
به گزارش زاینده رود: ســید مرتضی حســام نژاد 
در نشســت خبری با خبرنگاران که پیرامون ارائه 
گزارشی از فعالیت های یکســاله شهرداری در این 
زمینه برگزار شد، با اشــاره به اینکه در شش ماهه 
نخست ســال جاری پنج هزار و 200 میلیارد ریال 
قرارداد ســرمایه گذاری در شــهر اصفهان منعقد 
شــده اســت، اظهار داشــت: این در حالی است 
که متوســط تعداد قراردادهای مشــارکت بخش 
 خصوصی طی 10 سال گذشته 110 میلیارد تومان

بوده است.
63 پروژه مشارکتی در اصفهان در دست 

اجراست
وی با بیان اینکه همچنیــن قراردادهایی به ارزش 
12 هزار و 600 میلیارد ریال نیز که از سال گذشته 
پیگیری شــده  در ســال جاری به انجام رســیده 
است، ابراز داشــت: در حال حاضر 17 هزار و 920 
 میلیارد ریال قرارداد در قالب 63 پروژه نیز در دست

اقدام است.
معاون امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
شــهرداری اصفهان افزود: همچنیــن پیش بینی 
می شود که در شش ماهه دوم سال جاری نیز بیش 
از 10 تا 14 قرارداد جدید در شــهرداری با بخش 
خصوصی منعقد شود.  وی در ادامه به افزایش تعامل 
بیشتر معاونت ســرمایه گذاری و امور مشارکت ها 
با معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری اصفهان 
اشاره کرد و بیان داشــت: با این همکاری و تعامل 
قرار است پروژه هایی در حوزه فرهنگی، تفریحی و 

ورزشی در دستور کار قرار گیرد.
حســام نژاد در ادامه پروژه هایی همچون آکواریوم 
و پمــپ بنزین های کوچــک مقیــاس را از جمله 
پروژه های مشارکتی موفق دانست و بیان داشت: در 
حال حاضر نیز پروژه هایی همچون شهرک سالمت، 
پارکینگ کمر زرین، پارکینگ فرشــادی و تعداد 
زیادی از پروژه های شــهرداری با مشارکت بخش 

خصوصی در حال انجام است.
وی بــا تاکید بــر اینکه فکــر خــالق و ایده های 
نویــی کــه از ســوی ســرمایه گذاران عنــوان 
 می شــود از پــول آنهــا بــا ارزش تــر اســت،

 اضافه کرد: باید توجه داشــته باشیم که شهرداری 
درآمدهای پایدار ندارد و این پروژه های مشارکتی 
می تواند تاثیر بســزایی در ایجاد درآمدهای پایدار 

برای شهرداری داشته باشد.
 65 تا70 درصد پروژه های  شهرداری با 

حضور سرمایه گذار اجرایی می شود
معاون امور مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه پیش بینی 
می شــود 65 تا 70 درصــد کل پروژه  های عمرانی 

شــهرداری با مشــارکت بخش خصوصی اجرایی 
شــود، تصریح کــرد: از ایــن رو برای کــم کردن 
مســیر بروکراســی اداری برای ســرمایه گذاران 

برنامه ریزی هایی را داشته ایم.
وی اولویت شهرداری در انتخاب سرمایه گذاران را 
میزان ســرعت عمل عنوان کرد و افزود: همچنین 
ما بر این باوریم که پروژه هایی که با مشارکت بخش 
خصوصی انجام می شود باید دارای کیفیت بهتری 
نسبت به دیگر پروژه هایی باشد که توسط مناطق به 

بهره برداری می رسد.
حســام نژاد با بیان اینکه کاهش دغدغه درآمدهای 
پایدار با ســرمایه گذاری بخــش خصوصی محقق 
می شــود، ابراز داشــت: همچنین ابعاد اجتماعی 
حضور سرمایه گذاران نیز بسیار خوب است چرا که 
سرمایه گذار بر روی اجرای پروژه اصرار دارد و باید 
پروژه خود را به بهره برداری برســاند و این مزیت 

دیگر حضور سرمایه گذاران است.
وی همچنین با بیان این که تنوع بخشی عرصه های 
سرمایه گذاری در دستور کار است، افزود: در گذشته 
بیشتر بر روی پروژه  های تجاری و مراکز اقتصادی 
سرمایه گذاری می شد و این در حالی است که امروز 
بر روی پروژه های زیست محیطی، فناوری های نوین 

و .. سرمایه گذاری صورت می گیرد.
معاون امور مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه پیگیری مستمری را 
برای پیگیری مشکالت سرمایه گذاران در دستور کار 
قرار داده ایم، ابراز داشت: ما 50 درصد از پیگیری ها 

را به صورت مستقیم انجام داده ایم.
 تهیه پیوســت های فرهنگی پروژه های 

مشارکتی در دست اقدام است
وی در ادامه در خصوص پیوست فرهنگی پروژه های 
مشارکتی شهرداری نیز ابراز داشت: باید توجه داشته 
باشیم که شهرداری برای هر یک از پروژه  های بزرگ 
مشارکتی افراد متخصصی را در حوزه های مختلف 
فرهنگی، عمران و شهرسازی و مالی دارد که حضور 
این افراد کارها را تسهیل کرده و در حوزه فرهنگی 
نیز با استقرار معاونت فرهنگی در امر مشارکت های 

مردمی این موضوع عملیاتی شده است.
 حســام نــژاد در خصــوص ســرمایه گذاری های 
سه جانبه  شــهرداری نیز گفت: در این راستا باید 
توجه داشته باشیم که شهرداری در نوعی مشارکت 
هزینه عوارض و ســاخت را دریافــت نمی کند و به 
عنوان ســرمایه در این دســت پروژه ها مشارکت 
می کنــد و با طرف هــای دیگر که مالــک زمین و 
 ســرمایه گذار نیز هســتند در این زمینه همکاری

خواهد داشت.
وی در خصــوص آخریــن وضعیت صــدور پروانه 

ســاخت شــهرک ســالمت نیز ابــراز داشــت: 
شــهرک ســالمت در قالــب ضوابط شــهرداری 
 موافقــت اصولــی را دریافت کرده و میــزان و نوع 
ساخت و ساز نیز در این شهرک مشخص شده است.

معاون امور مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه سند زمین 
شهرک سالمت به نام شهرداری است، اضافه کرد: 
بر این اساس همه مقررات ملی ساختمان در پروژه 
شهرک ســالمت رعایت شــده  و مجوز ساخت را 
دریافــت کرده اســت. وی افزود: نظارت مســتمر 
شــهرداری منطقه نیز بر روی شــهرک سالمت به 
صورت مستمر وجود دارد و شهردار اصفهان نیز به 
صورت ماهانه جلسات پیگیری و کنترل و پیشرفت 

این پروژه را برگزار می کند.
حســام نژاد در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص 
میزان ســرمایه گذاری های خارجــی و ارزیابی در 
خصوص انعقاد این قراردادها ابراز داشت: االن برای 
قضاوت در این زمینه زود اســت اما باید بگوییم که 
باب مذاکره باز شده و شرایط نسبت به گذشته بسیار 

خوب است.
وی در خصوص استفاده از سرمایه گذاران در بخش 
حمل و نقل عمومــی نیز گفت: در ایــن زمینه در 
خصوص تراموا، قراردادهایی را منعقد کردیم و برای 
اتوبوس تندروی 18 متری نیز قرار داد داشتیم که 

هنوز اجرایی نشده است.
 باالترین بودجه شــهرداری در بخش 

حمل و نقل هزینه می شود
و  مردمــی  مشــارکت های  امــور  معــاون 
ســرمایه گذاری شــهرداری اصفهان با اشــاره به 
اینکه در حــال حاضر باالترین بودجه شــهرداری 
 اصفهان در بخش حمــل و نقل هزینه می شــود، 
تصریح کرد: هنوز برای ورود ســرمایه گذار بخش 
خصوصی در این زمینه ورود جدی نداشته ایم و این 

ضعف ماست.
وی در پاسخ به ســوال دیگری در خصوص چرایی 
عدم بهره بــرداری از پروژه میدان امــام علی )ع( و 
چرایی تاریک بودن این میدان در شب ابراز داشت: 
در این زمینه باید بگویم که تاکنون اجرای این پروژه 
مشارکتی نبوده است و مشکالت موجود را می توان 
به دلیل حلقه مفقوده ای به نام سرمایه گذار دانست.

حســام نژاد با بیــان اینکه در حــال حاضر اجرای 
پروژه هــای شــهرداری در مناطقــی همچــون 
هفــت، هشــت، 10، 14 و 15 به خوبــی در حال 
انجام اســت، افــزود: در مناطــق دو، 9 و 11 نیز 
این پروژه هــا در دســتور کار قــرار گرفته ضمن 
 اینکه در حــال تعریــف پروژه هایی بــرای دیگر

مناطق هستیم.

معاون امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان:

شهرک سالمت، مجوز ساخت دارد
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سردار آقاخاني از اجرای یک طرح خبر داد:

هر مامور پليس
 يك آمربه معروف در اصفهان

15

ارزش یک میلیارد تومانی برگ های پاییزی؛

اقتصاد سبز
 به کمك نصف جهان می آيد

6

از جم برگشتگان!

3

وعده های بی سرانجام دولت برای خشکی زاینده رود؛

درد کشاورزان شرق اصفهان را
درک کنيد

12

کم آبی در مرکز آب ایران!

بيداد عطش در سرزمين
»هزار چشمه«

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

رییس ســتاد عتبات عالیات اصفهان از شکل گیری 
بیش از 14 موکب از اســتان اصفهــان در پیاده روی 
اربعین خبر داد و گفت: اســتان اصفهان موظف است 
10 هزار نفر را به صورت شــبانه اسکان دهد و تغذیه 
50 هزار نفر را نیز در طــول روز تامین کند.  مصطفی 

نوریان با اشــاره به برپایــی این موکب ها در مســیر 
»طریق الحر« مطرح کرد: شهرســتان های اســتان 
اصفهان در برپایی موکب ها نقش بسیار پررنگی دارند 
و هزینه این موکب ها از طریق نــذورات مردم تامین 

خواهد شد که نیاز است مردم در تقدیم نذورات ...

شکل گيری ۱۴ موکب از اصفهان
در پياده روی اربعين

مردم اصفهان کمتر از یک ماه دیگر به دیدار رهبر معظم انقالب می روند؛

بر تن خسته ام
از شوق تو جان می آيد

15

15

هشدار در مورد درگیری نظامی مستقیم عربســتان سعودی و ایران، 
در ماه های اخیر، در صدر اخبار بوده اســت. به طوری که نگرانی های 
زیادی را در پی داشــته و برخی اذعان می کنند کــه باال گرفتن تنش 

میان این قدرت های مهم منطقه ای در خاورمیانه پیامدهای ناگوار ...

هرگاه سخن از فقر می شــود ناخود آگاه مردان یا زنانی را به خاطر 
می آوریم که در گذر خیابان ها یا پارک ها دســت نیاز به سمت ما 
دراز می کنند و در واقع »پل بسته اند که بگذرند ز آبروی خویش« 

پیش از این تکدی گری مخصوص افراد مسنی بود که ...

2

تقابل ایران و عربستان؛

تداوم جنگ سرد يا آغاز جنگ گرم؟

فقر، پلی برای گذشتن از آبرو

8
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پیشنهاد سردبیر: 
واکنش رضایی به هشدار اردوغان به ایران

عکس روزیادداشت

بین الملل

رای گیری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در ایالت سرنوشــت ســاز فلوریدا و دو ایالت 
دیگر این کشور شروع شده اســت.رای گیری رسما 
روز سه شــنبه 18 آبان ماه )8 نوامبر( شروع خواهد 
شد؛ اما رای گیری در شماری از ایالت ها شروع شده 
و فلوریدا هم امکان شــرکت زودهنگام در رای گیری 
و ریختــن آرا به صندوق هــا را فراهم کرده اســت.

خبرگزاری اســپوتنیک تاکید کرد کــه رای گیری 
پیش از موعــد در ایالت هــای کلــورادو، فلوریدا و 
ویسکانســین طبق تقویم رســمی انتخابات، از روز 
دوشــنبه )3 آبان ماه، 24 اکتبر( آغاز شــده اســت.

بسیاری از رای دهندگان آمریکایی در سال های اخیر 
ترجیح داده اند در رای گیری پیش از موعد شــرکت 
کنند.بــر این اســاس مطابق برخی پیــش بینی ها 
گفته می شــود که حدود 40 درصد از رای دهندگان 
امســال در رای گیری پیش از موعد شرکت خواهند 
کرد. در فلوریدا رای گیری چند هفته پیش شــروع 
 شــده و بیش از یک میلیون نفر تاکنون در این ایالت 

رای داده اند.

 نیکوالس مــادورو، رییس جمهــور ونزوئال به دنبال 
ســفرش به خاورمیانه در راه بازگشت به کشورش با 
پاپ فرانســیس، رهبر کاتولیک های جهان دیداری 
خصوصی داشــت. واتیکان در بیانیــه ای گفت: این 
نشست خصوصی و غیرمنتظره در چارچوب وضعیت 
نگران کننده در ونزوئال صورت گرفت.در جریان این 
نشست پاپ فرانسیس از مادورو خواست تا شجاعانه 
راه مذاکره صادقانه و موثــر را برای کاهش رنج مردم 
به ویژه ضعفا پیــش بگیرد و وضعیت همبســتگی 
مجدد اجتماعــی را ارتقــا دهد که به مــردم اجازه 
خواهد داد تا به آینده این کشــور با امید بیشــتری 
بنگرد.دیدار مادورو با پاپ فرانســیس همزمان با آن 
صورت گرفت که در کاراکاس بیانیه مشترکی حاکی 
از برگزاری مذاکــرات میان دولت و اپوزیســیون در 
تاریخ یکشــنبه 30 اکتبر )۹ آبان( منتشر شد.هنوز 
مشخص نیســت که مادورو در این مذاکرات شرکت 
خواهد کرد یا خیر.یکی از مقامات حزب سوسیالست 
مادورو گفت: واتیکان و اتحادیه کشورهای آمریکای 
جنوبی که پیشــنهاد این مذاکره را مطرح کرده اند، 
 بر مذاکرات روز یکشــنبه در جزیره مارگاریتا نظارت 

خواهند داشت.

 شروع رای گیری انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا 

توصیه پاپ به »مادورو«

هر چند به نظر می رسد اولویت هر دو کشور جنگ نیابتی است، 
اما برای اولین بــار در تاریخ روابط متخاصم ایران و عربســتان، 
تبدیل جنگ سرد به جنگ گرم بسیار محتمل به نظر می رسد. 
خطری که رســانه های بین المللی نیز بارهــا آن را پیش بینی 
کرده و نسبت به عواقب آن هشــدار داده اند. دالیل اوج گرفتن 
تنش ها میان دو کشــور را می توان در قالب چنــد مقوله مورد 

بحث قرار داد:
1- تغییر و تحول در سیاســت خارجی و راهبردهای سیاســی 
عربســتان در پی تغییر نخبگان سیاســی حاکم در این کشور 
را می توان عامل اول دانســت. با روی کار آمدن ملک ســلمان، 
برای اولین بار نسل سوم شــاهزادگان سعودی در سطوح باالی 
حاکمیتی قــرار گرفتند. نکته قابل توجه دیگر این اســت که تا 
قبل از تحوالت اخیر، همواره شاهزاده ها عهده دار اداره سیاست 
خارجی بوده اند. اما در حکومت فعلی عــادل الجیبر، به عنوان 
یک تکنوکــرات و نه یک شــاهزاده از خاندان آل ســعود، این 
مقام را بر عهده گرفته اســت. تحوالت این چنینی در ســاخت 
قدرت عربستان ســعودی از نظر برخی کارشناســان منجر به 
ایجاد شــکاف میان نخبگان سیاســی این کشــور شده است 
که تاثیرات خــود را در برخی تحوالت منطقــه ای از جمله در 
بحران یمن، نشان داده اســت. از ســوی دیگر می توان به این 

مسئله اشاره کرد که رهبری سیاســی جدید در ریاض برخالف 
اخالف خود که به نوعی حامی حفظ وضع موجود بودند، تمایل 
به اتخاذ سیاســت تهاجمی تری در قبال ایران دارند، به شکلی 
که در صدد هســتند موجودیت ایران را مورد تهدید قرار دهند. 
حتی این گروه از نخبگان حاکم بر عربســتان، ایران را به انجام 
تجاوزات و تعدی هایی در منطقه متهم مــی کنند. در واقع این 
نخستین باری است که عربســتان در سطح کالن قدرت نظامی 
خود را به کار گرفته اســت؛ بنابراین می توان تغییر در اصول و 
نیز تغییر در ابزارها را در سیاســت خارجی عربستان به وضوح 
مشاهده کرد.  بر اســاس چنین تحوالتی بود که ایران و در واقع 
سیاست های ضد ایرانی در محور سیاســت های عربستان قرار 
گرفت. چنانکه برخی از کارشناســان مهــم ترین دلیل اهمیت 
ویژه ایران در اولویت های سیاست های خارجی عربستان را این 
مسئله می دانند که موضع ایران در منطقه به گونه ای است که 
توان دیپلماتیک و اتالف سازی عربستان را متمرکز می سازد. از 
آنجا که اساس سیاست خارجی عربستان ایجاد و تحکیم امنیت 
اســت، برای کاهش و در واقع به نوعی از بین بردن ناامنی های 
ناشــی از تحوالت منطقه ای و بین المللی که امنیت این کشور 
را تهدید می کند، به منظور نحوه اقدام و ورود خود به مســائل 
منطقه ای یک چارچوب نهادین برای خود تعریف کرده است و 

بر همین مبنا برای ورود به بحران یمن و سوریه ائتالف تشکیل 
داد و یا برای مقابله بــا ایران از طریق شــورای همکاری خلیج 
فارس، اتحادیه عرب، ســازمان همکاری های اسالمی و... اقدام 
کرد؛ همچنین گمان می رود عربســتان همچون گذشته در پی 
خدشه وارد کردن به روابط ایران و آمریکاست همچون اقداماتی 
که در جریان توافق هســته ای صورت داد و نیز به این مســئله 
تمایل دارد که به جای مطرح شــدن گفتمان آزادی خواهی در 
منطقه، تضاد، تنش و جنگ مذهبی، قومی و نژادی حاکم باشد. 

2- عامل بعدی را می توان سیاســت ها و تغییرات استراتژیک 
عملکرد آمریکا در منطقه دانست که می توان آن را هم در قالب 
صورت گرفتن توافق هسته ای و مطرح شــدن برجام مشاهده 
نمود و هم در این مســئله که برخی تحلیلگران غربی معتقدند 
شــرکای منطقه ای آمریکا باور دارند این کشــور مسائل مهم و 
کلیدی منطقه را با همراهی ایران کــه در واقع آن را مهم ترین 
دشــمن خود می دانند، مورد بررســی و مذاکره قرار می دهد و 
حتی فراتر از آن، اینکه آمریکا مســائل مذکور را به ایران سپرده 
اســت. از این رو نســبت به تعهدات امنیتی آمریــکا در قبال 

کشورهای خلیج فارس نوعی عدم قطعیت احساس می کنند.
3- عامل دیگر را می توان افزایش نقاط تنش زا میان دو کشــور 
ایران و عربســتان دانســت. تا قبل از بهارعربی در سال 2011، 
ایران و عربستان عمدتا در عراق، لبنان و تا حدی سرزمین های 
فلسطینی با هم رقابت و تنش داشــتند؛ اما امروز شاهد تشدید 
و گســترش این تقابل در جبهه های جدیــدی همچون یمن و 

سوریه نیز هستیم. 
4- در این میــان نقش روســیه به عنــوان یــک بازیگر مهم 
امنیتی در خاورمیانه را نمی توان نادیــده گرفت. از دید برخی 
تحلیلگران، ایران در شــرایط کنونی برای دســتیابی به اهداف 
استراتژیک خود از شریک امنیتی و توانمند خود یعنی روسیه، 
به خوبی بهره می برد. این اهداف اســتراتژیک در تقابل با منافع 
عربستان اما همسو با اهداف روسیه در شــکل دادن به نظم در 
منطقه قلمداد می شود. توان موشــکی و در واقع افزایش قدرت 
نظامی ایران در ســال هــای اخیر و دســتیابی این کشــور به 

ابزارهای جدید را نیز در زمره عوامل تنش زا نام برده اند. 
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که عربستان با 
اقداماتی نظیر تشــدید تنش های مذهبی و فرقه ای در راستای 
تضعیف قدرت نرم ایران کوشیده اســت و از سوی دیگر قدرت 
نرم خود را تقویت کرده اســت؛ اما ایران می توانــد از ابزارهای 
جدی خود در مناطق دیگر و تاثیر گذاری بر جایگاه عربســتان 
در سطح بین المللی اقدامات جبرانی موثری انجام دهد.  واضح 
اســت که در این تقابل، عربســتان بیشــتر از هر زمان دیگری 
برای سیاســت خارجی خود هزینه کرده اســت و استمرار این 
شــرایط در واقع به معنای افزایش هزینه ها در این حوزه برای 
این کشــور خواهد بود. برخی کارشناســان معتقدند رفتارهای 
ایران در قبال عربستان چندان  هزینه ســاز نبوده است. از این 
 رو اگر ایران به دشمنی هزینه ســاز برای عربستان تبدیل شود، 
 می تواند سیاســت هــای تهاجمی عربســتان را تحــت تاثیر
  قــرار داده و این کشــور را وادار بــه عقب نشــینی از مواضع

 جنگ طلبانه خود کند.   

تغییر و تحول در 
سیاست خارجی 

و راهبردهای 
سیاسی عربستان 

در پی تغییر 
نخبگان سیاسی 

حاکم در این 
کشور را می توان 
عامل اول دانست

هشدار در مورد درگیری نظامی مستقیم عربستان ســعودی و ایران، در ماه های اخیر، در صدر اخبار  بوده است. به طوری که نگرانی های زیادی را در پی داشته و برخی اذعان می کنند که باال گرفتن تنش فروغ سلطانی
میان این قدرت های مهم منطقه ای در خاورمیانه پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیری را می تواند در پی داشــته باشد، از جمله: 
دامن زدن به تنش های فرقه گرایانه، بی اثر نمودن تالش ها برای ســرکوبی داعش، تداوم جنگ داخلی سوریه، جلوگیری از به 
ثبات رسیدن وضعیت عراق، ایجاد مانع برای توقف جنگ در یمن و نیز حل بحران سیاســی لبنان. ) که البته آغازگر تنش در 
مراحل و مقاطع مختلف عربستان سعودی بوده و ایران به گواه تمامی شــاهدان منطقه ای و بین المللی در برابر یاوه گویی ها و 

تهدیدات سعودی، تا کنون خویشتنداری به خرج داده است.( 

کافه سیاست

اخبار

 صحن علنی مجلس
 با حضور وزیر اطالعات

صحن علنی مجلس با حضور وزیر اطالعات و پرسش نمایندگان از وی 
درباره پروژه نفوذ برگزار شد که در پایان نمایندگان از پاسخ  های علوی 

قانع شدند.

اطالعاتدیدگاهپارلمانوزارت دفاع

وزیر دفاع در همایش فصلی مدیران ارشــد وزارت دفاع 
گفــت: در برنامه چهار ســاله این وزارتخانــه به آمایش 
صنایع دفاعی توجه جدی شــده اســت که بــر همین 
مبنا واحدهــای اجرایی همه ســازمان هــای صنعتی 
هیچ گــره فناورانــه در تولیــد صنایع دفاعــی ندارند و 
تالش می شــود به ســمت قطــب صنعتــی و فناورانه 
حرکــت کنیم تــا از مــوازی کاری ها خودداری شــود.

 ســردار ســرتیپ حســین دهقان با اشــاره به اینکه در 
به روزســازی و نوســازی صنایع توفیقات خوبی داشته 
ایم گفت: صنایع دفاعی را به شــبکه گســترده در سطح 
 ملی تبدیل کرده ایم و ظرفیت بخــش های صنعتی را تا 

ده برابر افزایش داده ایم.
وی افزود: حــل مســائل با نیروهــای مســلح از دیگر 
برنامه هــای وزارت دفــاع در دولت تدبیــر و امید بوده 
اســت و پاســخگویی به نیروهای مســلح به علت اینکه 
مطالبه گریشــان همیشــه رو به افزایش اســت بسیار 
ســخت به نظر می رســد؛ اما با این وجــود تعهداتمان 
 را بــه نیروهــای مســلح جــواب دادیــم و از برنامــه 

جلو هستیم.

علی صوفــی عضو شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان درباره برنامه این گــروه برای انتخابات 
ســال ۹6 گفت: بعد از  برطرف کردن نقدهایی که به 
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان شده بود، 
اعضای آن  همه تالش خود را به کار بســته اند تا  در 
انتخابات سال ۹6 حضور پررنگ داشته باشد و قطعا 
جریان اصالحات نخواهد گذاشت زحمات اسفند ۹4 
از بین برود.صوفی گفت :در انتخابات ۹4 لیستی ارائه 
شــد که بعدها مورد نقد و هجمه قــرار گرفت. وقتی 
شــرایط به گونه ای اســت که چهره های شاخص و 
برجســته حذف می شــوند به ناچار از ایده آل های 
 خودمــان فاصله مــی گیریــم و به واقعیــت ها تن

 می دهیم، اما این بار قطعا اصــالح طلبان واقعی  در 
لیست قرار خواهند گرفت. 

در انتخابات دهمین دوره مجلس شــورای اسالمی 
دســت اصالح طلبان بســته بود، طبعا اگر شــرایط 
مناسبی به وجود بیاید افرادی که در لیست انتخاباتی 
ما قرار مــی گیرند از خلــوص بیشــتری برخوردار 

خواهند بود.

وزیر دفاع: 

 هیچ گره فناورانه 
در تولید صنایع دفاعی نداریم

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان:

این بار اصالح طلبان واقعی 
در لیست قرار می گیرند

نماینده مردم مهریز در مجلس: 

دولت اصل قرارداد FATF را 
به ما نشان نداد

علوی :

وزارت اطالعات بر پروژه نفوذ  
اشراف کامل دارد 

محمدرضا صباغیان بافقی نماینــده مهریز در نطق 
میان دستور صحن علنی مجلس اظهار داشت: همان 
طور که امام )ره( فرمودنــد مجلس در رأس امور قرار 
دارد. امروزه مجلس جایگاه واقعی خودش را ندارد و 
ضعیف شده اســت ولی رییس مجلس محکم و قوی 
است.صباغیان با اشاره به قراردا د FATF و بحث های 
پیش روی آن افــزود: منتقدان این قــرارداد را نقد 
کردند ولی متاسفانه ما این قرارداد را ندیدیم و دولت 

اصل قرارداد را به ما نشان نداد.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد را به مجلس دعوت کردیم 
تــا توضیحاتی در رابطه بــا این قرارداد بــه ما بدهد 
ولی اصل قــرارداد را به ما نشــان ندادند.صباغیان با 
اشــاره به گزارش های دیوان محاســبات در رابطه با 
دریافت های نامتعارف عنوان کرد: دیوان محاســبات 
از سال 88 کسانی که دریافت های نامتعارف داشتند 
را معرفی کردند و اینها بودند که به اختالس هایی که 
اتفاق افتاد دامن می زدند. ما قانون ســفت و سختی 

نداریم و اینها ضعف مجلس را نشان می دهد. 

حجت االسالم والمســلمین ســیدمحمود علوی وزیر 
اطالعات در صحن علنی مجلس شــورای اسالمی و در 
پاسخ به سوال سه تن از نمایندگان مجلس درباره سفر 
»جیم داباکیس« ســناتور آمریکایی به ایران و »علت 
سفرهای طوالنی مدت رییس دانشگاه علم و صنعت به 
خارج از کشور«و... گفت: در کمیسیون مربوطه سوال ها 
مطرح گردید و پاسخ های مبسوط به هر سه سوال داده 
شد و طبیعی اســت که در جلســه علنی به آن شکل 

پاسخ ها قابل بیان نیست.
وزیر اطالعات خاطرنشــان کرد: نفوذ یک پروژه بسیار 
عمیق بوده و باید در مسئله بررسی نفوذ هم مقصد و هم 
هدف دستگاهی که نفوذ کرده و هم روش ها و عناصری 
که نفوذ می کنند را شناسایی کرد. حجت االسالم علوی 
با اشــاره به اینکه وزارت اطالعات بر پروژه نفوذ  اشراف 
کامل اطالعاتــی دارد، گفت: اقدام هــای الزم را انجام 
داده ایم و هر جا مصداقــی از مصادیق نفوذ رخ داده زیر 
ضربه وزارت اطالعات رفته و بارهــا رهبر انقالب نیز از 

این اقدامات تقدیر و قدردانی کرده اند.

 دولت انگلیس تحریم های
 بانک صادرات را لغو کرد

در جلسه علنی دیروز صورت گرفت؛

اعالم وصول سوال از وزرای 
اقتصاد، تعاون و بهداشت

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

مجلس با تشکیل دستگاه نظارتی 
در سه قوه مخالفت کرد

دیدار کمیسیونر اتحادیه 
اروپا و ظریف

تکرار توهمات مقام های سعودی 
علیه ایران

 دولــت انگلیس طی بیانیه ای اعــالم کرد که بانک صــادرات ایران را از 
فهرست موسســات تحت تحریم حذف کرده اســت و دارایی های بانک 
صادرات نیز آزاد شده اســت. بر اســاس اعالم خزانه داری انگلیس، نام 
این بانک ایرانی به دلیل تحریم های هســته ای وضع شــده علیه ایران 
در لیست ســیاه قرار گرفته بود.تصمیم خزانه داری انگلیس برای خارج 
کردن نام بانک صادرات از فهرســت تحریم ها در راستای تغییر مقررات 
اتحادیه اروپا در ارتباط با لغو تحریم ها علیه ایران صورت گرفته اســت.

مقرراتی که به موجــب آن تحریم هایی علیه بانک صادرات وضع شــده 
بود و تا 22 اکتبــر 2016 پابرجا بود. در بخشــی از بیانیه دولت انگلیس 
آمده است: »از آنجایی که این تاریخ ســپری شده، بانک صادرات ایران و 
شرکت بانک صادرات دیگر موضوع اقدامات محدود کننده وضع شده در 

این مقررات از جمله بلوکه شدن دارایی ها نیستند.«

درجلســه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی ســوال سه تن از 
نمایندگان از وزرای بهداشــت، اقتصاد و تعاون اعالم وصول شد. 
در این جلسه ســوال مهرداد بائوج الهوتی نماینده مردم لنگرود 
از وزیر امور اقتصاد ودارایی پیرامون آســیب هــای اقتصادی در 
حوزه مسکن و سیستم بانکی کشــور و همچنین سوال عبدالرضا 
مصــری نماینده کرمانشــاه از وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
پیرامون تاکید وزیر بر اجرای طرح تحول ســالمت در ســازمان 
تامین اجتماعی اعالم وصول شد؛ همچنین سوال محمد دهقان 
نماینده مردم چنــاران در مجلــس از وزیر بهداشــت  پیرامون 
اقدامات این وزارتخانه دربــاره ماده 34 برنامه پنجم توســعه و 

عرضه غذاهای ناسالم اعالم وصول شد.

 نماینــدگان در جریان بررســی الیحــه احــکام دائمــی برنامه های 
توسعه کشــور اعاده شــده از شــورای نگهبان با حذف ماده 43 الیحه 
مذکور موافقت کردند.پیش تــر در ماده 43 آمده بود: بــه منظور ایجاد 
هماهنگی برای کارآمد کــردن نظام نظارت و ارتقــای بهره وری و برای 
تقویت مدیریت کشــور، شــورای دســتگاه نظارتی متشــکل از دو نفر 
از مســئوالن نظارتی هر قــوه با انتخــاب رییس قوه با حفظ اســتقالل 
 هر یک از آنهــا در حدود مقرر در قانون اساســی تشــکیل می شــود.

دســتورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشــکیل جلسات شــورا، نحوه 
تصمیم گیری و پیگیری تصمیمات، ظرف مدت شــش ماه از تاریخ ابالغ 

این قانون به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تایید می گردد.

در دیدار »کریستو استیلیانیدس« کمیسیونر کمک های بشردوستانه 
و مدیریت بحــران اتحادیــه اروپا بــا »محمدجواد ظریــف« وزیر 
امور خارجه کشــورمان درخصوص وضعیت پناهنــدگان افغانی در 
ایران و نیز لزوم کمک های بشردوســتانه به کشورهای درگیر بحران 
به ویژه ســوریه گفت وگو و رایزنی کردند.وزیر خارجه کشــورمان در 
این دیدار اظهار داشــت: آتش بس و ارســال کمک های بشر دوستانه 
همواره از اولویت های ما در ســوریه بوده و در این خصوص آماده هر 
نوع همکاری هستیم.رییس دستگاه دیپلماســی کشورمان با اشاره 
به اوضاع وخیم انسانی در یمن لزوم توجه به شــرایط انسانی در این 
کشور را مورد تاکید قرار داد. در ادامه اســتیلیانیدس هم با قدردانی 
از جمهوری اســالمی ایران برای میزبانی پناهندگان افغانی از نقش 
 ایران در ارســال کمک های انسان دوستانه به ســوریه قدردانی کرد.  

کمیســیونر کمک های بشــر دوســتانه اتحادیه اروپا با بیــان اینکه 
 ایران نقــش کلیــدی و مثبتــی در منطقــه و جهــان دارد افزود: 

ایران بحق شایسته چنین نقشی در سطح بین المللی است.

معــاون نماینده عربســتان در ســازمان ملــل در اظهاراتی بی 
اســاس مدعی تالش ایران بــرای دامن زدن بــه درگیری های 
فرقه ای در منطقه شد.»ســعد الســعد« دوشــنبه شــب طی 
اظهاراتی در نشســت عمومی ســازمان ملل ضمن متهم کردن 
ایران به دامن زدن بــه درگیری های فرقه ای در لبنان، ســوریه 
و یمن مدعی شــد: ایران به گروه های مســلح در این کشــورها 
کمک تســلیحاتی می کند.وی با اشــاره به اینکه عربستان این 
حق را دارد کــه از امنیــت و مرزهایش حفاظت کنــد ادعا کرد 
 که نیروهــای انصارا... مســئول ناامنــی های مرزی هســتند.

معاون نماینده عربستان در ســازمان ملل با ادعای اینکه ایران به 
حزب ا... کمک تســلیحاتی کرده و نیروهایی را به سوریه و یمن 
اعزام کرده است، خواستار اجرای تدابیری از سوی جامعه جهانی 

برای مقابله با تجارت سالح شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ترکیه با داعش که فرزند نامشروع 
عربستان و اسراییل است همکاری کرد در حالی که زخم خنجر عربستان در 
کودتای اخیر بر پشــت دولت آنها التیام نیافته است. محسن رضایی با انتشار 
عکسی در اینســتاگرام خطاب به رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه 
مطلبی را منتشر کرد.در ابتدای این مطلب آمده است: جناب آقای اردوغان، 
گفتید نمی خواهید کربالی دیگری تکرار شــود؛ اما آیــا کاری که داعش در 
ســوریه و عراق انجام داده، یا عربســتان در یمن انجام داده تکرار واقعه کربال 
نیست؟رضایی در این مطلب تصریح کرده است: شما نه تنها برای پیشگیری از 
قتل عام مردم بی گناه کاری نکردید بلکه با داعش که فرزند نامشروع عربستان 
و اســراییل اســت همکاری کردید و با وجود آنکه دیدید اینها در انفجارهای 
استانبول دستشان به خون مردم بی گناه آلوده اســت کاری نکردید و زخم 
خنجر عربستان در کودتای اخیر بر پشت دولت شما التیام نیافته است! بهتر 

نیست با خودتان صادق باشید؟

 علی علیلو نماینده ســابق مجلس درباره پرونده دکل های گمشده نفتی در 
دولت قبل گفت :موضوع اینگونه است که طباطبایی و پسر عطاا... مهاجرانی 
وزیر ارشــاد دولت اصالحات، زد و بندهای الزم را مــی کنند. هفتاد میلیون 
دالر اجاره ســاالنه دکل بوده که 17 میلیون دالر آن را کــه مال یک یونانی 
هم بوده اســت می پردازند که او با این پول دکل را بازسازی کند.علیلو ادامه 
داد:مالک در قــراردادش قید کرده بود که تا تاریخ فــالن،دکل را تحویل می 
دهم و شما هم پول را تحویل دهید. از تاریخ قید شده می گذرد و طباطبایی 
هم پول ها را می برد و پرداخت نمی کند؛ بنابراین قرارداد رسما لغو می شود.

مالک هم دکل بازسازی شده با پول ایران را اجاره می دهد در خلیج مکزیک 
که همین االن هم در حال حفاری است. رســوایی به جایی رسیده است که 
یونانی پیام می دهــد از این 17 میلیون دالر 12 میلیونــش اضافه آمده و من 
فقط 5 میلیون دالر را خرج تعمیر دکل کرده ام، بیایید پولتان را بگیرید، ولی 

هیچ کس نمی رود. چون پیش خودشان گفته اند که اگر برویم گیر می افتیم.

واکنش رضایی به هشدار 
اردوغان به ایران

مالک دکل می گوید بیایید 
بقیه پول را بگیرید! 

تقابل ایران و عربستان؛

 تداوم جنگ سرد یا آغاز جنگ گرم؟
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
خودرويی که عشق ايرانی هاست!

بازار

قاب اقتصاد

صاحب نیوز: طبق دیدگاه جغرافی دانان، شهر اصفهان طی 
بازه ای چندهزار ســاله در کنار دریاچه ای مستقر بوده که 
بعدها تبدیل به باتالق گاوخونی شــده و در حال حاضر به 
سرزمین خشکیده ای تبدیل شده است. این دریاچه فاصله 
بسیار نزدیکی به شهر اصفهان داشــته که با گذشت زمان 
و بر اثر آلودگــی و گرمای هوا، فاصلــه آن افزایش یافته و 
خشک تر شده اســت و امروز با وعده هایی که شاهد عملی 
شــدنش نبودیم، بحرانی گلوی زاینده رود را فشرد و نفس 

هایی در اطراف این رودخانه در سینه حبس شد.
به تبع خشک شــدن رودخانه و کمبود آب، کارخانجات و 
صنایع نیز بیش از پیش با مشــکالت و معضالت جدیدی 
روبه رو هستند به طوری که بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی 
در تامین آب مورد نیاز خود، به تعطیلی کشــیده شــده و 

تعداد زیادی از کارگران شاغل در آنجا بیکار شده اند.
کشــاورزان نیز همچنان با مشــکالت کمبود آب اصفهان 
دســت و پنجه نرم می کنند، بســیاری از آنهــا در فصل 
تابســتان ناچار به ضرردهــی در محصوالت کشــاورزی 
شــدند؛ اما هنوز با راه های دیگری چــون آبیاری قطره ای 
و... روی پای خود ایســتاده و حاضر به کنار رفتن از شغل 

خود نشده اند.
بدقولی دولت در پرداخت بدهی گندم کاران

ولی در این بین، نه تنها مصوبات نُه ماده ای اجرا نشد بلکه 
وعده های توخالی به کشــاورزان هر روزه رونق می گیرد؛ 
تاجایی که امســال وجه گندم این قشــر زحمت کش، به 
نحوی به دستشــان رســید که نه چشمشــان دیــد و نه 

توشه ای برای ادامه زندگی سختشان شد.
قطعــا پس از ســال ها خشکســالی در اســتان، خصوصا 
خطه شرق شهرســتان اصفهان، برداشت حداقل گندم از 
زمین های مناطق حوضه زاینــده رود، فرصتی بهینه برای 
خانوارهای آسیب دیده از بی آبی و بی بارانی است و کسی 
غیر از همان کشــاورزی که حاصلش خشــک شده است، 
نمی داند کیسه خالی از پول و ســیلوی خالی از گندم چه 

معنای تلخی می دهد.
دولت قرار بود پول گندم خریداری شــده از کشــاورزان 
را پرداخت کنــد اما هنوز پرداختــی در این زمینه صورت 
نگرفته است، این در حالی است که کشاورز در طول سال 
تالش می کند تا آخر ســال نتیجه آن را دریافت کند و به 

زخمی از زندگی اش بزند.
 زاينده رود خشک تر شد

مهم ترین خواســته مردم اصفهــان از رییــس جمهور و 
هیئت وزیران طی سفرشــان در سال 93، احیای رودخانه 
زاینده رود  و  انجام تعهــدات دولت بــرای طرح های ملی 
و شــهری اصفهان بود؛ ولی در این سفر اســتانی، نه تنها 
جلسه ای مخصوص کشــاورزان برگزار نشــد بلکه عملی 
نشدن وعده های چندین ســاله دولت به این قشر ضعیف 

جامعه نیز در شرف یک رکورد زنی بی سابقه است.
خشکی رودخانه زاینده رود که در اثر سیاست گذاری های 

نادرست گذشته و حال و برداشت های بی رویه در باالدست 
اتفاق افتاده، در همه ابعاد ســبب عوارض جبران ناپذیری 
برای اصفهان و علی الخصوص کشاورزی این حوضه شده 
است و متاســفانه در پاسخ به درخواســت مردم مبنی بر 
انجام تعهدات، مانور اصلی خبــر روی مصوبات نه ماده ای 

شورای عالی آب بود.
از نظــر دولــت طرح نــه مــاده ای احیای حوضــه آبریز 
زاینــده رود اصلی تریــن و مهم ترین طرح بــرای احیای 
این حوضــه بوده و این طــرح با اولویت تریــن برنامه آبی 
کشــور اســت. در یکی از بندهای این  طرح چنین عنوان 
شده است: مادامی که سهم اســتان های مختلف از منابع 
آب زاینده رود مشــخص نشــده، هرگونه بارگذاری جدید 
ممنوع بوده و در حال حاضر تخصیص اســتان ها مشخص 
شده اســت. وضعیت حوضه آبریز زاینده رود، به مدیریت 
آب در این حوضه برمی گردد و کســی شک ندارد که باید 
این حوضه احیا شــود؛ اما این مهم نیازمند هماهنگی های 
بین ســازمان در بخش مدیریــت منابــع آب، صنعت و 
کشاورزی اســت که درصورت تقویت شــدن این بخش، 
 می توان امیدوار بود که بسیاری از مشکالت این حوزه نیز 

برطرف شود.
 حق مــردم اصفهــان روی کاغــذ مصوبات 

خالصه شد
صحبت اســتاندار اصفهان هنوز در خاطرمان هســت که 
گفت: حقابه های حوضه آبریز مشــخص شــده اســت و 
براســاس اقدام بزرگی که از لحاظ فنی و مهندسی صورت 
گرفته، تا پایان شهریور سال 9۵ تخصیص روستاها نیز به 

طور کامل مشخص خواهد شــد؛ اجازه نخواهیم داد یک 
قطره از حق مردم اصفهان توســط دیگران برداشت شود. 
ولیکن نه تنها به درستی جلوی برداشــت های بی رویه و 
غیر قانونی گرفته نشــد، بلکه حتی قول و قرارها مبنی بر 
دادن خســارت واقعی به کشــاورزان آســیب دیده شرق 
اصفهان نیز به خسارت های چندگانه )قبل از دادن آب به 
منظور کشت( خالصه شد که قطعا دردی را از سفره خالی 

کشاورز دوا نکرد. 
همه باید دســت به دســت هم دهند تا طــرح 9 ماده ای 
احیای حوضــه آبریز زاینــده رود به انجام برســد و همه 
پیگیری ها نیز بایــد در این چارچوب صــورت گیرد و در 
این خصوص کشــاورزان به خوبی رفتار کــرده و به دور از 
هرگونه حاشیه ای، حتی با دادن آب اندک پاییزه، به حق 
خود قانع بودند تا شرایط به نحو احسن رقم بخورد. ولیکن 
این وضعیت در شأن مردمی نیست که همواره مدافع نظام 
والیت بودند و بیشــترین شــهید را در بین بقیه استان ها 
تقدیم ملت کرده اند و این مســئله باید توسط نمایندگان 

مجلس و دیگر مســئوالن ذی ربط پیگیری شــود؛ قبل از 
اینکه بیگانگان برای تنش آفرینی دست به کار شوند.

