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حضور پررنگ اصفهان در جشنواره 
موسیقی فجر
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نهمین نشســت خبری  حســن روحانــی، رییس 
جمهور کشورمان روز گذشــته برگزارشد. روحانی 
در این نشســت با قدردانی از حضور مردم در مراسم 
تشــییع پیکر مرحوم آیت ا... هاشــمی رفسنجانی 

گفت: الزم می دانــم از مردم قدرشــناس، بزرگوار، 
فهیم و زمان شناس ایران در ضایعه درگذشت آیت ا... 
رفســنجانی قدردانی کنم که با حضور، اشــک،   آه و 

حرکت پر شور خود در مراسم...

آنها که رشد اقتصادی ما را نمی بینند
عینک بزنند

مردم اصفهان همچنان نگاهشان به آسمان است؛

به مناسبت روز ملی هوای پاک، در ویژه نامه امروز زاینده رود بخوانید:

روحانی در نشست خبری:

نهمین نشســت خبری  حســن روحانــی، رییس 
جمهور کشورمان روز گذشــته برگزارشد. روحانی 
در این نشست با قدردانی از حضور مردم در مراسم 
تشــییع پیکر مرحوم آیت ا... هاشــمی رفسنجانی 
گفــت: الزم می دانم از مردم قدرشــناس، بزرگوار، 
فهیم و زمان شــناس ایــران در ضایعه درگذشــت 
آیت ا... رفسنجانی قدردانی کنم که با حضور، اشک،   
آه و حرکت پر شور خود در مراســم بدرقه پیکر آن 
مرحوم و حضور در مراسم ترحیم، بزرگواری خود را 

نشان دادند. 
در ادامه گزیده ای از ســخنان حســن روحانی در 

نهمین نشست خبری اش را می خوانید؛
  آیت ا... رفســنجانی عــاوه بر خدمات شــایان 
توجه شان نســبت به انقاب و نظام، با صبر، سکوت 
و متانت شــان و آنجا که برای نظــام الزم می دیدند 
با بیــان آرامش در مســائل مهم سیاســی با روش 
اعتدالی شان، با عقانیت شــان، با خرد و حوصله و 
سعه صدرشان به ما نشــان دادند که بهترین روش 
برای اداره کشور و تعامل با افکار مختلف کدام است.

  برجام پیروزی ملت ایران در اخاق است. 
  ما قطعنامه هــای ظالمانــه را به دســت همان 

مرجعی که آنها را صادر کرده بود، لغو کردیم. 
  در ابتــدای امســال به مــردم وعــده داده بودیم 
که کشــور به رشــد 5 درصدی دســت یابد. بسیار 
سپاســگزارم از کارآفرینان، از فعــاالن اقتصادی، از 
خدمتگزاران مــردم، از همه مقامــات، از همه قوا که 
دست به دست هم دادیم و تا امروز شاهد رشد بیش از 

5 درصد هستیم.
  کســی فکر نکند به خاطر انتخابات ســال آینده 
باید نســبت به برجام بیش از حد یــا کمتر از حد 
الزم سخن بگوید؛ زیرا برای ما از برجام مهم تر حق 
است؛ از برجام مهم تر موفقیت یک ملت است؛ چرا 
در پیشــگاه خداوند نســبت به موفقیت مان شاکر 

نباشیم؟
  ما گفتــه بودیم قدم بــه قدم آماده نیســتیم که 
شــما تحریم را کنار بگذارید. یک روز بگویید امروز 
پتروشــیمی آزاد اســت، بعد از 3 ماه بگویید حاال 
نفت آزاد است، بعد از چند ماه بگویید فعالیت های 
مربوط به فلزات گرانبها آزاد اســت. ما گفته بودیم 
تحریم ها باید بالمّره برداشته شود. من به ملت ایران 
می گویم همه تحریم های هســته ای بعد از اجرایی 
شدن برجام در 27 دی ماه ســال گذشته برداشته 

شد.
  امروز در نفت و گاز تحریم نداریم، در حمل ونقل 
و بیمــه تحریم نداریــم. امروز در مســائل بانکی با 
دولت ها و بانک های بــزرگ دولت، رابطه مان عادی 

است.
  با اجرای برجام ما امسال نزدیک 70 هزار میلیارد 

تومان درآمد نفتی خواهیم داشت. اگر این وضعیت 
نبود ما این پول را می خواستیم از کجا کم کنیم؟ از 
حقوق کدام قشر؟ از حقوق پرســتاران، معلمان یا 

بخش امنیتی و دفاعی؟
  آنانی کــه برجام را نقــد می کننــد، لوکس نقد 
می کننــد و نقد لوکــس خیلی جایی نــدارد، باید 
قشنگ به مردم بگویند اگر برجام نبود چه می شد. 
اگر برجام نبود امروز این همه کارکنانی که در نفت 

و گاز تاش می کنند، وضعیت شان چه می شد؟!
  وقتی دولتی، دولت خصم اســت، مســلم است 
که از تمام توانش برای اجرای یک توافق اســتفاده 
نمی کند. مردم ما بدانند که در توافقات جهانی حتی 
اگر توافق با یک کشــور هم باشــد، ممکن است در 
اجرا مشکاتی پیش بیاید و بعضی موارد به دلخواه 
پیش نرود، اما نباید صبرمان را از دســت بدهیم و 

باید منافع مان را در نظر بگیریم.
  اگر کســی بخواهد آثار برجام را کوچک نشــان 

دهد، یعنی کار ملت را کوچک نشان داده است.
  ما را با شورای نگهبان به دعوا نیندازید، روابط ما 
با شورای نگهبان همیشه خوب بوده و باز هم خوب 
است، این گونه مسائل شایعات اســت، نباید به این 
شــایعات خیلی توجه کرد، انتخابات همیشــه یک 
فرآیندی دارد، امــا هنوز خیلی تــا انتخابات باقی 
مانده است. انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 

قرار است برگزار شود.
  به آنهایی که می گویند در کشور رکود وجود دارد 
و ما چیزی در راســتای رونق اقتصادی نمی بینیم 
می گویم که عینکی برای خود تهیــه کنید یا خود 

را درمان کنید. 
  خرید هواپیما برای مغازه دار هم تاثیر دارد.

  مســائل زیادی همچون مسئله کردها و نیروهای 
خارجی در سوریه مطرح اســت که باید همه آنها با 

مذاکره حل شــود و تاش جمهوری اسامی ایران 
این است که مسئله ســوریه به صورت سیاسی و با 
مذاکره حل شود اما اینکه آینده سوریه چه می شود 
و رییس جمهور چه کسی خواهد بود، مردم سوریه 
هســتند که باید تصمیم بگیرنــد و رای و نظرآنها 

ماک است.
  ما با عربســتان از نظر روابط دو جانبه مشــکلی 
نداریم که حل کنیم  و مشــکات به مداخات این 
کشور در بحرین، حمله به یمن و مداخله در مسائل 

منطقه بر می گردد.
  )در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه همه اذعان 
دارند در فقدان آیت ا... هاشــمی، کشــور پشتوانه 
مهمی را از دست داده اســت، به همین دلیل، این 
نگرانی وجود دارد که شــما هدف حمات بیشــتر 
تندروها قــرار گیرید، به گونه ای که امــروز نه تنها 
رییس دولت اصاحات، حــق حضور در برنامه های 
مهمی حتی مراسم ترحیم را هم ندارند، زمزمه هایی 
هم مبنی بر احتمال رد صاحیت شما در انتخابات 
آتی شنیده می شود. آیا وقت آن نرسیده که بزرگان 
نظام برای رفع این تندروی ها قبل از دســت دادن 
ســرمایه های کشور چاره اندیشــی کنند؟(: آیت ا...

هاشمی یک شــخصیت بزرگ نظام ما بودند، جای 
خالی ایشان به نظر بنده هیچ وقت پر نمی شود، یک 
عالم بزرگ که از دنیا برود، جای او پر نمی شــود، از 
لحاظ شخصیت آقای هاشــمی، جای ایشان خالی 
است، مثل اینکه جای شــهید بهشتی نیز همچنان 
خالی است، جای شهید مطهری هم همچنان خالی 
است، جای آیت ا... هاشــمی هم خالی می ماند، ولی 
امیدواریم همه تــاش کنیم بتوانیــم تا حدی که 
امکان پذیر اســت آن کار بزرگی که آن مرد بزرگ 
انجام مــی داد، هرکدام در انجام وظیفه مان کوشــا 

باشیم و بتوانیم آنها را انجام دهیم.

مراســم تودیع و معارفــه مدیر آبفای شهرســتان 
لنجــان باحضور مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان، فرماندار، شــهردار، اعضای شورای 
شــهر، فرمانده نیروی انتظامی، روســای ادارات و 

سازمان های شهرستان لنجان برگزارشد.
مهندس هاشم امینی در این جلسه به وجود بحران 
کم آبی کشور و به ویژه اســتان اصفهان اشاره کرد 
و اعام نمــود: باتوجه به تغییر اقلیــم آب و هوایی 
کشور، بیان آبی رشد منفی داشــته به طوری که 
ذخایر و منابع آبی همچنان روند کاهشــی داشته؛ 
براین اســاس شــرکت آبفای اســتان اصفهان که 
وظایف مهمی همچون تامین آب شــرب و نیز دفع 
فاضاب را برعهده دارد در سال های اخیر تدابیری 
در جهــت مهار تبعــات بحران کم آبی در اســتان 

اصفهان در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: هم اکنون واحدهــای بزرگ صنعتی در 
استان اصفهان مشــغول به فعالیت هستند که نیاز 
آبی این واحدها را می توان از طریق پســاب تامین 
نمود و به طوری که آب تــازه در اختیار دیگر بهره 
برداران قرار گیرد. بر این اساس تفاهم نامه ای میان 

شرکت آبفای اصفهان و شرکت فوالد مبارکه منعقد 
گردید که بر مبنای آن با روش بیع متقابل شــبکه 
فاضاب 8 شهر از توابع لنجان و شهرستان مبارکه 
اجرا شود و تصفیه خانه فاضاب سده لنجان احداث 
شــود که خوشــبختانه در حال حاضر تصفیه خانه 
سده لنجان آماده بهره برداری است و اجرای شبکه 
فاضاب این شهرها به 85 درصد پیشرفت فیزیکی 

رسیده است.
مدیرعامل و رییــس هیئت مدیره شــرکت آبفای 
اســتان اصفهان بــا بیان اینکــه اجــرای چنین 
طرح هایی منفعت های بســیاری بــه دنبال دارد 
خاطرنشان ساخت: با اجرایی شدن شبکه فاضاب 
به روش بیع متقابل این شــهرها بیش از پیش از 3 
دهه از خدمات شبکه فاضاب بهره مند شدند بلکه 
از آنجایی که شهرستان لنجان در مجاورت رودخانه 
زاینده رود بود عدم برخورداری از شــبکه فاضاب، 
آالینده های زیست محیطی بســیاری را به همراه 
داشت که خوشبختانه با اجرایی شــدن این پروژه 
عاوه بر ارتقای سطح رفاه عمومی، افزایش مسائل 

بهداشتی را نیز در این منطقه رقم می زند.

