی بــه منطقه رفتــم و از همان جا 
با علی مأنوس شــدم. علی جســور بود و نماز شــبش ترک نمی شد؛ 
 عارف بود. شهید شاه سنائی اصال تکبر نداشــت، خاطره ای از علی که 
نتوانســته ام هنوز آن را فرامــوش کنم به زمانی بر مــی گردد که بچه 
 علی تازه بابا گفتن رایاد گرفته و علی دوســت داشــت کــه بابا گفتن 

بچه اش را بشنود ولی متاسفانه نتوانست آن را بشنود. 
 مواظب باشیم با حرف های مان شرمنده شهدا نشویم.

این شــهدا از جان و مال و خانواده و همه چیز خود گذشتند و به جنگ 
 رفتند. پدران کودکانــی به جنگ رفتند و بازنگشــتند کــه اآلن نیاز 

به محبت پدری دارند. ما چه کار کنیم؟ 
حداقل خون به دل خانواده شهدا نکنیم. 

پس از شهادت اکبر زجاجی از فرماندهان گردان لشکر ۲7 محمد رسول ا... ) ص (، شهید حسین 
خرازی فرماندهی لشکر 1۴ امام حســین ) علیه الســالم ( نامه ای خطاب به خانواده این شهید 

نوشت و ارسال کرد که خواندنی است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

- سالم علیکم بماصبر تم فنعم عقبی الدار.
 نامه روح افزای شــما که نشــانگر قطرات اشــکی بود که در کلبه دل به کلمات عاشقانه تبدیل 
 و توســط قلم بر روی کاغذ نقش بســته بود در فضای ملکوتی جبهه توجه مرا به خود جلب کرد 
و خاطره صدها شــهید دیگر را همراه سردار شجاع اســالم » اکبر و جعفر زجاجی « عزیزانی که 
دست محبت شما در راه پرورش شان با سختی های زندگی پنجه نرم کرده بود، در ذهنم تداعی 

کرد و گویی همه آنها یکی پس از دیگری از مقابلم می گذشتند.
حماسه ها، شجاعت ها و رشادت ها و از خودگذشتگی ها و هزاران خاطره دیگر، این ها همه ما را 

به خود متوجه ساخته و هیچ گاه فراموش شان نخواهیم کرد. 
 آری از جفای روزگار و بی وفایی دنیا چه بس که بســیار ماندن در ســرایش جز افسوس و اندوه 

بر عزیزان از دست رفته ندارد و هر روز انسان با یک اندوه و خاطره جانسوز مواجه می شود.
حزن اندوهی که تا اعماق وجود انســان را شــعله ور می ســازد و صد حیف که این شعله نشات 
گرفته از هجران با اشک خاموش شدنی نیســت و تنها راهش سوختن و ساختن است و سرانجام 
بر خیل عزیزان رسیدن. شــما خانواده های شهدا همچون ســراجی فروزان اهل سما را به خود 
 متوجه ساخته و قدســیان بر مقام و منزلت شــما غبطه می خورند. زیبا فرمود امام عزیزمان که 

خانواده های شهدا چشم و چراغ امتند، چرا چنین نباشید. 
 شــما مربیان شــهیدانی هســتید که خداوند در هر گوشــه ای از قرآنش به مقام شان پرداخته 
 و رسولش به وصف شان زبان گشوده و کســی را جز خدا و رسولش ســزاوار مدح ایشان نیست.

 امید اســت که ما بتوانیم از خجالت شــما عزیزان با گشــودن راه کربالی حســینی به در آییم. 
در آخر، از این که اینجانب را مورد محبت قرار داده بودید، تشــکر کرده و از درگاه ایزد منان برای 

شما صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم. 
ما همگی مرهون فداکاری فرزندان پاک باخته و مهذب پرورش پیدا کرده در کانون محبت شــما 
 هستیم، همین ســرداران دلیر و مخلص بودند که با رزم و شهادت خودشــان برای اسالم، عزت 
 و افتخــار آفریدند و از خداوند متعــال خواهانم که توفیق دهد تا بتوانم در اســرع وقت شــما را 

مالقات کنم.

      نامه عارفانه شهید خرازی  به خانواده همرزم شهیدش

قاب  شهدا

یاد یارانمدافعان عشق

 تصویری که می بینید، مربوط به شهید حسن غازی اســت که بعد از عملیات 
 والفجر ۳  در گیالن غرب برداشته شده است. او فرمانده گروه توپخانه ۶1 محرم  
و اولین فرمانده  گروه موشکی 1۵ خرداد بود. شهید حسن غازی در عملیات خیبر 
 برای سامان بخشی به آتش پشتیبانی به خط مقدم محاصره شده طالئیه رفت 

و  در این منطقه شهیدشد. جنازه  او در طالئیه ماند و زیر آب رفت و بازنگشت.

در فرودگاه بیروت یک افسر مسیحی لبنانی با درجه باال وقتی پاسپورتم را که 
نام »غاده چمران« بود دید، پرسید: »نسبتی با چمران داری؟« گفتم: »خانمش 
هستم.« خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. گفت: » او دشمن ما بود، با ما جنگید ولی 
مرد شریفی بود. « بعد آمد بیرون دنبالم. گفت: » ماشین نیامده برای شما؟ « 

گفتم: » مهم نیست. « خندید و گفت: » درست است، تو زن چمران هستی! «

 نمایی کــه پیش رو داریــد، تعــدادی از رزمنــده گان ایرانی را پس 
 از اسارت به دســت متجاوزان بعثی، در ســال های » دفاع مقدس « 

به ثبت رسانده است. این عکس شناسنامه دقیقی ندارد.
تالش برای شناســایی واحد نظامی عراقی کــه » آرم « آن روی درب 

خودرو حک شده نیز به جایی نرسید.

ایرانی در زنجیرتو زن چمران هستی!شهید غازی و چند سردار

آمده لشکر فاطمیون تو

شــهید » مصطفی صدرزاده « با نام جهادی » ســید ابراهیم « از فرماندهان لشــکر 
فاطمیون در سوریه بود که ظهر عاشورای حســینی توسط نیروهای تکفیری به جمع 
دوستان شهیدش پیوست. شهید صدرزاده از بسیجیان کهنز شهریار بود که سال ۹۲ 

و با آغاز هجوم نیروهای تکفیری به سوریه رهسپار این کشور شد.
شــهید صدرزاده در یادداشتی به دوســتان بسیجی خود می نویســد: » چه می شود 
 روزی سوریه امن و امان شــود و کاروان راهیان نور مثل شلمچه و فکه به سمت حلب 
و دمشــق راه بیافتد. فکرش را بکن، راه می روی و راوی می گوید اینجا قتلگاه شــهید 
رسول خلیلی است یا اینجا را که می بینی همان جایی است که مهدی عزیزی را دوره 

کردند و شروع کردند از پایش زدند تا ... شهید شد.
یا مثال اینجا همان جایی اســت که شــهید حیدری نماز جماعت می خواند، شــهید 
بیضایی باالی همین صخره نیروها را رصد می کرد و کمین خورد، شــهید شهریاری 
را که می شناسید همین جا با لهجه آذری برای بچه ها مداحی می کرد یا شهید مرادی 
آخرین لحظات زندگیش را اینجا در خون خودش غلتیده بود یا شــهید حامد جوانی 
اینجا عباس وار پرکشید. خدا بیامرزد شهید اســکندری را همین جا سرش باالی نیزه 

رفت و شهید جهاد مغنیه در این دشت با یارانش پر کشید.
 عجــب حــال و هوایــی می شــود کاروان راهیــان نــور مدافعیــن حــرم، عجب 

حال و هوایی... «

 خواننده اصفهانی آثار ارزشــی و حماســی گفت: » مدافعان حرم « نام تازه ترین موزیک تصویری است که نخستین بار 
در حوزه موسیقی ارزشی کشور، با هم صدایی مداح سرشناس دوران دفاع مقدس حاج صادق آهنگران خوانده ام.

 حمید قربانی، با بیان اینکه قرار اســت این موزیک تصویر  امروز یکشــنبه ۲۲ اســفند در آیینی ویژه با حضور مسئوالن 
و مردم انقالبی اصفهان در سپاه صاحب الزمان ) عج ( این شهر رونمایی شــود، اظهار داشت: هدف از خلق این اثر ماندگار 

ادای دینی به شهدای دوران دفاع مقدس و مدافع حرم است.
وی با اشــاره به اینکه ایده خلق این اثر فاخر حدود یک سال پیش در ذهنم ایجاد شــد، افزود: این اثر را همچنین به یاد 

عموی شهیدم حجت االسالم علیرضا قربانی که در عملیات محرم مظلومانه به شهادت رسیدند، خوانده ام.
خواننده موسیقی ارزشی نســل انقالب، اثر » مدافعان حرم « را پیوندی میان جوانان نسل سوم انقالب با شهدای دوران 
دفاع مقدس دانست و گفت: این اثر ندای درونی جوانانی از دو نســل متفاوت، اما با هدف و مقصدی مشترک را به گوش 
می رساند. قربانی افزود: هدف مشترک این دو نسل انقالبی مبارزه با دشمنان قسم خورده اسالم و به ویژه شیعیان و دفاع 

از کیان مقدس کشورمان بوده که همان ادامه راه شهدای کربال و امام حسین ) ع ( است.
خواننده اصفهانی آثار ارزشی و حماسی با بیان اینکه شعر اثر » مدافعان حرم « را قاســم صرافان شاعر توانمند و ارزشی 
نسل جوان سروده است، تصریح کرد: بعد از اینکه موسیقی اثر را ســاختم و امید رهبران آن را تنظیم کرد، به این نتیجه 

رسیدیم که با صدای یادگار جبهه و جنگ حاج صادق آهنگران که هر شنونده ای را متاثر می کند، همخوانی کنم.
وی افزود: به اعتقاد من حاج صادق آهنگران با مدیحه ســرایی های بی نظیرش نقش بسیار موثری در ایجاد شور و انگیزه 
 بین جوانــان آن دوران و حضور مــردم در جبهه های جنگ تحمیلی داشــت و اجرو پاداش حاج صادق کمتر از شــهدا 

و همرزمانش نیست.

آرزوی جالب شهید مدافع حرم » مصطفی صدرزاده «؛

کاروان راهیان نور مدافعان حرم!
رونمایی تازه ترین موزیک تصویر » مدافعان حرم «؛

همخوانی دو نسل انقالبی در اصفهان 
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پیشنهاد سردبیر: 
چشم انداز پریشان تاالب های ایران

اخبار

هشدار تغییر رنگ بزرگ ترین 
مجموعه مرجانی جهان

سند همکاری محیط زیست 
دریایی ایران و جایکا امضا شد

مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست عنوان کرد:

فعالیت 416 تشکل مردمی 
حوزه محیط زیست 

آلودگی هوا از تاثیر آنتی بیوتیک ها 
می کاهد

آبشت مطرح کرد؛

 حفاظت از اکوسیستم غنی تاالب 
» نوروزلو « با تدوین برنامه مدیریت جامع

فعاالن صلح ســبز نســبت به تغییر رنگ دیواره بزرگ مرجانی 
استرالیا برای دومین سال پیاپی هشدار دادند.

تغییــر رنگ مرجان هــا به رنگ ســفید به طــور طبیعی روی 
می دهد و با افت دما به حالت عادی بازمی گردد، اما دانشمندان 
 سفیدرنگ تر شــدن مرجان ها را نتیجه افزایش دمای کره زمین 

و جو آن و ناتوانی اکوسیستم در سازگاری با آن می دانند.
بنابر گــزارش یورونیوز، دیــواره بزرگ مرجانــی، بزرگ ترین 
مجموعه ای از صخره های مرجانی جهان با مســاحتی به وسعت 
۳۴۸ هزار کیلومترمربع در اقیانوس آرام در شرق کشور استرالیا 

واقع شده است.

مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 
 گفت: در دولــت تدبیر و امید تــا کنون ۴16 تشــکل مردمی 

در حوزه محیط زیست به فعالیت پرداختند.
 محمد درویــش افزود: حفاظت از محیط زیســت بســیار مهم 
و ضروری است و مشارکت مردم در این امر مهم بسیار تاثیرگذار 

است.
وی بیان کرد:۸91 تشکل مردمی محیط زیست در استان های 

سراسر کشور فعالیت می کنند.
مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 
 تصریح کرد: هرکــدام از این تشــکل ها110 نفــر عضو دارند 
و در دولت تدبیر و امید تا کنون ۴16 تشــکل مردمی در حوزه 

محیط زیست به فعالیت پرداختند.
وی گفت: نشســت هایی در این تشــکل ها برای به روز شدن 
اطالعات اعضا برگزار می شــود. مدیرکل مشارکت های مردمی 
 ســازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشــان کرد: بهره وری 
 از قدرت سمن ها و تشــکل های مردم نهاد اولویت دولت تدبیر 

و امید برای فرهنگ سازی در حفظ محیط زیست است.
درویش بیان کرد: برنامه ریزی برای صیانت از محیط زیســت 
 باید دانش بنیان و بــا ارایه آموزش های اصولــی صورت گیرد 
 تا به اصــالح الگوهــای غلط و تغییــر نگرش هــای اجتماعی 
با محیط زیســت به عنوان یکی از کلیدهای توسعه پایدار منجر 
شود. مدیرکل مشــارکت های مردمی ســازمان محیط زیست 
کشور برای شرکت در همایش سبز و دوره های آموزشی صیانت 
از محیط زیســت به مدت دو روز به شهرســتان گچساران سفر 

کرده است.