 حتی کسی در بخشش وام کشاورزان به بانک 
قدمی برنداشت

یکی از کشاورزان با اشــاره به اینکه کشاورز شرق اصفهان 
چطور مــی تواند با عدم برداشــت کافی، قســط وام های 
ســال 80 را بدهد، گفت: متاســفانه در زمانی که حتی در 
دادن آب به کشــاورز، محدودیت وجود دارد و همه کشور 
می دانند بدون آب، توشه کشــاورز خالی است، مسئوالن 
در بخشــودگی وام های میلیونی آنها قدمی برنداشــتند 
و امــروز وام دو میلیونی ســال 80 به مبلــغ 10 میلیون 
 رسیده و کشاورز خســته از خشکســالی، توان پرداخت

وام را ندارد.
وی به اجتمــاع شــورای روســتاهای بخــش جلگه در 
بخشداری بخش، اشــاره و اظهار کرد: مسئوالن حتی در 
مصاحبه های خــود در خصوص پرداخت وجــه گندم به 
کشاورز نیز بد قولی کردند و کشــاورزی را که نیاز به وجه 
گندم داشت، در پرداخت وجه یاری نکردند. قطعا پرداخت 
خرده ای پول گندم هیچ اثری در زندگی کشاورز نگذاشت 
و دردی را از آنــان دوا نکرد؛ جز آنکه در بین کشــاورزان 

باعث ایجاد نارضایتی شد.
 جمعیت بزرگی در شرق اصفهان بیکارند

کشاورز شــرق اصفهانی با اشــاره به اینکه مسئوالن باید 
با تدبیر کامــل و تصمیم بجا و عملیاتــی، جلوی تحرکات 
کشاورزان را بگیرند، افزود: مسئوالن راه حل مناسب ارائه 
دهند و اگر آب نیست، بگویند چه راهکاری در بی آبی برای 
کشاورز اندیشــیده اند؛ زیرا اگر حرکات و تجمعات شروع 
شود، مهار آن تبعاتی را در پی داشته و کنترل آن سخت تر 
از چاره اندیشــی کنونی اســت؛ به این دلیل که برخی در 

ناآرامی ها آتش بیار معرکه می شوند.
وی با اشاره به اینکه مردم شــرق اصفهان اهل منطق بوده 
و روزگاری باالترین ســرمایه های خود را به میادین دفاع 
مقدس فرستادند، خاطرنشان کرد: امروزه جمعیت زیادی 
در شرق اصفهان به واسطه خشکسالی بیکار بوده و زندگی 
کشاورزان ســخت تر از گذشته شده اســت؛ به نحوی که 
حتی برخی در تهیــه مایحتاج زندگی نیز دچار مشــکل 
هستند. در این رابطه الزم است مسئوالن در سطح کشور 

و ملی فکری به حال مردم این منطقه بکنند.

وعده های بی سرانجام دولت برای خشکی زاينده رود؛

درد کشاورزان شرق اصفهان را درک کنید

براســاس آمارهای رسمی منتشر شده طی شــش ماهه نخست 
امسال، بیش از ۲0 قلم انواع میوه به ۴۴ کشور جهان صادر شده 
است که به ۲۲1 هزار و ۷۶۴ تن به ارزش 8۵ میلیون و 3۲۴ هزار 
و 3۶۷ دالر می رســد که محاسبه ســاده ای به ما نشان می دهد 
قیمت هر کیلوگرم میوه در نیمه نخست امسال، حدود 38 سنت 

برای مشتریان خارجی  بوده است. 
با نگاهی بــه قیمت های انواع میوه های صادراتی در شــش ماهه 
نخست سال گذشــته، می توان دریافت که حدود 38/۵0درصد 
قیمت این محصوالت نســبت به شش ماهه نخست سال گذشته 
کاهش پیدا کرده اســت. این در حالی است که همین میوه ها در 
بازار داخلی قیمت بسیار باالتری داشته و روند آنها در بازار در این 
بازه زمانی به جز ماه های ابتدایی امسال، رو به افزایش بوده است. 
از هفته های پایانــی تیرماه امســال تا پایان شــهریورماه، انواع 
میوه کــه عمده آنها در ســبد صادراتــی ایران نیز قــرار دارند، 
افزایــش قیمت داشــته اند. آمار نشــان می دهد که مشــتریان 
خارجــی میوه هــای ایرانــی را از مصرف کننــدگان داخلی، نه 
 تنها بــا قیمت پایین تــر بلکه ارزان تــر از پارســال خریداری و 

مصرف می کنند.

چهره بزرگ ترین و لوکس ترین شاسی بلند ولوو XC90 آماده 
دریافت پالک را در ایران ببینید.

گرانی میوه برای ايرانی ها، 
ارزانی برای خارجی ها!

نگاهی به لوکس ترين و بزرگ ترين 
ولوو شاسی بلند در کشور

تابناک اصفهان: کشاورزان ورزنه با 9 دستگاه تراکتور در 
ورودی شهر و در اعتراض به نبود آب برای کشت پاییزه، 

تجمع کردند.
 معترضان که تعدادشان به۵0 نفر می رسید، اختصاص 

حقابه برای کشــت پاییزه و رفع بیــکاری در منطقه را 
خواستار شده اند و می گویند اگر به درخواستشان توجه 
نشــود، تا 10 روز دیگر خط آبرســانی به یزد را تخریب 

می کنند.

کارد به استخوان رسید؛

اعتراض کشاورزان شرق، با تراکتور در ورودی شهر اصفهان!

مدیرعامل کانون بازنشســتگان فــوالد اصفهان با اشــاره به بدهي 
۲0هزار میلیــارد توماني دولت بــه این صندوق، گفــت: مطالبات 
قانونی بازنشستگان صندوق بازنشســتگي فوالد از سال 91 تاکنون 
800میلیارد تومان اســت. مجتبی احمدی با اشــاره به محاسبات 
مالی که روی صندوق بازنشســتگی فوالد صورت گرفته است، اظهار 
داشت: براین اســاس دولت ۲0 هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق 
بازنشســتگی فوالد دارد. وي افزود: بر اساس مصوبه مجلس قرار شد 
امســال از محل بدهی دولت بــه صندوق، 18 هزار میلیــارد تومان، 
معــادل ماهیانه 1۵0 میلیــارد تومان برای حقوق بازنشســتگان به 
صندوق بازنشســتگی فوالد پرداخت کند. به گفته مدیرعامل کانون 
بازنشستگان فوالد اصفهان، امسال بازنشستگان صندوق فوالد حقوق 

معوقه ندارند؛ اما مطالبات آنها نزدیک به 800 میلیارد تومان است.

موتور این خودرو همان موتور مدل K4M است که روی تندر90 
و ســاندرو معمولی نصب می شــود و 1/۶ لیتر حجم دارد. رنو 
ســاندرو اســتپ وی هنوز نیامده غوغا به پا کرد و در مدت نیم 
ساعت، ۴000 دســتگاه از آن فروخته شد. پیمان کارگر، مدیر 
شــرکت رنوپارس، در مراســم رونمایی از این خــودرو ضمن 
پیش بینی اســتقبال خریداران از این خودرو گفته بود: »اگر به 
بازار رنو ساندرو نگاه کنید، نیاز فعلی بازار دو برابر تولیدی است 
که انجام می شود و لذا رنو ساندرو استپ وی که به تازگی رونمایی 
شد، بی شــک تقاضای بازار را دو برابر می کند. وقتی مشتری 
ایرانی این خودرو را می خواهد، مــن چرا بگویم که این خوب یا 
بد است. این خودرو دارای قیافه آفرود و درمقایسه با  رنو ساندرو 
شاسی بلندتراســت و امکاناتی دارد که می توان از آن در خارج 
از شهر اســتفاده کرد. این خودرو با وجود اینکه دو دیفرانسیل 
نیســت، اما تنوع جدیدی بــرای جوانان ایرانــی و خودرویی 

خانوادگی است.«
ساندرو استپ وی را نخستین بار شــرکت رنوی برزیل در سال 
۲008 به عنوان یک خودروی »کراس اوور« رونمایی کرد. این 
خودرو با برند داچیا و رنو در سال ۲009 به بازار جهانی معرفی 

شــده و آمــار 
فــروش 

خوبــی را ثبت کــرده؛ همچنین نســل جدید آن )ســاندرو 
اســتپ وی( در سال ۲01۲ رونمایی شده اســت. استپ وی در 
رده خودروهای هاچ بک کراس یا همان شبه شاسی بلندها قرار 
می گیرد و از نظر مشخصات فنی، شباهت زیادی با رنو ساندرو 
هاچ بک دارد. از نظر کیفی ساندرو اســتپ وی با استانداردهای 
رنو فرانسه تطبیق داده شــده و نمره قبولی باالیی را از کمپانی 
مادر دریافت کرده اســت. با توجه به ســلیقه این روزهای بازار 
کشــور و اســتقبال زیاد هنگام پیش فروش و ســابقه خوش 
ساندرو، پیش بینی می شود ساندرو استپ وی نیز فروش خوبی 
در بازار ایران داشته باشد. این خودرو در ۶ رنگ مشکی، سفید، 
قرمز، آبی، خاکســتری و نقره ای تولید خواهد شد. قیمت مدل 
اتوماتیک آن ۵۲ میلیــون و ۵۵0 هزار تومــان و قیمت مدل 

دنده ای ۴۶ میلیون و ۵00 هزار تومان اعالم شده است.
 مشخصات فنی

موتور استپ وی همان موتور مدل K4M است که روی تندر90 
و ســاندرو معمولی نصب می شــود و 1/۶ لیتر حجم دارد. این 
موتور 10۵ اسب بخار قدرت و 1۴0 نیوتون متر گشتاور تولید 
می کند. در بخش جعبه دنده )گیربکس(، نســخه اتوماتیک، 
مانند مدل های AT تندر90 و ســاندرو، یک جعبه دنده چهار 
سرعتی دارد. حالت تیپ ترونیک و دکمه رانندگی در جاده های 
لغزنده و برفی هم در این جعبه دنــده وجود دارد؛ اما جعبه دنده 
پنج سرعتی در مدل دنده ای بهبود پیدا کرده است. عمده ترین 
ارتقای فنی در ساندرو استپ وی نسبت به مدل های دیگر، به روز 
رســانی های جزئی و نرم افزاری است که تفاوت های 
قابل توجهی را به وجود آورده اســت. مثال با 
این به روز رســانی ها، مصرف سوخت 
استپ وی در نســخه دنده ای و 
اتوماتیک حدود 0/3 لیتر 
مدل های  از  کمتــر 
ساندروی معمولی 
استپ وی  است. 

همچنیــن 
دور  به  می تواند 
بیش  موتــوری 
از ۶000 آر پــی ام 

دســت یابد. از جمله معدود تغییرات فنی استپ وی نسبت به 
مدل های عادی ساندرو، می توان به استفاده از کالچ هیدرولیکی 
به جای کالچ سیمی و تغییرات جزئی گیربکس در راستای رفع 

مشکل روغن ریزی از ناحیه نزدیک به پلوس ها اشاره کرد.
 طراحی ظاهری 

ساندرو استپ وی تفاوت عمده ای با نمونه سوپر مینی )هاچ بک( 
ندارد اما تفاوت در نوع رنگ آمیزی سپرهای عقب و جلو، باربند و 
قطعات زینتی اطراف گل گیر و رکاب خودرو در مدل استپ وی 
مشــهود اســت. یکی از مهم ترین نکته ها به تغییر رینگ های 
استپ وی مربوط می شود که در کنار حذف لبه زیرین سپر جلو، 
باعث تفاوت ظاهری خودرو شده است. باربند و اختالف ارتفاع 
دو خودرو کامال حس بلندتر بودن ارتفاع اســتپ وی را به شما 
می دهد. جلو پنجره و نوع چراغ ها نیز در مرحله بعد توجه را به 

خود معطوف می کند.
 تجهیزات و امکانات

استپ وی از نظر امکانات در سطح معمولی قرار دارد. دو کیسه 
هوا، شیشــه های برقی مجهز به گرمکن، آینــه جانبی برقی، 
سیســتم صوتی CD، MP3 و USB با چهار باند، مه شکن جلو 
و عقب، فرمان هیدرولیک، کنترل سیســتم صوتی از پشــت 
 فرمان، شیشــه باالبر برقي جلو و عقب، سیســتم ضد سرقت

)Immobilizer( و کامپیوتر اطالعات ســفر، از جمله امکانات 
این خودرو هستند. با این وجود و در مقایسه با خودروهای چینی 
این رده، کمبود امکانات دیگری از قبیل سنســور دنده عقب، 
ضبط و باند مناســب و دلخواه، صندلی زیبا و ســان روف کامال 

مشهود است.
 تجربه رانندگی

ســاندرو اســتپ وی دنده ای را می توان یکی از جــذاب ترین 
خودروهای کمتر از ۵0 میلیون تومان بازار دانســت؛ زیرا شما 
با این بودجه یک خــودروی هاچ بک کــراس اروپایی دارید که 
رانندگی با آن لذت زیادی دارد. نسبت به ســاندرو، در ساندرو 
اســتپ وی به لطف گیربکس ارتقا یافته، فاصله تعویض دنده ها 
کمی کوتاه شده و شتاب گیری به مراتب بهتر است. همچنین به 
دلیل ارتفاع باالتر بدنه از شاسی، مقدار بیشتری از ناهمواری های 
جاده را جذب و در نتیجه ســواری نرم تری را ارائه می کند. این 
خودرو به دلیل وزن نسبتا سبک در ســطح شهر مانورپذیری 

خوبی دارد ولــی در جاده های کوهســتانی در مانــور دادن با 
استپ وی باید کمی محتاطانه عمل کرد.  در کل می توان گفت 
که ساندرو اســتپ وی در نســخه دنده ای به مراتب جذاب تر از 
بســیاری از رقبای چینی هم رده قیمتی خود است؛ بخصوص 
که استهالک به مراتب کمتری دارد و سواری کم سر و صداتری 
را تجربه می کنید. در کابین ساندرو استپ وی اتوماتیک، امکان 
تنظیم ســتون فرمان وجود دارد که در نســخه دنده ای دیده 
نمی شــود و رانندگی با آن تا حد مطلوبی راحت و بی صداست. 
سیســتم تعلیق عملکرد خوبی دارد  که در حد یک خودروی 
اقتصادی اتوماتیک با قیمتی در محدوده ۶0 میلیون تومان است 

و می توان گفت نسبت به رقبای چینی یک پله باالتر است.
 قیمت و شرايط بازار رنو ساندرو استپ وی

شاید مهم ترین نکته در محصوالت رنوی تولید شده درکشور، 
نسبت قابل قبول بین قیمت و کیفیت آنها باشــد؛ با این حال 
افزایش قیمت ساندرو استپ وی در مقایسه با ساندروی معمولی 
توجیه منطقی چندانی ندارد. قیمت تعیین شده برای ساندرو 
استپ وی دنده دســتی، حدود ۴۶ میلیون تومان و برای مدل 

اتوماتیک حدود ۵3 میلیون تومان است.

در کمیســیون ماده ۵ این هفته اســتان اصفهان، 98 مــورد از موارد 
شهرســازی شــهرهای اصفهــان، فالورجــان، پیربکران، کلیشــاد و 

سودرجان مطرح شد.
مدیر شهرســازی و معماری اداره کل راه و شهرســازی استان با توجه 
به برگزاری هشــتمین جلسه کمیسیون ماده ۵ شــهر اصفهان درسال 
جاری، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شــده، هر سه هفته یک بار 
جلسات کمیســیون ماده ۵ به شــهر اصفهان اختصاص یافته تا بتوان 
پرونده های بیشتری را مورد بررسی قرار داد. لهون اسدی اظهار داشت: 
در کمیسیون ماده ۵ این هفته 98 مورد از موارد شهرسازی در خصوص 
شــهرهای اصفهان، فالورجان، پیربکران، کلیشــاد و سودرجان مطرح 
شــد که این موارد با عنوان تغییر کاربری ها، تعیین و اصالح خط بدنه، 

افزایش ارتفاع و حذف گذرها مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

بدهي 20 هزار میلیارد 
توماني دولت به صندوق 

بازنشستگي فوالد

برگزاری هشتمین جلسه 
کمیسیون ماده 5 شهر 

اصفهان در سال 95

قیمت انواع
تلويزيون LED منحنی و خمیده

معرفی خودرو

 SAMSUNG 55JUC8920 - سامســونگ
55inch

5،799،000
تومان

7،000،000
تومان

 SAMSUNG 48JUC7920 - سامســونگ
48inch

3،250،000
تومان

5،730،000
تومان

LG 65EC970T 65inch -  ال جی

21،500،000
تومان

23،500،000
تومان

رنو ساندرو استپ وی، هنوز نیامده غوغا به پا کرد؛

خودرويی که عشق ايرانی هاست

نقاط منفی نقاط مثبت
طراحی قدیمی  کیفیت خوب مونتاژ 

 ارگونومی داخلی نه چندان 
خوب

 کیفیت مناسب قطعات 
 داخلی و کیفیت رنگ تایید

شده
امکانات کم   عملکرد خوب موتور و 

استهالک پایین
 تنوع رنگ کم با توجه به 

شرایط فعلی
 گیربکس نرم و به نسبت 

دقیق
نبود شرایط فروش اقساطی  مصرف سوخت مناسب 

 سیستم صوتی نه چندان 
قوی

فضای داخلی مناسب 

 استفاده زیاد از پالستیک 
سخت در کابین

قیمت رقابتی 

 ایمنی که حداقل تایید 
رسمی دارد

 ابعاد مناسب خودرو برای 
استفاده شهری
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

چگونه در پیاده روی، کالری بیشتری بسوزانیم؟
 یک فــوق تخصص جراحــی های ســر و گردن، نســبت به بروز 
عفونت های ریوی در کــودکان به دلیل ورود مــواد غذایی به ریه 

هشدار داد.
دکتر رضا رهبر گفت: نکته مهمی که خانــواده ها باید به آن توجه 
کنند، عارضه ای است که در ناحیه حنجره اطفال، ایجاد می شود 
که طی آن و زمانی کــه کودک آب و غذا می خــورد، مواد غذایی 
به جای دســتگاه گوارش، وارد ریه شــده و موجب ناراحتی های 
ریوی در او می شــود که این امر، در نهایت منجــر به عفونت های 
ریوی زیادی در بین این کودکان می شــود. رهبــر افزود: معموال 
خانواده ها متوجه این ناراحتی در کودکان خود نمی شوند و زمانی 
به متخصص مراجعه می کنند که قســمتی از ریــه در اثر عفونت 
آسیب دیده و باید برداشته شود و اگر قبل از آسیب، متوجه شوند 
که غذا و مایعات وارد ریه کودک می شود، می توانند جلوی عفونت 
ریه کودک را بگیرند. این فوق تخصص جراحی های سر و گردن از 
دانشگاه هاروارد، در مورد شایع ترین عالئم این ناراحتی گوارشی 
در کودکان، گفت:  سرفه یکی از مهم ترین عالئم این عارضه است؛ 
زیرا شــیر و مایعات پس از مصرف، به جای دستگاه گوارش، وارد 
ریه کودک و باعث ایجاد ســرفه در او می شود که باید بالفاصله به 

متخصص مربوطه مراجعه کنند.

هر وعده غذایــی را با یک منبــع ویتامین C )ماننــد آب پرتقال، 
توت فرنگی یا کلم بروکلی( همراه کنیــد؛ بخصوص زمانی که یک 
منبع آهن گیاهی مانند انواع لوبیا میل می کنید، ویتامین C کمک 

می کند تا بدن تان 6 برابر بیشتر آهن جذب کند.
نیازی نیست تکه بزرگی گوشــت بخورید تا نیاز روزانه آهن بدنتان 
تامین شود. اضافه کردن تنها مقداری گوشــت یا ماهی به غذایتان 

می تواند به جذب بهتر آهن سایر غذاها کمک کند.
اکنون بــه ذکر نکاتی بــرای دریافت هــر چه بهتر آهــن در رژیم 

غذایی تان می پردازیم:
- در ظرف هــای چدنــی غذا درســت کنیــد. غذاهای اســیدی 
 مرطوب مانند ســس گوجه فرنگــی، به این روش آهن بیشــتری 

جذب می کنند.
-  تعداد زیادی از غذاهای سالم »بازدارنده جذب آهن« هستند. به 
عنوان مثال، بازدارنده جذب آهن شامل فیتات ها در دانه های کامل 
و ســبزیجات، پلی فنول ها در قهوه و چای، اوگزاالت ها در دانه های 
سویا و اسفناج و کلســیم در محصوالت لبنی می شــوند. بعضی از 
متخصصان معتقدنــد اگرکمبود آهن یا کم خونی ناشــی از کمبود 
آهن دارید، بهتر اســت غذاهای بازدارنده جذب آهن را همزمان با 
غذاهای سرشار از آهن مصرف نکنید. بعضی دیگر معتقدند مصرف 
این دو با هم مشــکلی ندارد تــا زمانی که وعده غذایی تان شــامل 
غذاهای سرشــار از آهن و ویتامین C باشــد. به هر حال متخصص 
تغذیه تان می تواند به شــما کمک کند تا برنامه غذایی مناسبی در 
طول دوران بارداری داشته باشید و ســطح آهن بدن تان را در حد 

سالمی حفظ کنید.
-  اگر پزشــک داروی مکمل آهن برایتان تجویز کرده، یک ساعت 
قبل یا دو ســاعت بعد از غذا آن را مصرف کنید؛ زیرا آهن با شــکم 
خالی بهتر جذب می شــود. همچنین مصرف مکمــل همراه با آب 
پرتقال که دارای ویتامین C زیادی اســت، می تواند جذب آهن را 
بهتر کند. )اما قرص خود را همراه شــیر، قهوه یا چای مصرف نکنید 

زیرا در جذب آهن اختالل به وجود می آورند.(
- کلســیم نیز جذب آهن را کند می کند. به همین دلیل اگر مصرف 
مکمل آهن و کلســیم برای شما توصیه شــده، حتما از پزشک تان 

بپرسید با چه فاصله ای آنها را در طول روز مصرف کنید.

آیا می دانســتید زمانی که فرزندتان را تنها می گذارید، در غیاب 
شــما چه تاثیرات منفی متوجه روحیه او شــده و بر تکامل و رشد 
مغزی وی چه آثــار منفی برجــای می گذارد؟هــوش فرزندتان 
از عوامل زیــادی تاثیرمی پذیرد. این مطالعه نشــان می دهد مغز 
کودکانی که بیش از شش ماه به دور از مراقبت های مستقیم پدر 
و مادر خود به سر می برند، با روند آهسته تری بالغ می شود و این 

موضوع تاثیر مضری بر بهره هوشی آنها دارد.
محققان چینــی طی این مطالعه متوجه شــدند کــه حجم ماده 
خاکستری در مغز این کودکان بیشتر اســت. از آنجایی که حجم 
بیشتر ماده خاکســتری می تواند بازتاب دهنده بلوغ ناکافی مغز 
باشــد، این ارتباط منفی میان حجم ماده خاکســتری و امتیازات 
بهره هوشی نشــان می دهد که تکامل مغز در کودکانی که تحت 

نظر پدر و مادرشان بزرگ نمی شوند، به تاخیر می افتد.

به گفته یــک متخصص طب ســنتی، در فصل پاییــز که مصرف 
غذاهایی با مزاج گرم و مقوی بیشتر می شود، احتمال بروز حرارت 
کبد و معده و صفرا هم افزایش می یابد که با مصرف نارنگی و سایر 
مرکبــات می توان به رفع این مشــکالت کمک کرد. دکتر ســید 
مهدی میرغضنفری، با اشاره به اینکه نارنگی مانند لیمو، نوع ترش 
نیز دارد ولی عمدتا شــیرین اســت، گفت: اگر نارنگی ترش باشد، 
مزاج آن ســرد و خشک اســت ولی معموال طبع آن سرد وتر بوده 
و گاهی در مواردی که خیلی شــیرین باشــد مختصری به سمت 
حرارت می رود کــه البته در بــدن خودش را نشــان نمی دهد و 
رطوبت بخش خوبی برای بدن اســت. این متخصص ضمن اشاره 
به اینکه طبع نارنگی سرد اســت و برای رفع حالت خفقان و تنگی 
نفس ناشــی از ســرماخوردگی و گرمی مزاج، مصرف آن توصیه 
می شــود، گفت: کســانی که پس از خوردن غذاهایی با مزاج گرم 
دچار حرارت بدنی حتی در فصول ســرد سال مثل پاییز می شوند 
یا ســوزش گلو، خارش پوســت یا عطش مفرط پیــدا می کنند، 
خیلی از نارنگی نفع خواهند برد. وی اضافه کرد: این میوه صفرابر 
خوبی اســت و حرارت زائد کبد و معده را کم کــرده، گرگرفتگی 
دوران یائســگی را نیز که عمدتا به دلیل خشــکی نامحســوس 
پوست و انســداد منافذ پوســتی است، بهبود نســبی می بخشد. 
نارنگی بهترین میوه برای افراد گرم مزاجی اســت که قصد گرفتن 
رژیم الغری دارند. این عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
ارتش، همچنین افزود: نارنگی و به طور کلی مرکبات، عمدتا باعث 
افزایش ادرار شده و برای پاکسازی سیستم کلیوی و کمک به دفع 
سنگ ریزه های کوچک مفید هستند؛ از همه مهم تر باعث برطرف 
شدن سوزش ناحیه تناســلی بخصوص در خانم هایی می شود که 

ممکن است به غلط، برای آنها عفونت تشخیص داده شده باشد.

عفونت ريه را جدی بگیريد

 افراد کم خون اين نکات 
را مدنظر داشته باشند

تاثیر تنهايی بر هوش فرزند

 خواص درمانی نارنگی 
را دست کم نگیريد

هنگامی که راه می روید، بجز پاها، تا حد امکان، از سایر اعضای 
بدن نیز استفاده کنید. شانه ها، قفسه ســینه، بازوها و دست ها 
را متناســب با حرکت بدن حرکت دهید. هر چه بیشتر حرکت 
کنید، کالری بیشتری می سوزانید. اگر حرکات بدن را جزوی از 
پیاده روی معمول خود کنید، با این کار کالری بیشتری مصرف 
خواهید کرد. اگر پیاده روی، تمام مدت بــا گام های یکنواخت 
انجام شــود، کالری کمتری مصرف می کند. به جای اینکه در 
پیاده روی سرعت ثابت و گام یکنواخت داشته باشید، سه دقیقه 
آهسته راه بروید و سپس سه دقیقه سرعت خود را افزایش دهید 
و دوباره آهسته راه بروید. سرعت شما در گام تند باید به حدی 
باشد که نتوانید به راحتی صحبت کنید. در این سه دقیقه روی 
حرکات خود تمرکز بیشتری داشته باشید. همچنین می توانید 
این دوره های سه دقیقه ای آهسته ـ  سریع را تا پنج مرتبه تکرار 

کنید تا کل زمان پیاده روی شما 30 دقیقه باشد.

 طبق یک مطالعه جدید، تقویت قــدرت ماهیچه ها می تواند 
موجب تقویت عملکرد مغز در افراد مبتال به مشــکالت خفیف 
شناختی شود. این تحقیق شــامل ۱00 فرد ۵۵ تا ۸6 ساله بود 
که همگی مبتال به مشــکالت خفیف فکــری و حافظه بودند.

افراد شــرکت کننده در مطالعــه، دو بار در هفتــه و به مدت 
6 ماه ورزش بدنســازی انجام دادند. مشــاهده شد بهبود قابل 
توجهی در عملکــرد فکری و مغزی آنها حداقــل تا ۸0 درصد 
حداکثر قدرت شان حاصل شــد. محققان دریافتند فواید این 
ورزش حداقل تا یک ســال بعد از اتمام جلسات بدنسازی هم 
ادامه داشت. یورگی ماوروس، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
ســیدنی اســترالیا در این باره می گوید: »ما در پیگیری نتایج 
مطالعه دریافتیم بهبود در عملکرد شــناختی با میزان قدرت 
ماهیچه ها و عضالت مرتبط اســت.« به گفته وی، »هرچقدر 

افراد قوی تر باشند، فواید آن برای مغزشان بیشتر خواهد بود.«

عضالت قوی، موجب 
تقويت حافظه می شوند

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

احساس درد، 
مسری است

متخصصان در یک مطالعه جدید مدعی  شــده اند که احســاس درد 
می تواند مسری باشد. در این بررســی روی موش های آزمایشگاهی 
چندین ســری آزمایش انجام گرفت که اگرچه دردنــاک نبودند، اما 
موش ها به گونه ای واکنش نشان می دادند که به نظر می رسید از ناحیه 

پا دچار سوختگی شده اند.
به گفته متخصصان آمریکایی، موش ها در واقع این حساســیت باال را 
از موش های دیگری گرفتند که خودشــان در ابتدا این درد را تجربه 
کرده بودند. هر دو گروه موش ها در یک فضا قرار داشــتند؛ به گونه ای 

که تقریبا ۱/۵متر از هم دور بودند، اما نمی توانستند همدیگر را ببینند. 
محققان معتقدند موش هایی که آزمایش های دردناک نداشــتند در 
واقع این حس درد را از طریق بو کردن به دست آورده  بودند. به گفته 
محققان آمریکایی در صورتی که این ادعا تایید شود، می توان در مورد 
برخی بیماری های عجیب همچون داشتن حس درد بدون هیچ دلیل 
منطقی پزشکی، توضیحات بیشــتری ارائه کرد. »آندری ریابینین« 
محقق ارشد این مطالعه گفت: برای اولین بار نشان دادیم برای داشتن 
حس درد نیاز نیســت دچار صدمه یا التهاب شوید؛ درد به راحتی و به 

دلیل سرنخ )عالمت(های اجتماعی به وجود می آید.
در این بررسی موش ها به سه گروه تقسیم شدند: یک گروه در دوران 
ترک مــواد الکلی یا مخــدر و دو گروه دیگر موش های ســالم بودند. 
همچنین موش های یکی از گروه های سالم، با موش های گروه اول هم 

اتاق بودند و گروه دیگر نیز در اتاقی جداگانه قرار گرفتند.
به گزارش روزنامه دیلی میل، این تیم تحقیقاتــی با انجام تعدادی از 
آزمایشات دریافتند که در موش ها، »بو کردن« آشکارترین وسیله در 

انتقال احساس درد به موش هایی است که آسیب فیزیکی ندیده اند.

چگونه در پیاده روی 
کالری بیشتری بسوزانیم؟

زيبايی

آیا می دانســتید رژیم غذایی یکی از عواملی اســت که 
می تواند نقش قابل توجهی در طاسی شما ایفا کند؟ بنابر 
پژوهشی که در سال 2000 آغاز شد، دانشمندان فنالندی 
متوجه شدند مردانی که دارای مقاومت باالتر به انسولین 
هستند، احتمال بیشتری دارد که به ریزش مو دچار شوند. 
از آن زمان تاکنون، مطالعاتی مشابه در این زمینه صورت 

گرفته و نتایجی مشابه نیز کسب شده است.
رژیم غذایی، بلوک های سازنده را برای پشتیبانی از بدنی 
ســالم در اختیار شــما قرار می دهد و اگر عناصر سازنده 
مورد نیاز برای تولید موهایی ســالم را در اختیار بدن قرار 
ندهید نباید انتظار انجــام چنین کاری را از آن داشــته 
باشــید. از زمان مطالعه دانشــمندان فنالندی، چندین 
مطالعه دیگــر نیز نشــان داده اند که آنچــه می خورید 

می تواند در حفظ یا ریزش موی شما تاثیرگذار باشند.
در همین راســتا، دو عامــل کلیدی که در ســالمت مو 
تاثیرگذار هســتند، قند و غالت پاالیش شــده محسوب 

می شوند.
مطالعات صورت گرفته در زمینه قند و ريزش 

مو
همان گونه که اشاره شــد، پژوهشگران فنالندی در سال 
2000 به یک مطالعه اساســی دســت زدند. نتایج این 
مطالعه نشان داد مردانی که به فشــار خون باال، مقاومت 
در برابر انسولین و چاقی مبتال هستند، بیشتر به  طاسی 
مبتال می شوند. به گفته پژوهشــگران، یک رژیم غذایی 
ضعیف و ناســالم می تواند عامل کلیدی ریزش مو باشد. 
عامل اصلی برای مقاومت به انســولین، دنبال کردن یک 
رژیم غذایی سرشار از قند اســت که از منابع قند، مانند 
نیشــکر، شــربت ذرت و غالت پاالیش شــده ناشی می 
شود. بدن انسان غالت پاالیش شــده را به گلوکز تبدیل 
می کند که در برخی موارد حتی توســط کبد می تواند 
به فروکتوز نیز تبدیل شــود. هنگامی که قند وارد جریان 
خون می شود، انسولین را تولید می کند تا قند را مدیریت 
کرده و به دیگر بخش های بدن حمل کند. در نهایت، بدن 
نسبت به انسولین حامل قند مقاوم می شود و شما باید به 
طور مداوم انسولین بیشتری برای از بین بردن قند اضافی 
تولید کنید. اگر چرخه قند/مقاومت انسولین متوقف نشود 

این شرایط به دیابت نوع 2 منجر می شود.
در سال 2003، پژوهشگران فنالندی زنان مبتال به ریزش 
مو را برای بررســی پیوند قند/کربوهیدارت و مقاومت به 
انسولین مورد آزمایش قرار دادند. آنها دریافتند زنانی که 
دارای مقاومت باال به انسولین هستند به طور قابل توجهی 

در معرض خطر ابتال به ریزش مو قرار دارند.

 قند؛ تهديدی برای 
موهای شما! )1(

خوراکی هایی که آب بدن تان را تامین می کنند )1(

در این مبحث چنــد ورزش از ورزش های مهم  و موضعی 
ارائه می شــود که جزو ورزش های تقویتی و کششــی به 
حساب می آیند. کمردرد یکی از شایع ترین دردهاست که 

درمان های متعددی دارد.
 خیلی ها وقتی دچار کمردرد می شوند، فکر می کنند باید 
با ورزش وداع کنند. جالب است بدانید ورزش  از آنجا که 
سبب کاهش شدت درد شده و احتمال عود درد را کاهش 
می دهد، برای بیماران مبتال به کمــردرد، نقش درمانی 
بســیار مهمی دارد. یک برنامه ورزشــی خوب می تواند 
ســبب تســریع بهبود درد، کاهش شــدت درد و حتی 
پیشگیری از عود کمردرد شــود. برای اینکه ورزش شما 
موثرتر باشــد، یک کلید مهم وجود دارد: برنامه ورزشی 

منظم.
۱. روی شکم دراز بکشید و حدود 30 ثانیه خودتان را در 

این وضعیت نگه دارید.

  2. ابتدا روی شــکم دراز بکشــید. دســت راست و پای 
چپ را حدود ۱۵ ســانتی متر باالتر از سطح زمین آورده 
و حدود 6 ثانیه در همین وضعیت نگه دارید. دســت و پا 
را پایین بیاورید و همین حرکت را با دســت و پای دیگر 

تکرار کنید.

 3. به پشت روی زمین دراز بکشید؛ به صورتی که زانوها 
خم شود و کف پا روی زمین قرار بگیرد. اکنون یک زانوی 
خود را تا ســینه بیاورید. پای دیگر را حرکت ندهید. باید 
قوس کمرتان صاف شــود و کشــش خفیفی را در باسن 

خود حس کنید. این کشش را 30 ثانیه ادامه دهید.

یبوست بین کودکان بسیار رایج اســت و کمتر کودکی 
را می بینیم که هرازگاهی دچار یبوســت نشــود. در این 
شــرایط، اجابت مزاج ســخت صورت می گیرد یا فرد به 
طور کامل برای مدتی اجابت مزاج نخواهد داشت. شیوع 
یبوســت در کودکان دالیل مختلفی دارد: گاهی اوقات 
نادیده گرفتن واکنــش های طبیعی بــدن موجب بروز 
یبوست می شــود؛ این مورد در میان کودکان مدرسه ای 
شــایع تر اســت. رژیم های غذایی کم فیبر و چاقی نیز 
می تواند سبب ایجاد یبوست بین کودکان شود؛ اما علت 
هرچه که باشد، ابتالی کودک به یبوست برای پدر و مادر 

ناراحت کننده است.
درمان یبوست حاد، به مداخله پزشکی از طریق دارو نیاز 
دارد و به طور معمول، از شیاف گلیســیرین یا داروهای 
خوراکی برای درمان یبوســت اســتفاده می شود. با این 
حال، شــما می توانید از داروهای خانگی برای کاهش و 
رفع عالئم یبوست فرزندتان استفاده کنید. در ادامه شما 
را با  چند نسخه خانگی آشــنا می کنیم که می تواند در 

حل این مشکل به یاری شما بشتابد؛ با ما همراه باشید.
مخلوط لیمو و آب گرم را تجربه کنید

 اگر فرزندتان به اندازه کافی در روز آب بنوشــد، از شــر 
عالئم یبوســت در امان خواهد بود. در بسیاری از موارد، 
کاهش آب بــدن موجب بروز یبوســت می شــود. اگر 

فرزندتــان در اجابت مزاج با مشــکل مواجه شــده و به 
سختی مدفوع می کند، او را تشویق کنید که در طول روز 
حداقل یک ونیم لیتر آب بنوشد تا راحت تر عمل دفع را 

انجام دهد.
همچنین می توانید از مخلوط آب گــرم و لیمو به عنوان 
یک درمان خانگی بســیار عالی برای کمک به هضم غذا 
اســتفاده کنید. نوشــیدن یک لیوان آب گرم نیز به رفع 
یبوســت کمک می کند. اگر فرزندتان میلی به نوشیدن 
آب نــدارد، می توانیــد آب را با میوه ها و مــواد مختلف 

طعم دار کنید.

داليل شیوع يبوست در کودکان ورزش های موثر در بهبود کمردرد )1(

راز آب رســانی خیــار، در محتــوای آب قابل توجه این 
خوراکی اســت که حــدود 9۵ درصد خیار را تشــکیل 
می دهد. همچنین، پتاســیم زیادی در خیار وجود دارد 
که از سکته مغزی جلوگیری می کند. به عالوه، خیار یک 
خوراکی ضد التهاب است که به بهبود سالمت مغز کمک 
می کند. شــما می توانید از خیار به عنوان یک میان وعده 
مجزا استفاده کنید یا آن را به همراه گوجه فرنگی و روغن 

زیتون و سرکه بالزامیک در تهیه ساالد به کار ببرید.

اینکه هندوانه پای ثابت تمام پیک نیک هاست، یک دلیل 
عمده دارد: این میوه سرشــار از آب است و می تواند شما 
را در یک روز گرم تابســتان ســیراب نگه دارد. این میوه 
حدود 92 درصد آب دارد. به عالوه، سرشار از مواد مغذی 
مانند ویتامیــن A، B6 و C اســت و همچنین لیکوپن و 
آنتی اکســیدان زیادی دارد. شــما می توانید از هندوانه 
برای دادن عطر و طعم بیشتر به آب  استفاده کرده یا آن 

را به صورت اسموتی به همراه یخ مصرف کنید.

این ســبزی 9۵ درصد آب دارد و یک ضدســرطان عالی 
است. محققان دانشگاه ایلینوی در مطالعات خود دریافتند 
که لوتئولین موجود در کرفس، مانع از رشــد سلول های 
سرطانی، به ویژه در پانکراس می شــود. مطالعه محققان 
دانشگاه میسوری نیز نشان داده است که کرفس، از تکثیر 

سلول های سرطان سینه جلوگیری به عمل می آورد.

هویج 90 درصد آب دارد و از فیبر زیادی برخوردار است. 
این میوه برای چشم های شــما مفید است، چون سوی 
چشــم ها را زیاد می کند. هویج با حفظ رطوبت و غشای 
مخاطی چشم، بخصوص در هنگام شــب باعث افزایش 
دید می شود. شما می توانید از هویج به عنوان میان وعده 

استفاده کنید یا آن را در تهیه ساالد به کار ببرید.

همه ابرقهرمانان لباس شــنلی به تــن نمی کنند. کدو 
خورشــتی یکی از این ابرقهرمانان است که جای پاستا 

را می گیرد. 
این خوراکــی 9۵ درصد آب دارد. از ایــن رو، به عنوان 
یکی از بهترین مواد غذایی برای تامیــن آب مورد نیاز 

بدن در نظر گرفته می شود.

آنچه همه ما می دانیم اين اســت که هیدراته 
ماندن بدن از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
آب می تواند وزن شما را کنترل کند، چون شما 
را سیر نگه داشته و ســموم زائد را از بدن دفع 

می کند. 
به عالوه، عملکرد کلیه ها در گرو دريافت آب 
کافی اســت. مطالعات زيادی به انجام رسیده 
است که همگی حاکی از اهمیت آب رسانی به 

بدن هستند.
حدود يک پنجــم آب مورد نیاز بــدن ما از 
خوراکی ها )يعنی میوه و ســبزيجات( تامین 

می شود. 
در ايــن مطلــب قصد داريــم شــما را با 
آب دارتريــن خوراکی هــای موجود آشــنا 
 کنیم که مصرف آنها بــه هیدراته ماندن بدن 

کمک می کند.

2. خیار 1. هندوانه

4.کرفس 5. کدو خورشتی3. هويج
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 همه ما به صــورت روزانه به وب ســایت های مختلفی ســر می زنیم. بســیاری 
 از وب ســایت ها دائم پیام » ثبت نام کنید « را به شــما نشــان می دهند و پس 
از ثبت نام هم نیاز است تا با چک کردن صندوق دریافتی ایمیل، حساب کاربری 
خود را فعال کنید. وب ســایت BugMeNot یک منبع رایگان برای دریافت نام 
کاربری و رمز عبور های از پیش تعیین شده است که توسط مدیران این وب سایت 
و کاربران به اشتراک گذاشته می شود. در واقع بدون نیاز به ثبت نام در انجمن ها ، 
کافی اســت آدرس اینترنتی صفحــه  موردنظر خود را در باکس جســت و جوی 
وب ســایت BugMeNot وارد کنید. به عنوان مثال یک انجمن از انجمن هایی 
 که لینک هــای دانلود یا عکس آن، برای کاربران غیر عضو مخفی شــده اســت، 
شــما می توانید برای رفع ایــن محدودیــت آدرس برنامه نویــس را در باکس 
) Username ( وارد کنید و یکی از نام های کاربری BugMeNot جســت وجو 

و رمز های عبور  ) Password ( معرفی شــده رادر ســایت انجمن مورد نظرتان 
وارد کنید.

یک مخترع ایرانی ساکن ملبورن استرالیا اختراعی به نام » ماگینو « را که یک 
لیوان هوشمند است به ثبت رسانده که قادر است درجه حرارت نوشیدنی ها را 

به هر اندازه که مایل باشید، حفظ کند. 
دکتر » امیر فرجی « برای بخش پایین این لیوان هوشمند سیستمی کنترلی 
و الکترونیکی طراحی کرده کــه از دو طریق انرژی را برای گرم نگه داشــتن 
در دمای دلخواه یا سرکردن نوشیدنی کســب می کند. این مخترع ایرانی در 
توضیح چگونگی کارکــرد » ماگینو «، گفت: این لیوان هوشــمند در مرحله 
نخســت انرژی حرارتی اضافی ناشــی از مایعی را که در داخل لیوان ریخته 
جذب و مانع هدر رفتن آن شــده و این انرژی را به الکتریکی تبدیل و ذخیره 

می کند.
وی گفت که اگر دمای مایع 95 درجه باشد تا به70 درجه برسد که فرد تمایل 
به نوشیدن آن دارد، این میزان انرژی هدر نرفته و ذخیره می شود تا برای گرم 

نگه داشتن مایع در دفعات بعد مورد استفاده قرار گیرد.

 معموال خودروسازان نسبت به ســایر صنایع آینده نگرتر هستند و صرفا به یک 
یا دو سال آتی شان نمی اندیشــند، اما به نظر می رسد المبورگینی رویکردی 
فراتر از این حرف ها در سر می پروراند. در حال حاضر خودروساز ایتالیایی قصد 
دارد به جهت توســعه و سنجش آینده سوپر اســپرت های هزاره سوم به جمع 
اهالی موسسه فناوری ماساچوســت ) MIT ( بپیوندد. المبورگینی برنامه های 
کاری و فناوری خود تا سال 2025 را در زمینه تولید خودرو شفاف سازی کرده، 
اما به لطف همکاری با MIT قصد دارد فراتر رفته و حتی برای1000 سال آینده 
برنامه ریزی کند. » ماریزیو رجیانی « مدیر واحد تحقیق و توسعه المبورگینی 
تالش های زیادی برای ورود به موسســه دانشــگاهی مورد بحث داشته و ایده 
سنجش فناوری و پیشــرفت های پیش روی خودرو های سوپر اسپرت را الزمه 
آینده بشر می داند. چرا که در این راســتا مهندسین MIT می توانند در توسعه 
موتورهای10 و 12 سیلندری کمک کرده و حتی به مرور زمان، انرژی های پاک 

و هسته ای در مصرف سوپر اسپرت های هزار سال آینده به کار گرفته شود.