مهندس امینی اعام کرد: درصدد هستیم در آینده 
نزدیک پــروژه آبرســانی به شــهرهای باغبادران، 
چرمهین و باغشاد را در دستور کار قرار دهیم تا این 
شهرهایی که در باالدست تصفیه خانه باباشیخعلی 
قرار دارند از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 

برخوردار شوند.
وی افزود: در سال اقتصاد مقاومتی در صدد هستیم 
مردم ایــن منطقه بعینه شــاهد خدمات شــرکت 
آبفا باشند و پس از سالیان ســال از خدمات شبکه 

فاضاب برخوردار شوند.

روحانی در نشست خبری:

آنها که رشد اقتصادی ما را نمی بینند، عینک بزنند
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان:

در سال اقتصاد مقاومتی در صدد هستیم که مردم بعینه شاهد خدمات شرکت آبفا باشند
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پیشنهاد سردبیر:
برای انتخابات میاندوره ای خبرگان مشکلی نداریم

انتخابات

کمال ســجادی، ســخنگوی جبهه پیروان در رابطه با 
فعالیت های انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری 
اظهار داشت: جلسات شــورای مرکزی جبهه پیروان و 
همچنین کمیته ستاد انتخابات شوراها به صورت مرتب 

در حال برگزاری است. 
وی با اشــاره به اینکه جبهــه پیروان بــرای انتخابات 
شــوراها به بیش از 40 گزینه رسیده اســت، ادامه داد: 
ما اســامی مورد نظر خــود را به احزاب و تشــکل های 
عضو جبهه پیروان ارائه دادیم تــا از میان این افراد، 21 
نفر مشخص و ســپس این لیست به شــورای مرکزی 
 جبهه پیروان و ستاد انتخابات شــورای شهر فرستاده

 شود. 
ســخنگوی جبهه پیروان تصریح کرد: البته این اسامی 
تنها پیشنهادات جبهه پیروان برای انتخابات شوراهای 
سال آینده است و قطعا در این زمینه با سایر اصولگرایان 
نیز مذاکره می کنیم تا در نهایت به یک فهرســت واحد 
برای انتخابات شورای شــهر در تهران برسیم و در مورد 
ریاســت جمهوری هم کاندیدای جبهه پیروان همان 

کسی است که مورد اجماع اصولگرایان باشد.

ایســنا: عبدا... رمضان زاده در مورد احتمال ورود قالیباف 
به انتخابات گفت: قالیباف جــرات کاندیداتوری ندارد و 
اقداماتش هم تبلیغی است. اظهار تاسف من از پیروز شدن 
بدون رقیب روحانی است. ســخنگوی دولت اصالحات 
تبعات فقــدان »آیــت ا...« برای اصالحات را بیشــتر از 
ســایرین دانســت و با بیان اینکه روحانی در انتخابات 
ریاســت جمهوری دوازدهم بدون رقیب اســت گفت: 
بی رقیب بودن روحانی در انتخابات برای پیشــبرد روند 
دموکراسی خوب نیست. وی گفت: نبود آیت ا...هاشمی 
برای کل کشور خسارت بار است، اما جریان اصالح طلب 
به دلیل اینکــه یکی از حامیــان خود را از دســت داد، 
خسارت بیشتری متحمل شده است. رمضان زاده درباره 
جایگزینی آیت ا... هاشــمی در جریان اصالحات معتقد 
است که علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی، سید حسن 
خمینی و رییس دولت اصالحات این توانایی را دارند که 
جایگزین آیت ا... هاشمی در جریان اصالحات شوند. وی 
با تاکید بر حمایت اصالح طلبان از روحانی، افزود: نزدیک 
شدن روحانی به اصولگرایان ضرری ندارد و ما در جریان 

اصالحات از آن استقبال می کنیم.

سخنگوی جبهه پیروان:

 کاندیدای جبهه پیروان، همان 
کاندیدای اصولگرایان است

سخنگوی دولت اصالحات:

تاسف من از پیروز شدن
 بدون رقیب روحانی است 

استاندار تهران:

برای انتخابات میاندوره ای 
خبرگان مشکلی نداریم

عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان خبر داد:

اواخر بهمن زمان ورود مصداقی 
اصالح طلبان برای انتخابات

سید حســین هاشــمی اســتاندار تهران در مراسم 
افتتاحیــه ســتاد انتخابــات اســتان تهــران ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره آیت ا... هاشمی رییس فقید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تجربه انتخابات 
٩4 از نظر تعامل بین هیئت نظــارت و هیئت اجرایی 
بی نظیر بود و اگر قانون را زیر پا بگذاریم باید جوابگوی 

اعمال خود در پیشگاه خداوند باشیم.
وی در ادامــه افــزود: در انتخابــات ٩4 بــه تمامی 
فرمانداران تاکید کردم و االن هــم تاکید می کنم که 
اعضای هیئت های اجرایی طبق قانون و بر این اساس 
افراد معتمد و موجه ترین و امین ترین انتخاب شوند و 

این اقدامتان تحت هیچ فشاری قرار نگیرد.  
هاشمی درباره احتمال برگزاری انتخابات میاندوره ای 
مجلس خبرگان برای تعیین جانشینی مرحوم هاشمی 
رفســنجانی گفت: وزارت کشــور اعالم آمادگی کرده 
اســت؛ البته باید مجلــس خبــرگان در این خصوص 
تصمیم بگیرند که بــا موافقت آنها ما بــرای برگزاری 

انتخابات میاندوره ای خبرگان مشکلی نداریم.

  عضو شــورای سیاســت گذاری اصالح طلبان از ورود این 
شــورا به بحث مصادیق انتخاباتی برای انتخابات شوراها از 
اواخر بهمن مــاه خبر داد. محمدجواد حق شــناس درباره 
فعالیت های این شورا برای انتخابات شورای شهر اظهار کرد: 
شورای سیاســت گذاری در حال تدوین آیین نامه هاست 
و احتمــاال از اواخر بهمن ماه به بحــث مصادیق انتخاباتی 
برای انتخابات شوراها ورود می کنیم. عضو شورای مرکزی 
حزب اعتماد ملی درباره فعالیت های کمیته تعامل حزب 
متبوعش، گفت: فعالیت های کمیته تعامل در حال انجام 
است و هفته آینده نتیجه کار این کمیته  مشخص می شود.

حق شناس خاطرنشان کرد: سیاست های انتخاباتی حزب 
اعتماد ملی در دفتر سیاســی مشخص می  شــود و بعد از 
تعیین سیاست ها آنها را اعالم می کنیم. حزب اعتماد ملی از 
جمله احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات است 
که اخیرا به ســاز و کارهای شــورای عالی سیاست  گذاری 
اصالح طلبان انتقاد کــرده بود که در همین راســتا اخیرا 
کمیته 7 نفره ای به ریاست حجت االسالم منتجب نیا برای 

تعامل با سایر احزاب اصالح طلب تشکیل شد.

عکس روز

نماینده مردم ارومیه در مجلس  :

»آخوندی« ۱۰ بهمن استیضاح 
می شود

چمران مانع از طرح استعفای 
مسجدجامعی در جلسه علنی شد

 پنج سند همکاری بین ایران
 و سوریه امضا شد

ارائه گزارش چهارم وزارت خارجه 
درباره برجام به کمیسیون امنیت

ادای احترام سفرای خارجی 
به مرحوم هاشمی رفسنجانی

نادر قاضی پور در گفت وگو با تســنیم، با اشــاره به موضوع استیضاح 
آخوندی در مجلس اظهار داشــت: وزیر راه و شهرسازی در نخستین 
جلسه بازگشایی مجلس شورای اســالمی در روز 10 بهمن استیضاح 
می شــود. نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
استیضاح وی که به سبب رحلت آیت ا...هاشــمی رفسنجانی، رییس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به عقب افتاده بود توسط کمیسیون 

عمران خانه ملت در دستور کار قرار دارد.

مهدی چمران رییس شورای شــهرداری تهران مانع از طرح استعفای 
احمد مســجدجامعی »رییس سابق شوای شــهر تهران« شد. وی در 
ابتدای جلسه دیروز شــورای شــهر تهران تاکید کرد که امروز مسائل 
مهم تری از کتابخانه ملی در دستور کار قرار دارد که یکی از این مسائل 
بسیار مهم بحث و بررسی بیش از نیم ساعت درباره کمک به بیمارستان 
پروفســور ســمیعی بود که بعد از بحث و جدل فراوان در نهایت بدون 

رای گیری به کمیسیون بار دیگر ارجاع شد.

پنج سند همکاری ایران و ســوریه در حضور اسحاق جهانگیری معاون 
اول رییس جمهوری ایران و عماد خمیس نخست وزیر سوریه امضا شد.

به گزارش ایرنا، واگذاری معدن فسفر در الشرقیه، یکی از این اسناد است 
که به امضای علی طیب نیا وزیر امور اقتصــادی و دارایی ایران و ادیب 
میاله وزیر اقتصاد سوریه رسید. واگذاری پنج هزارهکتار زمین کشاورزی، 
واگذاری پروانه اپراتور تلفن همراه ، واگذاری پنج هزار هکتار زمین برای 
مخازن و پایانه نفتی و واگذاری گاوداری زاهد و اراضی اطراف آن اسنادی 

هستند که به امضای دو طرف رسید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اسالمی از ارائه گزارش سه ماهه چهارم وزارت امور خارجه در مورد اجرای 
برجام به این کمیسیون خبر داد. سیدحسین نقوی حسینی، گفت که 
وزارت امور خارجه این گزارش را به کمیسیون ارائه داده است. وی بیان 
کرد : طبق تبصره یک قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوری اسالمی 
ایران در اجرای برجام، وزارت امور خارجه باید هر سه ماه یک بار گزارشی 
از روند اجرای برجام به کمیســیون ارائه دهد. ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: بر این اساس وزارت امور خارجه 
سه گزارش سه ماهه قبلی را در موعد قانونی به کمیسیون امنیت ملی 

ارائه کرد.
نقوی حســینی در مورد حضور اعضای تیم مذاکره کننده برای توضیح 
در مورد این گزارش، گفت:  با توجه بــه اینکه هفته جاری و هفته آینده 
مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه تعطیل است، 
طبیعتا با آغاز فعالیت های مجلس از اعضای تیم مذاکره کننده برای ارائه 

گزارش و بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی دعوت می شود.