طبق نتایج یک تحقیق جدید، آلودگی هوا ممکن است موجب 
افزایــش باکتری هایی شــود که موجب افزایــش عفونت های 
تنفســی شــده و در مقابل درمان آنتی بیوتیکی مقاوم هستند.

جولی موریسی، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه لستر بریتانیا، 
در این باره مــی گوید: » تحقیق ما نشــان می دهــد باکتری 
هایی که موجــب بروز عفونت های تنفســی می شــوند تحت 
 تاثیر آلودگی هوا هســتند و احتماال ریســک عفونت را افزایش 
 می دهنــد. « مولفه اصلی آلودگی هوا کربن ســیاه اســت که 
 از طریــق احتراق ســوخت هــای فســیلی نظیــر گازوئیل، 

سوخت های زیستی و زیست توده ها تولید می شوند.
این تحقیق نشــان داد که این آالینده موجب تغییر شیوه رشد 
باکتری ها و نحوه تشــکیل اجتماعات آنها می شود که می تواند 
 بر نحوه زنده ماندن آنها در مجاری تنفســی و نحوه مقابله آنها 

با سیستم ایمنی بدن تاثیر گذارد.
 Staphylococcus این مطالعه متمرکز بر دو پاتوژن انســانی
aureus و Streptococcus pneumonia بــود کــه هر 
 دو از علل اصلی بیماری های تنفســی بوده و بســیار در مقابل 
آنتی بیوتیک هــا مقاوم هســتند. تیم تحقیــق گرفتن کربن 
 ســیاه موجب تغییــر در مقاومــت آنتی بیوتیکــی اجتماعات

Staphylococcus aureus شــده و بــه شــدت مقاومت 
 اجتماعــات Streptococcus pneumonia را در مقابــل 

پنی سیلین افزایش می دهد.
 همچنیــن آنهــا متوجه شــدند کربن ســیاه موجب انتشــار

Streptococcus pneumonia از بینی به مجاری تنفســی 
تحتانی شده که مرحله اصلی پیشرفت بیماری تلقی می شود.

 مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب ها با اشــاره به اهمیت حفاظت 
از اکوسیســتم های پشــتیبان دریاچــه ارومیــه در شــرایط 
خشــکیدگی، گفت: برای حفاظت از اکوسیســتم غنی تاالب 

نوروزلو، برنامه مدیریت جامع تدوین شد.
آبشت مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران اظهار داشت: 
در حال حاضر با توجه به کاهش ســطح تراز آب دریاچه ارومیه 
 و کاهــش کیفیت زیســتگاه این اکوسیســتم برای بســیاری 
از گونه ها، از جمله پرندگان بومــی و مهاجر، تاالب های اقماری 
دریاچه محلی بسیار مهم و حساس برای ادامه حیات گونه های 
گیاهی و جانوری محســوب شــده و مدیریت و حفاظت از این 
اکوسیســتم ها اولویت بســیار باالیی برای ســازمان حفاظت 

محیط زیست دارد.
آبشــت افزود: تاالب نوروزلو یکی از تاالب های اقماری دریاچه 
ارومیه در شهرستان میاندوآب اســت و عالوه بر این که میزبان 
بسیاری از گونه های مهم است، در حال حاضر در فرآیند تدوین 

برنامه مدیریت جامع با رویکرد زیست بومی قرار دارد.
وی گفت: با بازدیدی که از این تاالب صورت گرفت ضمن توافق 
با دست اندرکاران برای تدوین برنامه مدیریت جامع این تاالب، 
برنامه ریزی بــرای اجرای گام های آتی بــرای تدوین برنامه نیز 

انجام گرفت.
 مدیــر ملی طرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران تصریح کرد: 
منطقه حفاظت شــده تاالب نوروزلو با مساحت یک هزار و1۵0 
هکتار در جنــوب دریاچه ارومیه و حاشــیه رودخانه زرینه رود 
واقع شده و عالوه بر میزبانی از گونه های مهم گیاهی و جانوری 

در تامین معیشت جوامع محلی نیز نقش بسزایی دارد.

اتفاق روز

ســند همکاری ســازمان حفاظت محیط زیست و آژانس 
همکاری های بین المللی ژاپن ) جایکا ( در خصوص توسعه 
و اجرای طرح جامع مدیریت و حفاظت از محیط زیســت 
در مناطق ساحلی جنوب کشور با پایلوت استان هرمزگان 
با حضور معصومــه ابتکار معاون رییــس جمهور و رییس 

سازمان حفاظت محیط زیست امضا شد.
به گــزارش ایرنا، معصومــه ابتکار در مراســم امضای این 
ســند که میان معاونت محیط زیســت دریایی سازمان و 
جایکا منعقد شد با اشاره به وسعت و تنوع مناطق ساحلی 
 ایران، گفت: اجرای مدیریت پایــدار و همگام با مالحظات 
زیست محیطی در ســواحل کشــور ضروری و از اهمیت 
بسیاری برخوردار اســت زیرا ســواحل جنوبی و شمالی 
 کشــور با چالش  ها و معضالت محیط زیســتی بسیاری 
 رو به رو هســتند. معاون رییس جمهــوری ضمن تاکید 
بر لزوم اجرای مدیریت یکپارچه سواحل در سطح خشکی 
و دریایی، تصریح کرد: وزارت کشــور و سازمان های بنادر 
و دریانوردی، شــیالت، مدیریت و برنامــه ریزی از جمله 
دستگاه هایی هستند که به دلیل ابعاد فرابخشی این اقدام 

باید در این زمینه همکاری داشته باشند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد: 
اجرای موفق طرح مدیریت جامع و پایدار مناطق ساحلی 
 اســتان هرمزگان پیش زمینه ای برای اجــرای این الگو 

در سایر استان های ساحلی کشور باشد.
همچنین، پروین فرشــچی معاون محیط زیست دریایی 
 ســازمان حفاظت محیط زیست با اشــاره به تالش تقریبا 
 دو ســاله معاونــت دریایی و جایــکا برای شــکل گیری 
این تفاهم نامه، گفــت: برخورداری ایران از نوار ســاحلی 
طوالنی در چهار استان ساحلی جنوبی و سه استان ساحلی 
 شمالی که با احتســاب جزایر چهارگانه این خط ساحلی 
به ۵ هزار و۸00 کیلومتر می رســد، موقعیتی استراتژیک 
برای کشــور در این حوزه ایجاد کرده اســت. فرشــچی 
افزود: اجرای این طرح با هدف ایجاد پشــتوانه علمی برای 
شناسایی و حفظ تنوع گونه ها و زیســتگاه ها، همچنین 
شناســایی عوامل تهدید کننده محیط زیســت دریایی 
در ایران برای تنظیم برنامه جامــع مدیریت در این حوزه 
 اســت.معاون محیط زیســت دریایی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت با اشــاره به اینکه در حال حاضر مدیریت 
جامع سواحل کشــور توسط ســازمان بنادر و دریانوردی 
 کشــور در حال انجام اســت، اظهــار کرد: اما تــا به حال 
 برنامه ای به صورت اســتانی تدوین و اجرا نشــده اســت 
و این پروژه می  تواند کمکی برای مدیریت جامع ســواحل 

در ابعاد استانی باشد.

آبی کم عمق، با نیزارهایی که محــل النه گذاری پرندگان 
است و ســروصدای یک ریز انواع حشرات که با آواز گاه گاه 
پرنــدگان زینت پیدا می کند. در ســکوت اگــر به تاالب 
نزدیک شــوی، پرنده ای بزرگ را می بینی که سر در آب 

می برد و بیرون می آورد و چیزی در دهان دارد. 
پرنده کوچک از شــاخه ای به شــاخه ای می پرد و ماری 

چابک در آب، ماهی ریزی به دهان می گیرد و می گریزد. 
این تصویر غالــب تاالب های کشــور بود، تــا زمانی که 
با مشــکالت بی پایان دســت و پنجه نــرم نمی کردند. 
تاالب هایی که به گفته مدیــر طرح ملی حفاظت تاالب ها 
به یاری طبیعت و با اقدامات انجام شده اکنون حال و روز 
بدی ندارند، اما این فرصت کوتاهی است که اگر از آن بهره 

نگیریم با فرارسیدن فصل گرما از دست می رود.
مدیر طرح ملــی حفاظت تاالب ها گفت: اآلن در کشــور 
1۸ تــاالب داریم که یــا برنامــه مدیریت دارنــد یا کار 
 برنامه مدیریت آن در دست انجام اســت. دریاچه ارومیه 
و پریشان و شادگان جزو قدیمی ترین تاالب هایی هستند 
که در ایران برنامه مدیریت دارند و سال گذشته هم برای 
تاالب هــای هامــون، آالگل آلماگل آجیــگل، چغاخور، 
میقان، زریــوار، حله و حــرای میناب با همــکاری همه 

ذی نفعان برنامه مدیریت تهیه شده است.
ابوالفضل آبشت تاکید کرد: اگرچه دریاچه ارومیه خودش 

برنامه مدیریت دارد، اما تاالب های اقماری آن خیلی مهم 
هســتند. در وضعیتی که یک دریاچه با وســعت دریاچه 
ارومیه دچار بحران می شود تنوع زیستی اش به تاالب های 
اقماری پنــاه می برند و به همین دلیــل حفظ تاالب های 
اقماری خیلی مهم است. به این ترتیب وقتی دریاچه احیا 
شد این تاالب های اقماری مثل بانک ذخیره تنوع زیستی 
عمل می کنند و دوباره تنوع زیستی به دریاچه بر می گردد.

وی در پاســخ به اینکه چه اقدامی برای این تاالب ها انجام 
شــده اســت، گفت: از بین چهار تاالب اقماری برای دو 
 تاالب قوری گل و قره قشالق از قبل برنامه مدیریت تهیه 
کرده بودیم. ســال 1۳9۵ برای تاالب سولدوز در نقده هم 
برنامه مدیریت تهیه کردیم و در ســال پیش رو هم برای 
تاالب اقماری نوروزلو برنامه مدیریت تهیه خواهد شــد. 
آبشت در پاســخ به اینکه برنامه مدیریت چه نتایج عملی 
به دنبال دارد، توضیح داد: در مــورد خود دریاچه ارومیه، 
 بدترین وضعیتش در ســال ۲01۴ بوده که مســاحتش 
از حدود ۵ هزار کلومتر مربع به پانصد کیلومتر یعنی یک 
دهم مساحت اصلی رســیده و گفته می شد کارش تمام 
شــده اســت. اآلن۲۳00 کیلومتر مربع از دریاچه ارومیه 
زیر آب است یعنی نزدیک به۵0 درصد از دریاچه آب دارد 
که نهایتا تالش های ملی و البته یاری طبیعت در دو سال 
گذشته منجر به این شده که وضعیت دریاچه ارومیه خوب 

باشد. اما وضعیت تاالب های اقماری هم بد نیست.
طبیعت برای نجات تاالب ها فرصت داده است

مدیر طرح ملــی حفاظت تاالب ها دربــاره وضعیت کلی 
تاالب ها توضیح داد: مجموعا ۳۵ تاالب در قالب ۲۴ عنوان 
ثبت شده در کنوانسیون رامســر داریم. در این میان حال 
پریشان اصال خوب نیست و تاالب همچنان خشک است. 
البته با بارندگی های اخیر حدودا۸0 درصد از چشمه هایی 
که تــاالب را تغذیه می کننــد و همگی تقریبا خشــک 
شده بود دوباره جوشان شــده اند و اگر برداشت آب های 
زیرزمینــی و … مدیریت شــود این آب راهــی دریاچه 

می شود و اتفاق خوبی برای پریشان می افتد.
آبشت افزود: ما امســال روی شــادگان قایقرانی کردیم، 
خیلی از تهدیداتی که آالگل با آن رو به رو بود اآلن متوقف 
 شــده و وضعیت پایداری دارد، چغاخــور در چهارمحال 
و بختیاری حالش خوب است، زریوار امسال حتی سرریز 
 داشته یعنی خودش کامل آب داشــته و سرریز هم کرده 