لیوان هوشمند؛ اختراع مبتکر ایرانی بدون ثبت نام وارد وب سایت ها شوید برنامه المبورگینی،  برای  هزار سال آینده؟

پیشنهاد سردبیر: 
چرا زمان از گذشته به آینده می رود؟

واعظی بــا حضور در جمــع خبرنــگاران از فیلترینگ خودکار 
سایت های مستهجن در آینده ای نزدیک خبر داد.

وزیــر ارتباطات کشــورمان در پایــان همایش هفتــه پدافند 
غیرعامل در جمع خبرنگاران حاضر شــد و به برخی ســواالت 
پاسخ داد. وی از طراحی رباتی در شرکت زیرساخت خبر داد که 
پس از تکمیل، رصد و فیلترینگ خودکار سایت های مستهجن 
را انجام خواهد داد. واعظی در پاســخ به ســوالی درباره اجرای 
طرح فیلترینگ هوشــمند و تاثیــر آن بر کاهش ســایت های 
فیلترشــده گفت: با اجرای فاز اول فیلترینگ هوشمند سایت ها 
 به طــور کامل مســدود نمی شــوند و فقط مطالب نامناســب 

و غیراخالقی آنها فیلتر خواهد شد.
وزیر ارتباطات در ادامه خاطرنشــان کرد فــاز دوم  فیلترینگ 
 هوشــمند در مراحل پایانی قــرار دارد و در فاز ســوم با توجه 
به احراز هویت کاربران دسترسی به یک سایت برای یک پزشک 

ممکن و برای سایرین غیرممکن خواهد بود.

محققین و مهندســین اخیرا الگوریتمی برای هوش مصنوعی 
تدارک دیــده اند که توانایی تشــخیص و تحلیــل پرونده های 
قانونی را داشــته و می تواند در مورد نتیجه یک دادگاه عدالت 
اظهار نظر کند. بــه عبارتی ربات های جدید نــه فقط کارهای 
انســان را انجام می دهنــد، بلکــه توانایی به زنــدان انداختن 
مجرمین را نیز دارند. دانشمندان دانشگاه بین المللی انگلستان 
با بهره مندی بیــش از600 پرونــده قضایی در مــورد حقوق 
 بشر، شــکنجه، امنیت و وضع عدالت توانســته اند میزان دقت 

و موفقیت الگوریتم طراحی شده را تا 79 درصد باال ببرند. 
این میزان تفاوت بســیار ناچیزی با مقدار صحت قضاوت انسان 
داشته و دســتاوردی جالب توجه محســوب می شود. چنانچه 
یکی از قاضیان فعال در حوزه عدالت احســاس کند دچار تردید 
یا مشکلی جزیی در زمینه تصمیم گیری دادگاه شده، می تواند 

از ویژگی های این هوش مصنوعی یاری بجوید. 
 دکتر » نیکوالس التراس « محقق ارشــد این پــروژه می گوید: 
» یقینا تصمیم نداریم هوش مصنوعی را جایگزین قضات و وکال 
 کنیم، اما به وســیله این ربات ها می تــوان در تصمیم گیری ها 

و رجوع به قوانین کمک های گسترده ای انجام داد. 
این پروژه به خصوص در زمینه حقوق بشــر یا قانون اساســی 

انگلستان بسیار کاربردی خواهد بود. «
این هوش مصنوعی از جنبه های مختلــف به تحلیل داده های 
وارد شده در یک پرونده خاص پرداخته و با اتکا به دایره معارف 
ثبت شــده، می تواند تصمیم گیــری کرده یا قوانین و اســناد 

مرتبط را با انسان در میان بگذارد.

 معاون نظــارت و اعمــال مقررات ســازمان تنظیــم مقررات 
و ارتباطــات رادیویــی از بارگــذاری نرم افزار محاســبه تعرفه 
سرویس اینترنت پرســرعت ) ADSL ( بر روی پایگاه اینترنتی 
این ســازمان خبر داد. حسین فالج جوشــقانی با اشاره به این 
موضوع گفت: این نرم افزار به منظور تســهیل و شفاف ســازی 
 نظارت مشــترکان بر تعرفــه ارایه خدمات اینترنت پرســرعت 
 از طریق فناوری هــای ADSL و WiFi و کســب اطالعات الزم 
از تعرفه سرویسی که قصد خرید آن را دارند، طراحی شده است.

وی با اشــاره به اینکه تعرفه ارایه خدمات اینترنت پرســرعت 
ADSL و WiFi در مصوبــه 237 کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات تعیین شــده اســت، افــزود: کاربران با اســتفاده از 
 ADSL این نرم افــزار می توانند تعرفه کف و ســقف ســرویس
و WiFi مورد نظر خود را محاســبه کرده و در صورت مشاهده 
 هرگونه مغایــرت در نرخ ارایه خدمات توســط دارندگان پروانه

  ADSL و WiFi می تواننــد با مراجعه به ســامانه پاســخگویی 
به شــکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات یا تماس تلفنی 

با شماره 195 شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.
 معــاون نظــارت و اعمــال مقــررات رگوالتوری اعــالم کرد: 
 این نرم افــزار که در دو نســخه وینــدوزی و اندرویــدی تهیه 
شــده اســت در صفحه اصلی پایگاه اینترنتی ســازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی قابل دانلود است.
او افزود: نســخه ویندوزی این نرم افزار در ویندوز 7 و باالتر قابل 
 net. اجرا بوده و در نسخه های پایین تر ویندوز با نصب نرم افزار

قابل استفاده است.

سوم آبان ماه، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، طی مراسمی 
 در وزارت ارتباطــات از ضــد بدافــزار ) آنتی ویــروس ( بومی 
» پادویش « برای اســتفاده در ســطح ملی رونمایی و به شائبه 

رونمایی چند باره از این محصول نیز پاسخ داده شد.
 محمد خوانســاری، رییــس پژوهشــگاه فنــاوری اطالعات 
 و ارتباطات با اشــاره بــه رونمایی از ایــن ضد بدافــزار بومی 
گفته اســت: امروز نســخه تکامل  پیدا کرده ضد بدافزار بومی 
پادویش برای بهره برداری در ســطح ملی رونمایی می  شــود. 
تمامی نرم  افزار هــای این چنینی در دنیا باید چند ســال دوره 
تکامل را طی کنند که این نرم  افزار نیز از حدود 3 ســال پیش 

این مراحل را پشت  سر گذاشت.
 خوانســاری افزوده اســت: » در مــدت مذکور، ایــن نرم افزار 
 با سیســتم عامل  های جدیــد از جمله وینــدوز10 و آخرین 
 نســخه  های اندروید تطبیق پیدا کرده اســت. « امــا رونمایی 
 از پادویــش در حالی صــورت گرفته اســت که در ســال 91 
 و ســال های پس از آن نیز از این آنتی ویــروس بومی رونمایی 
شده بود. رییس پژوهشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات مراسم  
های گذشــته را » معرفی تولید نســخه اولیه این ضد بدافزار « 
 نامیده و گفته اســت: در ســال 91 نخستین نســخه سازمانی 
این محصول، در سال 92 نسخه آزمایشی خانگی و در سال 94 
نسخه اندروید این محصول معرفی شده بود که اواخر مرداد ماه 
در نهایت گواهی ارزیابی امنیتــی مرکز مدیریت راهبردی فتا را 

نیز اخذ کرده است.
به گفته وی هم اکنون200 هزار نســخه خانگی،70 هزار نسخه 
ســازمانی و200 هزار نســخه اندروید از این محصول در دست 
 استفاده اســت و در بازارهای همسایه و کشــور های آفریقایی 

نیز به فروش رفته و دارای نمایندگی فروش است.

سایت های مستهجن به طور خودکار 
فیلتر می شوند

ساخت رباتی که در جایگاه یک قاضی 
به وضع عدالت می پردازد

امکان محاسبه تعرفه  سرویس 
اینترنت توسط مردم فراهم شد

آنتی ویروس بومی » پادویش « برای 
استفاده در سطح ملی رونمایی شد

اخبارفناوری

معرفی بازیمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

بسیاری از افراد برای غلبه بر مشکل چاقی به جراحی الغری 
و مصرف داروهای شــیمیایی روی می آورنــد. روش های 
مثمر ثمر و زودبازده ای هســتند، اما گاهــا عوارض جانبی 

شدیدی دارند که ممکن است سالمتی فرد را از او بگیرند.
اپلیکیشــن ایرانی » کرفــس « می توانــد در برنامه ریزی 
 برای رســیدن به این هدف شــما را یاری کنــد؛ محصول 
 تحســین شــده تیم عینک که به عنوان یک کالری شمار 
و پایشگر سالمتی تا کنون هزاران نفر را به وزن ایده آل شان 
رسانده اســت. روند کاری کرفس مثل تمام اپلیکیشن های 

تناسب اندام و سالمتی است. 
اول از همه قد و وزن و ســن شــما را می پرســد تا بتواند 
شــاخص جرمی بدن تان را محاســبه کند. وقتــی که این 
اطالعات را ثبت کردید، حاال می توانید نســبت به وضعیتی 
که دارید برای رســیدن به وزن دلخواه تــان از امکانات اپ 
اســتفاده کنید. مبنای کار کرفس میزان کالری و پروتئینی 
 اســت که هر روز به بدن تان می رســد. در واقع اپلیکیشن 

به شــما می گوید که مثال برای رسیدن به وزن70 کیلوگرم 
طی چهــار هفته، هر روز بایــد چقدر کالری بــه بدن خود 
برســانید تا روند کاهشــی یا افزایشــی وزن تــان دقیق و 
مطابق برنامه پیش برود. امــا بگذارید به روند کاری کرفس 
 بپردازیم. غذاهایی که در هر وعده می خورید، میزان آبی که 
می نوشید، فعالیت های ورزشی و در نهایت وزن خود را باید 

به طور روزانه وارد کرفس کنید. 
در پایان روز اپلیکیشــن مطابق داده هــای قبلی عملکرد 
 روزانه تان را بررســی می کنــد؛ این که زیاد خــورده اید 
و ورزش تان کافی نبوده یا آنکه به خوبی مطابق برنامه پیش 
رفته اید، در ضمن دستور پخت غذاهای رژیمی و تمرینات 
ورزشــی کرفس به میزان زیادی کمک تان مــی کنند. در 
 کنار قابلیت هایی که گفتیم، کرفس امکان شمارش قدم ها 
به طور اتوماتیک را هم دارد. اما با وجود یک سری مشکالت 
کوچک، کفه ترازو در نهایت به ســمت ویژگی های مثبت 
کرفس ســنگینی می کند. کرفس برای دانلود رایگان است 
و می توانید همین حاال و به رایــگان از کافه بازار دانلودش 
 goo.gl/TgQTVn کنید. برای دریافت ایــن برنامه بــه

مراجعه کنید.

معمای 1990
سه روز قبل، دیروز روز قبل از یکشــنبه بوده است. 

فردا چه روزی است؟
جواب معمای 1989  

اگر کمی محاسبه کنید خواهید دید که به هیچ شکل 
نمی توان10 سکه را در سه لیوان طوری تقسیم کرد 
که در هر لیوان به تعداد فرد سکه وجود داشته باشد. 

 نکتــه ای انحرافــی در این معمــا وجــود دارد و آن 
 در یکســان بــودن لیوان هــا بــا دهانــه گشــاد 

است. 
خیلی راحت می توان یک سکه در یک لیوان انداخت 
 و آن لیــوان را در لیــوان دیگــر قرار داد و 9 ســکه 

باقی مانده را در لیوان سوم گذاشت. 
 به این ترتیب در هــر لیوان تعداد فرد ســکه وجود 

دارد.
لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 

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

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

اگر فکر الغری و تناسب اندام هستید؛

با کرفس همراه باشید

آیا جهان به سرعت در حال 
بزرگ تر شدن است؟

خبر علمی

ایمنا/ نتیجه بررسی های جدید محققان دانشگاه آکسفورد 
نشان می دهد که جهان به سرعت در حال گسترش نیست، 
بلکه این انبســاط به میزان معمولی صورت می گیرد. پنج 
 سال پیش جایزه نوبل فیزیک به دلیل کشف این پدیده که 
» جهان در حال گســترش اســت « به ســه فضانورد تعلق 
گرفــت. پذیرش ایــن موضــوع منجر بــه ایــده دیگری 
 شــد که طبــق آن جهان تحــت تســلط انــرژی تاریک 

یا » dark energy « است که باعث گسترش آن می شود.
به گفتــه محققــان ســرعت انبســاط جهــان در حالت 
افزایش اســت، کهکشــان ها از هــم دور می شــوند و اگر 
به همین منــوال پیش برود این انبســاط تا ابــد ادامه پیدا 
 خواهد کــرد. ایــن در حالی اســت کــه اکنــون گروهی 
 از دانشــمندان جهــان بــه این موضــوع به دیده شــک 
 می نگرند و معتقد هســتند که دالیل پذیــرش این پدیده 

تا اندازه ای سست و بی دوام است.
به گفتــه آنهــا آن گونه کــه قبال تصــور می شــد جهان 
 به ســرعت در حــال گســترش نیســت، اما این توســعه 
با ســرعت یکســانی صورت می گیرد. این در حالی اســت 
که نتیجه گیــری این ســه فضانورد بر اســاس بررســی 
نوعــی ابر نواختر بــود کــه از درجه حرارت اتمــی مربوط 
به انفجار ســتاره هــای در حال مــرگ خبر مــی داد که 
توســط تلســکوپ فضایی هابل و تلســکوپ هــای بزرگ 
دیگر شناســایی شــده بود. این موضوع باعث شــد تا آنها 
بپذیرنــد کــه جهان تحت تســلط انــرژی تاریک اســت 
 که باعث توســعه آن می شــود. اما گروه جدیــد محققان 
به سرپرستی سوبیر ســاراکا از دانشــکده فیزیک دانشگاه 
آکســفورد در مورد پذیرش متعارف ایــن مفهموم کیهان 

شناسی دچار تردید شده اند. 
 آنها با بررســی740 ابــر نواختر که انــدازه آنهــا ده برابر 
نمونه هــای معمولی اســت، متوجه شــدند که شــواهد 
 قبلی مربوط به تسریع گســترش جهان که از آن به عنوان 
 » sigma 3 « تعبیر می شود، صحت ندارد و جهان هستی 

با نرخ معمولی در حال بزرگ شدن است.

 به گــزارش کلیک، ســوال فوق به طــرز فوق العاده ای ســاده 
 و در عین حال فریب دهنده اســت. اما زمانی که واقعا شــروع 
به بررسی این ســوال می کنیم، در مســیر پر پیچ و خم مسائل 
فیزیک قرار مــی گیریم و با چالش های فراوانی دســت و پنجه 
نرم می کنیم. وقتی برای اولین بار شروع به مطالعه در این مورد 
کردم، با تعجب زیاد دریافتم که ایــن موضوع با آنتروپی ارتباط 
دارد. آنتروپی یک مفهوم در فیزیک اســت که توســط بسیاری 
از روش هــای مختلف مورد بحث واقع می شــود، اما رایج ترین 
طرز تفکر راجع به این مفهوم این اســت کــه آن را به درجه ای 
از بی نظمی در سیستم ربط می دهند. بگذارید یک مثال بزنم؛ 
قطعات در یک پازل تکمیل شده بسیار منظم هستند، اما همان 
قطعه ها زمانی که شما برای اولین بار جعبه پازل را باز می کنید، 
بســیار بی نظم هســتند. بنابراین مقدار آنتروپی در مورد دوم 
باالتر است. من همیشــه با درک مفاهیمی مانند آنتروپی، زمان 
و مغزهای بولتزمن درگیر بوده ام. در حقیقت جالب اســت که 
قانون دوم ترمو دینامیک تنها )  یا یکی از تنها ( معادالت فیزیک 

ماکروسکوپی عمومی اســت که زمان در آن به صراحت در حال 
حرکت از گذشــته به آینده اســت. چرا؟ هر چه هست، زیر سر 
آنتروپی اســت! جالب اســت بدانید این موضوع مانند انداختن 
تاس اســت. کم و کیف آمدن تاس در انداختــن های مختلف، 
فرق دارند، اما تنها تعداد انگشت شــماری از آن ها از دیدگاه ما 
ارزشمند تلقی می شــوند. اگر به ترتیب در 6 بار انداختن تاس 
 اعداد 2، 3، 4، 5 و 6 بیاید، یک تراز راســا محســوب می شــود 

و کامال منظم است و میزان آنتروپی در آن بسیار کم است.
البته ذکر این نکته الزامی اســت که در این گونــه موارد اغلب 
نمونه های بی نظمی ) با آنتروپی باال ( بسیار بیشتر از نمونه های 
 منظم ) آنتروپی پایین ( هستند و به همین دلیل، توجه ما نسبت 
به گونه اول جلب می شود. به عبارت دیگر، احتمال این که بتوان 
با 6 بار تاس انداختن، یک ترتیب از 1 تا 6 به طور دقیق به دست 

آورد، بسیار بسیار اندک است.
راه دیگر بررســی این موضوع، در نظر گرفتن یک ظرف پر از گاز 
است. در سطح مولکولی، مولکول های گاز بیشتر یا کمتر به طور 

تصادفی توزیع شده اند. 
اگر شــما دو مولکول گاز را بــا یکدیگر جا به جــا کنید، تغییر 
 خاصی رخ نمی دهد و گاز همان گاز قبلی اســت و نیز اگر شما 
یک مولکول گاز را کمی به راست یا چپ حرکت دهید، باز شرایط 
بدون تغییر می ماند. تعداد راه های مختلفی که شما می توانید با 
آن مولکول های گاز را بدون ایجاد تغییر در ماهیت گاز جابه جا 
کنید یا حرکت دهید، بسیار زیاد است؛ یعنی آنتروپی فوق العاده 
باال. در طرف دیگر، شما با ســرد کردن گاز و تبدیل آن به مایع، 
 تعداد حاالت کنارهم قرارگیری ملکــول ها را کاهش می دهید 

و بدین ترتیب، آنتروپی نیز به طرز فاحشی کاهش پیدا می کند.
اگر شما بنشینید و گاز را برای یک سال های سال ببینید، تقریبا 
همیشه همان گاز قبلی با همان شــرایط است، حتی زمانی که 
مولکول ها شروع به حرکت در اطراف کنند. در نهایت، می توان 
 این نتیجه را گرفت که وجــود آنتروپی باال بســیار محتمل تر 
از وجود شرایطی با آنتروپی پایین است؛ حتی اگر در برخی موارد 
شما خود را در شرایطی با آنتروپی پایین ببینید، مطمئنا طولی 

نخواهد کشید که یک حالت با آنتروپی باال به سراغ تان می آید!
ما در حــال حاضر در یک جهان با میزان نســبتا کــم آنتروپی 
زندگی می کنیم. ما شــاهد آنیم که جهان در هر لحظه در حال 
 گسترش است، ما می بینیم ســتارگان در حال مرگ هستند، 
 ما می دانیــم در نهایت مــاده و انرژی به طــور تصادفی توزیع 
خواهند شد. بنابراین ما در حال حرکت به سمت آنتروپی باالتر 
در جهان هستیم که به طور واضحی دال بر میزان پایین آنتروپی 

در گذشته است.
سرانجام جهان آن قدر با بی نظمی مواجه می شود که آنتروپی 
به حداکثر خواهد رســید. در آن زمان، زمان هیچ مفهوم خاصی 
نخواهد داشــت یا حداقل می توان گفت مفهــوم ناچیزی پیدا 
 خواهد کرد. در نهایت، اگر شــما اشــیای اطــراف را به حرکت 
 در آورید و هیچ چیز تغییر نکند و شــرایط همانی باشد که بود، 
 آن گاه چگونــه مــی توان زمــان را انــدازه گرفــت؟ در واقع، 

زمان معیار اندازه گیری تغییرات در حوادث است. 
اگر همه چیز و همه شــرایط یکسان باشــد، زمان چیزی برای 

اندازه گیری در اختیار نخواهد داشت و عمال بی کاربرد می شود.
اگر بــا دقت بنگریــم، متوجه می شــویم که بررســی موضوع 
 فوق، مستقیما ما را به قلب فلسفه اساســی ترین و بزرگ ترین 
پرسش ها می برد؛ سواالتی از قبیل این که چرا ماده وجود دارد؟ 
چرا جهان به شــکلی که االن هســت وجود دارد، نه به اشکال 
دیگر!؟ چرا زمان وجود دارد و حاال که وجود دارد، چرا به سمت 
آینده و جلو پیش می رود؟ چرا بر خالف شرایط واقعی، آینده را 

به یاد نمی آوریم و گذشته را پیش بینی نمی کنیم؟!
 پرســیدن این ســواالت قاعدتا برای اکثر مردم پیش می آید؛ 
مهم این اســت که به دنبال پیدا کردن پاسخ برای آن ها باشیم. 
مطمئنا با بررســی های بیشــتر می توان بــه جزییات جذاب 

بیشتری راجع به موضوعات مذکور رسید.
 نظر شما چیســت؟ آیا تا به حال برای ســاعت ها نشسته اید تا 
به ســواالتی از این دست بیندیشید یا با اســتاد ها و معلم های 
 خود ســاعت ها بحث کنید و در آخر با ذهنی ســردرگم از آن 

بیرون بیایید؟!

بر اساس اکثر معادالت فیزیکی، زمان می تواند به جلو یا عقب حرکت کند. حال که این گونه است، چرا زمان 
تنها رو به جلو در گذر است؟!

چرا زمان از گذشته به آینده می رود؟

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
کامبیز دیرباز در مشهد مغازه کبابی زد!

دیالوگ 

درحاشیه 

قاب سینما

پایگاه »بالیوود الیو«، با اعالم خبر خودکشی »براتیوشا بانرجی« 
نوشــت: علت این خودکشــی شکســت عاطفی بود؛ زیرا نامزد 
براتیوشــا با وی قطع رابطه کرده و با دختــر دیگری نامزد کرده 
بود.این گزارش حاکی از این اســت که براتیوشا برای آخرین بار 
با نامزد ســابقش تماس گرفت و پس از آن اقدام به خودکشــی 
کرد، تا اینکه در بیمارستان جان باخت. خانواده وی گفته اند که 
علیه نامزد سابق براتیوشا که او را عامل این خودکشی می دانند، 
شکایت می کنند. براتیوشا قهرمان سریال هندی مشهور »بالیکا 

فادو« بود.

با گذشــت نزدیک به هفت ســال از ازدواج بهنوش طباطبایی و 
مهدی پاکدل، مرداد ماه امسال خبری مبنی بر جدایی دو بازیگر 
سینما و تلویزیون بار دیگر این دو را در مرکز توجه قرار داد. ماجرا 
از این قرار است که مدتی است که زمزمه جدایی »مهدی پاکدل« 
و »بهنوش طباطبایی« ســوژه داغ کاربران فضای مجازی شــده 
اســت؛ اما هیچ خبری مبنی بر تایید یا تکذیــب از طرف این دو 
هنرمند منتشر نشده است. در تماسی تلفنی با بهنوش طباطبایی، 
این بازیگر زن گفت: این خبر را نه تاییــد می کنم و نه تکذیب؛ به 
این دلیل که فرهنگ سازی شود و در زندگی خصوصی افراد سرک 
نکشیم! اما همین موضع کافی بود تا رســانه ها به شایعاتی درباره 
جدایی این دو بازیگر مشهور سینمای ایران دامن بزنند. این هفته 
بهنوش طباطبایی در اکران فیلم ســیانور شرکت کرد و موضوعی 
که توجه عکاســان را به خود جلب کرد، این بــود که وی حلقه ای 
در دســتش نبود. این دونفرعکس های دو نفره شــان را از صفحه 

اینستاگرام خود پاک کرده اند.

بیست و چهارمین قسمت برنامه اکســیر که به موضوع »توهین در 
فضای مجازی« می پرداخت، میزبان »پرستو صالحی« شد.

»پرستو صالحی« با اشــاره به اهمیت وجود فضای مجازی در ایران 
گفت: برای هنرمندان ایرانی خیلی الزم است که در فضای مجازی 
باشند و واقعا بدون فضای مجازی، خیلی از ما ممکن است بمیریم. 
بازیگر سریال »زیر آسمان شهر« تصریح کرد: ما در هر مراسمی که 
حضور پیدا می کنیم به جز خیریه ها، پول دریافت می کنیم. زمانی 
که ســر کار نیســتم، با حضورم در افتتاحیه یا اختتامیه مزون یک 
لباس پول دریافت می کنم و باکی ندارم اگر همه هم این موضوع را 
بدانند. وقتی سر کار نیســتم، به این پول نیاز دارم؛ وگرنه نمی توانم 

امرار معاش درستی داشته باشم.

برخی از دیالوگ ها در یک فیلم می توانند در تاریخ ماندگار شوند. 
ســخنوري، یکي از ارکان ادبیات ایران و جهان بوده و نغزگویي و 
جمله های تاثیر گذار، دو بن مایه اصیــل در زبان محاوره تمامی 
ملل هســتند. با توجه به همین اصل، یکي از پایه هاي ماندگاري 
فیلم هــاي ســینمایي و مجموعه هــاي تلویزیونــي را باید در 
دیالوگ هایي جســتجو کرد که در حافظه تاریخي مخاطبان شان 
نقش بســته اند. از ایــن شــماره همراه با شــما، گزیــده ای از 
دیالوگ هــاي ماندگار ســینمای جهــان و ایــران و همچنین 

سریال های تلویزیونی را در قالب عکس نوشته مرور می کنیم.

خودکشی بازیگر زن مشهور سینما 
به خاطر شکست عشقی

 واکنش عجیب بهنوش طباطبایی
به خبر جدایی  از همسر معروفش!

ماجرای پول گرفتن بازیگر زن 
مشهور برای مراسمات مختلف

دیالوگ های ماندگار تاریخ
سینما و تلویزیون 

اکران

مسعود ردایی تهیه کننده ســینما در خصوص آخرین 
وضعیت فیلم ســینمایی »ماالریا« گفت: زمان دقیقی 
جهت اکران این فیلم مشــخص نشده است؛ اما احتماال 
اول آذر آن را اکران خواهیم کرد.گفتنی است »ماالریا« با 

دفتر پخش فیلمیران جهت اکران به توافق رسیده است.
فیلم سینمایی »ماالریا« به نویسندگی و کارگردانی پرویز 
شهبازی و تهیه کنندگی مسعود ردایی است که بازیگرانی 
چون ســاعد ســهیلی، ســاغر قناعت، آزاده نامداری و 
آذرخش فراهانی در آن بازی می کنند.»ماالریا« داستان 
دختر و پسری است که در تهرانگردی های خود با مردی 
برخورد می کنند که مشکلی دارد و آنها سعی می کنند 

راه حلی برای این مشکل پیدا کنند.

بیژن میرباقــری کارگردان ســینما، در خصوص میزان 
رضایتش از وضعیت اکران »ربوده شــده«، آخرین فیلم 
خود، گفت: در حال حاضر نه مــن و نه هیچ کس دیگر از 
وضعیت اکران فیلمش راضی نیســت. با توجه به مقطع 
زمانی اکران فیلم، تغییر فصــل و همین طور تصمیمات 
جدید شورای صنفی نمایش، فیلم ها نمی توانند خودشان 
را نجات دهنــد. وی در خصوص میــزان رضایت مردم از 
فیلم، عنوان کرد: مردمی که از ســالن بیــرون می آیند، 
راضی هستند و خودشان به صورت خودجوش، کمپینی 
درخصوص دخالت نکردن در زندگی شــخصی دیگران 

تشکیل داده اند و این نشانگر رضایتشان از  فیلم است.

جواد نوروزبیگــی، تهیه کننده ســینما، در خصوص 
آخرین وضعیت اکــران »ماحی« ســاخته داود خیام 
گفت: هم اکنون در حال تالش بــرای اکران این فیلم 
هســتیم؛ اما زمان قطعی آن فعال مشــخص نیست. 
نوروزبیگــی همچنین درخصــوص  برنامه های اکران 
»سالم بمبئی« در ســینماهای هند خاطرنشان کرد: 
قربان محمدپور در حال مذاکــره و انجام فعالیت هایی 
در کشــور هند برای اکــران این فیلم اســت و طبق 
برنامه ریزی های انجام شــده، 45 روز پس از اکران در 
ســینماهای ایران، در ســینماهای هند به روی پرده 

خواهد رفت.

»ماالریا« احتماال آذرماه 
اکران می شود

از وضعیت اکران
»ربوده شده« راضی نیستم

زمان اکران »سالم بمبئی« 
در هند مشخص شد

برای »چکامه« اما مهم نبــود. او فقط به دنبال راهی برای 
دوباره دیده شدن می گشــت. به دنبال بازگشت به پرده 
ســینما و قاب تلویزیون بود و دم دســت تر از »جم« هم 

پیدا نکرد.
راهی که چکامه چمــن ماه آغاز کــرد، در نهایت به کوچ 
و مهاجرت عــده ای دیگــر از بازیگران درجه دو و ســه 

کشورمان منتهی شد.
»صــدف طاهریــان« ، »رابعــه اســکویی« ، »مانــی 
کســراییان«، »پردیس افــکاری« و بازیگــران دیگری 
که شــاید اسمشــان هم چندان به گوش مخاطبان آشنا 
نیست. حتی »مهدی مظلومی« )کارگردان( هم به هوای 

سریال سازی راهی کشور ترک ها شد.
در ابتدا همه چیز زیبــا و جذاب و دلربا بــه نظر می آمد. 
ســراب قشــنگی نشــان بازیگران ما داده بودند. صفحه 
اینســتاگرام بازیگران مهاجرت کرده، با افزایش ناگهانی 

فالوئر همراه شد.
برخی از »به جم پیوستگان« همچون »صدف طاهریان« 
با انتشــار عکس های برهنه و خالف عرف و شــرع خود 
و بــا نمایش گذاشــتن برهنگی خــود )که هــرروز هم 
بیشــتر می شــد( ســعی می کردند خألهــای روحی و 
 روانی خود را پر کرده و خود را شــاد و ســرحال و راضی

نشان دهند.
روزگار خــوش »بــه جم پیوســتگان« امــا خیلی طول 
نکشید و دیوارهای خانه رویایی شان زودتر از آنچه تصور 

می کردند، فروریخت.
خبر رســید که مدیر شــبکه جم که خودش یک ایرانی 

به شدت ضد ایران است، دســتور قطع حقوق ماهیانه این 
بازیگران را داده و اعالم کرده که بــه دلیل نتیجه ضعیف 
همکاری با بازیگــران ایرانی، از این پس با آنها به شــکل 

پروژه ای کار خواهد کرد.
در واقع، پس از گذشت چند ماه ســر و صدا پیرامون این 
رفتن ها و ایفای نقش هــای جزئی با بازی هــای آماتور و 
دست چندم در سریال های ضعیف ماهواره ای، تب ماجرا 

خوابید و ژست های مخالف خوانی عایدی نداشت.
چند روزی اســت که اخبار جدیدی به گوش می رســد؛ 
اخباری که حکایت از پشیمانی حدود 12 نفر از این افراد 

دارد و آنها درخواست بازگشت به وطن را دارند.
 اینها همان افرادی هستند که تاریخ مصرفشان برای جم 

و... تمام شده است.
البته این ماجرا طرف دومی هــم دارد و اینکه بازیگرانی 
که روزی ابزار تبلیغاتی جم بودند با رصد ماجرا از نزدیک 
به نتایجی رســیده اند که بازگویــی آن در حال حاضر به 
واقعی شــدن قضاوت ها کمک کرده و ایــن بزرگ ترین 
تهدید برای ادامه حیات این شــبکه های تلویزیونی است. 
این بازی کــه از ابتدا در زمینی مبتدی تعریف شــده و با 
مهره هایی آماتور رونق گرفته بود، بدون صرف هیچ انرژی  

و به خودی خود به پایان نزدیک شده است.
کافی اســت مصاحبه »رابعــه اســکویی« را در این باره 
گوش دهید تا متوجه عمق فاجعه بشــوید. شــبکه های 
ماهواره ای با ترفندهای رسانه ای و وعده های صد من یک 
غاز، پــول، زندگی مرفه و... تعدادی از ایــن افراد را فریب 
دادند تا برخی از آنها را به ســمت خود بکشانند و با پایان 
 یافتن شــوی تکراری ضد ایرانی شــان، حاال این افراد را

دور انداخته اند.
البتــه جالب اســت بدانید 
که مهــدی مظلومی که به 
عنــوان کارگــردان، چند 
پــروژه بــرای این شــبکه 
ساخته و به گفته خودش تا 
دو ســال نیز برای همکاری 
با این شــبکه قرارداد دارد، 
درباره حواشی اخیر شبکه 
جم می گویــد: حرفه ای ها 
قــرار نیســت بــه ایــران 
برگردنــد و تنهــا حقــوق 
مفت خورهــا قطــع شــد. 
مظلومی گفتــه: » در ایران 
این خبر بد تفســیر شــده 
است. قبال هر کسی در جم 
بود حقــوق ثابت می گرفت 
اما بعضی ها کار نمی کردند 
و مدیریت اعالم کرد که به 
کســانی که کار نمی کنند 
و مفت می خورنــد و مفت 
راه می رونــد، دیگر حقوق 

نمی دهد.«
هرچند ایوبی پیش از این طی گفت و گو با رسانه ها اظهار 
کرد که حدود 12 تن از بازیگرانی کــه به ترکیه رفته اند، 
نادم از اقدام خود، نامه ای نوشــته و خواســتار بازگشت 
شــده اند، اما مهدی مظلومی مدعی شــد: این موضوع به 
هیچ عنوان صحت نــدارد و تا به حال هیچ کــدام ازآنها 

نامه ای ننوشته اند.
باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده حواشــی »به جم 

پیوستگان« و »ازجم برگشتگان« به کجا می انجامد!

از جم برگشتگان!

پس از گذشت 
چند ماه سر و صدا 

پیرامون این رفتن ها 
و ایفای نقش های 
جزئی با بازی های 

آماتور و دست چندم 
در سریال های 

ضعیف ماهواره ای، 
تب ماجرا خوابید 

و ژست های 
مخالف خوانی 
عایدی نداشت

اولین چراغ را »چکامه« روشن 
کرد؛ عروس مهدی صباغ زاده، 
کارگردان نام آشــنای ســال های نه چندان دور 
سینمای کشــورمان که حاال چندسالی می شود 
دیگر خبری از او نیســت. عروس صبــاغ زاده ها 
)که البته نمی دانیــم همچنان عروس این خانواده 
هست یا خیر( با انتشار تصویر کشف حجاب کرده 
خود در سواحل ترکیه، از مهاجرت خود خبر داد. 
چندروز بعد هم خبررســید که خانم بازیگر رسما 
به »جم« پیوسته و قرار است با این شبکه فارسی 
زبان همکاری داشــته باشد؛ شبکه ای که فرهنگ 
ایرانی-اســالمی را هدف گرفته و سریال هایش 
برای از هم پاشیدن بنیان خانواده ساخته می شد 

و می شود.

صدرا پارسا

پژمان جمشیدی، بازیکن سابق تیم پرســپولیس که با سریال 
طنز پژمــان، به عنوان بازیگر مطرح شــد، با بــازی در تئاتر در 
سال های اخیر سعی کرده موقعیت خود را در این حرفه تثبیت 
کند. او به تازگی نیز به ســریال تاریخی »نفس« به کارگردانی 
جلیل سامان پیوســته که دومین حضور جدی او بعد از سریال 
»ســال های ابری« مهدی کرم پور خواهد بود. تازه ترین پروژه او 
حضور در این سریال اســت که اولین نقش تاریخی او به حساب 

می آید.

تســنیم نوشــت: در حالی که طبق اعالم قبلی قــرار بود فیلم 
سینمایی یتیم خانه ایران از چهارشــنبه 5 آبان در سینماهای 
کشور روی پرده برود، اخبار جدید حاکی از آن است که از اکران 

این فیلم جلوگیری شده است.

 ایفای نقش پژمان جمشیدی
در یک سریال تاریخی!

جلوی اکران یک فیلم گرفته شد! 

گیشه

قاب رسانه 

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان، از فروش 
100 میلیون تومانی فیلم های اکران شــده در سینما خبر 
داد که نشان از عدم اســتقبال اصفهانی ها در فصل پاییز از 

سینماها دارد.
مصطفی حسینی با اشاره به اکران فیلم های سینمایی در 
ســینماهای حوزه هنری اصفهان اظهارکرد: ماه گذشته، 
ماه پرفیلمی را پیش رو داشــتیم و تقریبا در هر هفته یک 

فیلم در اصفهان اکران شد.
حسینی افزود: فیلم های سینمایی »اروند« و »فروشنده« 
در سینما ســپاهان، »ســیانور« و »ســایه های موازی« 
در سینما ســاحل و »نیمه شــب اتفاق افتاد« در سینما 
فلســطین که ســه ســینمای حوزه هنــری در اصفهان 
هستند، هم اکنون در حال اکران بوده اما با استقبال خوبی 

همراه نبوده اند.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان گفت: 
فیلم های ســینمایی اکران شــده اصفهان در سینماهای 
حوزه هنری، طی یــک ماه گذشــته 100 میلیون تومان 

فروش داشته که بسیار ضعیف بوده است.
وی تصریح کرد: فیلم فروشــنده ساخته اصغر فرهادی در 

سالن شماره یک سینما سپاهان و در سانس های 10:30، 
13، 15:30، 18 و 20:30 اکران می شود، همچنین فیلم 
سیانور ساخته بهروز شعیبی که 28 مهر ماه امسال اکران 
شده، در سالن اصلی سینما ساحل در سانس های 10:30، 
روی بــه   22:30 و   20:30  ،18:30  ،14:30  ،12:30 

پرده می رود.
مصطفی حسینی اضافه کرد: فیلم نیمه شب اتفاق افتاد به 
کارگردانی تینا پاکروان، در ســانس های 10:30، 12:30، 
14:30، 16:30، 18:30 و 20:30 در ســینما فلســطین 
نمایش داده می شــود و فیلم ســایه های موازی از اصغر 
نعیمی در تک ســانس 16:30 سینما ســاحل به نمایش 

گذاشته می شود.
مدیــر امور ســینمایی حــوزه هنــری اســتان اصفهان 
همچنیــن عنوان کرد: ســالن شــماره دو ســپاهان نیز 
در ســانس های 11، 13، 15، 17، 19 و 21 بــا نمایــش 
فیلم ســینمایی ارونــد ســاخته پوریــا آذربایجانی که 
نخســتین روایت ســینمایی ایران از زنده به گور شــدن 
 شــهدای غواص اســت، میزبان اوقات فراغت شهروندان

اصفهانی است.

پس از گذشت بهار و تابستان داغ؛

سینماهای اصفهان روزهای سردی را پشت سر می گذارند
شرکت فیلمســازی این بازیگر41 ساله ســینما به نام 
آپیان وی، این روزهــا در حال مذاکره با ناشــر کتاب 
»تروویــن« اســت. هــدف دی کاپریو تولیــد فیلمی 
سینمایی براساس داســتان این کتاب پرهیجان است 
و احتمال زیــادی هم دارد که یکــی از نقش های آن را 
بازی کند. البته بازیگر اســکار گرفته ســینما می گوید 
فعال فقط در فکر خرید امتیاز برگردان ســینمایی این 
کتاب است و هنوز درباره حضور در جلوی دوربین فیلم، 
تصمیمی نگرفته اســت. با این حال، نزدیــکان بازیگر 
می گویند این حــرف او را نباید چنــدان جدی گرفت؛ 
دلیلش هم عالقه بســیار زیاد او به داســتان این کتاب 
است. بت میسی نویسنده کتاب، داستان افسانه وار خود 
را به ســال  1899 و دوران وجود بردگی در آمریکا برده 
است. کتاب میسی داستان زندگی واقعی دو برادر به نام 
جورج و ویلی موس را دنبــال می کند که در خانواده ای 
کشــاورز در ترووین ایالت ویرجینیا به دنیا آمدند. با آن 
که گفته می شــود دی کاپریو به عنوان بازیگر هم با این 
طرح همکاری دارد، هنوز معلوم نیست چه نقشی را در 

آن به عهده خواهد گرفت. 

برده داری به سبک
لئوناردو دی کاپریو

بازیگــران مجموعه تلویزیونی »لبخند رخســاره« کــه برای ادامه 
تصویربرداری، جمعه 30 مهرماه به مشهد مقدس رفته بودند، مقابل 
دوربین بهنام کریمی حاضر شــدند. زینب تقوایی، تهیه کننده این 
سریال، با اعالم این خبر گفت: کامبیز دیرباز، بهناز جعفری، علیرضا 
آرا، مجید نوروزی و مجید واشــقانی در مشهد مقابل دوربین رفتند 
و به زودی آتیال پســیانی و پریوش نظریه هم به گروه اضافه خواهند 
شد. وی همچنین اظهار کرد: تا حدود یک ماه آینده فیلمبرداری در 
مشهد مقدس ادامه خواهد یافت.تقوایی بیان کرد: براساس داستان، 
کامبیز دیرباز در نقش خلیل در مشهد زندگی می کند و صاحب یک 
مغازه کبابی نزدیک حرم امام رضا )ع( اســت؛ به همین خاطر غالب 
سریال در این شــهر اتفاق می افتد. تاکنون بیش از نیمی از سریال 

»لبخند رخساره« تصویربرداری شده است.

سریال »ماه و پلنگ« به کارگردانی احمد امینی به زودی روی آنتن شبکه 
سه سیما قرار می گیرد. تصویربرداری سریال »ماه و پلنگ« به کارگردانی 
احمد امینی و تهیه کنندگــی آرمان زرین کوب، روزهــای پایانی خود را 
سپری می کند. سریال 30 قســمتی »ماه و پلنگ« که  فضایی اجتماعی 
دارد و در بخشی از آن  به قصاص و همچنین مسایل اقتصادی می پردازد، 
از آن دسته سریال هایی است که تا نیمه های آن در زمان گذشته )5 سال 
پیش( سپری می شود و بعد از قسمت شانزدهم، قصه ها در زمان حال روایت 
می شوند. این سریال چند شخصیت اصلی و دو قهرمان دارد و هر قسمت از 
آن با تعلیقی به پایان می رسد.  امیرمحمد زند در نقش فریدون و ویدا جوان 
در نقش کتایون، دخترعموی او، مقابل یکدیگر بازی می کنند و بخشی از 
داستان عاشقانه این سریال را تشکیل می دهند. داریوش ارجمند، شاهرخ 

استخری،  علی سلیمانی و  علی شادمان  از بازیگران این سریال هستند.

کامبیز دیرباز در مشهد 
مغازه کبابی زد!

»ماه و پلنگ«؛ سریال 
جدید شبکه سه

هالیوود

مینو غزنوی، دوبلور پیشکسوت سیما، درخصوص تازه ترین 
فعالیــت خود گفت: در حال حاضر مشــغول دوبله ســریال 
70 قســمتی »رویای فرمانروایی بزرگ« هستم که مدیریت 

دوبالژ آن را علیرضا باشکندی بر عهده دارد.
 وی ادامه داد: ماجرای این ســریال روایتگر اتحاد سه قلمرو 
است که با محوریت تاریخی از کشور کره ساخته شده است. 

 این پیشکسوت عرصه دوبالژ تصریح کرد: در سریال »رویای 
فرمانروایی بزرگ«، من به جای شخص ملکه )بزرگسالی بانو 
دوکمان( حــرف می زنم و انتخاب صداپیشــگی به جای این 
نقش، با نظر مدیر دوبالژ صورت گرفت. تاکنون 40 قســمت 
این سریال دوبله شده و 30 قســمت دیگر آن در حال دوبله 
اســت. غزنوی در پایان خطاب به جوانان درباره سختی کار 
دوبله خاطرنشــان کرد: همچنان راه هــای ورود جوانان به 
عرصه دوبله باز اســت، به علت آنکه  عرصه دوبله،  همیشــه  
به  صداهای خوب و جدید نیازمند اســت؛ اما باتوجه به منبع 
درآمد ناچیز آن، الزمه ماندگاری افراد در این عرصه، عالقه، 

استعداد و پشتکار باالست.