جمعی از سفرای کشــورهای خارجی با حضور در دبیرخانه مجمع و 
امضای دفتر یادبود به مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی ادای احترام 
کردند. به گزارش خبرگزاری دانشــجو، جمعی از سفرای کشورهای 
خارجی مقیم تهــران صبح دیروز بــا حضــور در دبیرخانه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و امضای دفتر یادبود به مرحوم آیت ا... هاشمی 

رفسنجانی ادای احترام کردند.
ســفرای کشــورهای چین، کره جنوبی، مصر، یمن، بلغارســتان، 
ترکمنستان، بوسنی، بروندی، اوروگوئه، سیرالئون، وزیرمختار تایلند، 
کاردار قزاقســتان و ســوریه با حضور در دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به مرحوم آیت ا... هاشــمی رفســنجانی رییس فقید 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ادای احترام کردند.
همچنین این مراسم امروز در محل دبیرخانه مجمع و با حضور سفرای 

سایر کشورها برگزار خواهد شد.

بین الملل

نیروهای عراقی در ادامه پیشروی های خود در شهر موصل 
موفق شدند سه منطقه جدید را بازپس گیرند. به گزارش 
شــبکه خبری روداو، »عبداالمیر رشــید یارا...« فرمانده 
عملیات »قادمون یا نینوی« گفتــه که بازپس گیری این 
مناطق پس از شکست ســنگین تروریست های داعش و 
متحمل شدن خسارت های گســترده آنها صورت گرفته 
اســت.نیروهای عراقی موفق شــدند کاخ های ریاســت 

جمهوری عراق در موصل را از دست داعش آزاد کنند.
خبرگزاری اســپوتنیک گزارش داد که نیروهای عراقی 
عملیات خود را برای آزادسازی منطقه »الغابات« در محور 

شمال شهر موصل آغاز کردند.

 تسلط نیروهای عراقی
 بر سه منطقه دیگر در موصل

دفعه قبل، صبــح جمعه بود که چشــم های بیــدار، »کواد 
کوپتر« را ساقط کرد. »هلی  کم« ی که گفته می شد اطراف 
بیت رهبری در پرواز بوده و پس از انهدام،مشــخص شد که 
این هلی  کم متعلق به صداوســیما بوده است. طبق اظهارات 
محســن همدانی، معاون امنیتی اســتانداری تهــران این 
کوادکوپتر به دنبال تصویربــرداری هوایی از محل نمازجمعه 
تهران بوده، اما به منطقه پروازممنوع بی توجهی کرده و وارد 
این منطقه شــده و توســط پدافند هوایی مورد شلیک قرار 
گرفته اســت. به گفته همدانی، تیمی که مســئول پرواز این 
هلی شات بوده است باید به طول و عرض جغرافیایی منطقه 
و محدوده پروازممنوع توجه می کرده که در این زمینه دچار 
سهل انگاری شده؛ این تیم نســبت به محدوده پروازممنوع 

بی اطالع بوده است.
این بار عصرگاه دوشــنبه بود که صدای تیراندازی هوایی از 
سامانه پدافند هوایی بیت رهبری به گوش رسید و مسئوالن 
گفتند تیراندازی به ســمت »هلی کم« ی بوده که از میدان 
ولیعصر به ســمت منطقه پــرواز ممنوع میــدان انقالب در 
حرکت بوده است. »هلی کم« ی که ســاقط نشد و با شلیک 

سامانه پدافندی، از منطقه فرار کرد. 
یک روز بعد اما صدا و ســیما اعالم کرد که هیچ کوادکوپتری 
را به هوا بلند نکرده و اصال ماموریتی در این زمینه نداشــته 

است. 
چندسال  قبل تر هم هلی کم متعلق به دانشجویان دانشگاه 
شریف که به محوطه پرواز ممنوع میدان انقالب نزدیک شده 
بود، رصد شده و ساقط شد و البته داستان پرواز ناشناخته ها 
در آسمان ایران مربوط به امسال یا چندسال گذشته نیست. 

بلکه قدمتی دارد به تاریخ 40 سال...
   

  شــاید خیلــی از تهرانی ها ندانند که آســمان شهرشــان 
سی وچندســال پیش یک شــب پر از هیجــان و پرماجرا را 
تجربه کرده، تجربه ای که یکی از مستندترین موارد مشاهده 
یوفو )شیء ناشــناخته پرنده( در جهان است. حادثه یوفو در 
تهران به تاییــد مقامات دولتی وقت و نیروی هوایی رســید. 
درواقع اولین بار سال 1۳۵۵ بود که نه تنها مردم عادی بلکه 
برج مراقبت فرودگاه مهرآباد تهران و خلبانان نیروی هوایی 
گزارشی از پرواز یک شیء ناشناخته در محوطه پروازممنوع 

آســمان تهران ارائه دادند. موضوع جدی گرفته شد. پس از 
تایید این گزارش ها توســط برج مراقبت فــرودگاه مهرآباد 
تهران، از پایگاه هوایی شاهرخی )نوژه( دو فانتوم عازم تهران 
می شوند. خلبان هواپیمای اول پس از نزدیک شدن به شیء 
متوجه ازکارافتــادن آالت دقیق و وســایل ارتباط رادیویی 
هواپیما شــده و به پایگاه بازمی گردند؛ اما خلبان هواپیمای 
دوم تالش می کند به شــیء ناشــناخته نزدیک شده و آن را 
مشــاهده کند. این خلبــان در تعریف خــود از آنچه دیده، 
گفت: »حرکت های خیلی ســریع انجام می داد و با ســرعت 
باال جابه جا می شــد. از خود چهــار نور ســاطع می کرد. از 
قسمت باالی آن نوری قرمز و چشــمک زن، در پایین نوری 
نارنجی رنــگ و در طرفین نوری آبی رنگ ســاطع می شــد. 
این نورها به قدری شــدید بودند که امــکان دیدن بدنه این 
شیء وجود نداشت.« با دورشــدن هواپیما، جسم نورانی هم 
از تعقیب آنان صرف نظر می کند. تعقیب و گریز در آســمان 
تهران ادامه می یابد. خلبان رویت چند جســم نورانی دیگر 
را در باالی سر خود و ســایر نقاط تهران گزارش می کند که 
هربــار همانند مورد اول با نزدیک شــدن بــه آن، ارتباطات 
رادیویی هواپیمــا از کار می افتد. دســت آخــر هم متوجه 
نمی شوند که این اشیای نورانی چه بودند و در آسمان تهران 
چه می کردند)!( جالب اینکه به دلیل شــرکت در این حادثه 
هر دو خلبان فانتوم تا مدتی اجازه پرواز نداشــتند. گویا آنها 
آزمایش هایی را پشــت سر گذاشــتند تا معلوم شود به مواد 

رادیواکتیو آلوده نشده اند. 
   

 پس از 40 ســال؛ همین چندهفتــه قبل بود کــه باردیگر 
شلیک گلوله، خواب صبح جمعه را از چشمان شمار زیادی از 
شهروندان تهرانی ربود . هرچند ابتدا گفته شد صدای شلیک 
رگبــار ضدهوایی صبح جمعــه مربوط به تمرین آموزشــی 
برای آزمایش تجهیــزات نظامی و حفــظ آمادگی نیروهای 
پدافند هوایی در سمت شرق تهران بوده است؛ اما کمی بعد 
مسئوالن اعالم کردند یک پرنده مشکوک اقدام به هلی شات 
می کرد که مورد هدف قرار گرفت و ســرنگون شد و درنهایت 
معاون سیاســی امنیتی اســتانداری تهران به گمانه زنی ها 
پایان داد و گفت که این هلی شــات در منطقــه پروازممنوع 
در خیابان انقالب و بــر فراز بیت رهبری پــرواز می کرده که 
مورد شلیک قرار گرفته است. در پایان هم گفته شد که هیچ 
مشــکل خاصی وجود ندارد.دفعه قبل، این اتفاق کمی برای 
مردم نگران کننده به نظر می رســید. آنها عادت به شنیدن 
این صداها نداشــتند؛ اما این بار حتی نگرانی دفعه قبلی هم 
وجود نداشت. مردم تهران با آسمان شهرشان سلفی گرفتند 
و از صــدای تیراندازی هــای هوایی ســامانه پدافندهوایی 
بیت رهبری نترســیدند. این بار البته هلی کم ساقط نشد و 
مسئوالن اعالم کردند نمی دانند این شیء پرنده از کجا آمد 
و به کجا رفت؛ اما مهم این اســت که مردم خیالشان راحت 
است. اینجا ایران است، کشــوری امن در دل خاورمیانه که 
شنیده شدن صدای چندشــلیک هوایی برای مردم پایتخت 

عجیب است و این یعنی امنیت... خود خود امنیت. 

 مردم تهران 
با آسمان 

شهرشان سلفی 
 گرفتند و
 از صدای 

تیراندازی های 
هوایی سامانه 
 پدافندهوایی
 بیت رهبری 

نترسیدند

»یوفو«، »هلی کم« ، »کوادکوپتر«، »بشقاب پرنده« ، »شیء ناشناس پرنده« و یا هر اسم دیگری که  سما مطیعی
روی آن بگذارید، مهم نیست. مهم این است که آرامش آسمان پایتخت با وجود محدودیت ها و 
ممنوعیت های پروازی بازهم با »یوفو«ها و غیریوفوهایی که هرازچندگاهی مشاهده می شوند، به هم می ریزد؛ اما صدای 
تیراندازی هوایی »امنیت« را به دل شهری ارمغان می آورد که امن ترین پایتخت در دل آشوب های خاورمیانه است. 
گلوله هایی که جایی میان هوا و فضا گم می شوند تا به یادمان بیاورد چشم هایی هستند که برای رصد و رهگیری و انهدام 

هر خطری بیدار هستند. 

ستاد انتخابات استان تهران 
آغاز به کار کرد

ستاد انتخابات اســتان تهران در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و 
پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روســتا صبح دیروز آغاز به کار 
کرد. در مراسم افتتاحیه که در محل استانداری تهران برگزار شد، تمامی 
اعضای ســتاد انتخابات، فرمانداران، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسالمی 

شهر و روستا حضور داشتند.

 استقبال رسمی
 از نخست وزیر سوریه

 اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری روز ســه شــنبه از 
»عماد خمیس« نخست وزیر سوریه در مجموعه فرهنگی - تاریخی 

سعدآباد  استقبال کرد.