و حله و حرای میناب هم مشکلی ندارند.
وی تصریــح کرد: بــرای هامون اقــدام مدیریتی خاصی 
 انجام نشده است به جز اینکه برنامه مدیریتش تهیه شده 
و به شورای عالی آب هم رفته است. برای زریوار ذیل برنامه 
جامع یک برنامه مدیریــت قایق رانی هم تهیه کردیم زیرا 
قایق های موتوری که آنجا بودند که آلودگی را وارد محیط 
تاالب می کردند، اما اآلن برنامه مدیریت در حال عملیاتی 
شدن است، اگرچه مردم خود اســتان و انجمن های شان 
هم خیلی خوب و فعالند. درباره تــاالب حله هم آخرین 
خبر این اســت که ۵۵ میلیون متر مکعب حقابه اش مورد 
تصویب وزارت نیرو قرار گرفته و اگر این حقابه که وزارت 
نیرو پذیرفته را به تاالب بدهنــد تاالب حله هم اوضاعش 
 خوب خواهد بــود. برنامه مدیریت تــاالب گاوخونی هم 
تا۸0 درصد پیش رفته و مقدار اندکی مانده زیرا گاوخونی 
تاالبی اســت که حوزه آبریزش هم دراصفهان است و هم 
 در چهارمحال و دو اســتان به اجماع خوبی رســیده اند 

و به زودی برنامه مدیریت خواهد داشت.
کام شیرین میانکاله تلخ می شود

میانکاله را بهشــت حیات وحش ایران نامیده اند. پناهگاه 
حیات وحــش میانکالــه از ســوی یونســکو اعتبارنامه 
شــبکه ذخیره گاه های زیســت کره جهان را گرفته است 
 و همچنین ســازمان بین المللی حیات پرنــدگان آن را 
 به عنــوان منطقــه ای مهم بــرای پرندگان شناســایی 
کرده است. بخشی از ناب ترین و زیباترین تصاویر پرندگان 
 ایران در این تاالب تهیه شــده، اما حاال ورود آب شیرین 
از ســمت لپوی زاغمرز بــه میانکاله محدود شــده و کام 
شــیرین میانکاله را تلخ کرده و با پسروی آب شور دریای 
خزر خلیج گرگان نیز با تهدید نابودی رو به روست و گفته 

می شود ممکن است ارومیه دوم را رقم بزند. 
سایه سنگین طرح  پر فراز و نشیب گردشگری در آشوراده 

نیز همچنان بر سر این تاالب سنگینی می کند. 
 در همه مناطــق اطراف تــاالب نیز پوکه های شــکاری 

به فراوانی بر زمین ریخته و دیده می شود.

وضعیت تاالب های کشور در سالی که گذشت؛

چشم انداز پریشان تاالب های ایران

دریچه

سوژه روز

در ســال های اخیر، برخی از مســئوالن، دســتور ساخت 
 جاده ای را صادر مــی کنند که من اســمش را می گذارم 
» جاده مرگ «. جاده های درازی که خودشان را می اندازند 
وسط زندگی حیوانات و چشم به هم می زنیم می بینیم در 
طول یک سال، چندین گونه جانوری را به خاطر تصادفات 
 جاده ای از دست داده ایم. کافی ســت این جاده کشی ها 
به بهانه توسعه و بدون ارزیابی متخصصان، رواج پیدا کنند. 
بعد باید شاهد کوتاه شــدن عمر حیات وحش مان باشیم. 
 تخریب زیســتگاه، یکــی از همان عواملی ســت که بارها 
و بارها کارشناسان محیط زیست، مســئوالن را زنهار داده 
اند که لطفا از اجرای طرح های صرفا توســعه محور صرف 
نظر کنید. توســعه ای که این روزها به قیمت قربانی شدن 

حیوانات، تمام می شود. چون از جنس توسعه ناپایدارند.
به قول معروف، » پرســیدن، عیب نیســت، نداستن عیب 
است. « کسانی که نمی دانند و مشــتاق دانستن هستند، 

ســوال می کنند و بعد از اینکه قانع شدند، تالش می کنند 
 تا کار درســت را انجام دهند. مثل کودکان که می پرسند 
و مشتاقانه دنبال جواب می گردندند و بعد هم راه درست را 
می روند. چون نقشه ای که در دست شان است نمی گذارد 
راه را اشتباهی بروند. اما اگر مســئولی، نتیجه تصمیمش 
 را بداند ولی کار درســت را انجــام ندهد چه؟ نقشــه راه 
داشــته باشــد، اما اشــتباه برود ... به نظرم عیب بزرگ تر 

همین جاست.
 وضعیت این روزهای طبیعت و حیــات وحش ما رنگ زرد 

و گاهی رنگ قرمز به خود گرفته است. 
واقعیت این است که هر چه از حد بگذرد بی تردید، کشنده 
خواهد بود. درست مثل وضعیت برخورد ما با حیات وحش 
و طبیعت مــان. آنقدر از منابع مان، از زیســتگاه حیوانات، 

برداشت کرده ایم که بدهکار طبیعت شده ایم.
نه تنها دخل و خرج مان با هم نمی خواند بلکه با هم ســاز 

مخالف می زنند. از مسئوالن گرفته تا شکارچیانی که برای 
تفریح یا ارتزاق، حیوانات را شــکار می کنند، قاچاقچیان و 
فروشندگان حیوانات تا من و شما، همگی مسئولیم. من و 

شمایی که دو انتخاب داریم. 
می توانیم ترجیح دهیم نپرســیم تا ندانیــم و وجدان مان 
 را آســوده کنیم که کار درســت را انجام نمــی دهم چون 

نمی دانم یا اینکه بپرسیم، بدانیم و عمل کنیم.
اینکه ما هنوز فرصــت داریم یا قرار اســت در وقت اضافه 
 بازی کنیم را نمی دانم. اما این را می دانم که عقل ســلیم 

می گوید » پیشگیری، بهتر از درمان است. «
اگر مســئوالن دولتی دل شــان نمی خواهد با از دســت 
 دادن طبیعت و حیــات وحش، از خودشــان گل بخورند 
و اگر دل شان نمی خواهد انگشت اتهام مردم به سمت شان 
گرفته شود که اگر برگی از طبیعت ما کم شده است تقصیر 
شماست، بهتر است نقشه راه شان را اصالح کنند و جلوی 
راه هــای نابودی حیوانــات را بگیرند و پیشــگیری کنند. 
چون فردا دیر است. وقت آن رسیده است که مسئوالن در 

تصمیم ســازی ها تجدید نظر کنند و یادشــان نرود طبق 
قانون، دولت ها موظف اند تا حافظ طبیعت و حیات وحش 
باشــند. برنامه ریزی های صحیح به همراه عزم جدی برای 
 اجرای آنها، راه نجاتی اســت تا از محیط زیســت مان بهتر 

و بیشتر از قبل حفاظت کنیم.
اتفاقا ما هم به عنوان مردم موظفیم تا هوای زیســتمندان 
طبیعت را داشــته باشــیم. مثال من و شــما مــی توانیم 
 فروش غیر قانونی حیوانات را به1۵۴0، ســامانه رسیدگی 

به تخلفات زیست محیطی، اطالع دهیم. 
یا می توانیم تصمیم بگیریم هفته ای یــک روز از خوردن 
گوشت صرف نظر کنیم. راه دیگر آنکه در جاده ها به عالئم 

هشداردهنده توجه کنیم تا حیوانی کشته نشود.
از کشــتار حیونات برای تفریح یا دالیــل دیگر خودداری 
کنیم. می توانیم تصمیم بگیریم و هــر حیوانی را در خانه 
یا محل کار نگهداری نکنیم. مهــم تر از همه اینکه از همان 
کودکی به فرزندان مان یاد بدهیم که حیوانات را دوســت 

داشته باشند و مراقب شان باشند.

توله شیرهای سفید تازه متولدشده در باغ وحش ماگدبورگ در آلمان از سر و کول پدر و مادرشان باال رفته و سوژه عکاسان محیط زیست شده اند. شیر سفید از حیوانات نادر حیات وحش محسوب می شود.

بر اثر برخورد کشتی تفریحی انگلیســی با یکی از صخره های 
مرجانی در اندونزی، آسیب جدی به این صخره مرجانی وارد 

شد.
هفته گذشــته در یک جزر و مد خفیف یک کشتی تفریحی 

 با صخره های مرجانی در جزایر » راجــا آمپات « اندونزی که 
از غنی ترین تنوع زیســتی دریایی در جهان برخوردار اســت 

اصابت کرد و به آن آسیب رساند.
کمپانی انگلیســی مالک این کشــتی تفریحی اعــالم کرد: 
 همکاری های کامل بــا مقامات مرتبط در حال انجام اســت 

و خسارت جزیی به کشتی وارد شده است.
 بررســی ها حاکیســت این کشــتی برخالف مجهــز بودن 
 به دســتگاه های رادار و ردیاب در جزر و مــد خفیف گرفتار 
شــده اســت. در پی وقوع این حادثه قایق های امدادی برای 
کمک به باز شناور شدن این کشــتی به محل اعزام شدند زیرا 
آسیب وارد شــده به صخره مرجانی به حدی شدید بوده که 
امکان منتظر ماندن برای وقوع جزر و مد شدید و شناور شدن 

مجدد کشتی وجود نداشته است.

ماهی عجیب بــا قابلیت خاص در یکــی از مرزهای دریایی 
اســترالیا کشــف شــده که به آن هیبرید » ماهی میگو « 

می گویند.
این هیبرید مرموز از ماهی و میگو شبیه موجودات باستانی 

و در حقیقت نوعی خروســک ماهی اســت و صیادان آن را 
 در مکانی نزدیــک مرز دریایــی داورین ) میان اســترالیا 

و اندونزی ( در عمق۳0 متری پ یدا کرده اند.
این ماهی شاخ دار صیادان را بسیار متعجب کرد. گونه های 
 دیگری از خروســک ماهی بــا چنین فلس و شــاخ هایی 

در اعماق آب های مناطق استوایی زندگی می کنند.
جالب آنکه ایــن ماهی برخالف گونه های دیگر خروســک 

ماهی ها، پا دارد و به وسیله آن کف اقیانوس راه می رود.
این ماهی عجیب با اســتفاده از باله های ضخیم و قدرتمند 
خود به جای شــنا کردن، کف اقیانــوس آرام آرام حرکت 

می کند.
خروســک ماهی یکی از ۴۵ گونه نــادر ماهی های خانواده 

Peristediidae است.

این ماهی پا دارد برخورد کشتی تفریحی با صخره های مرجانی در اندونزی

قاب روز  ) شیر سفید (

وضعیت زرد و قرمز حیات وحش ایران

برای هامون 
اقدام مدیریتی 

خاصی انجام 
نشده است 
به جز اینکه 

برنامه مدیریتش 
 تهیه شده 

و به شورای عالی 
آب هم 

رفته است

 مسئوالن می گویند با یاری طبیعت و فعالیت های انجام شده بسیاری از تاالب های کشور در سال گذشته 
» نمی  « گرفتند و حال و روز بدی ندارند، اما این فرصتی کوتاه است که نباید از دست برود.
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پیشنهاد سردبیر: 
ادعای جنجالی گیتی پسندی ها روی سکوی قهرمانی

فضای مجازی

نیمار عکس جدیدی را در اینستاگرام خود به نمایش گذاشت.
 ستاره برزیلی بارسلونا به همراه هم تیمی هایش شاهکار بزرگی 
رقم زدند و در حالی که تقریبا از لیگ قهرمانان اروپا حذف شــده 
بودند با نتیجه شــش بر یک پاری ســن ژرمن را شکست دادند و 
به مرحله بعد رفتند. نیمار نقش زیادی در این صعود داشــت.به 
فاصله چند روز بعد از آن پیروزی تاریخــی و بزرگ، نیمار عکس 
جالبی را در اینستاگرام خود منتشر کرد. او در حالی که مخاطب 
را به ســکوت دعوت می کنــد در توضیح عکس خود نوشــته: 

»هیس!«
به نظر می رسد مخاطب او آنخل دی ماریا بازیکن تیم پاری سن 
ژرمن باشد که قبال در رئال مادرید بازی می کرد. آنخل دی ماریا، 
هافبک آرژانتینی پاری سن ژرمن است که چهارشنبه شب پس از 
گل ادینسون کاوانی به بارسلونا همین ژســت را مقابل هواداران 
بارسلونا گرفت و آنها را به سکوت دعوت کرد اما اصال فکرش را هم 

نمی کرد تیمش مقابل بارسلونا به بدترین شکل ممکن می بازد! 