مینو غزنوی:

 همچنان راه های ورود جوانان
به عرصه دوبله باز است

رادیو
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ابالغ وقت رسیدگی
7/625 شــماره ابالغیــه: 9510100361706520 شــماره پرونــده: 
9509980361700383 شماره بایگانی شــعبه: 950458  خواهان/ شاکی 
غالمرضا جمالی دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهــم مرجان حدادیان 
دهکردی و شرکت واسپاری سپهر پارس به خواســته الزام به تنظیم سند 
خودرو و مطالبه خسارت دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی بــه شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  ارجاع 
و بــه کالســه 9509980361700383 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  
1395/10/20 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود 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:22903 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/626 شــماره ابالغنامــه: 9510100350206573 شــماره پرونــده: 
9509980350200429 شماره بایگانی شــعبه: 950519  خواهان/ شاکی 
پســت بانک اســتان اصفهان با مدیریت آقای بهزاد امیریان دادخواســتی 
به طرفیت  خواندگان ماندانا پویــا فرد و علیرضا اســدیان و عمران   پویا 
فرد به خواســته مطالبه خســارت تاخیر تادیــه و مطا لبه وجــه بابت ... و 
مطالبه خســارت دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 
اصفهان واقع در اصفهــان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ســاختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 304  ارجاع و به کالسه 
9509980350200429 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/03 و 
ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده عمران پویا 
فرد و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:22918 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان 

)194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/627 شــماره ابالغنامــه: 9510100351407674 شــماره پرونــده: 
9509980351400166 شماره بایگانی شــعبه: 950178  خواهان/ شاکی 
احمد پور عابدین دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم بهرام الیاســی به 
خواسته تامین خواسته و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک 
و مطالبه خسارت دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323  ارجاع و به کالسه 

9509980351400166 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/20 و 
ساعت 11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:22911 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان )182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/628 در خصوص پرونده کالســه 407/95 خواهان علیرضا عشق علی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- علی جهان شاهی 2- حمید جهان 
شاهی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای  مورخ 95/10/19 ساعت 4 
عصر تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المــکان  بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
23 مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد شد. م الف: 22950 شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/629 در خصوص پرونده کالســه 409/95 خواهان علیرضا عشق علی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت جواد گماشته تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای  مورخ 95/10/19 ساعت 4/5 عصر تعیین گردیده است. لذا 
با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. م الف: 22951 شعبه 23 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/630 شــماره ابالغیــه: 9510100350306084 شــماره پرونــده: 
9509980350300553 شماره بایگانی شــعبه: 950679  خواهان/ شاکی 
مهدی ولید مغربی دادخواســتی به طرفیت  خوانــده/ متهم محمدرضا تقی 
زاده به خواسته مطالبه خسارت دادرســی و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305  ارجاع و به کالسه 9509980350300553 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/14 و ساعت 10/30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده محمدرضا تقی زاده و درخواست 
خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:22919 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان 

)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/631 در خصوص پرونده کالسه 480/95 خواهان شرکت اعتباری کوثر 
با وکالت افشاری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت آرزو ترابی- حبیب 
ا... ترابی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخه 95/10/7 ساعت 
4/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 22942 
شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )121 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/632 در خصوص پرونده کالسه 478/95 خواهان شرکت اعتباری کوثر 
با وکالت افشاری دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت پوریا رشیدی- 
حبیب ا... فروغی فر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/10/7 
ساعت 4 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 22943 
شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )122 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/633 در خصوص پرونده کالســه 950705 خواهان مهرکیش امانی پور 
مارلکی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- شرکت توسعه عطاکاران 
رامهرمز 2- منصــور غالمی 3- حمیــد صابری تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/10/4  ســاعت 9 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر 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 شود. م الف:22960 شعبه 14 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/634 در خصوص پرونده کالســه 950467 ش 11 خواهان باقر شفیعی 

با وکالت خانم هاجر قاسمی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد 
عزیزی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/9/30  ساعت 11 
صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شــورای 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:22970 شعبه 11 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/635 در خصوص پرونده کالسه 751/95 خواهان محمود شهابی با وکالت 
آقای سعید صالحی دادخواستی مبنی بر الزام به حضور خواندگان در یکی 
از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی اتومبیل تویوتا به شماره 293/58 
ب 29 به طرفیت محمود شریفی – سید مهدی امامی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای  مورخ 95/9/30 ســاعت 6 عصر تعیین گردیده است. لذا با 
عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مستنداً به 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. م الف: 22952 شعبه 15 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )149 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/636 در خصوص پرونده کالســه 1148/95 خواهان عبدالرضا محمدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه سفته به طرفیت صائب امیری تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخه 95/9/30 ساعت 12 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 22967 شعبه 32 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)113 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ

9510100370002916 شــماره پرونــده:  8/2 شــماره ابالغنامــه:
9409983642200586 شــماره بایگانی شــعبه:950169 ابالغ شــونده 
حقیقی: اســماعیل سلحشور فرزند البرز به نشــانی مجهول المکان، تاریخ 
 حضــور:1395/09/29 دوشــنبه ســاعت: 9 ، محل حضــور: اصفهان-
خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-

طبقه 4-اتــاق 455 ، علت حضور: در خصوص شــکایت داریوش بمپوری 
سیستانی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید.م الف:22905 شــعبه 2 دادگاه کیفری یک استان اصفهان)16 کیفری 

استان سابق(  )70 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8 شــماره ابالغیــه: 9510100351108766 شــماره پرونــده:  /1
9509980351100513 شــماره بایگانی شــعبه: 950554  خواهان مهدی 
عمادی اندانی دادخواستی به طرفیت  خوانده  ســهیال رحمتی نیک و ایران 
رحمتی نیک و ابوالقاســم رحمتی نیک و زهره رحمتی نیک و احمد رحمتی 
نیک و محمود رحمتی نیک و شــهناز رحمتی نیک و کمــال رحمتی نیک به 
خواسته اعتراض ثالث اصلی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 
9509980351100513 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/09/29 
و ســاعت 10 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:22912 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/3 در خصــوص پرونــده کالســه 95-513 خواهــان مهرداد رئیســیه 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت علی صفدری تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/9/29  ســاعت 9/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای 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:22958 شعبه 53 مجتمع شماره سه 

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

8/4 در خصوص پرونده کالسه 95-704 خواهان جالل محقق دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمود همائی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
بــرای مــورخ 95/9/29  ســاعت 16 تعییــن گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 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 شود. م الف:22936 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/5 در خصــوص پرونــده کالســه 1319/95 خواهــان ایران رســتمی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت مصطفی پانهیری بهبهانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/9/28 ساعت 
8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 

شورای حل اختالف اصفهان شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 22966 
شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)121 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/6 در خصوص پرونده کالسه 260/95 خواهان مهران ذاکری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجــه 3 فقره چک جمعــًا به مبلــغ 107/500/000 ریال به 
طرفیت قیصر محمدی عبده وند تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
مورخ 95/9/28 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول 
المکان  بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 22888 شعبه 15 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )132 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/7 در خصوص پرونده کالســه 1198/95 خواهان ســید حسن احمدی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه ســه فقره چک به طرفیت محمد حیدری  
فرزند علی حسین تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/9/28 
ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تــا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب 
– روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 22959 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)123 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/8 در خصوص پرونده کالســه 95-257 خواهان علــی اخوان حریری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین طیبی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/9/28  ساعت 10/30 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 به نشانی خ هشت بهشت شرقی 
بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد 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:22957 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 111 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/9 در خصوص پرونده کالسه 95-223 خواهان همتعلی ورمقانی با وکالت 
خانمها هاجر قاسمی – زینب السادات شکرایی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه به طرفیت آقای محمد جاللی کوشکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 95/9/28  ساعت 10 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 به نشانی خ هشت بهشت شرقی 
بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد 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:22956 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان) 123 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/10 در خصوص پرونده کالسه 901/95 خواهان مرتضی علی خواصی 
امنیه دادخواســتی مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد و اســترداد ثمن معامله به 
طرفیت عبدالناصر باقری تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخه 
95/9/27 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد – 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 نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 22886 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)123 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/11 در خصوص پرونده کالســه 950671 خواهان روزبه اســفندیاری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حمید دوستی پویا تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 95/9/24  ساعت 12 ظهر 
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 
چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای 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:22974 شعبه 12 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/12 در خصــوص پرونده کالســه 95-300 خواهان الهام مســتاجران 
دادخواستی مبنی بر مطالبه و جه یک فقره حواله قرض الحسنه به مبلغ دو 
میلیون و هفتصد و نود هزار تومان به انضمام مطلق خســارات دادرسی و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواســت به طرفیت بهزاد حبیبی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/9/23  ساعت 4 بعد 
از ظهر 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 واقع در خیابان خوراسگان انتهای خیابان مسجد علی روبروی 
دانشگاه پیام نور مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف:22973 شعبه 35 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/13 شــماره ابالغیــه: 9510100350206612 شــماره پرونــده: 
9509980350200354 شــماره بایگانی شــعبه: 950442 خواهان افتخار 
الســادات خادم الشریعت و ســید حسین خادم الشــریعت دادخواستی به 

طرفیت  خواندگان صغری حشــمت و بهجت زندی پور و مســعود بیات و 
کمال حشــمت و نامدار زندی پور و مرتضی نیکزاد حســینی و نیما زندی 
پور و مهرانگیز نیکزاد حســینی و همایــون نادری و حســن زندی پور و 
پروین حشمت و مهین محمودیان و مهین نیکزاد حسینی و بهرنگ حشمت 
و خســرو نیکزاد حســینی و قدرت اله زندی پور و زرین نیکزاد حسینی و 
امید حشمت و سیاوش نادری و شــهین نیکزاد حسینی و نگار زندی پور و 
زهرا حشمت و محمدرضا نیکزاد حسینی و فریدون بیات و ابراهیم حشمت 
و مجتبی نیکزاد حسینی و محسن نیکزاد حســینی و ثریا نیکزاد حسینی و 
احمد محمودیان و زیبا بیات و سرور زندی پور و ناصر محمودیان و آرش 
حشمت و پیام نادری و علیرضا نیکزاد حسینی و محمود نیکزاد حسینی و 
نگار زندی پور و شیرین حشمت و هوشــنگ نیکزاد حسینی و علی نیکزاد 
حسینی و پریچهر محمودیان و فریبا بیات و پروین نیکزاد حسینی و جالل 
حشــمت و فریده نادری و مینا بیات و زرا نیکزاد حســینی و احمد نیکزاد 
حسینی  به خواسته الزام به تنظیم سند رســمی ملک و تنفیذ قرارداد تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
2 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان خ چهار 
باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 304  ارجاع و به کالســه 9509980350200354 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن  1395/09/21 و ســاعت 9 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان پریچهر محمودیان، شیرین حکمت، ناصر 
محمودیان، مهین محمودیان، احمد محمودیان، مهرانگیز نیکزاد الحســینی 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:22915 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)357 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/30 کالســه پرونــده 685/94 شــماره دادنامــه: 789-95/6/27 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 35 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عبدالعلی 
صدری به نشانی خ اســتاد همایی کوچه شــهید بارباز پالک 17، خوانده: 
رضا جانقلی به نشــانی خ جی کوچه شهید صادقی شــهید اخوان حریری 
پالک 22، خواسته: مطالبه خسارت، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعــوی عبدالعلی صدری 
به طرفیت رضا جانقلی به خواســته مطالبه مبلــغ 12/500/000 ریال بابت 
خسارات وارده ناشی از تصادف مورخ 94/7/21  از توجه اظهارات خواهان 
و بررســی اوراق و محتویات پرونده و همچنین نظریه کارشناس محترم 
رسمی دادگستری و اینکه خوانده پرونده علیرغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( 
در جلسه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز تقدیم ننموده است لهذا شورا 
خواسته خواهان را مقورن به صحت تشخیص و مستنداً به ماده 198 قانون 
آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی و 300/000 ریال 
هزینه دادرسی بانضمام خسارات تاخیر و تادیه در حق خواهان می نماید 
رای صادره غیابی و پس از مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه 
می باشد. م الف:22889 شعبه 35 مجتمع شــماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان ) 224 کلمه، 3 کادر(
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شرایط تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد توسط 
معاونت آموزشــی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعالم شــد. طبق 
مصوبه جدید شورای هدایت استعداد درخشــان دانشگاه های دولتی 
و غیر دولتی، دانشجویان با کسب شرایطی خاص می توانند به صورت 
همزمان عالوه بر تحصیل در رشته دوم، دوره کارشناسی ارشد خود را 
نیز بگذرانند. دانشــگاه ها می توانند به منظور مساعدت به دانشجویان 
کارشناســی که برابر ضوابط در دو رشــته به صورت همزمان تحصیل 
می کنند، اجازه دهند در صورت دانش آموختگی آنان در یک رشــته 
و قبولی در دوره کارشناســی ارشــد تا واحدهای باقیمانده از رشــته 
دوم خــود را حداکثر در یک نیمســال و همزمان بــا تحصیل در دوره 
کارشناسی ارشــد به پایان رســانند، در غیر این صورت دانشجو باید از 

ادامه تحصیل در رشته دوم)کارشناسی( انصراف دهد.

هرگاه سخن از فقر می شــود ناخود آگاه مردان یا  سعید نریمانی
زنانی را به خاطر می آوریم که در گذر خیابان ها یا 
پارک ها دست نیاز به سمت ما دراز می کنند و در واقع »پل بسته اند که 
بگذرند ز آبروی خویش. « پیش از این تکدی گری مخصوص افراد مسنی 
بود که ژنده پوش بودند و ناالن از حال وزندگی خود از رهگذران تقاضای 
کمک می کردند.تکدی گــری را می توان تحت عنوان »دســت درازی 
کردن«برای کســب درآمد تعریف کرد که به موجب آن فرد متکدی از 
دســترنج دیگران بهره مند می شــود و زندگی می گذراند.پیش از این 
تکدی گری برای آن فرد به منزله عاملی برای از بین رفتن آبرو و اعتبار به 
حســاب می آمد .حتما به خاطر دارید که زنان با چهره پوشانده یا مردان 
به صورت پنهانی از دیگران در خواست کمک می کردند. امروزه اما این امر 
ناپسند به شیوه نوینی اجرا می شود و دیگر عاملی برای از بین رفتن آبرو 
به حســاب نمی آید .اگر به مراکز شلوغ شهر رفته باشــید حتما با زن و  
مردی روبه رو شده اید که دوشــا دوش یکدیگر و تحت عناوین مختلفی 
مانند کمبود پول برای تهیه نســخه پزشک از شما درخواست کمک می 
کنند یا در پایانه های مسافربری با مسافران به اصطالح جامانده از اتوبوس 
برخورد کرده اید که کرایه کافی برای بازگشــت به شــهر خود را ندارند. 
همچنین مدتی است که پدیده جدیدتری در اتوبوس های عمومی اجرا 
می شود؛ نوازندگانی که با خواندن شعرهایی در مدح امام رضا )ع(و دیگر 
ائمه)ع(  از حضار درخواست پول دارند.دیگر خبر از پیرمردان یا پیرزنان 
ناالن و مریض نیست و این حرکت ناپسند در بین جوانانی رایج شده که 
تنی سالم برای شغلی شریف دارند اما مناعت طبع    خود را زیر پا نهاده و 

دست طمع به سوی دیگران دراز می کنند . 
در این بین کودکان یا نوجوانان دعا فروشــی هم هســتند که توجهتان 
را با التماس هایشــان جلب می کنند. می توان گفــت تکدی گری چهار 
خصوصیت مهم دارد که عامل مهمی در شیوع آن است: اول آنکه متکدی 
از مسئولیت های اجتماعی معاف اســت ؛نه مالیاتی و نه هزینه بیمه ای، 
ضمن اینکه به مدرک تحصیلی و حرفه خاصی در این شغل ناپسند نیازی 

نیست .
این افراد غالبا مورد ســرزنش قــرار نمی گیرند چراکه در چشــم مردم 
نیازمند هستند و عده ای بنابه وظیفه شرعی یا حس انسان دوستی به آنها 
کمک می کنند و در واقع سربار جامعه هستند و چهارم اینکه انتظار دارند 
مردم به آنها کمک کنند، این مورد را می تــوان از اخم ها و غرولند های 

پس از رد در خواستشان حس کرد. 
دین اسالم با تحریم ربا و تراکم بی جهت ثروت وفعالیت های بدون سود 
تکدی را به عنوان یکی از کســب های منفور اعالم کرده و آن را ســخت 
مورد ســرزنش قرار داده است . اسالم دســتور داده است که مردم تن به 
مذلت وخواری ندهند،خود را زبون وپســت نکنند ،دست گدایی به این 
و آن دراز ننمایند و تا می توانند زیر بار منت کسی نروند .رواج این شغل 

بین چهره های جوان سیمای خوبی برای شهرمان ندارد.
 هر چند گرفتن دست نیازمند از مهم ترین وظایف بشری و حرکتی انسان 
دوستانه اســت ولی کمک غیر اصولی فقط اطمینان خاطری است برای 
افرادی که نه از ســر نیاز و ناتوانی که به خاطر تنبلی وسســتی به تکدی 

گری روی آورده اند. 
به راستی کدام یک چهره  شهر را مخدوش کرده اند؟

دست فروشــانی که از ســر ناچاری به دوره گردی مشــغول هستند یا 
هنرمندان به ظاهر نیازمند که شغلی آسان را برگزیده اند؟

 مدیر کل مشــارکت های اجتماعی جوانان از تخصیــص یک میلیارد 
 و ۱۱۸ میلیــون تومان به طرح هــای ســازمان های مردم نهاد جوانان 
خبر داد. رضــا حجتــی در گزارشــی، فهرســت کامل طــرح های 
 ســازمان های مــردم نهــاد جوانــان را  کــه در ســال ۹۵ حمایت 
شده اند  اعالم کرد. مدیر کل مشــارکت های اجتماعی جوانان با اشاره 
به حمایت از ایده های نــو و خالقانه جوانان که بتواند راه گشــای حل 
مسائل و مشــکالت جامعه به ویژه قشر جوان باشــد گفت: این موضوع 
 از اولویــت های وزارت ورزش و جوانان اســت و ســمن هــای جوان

 نیز به عنوان گروه های منســجمی از جوانان فعال و عالقه مند همواره 
خواســتگاه طرح های ممتاز و کاربردی بوده اســت. وی ادامه داد: لذا 
حمایت از طرح های ســازمان های مردم نهاد جوانان در دســتور کار 
اداره کل مشارکت های اجتماعی جوانان قرار گرفت و در سال ۹۵ پس 
از بررســی طرح های ارائه شده توسط ســمن های جوان، ۴۰۵ طرح 
به عنوان برترین ها شناسایی شــد. مدیر کل مشارکت های اجتماعی 
جوانان تاکید کــرد: مبلغ حمایــت از اجرایی شــدن ۴۰۵ طرح برتر 
شناسایی شــده، ۱ میلیارد و ۱۱۸ میلیون عنوان شده است که در این 

گزارش به تفکیک هر طرح ارائه می شود.
حجتی ادامه داد: این طرح هــا در محورهای موضوعی مختلف از جمله 
پیشگیری از آســیب های اجتماعی، کاهش فقر، اوقات فراغت، توسعه 
ورزش همگانی و توســعه عدالت آموزشی ارائه شــده اند که فهرست 

کامل آن اعالم می شود.

مصوبه جدید وزارت علوم؛

همزمان در دو رشته تحصیل کنید

فقر، پلی برای گذشتن از آبرو

مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان خبر داد:

اختصاص یک میلیارد و ۱۱8
 میلیون تومان به سمن های جوانان

به گزارش ایمنا،کودک آزاري عبارت اســت از آســیب یا تهدید 
سالمت جســم و روان، رفاه و سالمت کودک توســط والدین یا 
اشخاصي که نسبت به او مسئول هســتند. اگرچه بسیاري افراد 
مفهوم کودک آزاري را با خشــونت جســمي و جنســي معادل 
مي دانند اما کارشناســان بر ایــن امر تاکید دارنــد که آزارهاي 
عاطفي و روحي دایره اي وسیع از رفتارهایي را شامل مي شود که 
هر روزه در ارتباط با کودکان صورت مي گیرد و متاســفانه کمتر 
کسي است که این موارد را در زمره کودک آزاري محسوب نماید.

 کــودک آزاري بــه چهــار نــوع تقســیم بنــدي مي شــود: 
کودک آزاري جســمي،کودک آزاري جنســي، کــودک آزاري 

رواني، کودک آزاري ناشي از غفلت. 
کودك آزاري جسمي

به حالت بالیني کودکاني گفته مي شــود که یک بار یا به دفعات 
متعدد مورد ضرب و شتم و آزار عمدي پدر، مادر، قیم و یا والدین 
رضاعي که مســئولیت آنها را بر عهده دارند، قرارمي گیرند. این 
آسیب رساني را »ســندروم کافي« یا »ســندروم کودک کتک 
خورده« نیز مي گویند که عالوه بر آزار جســمي، آزارهاي رواني 
و ناشي از غفلت را هم شامل مي شــود. در این نوع کودک آزاري، 
خشــونت معموال توسط دســت صورت مي گیرد و اســتفاده از 

ابزارهایي مثل سالح سرد و گرم معمول نیست.
کودك آزاري جنسي

تجاوز، فحشا، واداشــتن، به کارگیري و یا استفاده از کودک براي 
هرگونه رفتار جنسي و هرگونه بهره برداري جنسي از کودکان از 

مصادیق بارز این آسیب اســت که والدین یا دیگر افراد فامیل یا 
جامعه عامل اصلي این آزارند.

کودك آزاري رواني
محرومیت از محبت کافي و آسیب هاي مختلف رواني و بسیاري 
از موارد به ظاهــر بي اهمیت هم در این طبقــه آزارها مي گنجد. 
مواردي همچون توهین، تحقیر، تهدید، تمسخر یا حتي انتخاب 
نام نامناسب براي کودک، بي توجهي به مراقبت از او، بي توجهي 
به نیازهاي پزشــکي و درماني کودک، گوش ندادن به حرف هاي 
او، از بین بردن اعتماد به نفس او، بغل کردن او بدون میل کودک 
و بســیاري دیگر از این رفتارها در زمره کــودک آزاري عاطفي و 

رواني قرار دارد.
کودك آزاري ناشي از غفلت

زماني که بــه نیازهاي عاطفي و هیجاني کودک توجهي نشــود، 
عوارض رواني ناشــي از غفلــت را داریم و وقتــي محرومیت از 
نیازهاي اساســي مثل غذا، پوشــاک، در معرض خطر قرار دادن 
کودک و عــدم مراقبت هاي بهداشــتي پیش مي آیــد عوارض 
جسمي ناشي از غفلت نســبت به کودک نمود پیدا مي کند. این 
نوع کودک آزاري هم به ســبب بي توجهي و عدم آگاهي والدین 

آمار باالیي دارد.
دختران بیش از پسران در معرض کودك آزاری قرار 

می گیرند 
بررســی ها در خصوص روابط میان خانواده و فرزندان نشان می 
دهد، در مقابل یک مورد کودک آزاری که فاش می شود، حداقل 

2۰ مورد دیگر پنهان می ماند. 
به بیان دیگر، شــاید بتوان این طور قلمداد کرد کــه آمار واقعی 
کودک آزاری جســمي در ایــران، روزانــه ۴۰۰ مورد اســت. 
یعنی ســالی بیش از ۱۴6 هزار بارکودکان ایرانــی، مورد هجوم 

والدینشان قرار می گیرند.  
تحقیقات نشــان می دهد بیش از ۹۰ درصد کودک آزاری ها در 
محیط خانه اتفاق می افتد و این در حالی است که پدران با ۴۸/۵ 
درصد، باالترین و پــس از آن مادران بــا 23/۸ درصد در ردیف 
بعدی عوامل کودک آزاری جسمانی در خانواده های کودک آزار 

قرار دارند.
آموزش فرزندپروري، نیاز والدین امروز

به گفته مدیــر انجمن حمایت از کودکان بدسرپرســت اصفهان 
بزرگ ترین مشــکل کــودک آزاري عاطفي این اســت که نمود 
بیروني و فیزیکي ندارد و این مســئله طي سال ها تکرار مي شود 

و اثرات بسیار مخربي بر کودک خواهد داشت.
به گفته آلما رجایي فرد،  اصفهان یک شــهر نســبتا سنتي است 
اگرچه یک کالن شهر اســت اما هنوز فرهنگ سنتي اش را حفظ 
کرده و طبعا فرهنگ تربیت فرزند هم در آن سنتي است و کمتر 
پدرو مادري به کالس هاي فرزندپروري راغب است اگرچه ما این 
کالس ها را به صورت رایگان برگزار مي کنیــم اما کمتر والدیني 

براي این مسائل وقت مي گذارد!
طالق، بزرگ ترین آزار عاطفی کودکان

طالق ممکن است برای بچه ها آسیب رسان باشد اما شیوه طالق 
و تعامل همســران با هم و فرزندان، در شــدت این آسیب تاثیر 

بسزایی دارد. 
به گفته رجایي فرد طالق و دعواها و نزاع هاي والدین بزرگ ترین 
عامل آزارهاي عاطفي کودک است و بیشتر کودک آزاري رواني و 
عاطفي در این نوع خانواده ها دیده مي شــود بسیاري مواقع یکی 
از والدین بچه ها را گرو می گیرد تا همســر ســابقش حاضر شود 
از گرفتن مهریه اش صرفنظر کند این رفتــار یکی از بزرگ ترین 

جنایت های عاطفی است.
 به گفته این فعال حقوق کودکان اضطراب و نگراني، افسردگي و 
پرخاشگري، انزواطلبي، تمایل به خودکشي، فقدان مهارت حل 
مسئله، عدم کنترل خشم و آسیب رساندن به خود از پیامدهاي 

کلي کودک آزاري است.
۱23 خط ارتباطي با اورژانس اجتماعي

معاون امــور اجتماعي بهزیســتي اســتان اصفهــان در بحث 
کودک آزاري به ایمنا گفت: به هرنحوي کــه از طریق خط ۱23 
اورژانس اجتماعي، گزارشــی درباره کــودک آزاري داده یا حتي 
احتمال وقوع آن اعالم شــود کارشناسان مربوطه سعي مي کنند 
اطالعات را گرفته و به محــض اینکه نیاز به مداخله باشــد تیم 
سیار اورژانس اجتماعي که شــامل یک مددکار اجتماعي و یک 

روانشناس است به محل اعزام مي شوند.

با مسئوالن

  رییــس انجمن علمــی مــددکاری اجتماعــی ایران 
می گوید آمارها نشــان می دهد نزدیک به ۷۰ درصد از 
افرادی که در جایگاه مددکاری اجتماعی در بیمارستان 

مشغول به کارند فاقد تحصیالت این رشته هستند.
دکتر مصطفی اقلیما می گویــد: در تاریخچه مددکاری 
اجتماعی در ایران می بینیم اولین مکانی که مددکاران 
اجتماعی در آن به ایفای نقش پرداختند بیمارستان ها و 
مراکز بهداشتی و درمانی بود که توانستند نقش مهمی 
را در حمایت روانی اجتماعی از بیماران در سطح فردی 
و اقدامات اجتماعی مهم در حوزه بهداشت و سالمت در 
سطح جامعه انجام دهند ولی متاسفانه به مرور زمان و با 
افزایش هزینه های درمان، وظیفه حمایت مالی از بیمار 
پر رنگ تر و ســایر وظایف تخصصی مــورد غفلت واقع 
شــد به طوری که اغلب مدیران بیمارستان ها ترجیح 
می دادند مددکار اجتماعی در اتاقی بنشــیند و تنها به 

امر تخفیف و یا جذب کمک نقدی بپردازد.
به گفته او اداره مددکاری اجتماعی در وزارت بهداشت 
ابتــدا در روابط عمومی شــروع به کار کــرد، جایی که 
مطمئنا نمی توانســت جایگاه اصلی سیاســت گذاری 
و نظارت بر فرآیندها و فعالیت هــای جاری مددکاری 
اجتماعی به عنوان یکی از اعضای تیم درمان باشــد. از 
ســه ســال پیش و با انتقال اداره مددکاری به معاونت 
درمان وزارت بهداشــت ایــن امید به وجــود آمد که 

تحوالتی در راه است و خوشبختانه با شروع طرح تحول 
ســالمت، هزینه های درمان تا حد زیادی کاهش یافت 
و این بســتر فراهم شــد تا بتوان بازتعریفی از وظایف 

مددکاران اجتماعی در بیمارستان ها داشت.
اقلیما مــی گوید: پس از آن اداره مــددکاری اجتماعی 
در دفتر مدیریت بیمارســتانی مســتقر شــد و تدوین 
اســتانداردها و دســتورالعمل های ویــژه مددکاری 
اجتماعی در دســتور کار قرار گرفت به طوری که امروز 
شــاهد به ثمر نشســتن تالش های چندین ماهه تیم 
معاونت درمان برای تدویــن پروتکل های خدمات پایه 

مددکاری اجتماعی در بیمارستان هستیم.
رییس انجمن علمی مــددکاری اجتماعی ایران بر این 
اعتقاد اســت که اجرایی شــدن این پروتکل ها و ایجاد 
وحدت رویــه در شــرح وظایف تخصصی مــددکاران 
اجتماعی در بیمارســتان ها اهداف سیاست های کلی 
ســالمت را محقق خواهد کرد به طــوری که افزایش و 
بهبود کیفیــت و ایمنی خدمــات و مراقبت های جامع 
و یکپارچه ســالمت با محوریــت عدالــت و تاکید بر 
پاســخگویی، افزایش رضایت بیماران و جامعه را در پی 

خواهد داشت.  
او امیدوار اســت با تــداوم حمایت از این سیاســت ها، 
تغییراتــی نیــز در زمینه نیروی انســانی مــددکاری 

اجتماعی شاغل در بیمارستان ها رخ دهد.

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: در 6 ماهه 
نخست امسال ۱۷ کاروان متشکل از ۴۵ پزشک به روستاهای 
محروم اســتان اصفهان اعزام شــدند و به 2 هــزار و 2۰۰ نفر 

خدمات درمانی ارائه شد.
علیرضا ســلیمی با بیان اینکه پروژه های داوطلبی هالل احمر 
بــرای تامین اصلی تریــن و مهم ترین نیــاز نیازمندان جامعه 
اجرایی می شــود، اظهار داشــت: ایــن پروژه ها بــا همکاری 
داوطلبان هالل احمر صورت می گیرد و در همین راستا ایجاد 
مشارکت داوطلبان با جمعیت هالل احمر و بهره مندی از توان 
آنان از ضرورت اجرای پروژه هــای داوطلبی در جمعیت هالل 

احمر است.
وی افزود: افراد بهره مند پروژه، اقشــار نیازمندی هستند که 
امکان پاسخگویی به نیازهای درمانی، معیشتی و آموزشی شان 
در قالــب دســتورالعمل های حمایتی وجود نداشــته یا نوع 
کمک های جمعیت پاســخگوی نیازشان نیســت و در همین 
راســتا با همت خیــران و داوطلبان جمعیت هــالل احمر در 
 راســتای رفع نیاز آنــان برنامه هایی مانند کاروان ســالمت

 اجرا می شود.
کاروان سالمت، پروژه برتر کشور معرفی شد

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با بیان 
اینکه پروژه کاروان ســالمت ترکیبــی از پروژه های حمایتی، 
معیشــتی، درمانی و آموزشی اســت تصریح کرد: این کاروان 
برای نخســتین بار در ســال ۷۹ توســط هالل احمر استان 

اصفهان پیشنهاد و در روســتای محمدیه شهرستان شهرضا 
اجرا شد.

وی بــا بیان اینکــه کاروان ســالمت متشــکل از پزشــک، 
پرستار،فیزیولوژیست، مشــاور، حقوقدان، دامپزشک و غیره 
است خاطرنشــان کرد: در همین راســتا این پروژه به عنوان 
پروژه برتر کشور معرفی و در بقیه اســتان های کشور هم اجرا 

شد.
سلیمی با اشاره به مراحل اعزام کاروان های سالمت بیان کرد: 
مرحله نخست شامل نیازســنجی و تعیین کردن روستاهای 
هدف توسط داوطلبان و هالل احمر، مشخص کردن جمعیت 
هدف، تفکیک گروه های سنی، تعیین نیازها و اولویت بندی و 
مرحله دوم برنامه ریزی و سازماندهی برای تامین خودروهای 
مورد نیاز از جمله آمبوالنس، اتوبوس بیمارســتانی، خودروی 
حمل دارو، وانت بــرای حمل تجهیزات درمانی و بســته های 
اهدایی خیران و تامین خودروهــای ویژه مناطق صعب العبور 

است.
اکیپ های درمانی در محروم ترین مناطق روستایی

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به 
نحوه اجرای کاروان سالمت افزود: پزشکان داوطلب بر اساس 
تخصص در قالب اکیپ های درمانی، ساماندهی شده و قبل از 
اعزام، لیســت داروها و تجهیزات مورد نیاز را به جمعیت اعالم 
می کنند و داروها و تجهیزات از محل داروخانه جمعیت و یا با 

مشارکت داوطلبان و خیران تهیه و بسته بندی می شود.

رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران:

۷۰ درصد مددکاران اجتماعی بیمارستان ها، تحصیالت 
مرتبط ندارند

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبرداد:

ارائه خدمات درمانی به 2 هزار و 2۰۰ نفر
 از روستاییان

اخبار کوتاه 

پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت و استعداد درخشــان بدون آزمون رشته های 
گروه پزشکی در آزمون کارشناســی ارشد ســال ۹۵ در روزهای ۸ و ۹ آبان می توانند 
برای ثبت نام مراجعــه کنند. حدود 6۰۰ نفــر در مرحله تکمیل ظرفیــت در آزمون 
کارشناسی ارشد سال ۹۵ رشــته های گروه پزشکی پذیرفته شــدند. بر اساس اعالم 
مرکز سنجش آموزش پزشــکی اسامی پذیرفته شــدگان اســتعداد درخشان بدون 
آزمون ســال تحصیلی ۹6 - ۹۵ در مرحلــه تکمیل ظرفیت متعاقبا اعالم می شــود. 
پذیرفته شدگان الزم اســت با همراه داشــتن مدارک مورد نیاز از تاریخ ۸ تا ۹ آبان به 
اداره آموزش دانشــگاه پذیرفته شــده مراجعه کنند.عدم مراجعه و ثبت نام هر یک از 
پذیرفته شــدگان در تاریخ های مقرر به منزله انصراف بوده و هیچ گونه درخواستی در 
این مورد پذیرفته نخواهد شد. زمان شــروع تحصیل توسط دانشگاه پذیرنده مشخص 
خواهد شد. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام که توسط پذیرفته شدگان سهمیه آزاد باید 
ارائه شود شامل 6 قطعه عکس پرســنلی، اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه، اصل و 
 کپی دانشنامه کارشناســی و ریز نمرات و مدارک نشان دهنده فراغت از تحصیل است. 
پذیرفته شدگانی که پس از ثبت نام در دانشــگاه انصراف دهند یا برای ثبت نام مراجعه 

نکنند حق شرکت در آزمون ورودی سال بعد وزارت بهداشت را برای این مقطع ندارند.

ســازمان پزشــکی قانونی از فوت هزار و 6۰۵ نفــر براثر ســوءمصرف مواد 
 مخدر و افزایــش ۹ درصدی آمــار تلفات اعتیــاد در نیمه اول ســال جاری 

خبر داد.
 این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات اعتیاد هزار و ۴۷۱ 

نفر بود۹/۱ درصد بیشتر شده است.
در 6 ماهه نخست سال جاری از کل تلفات اعتیاد در کشور هزار و ۴۵2 نفر مرد 

و ۱۵3 نفر زن بودند.
 این در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر اعتیاد در مدت مشابه سال 

قبل هزار و 3۰۹ و تعداد زنان  ۱62 نفر بوده است.
در این مدت اســتان های تهران با 3۹3، فارس با ۱۴2 و اصفهان با ۱۱۰ فوتی 
بیشترین و اســتان های ایالم با ۴، خراســان جنوبی با ۵ و مازندران با ۷ فوتی 

کمترین آمار تلفات اعتیاد را داشته اند.
در 6 ماهه اول امسال از کل تلفات ســوءمصرف مواد مخدر، ۹۵۹ نفر به دلیل 
مســمومیت حاد، ۴3۱ نفر به دلیل مصــرف طوالنی مــدت و 2۱۵ نفر بر اثر 

مصرف روانگردان ها جان خود را از دست داده اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:امروز فقر یکی از دالیل ناامنی در جوامع است.
علی ربیعــی وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در همایشــی که با عنــوان »رفاه 
اجتماعی، نگاهی به گذشته، چشــم انداز آینده« برگزار شد، اظهار داشت: همکاری 
با کشــورهایی که دســت آوردها و دانش یکســانی دارند و در اختیار قرار دادن این 
دانش بین کشور ها از اهداف ما بوده و معتقد هســتیم هیچ چیزی بهتر از استفاده از 

دست آوردهای کشور های دارای شرایط مشابه نیست.
وی افزود:تجربه نشان داده که بر اساس دیدگاه های ســازمان های جهانی، بانک ها 
سفره ای را پر نمی کنند و بهترین چیزی که به کاهش فقر کمک می کند، استفاده از 

تجربه های عملی کشور های دارای تجربه یکسان ساختار اجتماعی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جنگ رابطه مستقیمی با گسترش فقر دارد و 
امروز جنگ در کشور ها ایجاد ناامنی نکرده بلکه فقر، یکی از دالیل ناامنی در جوامع 
است. ربیعی تصریح کرد: در گذشــته جنگ به دلیل توسعه ژئوپلتیک بین جوامع و 
برای توسعه قدرت رخ می داد و منجر به ناامنی در کشــور ها می شد اما امروز دلیل 
ناامنی فقر است. وی ادامه داد: امروز رابطه ناامن شدن کشورهای بزرگ مانند آمریکا 

و کشورهای اروپایی به یک گروه فقیر اجتماعی، گره خورده است .

مرگ هزار و ۶۰۵ نفر بر اثر سوءمصرف 
مواد مخدر

فقر یکی از دالیل نا امنی 
در جوامع است

ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی 
از 8 آبان

نگاه روز

فرمانده انتظامي اســتان از اجراي طرح »هر مامور پلیس، 
یک آمر به معروف« به منظور ترویج فرهنگ امر به معروف 

و نهي از منکر در جامعه خبر داد.
ســردار عبدالرضا آقاخاني فرماندهي انتظامي اســتان، با 
اشــاره به دیدار فرماندهان نیروي انتظامي با مقام معظم 
رهبري گفت: رهبر معظــم در این دیــدار رضایت کامل 
خود را از عملکرد مجموعه نیروي انتظامي ابراز کردند که 

بزرگ ترین افتخار براي ما محسوب مي شود.
وي به نکاتي مهــم در بیانات مقام معظــم رهبري در این 
دیدار اشــاره کرد و اظهار داشــت: ایشــان بــر توجه به 
کالنتري ها و پاســگاه ها بــه عنوان سرانگشــتان نیروي 
انتظامــي و همچنیــن تکریم مــردم و رعایــت حقوق 
شــهروندي توســط ماموران پلیس تاکید کردند که این 
موضوعات در دســتور کار ویژه این فرماندهــي قرار دارد. 
این مقام ارشد انتظامي اســتان با بیان اینکه امروز ناجا در 
 خط مقدم و خاکریــز اول دفاع از حریم والیــت قرار دارد 
عنوان داشت: امروز سرباز والیت بودن بزرگ ترین نعمتي 
اســت که خداوند به مجموعــه نیروهایي کــه در نیروي 
انتظامي شــاغل هســتند عنایت کرده و باید با اطاعت از 
فرامین و رهنمودهاي ایشــان قدر این جایــگاه را بدانیم. 
ســردار آقاخاني ،توجه به ترویج، بسط و گسترش فرهنگ 
امربه معروف و نهــي از منکــر در بین کارکنــان نیروي 
انتظامي را یکي دیگر از نکات مهــم در بیانات مقام معظم 
رهبري در دیدار با فرماندهان این نیرو عنوان کرد و اظهار 
داشت: این موضوع همواره مورد تاکید سلسله مراتب ناجا 
بوده و باید تک تک عناصر این نیرو در اشــاعه این فرهنگ 
ناب پیشقدم باشــند. فرمانده انتظامي اســتان از اجراي 
طرح»هر مامور پلیس، یــک آمر به معــروف« به منظور 
ترویج فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر در جامعه خبر 
داد و گفت: تک تک عناصر نیروي انتظامي راســت قامت 
پشت سر والیت ایستاده اند و این مجموعه که شامل افراد 
دلسوز، هوشــیار، با بصیرت و اثر گذار هستند قطعا عمل، 
رفتار و کالم آنها در امنیت پایــدار جامعه نیز موثر خواهد 
بود و انشــاء ا... جامعه با پلیس متقي و با ایمان به ســمت 
تعالي پیش خواهد رفت. ســردار آقاخانــي با بیان اینکه 
نظام اسالمي و مردمي ما هر روز از سوي دشمنان قسم 
خورده خود با تهدیدات جدیدي روبرو می شــود اظهار 
داشــت: در این زمینه نیروي انتظامي توجه ویژه اي به 
ارتقاي توان جســمي، رزمي و عملیاتي و سرعت عمل 
در مواقع حســاس دارد و این آمادگي، احاطه و توان باال 

همواره در بدنه نیروي انتظامي وجود دارد.

سردار آقاخاني از اجرای یک طرح خبر داد:

هر مامور پلیس
 یک آمربه معروف در اصفهان

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و یک سازمان مستقل حمایت از حقوق کودکان ، ساالنه 
بیش از پنج میلیون کودك درسراسر جهان مورد اذیت و سوء استفاده قرار می گیرند که در ۱۴ تا ۱۷ درصد از موارد به 

مرگ کودکان منجر می شود.

اخبار

یادداشت

مواردي همچون 
توهین، تحقیر، 

تهدید، تمسخر یا 
حتي انتخاب نام 

نامناسب براي کودك، 
بي توجهي به مراقبت 
از او وگوش ندادن به 

حرف هاي او، در زمره 
کودك آزاري عاطفي 

و رواني  قراردارد

پیشنهاد  سردبیر:
فقر، پلی برای گذشتن از آبرو

بررسی ابعاد گسترده کودك آزاري؛

تخریب جامعه فردا با آزار کودکان امروز

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPERNo. 1990  | October 26 , 2016  |  16Pages pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی،  سیاسی، اقتصادی و  ورزشی | شماره 1990 |  چهارشنبه  5 آبان 1395 | 24 محرم  1438

پیشنهاد سردبیر: 
شهرضا، قطب تولید شیر در استان اصفهان

بامسئوالن

کوتاه از شهرستان ها

 مســئول ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات ناییــن از کمــک 
 210 میلیون ریالــی مردم نایین برای بازســازی عتبــات عالیات 

خبر داد.
مجید حسن زاده محمدی ، مسئول ســتاد بازسازی عتبات عالیات 
نایین گفت: محبت بــی نظیر مردم نایین به اهــل بیت )ع( موجب 

شده تا مردم این خطه همواره در امور خیر پیشقدم باشند. 
وی ضمن اشــاره بــه فعالیت هــای ســتاد بازســازی عتبات در 
 ایــام محــرم، از کمک هــای نقــدی وغیر نقــدی مــردم نایین 
 خبر داد و افــزود: ایام عــزاداری ماه محرم، فرصت مناســبی برای 
جمع آوری کمک های مردمی برای بازســازی عتبات عالیات است 
که امســال مردم نایین در این امر عشــق و ارادت خودشــان را با 

نذورات نقدی و غیرنقدی نشان دادند. 
مسئول ســتاد بازســازی عتبات عالیات نایین در پایان بیان کرد: 
کارخانه های سیمان خاکســتری و بنوید نایین برای تامین سیمان 

بازسازی عتبات عالیات قول مساعد داده اند.

معاونت پرورشــی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان تیران و 
کرون اظهار کرد: تعداد 12۴ نفر از دانش آموزان ســال دوم متوسطه 
پسر شهرستان در قالب سه اتوبوس به اردوی راهیان نور اعزام شدند. 
حمید احمدی افزود: دانش آموزان در این اردوی زیارتی ســیاحتی 
طی مدت ســه روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور از جمله شلمچه، 

اروند کنار و موزه خرمشهر بازدید می کنند.
وی گفت:  همراه دانش آمــوزان یک روحانــی، دو مربی و یک راوی  
فرستاده شــده تا بدین وســیله برنامه های فرهنگی مختلفی برای 
آنها اجرا شــود.معاونت پرورشــی و تربیت بدنی آمــوزش و پرورش 
خاطرنشان کرد:  ۴0 نفر از دانش آموزان دختر شهرستان در مهرماه 

سال جاری در قالب یک اتوبوس به اردوی راهیان غرب اعزام شدند.
احمدی با اشاره به حمالت شــدید دشــمن به فرهنگ و اعتقادات 
جوانان ایران اسالمی، اذعان کرد: برگزاری این گونه اردوهای زیارتی 
ســیاحتی می تواند در تعمیق باورهای دینی، ارزش های اسالمی و 

افزایش بصیرت دانش آموزان بسیار موثر باشد.