اخبار

تعجب »مادورو« از کمپین 
انزجار علیه ترامپ

هشدار اتحادیه اروپا درباره 
انتقال سفارت آمریکا به قدس

به نقــل از خبرگــزاری فرانســه، نیکــوالس مــادورو، 
رییس جمهوری ونزوئال به خبرنگاران گفت: رســانه های 
بزرگ بین المللی گمانه زنی های زیادی کرده اند. ما از کمپین 
انزجار علیه دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب آمریکا در 
سراسر جهان، در جهان غرب و در آمریکا متعجب شده ایم. 
وی افزود: پیش از آنکه درباره سیاست خارجه دونالد ترامپ 
قضاوت کنم  منتظر خواهم ماند تا ترامپ زمام امور کشور را 
رسما از روز جمعه به دســت بگیرد. من می خواهم محتاط 
باشم. تنها چیزی که جرات گفتنش را به خودم می دهم این 
اســت که ترامپ بدتر از اوباما نخواهد بود. مادورو ادامه داد: 
تغییرات بزرگی را در ژئوپلیتیک جهانی پیش بینی می کنم 
و تمایل دارم تا روابطی بر مبنای احترام، ارتباط و همکاری 

داشته باشیم.

فدریکا موگرینی، رییس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
گفت، اتحادیه اروپا سفارت خودش را در تل آویو نگه می دارد 
و به قطعنامه های ســازمان ملل درباره قدس پایبند است. 
موگرینی درباره طرح های دونالد ترامپ، رییس جمهوری 
منتخب آمریکا بــه خبرنگاران گفت: گمــان می کنم که 
برای همه ما اهمیت دارد که از اتخاذ تصمیم های یکجانبه 
خصوصا تصمیم هایی که پیامدهای جدی در بخش افکار 
عمومی سراسر جهان به همراه دارد، اجتناب کنیم. ترامپ 
بر خالف دولت های پیشین آمریکا اعالم کرده قصد دارد تا 
قدس را به عنوان »پایتخت اسراییل« به رسمیت بشناسد و 

سفارتخانه آمریکا را از تل آویو به آنجا منتقل کند.

کافه سیاست

وبگاه مورنینگ اســتار در زمینه برگــزاری رزمایش 
دریایی امارات و انگلیس نوشــت: این دو کشور یک 
رزمایش دریایی با نام خنجر دریا را از روز یکشــنبه 
در اقدامی تهدید آمیز علیه ایران آغاز کردند. امارات 
در مسیر تقویت نظامی خود را به سالح های ساخت 
انگلیس مجهز کــرده و 4 هزار نیروی این کشــور در 
ائتالف عربستان علیه یمن حاضرند. خبرگزاری دولتی 
امارات نیز از آغاز مانور مشترک نیروهای دریایی این 
کشور و انگلیس خبر داد و نوشــت: نیروهای دریایی 
امارات و انگلیس در بحبوحه تداوم تنش کشورهای 

عربی خلیج فارس با ایران، رزمایشی را شروع کرده اند.

وزیر خارجه عربســتان اعالم کرد که »ما نسبت به 
دولت ترامپ خوش بیــن هســتیم و امیدواریم که 
بتوانیم بــا این دولت درباره مســائل مــورد اهتمام 
مشترک همکاری کنیم.« عادل الجبیر گفت: ایران 
برای بهبودی روابطش در منطقه باید »سیاست های 

خصمانه« خود را متوقف کند. 
وزیر خارجه عربســتان اعالم کرد که از سیاست های 
ترامــپ در مقابله با داعــش و مهار ایران اســتقبال 
می کنیم. الجبیر تاکید کــرد که روابط مــا با ایران 
همچنان تیــره اســت و امیدواریــم که ایــران از 

سیاست های خصمانه خود دست بردارد.

تهدید ایران با خنجر دریا تکرار توهمات این چشم قشنگ الغر صورت!
سفیر مجمع الجزایر در عربستان در گفت وگو با روزنامه 
سعودی الشــرق االوســط  ضمن حمایت از تجاوز 
عربســتان به یمن و اعالم آمادگی برای مشارکت در 
ائتالف عربی، ادعاهایی علیه فعالیــت مراکز خیریه 
وابسته به ایران در این کشــور مطرح کرد. کومور سه 
ماه پیش دستور داد که همه دفاتر خیریه تهران در این 
کشور را ببندند.وی ادعا کرده که تهران با سوء استفاده 
از وضعیت اقتصادی وخیم این کشور قصد داشته است 
که نفوذ تشــیع را در میان مردم این کشور گسترش 
دهد که برای مقابله با این موضوع کشورهای عربی باید 

جایگزین ایران شوند.

این داستان : کومور شاخ و شانه می کشد!

به بهانه کوادکوپترهایی که آرامش آسمان پایتخت را به هم زدند؛

به نام امنیت 
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پیشنهاد سردبیر:
شاید پرتقال شب عید 7 هزار تومان شود!

درشهر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی گفت: این 
نوع تبلیغات، ذوق زدگی، جشــن گرفتن ها و شادی کردن های 
دولت برای خرید یک هواپیما به هیچ عنوان در شــأن یک ملت 

مستقل، انقابی و سرافرازی مثل ایران نیست.
حمیدرضا فوالدگر روز گذشــته در گفت وگو با فارس با اشاره به 
حرکات نمایشــی دولت در خرید یک فروند هواپیمای ایرباس 
اظهارکرد: ما هم مانند دولت معتقدیم کــه ناوگان حمل و نقل 
هوایی باید نوسازی شود اما تحویل یک فروند هواپیما نیازی به 

این همه سر و صدا ندارد. 

به گزارش فارس شــرکت کاشی نیلو که ســال گذشته از سوی 
تامیــن اجتماعی به چهار نفــر از فعاالن بزرگ صنعت کاشــی 
منتقل شده بود به دلیل عدم رسیدگی مالکان جدید به وضعیت 
شرکت و ترمیم خطوط تولید، با مشــکات متعدد مواجه شده 
و در حال حاضر در تعطیلی کامل به ســر می بــرد به طوری که 
حقوق کارگران این شــرکت 15 ماه اســت که پرداخت نشــده 
است.در همین رابطه کارگران کاشــی نیلو چندین مرتبه دست 
به تجمع و اعتراض زده اند که این اعتراض روزهای گذشــته نیز 
در نجف آباد ادامه داشــت.یکی از کارگران شرکت در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در رابطه با مشــکات شرکت گفت: کاشی نیلو 
تا سال گذشته در وضعیت مناسبی از تولید و فروش قرار داشت 
اما مشکات از پاییز سال گذشته و چند ماه پس از تغییر مالکیت 
شروع شــد. وی افزود: مدیران شــرکت توضیح مشخصی به ما 
نداده اند اما برخی می گویند مشــکات ناشــی از اختاف شرکا 

بوده و حتی مبالغی نیز از حساب های شرکت خارج شده است. 

فوالدگر:

ذوق زدگی دولت برای خرید یک 
هواپیما در شأن ملت ایران نیست

تعویق حقوق پرسنل همچنان ادامه دارد؛

حسرت 15 ماهه 800 کارگر
کاشی نیلو

رییس مرکز ارتباطــات واطاع رســانی وزارت راه 
وشهرســازی با اعام اینکه دو خبــر ممنوع الخروج 
بودن ایرباس ۳۲1 جدیــد هواپیمایی ایــران ایر و 
ممنوعیت جابه جایی افراد منتســب بــه نهادهای 
مشــمول تحریم با این هواپیما صحت ندارد، گفت: 
متاسفانه جریانی سعی در تخریب خرید این هواپیما 

به عنوان یک دستاورد پسابرجامی دارد.
به گزارش ایمنــا به نقل از وزارت راه و شهرســازی، 
رییس مرکز ارتباطــات واطاع رســانی وزارت راه 
وشهرسازی با اظهار تاســف از اینکه اخبار کذب در 
خصوص هواپیمــای جدید هما در فضــای مجازی 
دست به دســت می شــود،گفت: خبر ممنوع الخروج 
بودن ایرباس ۳۲1 جدید هواپیمایی ایران ایر به طور 
کامل کذب اســت. وی توضیح داد: به کارگیری این 
هواپیما در مســیر داخلی تصمیم داخلــی ایران ایر 
است و اصا چنین مسائلی در قرارداد خرید هواپیما 
نیامده و ایران ایر به هر صورت ممکن که صاح بداند 
می تواند از هواپیما اســتفاده کند و فقــط به دلیل 
تصمیمات بخش های بازرگانی ایران ایر، این هواپیما 

فعا در مسیرهای داخلی پرواز می کند.

وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسامی ایران اعام کرد: 
در سفر وزیر حمل و نقل آلمان به تهران برای تولید 50 
دستگاه لوکوموتیو دیزلی در شــرکت مپنا با همکاری 
زیمنس آلمان به توافق رســیدیم. عباس آخوندی در 
حاشــیه امضای تفاهم نامه همکاری های حمل و نقلی 
بین ایران و آلمان افزود: ســفر وزیر حمل و نقل آلمان 
به ایران در واقــع پیگیری توافق های ۲ کشــور برای 
همکاری در بخش های مختلف حمل و نقل بوده است. 
وی گفت: اکنون 165 لوکوموتیو دیزلی در ایران وجود 
دارد که همواره 1۳0 دستگاه در شبکه ریلی کشور کار 
می کنند و بقیه نیز در حال تعمیر هستند.  لوکوموتیو 
ماشینی کشنده یا وسیله نقلیه ریلی است که واگن ها 
یا قطار به آن متصل می شــوند و نیروی محرکه برای 
آنها ایجاد می کنــد. آخوندی تاکید کرد نیاز شــبکه 
ریلی به 150 لوکوموتیو گرم اســت که بــا این خرید 
بخشــی از نیازهای موجود برطرف و شماری نیز برای 
نیازهای آینده آماده می شــود. وی افزود: سرعت این 

لوکوموتیوها 160 کیلومتر در ساعت است.