پیام جدید نیمار 

ادعای جنجالی گیتی پسندی ها 
روی سکوی قهرمانی

درحاشیه

مستطیل سبز

 حرف های وزیر ورزش در مجلس شــورای اســالمی 
بازتاب هایی داشــت و در واقع تاثیر زیادی در فوتبال و 
برای باشگاه های استقالل و پرسپولیس بر جای گذاشت 
به ویژه این بخش از حرف های ســلطانی فر خیلی زود 

تاثیر خود را نشان داد:
»وزیر ورزش و جوانان در پاســخ به انتقــاد نانواکناری 
مبنی براینکه عدالت در توزیع منابــع میان تیم های 
ورزشــی رعایت نمی شــود به عنوان مثــال تیم های 
پرسپولیس و استقالل از منابع دولتی استفاده می کنند 
درحالی که برای دیگر باشــگاه ها چنین امکانی فراهم 
نیست، گفت: سرخابی ها یک ریال هم از بودجه دولت 
استفاده نمی کنند و اصال ممنوعیت داریم؛ خود مجلس 
ممنوع کرده اســت و قانونا نمی توانیم یک ریال به تیم 

لیگ برتری کمک کنیم. «
در واقع از اواخر ســال ۹۱ بود که مجلس تصویب کرد 
استقالل و پرســپولیس باید خصوصی شــوند و البته 
هنوز خصوصی نشده ردیف بودجه یا کمک مالی دولت 
به این دو تیم را قطع کردند و این دو تیم چند ســالی 
را بدون دریافت پول گیــج و منگ دور خود چرخیدند 
و بدهی هایشان هم بیشتر از قبل شد و حاال در آستانه 
ســال ۹۶ هنوز ایــن دو تیم با وجــود آنکه خصوصی 
 نشــده اند با همان قانون مصوب ســال ۹۱ طی طریق

 می کنند.حرف های ســلطانی فر و اشاره وی به قانون 
مصوبه مجلس، تاثیر جانبی زیادی داشت. در استقالل 
رسما اعتصاب شــد، آنها دو روز تمرین نکردند و البته 
بعد از بازی با ســایپا هم می خواهند اعتصاب را تا بازی 
با لکومتیو ادامه بدهند تا شب عید دست خالی به خانه 
نروند. اســتقالل همین دو ماه قبل هــم به دلیل عدم 

پرداخت مطالبات عادل شیحی محروم شده بود.
در پرسپولیس هم که در آســتانه حکم ژوزه مانوئل ۸ 
میلیاردی اســت نگرانی دامن زده شد چون بعید است 
که پرســپولیس بدون کمک دولت بتواند پول قرارداد 
مانوئل را یک جا پرداخت کنــد و به این ترتیب پرونده 
مانوئل مثل یک بمب ساعتی تیک تاک می کند وهمه را 
نگران کرده است.به هر حال این دو تیم که زیر مجموعه 
دولت هستند از این همه بالتکلیفی در حال ضرر کردن 
هستند و به نظر می رسد در مورد این قانون باید بازنگری 
شود یا اینکه واقعا هرچه سریع تر این دو تیم فروخته و 
خصوصی شوند چون امروز هر دو تیم نه دولتی هستند 
که از کمک دولت بهره ببرند و نه خصوصی که از بخش 

خصوصی و قوانین تجارت بهرمند شوند.

بازتاب حرف های وزیر ورزش؛

 از اعتصاب در استقالل 
تا وحشت در پرسپولیس

کی روش گفت: »چطور ممکن اســت تیمی که ۵ سال است 
بهترین تیم آسیاست و یک سال و نیم است که شکست نخورده 
و به همین دلیل در صدر جدول گروه مقدماتی جام جهانی قرار 

گرفته  در زمینی ۶۰ متری تمرین کند؟«
ســرمربی تیم ملی ایران که اخیرا در بیانیه ای، برخی از افراد 
داخل فوتبال ایران را به کارشــکنی متهم کرده بود، گفت: با 
توجه به قوانین فیفا درگیری بین تیم ملی و باشگاه ها چیزی 
عادی است. یک قانون واحد فیفا چگونه می تواند هم از منافع 
تیم ملی ایران در آسیا، هم از تیم ملی ساحل عاج و هم از تیم 
ملی آمریکا حفاظت کند؟ قوانین فیفا فقــط از منافع تیم ها 
و باشــگاه های بزرگ جهان محافظت می کند. شاید فقط دو 
تیم ملی در جهان باشــند که بتوانند با تمرینات بازیکنانشان 
در باشگاه ها به میدان بروند اما تیمی مثل تیم ملی ایران برای 
موفقیت به یک برنامه آمادگی بلندپروازانه تر و موثرتر نیاز دارد 
که نمی تواند مطابق با تقویم فیفــا و محدود در چارچوب های 

باشگاهی باشد. 
 سود باشگاه ها و قدرتمندان جهان

 این حرف چقدر درســت بود، شاید تنها چند کشور باشند که 

بازیکنانشان در بارسلونا و بایرن و رئال و منچستر و آث میالن 
بازی می کنند و می تــوان آنهــا را از دور فراخواند و در عرض 
ســه روز تیم در اوج قدرت به میدان برود و البته حتی این ایده 
هم مورد نقض اســت و مورد نقض آن تیم ملی برزیل بود که 
بازیکنانش در بهترین تیم های جهان بازی می کردند؛ اما در 
خانه خودش در جام جهانی تحقیر شــد چــون به قدر کافی 
هماهنگ نبود. ایــن ناهماهنگی برای تیم هایــی مثل ایران 
بدتر و سنگین تر هم هست، چون تیم ایران تلفیقی می شود 
از بازیکنان داخلی به عالوه چند لژیونر. مشــکل وقتی حادتر 
می شود که در لیگ ایران زمین خوب برای فوتبال که سرعت 
کار تیمی را اســتاندارد نگه دارد به تعداد انگشتان یک دست 
هم نمی رسد! مسلما در سلول های مغر خاکستری کی روش، 
زمین بد در لیگ، ناهماهنگی لیگی هــا و لژیونرها، زمین ۶۰ 
متری برای تیم ملی و موارد دیگر وجــود دارد که کی روش را 
مجبور می کند که اردوی گلخانه ای داشته باشد و البته قوانین 

فیفا این اجازه را نمی دهد. 
کی روش راســت می گوید، این قوانین به سود تیم های ملی 
کشور های صاحب ایدئولوژی در فوتبال دنیا نیست، این قوانین 

تنها برای آلمان، انگلیس، برزیل، فرانسه، آرژانتین و ... است. در 
واقع باید گفت این قوانین برای سود بیشتر و قدرتمند تر ماندن 
اروپا در فوتبال جهان ترسیم شده تا تیم های ملی کشورهای 
آفریقایی و آسیایی و آمریکایی نتوانند مشکلی برای این تیم ها 
که در حال پول پارو کردن هســتند ایجاد کنند. در واقع هم 

قدرت برای آنها می ماند و هم پول.
قوانین فیفا مثل تحریم های بین المللی

این قوانین بیشــتر شــبیه به تحریم های بیــن المللی برای 
کشورهای در حال توسعه دنیاســت که مبادا موشک یا سالح 
هسته ای داشته باشند و قدرت ابرقدرت ها را به چالش بکشند. 
قوانین فیفا منحصرا برای اروپا نوشــته شــده و قوانین آنها را 

توجیه و از آنها مراقبت می کند.
 تصور کنید تیم های ملی می توانســتند بیشــتر از بازیکنان 
اروپایی خود اســتفاده ببرند در آن صــورت الجزایر، نیجریه، 
ســاحل عاج، کره جنوبی، ژاپن و خیلی های دیگر می توانند 
کم کم با هماهنگ کردن لژیونر هایشان با بازیکنان داخلی خود 
قدرت بیشتری داشته باشند و در بسیاری موارد حتی در جام 

جهانی، تیم های اروپایی را حذف کنند.
کی روش دقیقا صحیح حرف زده اســت، قوانین به سود تیم 
ملی ایران نیست، نه به ســود تیم ملی ایران است و نه به سود 

کشورهای درجه سوم جهان در فوتبال.
 به اسامی بازیکنان رئال مادرید و بارسلونا در ال کالسیکو نگاه 

کنید ؛
اسامی بازیکنان بارسلونا:

مارک آندره تراشــتگن، کلودیو براوو، خــرارد پیکه، توماس 
فرمائلن، ژرمی متئو، خاویر ماســکرانو، جوردی آلبا، آدریانو، 
دنی آلوس، ایوان راکیتیچ، سرخیو بوسکتس، آندرس اینیستا، 
لوئیس سوارس، لیونل مسی، نیمار، مونیر الحدادی، ساندروو 

سرجی روبرتو
اسامی بازیکنان رئال مادرید:

کیلور ناواس، کیکو کاسیا، روبن یانیس، سرخیو راموس، په په، 
رافائل واران، دنــی کارواخال، دنیلو، مارســلو، تونی کروس، 
کاســمیرو، لوکا مودریچ، ایســکو، متئو کواچیــچ، خامس 
رودریگس، گرت بیل، کریستیانو رونالدو، کریم بنزما، لوکاس 

واسکوئس و خسه رودریگس
در میان این ابرقدرت ها چند بازیکن غیر اروپایی یا غیر برزیلی و 
آرژانتینی هستند؟ اسامی بازیکنان تیم بایرن مونیخ را هم مرور 
کنید، منچستر و لیورپول و میالن و اینتر و آیندهوون و آژاکس 
و ... را هم بررســی کنید. آیا فیفا اجازه می دهد این بازیکنان 
در اختیار تیم ملی باشــند؟ یا باید بمانند و پول درآورند و هر 
روز خودشــان در کنار هم با هماهنگی بیشتر قهرمان شوند و 

تیم های ملی خواب هماهنگی و قدرت نمایی را ببینند؟

قوانین فیفا مثل تحریم است؛

حرف هایی که ابرقدرت های فوتبال دوست ندارند

 کی روش در میان هیاهوی جدال با برانکو و مطرح شــدن پیشــنهاد آفریقای جنوبی و برهم خوردن اردوی 
اماراتش چند جمله گفت که بســیار پرمغز بود؛ اما به دلیل هیاهوی لیگ قهرمانان آسیا گم شد و کسی به آن 

توجهی نکرد.

 این قوانین بیشتر 
شبیه به تحریم های 

بین المللی برای 
کشورهای در حال 

توسعه  دنیاست 
که مبادا موشک 

یا سالح هسته ای 
داشته باشند و 

قدرت ابرقدرت ها را 
به چالش بکشند

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: بعد از خبر 
محرومیت باشگاه تراکتورسازی از نقل وانتقاالت و شایعه کسر 
امتیاز از این تیــم، چندین بار تماس هایی مبنی بر شــکایت 
باشگاه ذوب آهن از باشگاه تراکتورسازی تبریز به فیفا داشته ایم 
تا این اتفاق ســبب  کسر هشــت امتیاز از تراکتورسازی شود.  
ســعید آذری تاکید کرد: اینکه ذوب آهن از باشگاه هموطنش 
به فیفا شکایت کند اقدام جوانمردانه ای نیست و به هیچ وجه 
ما چنین کاری را انجام نخواهیم داد. همان قدر که ما در مورد 
پرونده و موضوع مهدی کیانی و مماشــات فدراسیون فوتبال 

و کمیتــه داوران در مورد اخــراج و محرومیتــش در دیدار با 
ذوب آهن پیگیر ماجرا بودیم و همچنان مصرانه معتقد هستیم 
او نباید مقابل ما بازی می کرد، در مــورد این پرونده رویکردی 
متفاوت داشــته ایم و به هیچ وجه اجازه نمی دهیم اعتبار ملی 
فوتبال ایران و باشگاه تراکتورسازی با شکایت ما زیر سوال برود.

عبدا... ویســی که مجددا به دلیل برخی از مشکالت پزشکی 
در بیمارستان بســتری شده است، نتوانســت تیمش را در 
بازی مقابل ســیاه  جامگان همراهی کنــد و هدایت تیم بر 
عهده کمک مربیان او بود. بیماری ویســی، محرم نویدکیا را 
از خانه بیرون آورد و او را وادار به مالقات ســرمربی سابقش 
کرد؛ کاپیتان تیم ســپاهان که در نیم فصــل اول و در دربی 
نصف جهان از دنیای فوتبــال خداحافظی کرده بود، تا کنون 
هیچ جا مشاهده نشده و او حتی برای تماشای بازی برگشت 
دربی اصفهان هم به نقش جهان نیامد. شاگردان ویسی بدون 
حضور او در مشهد از پس تیم انتهای جدولی سیاه جامگان هم 

برنیامدند و با تساوی یک بر یک، سال جاری را به پایان رسانده 
و به تعطیالت می روند. وضعیت ویسی نیز به خوبی مشخص 
نیست و او پیش از این نیز ســابقه بیماری داشته و در بازی با 
نفت تهران حالش بد شــد؛ به طوری که با آمبوالنس او را به 

بیمارستان منتقل کردند.