مدیر آموزش و پرورش نجف آباد گفت: در راســتای تحقق نذر یکی از 
خیران و در قالب طرح ســفیران دانایی، صدها عنوان کتاب به ارزش 
چهار میلیون تومان توســط یکــی از خیران شهرســتان به کتابخانه 
مدارس مقاطع مختلف اختصاص پیدا کرد.مهدی ابراهیم اظهار داشت: 
به منظور تشویق دانش آموزان به مطالعه بیشتر کتاب نیز شاهد اجرای 
دومین تجربه طرح یار مهربان در سطح مدارس شهرستان هستیم که 
با توجه به دستاوردهای ارزشمند آن، در دیگر نقاط کشور نیز به عنوان 

یک الگوی موفق به مرحله اجرا رسیده است.
مدیر آموزش و پرورش نجف آباد، برپایی 2 همایش »مهدی یاوران« با 
حضور نزدیک به ۴ هزار دانش آموز و فعالیت 38 باشگاه اوقات فراغت 
را از دیگر فعالیت های قابل ذکر مجموعه تحت مدیریت خود طی سال 
تحصیلی گذشته دانست و خاطرنشان کرد: در همین بازه زمانی امکان 
حضور بیش از 1370 دانــش آموز دختر و پســر در مناطق عملیاتی 
جنوب کشور با همکاری بســیج و پلیس راهور فراهم شد که اخیرا نیز 

طی مراسمی از 120 نفر عوامل اجرایی طرح نیز تقدیر شد.

معــاون فرماندار شهرســتان مبارکه در کمیســیون آســیب های 
اجتماعی شهرستان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به مدیریت 
آســیب های اجتماعی تصریح کرد: مدیران باید بکوشــند شــرایط 
اجتماعی بهبود یابد و آسیب های اجتماعی که کشور با آن روبروست 

به درستی مدیریت شود.
جواد ســلطانی گفت: بنا به فرمایشــات رهبر انقالب، آســیب های 
اجتماعی گوناگون اســت اما مهم ترین آنها آســیب اعتیاد، طالق و 
حاشیه نشینی است که برنامه  مســئوالن برای مقابله با این آسیب ها، 

باید در صدرامور قرار گیرد.
وی با تاکید بر حل و فصل مشکالت اجتماعی با استفاده از گنجایش 
تشکل های اجتماعی، افزود: برخی آســیب ها در کشور به مرحله ای 
رسیده اســت که بدون اســتفاده از ظرفیت های مردمی نمی توان با 
آنها مقابله کــرد.  معــاون فرمانــدار مبارکه اضافه کــرد: مدیریت 
 کنترل آســیب های اجتماعی یکــی از اولویت های وزارت کشــور

 است.

کمک 210 میلیون ریالی 
مردم نایین

 به بازسازی عتبات 

اعزام  دانش آموزان 
تیرانی به اردوی 

راهیان نور 

اهدای چهار میلیون 
تومان کتاب به 

مدارس نجف آباد

مقابله با برخی
آسیب ها، نیازمند 

همراهی مردم است

دیدگاه

فرماندار شهرستان شــهرضا گفت: در شرایط فعلی که کشــور جمهوری اسالمی 
ایران با تحریم های ظالمانه غرب مواجه است، رعایت اصول اقتصاد مقاومتی برای 
تقویت زیرساخت های اقتصادی و قطع وابستگی به خارج، مهم ترین اصل پدافند 

غیر عامل است که باید رعایت شود.
 محسن گالبی در »مراســم صبحگاه پدافند غیرعامل شهرستان شهرضا« که به 
مناســبت »آغاز هفته پدافند غیر عامل« در »هنرســتان فنی کاظمی شهرضا« 
برگزار شــد، عنوان کرد: پدافند غیر عامل به معنای ایجاد زیرســاخت ها و اتخاذ 
تدابیری اســت که کشــور و مردم را در برابر هرگونه تهاجم یا خطری محافظت 
 می کند. وی با اشــاره به شــعار هفتــه پدافند غیر عامل امســال تحــت عنوان
  » مصون ســازی و پایــداری کشــور با اقــدام و عمل بــه پدافند غیــر عامل«

 اظهار کرد: ســنجش تمامی جوانب و اســتفاده از اصول علمی برای ایمن سازی 
محیط زندگی در طول تاریخ مورد توجه انســان ها بوده اســت و امــروز در قالب 
ســازماندهی منظمی به عنوان »پدافند غیرعامل« اجرا می شود. فرماندار شهرضا 
بیان کرد: اصول اجرایی پدافند غیر عامل، تنها محدود به مسائل نظامی و یا هنگام 
وقوع جنگ ها نیست، هرگونه خطری که موقعیت کشور و مردم را تهدید کند باید 

از قبل پیش بینی و برای مقابله با آن برنامه ریزی شود.
گالبی اضافه کــرد: در شــرایط فعلی  که کشــور جمهــوری اســالمی ایران با 
تحریم هــای ظالمانه غرب مواجه اســت، رعایــت اصول اقتصــاد مقاومتی برای 
 تقویت زیرساخت های اقتصادی و قطع وابستگی به خارج، مهم ترین اصل پدافند  
غیر عامل است که باید رعایت شود. وی گفت: دانش آموزان و دانشجویان به عنوان 

دو قشــر فعال در عرصه فراگیری دانش، نقش موثری در تقویت زیرســاخت های 
کشور و افزایش ضریب ایمنی محیط های حســاس دارند، آنها می توانند با کسب 
دانش و ممارســت در فراگیری دانش به عنــوان عوامل اجرایــی در بخش های 
مختلف، به کشور کمک کنند. رییس شورای پدافند غیر عامل شهرستان شهرضا 
ادامه داد: دانش آموزان می توانند با خوب درس خواندن، نگارش کتاب های علمی 
و اختراع دســتگاه ها و مواد حیاتی و مورد نیاز کشور، در سنگر علم و دانش، حامی 
و پشتیبان نظام باشــند. گالبی اظهار کرد: با توجه به گســترش فضاهای مجازی 
و همچنین افزایش میزان اســتفاده از آن، پیش بینی احتمال حمالت سایبری و 
ایمن سازی فضای سایبری کشــور نیز از جمله دیگر اصول پدافند غیر عامل است 
که دانش آموزان می توانند با تحقیــق و پژوهش در این زمینه، به اجرای آن کمک 
کنند. محمدرضا انصاری پور، دبیر شورای پدافند غیر عامل شهرضا نیز در حاشیه 
این مراسم اجرای مراسم عطرافشــانی مزار شــهدا و صبحگاه دانش آموزی را از 
جمله برنامه های »هفته پدافند غیرعامل« برشمرد و عنوان کرد: مهم ترین اهداف 

برنامه های این هفته تحقق تدابیر رهبر معظم انقالب و آشــنا کردن مردم با اصول 
پدافند غیر عامل اســت. وی با تاکید بر ضرورت برگزاری مراســم  و همایش های 
آموزشی با موضوع پدافند غیر عامل اظهار کرد: در راســتای آموزش عموم مردم 
برای شیوه های مقابله با حوادث باید از توان مدارس، دانشــگاه ها و نیز رسانه ها و 
جراید مکتوب و غیرمکتوب استفاده کرد. هرچه تالش ما در حوزه آموزش قبل از 
وقوع حوادث احتمالی بیشتر باشــد، میزان تلفات انسانی و خسارات مالی ناشی از 

حوادث نیز کمتر خواهد بود.
 انصاری پــور با اشــاره به شــعار هفتــه پدافند غیر عامل امســال تحــت عنوان

 » مصون سازی و پایداری کشــور با اقدام و عمل به پدافند غیر عامل« اظهار کرد: 
تبیین مفاهیم اقتصــاد مقاومتی با تاکید بر اصول پدافنــد غیر عامل و آگاه کردن 
مردم از عملکرد دســتگاه های اجرایــی در این هفته و انتشــار مباحث مربوط به 
پدافند غیر عامل در رسانه های گروهی زمینه آشــنایی تعداد بیشتری از مردم را 

فراهم می کند.

فرماندار شهرستان شهرضا:

رعایت اصول اقتصاد مقاومتی، مهم ترین اصل پدافند غیرعامل است

 ســوگواره ملــی تعزیــه بــا شــرکت گــروه های 
تعزیه خوانی از سراسر کشــور به میزبانی شهرستان 
 خمینــی شــهر از 11 آبان مــاه به مدت 10شــب 

برگزار می شود.
جلســه هماهنگی برگزاری ســوگواره ملی تعزیه با 
حضور مسئوالن در خمینی شهر برگزار شد.  موسوی 
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرستان، 
گزارشــی از آخرین اقدامــات و برنامــه ریزی های 
 صورت گرفته برای برگزاری سوگواره ملی تعزیه در 
خمینی شــهر ارائه داد و ســپس اعضــا، نظرات و 

برنامه های پیشنهادی خود را اعالم کردند.
باتوجه به وجود پتانسیل باالی شهرستان به منظور 
اجرای برنامه هــای مذهبی به ویــژه تعزیه ضروری 
است به نحوی عمل شود تا از برگزاری این سوگواره 
در خمینی شهر برای ارتقای کیفی برنامه های تعزیه 
و عزاداری در خمینی شهر استفاده شود و زمینه ای 
است برای تصحیح نســخ تعزیه خوانان و گروه های 
تعزیه خوانی شهرستان که باید بررسی های الزم  در 

مورد آنها صورت پذیرد.
طبق بررســی های انجام شده توســط اداره ارشاد و 
شورای تعزیه استان اصفهان شرایط الزم و تجهیزات 
و محل تعزیــه خوانی، اســکان و... در شهرســتان 
خمینی شــهر وجود دارد کــه حســینیه باولگان 
 به عنوان محل برگزاری ســوگواره ملــی تعزیه در 

خمینی شهر انتخاب شد.
در حاشــیه ایــن ســوگواره مذهبی برنامــه های 
جانبی ماننــد آموزش تخصصی بــه تعزیه خوانان و 
عالقه منــدان، رونمایی از کتاب، برپایی نمایشــگاه، 
اجرای تعزیه های خیابانی در ســطح شهرســتان، 
معرفی خمینی شهر به میهمانان و... . اجرا می شود. 
هیئت داوران به منظور بررسی تعزیه خوانان توسط 
شــورای تعزیه اســتان اصفهان انتخاب شده اند که 
تعزیه خوانان برتر و گــروه های تعزیه خوانی را طبق 
آیتم ها و شرایط یکسان همانند دیگر جشنواره های 
ملی داوری مــی کنند.باتوجه به حضــور گروه های 
تعزیه از ســطح کشور و ســابقه مردم این منطقه در 
برگزاری مراســم دینی مذهبی بخصوص در محرم و 
صفر که به نوعی در کشــور زبانزد بوده و به حسینیه 
ایران شــهرت یافته، کمک می شــود تا این خطه و 
آداب و فرهنگ و رسوم مردم به دیگر شهرهای کشور 
معرفی شــود و این بزرگ ترین نتیجه این سوگواره 

برای شهرستان است .

سوگواره ملی تعزیه در 
خمینی شهر برگزار می شود

خبر

عبدالرضــا تاکــی اظهــار کــرد: ایــن شهرســتان جزو 
شهرستان هاي شــاخص تولید کننده شــیر استان و قطب 
تولید ایــن محصول از نظــر کمیت و کیفیت در اســتان به 

حساب مي آید.
مدیر جهاد کشاورزی شــهرضا گفت: کیفیت بسیار مطلوب 
و ایده آل شــیر تولیدي در این شهر باعث شده که  شرکت ها 
و کارخانه هاي معتبر از سراســر کشــور اقدام به خرید این 
شــیر با کیفیت کنند.  تاکــی اضافه کــرد: از مجموع 250 
تن شیر تولید شــده در شــهرضا در هر روز، حدود 2۴0 تن 
بــه کارخانه ها و شــرکت هایي بــا برندهاي معتبر ارســال 
مي شــود. وی عنوان کرد: جمع آوري و خرید شیر تولیدي 
در شهرستان از واحدهاي ســنتي و صنعتي توسط »شرکت 
تعاوني گاوداران شــهرضا« بــا امکانات بــه روز و تجهیزات 
مدرن به صورت بســیار مطلوب و با ســاماندهي مناســب 
انجام مي شــود.  مدیر جهاد کشاورزی شــهرضا اظهار کرد: 
به شهروندان شهرضایي توصیه مي شود در صورت تمایل به 
خرید شــیر خام با کیفیت، به مراکز معتبر مانند  ایســتگاه 
جمع آوري شــیر وابسته به شــرکت تعاوني گاوداران  واقع 
در »خیابان  باغملي«  که در مرکز شــهر قرار دارد و شــیر 
خام خریداري شــده از دامداران را پس از کنترل به صورت 

مستقیم عرضه مي کند، مراجعه کنند.
مشــارکت و موفقیت زنان در بخش دامپروري و 

تولید محصوالت دامي
تاکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با وجود سختي 
کار، محدودیت ها ،کمبود امکانات و شرایط کار در واحدهاي 
دامپروري براي زنان، حــدود 50 نفر از بانوان شهرســتان 
شــهرضا  در این بخش فعال بوده و برخی از آنــان در زمره 

دامداران شاخص در رشته هاي مختلف دامپروري هستند.
وی ادامــه داد: فعالیت ایــن بانــوان در عرصه های پرورش 
گاو شیری و پرواربندی،گوســفندداري، پرورش بوقلمون، 

پرورش مرغ گوشتي و زنبورداري است.
مدیر جهادکشاورزی این شهرســتان اظهار کرد: این بانوان 
در فعالیت خود موفق بوده و به عنوان تولید کننده هاي شیر، 
گوشت، تخم مرغ و عسل در تولیدات محصوالت دامي نقش 
تعیین کننده دارند و اقدام آنان باعــث بهبود اقتصاد خانوار 
آنان نیز شده اســت. تاکی گفت: تعدادي از بانوان موفق در 
این زمینه در سال هاي اخیر به عنوان دامدار شاخص و نمونه 

در سطوح استانی و ملی انتخاب شده اند.
 23درصــد از محصول انار اســتان اصفهان در 

شهرضا تولید می شود

وی در بخش دیگری از ســخنان خود، شهرســتان شهرضا 
را یکی از مهم ترین مناطــق تولید محصول انار در اســتان 
اصفهان برشــمرد و افزود: این شهرســتان دارای ســطحی 
معادل 3 هــزار و 600 هکتار انواع باغ های  انار، مو، ســیب 
درختی، گردو، به، آلبالو و غیره می باشــد که از این ســطح 

یکهزار و 650 هکتار به باغ های انار اختصاص دارد.
مدیر جهادکشــاورزی شــهرضا اضافــه کــرد: از مجموع 
باغ های انــار شهرســتان، 1۴00 هکتار بــاغ مثمر و 250 
هکتار باغ جدید االحداث اســت. تاکی گفت: شهرضا، مقام 
ســوم اســتان را در زمینه تولید محصول انار و مســاحت 
 باغ هــای این محصول به خــود اختصاص داده اســت. وی 
بیان کرد: از مجموع سطح زیر کشت باغ های انار شهرستان 
شهرضا، 700 هکتار آنها ســنتی و قدیم االحداث است و در 
آنها اختالط انواع ارقام محلی نظیر مخمل شــهرضا، ملس 
شهرضا، دانه سیاه شهرضا، پوست سفید دانه صورتی شیرین 

و پوست سفید ترش مشاهده  می شود.
وی اظهار کرد: از سال 1382 تاکنون، 950 هکتار باغ انار به 
صورت مکانیزه و با شیوه های نوین باغداری و آبیاری احداث 

شده و در آنها تفکیک بهترین ارقام رعایت شده است.
تاکی در ادامه این مطلب افزود: حدود ۴00 هکتار از باغ های 
انار مکانیزه ایــن شهرســتان، از بین برجســته ترین ارقام 
و گونه هــای صادراتی معرفی شــده از طــرف وزارت جهاد 
کشــاورزی شــامل رباب نیریز، نادری نطنز، ملس ســاوه، 
یوسف خانی ساوه و شیشه کپ فردوس و 550 هکتار از این 
نوع باغ ها نیز از بهترین ارقام بومی شهرضا انتخاب و کاشته 

شده است.
وی گفــت: تولید محصول ســالم به مــوازات افزایش کمی 
و کیفــی عملکــرد از اهــداف مدیریت جهاد کشــاورزی 
شهرستان است که با مســاعدت وزارتخانه جهاد کشاورزی 
با اتخاذ تدابیر علمی و مدیریتی باغــداران و انجام عملیات 
صحیح احداث باغ، تغذیه، هرس و مدیریــت تلفیقی آفات 
و بیماری ها و مبارزه بیولوژیک انجام شــده و باعث افزایش 
 قابل توجه متوســط عملکرد شهرســتان نســبت به استان

شده است.
مدیر جهادکشــاورزی شهرســتان شــهرضا خاطر نشــان 
کرد: در حال حاضر، شــهرضا از لحاظ ســطح زیر کشــت 
سومین شهرستان استان اســت که 16 درصد سطح کشت 
 و 23 درصد تولید محصول انار اســتان را به خود اختصاص 
داده است. تاکی تاکید کرد: انار شهرضا از لحاظ تازه خوری 
و فــرآوری در رده بهترین انارهای کشــور قــرار دارد و در 
جشنواره کشــوری انار در ســال 1387 رتبه اول را به خود 

اختصاص داد. 
وی اذعان کرد: در ســال جاری با وجود خسارت سرمازدگی 
به بخشی از باغ های شهرســتان پیش بینی می شود حدود 
17 هزار تن محصول برداشت شود که نسبت به سال زراعی 
گذشــته که حدود ۴000 تن از این محصول در شهرستان 

برداشت شد،23 درصد افزایش داشته است.

کیفیت بسیار 
مطلوب و ایده آل 
شیر تولیدي در 

 این شهر 
باعث شده 

که  شرکت ها و 
کارخانه هاي معتبر 

از سراسر کشور 
اقدام به خرید این 

شیر با کیفیت کنند

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا در جمع خبرنگاران با اشــاره به تولید روزانه 250 تن شیر در این شهرستان 
عنوان کرد: شهرضا به عنوان بزرگ ترین قطب تولید شیر در استان اصفهان مطرح است.

مدیر جهادکشاورزی شهرضا خبر داد:

شهرضا، قطب تولید شیر در استان اصفهان
مدیر آمــوزش و پرورش نطنــز گفت: تعطیلی روز پنجشــنبه 
به هیچ وجه مانع حضــور دانش آموزان در مراســم یوم ا... 13 
آبان نخواهد شــد. علیرضا محمودی مدیر آمــوزش و پرورش 
نطنز در جلســه هماهنگی و برنامه ریزی بزرگداشــت یوم ا... 
13 آبان، با اشــاره به برخــی نگرانی ها در خصــوص همزمانی 
روز 13 آبان امسال با روز پنجشــنبه و تعطیلی مدارس، اظهار 
 کرد: همان گونه که در ســایر راهپیمایی ها از جمله روز قدس و

 22 بهمن که تعطیل رسمی است، دانش آموزان حضوری فعال 
دارند، تعطیلی روز پنجشــنبه به هیچ وجه مانع حضور آنان در 

این مراسم نخواهد شد.
محمودی گفت: زمینه را برای برگزاری یک راهپیمایی با شکوه، 
زیبنده و درخور شأن منطقه فراهم می کنیم و برای تحقق این 

مهم تالش و جدیت دیگر مسئوالن نیز الزم  است.
وی با بیان اینکــه 13 آبان ماه یکی از روزهــای مهم و تاریخی 
انقالب اسالمی است، افزود: شهادت دانش آموزان و دانشجویان 
در این روز و نقش آنها در پیروزی انقالب اســالمی ایران بسیار 
 اهمیــت دارد و تبیین و تشــریح ایــن نقش آفرینــی ها برای 

دانش آموزان یک ضرورت است.
مدیر آموزش و پرورش نطنز تاکید کرد: پاسداشت این روز که با 
2 واقعه مهم یعنی تسخیر النه جاسوسی آمریکا و تبعید حضرت 
امام خمینــی )ره( که هر دو واقعه در سرنوشــت انقالب و نظام 

نقش بزرگ و برجسته ای ایفا کرده بر همه واجب است.
وی تصریح کــرد: ایســتادگی در برابر اســتکبار و زورگویان و 
شکستن ابهت پوشــالی آنها درس بزرگی است که حوادث 13 
 آبان به ما داده اســت. این حوادث به ما نشــان مــی دهد که ما 
می توانیم بدون تکیه بر اســتکبار روی پای خود بایستیم و این 

باید برای دانش آموزان الگو باشد.
محمودی با بیان اینکــه نقش آموزش و پــرورش در برگزاری 
 راهپیمایــی 13 آبــان باید پررنگ باشــد، خاطر نشــان کرد:

 دانش آموزان، فرهنگیان و تمام آحاد مردم جامعه برای نشــان 
دادن اتحاد و همدلی خود و با هدف مبارزه با اســتکبار جهانی 

روز 13 آبان یک راهپیمایی با شکوه برگزار می کنند.

مدیر آموزش و پرورش نطنزخبر داد:

حضور فعال دانش آموزان در  
راهپیمایی 13 آبان

مدیر آبفای ســمیرم گفت: فرســودگی شــبکه آب ســمیرم، 
 حوادث زیادی را به  وجود آورد که هدر رفــت آب زیادی را نیز 

در پی داشت.
محمدعلی عباســی اظهار داشت: متاســفانه فرسودگی شبکه 
آب شــهر ســمیرم وقوع حوادث متعددی را به دنبال داشــت 
اما به رغم تنگناهای مالی و کمبود اعتبــارات همچنان اصالح 
 و نوسازی شــبکه فرســوده آب در دســتور کار قرار دارد. وی

 بیان داشــت: در صورت اصالح شــبکه آب در این شهرســتان 
می توان از هدر رفت آب جلوگیری کرد به طوری که همه ســاله 
 5 الی 6 کیلومتر از شبکه فرسوده آب اصالح  و همچنین با نصب 
حوضچه های فشارشــکن و ســاخت مخزن ذخیره آب توزیع 
عادالنه آب میان مشــترکان در این شهرســتان به خوبی انجام 

شود.
مدیر شــبکه آب و فاضالب شهرستان ســمیرم بیان داشت: در 
واقع وســایلی مانند ماشــین لباسشــویی، ظرفشــویی، انواع 
کولرهای آبی و ... از وســایل آب بر در منازل اســت بنابراین به 
منظور مصــرف صحیح آب و نیز اســتفاده درســت از این نوع 
وســایل باید از ظرفیت کامل آنها استفاده شــود و نیز در مواقع 

پیک مصرف از به کاربردن این وسایل خودداری شود.
وی گفت: همچنین در هنگام خرید وســایلی مانند آب پخش، 
انواع شیرآالت، ســردوش و فالش تانک به وجود برچسب هایی 
که راهنمای مصرف انرژی اســت،  توجه شــود به گونه ای که 
عالمت اســتاندارد مصرف انرژی را داشته باشــندزیرا استفاده 
از تجهیــزات و ابــزارآالت کاهنده، صرفه جویــی 50 درصدی 
مصرف آب را به دنبال دارد. عباســی ادامه داد: از مردم و هیئت 
 های مذهبی می خواهیم در مناســبت هــای مختلف از مصرف 
بی رویه آب خــودداری و آن را به خوبی مدیریــت کنند به این 
صورت که در مراســم  مذهبی از ظروف یکبار مصرف استفاده و 

نیز برای شست وشو از آب غیرشرب بهره مند شوند.
وی مــردم را از اســراف در مصــرف آب بر حذر کــرد و گفت: 
باتوجه به شــرایط توپوگرافی و وضعیت زمین از لحاظ شــیب 
و ســنگالخی، اجرای شــبکه فاضالب در این منطقه با کندی 
پیش می رود اما با این وجود 75 درصد شــبکه گذاری فاضالب 
در سمیرم انجام شــده و اگر اعتبارات الزم دراختیار قرار گیرد 

اجرای این عملیات با سرعت بیشتری صورت می گیرد.

مدیر شبکه آب و فاضالب سمیرم:

فرسودگی شبکه آب سمیرم سبب 
بروز حوادث زیادی شد
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ابالغ وقت رسیدگی
8 شــماره ابالغیــه: 9510100350206613 شــماره پرونــده:  /14
9509980350200358 شماره بایگانی شــعبه: 950446 خواهان/ شاکی 
افتخارالسادات خادم الشریعت و سید حسین خادم الشریعت  دادخواستی 
به طرفیت  خواندگان خسرو نیکزاد حسینی و شهین نیکزاد حسینی و زهرا 
حشمت و پروین نیکزاد حسینی و محسن نیکزاد حسینی و حسن زندی پور و 
مهین نیکزاد الحسینی و صغری حشمت و پروین حشمت و نامدار زندی  پور 
و محمدرضا نیکزاد حسینی و امید حشمت و مینا بیات و پریچهر محمودیان 
و احمد نیکزاد حسینی و زهرا نیکزاد حسینی و علی نیکزاد حسینی و فریبا 
بیات و فریدون بیات و فریده نادری و سرور زندی پور و مهین محمودیان 
و کمال حشمت و ابراهیم حشمت و نگاه زندی پور و علیرضا نیکزاد حسینی 
و جالل حشــمت و بهرنگ حشمت و محمود نیکزاد حســینی و ثریا نیکزاد 
حســینی و زرین نیکزاد حسینی و مهرانگیز نیکزاد حســینی و زیبا بیات و 
احمد محمودیان و شــیرین حشــمت و نیما زندی پور و ناصر محمودیان 
و هوشنگ نیکزاد حســینی و قدرت اله زندی پور و همایون نادری و بهجت 
زندی پور و مجتبی نیکزادحســینی و ســیاوش نادری و مســعود بیات و 
نگار زندی پور و مرتضی نیکزاد حســینی و آرش حشمت و پیام نادری  به 
خواسته مطالبه خسارت دادرســی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
2 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان خ چهار 
باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 304  ارجاع و به کالســه 9509980350200358 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن  1395/09/20 و ســاعت 9 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان پریچهر محمودیان، شیرین حکمت، ناصر 
محمودیان، مهین محمودیان، احمد محمودیان، مهرانگیز نیکزاد الحســینی 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:22916 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)357 

کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

8/15 شــماره اجراییــه:9510420350700349  شــماره پرونــده: 
9409980350701267 شماره بایگانی شعبه:941412 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350703092 و شماره دادنامه 
مربوطــه 9509970350700604 محکــوم علیهما 1- علیرضــا کردبچه 
فرزند مهدی به نشانی اصفهان خ اشراق ک حاج کریم صادقی پ 60 منزل 
مهدی کردبچه 2- حمید نامداری 3- ســید حســین پهلوان زاده 4- امیراله 
نم نبات همگی به نشــانی مجهول المکان متشــامنًا محکومنــد به پرداخت 
مبلغ 600/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 15/600/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 19/762/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از سررســید 93/12/5 تا زمان اجرای حکم 
وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در حق محکوم له فخرالســادات زارعی فرزند ســید مهدی به نشانی 
اصفهان سه پله خ میرزا طاهر ک 21 انتهای کوچه ط 2 ک.پ 8138864543 

تلفن 09132656529 با وکالت مرضیه سورانی فرزند محمدرضا به نشانی 
اصفهان خیابان نیکبخت ضلع شمالی ساختمان دادگستری مجتمع اداری 
نیکبخت طبقه 6 واحد 302 و نیز پرداخت حق االجرای دولت در حق صندوق 
دولت. رای نسبت به حمید نامداری و سید حسین پهلوان زاده و علیرضا کرد 
بچه غیابی می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجــرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 22906 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)493 

کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

8/16 شــماره اجراییــه:9510420351300329  شــماره پرونــده: 
9409980351300922 شماره بایگانی شعبه:940957 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090351302625 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970351300116 محکوم علیه 1- اسماعیل کیانی ابری فرزند 
عباسعلی به نشــانی اصفهان خ جی خ اهلل اکبر کوی گلها پ 2، 2- مرادعلی 
کیانی ابری فرزند حسن به نشانی اصفهان خ جی خ ابر ظروف کرایه رضا 
کدپستی 8159683387 محکوم اســت متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد و 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و دویست و پانزده 
هزار ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت حق الوکالــه وکیل و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 93/2/14 تا زمان تادیه آن در 
حق خواهان بانک انصار به مدیریت آقای محمود کربی به نشانی اصفهان 
خ شمس آبادی جنب بنیاد شهید اســتان اصفهان 3- 587710-003- بانک 
انصار به مدیریت آقای محمود کربی به وکالت اصغر رضایی برزانی فرزند 
نصراله به نشــانی اصفهان خیابان بزرگمهر جنب کالنتری 14 ساختمان 
ارس کدپستی 8154816565  ضمنًا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده 
محکوم علیه اســت) حکم غیابی(. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ 

اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجــرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 22900 شعبه 13 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)479 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرايی

8/17 شماره: 705/94 به موجب رای شماره 945 تاریخ 95/2/12 حوزه 22 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
جواد فاتحی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهل 
میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت سیصد و سی و پنج هزار 
ریال خسارت دادرسی و هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 94/7/10 و نیم عشر در حق محکوم له فاطمه نیلوفری 
با وکالت مستاجران به نشــانی لردگان میدان شهید مطهری کوی احمد پ 
18.  ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین که اجرائیه بــه محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
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:22971 
شعبه 22 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )179 کلمه، 2 

کادر(
اخطار اجرايی

8/18 شماره: 706/94 به موجب رای شماره 918 تاریخ 94/8/18 حوزه 22 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مهران آجیلیان به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست 
و هفت میلیون و پانصد هزار ریال اصل خواسته و پرداخت یکصد و هفتاد 
هزار ریال خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل و تاخیر 
تادیه از تاریخ 93/12/28 و نیم عشــر در حق محکوم له فاطمه نیلوفری با 

وکالت مستاجران به نشانی لردگان خ شهید مطهری کوی احمد پ 18 .  ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:22972 شعبه 22 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)180 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

8/19 شــماره: 2131/94 به موجب رای شماره 653 تاریخ 95/4/13 حوزه 
13 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه 1- مهران فردوســیان تهرانی فرزند عباس 2- افشین واالیی هر دو به 
نشانی مجهول المکان محکومند تضامنًا به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک 91/1/20 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا در حق محکوم له آقای رسول طاهری با وکالت آ قای اصغر رضائی 
فرزند رضا علی به نشانی اصفهان خ بزرگمهر جنب کالنتری 14 ساختمان 
ارس طبقه اول.  ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت 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 میســر 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم

 نماید. 
م الف:22955 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )205 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

8/20 شماره: 876/94 به موجب رای شماره 240 تاریخ 95/3/25 حوزه 15 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- مجتبی اسکندری 2- اسفندیار اســکندری 3- محمد هادی پور همگی به 
نشــانی مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته وجه یک فقره ســفته به شــماره 0406424 و پرداخت مبلغ 
355/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 600/000 ریال هزینه نشر 
آگهی در حق خواهان علیرضا عشق علی فرزند حسن به نشانی اصفهان هتل 
پل بعد از مجتمع کوثر جنب بانک تجارت درب کرم واحد 3 شرکت اصالت 
و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 94/7/20 و نیم عشر هزینه حق 
االجرا.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
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:22953 
شعبه 15 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان) 203 کلمه، 2 

کادر(

اخطار اجرايی
8/21 شماره: 115/95 به موجب رای شــماره 526 تاریخ 95/5/13 حوزه 
اول شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سید علی مرتضوی فرزند سید عبداله شغل فرهنگی به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 92/1/29 لغایت 95/4/31 
جمعًا به مبلغ دوازده میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار تومان به انضمام 
مبلغ چهارصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان بابت 
هزینه های دادرسی و کارشناسی و پرداخت نیم عشر در حق دولت در حق 
محکوم له اعظم بنائیان به نشانی اصفهان طوقچی خ مصلی کوچه شاهزاده 
ابراهیم کوچه شهید منصوری پ 101. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:22947 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان) 200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

8/22 شماره: 1092/94 به موجب رای شماره 1150 تاریخ 94/12/18 حوزه 
24 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه غالمرضا قاسم پور به نشانی اصفهان شهرداری قهجاورستان محکوم 
است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست و سی 
و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک 691535-94/5/7 تا تاریخ وصول در حق خواهان 
ســمیه آ قابابا به وکالت آقای علیرضا نجاری به نشــانی اصفهان خ شیخ 
صدوق شمالی نبش پل میر ســاختمان 99 ط اول و  پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
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:22945 
شعبه 24 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان) 190 کلمه، 2 

کادر(
اخطار اجرايی

8/23 شماره: 230/95 به موجب رای شماره 441 تاریخ 95/4/30 حوزه 24 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
سید احمد موسوی بیشه به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
 مبلغ چهل و هفــت میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/335/000 
) یکصد و ســی و ســه هزار و پانصد تومان( هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک ها به شماره های 
95 و  /2 94 و 14-894734/ /9 94 و 14-894733/ /4 /14-894732
894738-94/2/25 و 894747-94/6/25 و 894748-94/10/25 تا زمان 
وصول در حق خواهان اکبر صادقی به نشــانی اصفهان رهنان خ شهیدان 
غربی مبل مهستان و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 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:22944 شعبه 24 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان) 200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

8/24 شماره: 1059/94 به موجب رای شماره 1609 تاریخ 94/9/29 حوزه 
8 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه ابراهیم شــهبازی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 8/000/000 ریال بابت اصل خواســته و هزینه های نشر آگهی جمعًا 
به مبلغ 600/000 ریال و 175/000 ریال هزینه دادرســی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 629325-87/6/27 و نیم عشر حق 
االجرا در حق محکوم له مرتضی شــمس به نشانی خ کهندژ روبروی بانک 
ملی ش اشرفی کوچه 31 پ 3، 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 ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:22941 شعبه 8 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان) 180 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

8/25 شماره: 950291به موجب رای شماره 871 تاریخ 95/5/3 حوزه 14 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
اکبر حاجیلو به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست 
و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نهصد و چهل و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 95/2/28 در حق محکوم له امیر نوروزی مهیاری فرزند حسین 
به نشــانی اصفهان خ کاوه خ برازنده روبروی برج آســمان جنب ســوپر 
المهدی و 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 ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 
م الف:22934 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان) 

184 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

8/26 شماره: 950125 به موجب رای شماره 775 تاریخ 95/5/24 حوزه 5 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محمد عرفان شریفیان به نشــانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 
مبلغ 63/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/465/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر 
آگهی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خســارت 
تاخیر تادیه از تاریــخ چک های موصــوف 94/12/25 و 94/12/25 لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له ســعید شــریفی فرزند رمضانعلی با وکالت 
1- حسین محمدیان و مهری نمازیان به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالی ســاختمان بانک تجا رت )ارغوان( طبقه ســوم واحد 18 و پرداخت 
نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 

بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
 م الف:22931 شعبه 5 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان

) 209 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

8/27 شماره: 151/95 به موجب رای شــماره 319 تاریخ 95/3/13 حوزه 
31 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه حمید بختیاری فرزند حسین به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون 
و یکصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/4/16 لغایت وصول در حق خواهان 
لیال یونس آبادی فرزند محمد مهدی به نشانی روبروی ترمینال کاوه کوچه 
ایرج میرزا ســمت چپ پ 22 طبقه 5 صادر و اعالم می نماید و نیم عشــر 
حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانــون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم 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 ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:22929 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان) 197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

8/28 شــماره: 1766/94 به موجب رای شماره 591 تاریخ 95/3/31 حوزه 
45 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه افشین صادقی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
10/500/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال 
بابت هزینه سوخت و پرداخت مبلغ 310/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له محسن 
پور مهر به نشانی اصفهان خیابان شهید جلیلی تاکسی سرویس های پیروز 
و نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
 م الف:22965 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

) 176 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

8/29 شــماره: 17/95 به موجب رای شــماره 375 تاریخ 95/4/30 حوزه 
23 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه امین جمشــیدی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 
مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 008654-94/11/20 تا 
 زمان وصول در حق خواهان مهران ذاکری فرزند مظفر به نشانی اصفهان 
خ پروین ابتــدای 7 تیر مجتمع تجاری اداری ســایروس صــادر 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 ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 
 م الف:22887 شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

) 174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/31 کالســه پرونده: 950376 شــماره دادنامه:1233-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: افشین یزدان 
مهر به نشانی اصفهان ملک شــهر مفتح ک آزادی پ 21،  خوانده: فضل اله 
بهرامی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در 
خصوص دعوای آقای افشــین یزدان مهر به طرفیت فضــل اله بهرامی به 
خواســته مطالبه مبلغ 24/500/000 ریال وجه چک به شماره 998892 به 
عهده بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجــه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیــه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و چهار میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و هشــتصد و پنجاه و هشت هزار و 
پانصد بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/7/8(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:22891 شــعبه 14 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

) 300 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت دادرسی

خواهان مسعود میرعباسی دادخواســتی مبنی به خواسته الزام خواند به 
طرفیت خوانده حسین جعفری به شورای حل اختالف شعبه 12 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 904/95 ثبت گردیده و 
وقت دادرسی به تاریخ 95/9/15 ساعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای 
خواهان به دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یکبار در یکی از روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و 
به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه مدنی دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور شــورا به خواسته رســیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج 
خواهد شد.  م الف:22891 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 

) 160 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان سنتی- مدرن بسازیم

دیدنی ها

گوشواره طالی اشکانی

ساماندهی ورودی تخت جمشید 
آغاز شد

با موزه خون آشام ها 
در پاریس آشنا شوید 

با آغاز فتوحات اسکندر کبیر، تعامل بین تمدن های ایران، میان رودان 
و یونان-روم آغاز شــد. پــس از آن نیز این تعامالت بــا ورود تاجران و 
مهاجران یونانی در طی دوره سلوکی در ایران و سکونت گزیدن رومیان 
در دوران اشــکانی ادامه یافت. این تعامالت میان تمــدن ها، تاثیرات 
بسزایی در سبک، موضوع، روش به کارگیری و اجرای هنرهای منطقه 
ایران و میان رودان در هزاره اول پس از میالد مسیح داشت.  در قسمت 
باالی این گوشواره ظریف که بسیار ماهرانه ســاخته شده، شمایلی از 
اروس )خدای عشق در اســاطیر یونانی( به چشــم می خورد. شمایل 
اروس در ظاهر مردی جوان و بالدار، با موهــای بلند و مجعد به تصویر 
کشیده شده که بخشی از موهایش بر باالی ســر بسته شده است. این 
خدا هر دو دستش را روی نشمینگاه خود نگاه داشته، یکی از بال های 
او به ســمت عقب تا خورده و بال دیگرش نیز از دست رفته است. یک 
حلقه آویزان از قسمت پایین بدنه اروس به چشم می خورد که از آن نیز 
یک مشک شراب سه لوبی آویزان است. ســطح این مشک سه لوبی از 
برآمدگی های ریزی پوشیده شده که در واقع این برآمدگی های ریز به 
صورت جداگانه ساخته شده و ســپس بر سه لوب نصب شده اند. مشک 
شراب در این گوشــواره نمادی از پرستش دیونیسوس، یکی از خدایان 
یونان اســت. ترکیب شــمایل اروس و نمادهای دیونیســوس در این 
گوشواره طال، نشان از وام گرفتن هنر دوره اشــکانی از فرهنگ یونانی 
دارد. همان طور که گفته شد، از روی سبک و موضوع به کار رفته برای 
ساخت این گوشواره طال، می توان گفت که گوشــواره مربوط به دوره 
اشکانیان بوده و احتماال در منطقه میان رودان ساخته شده است.  این 
گوشواره طال 4/6سانتی متر طول دارد و توســط خانم و آقای توماس 
 هوپ به مجموعه موزه اهدا شــد. بر پشت گوشــواره یادداشت هایی
  دیده می شــود کــه جزییــات تاریخچه مالکیــت گوشــواره ها را

 شرح داده است.

مدیر پایــگاه میراث جهانی تخت جمشــید از چــاپ ۵۰ هزار 
بروشور فارســی و انگلیســی معرفی مجموعه تخت جمشید و 

ساماندهی ورودی آن خبر داد. 
مســعود رضایی منفرد بــا اعالم ایــن خبر گفت: بــا توجه به 
مســافرپذیر بودن اماکن تاریخی تخت جمشــید، نقش رستم، 
موزه تخت جمشــید، شــهر اســتخر و نقش رجب و استقبال 
پرشــمار گردشــگران داخلی و خارجی، برای خدمات رسانی 
مناسب به بازدیدکنندگان، برشور دو زبانه معرفی محوطه های 
تاریخی یاد شــده  با همــکاری بخش خصوصی چــاپ و آماده 
توزیع اســت. وی افــزود: همچنین طرح ســاماندهی محوطه 
ورودی مجموعه تخت جمشــید آغاز شده که این طرح با هدف 
ارتقای حریم منظری و زیبا سازی سازگار با شأن محیط تاریخی 
و ایجاد چشــم اندازی  مطلــوب برای گردشــگران، پایه ریزی 
کارشناسانه شده است. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید 
همچنین در نشســت غرفه داران و پیمانکاران بخش خصوصی 
مجموعه، اظهار داشــت : تالش داریم تا با ارائه طرح ساماندهی 
و ارتقای خدمات فرهنگی، بهداشتی و نیز برنامه ریزی مناسب، 
خدمات شایسته ای را به گردشــگرانی که تخت جمشید و دیار 
پارســه را به عنوان مقصد ســفر انتخاب می کنند ارائه کنیم.

رضایی منفرد در ادامه از ســاماندهی و افزایش ســرویس های 
بهداشــتی ایرانی و فرنگی جهت رفاه حال گردشــگران ایرانی 
 و خارجی گفت و افزود: طرح نظارت تاسیســات گردشــگری 
در خصوص ممنوعیت گران فروشی و الزام پیمانکاران به نصب 
بنر قیمت ها، پخش موسیقی متعارف با رعایت موازین محوطه 

تاریخی در دستور کار قرار دارد.

اگر می خواهید مــوزه ای عجیب و کمی ترســناک را ببینید ، موزه 
ومپایرها می تواند یکی از گزینه هایتان باشد. موزه خون آشام  ها یک 
موزه شخصی کوچک است که در نزدیکی شهر پاریس قرار دارد. این 
موزه به این موجودات خیالی تعلق دارد و داســتان  ها و نقش آنها در 
افسانه ها را بازگو می کند. هرچند شــاید برای افرادی که فرانسوی 

زبان نیستند بازدید از آن کمی دشوارتر باشد.
  این موزه بســیار کوچک است و توسط شــخصی که سال ها در این 
باره تحقیق می کرده اســت راه اندازی شده و در آن اشیای عجیب و 
 هر آنچه ممکن است به خون آشــام ها مرتبط باشد جمع آوری شده 
است. حتی در بخشــی از آن تصاویر تمامی هنرپیشــه هایی که  در 
فیلم های هالیوود نقش دراکوال را ایفا کرده اند نیز قرار دارد.   هرچند 
این موزه دقیقا در شــهر پاریس قرار ندارد و اطراف شهر و در لیالس 
واقع شده اســت، اما از طریق متروی پاریس می توان  طی 1۵ دقیقه 

به این موزه رفت و از کلکسیون عجیب و غیرعادی آن دیدن کرد.

سوژه روز

قاب روز

    کاسا دی جولینا
تراژدی معروف رومئو و ژولیت شکســپیر، این خانه متعلق به قرن نوزدهم را به جاذبه ای گردشگری و مکانی دیدنی تبدیل کرده اســت. خانه ای که بسیاری از افراد  معتقدند، محل زندگی ژولیت بوده اســت. این مکان در مرکز شهر قرار دارد و یکی از 
شلوغ ترین اماکن دیدنی در  شهرمحسوب می شود. جلوی در خانه مجسمه ای از ژولیت قرار گرفته و در داخل هم، دکوراسیون قدیمی حفظ شده است. دو دیوار در حیاط هم، مخصوص عشاق است. یکی پر از قفل های صورتی رنگی که اسم افراد روی 

آن نوشته شده و یکی هم پر از دلنوشته و یادگاری... تمامی اینها باعث شده تا اینجا، یکی از رمانتیک ترین جاذبه های گردشگری دنیا باشد.