تکذیب خبر ممنوع الخروجی 
نخستین هواپیمای برجامی

توافق لوکوموتیوی
ایران و آلمان 

عضو هیئت رییسه اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان اصفهان اعالم کرد:

توزیع روزانه حدود 100 تن سبزی در اصفهان

اخبار

اسماعیلی با اشاره به اینکه به طور معمول از آبان ماه تا اول 
خرداد سال بعد مرکبات و به ویژه پرتقال در مناطق شمال 
کشور موجود است، ابراز داشــت:  این در حالی است که در 
ســال جاری  و در روز دوم آذرماه همه پرتقال های شمال 
بر اثر ســرمازدگی نابود شد. وی با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر مرکبات موجود در بازار از جنوب کشــور  و مناطق 

فسا، کازرون و شــیراز و داراب تامین می شود، اضافه کرد: 
همچنین قرار است برای نوروز نیز، پرتقال والنسیا که ترش 
مزه اســت و در حال حاضر نیز هنوز روی درخت اســت و 
هر روز با یک قیمت جدیــد و هر روز گران تــر از روز قبل 
نرخ گذاری می شــود، به فروش  برسد. به گفته اسماعیلی، 
هفته گذشته قیمت پرتقال والنســیا روی درخت ۳ هزار 

تومان بود که در تاریخ ۲7 دی ماه به 4 هزار تومان افزایش 
یافت و احتمال می رود برای شــب عید حتی با نرخ 7 هزار 
تومان هم به دست مشتری برســد. وی با تاکید بر اینکه با 
این شــرایط و به طور قطع برای تامین پرتقال شب عید با 
مشکل مواجه می شــویم، تصریح کرد: هم اکنون دالالن، 
پرتقال جنوب را از باغ داران خریــداری و در انبارهای خود 
ذخیره کرده اند و متاسفانه کسی نمی تواند جلودار دالالن 

میوه در بازار باشد.
لزوم صنعتی شدن بسته بندی و توزیع میوه در 

بازار
اسماعیلی به لزوم صنعتی شدن بسته بندی و توزیع میوه 
در بازار اشاره کرد و ابراز داشــت: مادامی که بسته بندی و 
توزیع میوه صنعتی نشود ساماندهی بازار به همین منوال 
خواهد بود. وی با اشــاره به اینکه در ســال گذشته روزانه 
 10 هزار تن پرتقــال برای  ذخیره  وارد اصفهان می شــد، 
بیان داشــت: در حال حاضر برای تامین پرتقال مورد نیاز 
بازار تنها می توان به واردات این نوع محصول از کشورهای 

خارجی و به ویژه ترکیه توجه داشت. 
رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان اصفهان با اشاره 
به اینکه قیمت موز  بر اســاس نرخ جهانی تعیین می شود، 
افزود: قیمت این میــوه نیز برای نرخ شــب عید پنج هزار 
تومان پیش بینی می شود. وی با اشاره به اینکه برای تامین 
دیگر میوه های شــب عید با مشکل جدی روبه رو نیستیم، 
ادامه داد: البته باید توجه داشــته باشیم  که به دلیل از بین 
رفتن نزدیک به 40 درصد از کیوی شــمال با افزایش نرخ 
این میوه تا چهار هزار تومان روبه رو خواهیم بود. اسماعیلی 
به بازشدن دست دالالن در بازار پرتقال با توجه به مشکات 
موجود اشــاره کرد و بیان داشت: باید مســئوالن در این 
زمینه هوشیاری الزم را داشته باشــند تا دالالن برای بازار 
تصمیم گیری نکنند. اسماعیلی  همچنین به فعالیت یک 
هزار صنف میوه و ســبزی فروش در اصفهان اشاره کرد و 
ابراز داشــت: 700 واحد دارای پروانــه و ۳00 واحد نیز در 

صف دریافت تاییدیه بهداشت هستند.

عضــو هیئــت رییســه اتحادیه صنــف میوه و ســبزی 
فروشــان اصفهان با اشــاره به اینکه حجم توزیع روزانه و 
ورودی ســبزی به بــازار اصفهان حدود 100 تن اســت، 
 گفت: 1۲0 واحــد ســبزی خردکنی در شــهر اصفهان

فعالیت می کنند.
به گزارش ایمنا محمدجــواد رضوانی ، با اشــاره به اینکه 
ســبزی خوردن مورد نیاز بازار اصفهان در داخل اســتان 
تامین می شود، اظهار داشت: حجم توزیع روزانه و ورودی 

سبزی به بازار اصفهان حدود 100 تن است.
وی با بیان اینکه از شــهریور تا پایان فروردین ماه، اصفهان 
از لحاظ تامین سبزی مشــکلی ندارد تاکید کرد: اغلب این 

سبزی ها از نظر بهداشتی از سامت کامل برخوردارند، اما 
در اردیبهشــت ماه تا زمان به ثمر رسیدن سبزیجات خود 
اســتان، این محصوالت از دیگر اســتان هــا وارد اصفهان 
می شــوند. به گفته عضو هیئت رییسه اتحادیه صنف میوه 
و سبزی فروشــان اصفهان، متاسفانه بیشتر محصول کاهو 
و جعفری که طی اردیبهشــت ماه از منطقــه ورامین وارد 
اصفهان می شــود از طریق فاضاب آبیاری می شود. وی 
تاکید کرد: در صــورت همکاری جهاد کشــاورزی و اداره 
بهداشت موضوع آبیاری سبزیجات با پساب فاضاب قابل 

حل خواهد بود.
رضوانــی در ادامه با اشــاره بــه اینکه واحدهای ســبزی 

خردکنی زیرمجموعه این صنف قرار دارند، بیان داشــت: 
1۲0 واحد ســبزی خردکنی در شــهر اصفهــان موجود 
است. رضوانی با تاکید بر اینکه این گونه واحدها طی چند 
سال گذشــته مورد اســتقبال عموم مردم قرار گرفته اند، 
 تصریح کرد: در این راســتا نظارت بر این واحدها با جدیت

دنبال می شود.
وی بــا بیان اینکه 1۲ کارخانه شست وشــوی ســبزی در 
اصفهان وجود دارد، گفت: هیچ یک از واحدهای ســبزی 
خردکنی اجازه ندارند شست وشوی سبزی ها را در منازل 
شخصی و مســکونی انجام دهند و در صورت مشاهده این 

موضوع با آنها برخورد و واحد متخلف، پلمب می شوند.
به گفته عضــو هیئــت رییســه اتحادیه صنــف میوه و 
سبزی فروشــان اصفهان، تاکنون حدود ۲0 واحد سبزی 

خردکنی زیرزمینی بدون مجوز در اصفهان پلمب شده اند.

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان اصفهان:

شاید پرتقال شب عید 7 هزار تومان شود!

هم اکنون دالالن، 
پرتقال جنوب را از 

باغ داران خریداری و در 
انبارهای خود ذخیره 
کرده اند و  متاسفانه 

کسی نمی تواند جلودار 
دالالن میوه در بازار 

باشد

نوروزعلی اسماعیلی در نشست خبری  با  خبرنگاران به سرمازدگی و نابودی پرتقال شمال کشور  
برای تامین میوه نوروز اظهار داشت: باید توجه داشته باشــیم که  70 درصد از پرتقال مورد نیاز 

نوروز از پرتقال شمال تامین می شد که برای نوروز 96  امکان استفاده از این محصول وجود ندارد.

مریم
یاوری

مدیرعامل تعاونی  کارخانجات لبنی استان اصفهان گفت: دولت 
تاکنون 60 درصد از بدهی خرداد سال گذشته بابت شیر مدارس 
به کارخانجات کشور را تســویه کرده اســت. هومان امیری در 
گفت و گو با ایمنا با اشــاره به بدهی 145 میلیارد تومانی دولت 
به کارخانجات شیر کشور، اظهار کرد: مجموع طلب کارخانجات 
شــیر اســتان اصفهان بابت شــیر مدارس، بیش از ۳0 میلیارد 
تومان بوده اســت. وی پیرامون پرداخت 60 درصد بدهی دولت 
به کارخانجات شیر کل کشــور، افزود: 40 درصد بقیه بدهی که 
حدود ۲ میلیارد تومان است براساس تعامات تا آخر هفته جاري 
پرداخت می شــود. مدیرعامل تعاونی  کارخانجات لبنی اســتان 
اصفهان یادآور شــد: با پرداخــت بدهی دولت بــه کارخانجات 
شیر، شــیر مدارس با قیمت های قبل بدون هیچ گونه افزایش از 

کارخانه ها خریداری می شود.

مدیرعامل تعاونی  کارخانجات لبنی استان اصفهان مطرح کرد:

طلب 30 میلیارد توماني کارخانجات 
اصفهان بابت شیر مدارس
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

سرطان  هايی که با ورزش منظم از شما دور می شوند!
محققان مصرف وعده های غذایی حجیم و پــر پروتئین را دلیل قرار 

گرفتن بدن در معرض وضعیتی موسوم به کمای غذایی می دانند.
یک مطالعه جدید نشان داده است که مصرف یک وعده غذایی مملو 
از پروتئین و نمک مانند انواع برگرها و سیب زمینی های سرخ کرده، 

می تواند باعث افزایش احساس خستگی بدن و کمای غذایی شود.
کمای غذایی یا همان خواب آلودگی بعد از صرف غذا، وضعیتی است 
که در آن بدن برای هضم غذای صرف شده و استخراج مواد مغذی آن 
باید فعالیت بیشــتری کند و در همان حال، احساس خواب آلودگی 

ایجاد می شود.
محققان دانشگاه ایالتی بولینگ گرین در اوهایو و موسسه تحقیقات 
اسکریپس در فلوریدا، در این مطالعه متوجه شدند که کربوهیدرات ها 
تاثیر مشابهی ندارند و این یافته برخالف ادعای متخصصان مختلف 
رژیم غذایی اســت که معتقدند خوراکی های غنی از کربوهیدرات، 

انسان را خواب آلوده می کند.
محققان در این مطالعه با استفاده از مگس میوه، ارتباط های عصبی 
زیستی میان غذا خوردن و خواب را بررسی کردند و دریافتند که قند، 

ارتباطی با کمای غذایی ندارد.
با این وجود محققان هنوز متوجه نشــده اند که چرا خواب به فرآیند 
هضم پروتئین و نمک کمک می کند، اما مشخص است که این همان 

نیاز بدن ما پس از صرف وعده غذایی حجیم است.
بنابراین اگر می خواهید بعد از ظهرها سرحال باشید، منطقی این است 

که یک گزینه گیاهی سالم را برای وعده ناهار انتخاب کنید.

کارشناس فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های دانشگاه علوم 
پزشکی همدان، بر کاهش مصرف شنبلیله توسط بیماران کبدی و 

مبتالیان به فشار خون پایین تاکید کرد.
دکتر پریســا روحانی اظهار کرد: افراد مبتال به بیماری های کبدی، 
زخم های پپتیک )زخم معده و دوازدهه( و کاهش فشار خون، باید از 

مصرف شنبلیله پرهیز کنند.
وی موارد مصرف شــنبلیله را به عنوان نرم کننده، مصرف موضعی 
برای درمان جوش، سلولیت )تجمع چربی(، زخم های ساق پا، اگزما، 
سرفه مزمن، برونشــیت، محرک ترشح شــیر در مادران شیرده و 

به صورت چای برای التهاب معده برشمرد.
روحانی افزود: افراد می توانند به منظــور کاهش قند خون، کاهش 
سطح کلســترول و تری گلیســیرید، مصرف خوراکی دانه ها برای 
درمان بی اشــتهایی و مصرف به صورت پماد برای التهاب موضعی، 
از این گیاه اســتفاده کنند.این کارشــناس فرآورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل های ســمیت  کبدی، درماتیت  تماسی )التهاب(، ُگر 
گرفتگی، ِخس ِخس، چشمان اشک آلود، خواب رفتگی، آنژیو اِدم، 
نفخ شکمی، اسهال، خونریزی و کبودی را از عوارض جانبی مصرف 
این گیاه بیان کرد. روحانی با اشاره به ممنوع بودن مصرف زیاد این 
گیاه در دوره بارداری، گفت: گیاه شنبلیله در طب سنتی برای القای 
ترشح شــیر در مادران شــیرده به کار می رود اما در زمینه بی خطر 
بودن آن اطالعاتی در دســت نیســت. وی افزود: مصــرف گیاه در 
مقدار کم در طب سنتی برای کاهش نفخ نوزادان و کودکان توصیه 

می شود.