آذری: از ما خواسته اند از 
تراکتورسازی به فیفا شکایت کنیم

درپی بستری شدن سرمربی سپاهان؛

نویدکیا با ویسی مالقات کرد

.. اتهام عجیب رسانه اماراتی به رضاییان!زورمان به صدا و سیما نمی رسد
سایت »ارم نیوز« ابوظبی در گزارشی به نقل از 
رسانه های ایرانی اعالم کرد برانکو ایوانکوویچ 
به خاطــر جاسوســی رامین رضاییــان برای 
کارلوس کی روش ســرمربی تیــم ملی، این 
بازیکن را کنار گذاشته است. این سایت نوشت: 
»رامین رضاییــان قبل از بازی پرســپولیس 
با الوحده امــارات در لیگ قهرمانان آســیا به 
خاطر جاسوســی برای کارلوس کــی روش از 
پرسپولیس اخراج شــد. سرمربی پرسپولیس 
هم عذرخواهی رضاییان را نپذیرفتــه و او را از 

حضور در تمرینات منع کرده است. برانکو حتی 
به باشگاه اعالم کرده که رضاییان را برای سال 
آینده نمی خواهد. سرمربی پرسپولیس توضیح 
داده کــه تمام وســاطت ها را برای بخشــش 

رضاییان رد کرده است.«

 مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال ایران در نشست خبری پایان 
فصل باشگاه دبیری تبریز که در ســالن صدرای تبریز برگزار شد 
حضور داشــت.او در این مراسم به ســواالت خبرنگاران هم پاسخ 

داد.
یکی از مباحث مطرح شــده در این جلســه ماجرای ممنوعیت 
حضور دوربین ها در اســتادیوم ها بود که فقط یک روز اجرا شــد. 
تاج در این باره گفت: »ما که زورمان به صداوســیما نمی رســد و 
وارد این بحث هم نمی شویم. باالخره نمایندگان زحمت کشیدند 
 و مقرر شده که مبلغ تبلیغات بین صداوسیما و فدراسیون فوتبال

27 تقسیم شود.«

متد هلندی برای بدن استقاللی ها
اســتقالل چند ماهی می شــود که دیگر مربی بدنســاز ندارد و 
اســتیون جونز به دلیل مشــکالت مالی آبی ها دیگــر کنار این 
تیم نیســت. با این همه آبی ها به لحاظ آمادگــی بدنی، طی این 
مدت به مشــکلی بر نخورده اند. راز این اتفــاق را یکی از اعضای 
کادر فنی استقالل لو داده و به ســایت ۱۱ نیوز گفته: مهم ترین و 
کارآمدترین شیوه بدنسازی در فوتبال روز جهان، روشی است که 
از آن به عنوان »متد هلندی« یاد می شــود. اتفاقا برای منصوریان 
هم هر ماه چند بار ایمیل این شیوه های بدنسازی ارسال می شود؛ 
بنابراین فقط چهره فرد اجرایی عوض شــده و همان کارهایی که 

استیون انجام می داد، حاال توسط سرمربی تیم صورت می گیرد. 

پس از پایان دوره ریاســت هیئت های ورزشــی، 
فراخوان ثبت نام از متقاضیان ریاست هیئت منتشر 
می شود و افرادی که دارای شرایط الزم هستند، با 
تحویل مدارک ثبت نام می کنند. این اتفاق از گذشته 
تاکنون وجود داشته؛ اما در ســال های گذشته به 
ویژه چند ماه اخیر، پدیــده کاندیداهای دکوری و 
تشریفاتی، وضعیت زشــتی را ایجاد کرده است و 
برخورد نکردن و مماشــات با این پدیده ناپسند که 
ورزش استان را به ســخره گرفته، اپیدمی تلخی را 
در آینده ورزش اصفهان ایجــاد خواهد کرد. پیش 
از این در گزارشی به چالش کاندیداهای تشریفاتی 

برای مجامع انتخاباتی تک کاندیدا اشاره کردیم که 
کارمندان اداره ورزش و جوانان، ثبت نام می کردند 
اما در مجمع حاضر نمی شدند که نمونه این اتفاق در 
مجامع اسکواش و تنیس روی میز رخ داد. با این حال 
پدیــده کاندیداهای دکوری فراتــر از کاندیداهای 
تشریفاتی است که تنها در معدودی از هیئت ها بروز 
می کند. در این وضعیت افرادی به دالیلی که معلوم 
نیست، برای ریاســت هیئت های ورزشی ثبت نام 
می کنند؛ اما حتی زحمت حضــور در مجمع را هم 
به خود نمی دهند و تنها نامشان به عنوان کاندیدای 
غایب مجمع برده می شود. از این نمونه در مجامع 
انتخاباتی اخیر بســیار وجود داشته است، تا جایی 
که یک فرد به طور همزمان برای ریاست سه هیئت 
متقاضی شــد؛ اما در هر سه مجمع غیبت داشت تا 
مشــخص شــود که هیچ برنامه ای برای برعهده 
 گرفتن این مسئولیت ندارد و صرف تفریح ثبت نام 

کرده است. 
از ســوی دیگر برخی افراد نیز بــرای چند هیئت 
ورزشی ثبت نام می کنند که البته این عده با برنامه 
وارد شده اند و امیدوار هســتند که باالخره در یکی 

از هیئت ها شــرایط برای ریاســت آنها فراهم شود 
که البته یک انتقاد به این افراد وارد اســت که با چه 
منطق و اصولی، خود را شایســته ریاست در چند 
هیئت می دانند و البته این حد از تخصص که در هر 
رشــته ای می توانند صاحب نام باشند  را چه زمانی 
کســب کرده اند که تا این اندازه به توانمندی خود 
اطمینان دارند. در این میــان، فاجعه اصلی افرادی 
هستند که معلوم نیست بر چه اساس و نیتی برای 
کاندیداتوری هیئت ها اقدام می کنند؛ البته در طول 
سال های گذشته رســانه ها در آستانه انتخابات در 
اخباری به معرفی کاندیداها می پرداختند و تصور 
می شود برخی از افراد، به واســطه رسانه ای شدن 
نامشان، اقدام به ثبت نام می کنند؛ البته انتظار اصلی 
از اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان این است 
که باید قانونی را برای برخورد با پدیده کاندیداهای 
دکوری اتخــاذ کند و در نخســتین گام از ثبت نام 
افرادی که در مدت یک ســال گذشته برای بیش از 
یک مجمع انتخاباتی هیئت های ورزشــی ثبت نام 
کرده و غیبت داشته اند، ممانعت شود تا بدین ترتیب 
گام محکمی برای برخورد با این اتفاق برداشته شود 
زیرا در صورت برخورد نکردن جدی، شــأن ورزش 

استان زیر سوال خواهد رفت.

برخورد فابیانو بازیکن تیم فیالدلفیا با کمک داور در جریان بازی برابر ونکوور 
وایتکپس

قاب   روز خارج از گود

خطا روی داور فوتبال آقای مدیرکل!  با پدیده کاندیداهای دکوری برخورد کنید

گیتی پسند در حالی دومین قهرمانی اش در لیگ برتر فوتسال را 
جشن گرفت که روی سکوی اهدای جام، ادعای عجیبی در مورد 

تعداد قهرمانی هایش مطرح کرد.
تیم فوتســال گیتی پســند اصفهان در پایــان هجدهمین دوره 
لیگ برتر موفق شــد با ۶۰ امتیاز باالتر از تیم های مدعی دبیری، 
مس، حفاری و تاسیســات دریایی قرار گرفته و مقام قهرمانی را 
از آن خود کنــد. در حالی این دومین قهرمانی گیتی پســندی ها 
بعد از فصل ۱۳۹۲ به حســاب می آمد که آنها در جشن قهرمانی 
و روی ســکوی اهدای جام ادعــای عجیبی در خصــوص تعداد 

قهرمانی های خود کردند.
بازیکنان و مربیان گیتی پسند در جشن قهرمانی با پیراهن هایی 
حاضر شــدند که روی آن به تعداد قهرمانی های این باشگاه اشاره 
شده و همچنین از سه ستاره به معنی سه قهرمانی استفاده کرده 

بودند.
با وجود اینکه پنج ســال از ماجرای تبانی لیگ ۱۳۹۵ می گذرد، 
اما به نظر می رســد گیتی پســندی ها همچنان ایــن موضوع را 
نپذیرفته و قهرمانی آن سال را متعلق به خود می دانند. در حالی 
که تبانی این تیم با پرســپولیس در هفته پایانی لیگ محرز شد و 
جام قهرمانی نیز بعد از پس گرفتن از گیتی پســند به مسئوالن 

باشگاه شهید منصوری قرچک داده شد.
این اقدام باشگاه گیتی پســند در روز پایانی لیگ و در حالی که 
تمام رســانه ها روی بازی اختتامیه و جشن قهرمانی لیگ تمرکز 
کرده بودند، تأمل برانگیز اســت؛ چرا که به صــورت علنی بعد از 
پنج سال اعالم کرده اند، حکم فدراسیون فوتبال مبنی بر تبانی را 

نپذیرفته و خود را قهرمان می دانند.
در این میان، مشــخص نیســت درج چهار ســتاره روی سکوی 
اهدای مــدال با چــه منظــوری انجام شــده اســت. احتماال 
گیتی پسندی ها با احتســاب قهرمانی که با تبانی به دست آمده 
و همچنین دو قهرمانی در لیگ ایران و یک قهرمانی آســیا، اقدام 
به درج چهار ســتاره کرده انــد اما در این زمینه، عرف اســت که 
قهرمانی های قاره ای برای باشــگاه ها و قهرمانــی در جام جهانی 
برای تیم های ملی را با ستاره روی پیراهن تیم ها نشان می دهند. 
اما گیتی پسند در لیگ حرفه ای فوتسال ایران تمام قهرمانی های 

ایران، آسیا و تبانی را ستاره می کند!

در حالی که ایــن روزها انتقادهای زیادی در رســانه ها و محافل 
عمومی از آرســن ونگر می شــود، اما همتــای او در تیم رقیب، 
مائوریســیو پوچتینو فاش کرده که همسرش بزرگ ترین منتقد 

اوست. پوچتینو در مورد انتقادهای همسرش چنین گفته است:
»همســرم همیشــه تلویزیون می بیند و وقتی به خانه می رسم، 
اغلب می گوید؛ چــرا فالن کار را کردی؟ چــرا آن کار را نکردی؟ 
همیشــه نظرش را در مورد بازی تیم می دهد، البته همیشه بعد 
از بازی این کار را می کنــد و نه قبل از مســابقه. وقتی می بازیم 
می گوید چرا چنین کاری نکردی؟ چــرا اینطوری بازی کردید؟ 
چرا فالن تعویض را نکردی؟ او از شــما ژورنالیســت ها هم بدتر 
اســت. هفته پیش وقتی روی گل ســوم تیمم آن خوشحالی را 

کردم همسرم به من گفت این چه کاری بود کردی؟ تکرار نکن.«

پوچتینو: 

همسرم از شما ژورنالیست ها هم 
بدتر است

 کشف یک بسته مشکوک
 در ورزشگاه رئال مادرید

 ورزشگاه سانتیاگو برنابئو روز سه شــنبه میزبان دیدار تیم های 
رئال مادرید و تیــم ایتالیایــی ناپولی بود.پلیس مادرید بســته 
مشکوکی که گفته می شود حاوی مواد ســمی بیولوژیکی است 
و برای فلورنتینو پرز رییس باشگاه رئال مادرید ارسال شده بوده 
را کشف کرد. قرار اســت روی این بسته آزمایش هایی انجام شود 
تا اطالعات بیشتری در مورد این بســته مشکوک جمع آوری به 
دســت آید. رئال مادرید در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا برابــر ناپولی با نتیجه ۳ بر یــک به پیروزی 
رســید و با نتیجه ۶ بر ۲ از مجموع دو دیدار رفت و برگشــت به 

مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها صعود کرد.