روح اصفهان بــا هنر آمیختگــی جدایی ناپذیــری دارد به 
گونه ای که در هر گوشــه از این دیار کهن، نشــانی از نقش 
سرانگشتان هنرمندان اصفهانی می توان یافت چه در آثاری 
که حاصل ســال ها تالش هنرمندان با ذوق اصفهانی است و 
چه در وسایل اولیه زندگی که هیچگاه در گذر زمان از نقش 

هنر بی نصیب نمانده است.
در این میــان معماری خانه هــای قدیمی اصفهــان جدا از 
نقشــی که در ایجاد امنیت، آرامش و ســهولت زندگی دارد 
با فرهنگی خاص در زندگی اصفهانی ها گره خورده اســت، 
فرهنگ هنردوســتی و ارزش نهادن به هنر در هر اثری که 
دست بشر در آفرینش آن دخیل است و شــاید این روحیه 
اهمیت به زیبایی های بصری  از حس زیبایی شناسی و توجه 
اصفهانی ها به آفریده های خالق هســتی سرچشــمه گرفته 

باشد.
بدین ترتیب معماری خانه های قدیمــی اصفهان جدا از هر 
نوع نقش و ویژگی با هنر آمیخته شــده است؛ موضوعی که 
حتی در زمان کنونی نیز با وجود برج هایی که ســر بر آستان 
فلک کشــیده اند هنوز برای اصفهانی ها دارای ارزش اســت 
و هــر اصفهانی یا بخش کوچکــی از خانه خود را به شــیوه 
خانه های ســنتی تزیین می کند و یا در افق آینده آرزوهای 
خویش این تفکر را پرورش می دهد کــه روزی خانه خود را 

به نقش  های خیال انگیز خانه دوران کودکی خود برگرداند.

تورج اسالمی کارشناس و استاد معماری که خانه سنتی پدر 
و مادر خود را برای نشســت های خانوادگی بازسازی و حفظ 
کرده  اســت، ویژگی های معماری خاص و ســنتی اصفهان 
را مورد اشــاره قرار می دهد و می گوید: از گذشــته های دور 
توجه به اقلیم در ساخت خانه های اســتان اصفهان به ویژه 
شهرهایی با آب و هوای بسیار گرم مانند کاشان مورد توجه 

بوده است.
نقش هنر در معماری خانه های اصفهان

وی افزود: شــهر اصفهان بــا وجود قرار داشــتن در منطقه 
کویری به دلیل هم جواری با زاینــده رود به طور معمول آب 
و هوایی متعادل داشته و تابستان ها دارای گرمای معمول و 

پاییز و زمستان دارای بارش های متعادل بوده است.
کارشناس معماری ایرانی اســالمی تاکید کرد: بدین ترتیب 
در شــرایطی که در شــهرهایی مانند کاشان اســتفاده از 
روش های خاص برای کاهش گرما در معماری خانه ها دارای 
اهمیت زیادی بوده اســت در شهر اصفهان جنبه های هنری 
بیشــتر از دیگر موضوعات، در ســاخت خانه و ایجاد وسایل 

رفاه و آرامش مطرح بوده است.
وی تاکید کرد: این مســئله موضوعی اســت که کمتر مورد 
توجه قرار گرفته اســت؛ چراکه با توجه به خشــکی کنونی 
زاینده رود، اصفهان به جای شــرایط متعــادل قبلی به واقع 
شرایط گرمای بی حد و ســرمای اندک در زمستان را تجربه 

می کند و این موضوع شــاید باعث شــده تا توجه عمومی از 
نقش نخست هنر در ساخت خانه های اصفهان دور شود.

برخالف معماری امروزی که ســاخت آشــپزخانه های باز 
به شیوه غربی باعث مشــقت و ناراحتی برای بانوی خانواده 
می شــود معماران قدیمی  با ارج نهادن بــه حس ذاتی حیا 
در وجود ایرانیان با ایجاد اندرونــی و بیرونی حس امنیت و 

آرامش در خانواده را مدنظر داشتند.
اســالمی ادامــه داد: باید یــادآوری کنم توجه بــه هنر در 
خانه های دیگر شــهرهای اســتان نیز موضوعی اســت که 
در نگاه نخســت هر چشــمی را خیره می کند؛ اما شاید این 
موضوع به عنوان نخســتین ویژگی  مهم در نگاه به معماری 

این بناها مطرح نباشد.
وی با اشاره به اســتفاده از هنر ایرانی اسالمی در خانه های 
قدیمی اصفهان گفــت: در این خانه هــا از هنرهای مختلف 
دیرینه ایــن دیار مانند گچ بری، منبت و کاشــی اســتفاده 
 شــده و کمک به زندگی آســان تر در کنار ایــن جنبه های 

زیبایی شناختی خاص مطرح بوده است.
کارشــناس معماری با بیان اینکه بســته بــه میزان مکنت 
خانواده و وســعت بنا، اغلب خانه ها دارای اندرونی و بیرونی 
بوده اســت، گفت: معماری امروزی دارای آشــپزخانه های 
بازاســت که مشــقتی برای بانوی خانــواده دارد در حالی 
که  معمــاران قدیمــی  این موضــوع را در نظــر گرفته و با 
ایجاد اندرونــی و بیرونی حــس آرامش را در خانــواده به 
وجود می آوردنــد. وی تاکید کرد: حیاط بــزرگ با اتاق ها و 
نشــیمن های پیرامونی که اطراف آن را نیزانــواع درختان 
فراگرفتــه به همــراه یک یا دو حــوض در هرکــدام از این 
فضاهای اندرونی و بیرونی یکــی از بخش های جدایی ناپذیر 

منازل بوده اســت کــه عــالوه بر نقــش موثــر در ایجاد 
 نشــاط روحی پس از یــک روز کاری، مکانی وســیع برای 

جنب و جوش و افزایش هوش هیجانی کودکان بوده است.
اســالمی افزود: به طور کلی خانه های مجهز بــه اندرونی و 
بیرونی دارای بخش هایی مانند داالن یا هشــتی برای ورود 
غیرمستقیم به خانه، هشــتی ورودی، راهرو ورودی، ایوان، 
حیاط و اتاق های اطــراف آن، حــوض، زیرزمین، فضاهای 

خدماتی و سرویس ها و بهار خواب بوده است.
وی تاکید کــرد: همچنین اغلب خانه هــای اصفهان دارای 
ایوانی وســیع در طبقه دوم به عنوان یکی از نشــیمن های 

خانه بودند که به حیاط بزرگ خانه اشراف داشته است.
تاثیر معماری در پرورش روح

وی اضافه کرد: از نمونه های بســیار شــاخص این خانه ها با 
ویژگی های بیان شــده خانه موســوم به پدر بانوی مجتهده 
امین و خانه شیخ االســالم است که توســط میراث فرهنگی 
اصفهان مورد بازســازی قرار گرفته اند. گرچه بخشی از خانه 
بانو مجتهده امین در اثر غفلت و در مســیر خیابان سازی از 
میان رفته اســت. تاثیر معماری خانه ها بر هوش، شخصیت 
و پرورش روح موضوعی اســت که با توجه به شواهد تاریخی 
رویای بازگشــت به خانه های ســنتی اصفهــان را در ذهن 

تقویت می کند.
بررســی خانه  شــیخ بهایی به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
دانشمندان جهان اسالم و خانه بانو امین به عنوان نمونه های 
شــاخص معماری و زیبایی شناسی بصری نشان می دهد که 
شــاید تاکنون تحقیق جامعی در این ارتباط انجام نشــده 
اما گویا فضای معماری جدای از شــیوه تربیــت در این امر 

بی تاثیر نبوده است.

در معماری خانه های اصفهان بیش از هرچیز توجه به جنبه های زیبایی شناختی و استفاده از هنر سرانگشتان 
هنرمندان در باورخیال می نشیند و سبک زندگی هنرمندانه اصفهانی ها چشم ها را نوازش می دهد.

در شهر اصفهان 
جنبه های هنری 

بیشتر از دیگر 
موضوعات، در 
ساخت خانه و 

ایجاد وسایل رفاه 
و آرامش مطرح 

بوده است

 بــه دنبــال اختالفــات سیاســی بــه وجــود آمده 
میــان جمهوری اســالمی ایران و رژیم ســعودی در 
 طول ماه های گذشــته و پافشــاری مســئوالن این
  کشــور بر حل نشــدن روابط به شــکلی دوســتانه،

 ایــران به طور رســمی پروازهای حج عمــره و تمتع 
خود را به عربســتان متوقف کــرد. موضوعی که خود 
 را در آمارهای شش ماهه نخست امسال به طور کامل

 نشان می دهد.
با وجود پیگیری های گسترده ســازمان حج و زیارت 
برای از ســرگیری ســفرهای حج آن هم در شرایطی 
که امنیت و احترام کامل زائران ایرانی رعایت شــود، 

عربســتان ســعودی از ارائه  هرگونه ضمانتی در این 
زمینه سرباز زد تا عمال شــرایط برای آینده پروازهای 
حــج در هاله ای از ابهام قــرار گیرد. در کنار مســائل 
عقیدتی و سیاسی قطعا این توقف در عرصه اقتصادی 
نیز تاثیر خــود را خواهد گذاشــت و در این بین قطعا 
ســعودی ها بیشــترین ضرر را متحمل خواهند شد 
و البته صنعــت هواپیمایی ایران نیــز باید برای خود 

جایگزین های مطمئنی تعریف کند.
براســاس آمارهایی که از شــش ماه نخســت امسال 
منتشــر شــده با توقف 1۰۰ درصدی تمام نشســت 
و برخاســت ها به مقصد یا از مبدأ عربســتان صنعت 
هوایی ایران با کاهشــی حدود ۲۰۰ هــزار نفری در 

مسافران بین المللی خود روبه رو شده است.
آمارهای شش ماهه اول سال 1۳۹4 نشان می دهد در 
طول این مدت ایران 1۲16 پــرواز از مبدأ یا به مقصد 
عربســتان را مدیریت کرده که در این پروازها بیش از 
1۹۹ هزار نفر مسافر حضور داشــته و بیش از ۳6۵۰ 

هزار کیلو بار جابه جا شده است.
در بین فرودگاه های ایران نیز فرودگاه امام )ره( نیز با 
انجام 4۰۸ پرواز و جابه جایی بیش از 66 هزار مسافر 
بیشترین تردد را به سمت کشور سعودی داشته و پس 
از آن فرودگاه مشــهد با 14۹، اصفهان با ۸۲، شیراز با 

۷۲، ساری با ۷1 و تبریز با 6۵ پرواز قرار داشتند.
در عرصه جابه جایی بــار نیز همیــن ترتیب رعایت 
شــده و فرودگاه امام خمینی )ره( با جابه جایی بیش 
از یک میلیــون و 1۰۰ هزار کیلو بار صدرنشــین این 

حوزه بوده اســت. با لغو پروازهای حج در سال جاری 
تمام این آمارها به عدد صفر رســیده اســت تا به این 
ترتیب فرودگاه های ایــران راه حل های کالن خود را 
به ســمت دیگر مقاصد خارجــی برنامه ریزی کنند. 
در ایــن بین آمارها نشــان از آن دارد که در ســفر به 
شهرهای زیارتی نجف توانســته باالترین درصد را به 
خود اختصاص دهد.در شش ماه ابتدایی امسال بیش 
از ۹4 درصــد پروازها، بیش از ۹۵ درصد مســافران و 
بیش از ۹4 درصد بار و پســت های پروازی به مقصد 
شهرهای زیارتی به ســمت نجف حرکت کرده و پس 
از آن دمشــق درصد کوچکی از این آمارها را به خود 

اختصاص داده است.
اگر به این آمــار افزایش قابل توجه تعــداد پروازهای 
مســتقیم ایران به کشــورهای اروپایی و کشورهای 
شرق آســیا را نیز اضافه کنیم، مشــخص می شود که 
صنعت هوایی ایران بــه خوبی توانســته جایگزینی 
مناسب برای پروازهای کشور عربستان به وجود آورد 
و در این بین سعودی ها هســتند که بیشترین ضرر را 

متحمل شده اند.
با وجود آنکه به نظر می رســد سیاست های جاهالنه 
دولت ســعودی در تالش برای توقف حضور حاجیان 
ایرانــی در مکه و مدینــه تداوم نخواهد داشــت و در 
آینده ای نزدیک می توان بار دیگر به بازگشت با عزت 
زائران ایرانی فکر کرد، امــا انعطافی که صنعت هوایی 
ایران نشان داده هرگونه تهدیدی در عرصه اقتصادی 

در رابطه با لغو پروازهای حج را بی اثر کرده است.

نقش خیال انگیز »هنر« بر خشت وگل خانه های سنتی یک شهر؛

اصفهان سنتی-مدرن بسازیم

 لغو پروازهای حج با صنعت هوایی ایران چه کرد؟

نجف جور سعودی ها را می کشد

ویژه

خانه تاریخی و پدری محمد میرشکرایی، پیشکسوت مردم شناسی 
در تفرش به موزه مردم شناسی تبدیل شد.

شــبان میرشــکرایی دربــاره تبدیــل خانــه اجدادش بــه موزه 
مردم شناسی در تفرش که توسط رییس ســازمان میراث فرهنگی 
افتتاح شد گفت: این خانه بهمن ماه سال ۷۹ به شماره ۲۹۷1۲ در 

فهرست میراث ملی ایران ثبت شده بود. 
این خانه بخشی از مجموعه  بزرگی اســت که به موزه تبدیل شده 
اســت. در گذشــته یکی از بزرگ ترین خانه های تفرش با ارسی و 
حیاط های متعدد بود که بخش اصلی آن در دهه ۲۰ تخریب شــد. 
وی گفت: بنای مذکــور از مجموعه خانه هایی بود که تا ســال ۷۰ 
مادربزرگ من در آن زندگی مــی کرد، اما با فوت ایشــان آن را به 
ســازمان میراث فرهنگی دادیم تا تخریب نشــود و به موزه تبدیل 
کنند. مرمت بنا از ســال ۸۰ شروع شــد و مدیرکل امور موزه ها و 
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان در تغییر کاربری این خانه به موزه 
همکاری کردند. علت انتخاب آن نیز فــارغ از اینکه پدرم در حوزه 
مردم شناســی متخصص اســت و جدا از ارزش معماری این خانه، 
اهمیت آن در میان مردم تفرش است. این خانه دارای ارزش میراث 
ناملموس مردم تفرش نیز هســت چون بسیاری از آیین ها و مراسم 
مذهبی، گردهمایی ها، عروســی و حل مشکالت در این خانه شکل 
می گرفت و مردم این خانه را پاتوق حل مشکالت خود می دانستند. 
از این جهت در زمان افتتاح نیز مردم تفرش در این خانه جمع شده 

و از تبدیل آن به موزه خوشحال بودند.

خانه پدری پیشکسوت مردم شناسی 
به موزه تبدیل شد

اکبر ربانی فرد عضو هیئت مدیره ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان اصفهان با اشــاره به اینکه برای استفاده از هرکدام 
از شــیوه های قدیمی معماری اصفهــان محدودیت قانونی 
وجود ندارد، گفته که در فضای کنونی، معماری غربی چه در 
داخل و چه نمای ساختمان های جدید نفوذ کرده و با توجه به 
اینکه روحیه دسته جمعی زندگی کردن خانواده های قدیمی 
به اســتقالل خانوادگی مبدل و زندگی های افــراد از حالت 
درون گرایی به برون گرایی گرویده اســت، بخشی از معماری 

قدیمی اصفهان یا ایران دیگر قابل دسترسی نیست. 
این کارشناس با اشاره به اینکه با وجود سازه های بتونی فعلی 
در ساختمان هنوز می توان از مصالح سنتی قدیمی ماند آجر، 
کاشی، آیینه و غیره استفاده کرد، گفت: شاید نتوان معماری 
قدیم اصفهان را به دلیل تعدد جمعیت، کوچک شدن خانه ها 
و تبدیل آنها به آپارتمان به شــکل کامل احیا کرد؛ اما هنوز 
هم در همین خانه ها می توان از شــیوه های سنتی معماری 

اصفهان مانند استفاده از هنرهای مختلف بهره گرفت.

ضرورت نهادینه سازی فرهنگ ساخت خانه های 
سنتی

وی بــا تاکید بــر اهمیت نهادینه ســازی فرهنگ ســاخت 
خانه های ســنتی در جامعه اضافه کرد: در ایــن میان نباید 
از خواســت جامعه غافل باشــیم؛ چراکه بدون درخواســت 
برای ساخت خانه های ســنتی نه مصالح قدیمی آن به وفور 
قابل دسترســی خواهد بود و نه نیروی کار با مهارت ساخت 
خانه های ســنتی وجود خواهد داشــت. به نظر می رسد به 
دلیل ُمهر شدن نام »سنتی« به ازای اســتفاده از هرکدام از 
شــیوه های قدیمی مطــرح در معماری اصفهــان، تمایل به 
ساخت خانه به این شــیوه ها نیازمند هزینه های گزافی است 
که از پس هر کسی برنمی آید. همچنین با توجه به نبود موانع 
قانونی در اســتفاده از معماری سنتی اصفهان شاید بازگشت 
به معماری قدیم بیــش از هر چیز نیازمنــد پیرایش روح از 
جنبه دغدغه های دنیوی و ارزش زدایــی از طرح های غربی 

معماری در جامعه است.

لزوم بازگشت به معماری سنتی اصفهان

خبر

گردشگری
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پیشنهاد  سردبیر:
بیداد عطش در سرزمین » هزار چشمه «

ویژه

اخبار

موافقان و مخالفان شکار نهنگ
 در نشست جهانی اسلوونی

اجراي طرح یك ساعت با محیط بان 
در مدارس استان اصفهان

دستگیری  متخلفان شکار 
و صید پرندگان استان

همزمان با آغاز شصت و ششــمین نشست دو ساالنه کمیسیون 
بین المللی شکار نهنگ، دوســتداران محیط زیست و مخالفان 
 شــکار نهنگ در برابــر محل برگزاری این نشســت در شــهر 

» پورتوروژ « اسلوونی تظاهرات کردند.
به گــزارش ایســنا، در عین حال بــا وجود همــه مخالفت ها، 
طرفداران شــکار این حیوان با توجیه پژوهش های علمی از این 

فعالیت دفاع می کنند.
جوجی موریشــتا رییس هیئت نمایندگی ژاپن در این نشست 
گفت: هر زمان که ما به ماهیگیری، شــکار یــا فعالیت دیگری 

شبیه این می پردازیم، به علم نیاز داریم. 
اســتفاده از منابع طبیعی نیاز به علم دارد. ممکن است رویکرد 

علمی متفاوت باشد ولی خود علم همیشه مورد نیاز است.
برزیل پیشــنهاد داد تا در آب های جهان برای نهنگ ها مناطق 
شکار ممنوع در نظر گرفته شود و اســترالیا نیز معتقد است که 
می توان برای جلوگیری از کشته شدن نهنگ ها در پژوهش های 

علمی از روش های کم خطر استفاده کرد.
» جــاش فرایدنبــرگ « وزیر محیط زیســت اســترالیا گفت: 
همان طور کــه می دانید اســترالیا بــه میزان قابــل توجهی 
بودجــه داده و بــه طــرح مشــترک پژوهشــی 12 کشــور 
 اقیانوســیه برای به کارگیــری روش هــای غیرمرگبار کمک 
 کرده است. نصب فرســتنده های صوتی و ایستگاه های شنود 
زیر دریایی و استفاده از ردیابی ماهواره ای می توانند روش های 
پژوهشی بســیار موفقیت آمیز، عملی و موثری باشند بدون آن 

که از مواد کشنده استفاده شود.
ژاپن بــه دلیل شــکار نهنگ بــرای مقاصد تجاری و بــه بهانه 
 پژوهش های علمی، همواره مورد اتهام طرفداران محیط زیست 
در جهان بوده است. در عین حال کشورهای دیگری نیز همچون 
نروژ و ایســلند از این اتهام مبرا نیســتند. در کانادا، روســیه و 
دانمارک نیز شــکار نهنگ برای مصرف خوراکی به طور سنتی 

رواج دارد.

به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیست اصفهان» پارما « 
فیروزه سعادتي رییس اداره آموزش و مشــارکت هاي مردمي 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به مراحل اجراي 
 این طــرح در اصفهان گفت: طرح یک ســاعت بــا محیط بان 
در استان اصفهان به صورت گسترده در ۶۹ روستا و 11 منطقه 
شــامل پارک ملي، پناهگاه حیات وحش و منطقه شکارممنوع، 

اجرا خواهد شد.
 وي همچنیــن ازهمــکاري گســترده و حمایت همــه جانبه 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان با این طــرح خبرداد و افزود: 
این طرح در شــهر برزک از توابع کاشــان درنیمه اول مهرماه 
 سال جاري با برگزاري جلســات توجیهي براي مربیان بهداشت 

و پرورشي مدارس آغاز شد ه است.
سعادتي در ادامه اظهارداشت: 2۷ محیط بان از مناطق مختلف 
 تحت مدیریت حفاظت محیط زیســت اســتان اعالم همکاري 
با این طرح کرده اند کــه پس از برگزاري جلســات توجیهي و 
اجراي فاز نخســت بــا همــکاري ادارات آمــوزش و پرورش 
 شهرســتان ها حضــور محیــط بانــان در مــدارس و اجراي 

آموزش ها آغاز خواهد شد.
گفتني اســت: بنا به آیین نامه اجرایي این طرح همزمان با آغاز 
ســال تحصیلي ۹۶-۹۵ طبق توافق به عمل آمــده بین وزارت 
 آموزش و پرورش وســازمان حفاظت محیط زیســت کشــور، 
محیــط بانان با حضــور در روســتاهاي اطــراف مناطق تحت 
مدیریت شامل پارک ملي و پناهگاه حیات وحش دانش آموزان 
 ر ا با شــرح وظایف محیط بان و شــیوه هاي حفاظت از مناطق 

و توانمندي هاي زیست بومي منطقه آشنا خواهندکرد.

 ماموران اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان، متجاوزین 
به حریم طبیعت را به مراجع قضایی معرفی کردند.

دو متخلف شــکار و صید درزیســتگاه هاي طبیعي شهرستان 
بویین و میاندشــت دســتگیر و به مراجع قضایي معرفي شدند. 
ماموران این اداره در حین گشت و کنترل زیستگاه هاي طبیعي 
 شهرســتان دو متخلف شــکار و صید را در حین شروع به شکار 
و قبل از اقدام به شکار بعد از تعقیب و گریز شناسایي و دستگیر 
کردند. از این متخلفان دو ســالح شکاري ســاچمه زني کالیبر 
 12 دولول و تک لول و ســایراداوت شــکار کشــف و ضبط شد 
و پس از دســتگیري جهت ســیر مراحل قانوني تحویل مراجع 

قضایي شدند.
در شهرستان سمیرم نیز، دومتخلف شکار و زنده گیري پرندگان 
شکاري در شهرستان سمیرم دستگیر و به مراجع قضایي معرفي 
 شــدند. ماموران یگان حفاظت محیط زیســت این شهرستان 
حین پایش و کنترل مناطق و زیستگاه ها در محدوده دشت گاو 
تپه منطقه شکارممنوع حنا، دو متخلف شکار و زنده گیر بازهاي 
شکاري را ضمن چند روز مراقبت و رصد و دوربین کشي منطقه 
داخل کوخه زنده گیري مشاهده و تحت نظر گرفته و متخلفان 

را شبانه دستگیر کردند.
در بازرســي از مخفیــگاه متخلفــان دو پرنده شــکاري از نوع 
دلیجه، بقایاي شکار شده یک بهله جغد، سه فاخته و یک قطعه 
 بلدرچین وحشــي و ادوات شــکار و صید شــامل دو رشته تور 
زنده گیري، دو عددکشه و کوخه، یک دستگاه دوربین چشمي، 
یک قبضه اســلحه ۴/۵ دوربین دار و یک دستگاه موتورسیکلت 

کشف و ضبط شد. 
دلیجه با نام علمي Falco tinnunculus: پرنده اي شــکاري 
از رده شــاهین اســت. طول بدن این پرنده ۳1 تا ۳۷ سانتیمتر 
و وزن1۸۰ گرم است. شــباهت زیادي به دلیجه کوچک دارد. 
بال هاي نوک تیــز و دم باریک، این پرنده را در زمره شــاهین ها 
قرار مي دهد و اندازه کوچک و عادت درجا بال زدن هاي طوالني، 

نشانه دلیجه بودن آن است. 
بال ها باریک و دراز و منقار کوتاه و قالب مانند است و دم نسبتا 

بلندي دارد که در انتها کمي گرد مي شود.

دانستنی ها

نگاه روز

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب 
 گفــت که یــک قطعه مرغابی شــانه بســر ) کشــیم ( 
آسیب دیده، توسط دوســتداران محیط زیست تحویل 
ایــن اداره و در ســواحل زرینــه رود زیســتگاه پرنده 
 رهاســازی شــد. اکبر محمدیان افزود: ایــن پرنده که 
به دالیل نامشخصی دچار ضعف شده بود، به مدت 2 روز 
در این اداره نگهداری شــد. وی اظهار کرد: بعد از حصول 
 اطمینان از سالم بودن وضعیت جســمانی پرنده کشیم 
 و مشــاهده نشــدن هر گونه زخــم یا عالیــم بیماری 

در سواحل زرینه رود به طبیعت بازگردانده شد.
 وی بیان کرد: با توجه به موقعیت شهرســتان میاندوآب 
 و وجــود رودخانــه هــای زرینــه رود و ســیمینه رود 
و همچنین مناطق تاالبی فراوان هر ســاله با سرد شدن 
هوا پرندگان آبزی و کنار آبزی به ســواحل و مناطق آبی 

این شهرستان کوچ می کنند.
محمدیان گفت: افزایش جمعیت گونه های حیات وحش 
عالوه بر اینکه می تواند تامین کننده بخشــی از نیازهای 
اهالی بومی منطقه باشــد، زمینه مناســبی برای توسعه 
گردشــگری و توســعه پایدار از جمله ایجاد سایت های 

پرنده نگری نیز ایجاد می کند.
 رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت میانــدوآب 
 بــا تقدیــر از مشــارکت بســیار خــوب دوســتداران 
محیط زیســت این شهرســتان، افزود: مامــوران یگان 
 حفاظت محیط زیســت این اداره در این فصل گشــت 
و کنتــرل هــای مســتمری به منظــور جلوگیــری از 
 صیــد غیرمجاز انجــام می دهنــد و مردم نیــز ضوابط 

زیست محیطی را در این ایام رعایت می کنند.
 کشــیم یا مرغابی شــانه بســر گونه ای پرنده از راسته 
 کشــیم ســانان ) Podicipediformes ( اســت که 
با گستره فراوانی در سراسر جهان، پیدا می شود، اعضای 
 این راســته پرندگانی شیرجه زن هســتند که پیرامون 

آب های شیرین زندگی می کنند. 
 ایــن راســته تنهــا یــک تیــره دارد که کشــیمیان 
) Podicipedidae ( نامیده می شود و شامل 22 گونه 
 در ۶ سر رده است و بیشــتر از ماهی و حشــرات تغذیه 
می کنند ولــی گاه اقدام بــه خوردن صدف و ســخت 

پوستان نیز می کنند.
 شهرســتان میاندوآب با بیش از2۶۰ هــزار نفر جمعیت 

در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد.

وقتی از او می پرسم که خودش خودروی شــخصی دارد یا نه؟ 
بعد از یک بله قاطــع می گوید من یک دوچرخــه دارم و اکثر 
کارهایم را با آن انجام می دهم، پیــاده روی می کنم و در برخی 
موارد از وسایل نقلیه عمومی اســتفاده می کنم. سه شنبه های 
بدون خودور پویش نام آشــنایی برای ایرانیــان در اقصی نقاط 
کشور است که در کمتر از یک ســال از زمان تولدش، به بستر 
 مهمی برای حرکت اجتماعی بدل شده اســت. امروز بسیاری 
از شهروندان ایرانی خطر استفاده بی پروا از خودروهای شخصی 

را برای سالمتی خود و اطرافیان شان درک کرده اند. 
به گزارش ایســنا، آلودگی هوا برای بســیاری از ما شهروندان 
ایرانی دیگــر مفهــوم دور و غریبی نیســت. همه ســاکنین 
کالنشــهرها حداقل برای یک بار هم که شــده دگرگونی های 
جسمی ناشی از آلودگی هوا را تجربه کرده اند برای همین شاید 
به این فکر هم افتاده  باشــند که برای تغییــر این وضعیت چه 
باید کرد؟ شاید برخی از ما مشــکل آلودگی هوا را مثل بسیاری 
از مشکالت، تنها ناشــی از کم توجهی برخی مسئوالن دانسته، 

تسلیم شرایط شده و پذیرفته باشــیم که باید وضعیت موجود 
هوا و حتی بدتر شدن هر روزه آن را تحمل کنیم.

 اما از ســوی دیگر برخی از ما ســعی کرده ایم در کنــار انتقاد 
از تصمیم گیران دولتی، پیکان انتقاد را به ســمت خود و شیوه 
زندگی مان نیز نشــانه برویم؛ در این شــرایط است که بیش تر 
عمق فاجعه آلودگی هوا و عوارض ناشی از آن را درک می کنیم 
و درصدد آن برمی آییم تا گامی در جهت مقابله با این شــرایط 
مخــرب آلودگی برداریــم و خودمان هم بــرای بهبود کیفیت 
زندگی تالش کنیم و امید نداشــته باشــیم که دستی از غیب 
مشکالت ما را حل کند؛ مشــکالتی که خود ما نیز در ایجاد آن 

سهم بسزایی داشته ایم.
 اســتفاده بی مهابا از خودوری شــخصی آن هم تک سرنشــین 
از آن دست کارهایی است که بسیاری از ما مرتکب آن می شویم 
که عواقب آن دامن سایر شــهروندان را نیز می گیرد و از داشتن 
هوایی سالم محروم می شــوند. در این میان برخی چون محمد 
بختیاری، ایده پرداز » کمپین سه شــنبه های بدون خودرو « از 

آن دست افرادی است که برای تغییر شــرایط موجود و ایجاد 
هوای پاک برای خود و دیگران کمر همت بسته است.

» سه شــنبه های بدون خــودرو « پویــش نام آشــنایی برای 
 ایرانیان در اقصی نقاط کشــور اســت که در کمتر از یک سال 
از زمــان تولدش، به بســتر مهمی بــرای حرکــت اجتماعی 
بدل شده اســت. امروز بســیاری از شــهروندان ایرانی خطر 
 استفاده بی مهابا از خودروهای شــخصی را برای سالمتی خود 
 و اطرافیان شــان درک کرده انــد. در این میان دعوت شــدن 
به چالش مهم گذراندن یک روز بدون خــودرو حرکت مهمی 

است که این فعال محیط زیست آن را رقم زده است.
باید تغییرات را از خودمان شروع کنیم

وی تاکید کرد: پیام ســاده ایده » سه شنبه های بدون خودرو « 
این است که برای اینکه  سزاوار زندگی در سرزمینی برخوردار 
 از مواهــب متنوع گیاهی و جانوری باشــیم، بایــد تغییرات را 
از خودمان شــروع کنیم و نباید انتظار داشته باشیم که دیگران 

سرزمینی را تدارک ببینند که در شأن ما باشد. 

 باید نشــان دهیم کــه می توانیــم دولت ســاز و تغییردهنده 
در رفتار سایر شهروندان، حاکمان و مدیران باشیم برای این کار 
هم باید از خودمان شروع کنیم، بنابراین » پویش سه شنبه های 
بدون خودرو « یک پویش محیط زیســتی صرف نیســت بلکه 
یک پویش اجتماعی اســت که به بهبود شــاخص های توسعه 
ســرمایه های اجتماعی کمــک می کند. مدیرعامل موسســه 
زیســت محیطی محافظان طبیعت مرکزی بــا تاکید بر اینکه 
عالوه بر موسسات زیست محیطی هیئت های دوچرخه سوای، 
شهرداری شهرهای رفسنجان، یزد، شیراز، اصفهان و... از پویش 
حمایت کردند، افزود: این پویش مرزهای ایران را در نوردیده و 
میان به هموطنان ایرانی خارج از کشــور نیز ورود کرده است. 
ایرانیان مقیم در کشــورهای آلمان، اتریش و نروژ ما را حمایت 
کردند و پویش را در آنجا ادامه دادند تا قوت قلبی برای ایرانیان 
 داخل کشــور باشــد. حتی ایرانیان حاضر در نــروژ کاورهایی 
با محوریت سه شــنبه های بدون خودرو طراحی کرده و برای ما 

ارسال کردند.

برای نخســتین بار گونه » جغــد طالیی « در اســتان 
هرمزگان مشاهده و ثبت شد.

دوربین هــای تله ای که بــرای پایش فصلــی منابع آبی 
در زیســتگاه های شــمال شهرســتان بندرلنگه توسط 
کارشناســان و همیاران پروژه حفاظــت از قوچ  و میش 
الرستان کارگذاری شــده بودند، این بار حضور پرنده ای 
 را ثبت کردند که تاکنون در اســتان هرمزگان مشاهده 
 نشــده بود. ایــن دوربین هــا در یکی از آبشــخورهای 

این منطقه، از یک جغد طالیی عکس برداری کردند. 
این پرنده تاکنون تنها ســه بار در ایران مشاهده شده بود 
که با این ثبت، چهارمین مشاهده این گونه جغد نیز رقم 
خورد. حسن پیشوایی کارشــناس موسسه حیات وحش 
میراث پارســیان در این باره می گوید: نخستین مشاهده 
این پرنده مربوط به مشهد بوده و پس از آن در شهرستان 
جم اســتان بوشــهر و » کلوت ســرخابی « در نزدیکی 

شهرستان مهریز استان یزد مشاهده شده است.
محلی کــه این پرنده مشــاهده شــده، منطقــه ای در 
شمال شهرســتان بندرلنگه در غرب اســتان هرمزگان 
اســت. این منطقه یکی از زیســتگاه های مهم گوسفند 
 وحشی الرستان است که توســط مردم محلی، موسسه 
تشــکل های  و  پارســیان  میــراث  وحــش  حیــات 
کل  اداره  نظــارت  بــا  و  محلــی  زیســت محیطی 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان هرمــزگان تحت 
حفاظت قــرار دارد. ایــن دوربین گذاری نیــز با هدف 
 پایــش فصلــی منابع آبــی مــورد اســتفاده و مطالعه 

گونــه های همزیســت قــوچ  و میش الرســتان در این 
 منطقه انجام شــده اســت. جغــد طالیی با نــام علمی

 Strix butleri جثه ای نســبتا کوچک دارد و چشمان 
آن زرد نارنجی دیده می شوند. ســر این پرنده نسبتا گرد 
و در حالت پرواز شبیه جغد جنگلی است. صفحه صورت 
 نیز ســفید چرکی با نوار تیره ای در وســط پیشانی است 
با زیر تنه ای به رنگ سفید نخودی با رنگ نامشخص گل 
اخرایی و روتنه و بال ها شــبیه جغد جنگلی است و روی 
 دم و بــاالی آن رگه های کمرنگ طالیی دیده می شــود. 
این پرنده، شــب ها فعال اســت و زیســتگاه اصلی آن را 
مناطق بیابانی تشکیل می دهند. وی در ادامه گفت: نکته 
جالب درباره دو مشــاهده اخیر این پرنده آن است که هر 
دو مشاهده در اســتان یزد و هرمزگان در مناطقی انجام 
شــده که خارج از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت 
محیط زیست بوده اند و با مشارکت جامعه محلی و ادارات 
کل حفاظت محیط زیست استان ها حفاظت می شده اند. 
از طرف دیگر هر دو مشــاهده نیز توســط دوربین های 
تله ای به ثبت رســیده اند. پیشــوایی افزود: دوربین های 
تله ای با ورودشــان بــه عرصه مطالعــات حیات وحش، 
کمک هــای فراوانی بــه متخصصان کرده اند. بررســی 
گونه هایی که مشاهده مستقیم آنها دشوار است، بررسی 
رفتار برخی گونه هــا و ثبت حضــور گونه های مختلف 
در یــک منطقه از جمله اطالعاتی اســت که به وســیله 
دوربین های تله ای به دست می آیند و در برنامه ریزی های 

حفاظت از گونه ها و زیستگاه ها نقشی حیاتی دارند.

رها سازی مرغابی شانه بسر در سواحل زرینه رود

سه شنبه های بدون خودرو ایران را درنوردیده است

ثبت حضور جغد طالیی برای نخستین بار در هرمزگان 

 کارشناســان و صاحــب نظــران عرصه محیط زیســت 
و منابع طبیعی معتقدند بحران آب و آلودگی هوا دو تهدید 
 جدی و بالقوه ای محســوب می شــوند که حیــات و بقا را 

در عرصه زیست محیطی به مخاطره می اندازند.
در این میــان برخی تاثیرات مخــرب محدودیت های آبی 
 را به مراتب ســنگین تر از آالیندگی هــوا قلمداد می کنند 
 و معتقدند پیامد هــای کم آبی و بی آبی با شــدت و عمق 
هر چه بیشــتری امکان حیات عادی و طبیعی را از عرصه 
زیست محیطی سلب می کند. در طول سالیان اخیر، بحران 
آب به یکی از چالش های اساســی عرصــه طبیعی جهان 
تبدیل شده که کشــور ایران و عرصه طبیعی و اقلیمی این 
مرز و بوم نیز از مخاطرات این تهدید مصون نبوده  اســت. 
عمق خطر بحــران آبی در کشــور ایران به میزانی اســت 
 که چندی پیش مســئوالن عالی رتبــه وزارت نیرو، از آن 
به عنوان یکی از جدی ترین تهدیدات تمدن ایران زمین یاد 
کردند. از سوی دیگر،برآوردها و پیش بینی های تحلیلگران 
 بر این واقعیت تلخ استوار است که در  آینده اغلب اختالف 

و جنگ ها بر حول محور آب و تامین آن می چرخد.
جنــگ آب واژه ای اســت کــه بارهــا و بارها از ســوی 
 اندیشــمندان در اقصــی نقاط ایــن جهان مطرح شــده 
و اســتمرار وضعیت موجود، موید تنگناهــا و چالش های 

 عمیق و بحرانی اســت کــه گریبانگیر انســان و طبیعت 
 خواهد شــد. فــارغ از ایــن گمانه زنــی هــا، تحلیل ها 
 و پیــش بینی هــا، بحــران آبــی در کشــور ایــران نیز 
به دغدغه ای جدی میان مســئوالن و کارشناسان ذیربط 
 تبدیل شــده اســت. کم آبی و بــی آبی در برخــی نقاط 
این مرز و بوم به میزانی شــدت پیدا کرده که عمال زندگی 

عادی مردم را تحت الشعاع قرار داده است.
اســتان چهار محال و بختیاری که روزگاری به ســرزمین 
 آب و هزار چشمه شــهره بود، یکی از محدوده های مذکور 
به شمار می رود که در حال حاضر با نارسایی های متعددی 

در این عرصه دست و پنجه نرم می کند. 
فتــح ا... محبوبــی، یکی از فعاالن ســابق عرصه زیســت 
 محیطی اســتان چهار محال بختیاری و کارشــناس رشته 
منابع طبیعی، با اشــاره به جدی بــودن معضل کم آبی در 
استان مورد اشاره، اظهار داشت: قریب به2۳۰ شهر و روستا 
در خطه مذکور، با تانکر آبرسانی می شوند و برخی از مردم 

محلی در اغلب روزهای سال با قطعی آب مواجه هستند.
وی افزود: عمق بحــران، زمانی مبرهن و عیان می شــود 
 که روســتایی همچــون یــان چشــمه در دو کیلومتری 
سد زاینده رود در طول 2۴ ساعت شــبانه روز، تنها قریب 

به۶۰ تا۷۰ دقیقه از نعمت آب برخوردار است. 

کارشناس منابع طبیعی گفت: مشــکالت و نارسایی های 
حوزه آبی در محدوده های دیگری از این اســتان همچون 

شهر سردشت نیز به چشم می خورد.
تونل های انتقــال آب، چهارمحال بختیاری را 

با بحران مواجه کرده است
کارشــناس منابع طبیعی با اشــاره به برخورداری استان 
چهار محال بختیــاری از منابع و گذرگاه های آبی بســیار 
در روزگاران نه چندان دور گذشــته گفت: تعبیه تونل های 
انتقال آب منجر به ظهور و بروز تبعات و پیامدهای مخرب 

جدی و عمیقی در این خطه شده است.
وی افزود: برخی گمان می کنند ایــن خطه از لحاظ منابع 
آبی با کمبود خاصی مواجه نیســت، اما به واقع منابع آبی 
 موجود در ایــن حوزه عمدتا مشــمول آبی می شــود که 
در مســیر و گذرگاه این خطه انتقال پیــدا می کند و عمال 
امکان اســتفاده و بهره منــدی از چنین منابــع آبی، برای 

استان مورد اشاره وجود ندارد.
 محبوبــی عنــوان کــرد:۳۰ تــا۴۰ درصــد آب خروجی 
این اســتان به واسطه رودخانه ) خرســان ( از ضلع جنوبی 
 وارد می شــود و ســپس با عبور از محدوده ای مشــخص 
به کارون می پیوندد، بدون آنکه امکان استفاده از یک قطره 

از این آب برای چهار محال و بختیاری وجود داشته باشد.
کاهش ایستایی آب در دشت ها

پروانه بویراحمدی، کارشناس منابع طبیعی، ضمن نگران 
 کننده عنــوان کردن تهدیــد آبی در اســتان چهارمحال 
و بختیاری گفت: بر اســاس مطالعات انجام شــده، سطح 
ایستایی آب در دشــت های این خطه با افت و کاهش قابل 
توجهی مواجه است و این معضل به میزانی جدی است که 
۸ دشت این اســتان ممنوعه اعالم شده اند و ۴ دشت دیگر 

نیز در صف انتظار ممنوعیت احتمالی قراردارند. 
وی افزود: برداشت های بی رویه از منابع آبی، اجرایی شدن 
برخی طرح های غیر کارشناســی در ســال های گذشته و 
 اســتفاده از شــیوه های ســنتی آبیاری در حوزه زراعت 
 و کشــاورزی از عوامل اصلــی کاهش منابع آبی به شــمار 
می رود و با اســتمرار این وضعیت، دور از ذهن نخواهد بود 
 که تا ۷ سال آینده، منابع آبی اســتان تمام شود و رسیدن 
 به ایــن نقطه  بــرای چهار محــال بختیــاری فاجعه آمیز 

خواهد بود.
از تغییر الگوی بارش ها تا گستره بیابان زایی

بویر احمدی با اشــاره به کاهش چشمگیر نزوالت آسمانی 
در قالب برف و تغییر الگوی آن به صورت باران عنوان کرد: 
اساسا بارش برف، نقش بسزایی در تامین منابع زیرزمینی 
آب ایفا می کند و پایداری منابع آب تامین شــده توســط 
باران، قابل مقایســه با نزوالت آســمانی بــه صورت برف 
 نخواهد بود. وی افــزود: روزگاری، یخچــال های طبیعی 
 در این اســتان، ظرفیت بالقوه و ویــژه در تامین منابع آبی 
 ایــن خطه محســوب می شــد، اما در ســال هــای اخیر 
 و به خصــوص یک دهه گذشــته با افزایش دمــا و کاهش 
بارش ها، دیگر شاهد انبوه یخچال های اشاره شده نیستیم.

کم آبی در مرکز آب ایران!

بیداد عطش در سرزمین »هزار چشمه«

 چهار محال و بختیاری، در روزگاران نه چندان دور گذشــته به ســرزمین آب و هزار چشــمه شهره بود، 
 خطه ای که با دربرگیری یك در صد از مساحت کل کشــور،10 درصد منابع آبی را در دل خود جای داده بود،

حاال آنچنان اسیر محدودیت های آبی شده که در برخی از نقاط این استان، عطش و کم آبی بیداد می کند.