کمای غذايی چیست؟

مصرف زياد شنبلیله 
برای اين افراد ممنوع! 

ریسک مرگ بر اثر حمله قلبی یا سکته مغزی در افراد بالغی که هر 
روز میوه های تازه ای مثل سیب و پرتقال مصرف می کردند، یک سوم 

آنهایی بود که میوه نمی خوردند.
یک مطالعه بزرگ چینی می گوید که مصــرف منظم میوه تازه، به 

پیشگیری از حمالت قلبی و سکته های مغزی کمک می کند.
ریسک مرگ بر اثر حمله قلبی یا سکته مغزی در افراد بالغی که هر 
روز میوه های تازه ای مثل سیب و پرتقال مصرف می کردند، یک سوم 

آنهایی بود که میوه نمی خوردند.
دکتر الیمینگ لی، محقــق راهبر مطالعــه و نایب رییس آکادمی 
چینی علوم پزشکی در بیجینگ گفت: »مصرف میوه برای سالمت 

قلب و عروق مهم است.«
به گفته لی، شرکت کنندگانی که اغلب میوه می خوردند، درمقایسه 
با کســانی که میوه مصرف می کردند، فشــار و قنــد خون کمتری 
داشتند. شــاید کاهش خطر حمله های قلبی و سکته های مغزی به 

این خاطر باشد.
با این حال به گفته لی، به خاطر نوع این مطالعه، نمی شد ثابت کرد 
که مصرف میوه عامل کاهش خطر حمله قلبی و سکته مغزی است؛ 

بلکه تنها می شد گفت که رابطه ای بین این دو وجود دارد.
در بین شــرکت کنندگان مطالعه، کمتر از یک نفر در هر پنج نفر به 
صورت روزانه میوه مصرف می کرد. در طول هفت ســال، آنهایی که 
حدود نیم فنجان میــوه در روز می خوردند، بــه صورت معنی داری 

درمعرض خطر کمتر ابتال به بیماری های قلبی عروقی بودند.

یک جراح و دندانپزشک گفت: کسانی که بهداشت دهان و دندان 
را رعایت نمی کنند بیشــتر در معرض خطــر ناراحتی های قلبی 
هســتند. محمد حســین ارگانی در مصاحبــه اختصاصی افزود: 
بیماری های قلبی ارتباط مســتقیمی با مشــکالت دندانی دارد؛ 

به ویژه اگر دندان دچار عفونت های طوالنی مدت شود.
وی گفت: باکتری هایی ازجمله باکتری اســتراکتاکوس که عامل 
پوسیدگی دندان ها هستند، با بروز عفونت های لثه ای وارد خون 
شده و با جریان خون به قلب منتقل می شود که این عفونت ها در 

دراز مدت، قلب را نیز درگیر می کند.
ارگانی بــا بیان اینکه هر نــوع تغییر در دهان و لثــه حائز اهمیت 
اســت افزود: رژیم غذایی، ژنتیک و نحوه رعایت بهداشت دهان و 
دندان از جمله مواردی اســت که در بروز عفونت های لثه و دندان 
نقش موثری دارد؛ بنابراین باید بروز این عفونت از طریق پزشــک 

متخصص بررسی شود.
وی با بیان اینکه کســانی که بهداشــت دهان و دنــدان را رعایت 
نمی کنند بیشــتر در معرض خطر ناراحتی های قلبی هســتند، 
گفت: استفاده درست از مسواک به گونه ای که 3 سطح دندان ها را 
شست وشو دهد و همچنین استفاده از نخ دندان به صورت روزانه، 
اقدام های ساده اما موثری است که بروز عفونت های دندانی و لثه 

را کاهش می دهد.
ارگانی افزود: همه افراد جامعه با رعایت بهداشــت دهان و دندان 
و حداقل روزی دوبار مســواک زدن، کشیدن نخ دندان، استفاده از 
محلول های دهان شویه اســتاندارد و مراجعه هر چهار ماه یکبار به 

دندانپزشک، می توانند از بیماری های لثه جلوگیری کنند.

مصرف روزانه میوه 
برای قلب مفید است

بیماری های قلبی؛ ارمغان مشکالت 
دهان و دندان

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

مديريت درد  
زايمان از طريق 

روش های 
کم تهاجمی

رییس انجمن علمــی مامایی ایــران گفت: درد زایمــان به عنوان 
شــدیدترین درد تلقی می شود و بســیاری از زنان ما به خاطر ترس 
از آن، متقاضی ســزارین هســتند؛ ولــی می توانیم بــا روش های 
کم تهاجمی تــر درد را مدیریــت کنیم. دکتر ناهیــد خداکرمی در 
آســتانه برگزاری همایش بین المللی روش های کم تهاجمی زنان 
و مامایی افــزود: در بارداری و زایمان، گاهی با مســائل غیر طبیعی 
روبه رو می شــویم و با توجه به بیماری های زمینــه ای مادر، حکم 
می کنــد مداخالتی برای تولد و زایمان انجام شــود که ســزارین و 

زایمان به روش جراحی، یکــی از این مداخالت مفید و نجات بخش 
است. مسئول بخش مامایی دومین همایش بین المللی روش های 
کم تهاجمی زنان و مامایی و ســیزدهمین همایش بین المللی زنان 
و مامایی ایران، گفت: در کنار آن، روش های کم تهاجمی مفیدتری 
داریم که باید تقویت شــود تا مادر به خاطر درد، خود را در معرض 
خطرات ناشی از جراحی قرار ندهد. با روش هایی مانند زایمان های 
کم درد غیر دارویــی و دارویی، می توانیم زایمــان طبیعی را ترویج 
کنیم.  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: 

روش های کم تهاجمی مانند اســتفاده از واکیوم یا وانتوز در زمان 
اختالالت قرارگیری جنین در کانال واژن، بســیار کاربردی بوده و 
در مواقعی که در انتهای پروســه زایمان نیاز به مداخله بیشتر است، 
می توانیم از این روش اســتفاده کنیم. خداکرمی گفت: بسیاری از 
افراد به دلیل ترس از درد زایمان خودشان را در معرض سزارین قرار 
می دهند که هم بیهوشــی و هم عوارض جراحی دارد؛ اما می توان 
با اســتفاده از زایمان های بی درد دارویی، پروسه درد را مدیریت و 

زمینه زایمان بدون درد را برای مادر فراهم کرد.

ضد عفونی کردن سبزيجات و میوه ها
ســماق دارای خواص ضد میکروبی اســت که مــی تواند با 
باکتری هایی نظیر باکتری سالمونال مبارزه کند. شست وشوی  
ســبزیجات و میوه ها با آب مخلوط شــده به همراه عصاره 
ســماق، یکی از روش های پاکســازی آنهــا از باکتری ها و 
میکروب هاســت. این خاصیت سماق ناشــی از وجود اسید 
گالیک متیل در آن است. در طب ســنتی یکی از مهم ترین 

خواص سماق، خاصیت ضد عفونی کنندگی  آن است.
خواص ضد قارچی سماق

برخی تحقیقات ثابت کرده اند که دانه های ســماق با قارچ 
آسپرژیلوس که موجب عفونت ریوی و عفونت سایر ارگان های 
بدن می شود، مبارزه  می کنند. در واقع یکی از مهم ترین فواید 

سماق، خاصیت ضد قارچی آن است.
فوايد سماق در درمان ديابت

تحقیقات بسیاری نشان داده است که مصرف سماق، موجب 
بهبود قند خــون و درمان دیابت و چاقی می شــود. در واقع 
خواص آنتی اکســیدانی قوی ســماق به کاهش قند خون و 
سطح کلسترول کمک می کند. از این رو مصرف این ادویه به 

افراد مبتال به دیابت و چاقی توصیه می  شود.
سالمت دستگاه گوارش با سماق

سماق دارای خواص ادرار آور است. از این رو این ادویه در تولید 

ادرار و دفع مواد سمی از بدن کمک می کند. همچنین سماق 
برای درمان التهاب مثانه و دفع دردناک ادرار و ناراحتی های 

روده استفاده می شود. 
محافظت در برابر سرطان ها

تحقیقات بســیاری در مورد خواص ضد تومور سماق صورت 
گرفته است. در یکی از آنها که عصاره سماق همراه با داروهای 
شیمی درمانی در درمان سرطان ســینه مورد استفاده قرار 
گرفت، نشان داده شد که سماق تاثیر مثبتی در درمان ایجاد 
کرده است. از این رو یکی از ادویه موثر در پیشگیری و درمان 
سرطان ها به شمار می آید. این خاصیت سماق، از سطح باالی 

آنتی اکسیدان ها در آن ناشی می شود.

با وجود اینکه چین های صوتی نوزادان با گریه سازگار شده 
اســت، اما گریه طوالنی می تواند با ایجاد گره های کوچک 
)ندول(، منجر به سوزش و درد در چین های صوتی شده و از 

این طریق به نوزاد آسیب برساند.
فهمیدن علت گریه نوزاد ممکن است در آغاز دشوار باشد، ولی 
باید توجه داشت که قسمت بزرگی از پرورش فرزند، در مرحله 
آزمون و خطاست و والدین خیلی زود یاد خواهند گرفت که 

چگونه نیازهای کودک خود را پیش بینی کنند.
شايع ترين داليل گريه نوزاد

گرسنه ام
وقتی یاد بگیرید که نشانه های گرســنه بودن کودک خود 
)مثل نق نق کردن، ســر و صدا راه انداختن و دنبال پســتان 
مادر گشتن هنگامی که او را در آغوش می گیرد( را بشناسید، 
مشکالتتان در ســیر کردن او قبل از اینکه گریه کند کمتر 
می شود. وقتی کودکتان گریه می کند، اول مطمئن شوید که 

گرسنه نیست. 
شیر دادن ممکن است ســبب قطع گریه کودک نشود، ولی 
اگر می خواهد همچنان شیر بخورد، بگذارید به خوردن ادامه 
دهد. بعضی اوقات شیرخواران حتی بعد از اینکه شروع به شیر 
خوردن می کنند به گریه خود ادامه می دهند؛ اما شما به شیر 
دادن ادامه دهید، چون هنگامی که معده اش پر شود، از گریه 

کردن دست بر می دارد.
پوشکم را عوض کنید

بعضی کودکان به محض کثیف کردن پوشــک خود، ســر 
و صدایشــان در می آید، اما بعضی دیگر این طور نیستند. در 
هر صورت این هم یکی از دالیل گریه کردن کودکان است و 
خوشبختانه هم فهمیدن آن راحت است و هم برطرف کردن 

آن.
خوابم می آيد

تحمل خواب آلودگی برای کودکان سخت تر از آن است که 
تصور می کنید. در واقع آنها به جای چرت زدن، شروع به گریه 

می کنند؛ مخصوصا زمانی که بیش از حد خسته هستند.