فوتبال جهان
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پیشنهاد سردبیر: 
 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به ماجرای سفر »چشم بادامی ها« به اصفهان چیست؟

اشرافی گری مسئوالن:

به ازای هر میز مدیریتی در 
کشور،۱۷ شهید داده ایم

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

راه اندازی اولین مرکز معاینه فنی 
خودروهای سنگین 

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان:

 فاز اول پردیس شرق اصفهان 
آماده بهره برداری است

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان اظهارکرد: شهر 
اصفهان با وجود زیرساخت های کافی، 9 مرکز مکانیزه معاینه فنی 
خودروهای سبک با 14 خط مجهز داشــته و آماده خدمت رسانی 
به شهروندان اســت. علیرضا صلواتی تاکید کرد: شهر اصفهان به 
لحاظ ســرانه مراکز معاینه فنی، جزو کالن شهرهای مطرح کشور 
است. معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به 
افزایش میزان مراجعات راننــدگان به مراکز معاینه فنی خودرو در 
ایام پایانی سال، گفت: افزایش مراجعات باعث ایجاد صف می شود 
بخصوص که امسال مراکز معاینه فنی به سامانه یکپارچه کشوری 
ســیمفا مجهز شــده اند؛ اما به دلیل وجود بعضی از مشکالت در 
سامانه، مراکز با تاخیر مواجه می شوند که گالیه مندی شهروندان را 
به همراه داشته است. وی ادامه داد: سامانه سیمفا )سامانه یکپارچه 
معاینه فنی( هنگام صدور مجوز معاینه فنی خودروها کاربرد دارد؛ 
اما قطع فنی این سامانه و بروز مشکل در روند انجام کار مراکز معاینه 
فنی خودرو، موجب ازدحام و شلوغ شدن این مراکز در سطح شهر 

اصفهان شده است.
صلواتی خاطرنشان کرد: اطالعات خودروهای دارای معاینه فنی، 
به صورت یکپارچه در سامانه ســیمفا ثبت و ضبط شده که از این 
اطالعات عالوه بر مراکز صدور، پلیس راهــور نیز به منظور اعمال 

قانون و برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی استفاده می کند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: به زودی 
اولین مرکز معاینه فنی خودروهای ســنگین شــهر اصفهان ویژه 
اتوبوس ها راه اندازی می شود تا کمتر شاهد ایجاد آلودگی از سوی 

این خودروها باشیم.

مدیر منطقه 4 شــهرداری اصفهان اعالم کــرد: فاز اول پردیس 
شرق واقع در ضلع شرقی شهر رویاها آماده بهره برداری است.

محمد هویدا اظهارکرد: پروژه پردیس شرق با وسعت 45 هکتار 
می تواند در آینده، مشــابه کوه صفه که در غرب سرویس دهی 
می کند، در شــرق اصفهان نیازهای مردم به فضای تفریحی را 
برطرف کند. وی تاکید کرد: از نظر موقعیت جغرافیایی، پردیس 

شرق برای استفاده همه سنین قابلیت دارد.
مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان، در ادامه شاخص ترین پروژه  
این منطقه را ابر پروژه میدان شهدای هسته ای خواند و تصریح 
کرد: این پروژه صرفا یک میدان نیســت که انتهای خیابان های 
سلمان فارسی، ارغوانیه و روشن دشــت به آن برسد، بلکه یک 
بســته پروژه ای اســت که 150میلیارد تومان اعتبار را به خود 

اختصاص داده است.

رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان، در یک صد و هفتاد 
و یکمین صحن علنی این شــورا، با اشــاره بــه وفات حضرت 
ام البنین)س( اظهار کرد: ایــن روز به یاد این بانــوی بزرگوار، 
سالروز گرامی داشت مادران و همسران شــهدا نام گذاری شده 

است که ما باید یاد آن بزرگواران را گرامی بداریم.
رضا امینی با بیان اینکه روز 22 اســفند، سالروز شهدا و تاسیس 
بنیاد شهید انقالب اسالمی اســت، گفت: امروز امنیت و اقتدار 
کشور اسالمی ایران اســالمی، مرهون از جان گذشتگی شهدای 

انقالب اسالمی است.
وی با اشــاره به قرار گرفتن در ایام اجرای اردوهای راهیان نور، 
تاکید کرد: این اردوها برای آشنایی با رویدادهای دفاع مقدس و 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل های مختلف انقالب 

انجام می گیرد که دارای اهمیت بسزایی است.
 داشــتن محیط زیســت ســالم بدون همراهی 

شهروندان ممکن نیست
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه در هفته منابع 
طبیعی قرار گرفته ایم، تصریح کرد: رفتــار ما با طبیعت، باعث 
ایجاد شرایط موجود و اقدام های انســانی باعث خشم طبیعت 
علیه انسان شــده و راهکار برون رفت از آلودگی هوا و مشکالت 
زیســت محیطی فعلی، ورود خود مردم برای رفع این معضالت 

است.
امینی با بیان اینکه شهرداری اصفهان چند سالی است که اقدام 
به کاشت درخت به صورت گســترده کرده است، گفت: توسعه 
حجمی فضای سبز تنها کافی نیســت و باید شهروندان را برای 
داشتن محیط زیست خوب و باکیفیت همراه کنیم. وی به گالیه 
رهبری در مورد اقــدام و عمل ناکافی در مــورد تحقق اقتصاد 
مقاومتی اشــاره کرد و افزود: اقتصاد مقاومتــی بهترین راه حل 

برای برون رفت از مشکالت گریبان گیر کشور است.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با توصیه به مدیران برای 
انجام حرکت های جهادی و انقالبی، اظهار کــرد: باید مدیران 
پرهیز از هرگونه اشــرافی گری را در دســتور کار خود داشــته 
داشــته و همچنین به دنبال افزایش اعتماد به نفس و عزت ملی 

باشند.
امینی با اشاره به تحقیقی که توســط بنیاد شهید انجام گرفته 
است، گفت: بر اســاس این تحقیق، مشخص شــده به ازای هر 
میز مدیریتی در کشور، 17 شهید تقدیم شده است که این امر، 

وظیفه مسئوالن را سنگین می کند.
وی با اشــاره به نزدیکی ایام عید نوروز گفت: برای عرض تبریک 
این ایام و دیدوبازدیدها، پیامک ها و کارت های رنگی تبریک در 
ارگان های دولتی درنظر گرفته می شود؛ ولی با توجه به شرایط 
اقتصادی موجود باید در این زمینه مدیریت درخصوص کاهش 
این مســئله صورت گیرد تا خــدای ناکرده رفتار مــا با اقتصاد 
مقاومتــی در تناقض نباشــد، همچنین امیدواریم شــهرداری 
اصفهان به تمام زیرمجموعه های خود بــرای عدم هزینه کرد از 

بیت المال در این زمینه تاکید داشته باشد.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان سال 96 را برای شهروندان 
سالی سرشار از ســالمتی و موفقیت آرزو کرد و گفت: ان شاءا... 
مردم، باشــکوه هــر چــه تمام تــر در انتخابات ســال آینده 
حضورداشته باشند تا بار دیگر مشارکت گســترده مردم به رخ 

جهانیان کشیده شود.

شورا

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان، با اشــاره به انجــام گل کاری هــای زیبا در 
میادین و مسیرهای پرتردد شهر، اعالم کرد: در آستانه 
نوروز 375 المان حجمی گل کاری در شــهر اصفهان 

انجام شده است.
احمد سلیمانی پور اظهارکرد: در 90 موقعیت مختلف 
مکانی شــهر اصفهان، گل کاری های متفاوت انجام 

شده که زیبایی های شهر را دو چندان کرده است.
وی با اشاره به انجام انواع مختلف گل کاری در میادین 
مختلف و رفیوژهــای خیابان ها گفــت: در باغ گل ها 
نیز طرح های زیبایــی از گل کاری با مدل های جدید 
اجرا شــده و المان هایی در سطح شهر، نصب و باغچه 

گل های جدید احداث شده است.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان ادامه داد: یک سی دی سه بعدی از باغ گل های 
اصفهان، به دو زبان و قابل نصب در رایانه تهیه شــده 
که در آن، قسمت های مختلف باغ گل ها معرفی شده 

است .
وی از باغ گل ها بــه عنوان یکی از بــاغ های منحصر 
به فرد کشــور و یکی از جاذبه های گردشــگری شهر 

اصفهان یاد کرد.

نصب 3۷5 المان حجمی گل
در شهر اصفهان

اصنافخبرفضای سبز

رستوران ها در صورت صدور 
مجوز اماکن،تا صبح باز می ماند

 ورودی باغ رضوان
با دیوار سبز تزئین شد

مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
گفت: 2 هزار و 160 اصله درخت به عنوان دیوار سبز 
در ضلع جنوبی باغ رضوان اصفهان به مناسبت هفته 
منابع طبیعی کاشــته شــد. محمد پرورش با بیان 
این مطلب گفت: کلیه درختان کاشــته شده، ازنوع 
گونه های مقاوم به خشکی و کم آبی مانند سرو نوش، 
کاج ســیاه و خرزهره اســت. وی مهم ترین هدف از 
انجام این کار را زیباســازی محور ورودی و خروجی 
باغ رضوان از ســمت بلوار رضوان بیان کرد و افزود: 
این فضای سبز وســعتی برابر 2/2 هکتار دارد که به 
دلیل مســاعد نبودن خاک این ناحیه برای کشــت، 
8هزار و 900 متر مکعب خاک بــرداری و 11هزار و 

700 مترمکعب خاک ریزی انجام شده است.
وی اضافه کرد: این درختان در حاشــیه خیابان و در 
ضلع جنوبی باغ رضوان )از سمت مشتاق( به ردیف و 

دیوار مانند در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.
مدیرعامــل ســازمان آرامســتان های شــهرداری 
اصفهان گفــت: پیش از این فضای ســبز باغ رضوان 
با بیش از 170 هزار اصله درخت و درختچه شــامل 
 60 گونــه گیاهی، کمربند ســبز شــرق اصفهان را

تکمیل کرده بود.

رییس اتحادیه چلوکبابی، رستوران داران و تاالرهای 
پذیرایی اصفهان گفت: رســتورانی که بعد از ســاعت 
12 شب باز باشد، از سوی اماکن بسته می شود اما در 
صورت صدور مجوز از سوی اماکن، ما آمادگی فعالیت 

یکسره را داریم.
حسین ملت درخصوص چرایی عدم فعالیت اصناف در 
شب ها به ویژه در یک شــهر توریستی مانند اصفهان 
اظهار داشــت: اداره اماکن تنها اجازه فعالیت مغازه ها 
تا ساعت 12 شب را صادر کرده اســت که در غیر این 

صورت مغازه، بسته و مغازه دار دستگیر می شود.
وی در پاسخ به این سوال که بیشترین گالیه مسافران، 
از ساعات کاری رستوران هاست و چرا در ایام نوروز یک 
مسافر نباید به غذا دسترسی داشــته باشد، ادامه داد: 
اصفهان در زمینه تهیه و توزیع غذا ضعیف عمل نکرده؛ 
بلکه مشکل این اســت که 30 تا 40 رییس و مدیرکل 
در این حوزه دارد که هر یک نظر خــاص خود را ارائه 

می کند.
رییس اتحادیه چلوکبابی، رستوران داران و تاالرهای 
پذیرایی اصفهــان تصریح کرد: 70 رســتوران، 300 
چلوکبابی، 60 جوجه کبابی و 150 طباخی در سطح 

شهر اصفهان فعالیت می کند.

دام پزشکی

مدیرکل دام پزشــکی اســتان اصفهان گفت: با توجه 
به در پیش بودن تعطیالت نــوروز و افزایش مصرف 
فرآورده های خام دامــی و همچنین افزایش فعالیت 
تولید، توزیع و عرضه این فرآورده ها، طرح تشــدید 
کنترل و نظارت بهداشتی از سوی دام پزشکی استان 
اصفهان با هدف حفظ سالمت مصرف کنندگان ویژه 
ایام نوروز، از 25 اسفند 95 تا چهاردهم فروردین 96 

اجرا می شود.
دکتر شــهرام موحدی با بیان اینکه این طرح هرساله 
و به مــدت 20 روز اجرا می شــود، افــزود: 40 گروه 
ثابت و ســیار در این طرح به صورت شبانه روزی برای 
پیگیری امور و نظــارت کامل بر اغذیه فروشــی ها، 
سردخانه ها، کشــتارگاه ها، قصابی ها و خودروهای 

حمل فرآورده های خام دامی فعال هستند.
موحدی با بیان اینکه عسل، شــیر خام، گوشت قرمز 
و ســفید، مرغ، ماهی و تخم مرغ و سایر فرآورده های 
دامی به عنوان فرآورده های خام محسوب می شوند 
گفت: شــهروندان مواد مورد نیاز خــود مانند مرغ، 
گوشت، تخم مرغ و دیگر محصوالت را  از مراکز تحت 
نظارت دام پزشکی، تهیه و دقت کنند که محصوالت 

دارای کد بهداشتی و نشان دار باشند.