 تعبیه 
 تونل های

  انتقال آب 
منجر به 

ظهور و بروز 
 تبعات

  و پیامدهای 
 مخرب جدی 

و عمیقی در این 
خطه شده است

دیدگاه

رییس مرکز امور بین الملل و کنوانســیون هــای بین المللی 
سازمان حفاظت محیط زیســت گفت: آنچه که جامعه جهانی 
در خصوص گرمایش زمین برای ســال21۰۰ پیش بینی کرد، 
 غرب آســیا از جمله ایران در 2۰1۶ به آن رســیده اســت که 

باید مانع ادامه این روند شویم.
مجید شــفیع پور در مراســم روز جهانی تغییر اقلیــم افزود: 
دما در ایران با دارا بودن اقلیم خشــک و نیمه خشــک از 1/۵ 
 درجه سلیسیوس هم گرم تر شده اســت که این بسیار جلوتر 
 از پیش بینی جهانی اســت و تاثیــر آن بر منابع آبــی و بروز 
گرد و غبار خود را نشــان مــی دهد. وی با بیــان اینکه اکنون 
گرمایش زمین بزرگ ترین چالش قرن 21 اســت، اظهار کرد: 
گرم شدن زمین دغدغه اصلی چیزی اســت که بعد از انقالب 
صنعتی یعنی نیمه قرن 1۹ با رشــد شــتابان کشورهایی که 
امروزه به عنوان کشــورهای توســعه پیدا کــرده خوانده می 
شوند، به ارمغان آورده شــد. وی ادامه داد: رشد لجام گسیخته 
موجب برهــم زدن تعادل انتشــار گازهای گلخانــه ای و بروز 
پدیده گرمایش زمین شــد و امروزه به جایی رســیده اســت 
که کنتــرل آن نیاز به اجمــاع جهانی دارد که بر این اســاس 
سال گذشــته کشــورها در قالب COP21 در پاریس گرد هم 
 آمدند و توافــق نامه پاریس را با هدف کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای امضا کردند. شــفیع پور تاکید کرد: این توافق نامه 
ترســیم کننده حرکت جامعه جهانی به ســمت بــه حداقل 
رساندن انتشــار گازهای گلخانه ای تا ســال2۰۳۰ است که با 
هدف پرهیز از افزایش میانگین دمــای زمین از 1/۵ تا 2 درجه 
نســبت به آنچه در قرن 1۹ رخ داده است، شــکل گرفت. وی 
گفت: امروزه 1/1دجه سلسیوس آن را ســپری کردیم، دیگر 
فرصت زیادی باقی نمانده بنابراین کشورهای توسعه پیدا کرده 
نیازمند یک گذر بازساختاری هستند. حدود سه هفته گذشته 
 سازمان هوانوردی جهانی هم مکلف به کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای شد. شــفیع پور افزود: ماه گذشته در اجالس رواندا 
به کنترل انتشار گازهای گلخانه ای ) HFC ( که تخریب کننده 
الیه ازون است تاکید شــد، این گاز در گرمایش دو هزار و۴۰۰ 
برابر گرم تر از گاز دی اکســید کربن است که باید کنترل شود. 
وی تاکید کرد: بر این اساس جامعه جهانی و مراکز بین المللی 
باید جمع شوند تا با همکاری هم اقدامات اساسی در خصوص 
مقابله با گرمایش زمین و تغییر اقلیم را انجام دهند.شفیع پور 
گفت: ایران از نظر نیروی انسانی، فناوری، فکری و جذب منابع 
مالی از ظرفیت باالیی برخوردار است و در این رهگذر قطعا در 
مقیاس منطقه ای الگو خواهد بود. وی اظهار کرد: آرمان توسعه 
 پایدار دارای 1۷ آرمان اســت که آرمان ســیزدهم آن مربوط 
به تغییر اقلیم است و ســازمان محیط زیست در قالب کارگروه 

ملی تغییرات آب و هوا اهداف توسعه پایدار را دنبال می کند.

ایران در گرمایش جهانی جلوتر
 از پیش بینی جهانی است
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پیشنهاد  سرد بیر: 
استقامت، رمز پیروزی است 

 یه شــب وقتی رســیدم خونــه، مــادرم رو 
در حال مرور گذشــته ها دیدم. نشســته بود 
رو بــه روی صندوق قدیمی اش و گذشــته نه 

چندان شیرینش رو شخم می زد! 
از پشت چشماشو گرفتم و با شیطنت گفتم. 

ای شــیطون چی شــده که اومدی سراغ این 
صندوق، دستمو گرفت و کنار خودش نشوند. 
 احســاس کردم معذبه. به صورتش نگاه کردم 
و گفتم: مامان چرا دیر به دیر می یای ســراغ 

این صنــدوق! چرا نمــی ذاری عکســای بابا 
 رو ببینــم؟ تــو فقط یک بــار اونــم بچگیام 

اجازه دادی، عکس بابا رو ببینم. 
اونم یکی دو تا از عکساش رو. 

چرا کلیــدش رو پنهون می کنی و دوســت 
نداری برم سر صندوق؟ 

گفت دخترم اگه نخواستم به خاطرات گذشته 
سرک بکشی به خاطر خودت بود. 

نمی خوام گذشته تاریکمون برات تداعی بشه. 

 پدرت از ســه ســالگی تو، ما رو تنها گذاشت 
و رفت. دیگه هم سراغمون نیومد. 

 دلم نمی خــواد با دیدن عکســاش لحظه ای 
ته دلت آرزوی داشتنش رو بکنی. 

 ناخواســته و کامال غیر ارادی از جــام پریدم 
و گفتم: راســتی مامان، من به خانواده اقبالی 

گفتم پدرم سال ها پیش فوت کرده. 
دلم نمی خواد حقیقت رو بدونن. 

 با این که جا خورده بود، گفت: باشــه عزیزم، 
هر طور که راحتی... و بعد از سالیان سال اجازه 
داد عکس های پــدرم رو ببینم و در اون لحظه 
اتفاقی افتاد که زندگی آینده منو برای همیشه 

تحت تاثیر قرار داد. 
چهره پدرم عجیب به چشمم آشنا اومد. 

انگار به تازگی دیده بودمش. حدســم درست 
 بود. عکس جوونیای پدرم به شــدت شــبیه 

آقای اقبالی بود. 
هر چه بیشــتر دقت می کردم بیشــتر به این 
واقعیت پــی می بــردم. تمام دنیا دور ســرم 
چرخید و آلبوم از دستم افتاد! آلبومی که فقط 
یک بار اونم تو ده سالگیم دیده بودمش و حاال 
بعد از ســالیان ســال با دیدنش تمام آینده ام 
خراب شده بود! آقای اقبالی همون پدری بود 
که دختر سه ســاله اش رو رها کرده بود و رفته 

بود سراغ یه زن ثروتمند... باورش سخت بود. 
وقتی بــه خــودم اومدم کــه تمــام صورتم 

 خیس اشــک بود و مادرم پا به پــای من گریه 
می کــرد. تو گریه هــام به همه چیــز اعتراف 
کردم! التماســم کرد کــه دیگه ســراغ اون 
خانواده نرم و من خســته تــر از اونی بودم که 

بخوام برای دیدارشون پافشاری کنم! 
 هر چند ایــن کار دیگه فایده ای هم نداشــت 
 با پاهای لرزونم به اتاق تاریــک و نمورم رفتم 

و در رو بستم. نشستم و زار زدم.
آرمان برادرم بــود و دیگه ادامه این داســتان 

عاشقانه فایده  ای نداشت. 
 دلم می خواســت همــه چیز رو بهــش بگم، 
اما با خودم عهد بســتم دیگه هرگز سراغشون 
 نــرم. ایــن راز باید ســر بــه مهر مــی موند 
فاش شدنش بعد از این همه سال درست نبود! 

من دیگه هرگز به اون ویال نرفتم. 
حتی حاضر نشــدم برای گرفتن دست رنجم 
به اون ویال پا بذارم. تنهــا پیغامی که به آرمان 
 دادم این بــود، به هــر کی که اعتقــاد داری 

فقط کمک کن که فراموشت کنم. 
و آرمان بــه خاطر التماس هــای عاجزانه من 
دیگه هرگز ســراغی از من نگرفــت و مردونه 
کمک کرد تــا فراموشــش کنم. حــاال چند 
سالی از اون ماجرای تلخ می گذره و من تو یه 
شرکت خدماتی مشــغول کارم و در سال سوم 
دانشگاه درس می خونم. نمی دونم در مواجهه 
با اون حادثه واکنش درستی نشون دادم یا نه؟ 

سر به مهر ) قسمت آخر (
 یکی از دانشــمندان فرانســوی به نــام » امیــل کوئه « 
تاســیس کننده اولین کلینیک تلقین به نفس بود. او ابتدا 
یک دارو فروش بود. روزی یک ماجرای ساده او را به طرف 
کشــفی بزرگ راهنمایی کرد. آن ماجرای ســاده این بود 
 که روزی پســر» امیل کوئه « دیر از خواب بیدار شده بود. 
» کوئه « به علت پرخوابی پسرش، او را سرزنش کرد. پس 
از آن » کوئه « متوجه شــد که تا عصر همــان روز، قیافه 
پسرش غمگین بوده و اثر سرزنش ها در چهره او پیدا است. 
بعد از گذشت چند روز پســر » کوئه « دوباره دیر از خواب 
بیدار شد و باز » کوئه « پسر خود را مورد سرزنش قرار داد 
و دوباره متوجه شد که آثار سرزنش و مالمت تا عصر همان 

روز در قیافه پسرش پیداست.
اینجا بود که » کوئه « به این فکرا فتاد که چرا مالمت های 

صبح، اثرش تا شب باقی می ماند؟! 
بعد از تحقیق و بررســی نتیجه گیری کرد که انســان ها، 
 هنگام صبح بــه محض بیدار شــدن از خــواب طبیعی، 
در یک حالت خواب آلودگی بوده و حدود چهل تا شــصت 
درصد در حال تمرکز و خلســه هســتند و به همین مقدار 

ضمیر ناخودآگاه آنها آماده جذب تلقینات است.
» امیل کوئه « پس از ســال ها مطالعــه و تحقیق پیرامون 

ضمیر ناخودآگاه به نتایج زیر رسید.
1- ضمیر ناخــودآگاه ما قوه توانا و مهمی اســت که اغلب 
کارهای ما را اداره می کند و حتی گاهــی  هم بر قوه اراده 

ما غلبه می کند.
2- ضمیر ناخودآگاه وسیله ای در دست دارد که با آن نفوذ 

خود را اعمال می کند و این وسیله، نیروی خیال است.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید طول قد هر انسان سالم برابر ۸ وجب دست خود اوست.
آیا می دانید شــبکه چشــم انســان ۱۳۵ میلیون ســلول دارد که 

مسئولیت تشخیص رنگ ها را بر عهده دارند.
آیا می دانید بدن انسان۵۰ هزار کیلومتر رشته عصبی دارد.

آیا می دانید تنها موجودای که می تواند به پشت بخوابد انسان است.
آیا می دانید چشم سالم انسان می تواند۱۰ میلیون رنگ مختلف را 

ببیند و از هم دیگر جدا کند.
آیا می دانیــد همه نوزادان میگو نر می شــوند و بعــد از چند هفته 

بخشی از نوزادان به ماده تبدیل می شوند.
آیا می دانید افرادی که در اثــر گزندگی زنبور مــی میرند بیش از 

افرادی هستند که در اثر مار گزدگی می میرند.
آیا می دانید حــس بویایی خرس تقریبا۱۰۰ برابــر قوی تر از حس 

بویایی انسان است.
 آیا مــی دانید عریــض ترین آبشــار جهان خن اســت، عرضی ۱۱ 

کیلو متر و ارتفاع بین ۱۶ تا ۲۱ متر دارد.
 آیا می دانیــد بدن انســان قادر اســت در ظرف ۱ ســاعت ۲ لیتر 

عرق تولید کند.

موفقیت

هایالیت

تصمیم گیری آسان تر
 برای همه ما پیش آمده اســت که بــه خاطر تصمیــم عجوالنه ای که 

در گذشته گرفته ایم، احساس پشیمانی کنیم. 
کمی بردباری به خرج دادن به شــما اجازه می دهد به جای تصمیم های 

آنی، اطالعات بیشتری جمع کنید و تصمیم های منطقی تری بگیرید.
برای ارزیابی کامل هر موقعیتی به خودتان زمــان بدهید و پیش از آنکه 
خود را نسبت به اجرای طرحی عملی متعهد بدانید نکات مثبت و منفی 
 آن را خوب بسنجید. اجازه ندهید کسی شــما را مجبور کند بدون فکر 

و در نظر گرفتن همه جوانب، تصمیمی آنی بگیرید.
تحقق اهداف

اگر شــما هم خیلی زود از انجام کاری خسته می شــوید و حوصله تان 
سر می رود، بدانید تنها نیســتید. اغلب ما دوست داریم چند کار را با هم 

انجام دهیم و از کاری به سراغ کار دیگر برویم.
اما به یاد داشته باشید برنده مسابقه الک پشت و خرگوش چه کسی بود. 
 صبر با خود ثبات قــدم به همراه می آورد. ترکیب این دو به شــما اجازه 
می دهد عمیقا به انجام کاری بپردازید و مهارت های الزم برای به پایان 

رساندن آن را فرا بگیرید.
از طرف دیگر شما را برای پدید آوردن سابقه ای استوار در حوزه خاصی 
توانمند می کند، مثال گرفتن مدرک دکتــری، راه اندازی یک مجموعه 

اقتصادی بزرگ، یا چاپ کردن کتاب. 
شــما با پشــتکار به خرج دادن قادر خواهید بود اهداف رفیعی که برای 

خود و کسب و کارتان در نظر می گیرید را تحقق ببخشید.
روابط بهتر

صبر به ما کمک مــی کند برای درک افرادی کــه در زندگی مان حضور 
دارند بردباری بیشتری از خود نشــان دهیم. به این ترتیب قادر خواهیم 
 بود از نقایص یکدیگر چشــم بپوشــیم و تفاوت های مــان را بپذیریم، 

حتی در مورد ویژگی هایی که در خودمان قادر به تحمل شان نیستیم.

  - نه تنها مــردم هنگامی که بین دیگران هســتند 
از جذاب شــدن دست کشــیده اند، بلکه دیگر حتی 

نمی کوشند که زشت جلوه نکنند. 
- وقتی حرف می زنیم، بیشــتر می خواهیم خودمان 

را قانع کنیم تا دیگران را. 
کسی که قانع شده باشد و کســی که به اندیشه های 

خود ایمان داشته باشد اصال حرف نمی زند؟ 
- شــاید خوبی نداشــتن امید این اســت که انسان 
هیچ گاه ناامید نمی شــود و این چیزیست که به آن 

نیازمندیم: ناامید نشدن. 
- مهم نیست که می خواهید دروغ بگویید. 

مهم این است که دروغ تان پذیرفتنی جلوه کند!

صبر؛ کلید دستیابی
 به موفقیت های بیشتر ) 2 (
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یک ســخنران معروف در مجلســی که دویســت نفر در آن حضور 
داشــتند، یک صد دالری را از جیبش بیرون آورد و پرسید: چه کسی 
مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ دست همه حاضرین باال رفت. 
سخنران گفت: بسیار خوب، من این اسکناس را به یکی از شما خواهم 
داد ولی قبل از آن می خواهم کاری بکنم و ســپس در برابر نگاه های 
متعجب، اســکناس را مچاله کرد و پرسید: چه کسی هنوز مایل است 

این اسکناس را داشته باشد؟ و باز هم دست های حاضرین باال رفت.
این بار مرد، اسکناس مچاله شــده را به زمین انداخت و چند بار آن را 
لگد مال کرد و با کفش خود آن را روی زمین کشــید. بعد اســکناس 
را برداشــت و پرسید: خوب، حاال چه کســی حاضر است صاحب این 

اسکناس شود؟ و باز دست همه باال رفت. 
سخنران گفت: دوستان، با این بالهایی که من سر اسکناس در آوردم، 

از ارزش اسکناس چیزی کم نشد و همه شما خواهان آن هستید.
و ادامه داد: در زندگی واقعی هم همین طور است، ما در بسیاری موارد 
با تصمیمــــاتی که می گیریم یا با مشکالتی که رو به رو می شویم، 
 خم می شویم، مچالــــه می شــویم، خاک آلود می شویم و احساس 
 می کنیم کــه دیگر پشــیزی ارزش نداریــم ولی این گونه نیســت 
و صرف نظر از این که چه بالیی ســرمان آمده است هرگز ارزش خود 
 را از دســت نمی دهیم و هنوز هم برای افرادی که دوست مان دارند، 

آدم با ارزشی هستیم.

 دانشــجویی پس از اینکــه در درس منطق نمــره نیاورد 
به اســتادش گفت: قربان، شــما واقعا چیــزی در مورد 

موضوع این درس می دانید؟ استاد جواب داد: بله حتما. 
در غیر این صورت نمی توانستم یک استاد باشم. 

دانشــجو ادامه داد: بســیار خوب، من مایلم از شما یک 
 سوال بپرسم، اگر جواب صحیح دادید من نمره ام را قبول 
 می کنــم در غیر این صورت از شــما مــی خواهم به من 

نمره کامل این درس را بدهید.
استاد قبول کرد و دانشجو پرســید: آن چیست که قانونی 
است ولی منطقی نیست، منطقی است ولی قانونی نیست 

و نه قانونی است و نه منطقی؟ 
 اســتاد پس از تاملــی طوالنی نتوانســت جــواب بدهد 

و مجبور شد نمره کامل درس را به آن دانشجو بدهد. 
 بعد از مدتی اســتاد با بهترین شــاگردش تماس گرفت 
و همان سوال را پرسید و شــاگردش بالفاصله جواب داد: 
قربان شما ۶۳ ســال دارید و با یک خانم ۳۵ ساله ازدواج 

کردید که البته قانونی است ولی منطقی نیست. 
همسر شما یک معشوقه ۲۵ ســاله دارد که منطقی است 

ولی قانونی نیست.
 و این حقیقت که شما به معشــوقه همسرتان نمره کامل 

دادید در صورتی که باید آن درس را رد می شد نه قانونی 
است و نه منطقی!

سودوکو

» دانشجوی منطق و استاد بی منطق «» اسکناس مچاله شده «

تلنگریبرروح

 بسیار بوده که شــروع کرده ایم، اما اواســط راه، نیمه کاره 
رها کرده ایم. بسیار بوده که قصد کرده ایم، اما شروع نکرده 
خسته شده ایم، بارها پیش آمده که خواسته ایم اما بریده ایم!

 آیا آخرین بــاری را که عقب نشــینی کرده ایــد به خاطر 
می آورید؟ احتماال چندان دیر و دور از خاطر نیست. احتماال 
آنقدر قریب الوقوع بوده است که همین حاال با یادآوری آن 
احســاس رنجش و تلخی به شما دســت داد. مهم نیست! 
انصراف بــرای همه بوده اســت. چه برای یک دانشــجوی 
 چند ترم گذرانده، چه برای زوجی که از هم جدا شــده اند، 
چه برای ورزشکاری در میدان رقابت و چه برای پژوهشگری 

در دوره تحقیقات یا تاجری در یک پروژه سرمایه گذاری... 
همان طور که گفتیم این مهم نیست، بلکه مهم آن است که 
بدانیم چگونه از این پس دیگر انصراف ندهیم، عقب نشینی 
نداشــته باشــیم و میدان را خالی رها نکنیم. مهم آن است 
بدانیم آنقدر زمان در اختیار نیست که اگر چه حق انصراف 
برای همه هست، اما اســتفاده از آن برای مان مجاز نیست! 

مهم این اســت که بدانیم آنقدر فرصت در اختیار نداریم تا 
با جا زدن ها و ترسیدن فرصت های آتی را نیز از بین ببریم.

زمان، زمــان عملگرایی اســت. زمان، زمان دســت به کار 
 شدن و پیگیر بودن و شهامت داشــتن است. در این لحظه 

باید برای رسیدن به خواسته ها کله شق بود. 
دقیقا یک کله شق هدفمند؟!

برای رسیدن به هدف باید پیگیر بود استقامت داشت و برای 
آنکه بتوانید پیگیر باشید و استقامت به خرج دهید باید مثل 
یک کودک باشید!؟ آیا کودکی خود را به خاطر می آورید؟ 
اصال یادتان هســت که برای صاحب شــدن یک عروسک، 
یک کامیون اســباب بازی یا حتی یک بستنی قیفی چقدر 
 پافشاری می کردید؟ یادتان هســت چقدر کله شق بودید 
 و همین کله شــقی، شــما را بــه اکثر خواســته های تان 
می رساند؟ شــاید مســئله اصلی امروزی ما انسان ها این 
اســت که گذشــته خود را فراموش کرده ایم یا به دالیلی 
چون خرده گرفتن های دیگران، تعصبات جامعه، حرف ها 

یا تمســخرهای مردم نمی خواهیم که مانند آن زمان رفتار 
کنیم. در واقع نمی خواهیم خودمان باشــیم، نمی خواهیم 
آن گونه که هســتیم به زندگی ادامه دهیــم و در عوض به 
سمت تبدیل شدن به نه یک شخصیت، بلکه شخصیت های 

جدیدی که از بیرون به ما القا شده اند، متمایل می شویم. 
چندر روز پیش در رستورانی کودکی را دیدم که باعث شد 
 تا به خاطرات کودکی خودم بر گردم. آن پســر خردســال 
به خاطــر آنکه پدر و مــادرش ســلیقه او را در انتخاب غذا 
نادیده گرفته بودند، با لحن تاکیدی و هجی شــده ای مدام 
و پشت ســر هم، با صدای بلند می گفت: من، این، غ، ذا، رو، 
ن، می، خوام! من این شرایط را دوست ندارم، من خواستار 
 آرامش هستم، من باید تغییر کنم، من باید به هدفم برسم، 
من باید بهتر شــوم! ما چه می خواهیم و چه نمی خواهیم؟ 
چقدر شهامت آن را داریم تا از خواسته های مان دفاع کنیم 
و مهم تر از آن چقدر شهامتش را داریم تا انتظارات بیهوده 

دیگران را منظور و برآورده نکنیم؟!

استقامت، رمز پیروزی است 

اگر یک سنجاقک بودی ) 2 ( 
باید به خود برســی تا جایی که از خودت رضا شوی و خودت را 
دوست بداری. توقع از دیگران، خشم، حسرت و حسادت فقط 

وقت و عمر تو را بیهوده تلف می کند. 
سخنانی که از روی حسادت و بخل می شنوی نباید تو را مکدر 
کند، به عالوه این که باید خوشــحال هم بشوی چون به جایی 
رسیده ای که قابل حسادت است؟ چون رشد کردی، باال رفتی. 
 پیشــرفت و موفقیت افراد کوشا همیشــه در معرض حسادت 

و طعنه بی مایگان و کم مایگان قرار دارد. 
پس هیچ چیز نباید تو را سرد کند و از حرکت باز دارد. 

 از بحث هــای بیهــوده حتــی بــرای توجیه کــردن خودت 
بپزهیز. 

 تو نیازی به توجیه نداری زیرا هدف مشــخص و مقدسی داری 
و با تمام نیرو به سمت آن می روی و البته وقت این جور بحث ها 
را هم نداری. بیست و چهار ســاعت وقت خیلی زیادی نیست! 
 اما.. شــتاب هم نکن! تو نبایــد خود را در این فرصت خســته 
و فرسوده کنی. زمان به گونه ای طراحی و برنامه ریزی شده که 

تو وقت کافی برای آرام گرفتن و استراحت نیز داری. 
پس خود را از آن محروم نســاز چرا که باید زمانی را اختصاص 
 دهی تا امــروزت را در آرامش مــرور کرده و شــیرینی آن را 

در جسم و جان خود حس کنی. 
پس امروز را دریاب. از فرصت ها برای پیشــروی، شادی و لذت 
بردن از زندگی اســتفاده کن. بیست و چهار ساعت یک فرصت 
طالیی اســت و تو باید از آن به اندازه یک عمر بهره ببری. اگر 
می دانستی که تمام دنیای ســنجاقک یک شبانه روز هست، 
 بیشــتر به ارزش شــبانه روزهایت پی می بردی هــر چند اگر 
از تمام انسان ها در روز محشر بپرسید چه قدر زندگی کرده اند، 
 جواب می دهــد: فقط یک ســاعت! و روزی کــه همه خالیق 
به عرصه محشر جمع آیند گویا ) در دنیا ( ساعتی از روز بیشتر 
درنگ نکرده اند آن روز کامال یکدیگر را می شناســند آن روز 
 آنان که لقــای خداوند را انکار کردند بســیار زیانکارند و هرگز 

به سر منزل سعادت راه پیدا نمی کنند. 

دلنوشتهمثبتاندیشی

وقتی پای رفتن پیش می آید تازه به این فکر می افتیم که کجای کار ما 
اشتباه بود! رفتن همیشه با یک خداحافظی اتفاق نمی افتد. گاهی رفتن 

در انبوهی از ماندن و بودن است...!
سکوت، چیزیســت که از قلبت می آید ، نه از بیرون. سکوت، معنایش 
حرف نزدن و انجام ندادن چیزها نیست؛ سکوت معنایش این است که 
تو در درون بر آشفته نیستی. اگر که به راســتی ساکت باشی، آن  وقت 
بدون توجه به اینکه خود را در چه شــرایطی بیابی، می توانی از سکوت 
 لذت ببری. لحظاتی هست وقتی که فکر می کنی ساکت هستی و همه 
دور و بر ساکت اســت؛ اما حرف زدن در تمام وقت در درون سرت ادامه 
دارد. این سکوت نیســت. تمرین این است که چگونه سکوت را در همه 

فعالیت هایی که انجام می دهی پیدا کنی.
انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند...

حتی از فاصله های دور...
از انتهای افق هــای دور و نزدیک... انگار. جایی نوشــته بــود که اینها 
 باید  در یک مــدار باشــند... یک روزی... یــک جایی اســت  که باید 

با هم ، برخورد کنند... آنوقت...
می شوند همدم، می شوند دوست، می شوند رفیق...

اصال می شوند هم شکل... مهرشان آکنده از همه...
حرف های شان می شود آرامش...

 خنــده شــان، کالم شــان مــی نشــیند روی طاقچــه دل تــان... 
نباشند دلتنگ شان می شوی...
هی همدیگر را مرور می کنند...

از هم خاطره می سازند...
مدام گوش به زنگ کلمات و ایده ها هستند... و یادمان  باشد...

حضور هیچ کس اتفاقی نیست.
 از هیــچ وضعیتــی ناراحت نباشــید تا وزن و ســنگینی خــودش را 

از دست بدهد.
 وقتی بــه اندیشــه های منفــی توجه مــی کنیم، بــه آنهــا پروبال 

می دهیم.
بی اعتنا به ظاهــر امور، جوری وانمود کنید که انــگار همه چیز دارد به 

نحوی جادویی مطابق میل شما پیش می رود!
 همه اندیشــه های مربوط به ترس، شکســت، نفرت و بدخواهی مانند 
علف های هرز یک باغ هســتند که باغبان آنها را نکاشته و نمی خواهد. 

پس همه هدف خود را با دیدی مثبت، روی نتیجه نهایی متمرکز کنیم.

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
از نه گفتن به پرسپولیس پشیمان نیستم

فضای مجازی

مهرداد محمدی بازیکن جوان تیم فوتبال ســپاهان که به تازگی 
به این تیم پیوسته است، در آخرین پســتش در صفحه شخصی 
خود نوشت: »پادشــاهی درویشــی را گفت: جمله ای گو که در 
لحظات غم شادم کند و در شــادی غمگینم کند؛ درویش گفت: 

این نیز بگذرد«

این نیز بگذرد

شرکت برق منطقه ای اســتان اصفهان احداث خطوط ارتباطی پست400 
لردگان به پســت132کیلوولت در حال احداث در منطقــه فالرد را طبق 
کروکی ارائه شده در دســت اجرا دارد لذا برای اطالع کلیه صاحبان حقوق 
مزبور اقدام به درج آگهی و توجه آنان را به مواد 18و 19 قانون سازمان برق 
و نیز ماده 11 تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص رعایت حریم خطوط 
انتقال و توزیع نیروی برق معطوف می دارد. مالکین و صاحبان حقوق مرتبط 
با موضوع می توانند در صورت هرگونه ابهام و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهی با در دست داشتن مدارک مالکیت به 
شــرکت برق منطقه ای واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا با 

شماره 36244002)دفتر حقوقی(تماس حاصل نمایند.

آگهی احداث خط 132کیلوولت ارتباطی پست400 لردگان 
به پست132کیلوولت در حال احداث در منطقه فالرد

م الف: 6457روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

کاپیتان کنار گذاشته شده سپاهان در یک برنامه زنده تلویزیونی 
گفت کــه از ماندن در این تیــم و رد چندین باره پیشــنهادهای 

پرسپولیس در سال های گذشته پشیمان نیست. 
هادی عقیلی که مدت هاســت با باشــگاه اصفهانی به مشــکل 
برخورده و به همین دلیل از ماه ها پیش خانه نشین شده است در 
پاسخ به این سوال مجری برنامه که آیا از اینکه پیشنهادهایی که 
پرســپولیس در برهه های مختلف به او می داده را نپذیرفته است 
پشیمان نیســت گفت: نه! زیرا آن زمانی که سپاهان بودم و با این 
تیم قهرمان می شدم و شــادی مردم را می دیدم برایم لذت بخش 
بود و از اینکه آن تیم را انتخاب کرده و توانسته بودم از تیم دیگری 
به غیر از تیم های ســرخابی پایتخت به تیم ملی برسم به خودم 

افتخار می کردم.
جالب آنکه مجری برنامه پیش از این اظهارات که در دقایق پایانی 
گفت وگو با کاپیتان دوم پیشین ســپاهان صورت گرفت مدعی 
شــده بود که این بازیکن به خاطر قراردادهــای طوالنی مدتش 
با ســپاهان هنــگام مواجهه با آن پیشــنهادات امــکان گرفتن 

رضایت نامه و پیوستن به پرسپولیس را نداشته است!

اســتقالل منصوریان در وضعیتی قــرار گرفته که اگــر از بازی 
با فوالد هــم 3 امتیاز به چنــگ آورد بی شــک در دایره مدعیان 

قهرمانی این فصل قرار خواهد گرفت. 
اســتقالل 13 امتیازی اســت و در حال حاضر 6 امتیــاز از صدر 
جدول فاصله دارد که تــداوم پیروزی ها تا پایــان نیم فصل اول 
می تواند آبی ها را به موقعیتی که مد نظر دارند نزدیک و نزدیک تر 
کند.منصوریــان در تمرین های اخیر اســتقالل بارها به این مهم 
اشاره کرده است. او در صحبت هایی که با شــاگردانش داشته با 
تاکید بر اینکه همه باید جدی باشــند و تمرین هــا را مو به مو و 
بدون کمترین اشــکال اجرا کنند، این نکته را متذکر شــده که 
استقالل باید ســیر صعودی را با شتاب بیشــتری طی کند تا در 
نهایت به صدر جدول برســد. آری صدر جدول! منصوریان برای 
اینکه اهمیت استقالل را به شاگردانش گوشزد کند از این جمله 
در برابر آنها استفاده کرده اســت: »جای ما درصدر جدول است و 

باید تالش کنیم به این نقطه برسیم.«

از روز اولی که پرســپولیس دنبال برند جیووا رفت، مشخص بود 
که در ادامه مسیر با آن به مشکل برمی خورد. در روزهایی که تیم 
ملی با این برند مشــکل پیدا کرده و درصدد تغییر البسه اش بود 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس در افتتاح خط تولید کارخانه داخلی 

این برند شرکت کردند. 
اما کیفیت ایــن لباس ها کاری کــرده تا مدیران باشــگاه مقابل 
بازیکنان و کادر فنی کوتاه بیایند و بی خیال حمایت های شــان 

از جیووا شوند.
ظاهرا سرخ پوشان از کیفیت البسه و همچنین بدقولی هایی که در 
زمان تحویل آن وجود داشــته ناراضی هستند و به مسئوالن این 
تولیدی تذکر داده اند در صورتی که اشکاالت مطرح شده برطرف 

نشود، همکاری میان طرفین قطع خواهد شد. 
در این بین بازیکنان و کادرفنی پرســپولیس هم بارها نارضایتی 
خودشــان را از کیفیت لباس های تیم به گوش مسئوالن باشگاه 
رسانده اند و از آنها خواستار پیگیری این مشکالت شده اند. شنیده 
می شود در همین راستا ظاهرا باشگاه پرســپولیس مذاکراتی با 
چند تولیدی دیگر هم صورت داده اســت و بعید نیست به زودی 

لباس تیم پرسپولیس را با برند جدیدی ببینیم.

کاپیتــان تیم فوتبال صبای قم معتقد اســت که با باشــگاه های 
بدهکار در لیگ برتر باید به شدت برخورد شــود.رضا عنایتی در 
مورد بحران مالی در برخی از تیم های لیگ برتری اظهار داشــت: 
متاسفانه این مشــکالت سال هاســت که در فوتبال ایران وجود 
دارد. اعتقاد من این است که تیم های بدهکار نباید وارد لیگ برتر 

شوند، مگر اینکه به صورت کامل بدهی خود را بپردازند. 
شــما می بینید کــه بازیکنان و مربیــان زیادی بابــت پولی که 
 نگرفته انــد بایــد مالیــات بدهند و حتــی ممنوع الخــروج هم 
می شوند. وی ادامه داد: برخورد با تیم ها باالخره باید از یک جایی 
شروع شــود و اگر با دو تیم برخورد کنند طبیعتا حواس خیلی از 

تیم ها جمع خواهد شد. 
شــما می بینید که یک مدیــر میلیاردها تومــان بدهی برجای 
می گــذارد و جایــش را به دیگــری می دهد و هیــچ اتفاقی هم 
نمی افتــد. مدیــری که بدهــی برجای می گــذارد بایــد مورد 

بازخواست قرار بگیرد و حتی زندانی شود. 
به هر حال این اتفاق کوچکی نیست و نباید یک مدیر با سرنوشت 

یک باشگاه بازی کند.

بازیکن سابق سپاهان:

از نه گفتن به پرسپولیس 
پشیمان نیستم

جای ما درصدر جدول است

پرسپولیس هم با جیووا 
به مشکل خورد

مدیر بدهکار باید بازداشت شود

لیگ برتر

خارج از گود

 وزیر پیشــنهادی دولت برای وزارت ورزش هرچند سابقه 
ورزشی دارد و از سوی برخی مورد حمایت نیز قرار گرفته؛ اما 
در مسئولیت قبلی اش پاشــنه آشیل هایی دارد که مجلس 
روی آن دست خواهد گذاشت. مســعود سلطانی فر گزینه 
۵۷ ساله حسن روحانی برای جانشینی محمود گودرزی در 
وزارت ورزش و جوانان هفته آینده باید به مجلس برود تا رای 
اعتماد نمایندگان را بگیرد . او که معــاون رییس جمهور و 
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در ســه ســال گذشــته بوده به عنوان چهره ای که سابقه 
مدیریت ورزشــی هم در کارنامه اش دیده می شــود برای 
دومین بار شانس خود را امتحان خواهد کرد تا شاید این بار 
بتواند از گذرگاه سواالت و توضیحات مخالفانش در مجلس 
عبور کند و بر صندلی وزارت بنشــیند. هر چند سلطانی فر 
در ســال های 13۷4 و 13۷۵ به عنوان قائم مقام مصطفی 
هاشمی طبا در سازمان تربیت بدنی فعالیت کرده است، اما 
در کارنامه او سابقه ورزشــی دیگری به چشم نمی خورد. او 
نه ورزشــکار حرفه ای بوده و نه در رشته خاصی به موفقیت 
رسیده است. با این حال اطالعات ورزشی بسیار خوبی دارد 
و توانسته خود را با همین اطالعات و اشــراف به مسائل به 
عنوان یک ورزشی معرفی کند. این در حالی است که زوایای 
دیگری از فاکتورهایی که بــرای اداره ورزش و جوانان الزم 
است هنوز مشخص نشده و ابهاماتی در این مورد وجود دارد 
و ســواالتی را نیز مطرح خواهد کرد که آیا وی می تواند در 
حوزه جوانان که یکی از ضعف های بزرگ محمود گورزی بود 
موفق عمل کند؟ آیا سلطانی فر می تواند به اوضاع آشفته و 

نابسامان ورزش سروسامانی دهد؟
درحالی که برخی اهالی ورزش از طریق پایگاه خبری وزارت 
ورزش و جوانان به حمایت از وی پرداخته اند اما اتفاقاتی که 
در مسئولیت قبلی ســلطانی فر رخ داده و پرونده هایی که 
وجود دارد قطعا در مجلس مورد پرســش نمایندگان قرار 
خواهد گرفت.یکی از این پرونده ها مربوط به قطع درختان 
سعدآباد اســت که حرف و حدیث های فراوانی را به همراه 
داشت و گفته شد که قطع این درختان در شرایطی صورت 
گرفته که وی را هم در این اتفاق ســهیم دانســتند و حتی 
عنوان شده بود که با دستور شــفاهی سلطانی فر این اتفاق 

رخ داده است.
به نظر می رســد نمایندگانی که به عنوان مخالف سلطانی 
فر در مجلس صحبت خواهنــد کرد این مــورد را در کنار 
موارد دیگر مطرح می کنند. ضمــن اینکه حوزه جوانان نیز 
مورد سوال قرار خواهد گرفت که ســلطانی فر برای آن چه 

برنامه ای خواهد داشت تا ضعف وزیر قبلی را پوشش دهد.

پاشنه آشیل وزیر پیشنهادی ورزش درمجلس؛

پرونده ای که
 مارچلو لیپی ســرمربی جدیــد تیم ملی چیــن در عرصه ملی دردسرساز می شود

 برابر آســیایی ها کارنامه مشــخصی ندارد و باید دید هشــت 
فروردین در آزادی مقابل شــاگردان کــی روش چه عملکردی 

خواهد داشت.
این مربی 6۷ ساله که بیش از 3۷ سال ســابقه مربی گری دارد 
با دســتمزد کالنی به دیوار چین رســید تا به نوعی در ســال  
2016 عنوان گران ترین مربی آســیا را از آن خود کند.لیپی که 
پنج قهرمانی در ســری آ و یک قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا 
با یوونتوس در دهه نود به دســت آورده سال 2004 هدایت تیم 

ملی ایتالیا را بر عهده گرفت و جایگزین جیووانی تراپاتونی شد.
ایتالیا زیر نظر او توانست به جام جهانی 2006 آلمان راه پیدا کند 

که پس از صدر نشینی گروه با تیم غنا به مرحله بعد صعود کرد.
پنالتی توتی در دقیقه 95، ایتالیا را به جمع هشت 

تیم فرستاد
در یک هشتم نهایی مقابل اســترالیا قرار گرفت. گاس هیدینگ 

هلندی هدایت تیم زرد پوش را در اختیار داشت و توانست 
نود دقیقه بازی برابر ارائه دهد؛ اما  ثانیه های پایانی 

پنالتی از طرف داور اســپانیایی گرفته شد که 
فرانچستو توتی آن را تبدیل به گل کرد.

لیپی آن سال توانست با شکست دادن فرانسه 
در ضربات پنالتی چهارمیــن قهرمانی جام 

جهانی آبی ها را به دست آورد؛ اما باید 
اشاره کرد که کارنامه ملی او مقابل 
تیم های ملی آسیا هنوز نامشخص 

بوده و با یک بازی نمی توان 

او را موفق دانست. هشــت فروردین مطمئنا چالش بزرگی برای 
مربی باتجربه ایتالیایی خواهد بود که باید در آزادی مقابل مردان 
کی روش به رقابت بپردازد.وی پس از عدم موفقیت آتزوری ها در 
یورو 2008 زیر نظر روبرتو دونادونی بار دیگر هدایت این تیم را بر 

عهده گرفت و با آبی ها به جام جهانی رفت. 
برخالف درخشش گذشــته، این بار عملکردی بسیار ضعیف از 
خود نشــان داد و در گروه خود که به عقیده کارشناسان بسیار 

ساده بود نتوانست صعود کند.
ایتالیا در گروه پنج مســابقات با نیوزلند،اسلواکی و پاراگوئه هم 
گروه بود که با دو تساوی مقام چهارم جدول را به خود اختصاص 
داد و حذف شــد. مارچلو پــس از خداحافظی ناامیــد کننده از 
جام جهانی دو سال به خود استراحت داد و سال 2012 پیشنهاد 

گوانژو را پذیرفت و راهی آسیا شد.
سیگار پشت سیگار با طعم لیپی

سیگار و تبعات سنگینش متاســفانه مدت هاست در جهان همه 
 گیر شــده و مســتطیل ســبز نیز از این دایره خارج

 نبوده است.
وقتی اسم »سیگار برگ« می آید ناخداآگاه 
یاد مربی ایتالیایــی خواهیم افتاد. لیپی 
که به ســیگار برگش معروف اســت در 
کنار زمیــن بار ها و بارها شــکار دوربین 
خبرنگاران شــده و خاطره های بزرگی 

ساخته است.
روزگاری کــه یوونتــوس در فوتبال 
ایتالیا و لیــگ قهرمانــان اروپا 
با اقتــدار آقایــی می کرد، 
همان روزهایــی بود که 
سیگار برگ های مارچلو 
حرارت خاصی داشــت و 
دود سیگار برگش نیمکت 
هر ورزشــگاهی را مه آلود 
همان  در  می کــرد. 

روزها با هر نخ سیگار برگی که روشن می شد، هواداران بیانکونری 
نیم خیز می شدند که گویی گلی در راه اســت؛ همین خاطرات 
نوســتالژیک کاری کرده اند تا رویارویی این پیرمــرد ایتالیایی 
 با مردان چینی مقابل شــاگردان کی روش مهــم و البته جذاب

 جلوه دهد.
چالش موفق در چین با گوانژو

در تیم چین پس از ســقوط به دســته اول در ســال 2010 به 
دلیل فساد مالی و تبانی در یک مســابقه تحول عجیبی رخ داد. 
ثروت اورگرند شامل حال تیم چینی شــد و توانست با پرداخت 
میلیون ها یوآن)واحــد پول چین( بهترین هــای لیگ خودش 
را جذب کند.لی چانگ ســو،مربی باتجربه کــره ای را هدایت گر 
شاگردان تیم خود کرد و توانست با قهرمانی در لیگ دسته اول به 

لیگ برتر صعود کند.
سال 2011 یعنی یک سال پس از سقوط با مربی کره ای در لیگ 
و جام حذفی چین قهرمان شد؛ اما به این جوایز اکتفا نکرد و این 

بار مارچلو لیپی را به چین آورد.
لیپی در حال هدایت گتوزو در تیم ملی ایتالیا

مربی ایتالیایــی قهرمان جــام جهانــی 2006 بالفاصله پس 
از ورودش بــه گوانژو، مدافع خوب کره ای ها را از باشــگاه ژاپنی 
خریداری کرد و توانست در طول سه ســال مربی گری اقتداری 

مطلق به تیم باشگاه ببخشد.
سال 2013 لیپی در لیگ قهرمانان آسیا با شکست اف سی سئول 

ژاپن اولین قهرمانی آسیا را برای باشگاه چینی به ارمغان آورد.
طی این ســه ســال مارچلو که یکی از بهترین مربی های تاریخ 
 ایتالیا محسوب می شود 126 بازی روی نیمکت گوانژو نشست و

 82 بازی را پیروز شــد و تنها در 21 بازی شکست خورد. آماری 
نزدیک به 6۵ درصد پیروزی که عملکرد خوبی است.

برخی مطبوعات مثــل بلیچرریپورت آمریــکا معتقدند یکی از 
دالیل موفقیت لیپی در کنار نبوغش ولخرج بودن مالک باشگاه 
بوده که هر که را خواســته )مخصوصا بازیکنان خارجی( بدون 
چون و چرا جذب کرده اســت. بازیکنانی مثل کیم یونگ گوان 
کره ای، هوانگ بوون و ژنگ چنگ چینی و از همه مهم تر الکسن 
برزیلی و داریو کونکای آرژانتینی.این دو مهاجم توانســتند خط 
حمله فوق العــاده ای را با موریکوی برزیلی بســازند و مهره های 
اصلی گلزنی لیپــی لقب گیرند. در لیگ قهرمانان ســال 2013 
 این ســه مهاجم روی هم 2۷ گل زدند که آمار بسیار درخشانی 
 اســت. این ســه مهاجم آمریکای جنوبی نعمــت بزرگی برای

 لیپی بودند.
حال چگونه شده که مارچلو برای یک ســال با فدراسیون چین 
قرارداد بســت و به گران ترین مربی جهان تبدیل شد. همچنین 
او باید مثل کار در گوانژو به ساختار فوتبال این کشور نیز نظارت 

داشته باشد و آن  را کنترل کند.

معاون توســعه امور ورزش اداره  کل ورزش و جوانان استان گفت: حدود سه سال است 
که هیئت اسکواش اســتان اصفهان با جدیت در بحث توســعه اسکواش هم در مقوله 
قهرمانی و هم در بحث همگانی فعالیت می کند که همین امر باعث می شود این ورزش 
بیشتر شناخته شود و انگیزه ای را در بین جوانان به وجود می آورد که جذب این ورزش 
مهیج شــوند. علیرضا امینازاده بیان کرد: اداره کل ورزش و جوانان اســتان عملکرد 
هیئت های ورزشی را رصد می کند و به هیئت هایی که نگاه و اهداف وسیع و گسترده ای 
دارند و می توانند در جهت توسعه آن رشته در ســطح کشور و بین المللی رشد کرده و 
جایگاهی پیدا کنند، نگاه ویژه ای دارد و در این مقوله دوش به دوش آنها حرکت کرده 
و حمایتشــان می کند.وی ادامه داد: باید از دو مسیر در جهت توسعه اسکواش حرکت 
کنیم. این موضوع که هیئت اسکواش اســتان اصفهان هیئتی قوی است و با جدیت و 
تمام توان کار می کند جای هیچ بحثی نیســت؛ اما به دلیل تنگناها و مشکالت مالی، 

هیئت اسکواش اصفهان از نظر سخت افزاری، ابزار و زیرساخت کافی در اختیار ندارد.