سماق؛ معجزه ای برای حفظ سالمتی)2(

محققان رابطه میان افســردگی و ســایر عوامل خطرساز 
مانند دود ســیگار، سطوح باالی کلســترول، چاقی و فشار 
خون باال را با ابتال به بیماری های قلبی و عروقی و همچنین 
بزرگی نقش هر یک از این عوامل خطرســاز را با ابتال به این 
بیماری ها آنالیز کردند. کارل هاینز الدویگ استاد دانشگاه 
فنی مونیــخ )TUM( در آلمــان گفت: مطالعه ما نشــان 
می دهد که خطر مرگ ناشی از بیماری کشنده قلبی عروقی 
بر اثر افســردگی، تقریبا به بزرگی مرگ ناشــی از بیماری 
قلبی و عروقی بر اثر چاقی و ســطوح باالی کلسترول است. 
افسردگی عامل حدود 15درصد از مرگ های قلبی و عروقی 
عنوان شده اســت. این محقق افزود: این رقم با سایر عوامل 
خطرساز مانند کلســترول باال، چاقی و سیگار کشیدن )که 
8/4تا 21/4درصد از مرگ های ناشی از بیماری های قلبی 

و عروقی را موجب می شوند( قابل مقایسه است.

در زمان سرماخوردگی بســیاری از خوراکی ها و نوشیدنی ها 
برای شما ممنوع شــده که یکی از آنها نوشــابه های گازدار 
اســت. افرادی که عالقه زیادی به مصرف نوشابه های گازدار و 
شیرین دارند، در صورت ابتال به هر کدام از بیماری ها )خصوصا 
مشــکالت مربوط به گوارش و معده( نباید از این نوشیدنی ها 
استفاده کنند. همه نوشابه های گازدار مانند قهوه، آب بدن را 
کاهش می دهند. به گفته دکتر کریســتین آرتور، نوشابه های 
گازدار سرشار از قند هستند که مانع از فعالیت صحیح سیستم 
ایمنی می شــوند و فعالیت دســتگاه گــوارش را هم مختل 
می کنند. دکتــر آرتور به افرادی که به هــر دلیلی نمی توانند 
فقط از آب آشامیدنی اســتفاده کنند، مصرف نوشیدنی هایی 
را توصیه می کند که حاوی قند کم و الکترولیت های آبرسان 
باشند. بعضی از نوشیدنی های ورزشی و نوشیدنی های طبیعی 

مانند آب نارگیل، گزینه های مناسبی هستند.

 در مدت سرماخوردگی
اصال نوشابه گازدار نخوريد

افسردگی به اندازه چاقی برای 
قلب خطرناک است

گريه طوالنی نوزاد خطرناک است )1(

سالمت کودک

مزایای ورزش منظم برای سالمت کلی بدن شناخته شده 
است، اما یک دلیل دیگر که می تواند شما را به این امر سوق 

دهد این است: کاهش خطر ابتال به 7 نوع سرطان ترسناک!
 تاثیر مستقیم ورزش بر پیشگیری از ابتال به برخی از انواع 

سرطان به طور کامل ثابت شده است:
سرطان سینه:  براســاس مطالعات ســال 2009 
میالدی توسط موسسه ملی سرطان ایاالت متحده، فعالیت 
متوســط تا شــدید بدنی می تواند با کاهش خطر ابتال به 
سرطان سینه رابطه داشته باشــد. پس از تجزیه و تحلیل 
بیش از 50 نوع مطالعه، محققان کاهش 20 درصدی ابتال 
به سرطان سینه را در کسانی که ورزش منظم دارند، ثابت 

کرده اند. 
سرطان ريه: به گزارش انجمــن ریه ایاالت متحده، 
فعالیت بدنی، خطر ابتال به سرطان ریه در حال پیشرفت را 

تا 20درصد کاهش می دهد.
سرطان پروستات: در ســال 2005 میالدی مجله 
انجمن پزشکی آمریکا نتایج مطالعه ای را به چاپ رساند که 
نشان می داد مردان باالی 65 سال که زندگی با نشاط توأم 
با ورزش دارند، با کاهش خطر ابتال به ســرطان پروستات 

پیشرفته مواجه هستند.
سرطان آندومتر: حدود 2/8درصد از زنان مبتال به 
این نوع سرطان تشــخیص داده می شــوند. یک راه برای 
جلوگیری از سرطان آندومتر، ورزش روزانه است. مطالعات 
نشــان داده زنان با شــاخص توده بدنی باال و تحرک کم، 

بیشتر در معرض خطر ابتال به سرطان آندومتر هستند. 
ســرطان روده بزرگ: مطالعاتی که نتایج آنها در 
مجله آنکولوژی بالینی در ســال 2013 به چاپ رســیده، 
نشــان می دهد فعالیــت فیزیکی قبل و بعد از تشــخیص 
ســرطان روده بزرگ، نرخ مرگ و میر در اثــر آن را کاهش 

می دهد. 
سرطان مغز: ســرطان مغز وحشــتناک ترین نوع 
سرطان اســت؛ با این حال یک مطالعه که در سال 2011 
توسط موسسه ملی ســرطان در ایاالت متحده انجام شده، 
نشان می دهد مبتالیان به ســرطان مغز که به طور منظم 
فعالیت فیزیکی دارند، نسبت به بیمارانی که سبک زندگی 
غیرفعال را انتخاب کرده اند، خلق و خوی بهتر و طول عمر 

بیشتری را تجربه خواهند کرد.
سرطان استخوان: محققان پزشکی دانشگاه کرنل 
به این نتیجه رســیده اند که ورزش هــای تحمل وزن به 
کاهش تاثیر تومورهای استخوان کمک می کند. یافته های 
اخیر محققان نشــان داده اســت توصیه هــای معمول به 
بیماران سرطانی که دچار متاستاز استخوانی شده اند مبنی 
بر اینکه فعالیت بدنی برای آنها خوب نیســت، ممکن است 

درست نباشد. 
محققان می گویند در بیمارانی که مبتال به متاســتازهای 
اســتخوانی هســتند ورزش های مقاومتی و نرمش های 
هوازی )البته با درنظر گرفتن اینکه به استخوان ضعیف شده 

فشاری وارد نشود( می تواند مفید و موثر باشد.

اغلب در ابتدای دهه چهارم زندگی، بدن شــروع به نشان 
دادن عالئم افزایش سن می کند: نخستین تارهای سفید مو 
یا نشانه ای از چین و چروک صورت هنگام خنده و بسیاری 

از عالئم دیگر.
 در این دهه از زندگی، صدای تیک تاک ســاعت درونی مان 
را می شــنویم و به نوعی در زندگی روزمره احساس فوریت 
می کنیم. کارشناســان توضیح می دهند که چگونه در این 

دهه، زندگی سالم تری داشته باشیم.
مقابله با استرس

هرچنــد خطراتی که اســترس متوجه ســالمت می کند 
مختص دهه سوم زندگی نیســت، اما خطر بروز مشکالتی 
مثل پرفشاری خون و بیماری های عروق کرونر در این دهه 
افزایش یافته و به همان اندازه دانستن اینکه چگونه با عوامل 
اســترس زا مقابله کنیم، اهمیت می یابد. بسیاری از عوامل 
استرس زا همچون شرایط ضعیف ســالمت، مدیتیشن یا 
خودحواس پرتی، در حیطه کنترل ما نیستند؛ عواملی که 
مقابله با آنها با اموری مثل تماشــای فیلم امکان پذیر است. 
همچنین کارهای ســاده ای مثل تکنیک تنفس یا خنده 
می تواند تاثیرات قابل توجهی داشته باشد. درمقابل، تمرکز 
روی عوامل اســترس زایی که درکنترل ما هســتند، مثل 

پروژه های کاری بزرگ، از شدت آنها می کاهد.
مصرف غذاهای گیاهی

در کنار چین و چروک و موهای سفیدی که حاکی از افزایش 
سن و ســال هســتند و عمدتا خود را در دهه سوم زندگی 

نشــان می دهند، بیماری هایی مثل افزایش کلســترول، 
دیابت و بیماری هــای قلبی نیز معموال در ایــن دهه بروز 
می کنند. مصرف مواد غذایی گیاهی، ســبزیجات، غالت 
کامل و لوبیاها که غنی از آنتی اکســیدان هستند عالوه بر 
اینکه روند پیرشدن را کند می کنند، آسیب اکسیداتیو را نیز 
در بدن کاهش داده و به شــکل بالقوه ای از سرطان و دیگر 

بیماری های مزمن پیشگیری می کنند.
تقويت استخوان ها

در افراد سالم، تراکم اســتخوان درحدود 35 سالگی به اوج 
خود می رســد و پس از آن کاهش تراکم اســتخوانی آغاز 
می شــود، این به آن معناست که ریســک پوکی استخوان 
در کســانی که در 30 سالگی تراکم اســتخوانی مطلوبی 
 D نداشته اند، بیشتر است. مطمئن شوید کلسیم، ویتامین
و ویتامین K کافی برای تقویت اســتخوان هایتان دریافت 
می کنید. این مواد را می توانید با مصرف ســبزیجات دارای 
برگ های سبز، کنجد، ماهی، تخم مرغ و محصوالت لبنی 
کســب کنید. انجام ورزش هــای قدرتی نیــز روند پوکی 

استخوان را کند یا متوقف می کند.
توجه به متابولیسم

فرآیند متابولیســم از 30 ســالگی کاهش می یابد و طی 
آن، بــدن روزانه 100 تــا 200 کالری کمتر می ســوزاند. 
اگر نمی خواهید افزایش وزن داشــته باشــید، نســبت به 
20سالگی کمتر غذا بخورید. یک راه آسان، کاهش مصرف 

نوشیدنی های شیرین و تنقالت است.

سرطان  هایی که با ورزش منظم از شما 
دور می شوند!

چگونه در 30 سالگی سالمت خود را 
تقویت کنیم؟

در افراد سالم، تراکم 
استخوان درحدود 
35 سالگی به اوج 
خود می رسد و پس 
از آن کاهش تراکم 
استخوانی آغاز 
می شود

مبتاليان به سرطان 
مغز که به طور منظم 
فعالیت فیزيکی 
دارند، نسبت به 
بیمارانی که سبک 
زندگی غیر فعال را 
انتخاب کرده اند، 
خلق و خوی بهتر و 
طول عمر بیشتری را 
تجربه خواهند کرد
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پیشنهاد سردبیر: 
باالخره انتظارها به پایان رســید و نینتندو سوییچ آمد!