اجرای طرح تشدید کنترل و 
نظارت دام پزشکی دراصفهان

مدیر کل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
در آستانه فرا رســیدن فصل بهار و سال 1396 
اظهار داشــت: امام صادق)ع( در ارتباط با نوروز 
فرموده اند: »هیچ نوروزی  نیست مگر آنکه در آن 
روز منتظر ظهور قائم آل  محمد هستیم؛ چرا که 

نوروز از روزهای ما و شیعیان ماست.«
حجت االســالم والمســلمین رضــا صادقی به 
همخوانی عید نوروز با آموزه های اسالمی اشاره 
کرد و گفت: حضرت آیت ا... خامنــه ای با توجه 
به اهمیت تحول درونی و بازنگــری در اعمال و 

رفتار گذشته که در دعای تحویل سال نیز مورد 
اشــاره واقع شده اســت، این مهم را مورد تاکید 
قرار داده و فرمودند: »اگر شــما می خواهید روز 
اول فروردیــن را هم برای خودتــان روز »نو« و 
نوروز قرار دهید، شــرطش این است که حرکتی 
انجام دهید و حادثــه ای بیافرینید. آن حادثه در 
کجاست؟ درون خود شــما؛ اگر توانستید گوهر 
انسانی خود را درخشــان تر کنید، حقیقتا برای 
شما »نوروز« است؛ اگر توانســتید پیام انقالب، 
پیام پیامبران، پیام امام بزرگوار و پیام خون های 

مطهر بهترین جوانان این ملــت را که در این راه 
ریخته شده اســت، به دل خودتان منتقل کنید، 

برای شما نوروز است.«
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در 
ادامه خاطرنشــان کرد: در همین راستا سازمان 
اوقاف و امور خیریه نیز هر ســال با فرا رســیدن 
ایام نوروز، ویژه برنامــه ای را تحت عنوان »طرح 
آرامش بهــاری« در جــوار بقاع متبرکــه اجرا 
می کند که هــدف از آن، ایجاد فضای معنوی در 
امامزادگان جلیل القدر بــا هدف تحول روحی و 
درونی برای زائران و مســافرانی است که در این 
ایام در مکان هــای مقدس حاضر می شــوند تا 
زائران و مسافران با توســل به این گنجینه های 

معنوی، بتوانند ســال بســیار خوب و پرباری را 
آغاز کنند.

وی ادامــه داد: در همین راســتا 340 امامزاده 
جلیل القدر اســتان اصفهان از 25 اســفند ماه 
1395 لغایت 15 فروردین ماه 1396 به صورت 
ویژه با اجرای این طرح بــزرگ معنوی، میزبان 

زائران و مسافران در ایام نوروز هستند.
صادقی بــه گوشــه ای از برنامه هــای این طرح 
اشاره کرد و گفت: در همین راستا برنامه تحویل 
ســال نو به صورت ویژه و با اجــرای برنامه های 
متنوع فرهنگی و مذهبــی، در جوار حرم مطهر 
 235 امامــزاده واجــب التکریم اســتان برگزار 

می شود.

مدیرکل اوقاف اصفهان:

طرح »آرامش بهاری« در 34۰ امامزاده اصفهان برگزار می شود

بامسئوالن

 اصفهان شهری با پیشینه غنی و قوی فرهنگی و هنری است 
که اندیشــمندان، متفکران، فالســفه، حکما، هنرمندان و 
هنردوستان بسیاری را در زیر آسمان نیلی رنگ خود پرورش 
داده و نام و خاطر آنان را در ذهن و جان خود به ثبت رسانیده 
است. این شهر که از حیث تاریخی از شهرهای سرآمد جهان 
است، در صدر غایات و آرزوهای بلند دولتمردان کشورهای 
بســیاری در جهان قرار داشــته تا بتوانند تحت لوای رابطه 
با آن، بر قدرت و قوت خــود از جنبه های مختلف بیفزایند و 
بر سر سفره نعمتش بنشــینند. بر این اساس هم شهرهای 
تاریخی و مهم بســیاری در سرتاسر جهان با این شهر بزرگ 
پیوند خواهرخواندگی بسته و رابطه خود را با آن مستحکم 
کرده اند. ایروان ارمنســتان، یاش رومانی، بارسلون اسپانیا، 
بعلبک لبنان، داکار سنگال، ســن پترزبورگ روسیه، شیان 
چین، فرایبورگ آلمان، فلورانس ایتالیا، کواالالمپور مالزی و 
الهور پاکستان از جمله شهرهایی هستند که با اصفهان سند 
خواهرخواندگی امضا کرده اند و عقد خواهرخواندگی با شهر 
کیونگ کره جنوبی در این روزها، سندی دیگر را بر افتخارات 

این کالن شهر تاریخی خواهد افزود.
 کیونگ جو 

کیونگ جو یــا گیانگجو، یکــی از شــهرهای کره جنوبی 
در جنوب شرق اســتان گیونگسانگ شــمالی است که با 
1324 کیلومتر مربع مســاحت، دومین شهر بزرگ استان 
پس از آندونگ به شــمار می رود. جمعیت این شهر در سال 

2008میالدی بالغ بر 269343 نفر بوده است. گیانگجو یکی 
از شهرهای تاریخی کره جنوبی و پایتخت باستانی پادشاهی 
شیالست که مقبره های تپه ای شکل چندین تن از پادشاهان 
و اشــراف شــیال در اطراف آن پراکنده انــد. قدیمی ترین 

رصدخانه شبه جزیره کره در این شهر قرار دارد.
 سفر به اصفهان

ســفر یک گروه 20 نفره کره ای که با هــدف احیای جاده 
ابریشم روزجمعه وارد اصفهان شدند، ســرآغاز این رخداد 
مهم است که با عنوان جشنواره فرهنگی جاده ابریشم ایران 
و کره جنوبی، در شهر اصفهان برگزار می شود. پیش از این 
نیز میان دو شــهر اصفهان و کیونگ جو مبادالت گسترده 
فرهنگی بسیاری در جریان بوده؛ اما آنچه قرار است درقالب 
عقد قرارداد خواهرخواندگی میان این دو شهر مهم دنیا انجام 
شــود، ارزش و اهمیتی فراتر از عملکرد گذشته آنها در برابر 
یکدیگر دارد. شهردار اصفهان که میزبانی میهمانان کره ای را 
طی این چند روز بر عهده دارد، در این باره اظهار داشت: پیش 
تفاهم نامه خواهرخواندگی اصفهان و شهر کیونگ جو مورد 
بررسی و امضا قرار گرفت و امیدواریم در آینده نزدیک شهر 
کیونگ جوی کره جنوبی به عنوان پانزدهمین شهر، به عقد 

خواهرخواندگی اصفهان درآید. 
مهدی جمالی نژاد با تاکید بر اینکه دیپلماسی عمومی، مکمل 
دیپلماسی رسمی اســت، اظهار کرد: اگر بتوانیم دیپلماسی 
عمومی را در قالب توسعه دیپلماسی شهری فعال کنیم، به 

دولتمردان در جهت گسترش تبادالت اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و علمی کشــور کمک بزرگی کرده ایــم. اما آنچه 
طی این چند روز در حضور میهمانان کره ای در اصفهان رخ 
می دهد، بسترساز آشــنایی هرچه بیشتر آنان با چهره های 
متفاوتی از کالن شــهر تاریخی، فرهنگی و هنری اصفهان 
است؛ شــهری که از دیرباز مهد علم و هنر و حکمت بوده و 
عجیب نیســت اگر آرزوی برقراری ارتباط نزدیک با آن، در 
ذهن و خیال دولت مردان بسیاری از کشورهای جهان وجود 

داشته باشد.
 افتتاح برنامه رســمی ایران و کــره جنوبی در 

باغ موزه چهلستون
میهمانان کــره ای اصفهان، جمعه شــب وارد این شــهر 
شــده و صبح دیروز به بازدید از میدان بزرگ و تاریخی امام 

خمینی)ره( و بازار قیصریه پرداخته اند.
عصر دیروز اما مهم ترین قسمت این جشنواره بزرگ و جهانی 
باحضور مهدی جمالی نژاد شــهردار اصفهان و رضا امینی 
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در تاالر زرین دست 
میهمان ســرای عباســی اصفهان رخ داد و امضای قرارداد 
خواهرخواندگی اصفهان و شــهر کیونگ جوی کره جنوبی 
در این نشســت که افتخار دیگری را بر فهرســت افتخارات 

بی شمار شهر هنرپرور اصفهان افزود. 
اگرچه پیــش از این هم بین اصفهان و شــهر کیونگ جوی 
کره تبــادالت و ارتباطات زیــادی وجود داشــته، اما بدون 
تردید با امضای توافق نامه همکاری بین شــهرداران این دو 
شهر، این ارتباطات تقویت می شود و ثمره این مبادالت، بر 
اندوخته های غنی هردو شــهر از حیث فرهنگی و تاریخی 

خواهد افزود.
بازدید از کلیســای وانک، منارجنبان و پل های 

تاریخی
روز دوم حضور میهمانان کره ای نیز در ابتدا به بازدید از سالن 
اجالس، کلیسای وانک و منارجنبان و سپس پل های تاریخی 
اصفهان اختصــاص دارد که همچون نگینی درخشــان بر 

انگشتری این شهر می درخشند.
افتتاح نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر، از دیگر برنامه های 
این هیئت کره ای است که امروز برگزار می شود و پس از آن 
نیز اجرای نمایش اصلی در باغ موزه چهلستون انجام می شود 

و به دومین روز از این سفر سه روزه خاتمه می دهد. 
روز سوم نیز به بازدید از مســجد جامع، مجموعه تفریحی 
پارک جنگلی ناژوان و باغ خزندگان، باغ پروانه ها، آکواریوم و 
موزه صدف ها اختصاص یافته و به بازگشت میهمانان کره ای 

به کشورشان ختم می شود.

 آنچه طی این چند روز 
در حضور میهمانان 

کره ای در اصفهان رخ 
می دهد، بسترساز 

آشنایی هرچه بیشتر 
آنان با چهره های 

متفاوتی از کالن شهر 
تاریخی، فرهنگی و 
هنری اصفهان است

نگاهی به برنامه های هفته فرهنگی اصفهان و کره جنوبی در اصفهان؛

ماجرای سفر »چشم بادامی ها« به اصفهان چیست؟

امضای قرارداد خواهرخواندگی کالن شهر اصفهان با شهر تاریخی کیونگ جوی کره جنوبی، مهم ترین رخداد 
این روزهای شهر اصفهان است.

مشاور عالی شهردار اصفهان:

 چهارباغ عباسی  
پیاده راه می شود

مشاور عالی شهردار اصفهان در حاشــیه بازدید خود 
از ایستگاه قطارشــهری میدان انقالب اصفهان اظهار 
داشــت: جلســه هیئت مدیره ســازمان قطارشهری 
اصفهان روز پنجشنبه 19 اســفند در ایستگاه انقالب 
اصفهان، برگزار و روز جمعه با حضور شــهردار اصفهان 

تشکیل شد.
محمدجواد شــعرباف با بیــان اینکه هــدف اصلی ما 
آن اســت که به اجرای عملیات ایســتگاه انقالب خود 
سرعت بخشــیم، تصریح کــرد: ایســتگاه انقالب از 
ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است و با توجه 
به اینکه در محور چهارباغ عباسی قرار گرفته، با ساخت 
و تکمیل آن، محور چهاربــاغ به پیاده راه تبدیل خواهد 
شد. مشاور عالی شهردار اصفهان با اشاره به ویژگی های 
منحصر به فرد این منطقه از شهر اصفهان ادامه داد: این 
ایســتگاه از معماری خاصی برخوردار بوده و با توجه به 
اینکه در نقطه مهمی از شهر اصفهان قرار گرفته است، 
بدون شک مورد بازدید جهانگردان و مسافران اصفهان 

قرار خواهد گرفت. 
وی ادامــه داد: در ایــن ایســتگاه با حجــم عملیات 
میراثی مواجه بودیم و مدت ها پیــش از اجرای پروژه، 
فعالیت های بســیاری در این زمینه صــورت گرفت. 
درنهایت با تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، قرار است مکشــوفات ما در این بخش به 

نمایش گذاشته شود.
شــعرباف گفت: قبل از اینکه این پروژه برای شــروع 
عملیات اجرایی تحویل پیمانکار شــود، اتفاقات بسیار 
ویژه ای در پــروژه رخ داد و از آنجایی که این ایســتگاه 
در بافت تاریخی شــهر اصفهان قرار گرفته، پیش از هر 
اقدامی، مطالعات باستان شناسی انجام گرفت و پس از 
تکمیل مطالعات، مجوز عملیات گرفته و عملیات آغاز 

شد.
وی با اشاره به دسترســی های این ایستگاه نیز گفت: 
دو دسترسی در بدنه شرقی و غربی این ایستگاه وجود 
داشــته اســت که از مدت ها پیش مباحــث مختلف 
پیرامون معمــاری و ارتفاع آن در کمیســیون ماده 5 
مطرح بوده و در حال حاضــر تصمیماتی در این زمینه 

اتخاذ شده است که باید نقشه های آن تهیه و تایید شود.
مشــاور عالی شــهردار اصفهان تاکید کرد: امیدواریم 
با بازدیدهای صــورت گرفته، چالش هــای موجود را 
مدیریت کرده و زمینه تسریع در ساخت پروژه را فراهم 

کنیم.