مربی اصفهانی تیم ملی اسکیت درباره اعزام تیم ملی اسکیت ایران به مسابقات آسیایی 
چین اظهار داشــت: روز 6 آبان ماه با 8 اســکیت باز در قالب دو تیم بانوان و آقایان برای 
شرکت در رقابت های آسیایی اعزام می شــویم. احسان حبیب آبادی تصریح کرد: ۷ نفر 
از ملی  پوشان تیم ملی از استان اصفهان هستند. مربی اصفهانی تیم ملی اسکیت درباره 
شرایط تیم ملی قبل از اعزام به رقابت های آسیایی، بیان کرد: در شرایط بسیار خوبی به 
سر می بریم و پیش بینی می شود هم در بخش بانوان و در بخش آقایان صاحب چند مدال 
رنگارنگ شــویم.وی به حمایت های فدراســیون برای هرچه بهتر شدن کیفیت اردوها 
اشاره کرد و گفت: در کنار فدراسیون اسکیت، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
و هیئت اســکیت اصفهان نیز کمک های قابل توجهی در این راســتا به ما داشته اند که 
حضور ۷ بازیکن ملی پوش از استان اصفهان در تیم ملی اتفاق کم نظیری است و نشان از 

توجه به این رشته در سطح استان است.

معاون توسعه امور ورزش اداره  کل ورزش و جوانان استان  اصفهان:

اداره کل از هیئت های فعال حمایت می کند

حضور 7 اصفهانی در تیم ملی اسکیت 
اتفاق کم نظیری است

دود سیگار برگ در چشم مدعیان قاره کهن؛

لیپی در رده ملی از آسیایی ها چه امتیازهایی گرفته است؟
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پیشنهاد سردبیر: 
بر تن خسته ام از شوق تو جان می آید

گزارش روز

 برگ ریزان درختان با آغاز فصل پاییز شــروع شــده اســت و 
کارگران در گوشــه و کنار شهر مشــغول جمع آوری برگ های 

زرد فرو ریخته درختان هستند.
 بعضی ها پاییز را پادشاه فصل ها می نامند، بعضی دیگر پاییز را 
فصل عاشــقان و بهترین فصل دنیا می دانند اما به نظر من باید 
گفت پاییز فداکارترین فصل هاست که برگ ریزان آن هم برکت 

را به شهرمان»اصفهان« می بخشد.
جمع آوری 75 تن برگ پاییزی در ناژوان

در پارک جنگلی ناژوان به محل جمع آوری 75 تن برگ پاییزی 
آمده ایــم، دپویی به عمــق 180 و عرض 360 ســانتی متر که 

کارگران آن با جدیت و پشتکار مشغول فعالیت هستند.
حمیدرضا حســینی، ناظر مقیم پارک ناژوان اظهارمی کند: در 
 این ســیلو، زباله برگ هایی که پاکبانان شهرداری جمع آوری 
می کنند، جدا و برگ ها توســط بیل مکانیکی به سیلوها انتقال 
داده می شود، سپس برگ ها به صورت الیه الیه در این سیلوها 

قرار داده می شوند.
 وی اضافه می کنــد: در حین ریختن برگ ها مــواد دیگری از 
جمله چمن های زده شــده فضاهای ســبز و کــود دامی طبق 
دستورالعمل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، 

اضافه می شود تا فرآیند تجزیه برگ ها انجام شود.
وی خاطرنشان می کند: پس از گذشــت 9 ماه خاکبرگ سیلو 

قابل بهره برداری است.
میالد یاران، مســئول فضای ســبز پارک جنگلی نــاژوان نیز 
می گوید: در مجموعه پارک جنگلــی ناژوان، 230 هکتار عرصه 

فضای سبز با حدود 122 هزار اصله درخت وجود دارد.
 وی ادامه می دهد: سال گذشته حدود 75 تن برگ جمع آوری 
و حدود 35 تن خاکبرگ تولید شــد که از ایــن 35 تن 20 تن 
برای مصــرف بهبود کیفی فضای ســبز نــاژوان و 15 تن دیگر 
 برای رفع مشــکالت فضای ســبز مناطق شــهرداری اصفهان

استفاده شد.
 سوزاندن برگ در اصفهان ممنوع است

در این باره مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان در گفت وگو با »ایمنا« می گوید: بســیاری از شــهرها 
برگ های پاییزی را پس از جمع آوری می سوزانند، اما سوزاندن 

برگ در اصفهان ممنوع شده است.
احمد سلیمانی پور از شهروندان خواست که در کنار برگ هایی 
که در پارک ها و کوچه ها جمع آوری می شــود، زباله های خود 
را نریزند زیرا وارد شدن زباله به ســیلوی برگ ها اثرات منفی به 

همراه دارد.
وی اضافه می کند: هر ســال از بیش از 2 میلیــون و 500 هزار 
درخت اصفهان، نزدیک به 2 هزار تن برگ روی زمین می ریزد 
و 1500 نفر از نیروهای سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان آنها را جمع آوری می کنند تا همچنان پاییز در شهر ما 
دلربا باشد. مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهار می کند: حــدود 26 ســیلو در مناطق 15 گانه 
شهرداری اصفهان دایر شده که پس از جمع آوری برگ ها، طی 

فرآیند فرآوری »خاکبرگ« تولید می شود.
 وی با اشــاره بــه اینکه از بــرگ هایی کــه وارد ســیلوهای 
شــهرداری های مناطق 15 گانه شــهرداری اصفهان می شوند 
2 هزار تن خاکبــرگ تولید می شــود، خاطرنشــان می کند: 
اگر قیمت خاکبــرگ ها کیلویــی 500 تومان باشــد، در واقع 
 حدود یــک میلیــارد تومان به اقتصاد فضای ســبز شــهرمان 

کمک کرده ایم.

مدیرمنطقه 7 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: مناســب سازی 
معابر منطقه 7 شــهرداری اصفهان برای تردد روان جانبازان و 

معلوالن با اعتبار 800 میلیون ریال تکمیل شد.
علی اصغر شاطوری افزود: در این راستا مناسب سازی معابر پل 
چمران، خیابان اشــراق، تقاطع پل چمران و خیابان فالطوری 
انجام شده است.مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان با اشاره به 
دیگر پروژه های این منطقه گفت: احداث مخزن ذخیره آب در 
شهرک ولیعصر برای تامین آب فضای سبز این منطقه در دستور 
کار قــرار گرفت. وی افــزود: احداث مخزن ذخیــره آب فضای 
 ســبز 250 متر مکعبی شــهرک ولیعصر تا پایان سال جاری به 

بهره برداری می رسد.

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان به ارائه گزارشی از 
آسفالت معابر در 6 ماهه اول ســال 95 پرداخت و گفت: از کل 
بودجه 90 میلیاردی آسفالت در ســال 95 ، حدود 70 میلیارد 

آن عقد قرارداد و از ابتدای سال اجرایی شده است.
ایرج مظفر اضافه کرد: آســفالت هایی که در حال حاضر توسط 
معاونت عمران انجام می شود در 4 بخش آسفالت معابر فرعی، 
روکش آســفالت معابر اصلی، لکه گیری هــا و درزگیری های 
ســطح معابر می باشــد کــه در هر 4 مــورد معاونــت عمران 

قراردادهای مربوطه را منعقد کرده است.
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان افزود: البته بخشی 
از معابر نیاز به زیرســازی و آســفالت دارند که جداگانه به آنها 
پرداخته می شود. وی خاطرنشان کرد: در بخش اجرای آسفالت 
معابر فرعی 116 هزار تن ، در بخش آســفالت معابر اصلی 153 
هزار تن، در بخش روکش آســفالت 283 تن و برای درزگیری 
79 تن آسفالت در نظر گرفته شده که در مجموع 297 هزارتن 
قرارداد آســفالت داشــتیم که طبق برنامه انجام می شود. وی 
ادامه داد: از ایــن 297 هزار تن تاکنون 260 هزار تن آســفالت 
اجرا شده اســت. مظفر با بیان اینکه آســفالت تراشی در همه 
مناطق در حال اجراســت، ابراز امیدواری کرد آسفالت معابر از 

مرغوبیت خوبی برخوردار باشد.

ارزش یک میلیارد تومانی برگ های پاییزی؛

اقتصاد سبز  به کمک نصف جهان 
می آید

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان خبر داد:

 تکمیل مناسب سازی معابر 
منطقه 7 برای تردد روان معلوالن

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

انعقاد قرارداد پخش 297 هزار تن 
آسفالت در سال جاری

معاون شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان با 
اشــاره به برگزاری این نمایشــگاه اظهارکرد: این نخستین 
نمایشگاه تخصصی خودروها و موتورسیکلت های کالسیک 
اســت که از 5 تا 8 آبان ماه ســال جاری در محل برگزاری 
نمایشگاه های اصفهان در کنار پل تاریخی شهرستان برگزار 
می شــود.  جواد جلیلی افزود: بازدید از نخستین نمایشگاه 
تخصصی خودروها و موتورسیکلت های کالسیک از ساعت 
15 تا 21 برای عموم آزاد است و بازدیدکنندگان می توانند 
به صورت تخصصی خودروها و موتورسیکلت های کالسیک 
 را با یکدیگر مقایســه کنند.  معاون شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان گفت:  در این نمایشگاه، 90 مدل 
خودروی کالســیک و 20 مــدل موتورســیکلت متعلق به 
دهه های 1940 تا 1970 به نمایش گذاشــته می شود.  وی 
تصریح کرد: اتومبیل کادیالک 1966 متعلق به نخست وزیر 
ســابق و وزیر نفت وقت ایران دکتر منوچهر اقبال و اتومبیل 
شــورولت بلر 1954 مربوط به سفارت فرانســه در ایران در 
ســال 1335 از جمله اتومبیل هایی اســت کــه در معرض 
دید عموم قرار می گیرد.  در ســال های اخیــر چندین دوره 
از نمایشگاه های خودروهای کالســیک در اصفهان برگزار 
شده اما برگزاری نمایشــگاه خودروهای کالسیک در محل 

برگزاری نمایشگاه های اصفهان برای نخستین بار است.

مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی)ره( اســتان اصفهان 
درباره تســهیالت کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان 
 اصفهــان بــرای حمایــت از ازدواج جوانــان کم بضاعت 
اظهار کرد: در ســال جاری حــدود 2 هــزار و 500 مورد 

کمک هزینه ازدواج در استان اصفهان ارائه شده است.
حمیدرضا شیران از اختصاص 30 میلیون ریال کمک هزینه 
جهیزیه به نوعروســان خبر داد و افزود: پشتیبانی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( در امر ازدواج محدود به کمک هزینه 
جهیزیه نمی شود و این مجموعه در امر ایجاد بستر ازدواج 
با ارائه مشــاوره، ایجاد اشــتغال، حرفه آموزی و کارآموزی 
اقدام می کند.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان درباره 
تامین جهیزیه نوعروسان و تسهیل در امر ازدواج جوانان از 
منابع خیرین مردمی عنوان کرد: هرگاه برای تهیه جهیزیه 
و تسهیل ازدواج جوانان کم بضاعت به سراغ خیرین رفتیم 

دست رد به سینه ما نزدند.
وی با اشــاره به مشــاوره هایی که برای افراد تحت پوشش 
امداد در امر ازدواج در نظر گرفته شــده، خاطرنشان کرد: 
برنامه هایی بــرای ازدواج مجــدد خانم هــای مطلقه و یا 
خانم هایی که همســر آنها فوت کرده اند، داریم تا بتوانیم 
با تشــویق آنها به ســمت تشــکیل زندگی، بر استحکام 

خانواده های تحت پوشش بیفزاییم.

برگزاری نخستین نمایشگاه 
خودروهای کالسیک اصفهان 

زمینه برای ازدواج مجدد زنان 
سرپرست خانوار فراهم است

کمیتهامدادآتشنشانینمایشگاه

ناشران اصفهاني معرکه گردان 
نمایشگاه یار مهربان

خانه های حادثه دیده در 
عاشق آباد تخلیه شدند

مدیر امور اجتماعي و مشارکت هاي مردمي شهرداري 
اصفهان گفــت: از ویژگي هاي نمایشــگاه یار مهربان 
امسال حضور 30 ناشر اصفهاني است که معرکه گردان 

این نمایشگاه هستند.
 مســعود مهدویان فر اظهار کرد: نمایشگاه یار مهربان 
2 هدف عمده افزایش ســرانه مطالعه و تحرک بدني 
دانش آموزان را دنبال مي کند.  وي ادامه داد:  12 هزار 
و 500 عنوان کتاب براي اهدا به 800 مدرسه انتخاب 
شده که براي مدارس مقاطع ابتدایي 700 هزار و برای 
 متوسطه سال اول و دوم 900 هزارتومان در نظر گرفته 
شده است.  وي با اشــاره به اینکه در مجموع 18 غرفه 
کتاب داریم، اظهارکرد: در بخش ورزشــي نیز 16 نوع 
بسته ورزشي بر اساس سن، مقطع تحصیلي و جنسیت 
با همکاري مشترک بین ســازمان ورزش شهرداري و 
معاونت سالمت و تندرستي آموزش و پرورش اصفهان 

تنظیم شده است.
مهدویان فر یادآور شــد:  متوســط ارزش بسته هاي 
ورزشي 350 هزار تومان است و عالوه بر مدارس، 350 

مجموعه فرهنگي مجوز دار نیز فراخوان شده اند.
اختصاص بسته های ورزشی تخصصی و حضور ناشران 

اصفهانی از امتیازات نمایشگاه امسال است.

مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی شــهرداری 
اصفهان با اشاره به حادثه منازل منطقه عاشق آباد اصفهان 
اظهار کرد: از دو ماه گذشته ترک هایی در منازل مسکونی 
واقع در کوچه مســعود خیابــان شــهید اعالیی محله 
عاشق آباد توسط ساکنان آن مشــاهده شده که به مرور 

زمان افزایش یافته است.
محمد شــریعتی در رابطه با میزان سن این ساختمان ها 
گفت: خانه هایی کــه در آنها ترک ایجاد شــده از لحاظ 
 ســازه ای، بتنــی و ســاخت زیر دو ســال ســن دارند.

 وی با اشــاره به اینکه دو ســاختمان از ساختمان های 
 ترک خورده، ایســتایی و مقاومت کافی را برای سکونت 
نداشته اند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه گودبرداری 
در کنار این منــازل صورت نگرفته و تبدیــل ترک ها به 
شــکاف نمی تواند مربوط به لرزش شــود، این موضوع 
 توســط تیم کارشناســی از آتش نشــانی مورد بررسی 

قرار گرفت. 
شــریعتی با اشــاره به پیگیری هــای اولیــه علت این 
 حادثــه و حضــور تیــم مرکــز ژئوفیزیــک در محل

 بیان کرد: دو فرضیه در بررسی های ابتدایی وجود دارد که 
علت وجود این شکاف ها را به جابه جایی الیه های زمین 

یا رد شدن قنات از زیر این ساختمان ها مرتبط می سازد.

خبر

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در 
دیدار با بازنشســتگان نخبه نیروهای مسلح استان 
بر لزوم اســتفاده از تجربیات و آموزه های نیروهای 

بازنشسته تاکید کرد.
دفتر نماینــده ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه 
اصفهان روز سه شــنبه به نقل از آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نــژاد اضافه کرد: بازنشســتگان عالوه بر 
بهره مندی از فضل و دانش، کوله بــاری از تجربه را 
بر دوش دارند که باید از آن، برای خدمت به مملکت 

استفاده کرد.
وی خطاب به بازنشســتگان نیروهای مسلح استان 
گفت: هر چند بعد از ســال های متمــادی، فرصت 
خدمت در یک نهاد و ارگان از شــما گرفته شده، اما 
بستر خدمت به اســالم و حکومت اسالمی همچنان 
باز اســت لذا نه تنها باید خودتان در این زمینه کوشا 
باشید بلکه باید دســت دیگران را نیز بگیرید و آنها را 

از تجربیات خود بهره مند کنید.
امام جمعــه اصفهان، یکی از مســائل مهــم دوران 
بازنشســتگی را توجه به بعد معنوی زندگی دانست 
و گفــت: دوران بازنشســتگی زمان خوبی اســت تا 
انســان با کم شــدن دغدغه های ذهنی و دنیایی به 

حسابرسی اعمال خود بپردازد.
نماینده مردم اصفهان در مجلــس خبرگان رهبری 
با بیان روایت»َمن حاَوَل اَمــراً بَمعِصَیِه اهللِ کاَن اَفَوَت 
 لِما یَرُجو َواَســَرَع لَِمجئ ما یَحَذُر« از امام حســین 
)علیه الســالم( خاطر نشــان کــرد: با ایــن روایت 
اصطالح متداول »هدف وســیله را توجیه می کند«، 

از نظر اسالم مردود است.
آیت ا... طباطبایی نژاد اظهار داشــت: از منظر اسالم 
درست اســت بحث شــفاعت در آخرت وجود دارد، 
لیکن شامل حال کســانی می شود که مسیر زندگی 
را درســت انتخاب کرده اند و حین مسیر اشتباهاتی 
داشــته اند، اما کســانی که بدون توجــه به آخرت، 
 در فکر آبادانی دنیــای خود بوده انــد، از این قاعده

بی بهره اند.
آیت ا... طباطبایی نژاد تصریح کرد: کســی که بذری 
نکاشته باشــد، نباید منتظر محصول باشد و آخرت 
نتیجه و محصول اعمال ما در این دنیاســت، عاقبت 
به خیری چیزی نیست که فقط با دعا میسر شود، لذا 

باید برای آن برنامه ریزی و کار کرد.

امام جمعه اصفهان:

عاقبت به خیری
فقط با دعا حاصل نمی شود

با مسئوالن

دهه انقالب که از راه می رســید، با شــوق فراوان مســئول 
تزئین کالس بــا کاغذرنگی های منقش به پرچم ســه رنگ 
کشــورمان می شــدیم. منتظر بودیم هفته دفــاع مقدس 
از راه برســد و بــاالی صف قبــل از شــروع کالس، مثنوی 
شــهادت حاج صادق را بخوانیم ...روزهای خوبی بود که زود 
 گذشــت. در یکی از همان روزهای خوب خدا در سال های 
فراموش نشــدنی آن زمان، خبر رســید کــه »مقام معظم 
رهبری« قرار اســت بــه اصفهان تشــریف بیاورند. شــهر 
به جوش و خــروش افتاد. همه جــا حرف از »دیــدار یار« 
 بود. دیداری که مردم شــهر، ســال ها در آرزوی آن به سر

 می بردند. شــور و حــال وصــف ناپذیری در میــان مردم 
اصفهان بــه وجود آمــده بود. بــی صبرانه منتظــر بودیم 
که دفتر مقام معظــم رهبری در اطالعیه ای بــا قدردانی از 
مردم پرشــور و خونگرم اصفهــان اعالم کرد، ســفر رهبر 

معظم انقالب به این شهر، به علت کســالت سرماخوردگی 
 ایشــان با یک هفته تاخیر صورت می گیرد. در این اطالعیه 
آمده بود :» دفتر مقام معظم رهبری با تشــکر از آحاد مردم 
ســرافراز اصفهان ، خصوصا خانواده معظم شهدا، ایثارگران، 
جوانان ، به ویــژه علمای گرانقــدر و روحانیــون بزرگوار و 
دانشگاهیان عزیز، نهادها، سازمان ها و دیگر مراکز و مجامع 
به اطالع می رســاند: به یاری پروردگار متعال ، سفر حضرت 
آیت ا... خامنه ای به اصفهان در روز ســه شنبه هفته آینده 
انجام خواهد شــد و مردم اصفهان در ایام خجســته میالد 
حضرت قائــم)ع( ، میزبان رهبــر معظم انقالب اســالمی 

خواهند بود. «
 و ســه شــنبه عشــق، آمد و دلدار به ســرزمین شهیدان 
پاگذاشــت. به شــهری که امام )ره( در وصفش فرموده بود: 
» شما در کجای دنیا می توانید جایی را مثل استان اصفهان 

پیدا کنید ؟ همیــن چند روز پیش، فقط در شــهر اصفهان 
حدود سیصد و هفتاد نفر را تشــییع کردند...« شهری که به 
هرکوی و بــرزن آن پا بگذاری و درب هرخانــه را بزنی، یک 

مادر یا پدر و یا فرزند شهید ، از تو استقبال می کند. 
عزیزدل آمد و شهر، بوی شهدا گرفت دوباره. بوی امام شهدا 
را گرفت و بوی »عشق«... بچه هایی که هنوز از آخرین لمس 
تابوت پدر، تنشــان بوی باروت می داد، بغــض در گلو مانده 
را در آغوش مقتدای خود شکســتند . شــهر، شاهد شکوه 
یک حضور بود؛ حضور رهبری عزیز که خاک پایش ســرمه 

چشمان مردم اصفهان شده بود...
بعد از آن دیدار فراموش نشــدنی، 9 ســال طول کشــید تا 
مردم اصفهــان، دوباره با رهبر و مقتدای خــود دیدار کنند. 
بهانه این بار، 25 آبان بود، ســالروز همان روزی که بیش از 
300 شــهید را در اصفهان تشــییع کردند و حضرت امام، 
آن جمالت تاریخی را در وصف این شــهر بیان فرمودند. در 
سالروز تشییع شــهدای عملیات محرم، اصفهانی ها توفیق 

دیدار دوباره یار را پیدا کردند.
و ما چه خوشوقت بودیم که گوش جان سپردیم به نغمه های 
مردی آســمانی که »اصفهان« در زمینه - مناقب اصفهان، 
مناقب مردم اصفهان- فرمودند: »اینها شناسنامه  این مردم 
مومن و غیرتمند و ایستاده پای کار به حساب می آید. مردم 
اصفهان در یک روز، ســیصد و هفتاد شهید را تشییع کردند 
وخم به ابرو نیاوردنــد. بماند که همان روز اعــزام به جبهه 
داشتند، پشتیبانی داشــتند وحرکت کردند. این خیلی مهم 
است... در آبان ســال 1361 که در یک روز سیصد و هفتاد 
شهید در اصفهان تشــییع شد، تعداد شــهدای اصفهان در 
همان ماه بیــش از هزار نفر بود. هزار و اندی شــهید  در یک 
ماه! خب ، چه کسی شهید می شود ؟ آن کسی که در میدان 
است ، در میدان خطر است ، پیشــرو است.« و حاال پس از 6 
سال،  سردار فدا؛ جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
اســتان اصفهان، خبر داده که مردم اصفهان کمتر از یک ماه 
دیگر به دیــدار رهبر معظم انقالب مــی روند. خبرخوش تر 
از این هم می شــود مگر، در این روزهای پاییزی که آدم ها 
عوض شده اند، زمانه عوض شده اما این شهر، هنوز هم تنش 
بوی باروت می دهد حتی اگرزاینده رودش دیگر پرآب نباشد 
و لبان زمینش خشــکیده باشــد. دیدار با »یار« مرهم همه 
زخم هاست و بهانه همه بغض هایی که شکسته خواهد شد . 
دیدار با »جانان« جان به تن مردم این شهر می دهد و خوشا 
به حال همه آنهایی که کمتر از یک ماه دیگر »جان جانان« 
خود را می بینند. ســالم ما را هم برســانید خدمت ولی امر 
مسلمین جهان که سایه اش مستدام باد تا ابد بر سر ما و این 

امت و جهان اسالم ... 
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سال 80 بود؛ حال و هوای شــهر هنوز متاثر از فضای آن سال های دهه 60 و 70 و خاطرات 
جنگ بود؛ همان روز و شب هایی که زمســتان های اصفهان پربارش بود و زاینده رودش 
 پرآب. ســال هایی که دارقالی در خانه هایمان می بســتیم و چراغ آالدین درســرمای زمســتان روشن
 می کردیم و کنار مادر می نشستیم و برای مدادهای رنگی و پاک کن های قرمز و آبی ذوق می کردیم و مشق 
می نوشتیم. منتظر می ماندیم تا بابای »علی کوچولو« برگردد و هربار که از خانه بیرون می آمدیم تا به سمت 
مدرسه برویم، حجله شهیدی را می دیدیم و صدای آهنگران و نگاه پرغم یک مادرکه جوانش را در راه خدا 

تقدیم کرده بود ... در حال و هوای نوجوانی بودیم. 

مردم اصفهان کمتر از یک ماه دیگر به دیدار رهبر معظم انقالب می روند؛

برتنخستهامازشوقتوجانمیآید

رییس ســتاد عتبات عالیات اصفهان از شــکل گیری بیش از 14 موکب از 
استان اصفهان در پیاده روی اربعین خبر داد و گفت: استان اصفهان موظف 
است 10 هزار نفر را به صورت شبانه اسکان دهد و تغذیه 50 هزار نفر را نیز 
در طول روز تامین کند.  مصطفی نوریان با اشاره به برپایی این موکب ها در 
مسیر »طریق الحر« مطرح کرد: شهرستان های استان اصفهان در برپایی 
موکب ها نقش بسیار پررنگی دارند و هزینه این موکب ها از طریق نذورات 
مردم تامین خواهد شــد که نیاز اســت مردم در تقدیم نذورات مشارکت 
بیشتری داشته باشند.  نوریان با اشــاره به سهمیه یک صد هزار نفری زوار 
استان اصفهان، عنوان کرد: البته حضور مردم با توجه به تجربه سال گذشته 
بیش از این خواهد بود، زیرا ارزش سیاسی پیاده روی اربعین خیلی باالست 

و به عبارتی به عنوان مقابله با داعش، سلفی ها، آمریکا و اسراییل است.

فرهنگ شــهروندی بــا موضوع»عابر پیــاده« از ســوی کمیته فرهنگ 
شــهروندی در یکهزار و 200 ایســتگاه اتوبوس مناطق 15 گانه اصفهان 
آموزش داده می شــود.  دبیر این کمیته با بیان اینکه فرهنگ ســازی با 
موضوع عابر پیاده تا پایان ســال جاری ادامه خواهد داشت گفت: در دوره 
اول این طرح که به مدت یک ماه اجرا می شــود سعی شــده با استفاده از 
تصاویری همراه با متن، آموزش عابران پیاده را پیگیری کنیم.  سعید امامی 
در ادامه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی عابران پیاده را از جمله 

مواردی اعالم کرد که در ایستگاه های اتوبوس فرهنگ سازی می شود.
وی بیان کرد: عــالوه بر فرهنگ ســازی »عابر پیاده« در ایســتگاه های 
اتوبوس، دیگر فعالیت های کمیته فرهنگ شــهروندی همچون تبلیغات 

شهری نیز با موضوع»عابر پیاده«  انجام خواهد شد.

عابران پیاده در ایستگاه های اتوبوس آموزش می بینندشکل گیری 1۴ موکب از اصفهان در پیاده روی اربعین

شهرداری

سما مطیعی

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1990 | October 26  ,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Mosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:
 8 عد کیوی، 2 عدد ســیب، 8 عدد پرتقال، 

2 ق س عسل
طرز تهیه:

پوســت کیوی ها را بگیریــد و هرکدام از 
آنها را به 4 قســمت برش دهید. سیب ها را 
پوست بگیرید سپس آنها را هم به 4 قسمت 
برش داده و دانه هایشــان را خارج و آنها را 
خرد کنید. پرتقال ها را از وسط نصف کنید 
و آب آنها را بگیریــد. در ظرف مخلوط کن 
همه مواد را بریزید و دستگاه را روشن کنید 

سپس آن را در لیوان ریخته و سرو کنید.
نوشیدنی موز و بادام

مواد الزم: 1تا2 عدد موز خرد شده، یک ســوم پیمانه بادام، 1 پیمانه شیر، 2 ق 
س ماست، نصف  ق چ دارچین، یک سوم پیمانه گردوی خرد شده، 1 ق س عسل

طرز تهیه:مقــداری از گردوهــا را برای تزئین کنــار بگذارید. تکــه های موز،   
بادام،عســل، گردوی خرد شده، شیر، ماســت و دارچین را داخل مخلوط کن بریزید. 

دستگاه را روشن کنید تا مایه نرمی حاصل شود.
نوشــیدنی را داخل لیوان هایی که آماده کرده اید، بریزید و آنها را با گردوی خرد شده 

و موز تزیین کنید.

قصه زنجبیل و ترشــی از مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان 
نوشته بئاتریس پاتر است که بیش از یکصد سال کودکان جهان را 
به خود مشغول داشته اســت. هلن بئاتریکس پاتر، در 28 جوالی 
18۶۶ در لندن به دنیا آمد. به دلیل به دنیــا آمدن در خانواده ای 
ثروتمند، در خانه و به وسیله معلمان آزموده و متبحر، تحصیل کرد.

به همین دلیل فرصت همبازی شــدن با کودکان دیگر را نداشت، 
حتی تنها برادرش برترام نیز به مدرسه شبانه روزی فرستاده شده 
بود. بنابراین بئاتریکس جوان، خود را با حیوانات زیادی که در خانه 
داشت ســرگرم می کرد. عالوه بر یک ســگ کوچک به نام اسپات 
او چندین قورباغه، ســمندر آبی، موش خرمــا و حتی یک خفاش 
داشت،همچنین دو خرگوش کوچک داشت به نام های بنجامین و 
پیتر. همین مسائل باعث شد تا اوتخیلی بسیار قوی داشته باشد و 

بعدها وقتی بزرگ شد به نوشــتن کتاب برای کودکان روی آورد و 
سرانجام  بیش از 23 کتاب نوشت.

 قصه زنجبیل و ترشــی ازمجموعه دنیای پیتر خرگوشه ودوستان 
است که با ترجمه علیرضا اسماعیل پور منتشر شده است.    در این 
قصه کودکانه، زنجبیل نام گربه  نر زردرنگی اســت که با یک سگ 
شکاری به نام ترشــی، مغازه ای را می چرخاندند. در مغازه  این دو 
تقریبا همه چیز پیدا می شــد. اهالی روستا چیزهای مورد نیازشان 
را از آنها می خریدند، اما پولی نمی پرداختند و خریدشان نسیه بود. 
زنجبیل و ترشی آخر ســر به ناچار مغازه را تعطیل کردند و به کار 
دیگری مشغول شــدند. زنجبیل در محله  خرگوش ها معلوم نبود 

چه کسب و کاری به راه انداخت و ترشی هم شکاربان شد.
 نشرماهی اثر حاضر را در ۶0 صفحه منتشر کرده است.

بچه های مدرسه والت ندا شاه نوری
  در ابتدا باید به یک نکته اشــاره کنم و بار 

یک عذاب وجدان تاریخی را از روی دوشم بردارم.
 اینکه اســم یکی از بچه های مدرســه والت گالونــی بود و من 
 فکر می کردم چون این بنده خدا خیلی چاق اســت اســمش را 
گذاشته اند گالونی و در نوجوانی خیلی هم احساس فرهیختگی 
می کردم که کشف کرده ام گالون فارسی همان گالون ایتالیایی 

است. 
در حالی که اسم آن بنده خدا اصال گالونی نبوده و معلوم نیست 
دقیقا چه کســی گاّرونه را به گالونی تغییــر داده و مرا یک عمر 

شرمنده اش کردند.
 به هرحال کارتون با پریدن تعدادی کبوتر در آسمان تورین صد 
سال پیش و دویدن همین جناب گاّرونه شروع می شد و روایت 
یک سری بچه مدرسه ای بود که خانم دلگارچی شان رفته بود و 

به جایش آقای پربونی آمده بود . 
پربونی را که یادتان هســت؟ قدبلند و عصاقورت داده با شمایلی 

شبیه مرحوم دالی.
 در قدیم که مدرســه  هنوز مدرســه بود و مثل حاال باشــگاه 
اختصاصی نشــده بود که مرگ، فقر و بیماری در آن راه نداشته 
باشد و باعث بشــود بچه بعد از آنکه دیپلمش را گرفت و پایش 
را البته همین ور آب در دانشــگاه گذاشــت، یکهو از دیدن یک 
همکالســی که پول ناهارش را ندارد ترک بخــورد و برود روی 
یک برگ نیلوفر چمباتمه بزند و یا شــاعر بشــود یا عکاس، ما 
 از دیدن بچه های مدرســه آلپ کیف می کردیم چون داستان 

خود ما بود. 
پربونی بــرای بچه هــا قصه می گفــت و آنها یاد مــی گرفتند 
 که کمک حــال یکدیگر باشــند و  اگر الزم شــد بــرای وطن 

کشته شوند.
 تنها کسی که داستان های پربونی، او را به راه نیاورد فرانتی بود 
که البد برای حفــظ آبرویش به ما گفته بودند اســمش فرانچی 
است و آخرش از مدرسه اخراج شد. فرانچی اما در تاریخ ادبیات 
ایتالیا آن قدر مهم شــد که اومبرتو اکو یک کتــاب درباره اش 

نوشت.

رژیم غذایی مناسب زنان باردار)3(نوشیدنی کیوی و سیب

از  کــه  دارم  همــکاری  زاینده رود
خوبی اش هرچــه بگویم کم 
اســت؛ متین، مودب، باوقــار، خالصه یک خانم 
تمام عیار. این خانم تمام عیار اما یک خصوصیت 
منفی دارد: کافی اســت امروز به او بگویی فالن 
انتقاد به کارت وارد است. اشکش سرازیر می شود 
و بالفاصله می گوید از فردا من ســر کار نمیام نه 
که انتقادپذیر نباشــد، نه، فقط اعتماد به نفسش 
خیلی خیلی پایین اســت و هر انتقادی را به این 
معنی می داند کــه بــه درد آن کار نمی خورد. 
اشــتباه دیگرش هم این اســت که از همکاران 
صمیمی انتظــار انتقــاد نــدارد و آن را مته به 

خشخاش گذاشتن می داند. 
قســمتی از رفتار این خانم تمام عیار، متاسفانه 
در جامعه ما فراگیر اســت. اکثر ما ظرفیت انتقاد 
نداریم بخصوص از نزدیکان. به بیان دیگر دلمان 
می خواهــد اطرافیان، خطاهــای حرفه ای ما را 
زیر ســبیلی رد کنند و هرچه نسبت شخص به 
ما نزدیک تر باشــد توقعمان از تردد زیر سبیلش 
بیشتر است! در بسیاری از موارد این توقع ناشی 
از برداشت اشتباه ما از رابطه حرفه ای است مثل 
خانم تمام عیار که همواره در برابر انتقاد دیگران 
می گوید: من فکر می کردم تو دوست منی ولی 

ظاهرا فقط دنبال نقطه ضعف گرفتنی!
تا آنجا که یــادم می آید قدیمی هــا بر این نکته 
اصرار داشتند که دوســت خوب کسی است که 
عیوب انسان را به او گوشزد کند، مثل آینه. پس 
اوال توهم نقطه ضعف گرفتن منتفی اســت. ثانیا 
خانم تمام عیــار و همه تمام عیارهای وابســته، 
چنانچه توقعات اینچنینی از »دوســتان« خود 
دارید لطفا در محیط کار روابط دوســتانه برقرار 
نکنید و مــرز صمیمیت و همکاری را مشــخص 
کنید. بهتر است بپذیریم که محیط کار مستلزم 
وجود روابط رسمی و قانونمند است و چه بسا که 
پدری ناچار از توبیخ فرزنــدش در مقام رییس و 
کارمند باشد )البته دور از جان ما این اتفاقات در 
کشورهای خیلی دور رخ می دهد وگرنه پدران و 
فرزندان ما که یک لقمه نان و ســهمی دارند دور 
ســفره باهم می زنند و اصال کار به توبیخ و تنبیه 

نمی کشد.(
خالصه از گلبول آبی گفتن بــود: در محیط کار 
و  حرفه، روابط همــکاری را با روابط دوســتانه 

مخلوط نفرمایید!

لبخندک

نوستالژیکاتور 

کارتون

حساب حسابه
 همکار همکار!

تاثیرات اسید فولیک
مصرف اســید فولیک در دوران پیش از بارداری و در حین آن اهمیــت فراوانی دارد. 
اسید فولیک برای ساختن مواد ژنتیکی الزم اســت، این اسید همچنین در پیشگیری 
از فتق نخاعی نیز موثر است پس حداقل باید از ســه ماه قبل از بارداری مصرف آن را 

آغاز نمایید.
مایعات و نوشیدنی ها

مصرف مایعات و نوشیدنی ها، در سالمت شما نقش بسزایی دارند اما همه نوشیدنی ها، 
مفید نیستند و مصرف برخی از آنها می تواند مضر نیز باشد. نوشیدنی های کالری دار 

نیز غذا محسوب می شوند و بسیاری از آنها کالری زیادی دارند.
در دوران بارداری، زنان باردار باید روزانه حدود ســه لیتر معادل 10 الی 12 لیوان آب 
بنوشــند. این میزان به ازای هر ساعت ورزش ســبک، یک لیوان افزایش پیدا خواهد 
 کرد و در تابســتان به دلیل تعرق بدن یک تا دو لیوان باید به آن اضافه شود. آب میوه 
مــی توانــد بخشــی از نیــاز بــدن زن بــاردار را بــه مایعــات تامین کنــد، تنها 
 باید بــه خاطر داشــت که مصــرف آب میــوه بــا دریافت کالــری همراه اســت. 
قهوه، نوشــابه و چای نیز در تامین مایعات بدن کمک می کند اما حداکثر روزی یک 

فنجان کوچک مصرف شود.
میوه و سبزیجات

کمتر کسی وجود دارد که از فواید میوه ها و ســبزیجات بی خبر باشد. این مواد، برای 
زنان باردار نیز بســیار مفید هستند. همه میوه ها و ســبزیجات ارزش اضافه شدن به 
برنامه رژیم غذایی شما را دارند. بعضی از آنها، می توانند کمک بیشتری به شما بکنند.

یادداشت های 
گلبول آبی

زنجبیل و ترشی 

جدول 1990

کدام کشور بیشترین تکرار را
 در نام خانوادگی دارد؟ 

همدست »شکسپیر« پیدا شد تنها هتل کتابخانه دنیا 

 گروهی 23 نفره از محققان و اســاتید دانشــگاه، پس از بررسی های 
طوالنی مدت، مدعی شدند بخش هایی از نمایشنامه »هنری ششم« 
با همکاری »ویلیام شکســپیر« و »کریســتوفر مارلــو« به نگارش 

درآمده است.
پیش از ایــن، برخی تصــور می کردند »مارلو« همان »شکســپیر« 
اســت اما این پژوهشــگران چنین فرضیــه ای را به طــور کامل رد 
کرده اند. این گروه 23 نفره پس از بررســی های خــود به این نتیجه 
رسیدند که »شکســپیر« بیش از آنچه تاکنون تصور می شد، با دیگر 
نمایشنامه نویسان همکاری داشته است. قسمت های اول،  دوم و سوم 
»هنری ششم«، یکی از نمونه های دست داشــتن دیگر نویسندگان 
در نگارش  آثار ماندگار »شکسپیر« اســت. نظریه همکاری »مارلو« 
با نویســنده »مکبث« و »هملت«، از قرن هجدهم مطرح شده و این 
تحقیق اولین پژوهش رســمی در این زمینه اســت که نتیجه آن به 
قطعیت به چاپ رسیده است. محققانی از پنج کشور مختلف از جمله 
آمریکا و انگلیس در این پروژه همکاری داشــتند. پیش از این تصور 
می شد »شکسپیر« خود به تنهایی همه نمایشنامه هایش را نوشته اما 

نشانه ها حاکی از ردپای هشت نویسنده دیگر در آثار اوست.

در این کتاب فروشــی به راحتــی می توانید اســتراحت کنید.
فروش کتاب در یک مغازه شــهر پاریس به شیوه جالبی صورت 
می گیرد. کتابخانه شکســپیر شــهر پاریس که  از سال 1919 
افتتاح شــده بود در جریان جنگ جهانی دوم توســط نازی ها 
بسته شد و بار دیگر به ســال 1951 با شــیوه جدید شروع به 
کار کرد.این کتابخانه با ۶000 جلــد کتاب در طول عمر کاری 
خود حضور نویســندگان معروف زیادی را به خود دیده است: 
ارنســت همینگوی، جیمز جویس و ... و اکنون دیگر به یکی از 

جاذبه های توریستی این شهر تبدیل شده است.
اما نکتــه جالب برای این کتاب فروشــی حضور شــبانه روزی 
دوستداران کتاب در این فضاســت، بدین صورت که مشتریانی 
که  در طول روز به دیدن کتاب ها مشــغول بــوده اند اگر مایل 
باشــند می توانند شــب را در فضــای در نظرگرفته شــده به 
اســتراحت بپردازند و خواب راحتی را در این فضا تجربه کنند. 
اتاقی برای نویســندگان، محلی برای گفت وگو و بحث پیرامون 
مسائل ادبی، اتاقی برای موســیقی و در نهایت شش تخت برای 

خواب، فضای داخلی این  کتاب فروشی را تشکیل می دهد. 

تصاویر روز

نمایشگاه مجسمه های آجری در میالن ایتالیا موزه مردم شناسی در قدیمی ترین حمام تاریخی شهر قزوین

سنت کیتس و نویس به عنوان یک کشــور کم جمعیت،  بیشترین 
تکرار را در نام خانوادگی مردمش دارد.

 در اوایل ســال 201۶،  دانشــجویان دانشــگاه لنــدن از داده های 
جغرافیایی مرکز تحقیقات سازمان ثبت اسامی نام خانوادگی برای 
ساخت یک وب سایت اســتفاده کردند.   این وب ســایت بر اساس 
میزان تکرار نام های خانوادگی افراد تنظیم شــده که در اصل نشان 
می دهد چنــد درصد از مردم کشــورهای مختلف، نــام خانوادگی 
تکراری دارند.   این نقشــه جدا از آنکه محبوبیت نام خانوادگی شما 
را نشان می دهد، مانع از تکرار بیش از حد آن اسم در آینده می شود.   
نام خانوادگی دور به عنوان رندوم برای دستیابی به آمار انتخاب شد 
و ســنت کیتس و نویس به عنوان کشــوری که از هر 320 نفر، یک 
نفر نام خانوادگی اش دور اســت در صدر قرار گرفت. ســنت کیتس 
و نویس کشوری اســت جزیره ای در دریای کارائیب، غرب آنتیگوا 
و باربودا و شرق جزایر ویرجین آمریکا و با جمعیتی حدود  52000 
نفرپایتخت آن باستر است. حکومت آن پادشاهی و زبان رسمی آن 

انگلیسی است. نام آن تا سال 198۶ سنت کریستوفر و نویس بود.

کشکول
افقی

1- بنایی چسبیده به عالی قاپو در اصفهان- مرگ 
در راه حق

2- کلمه ای که در قرآن 4۶ بار آمده- این نه- 
قصر حکومتی- حیوان عسل دوست

3- ماه تابستانی- ممتاز و اعال- شالوده
4- قربانگاه- خداوند در تورات- پوشینه

5- نصف سایه- کرم شب تاب- کاریز و قنات
۶- از فرشتگان شب اول گور- گل ها- شما و 

مخلص
7- پاندول ساعت- کتاب ژان ژاک روسو- شبیه 

و مانند
8- زندان مسعود سعد- سپس- شگون- بالشتک 

نان پزی
9- کامل و دست نخورده- ظرف- سرشماری
10- وی- نخستین قوم ایرانی- غریبه نیست
11- کلوپ و انجمن- مظهر و سمبل- خودم

12- گلی خوشبو و زیبا- کتاب ماکیاولی
13- زرین- نام تنی چند از شاهان 

فرانسه- پیداکن
14- خاک بیز- از مارها- بله چخوف- 

رندان
15- گذرگاه ها- وراجی کردن.

عمودی
1-آزمایش- میزان از نظر وزن  و قد- 

مادر عرب و فیلم فریتزالنگ
2-سورخانه و سفر- معکوس- آگاه و 

باخبر
3- نگهبان و مراقب- مونس و همنشین- 

ماهی ریز و خوشمزه

4- دریا- کاشف اتر و مخترع گوشی پزشکی- 
دیدن و لذت بردن

5- کابوس- کتابی به قلم جواد فاضل
۶- تیغ گل- بادبان- چپ چشم

7- نفیس و باارزش- تملق و چاپلوسی- نیمه آزاد
8- راه میان بر- حرف ندا- باز- طایفه

9- عالمت جمع- یکی از مشتقات نفت- شاعر 
شیلیایی که به خاطر کتاب بیست شعر عاشقانه 

جایزه نوبل را برد
10- زن دیر نشین- دائم و همیشه- خاطر

11- سپاس شیرین- رود مقدس آلمانی- تره 
تیزک

12-مخترع ترانزیستور- درون- لوله خون
13-ترسانیدن- چهره- بهشت

14-پرنده ای شکاری- مکان و جا- برابر
15-تپانچه- ناله و زاری و شیون کردن- برخالف 

خوبی است
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امام علی)علیه السالم(: 
هرگاه با حق روبه رو شديد و دانستيد كه حق است، درباره آن 

مسامحه نكنيد كه به سختى زيان خواهيد ديد.
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