شهرداری
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گوناگون

اختراعات باستانی که هنوز 
هم کاربرد دارند)3(

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی
دوره سه جلدی برج ســکوت حمیدرضا منایی »نمایش مرگ«،»دیوار 
شیشه ای«و »در مرز دیدار روشنان« به همت نشر نیستان چاپ و روانه 

بازار نشر شد.
انتشــارات کتاب نیســتان به تازگی و در همین قالب رمان سه جلدی 
»برج سکوت« را منتشر کرده است؛ رمانی به قلم نویسنده ای که این اثر 

نخستین اثر داستانی بلند وی نیز به شمار می رود.
این رمان روایت بکر و تکان دهنده ای از ســاختارهای زیستی بخشی از 
ضعیف ترین و در معرض آســیب ترین طبقه اجتمــاع یعنی معتادان را 

روایت می کند که از چند منظر قابل توجه است.
نخستین مســئله، نوع مواجهه راوی با پدیده اعتیاد است. رمان در این 
زمینه همانند یک اثر مستند اما معتقد به قواعد درام داستانی به درون 
تمامی ساختارهای زیستی که یک عضو اجتماع را به پدیده اعتیاد سوق 
می دهد سرک می کشد. از جمع های دانشجویی تا طبقه های اجتماعی 

ضعیف اقتصادی و در معرض آســیب که می توانند مخاطب این پدیده 
شوم باشند، در این نگاه هوشمندانه و ظریف فراموش نشده اند و ترکیبی 
از همه آنها در قالب روایت داســتانی بکری پیش چشم مخاطب به صف 
کشیده می شوند. این مسئله اما به شــکلی اتفاق می افتد که مخاطب به 
هیچ روی حس نمی کند که در حال نصیحت شــدن و یا مواجهه با یک 
رخداد دراماتیک اســت بلکه او به عنوان یک شــاهد متحیر در کناری 
ایستاده و شاهد است که آنچه بر ذهن و ایده و روان بخش های مختلف 
اجتماع پیرامونش می رود چگونه منجر به خروج آنها از ساختار طبیعی 

زندگی می شود.
از ســوی دیگر این رمان از منظر زبان و شــیوه روایت نیــز اثری قابل 
توجه است. پیوند دقیق و حساب شــده میان زبان محاوره با زبان معیار 
داستان نویسی در این میان، از مهم ترین نکاتی است که می تواند بسیار 

مورد توجه مخاطب قرار گیرد.

»آش آبغوره« ؛ ترش و دلچسب
مواد الزم

 لوبیا چیتــی یا قرمز نصــف پیمانه، 
عــدس نصــف پیمانه، برنــج نصف 
پیمانه،ســبزی آش نیم کیلو،گوشت 
چرخ کــرده 200 گــرم، رب گوجه 
فرنگــی 1 قاشــق غذاخــوری، نعنا 
خشک یک قاشــق غذاخوری، پیاز 2 
عدد متوسط، نمک، فلفل و زردچوبه 

به مقدار الزم، آبغوره به مقدار الزم
طرز تهیه

1- پیــاز را خالل کــرده بــا مقدار 
کمی روغن ســرخ کنید. به آن کمی 
زردچوبه زده رب را به آن اضافه کنید 

و کمی تفت دهید، سپس لوبیا را با مقدار کافی آب به آن اضافه کرده، بگذارید بپزد.
2- پس از نیم پز شدن لوبیا، عدس و برنج را به آن اضافه کنید.

3- گوشت چرخ کرده را با پیاز رنده شده مخلوط کرده، به صورت کوفته ریزه در آورده و به 
آش اضافه کنید.

4- پس از پختن برنج و لعاب انداختن آن، سبزی آش را به آن اضافه کنید. پس از آنکه آش 
جا افتاد، نمک، فلفل و آبغوره را به آن اضافه کنید، آنگاه آش را در ســوپ خوری بکشید و 

روی آن را با نعنا داغ و پیازسرخ کرده تزئین کنید.

»برج سکوت« 

گام هایی برای کاهش وزن بدن )4(
۱۲. یادداشت بردارید

»جاناتان رابینســون« مدیر اجرایی مرکز داروهای ممنوعه میشیگان می گوید: »زمانی که 
به هوس خود در خوردن یک غذای چــرب لذیذ فایق آمدید، ایــن موفقیت را در دفترچه 
یادداشت خود قید کنید تا با یادآوری آن انگیزه مقاومت های آینده را در خود تقویت کنید. 

این ساده ترین راه برای الگوسازی است.«
 ۱3. به عضالت خود استراحت دهید

عضالت قوی داشــتن یعنی برخورداری از ســوخت و ســاز منظم تر، اما با داشــتن بدنی 
عضالنی، بدن شــما باید در پی هر مرحله از تمرینات ورزشی استراحتی به خود بدهد. پس 
از اســتراحت دادن به عضالت خود، دوباره تمرینات را از سر بگیرید، بی تردید نتایج بهتری 

به دست می آورید.
۱4. سی دقیقه ورزش، ایده آل است

تمرینات به سبک تمرکزی یوگا بسیار موثرند. ســی دقیقه انجام حرکات ورزشی در طول 
روز ایده آل اســت اما صرف این وقت ممکن اســت همیشه میسر نباشــد، دلسرد نباشید. 

سرانجام 3 تا 10 دقیقه ورزش در طول روز نیز به سالمتی شما کمک خواهد کرد.
۱۵. غذاهای کم کالری

به منظور احتراز از غذاهای پرچربی در طول شب و در آشــپزخانه اشتهاآور، خوراکی های 
لقمه ای را در جاهای بخصوصی از خانه قرار دهید.

 برای مثال، مقداری ذرت بی نمک یا چوب شــور روی گیرنده تلویزیون یا در گوشــه ای از 
گنجه لباس ها قرار دهید و شــب ها با خــوردن آنها هوس غذا خوردن در طول شــب را در 

خودتان از بین ببرید.

ذره بین
قدیمی ترین ذره بین جهان با قدمت 3000 سال متعلق 
است به نمرود و از قطعه ای سنگ بلور تشکیل شده است. 
این اختراع باستانی را»Austen Henry Layard « در 
کاخ آشوری نمرود پیدا کرد. از این ذره بین به عنوان یک 
عینک ذره بینی یا عینک آتشی که با متمرکز کردن نور 
آتش روشن می کند، استفاده می شد. صنعتگران آشوری 
کنده کاری های پیچیده  می ســاختند و می توانستند از 
چنیــن ذره بین هایی در کارهایشــان اســتفاده کنند. 
جیووانی پتیناتو،  دانشمند ایتالیایی از دانشگاه روم اظهار 
می کند میزان دانش آشوری های باستان در مورد نجوم 
بســیار باال بود و ذره بین هایی که آشــوری های باستان 
استفاده می کردند بخشی از یک تلســکوپ بوده است. 

علم اندازه گیری و درجه بندی
ساکنان تمدن دره سند با اســتفاده از وزن ها و اندازه ها 
سیســتم پیچیده ای از استانداردســازی ایجاد کردند. 
بدیهی است که این پیشــرفت ها در نتیجه حفاری های 
مکان دره ســند حاصل شــد. ایــن استانداردســازی 
اختصاصی، ساخت وسیله های اندازه گیری را فراهم کرد 
که به نحو موثــری در اندازه  گیری زاویه ای و اندازه گیری 
برای عمارت ها و سازه ها اســتفاده می شد. علم مقیاس 
و اندازه گیــری در بعضی از تمدن های باســتانی وجود 
داشــته که قدیمی ترین شــکل آن را می توان سیستم 
استانداردســازی اجباری نامید که از سوی حاکمان بر 

مردم یک ناحیه تحمیل می شد. 
 اسکیت یخ

طبق تحقیقات فدریکو فورمنتی در دانشــگاه آکسفورد 
و آلبرتو مینتی از دانشــگاه میــالن، فنالندی ها اولین 
کســانی بودند که 50 هزار ســال پیش از اســتخوان 
حیوانات، اســکیت مخصوص یخ ســاختند. در شرایط 
سخت زمســتانی ذخیره کردن انرژی برای مردم فنالند 
اهمیت زیادی داشت. اولین اسکیت با تیغه های فلزی در 
اسکاندیناوی پیدا شد و تاریخ آن هم مربوط به 200 سال 

بعد از میالد می شد.
 این اختراع باستانی شامل یک نوار نازک مسی تاخورده 
و متصل به سطح زیرین کفش چرمی  بود که برای اندازه 

کردن آن تعبیه شده بود.
لوله کشی  

ســاخت لوله های لوله کشی استاندارد شــده با لبه پهن 
که در ســاخت آنها از قیر برای جلوگیری از نشــتی آب 
استفاده می شد به  سال 2700 قبل از میالد در تمدن دره 

سند باز می گردد. 
عمل لوله کشــی در زمــان تمدن های باســتانی مثل 
یونان، روم، ایــران، هند و تمدن های چینی آغاز شــد. 
آنها حمام های عمومی  را توســعه بخشیدند و همچنین 

می خواستند جلوی هدر رفتن آب را بگیرند.
پیشرفت در سیستم لوله کشــی آب خیلی آرام صورت 

گرفت تا قرن نوزدهم که منجر به ساخت لوله ها شد. 

لبخندک

احوال پرسی یا بازپرسی؟
جلســات عید دیدنــی مثــل روز امتحان 
شفاهی است. انگار طرفین همه چیزهایی  
را که خوانده اند و درباره هم می دانند، یکهو بر اثر استرس امتحان 
فراموش کرده اند و حاال مانده اند توی این چند دقیقه چه چیزی به 
هم بگویند. انگار ذهنشان از همه سوال وجواب ها خالی شده است 
و حاال چاره ای ندارند جز پرســیدن یک سری سوال های تکراری. 
اینجاست که مرز باریک میان احوال پرسی و فضولی از میان می رود 
و آدم برای جواب دادن می ماند. یعنی واقعا شما می خواهید بدانید 
که چرا پایان نامه من این قدر طول کشــیده است یا این فقط یک 
سوال سردستی است؟ یعنی من باید برایتان توضیح بدهم که چرا 
هنوز ازدواج نکرده ام و اگر ازدواج کرده ام چرا هنوز بچه دار نشده ام؟ 
ماهی چقدر حقوق می گیرم و چقدر اجاره می دهم؟ چرا جا به جا 
نمی شوم و سه تا خیابان باالتر که به همه جا نزدیک تر است خانه 
نمی گیرم؟ یعنی من واقعا باید همه این چیزها را برای شــما مو به 
مو توضیح بدهم؟ اصال شما آمده اید سال نو را به ما تبریک بگویید 
یا اینکه تازگی مامور طرح سرشــماری نفوس و امالک شده اید؟! 
یعنی شما، همین شمایی که خیلی ساده و با لحن شاد و بی خیال، 
مسلسل وار از من سوال می کنید اصال با خودتان فکر نکرده اید که 
اگر نمی دانید چرا پایان نامه ام طول کشیده، هنوز عروسی نکرده 
ام، بچه دار نشده ام، نمی توانم بروم چند خیابان باالتر زندگی کنم 
و... شاید برای این است که تمام یک سال گذشته و حتی سال های 
قبل از آن به خودتان زحمت یک سر زدن که هیچ یک تلفن ساده 
را هم نداده اید و حاال آمده اید که راه یک ساله را یک ساعته بروید. 
خوش آمدید، قدمتان روی چشم اما همان قدر که شما حق پرسیدن 
سوال های کلیشــه ای را دارید من هم حق دارم به آنها جواب های 
کلیشه ای بدهم. پس اگر مجلس یخ کرد و ناچار شدید از آب و هوا 

حرف بزنید، بدانید ماجرا از کجا آب می خورد!

نداشاه نوری
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پیامبر اکرم  )صلی ا... علیه و آله(:
مردمانی از مشرق قیام می کنند و زمینه حکومت مهدی را فراهم 

می آورند.

یکشنبه 22 اسفند 1395|13 جمادی الثانی 1438  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2098  | 16 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2098   march  12  
 2017 .  16 Pages

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
Zساختمان 119، واحد 3 AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