از کنســول جدید خــود با جزییــات کامل 
رونمایی کرد. اما این کنسول چقدر می تواند در بازاری که توسط 
کنسول های نســل هشــتمی ایکس باکس وان و پلی استیشن 
4 قبضه شــده اســت، موفق عمل کنــد؟ در زمانــی که توجه 
بســیاری از گیمرها معطوف به گرافیک اســت، نینتندو باز هم 
از سیاســت های قدیمی خود یعنی خالقیت به جای قدرت باال 

دست بر نداشته است. 
شکی نیســت که نینتندو سوییچ، کنســول فوق العاده جذابی 

است که ویژگی های منحصر به فرد و فوق العاده ای دارد.
تنها چیزی که می توانــد موفقیت نینتندو ســوییچ را تضمین 
کند، حمایت اســتودیوهای Third Party در ســاخت محتوا 

برای این کنسول است. 
 تا زمان عرضه کنســول، مدت زمان زیادی باقی نمانده اســت 

و می توانیم به زودی پاسخ تمام این سوال ها را بگیریم.
به نقل از زوم جی، تقریبا از یک سال و نیم پیش بود که شایعات 
بسیار زیادی پیرامون کنسول جدید نینتندو در فضای مجازی 

پخش می شد.
این کنســول، تا مدت ها با نام رمز NX شــناخته می شد و حتی 
ســران نینتندو نیز از این کنســول با نام NX یــاد می کردند. 
باالخره مهر ماه ســال ۹۵، زمانی بود که نینتندو با انتشــار یک 
تریلر سه دقیقه ای، از کنسول جدید خود با نام نینتندو سوییچ 

Nintendo Switch رونمایی کرد.
صبح روز جمعــه، ۲4 دی ماه طی کنفرانس خبــری نینتندو، 
اطالعات بسیاری از کنســول جدید این شرکت ژاپنی اعالم شد 
که شــاید مهم ترین آن ها تاریخ عرضه و قیمت نینتندو سوییچ 
باشــد. این کنســول با قیمت پایه3۰۰ دالر در تاریخ 3 مارس 

۲۰۱7 مصادف با ۱3 اسفند روانه بازارها خواهد شد.
این رقــم بیشــتر از مقداری اســت کــه پیش از این توســط 
 تحلیل گــران و شــایعات به گــوش می رســید، اما بــا توجه 
به ویژگی های خاص این کنســول هیبریــدی، می توان انتظار 

عملکرد موفقی از آن داشت.

نینتندو سوییچ یک کنســول دوگانه نسل هشتمی است که هم 
به عنوان کنسول خانگی در حال اتصال به تلویزیون کاربرد دارد 
و هم می توان از آن به عنوان یک کنســول دستی استفاده کرد. 
 یکی از ویژگی های خاص این کنســول کنترلرهای آن موسوم 

به جوی کان است.
کنســول جدید نینتندو، یک کنســول هیبریدی است و شما 
می توانید بنا به عالقه شــخصی خود یا آن را به تلویزیون متصل 
کنید و به بازی کــردن بپردازید یا از آن به صورت یه کنســول 
قابل حمل اســتفاده کنید که جوی کان به خوبی با این اتفاقات 

سازگار است.
افراد حتی می توانند دســته های بازی جوی کان را در هوا مثل 
کنســول Wii حرکت داده و به انجام بازی های چند نفره مانند 
پینگ پونگ بپردازند. کنترلر جوی کان دارای یک دوربین برای 

تشخیص حرکات است.
این دوربین، عالوه بر تشخیص ژست های حرکتی، فاصله را نیز 
 می تواند اندازه بگیرد و می توان از آن بــه روش های خالقانه ای 

در بازی ها استفاده کرد.

از دیگــر ویژگی های نینتندو ســوییچ ویژگی هــای آنالین آن 
اســت. نینتندو به صورت رســمی اعالم کرد که سوئیچ، دارای 
یک سرویس پولی همانند ایکس باکس الیو گلد و پلی استیشن 
پالس اســت که کاربران با پرداخت مبلغی به صــورت ماهانه، 
می توانند عضو این سرویس شوند و اعالم شده که این سرویس 

تا پاییز سال ۲۰۱7 رایگان خواهد بود.
از دیگر اطالعاتی کــه نینتندو در رابطه با ســوییچ اعالم کرده 

می توان به نبود قفل منطقه ای روی این کنسول اشاره کرد. 
اگر از طرفداران قدیمی نینتندو باشــید، می دانید که نینتندو 
عادت داشــت که کنســول های خود را با قفل منطقه ای عرضه 
کند. این مســئله به این معنی بود که اگر شــما کنسول خود را 
از آمریکا خریداری می کردید، نمی توانستید از بازی های درون 

بازار اروپا استفاده کنید.
اما ســوییچ این رویه را تغییر داده اســت و مانند کنسول های 
 پلی استیشــن 4 و ایکس باکــس وان، قفــل منطقــه ای آن را

برداشته است.

این که تصور می شــود ســوییچ بــه دلیل 
برخــورداری از حجم کــم و وزن پایین باید 

سخت افزار ضعیفی داشته باشد، به نظر صحیح نیست. 
 در زمان نــگارش این مقالــه اطالعات چندانی از ســخت افزار 

این کنسول به بیرون درز نکرده است.
 فقط این قــدر می دانیم که این کنســول از پلتفــورم کارآمد

 Tegra از شــرکت انویدیا بهــره می گیرد. اما هیــچ اطالعاتی 
از نسخه Tegra آن در دست نیست.

 بــه هــر حــال انویدیــا روی Tegra  خیلی ســرمایه گذاری 
 کرده اســت و نمی توان این پلتفورم حــاوی پردازنده مرکزی 

و پردازنده گرافیک را دست کم گرفت.
بر اساس اطالعات موجود در ویکی پدیا سوییچ از پرقدرت ترین 

گرافیک های سری Geforce بهره خواهد برد.
ارتباط بیسیم این کنســول از نوع  ac 802.11 خواهد بود که 
در ارتباط Ad hoc می توان تا 8 کنســول از این بازی را به هم 

متصل کرد.
 باتری کنســول مرکزی ظرفیت43۱۰ میلی آمپر ساعتی دارد 
و به گفته نینتندو بســته به این که چه بــازی روی آن در حال 
اجراست، از دو ساعت و نیم تا شــش ساعت دوام خواهد داشت. 
برای شارژ می توان کنسول را روی Dock اصلی گذاشت یا آن را 

با استفاده از پورت USB-C شارژ کرد.
سوییچ مثل PSP ) کنسول قابل حمل ســونی ( دیسک نوری 
نمی خورد بلکــه کارتریج بازی دارد. این کارتریج ها مشــابه آن 
کارت های بازی هســتند که در کنســول های بــازی قبلی این 
شــرکت مانند 3DS یا Nintendo DS دیده شــده است، اما 

برخالف آن ها، هم نازک تر هستند و هم کوچک تر.
ســوییچ در درون خود 3۲ گیگابایت حافظه دارد که می توان با 

استفاده از Micro-SD تا دو ترابایت آن را ارتقا داد. 
این حافظه برای بازی و ذخیره هــای بازی ها و فایل های متفرقه 

قابل استفاده است. 
بدون شک ســوییچ پاســخ نینتندو به مایکروســافت و سونی 
 است که رقابت بین این شرکت ها در حوزه بازی، همیشه باعث 

جذاب شدن صنعت بازی شده است.

سوییچ آمد!

گاهی در دست، گاهی روی میز

لحظه به لحظه در رقابت با دوستان

سوییچ در دل خود چه دارد؟

  چه با یــک کنترلر بــازی کنید چه بــا دو تا، 
چه عمــودی آن ها را در دســت بگیرید و چه 
افقی، چه از کنترل های حرکتی استفاده کنید 
و چه دکمه ها؛ جوی -کان و نینتندو سوییچ به 

شما انعطاف پذیری باالیی در بازی می دهند.

هیچ چیز را از دست ندهید
 بازی هــا را بــا کنترل هــای حرکتی ســاده 
و لرزش های هوشــمند که در هر جوی -کان 

قرار دارد، به دنیای واقعی بیاورید. 
بر اســاس نوع بازی می توانید در هر دســت 
 تان از یک جوی-کان اســتفاده کنید یا حتی 

یکی از کنترلرها را به دوست تان بدهید.

یک جو ی استیک کامل بسازید
با اســتفاده از گریپ جوی -کان که در جعبه  
نینتندو سوییچ قرار دارد، از هر دو جوی-کان 

مانند یک کنترلر عادی استفاده کنید.
آماده حرکت شوید!

کافیســت  برویــد؟  بیــرون   می خواهیــد 
جوی-کان هــا را به دو طرف ســوییچ متصل 

کنید تا یک کنسول دستی داشته باشید.

زوم جی نوشت، در کنفرانس نینتندو سوییچ بازی های جدید 
بسیاری برای این کنسول معرفی شــد که شاید جذاب ترین 
آن ها، FIFA  با همکاری الکترونیک آرتز و نسخه جدید ماریو 
به نام Super Mario Odyssey باشــد. البته بســیاری از 
این بازی ها، هنوز زمان عرضه مشــخصی ندارند با این حال 
 یکی از مورد انتظارتریــن بازی های چند ســال اخیر یعنی

 The Legend of Zelda: Breath of the Wild
 همزمان بــا عرضه کنســول در تاریــخ ۱3 اســفند، عرضه 
خواهد شد. دیگر بازی جذاب ســوییچ، Splatoon 2  بود. 
نسخه اول این بازی روی Wii U به یکی از بهترین بازی های 
منحصر به فرد این کنســول تبدیل شــده بود و در حالی که 
بســیاری فکر می کردند که همان نســخه یک برای سوییچ 
عرضه می شود، نینتندو اعالم کرد که یک نسخه کامال جدید 

از این بازی را برای کنسول جدید خود در نظر دارد. 
یکی از سواالتی که برای بســیاری از افراد مطرح بود، قیمت 
بازی نینتندو ســوییچ بود. بازی های نینتندو سوییچ۶۰ دالر 
قیمت دارند در حالی که بازی های دیگر کنسول های دستی 
ماننــد ویتا، حدود3۰ تا4۰ دالر هســتند. البتــه بازی هایی 
که تنها به صورت دیجیتالی عرضه می شــوند و از فروشــگاه 

الکتریکی نینتندو قابل خرید هســتند، قیمــت پایین تری 
دارند. نینتندو اعالم کرده که به صــورت ماهیانه، بازی های 
کالســیک NES و SNES را برای کنسول جدید خود عرضه 
 خواهد کــرد. در ادامه می توانید فهرســت بازی هایی را که تا 

به حال برای نینتندو سوییچ تایید شده اند، مشاهده کنید.

ســوییچ دارای یک صفحه نمایش ۶/۲ اینچی 
چندلمسی با روزلوشن۱۲8۰ در7۲۰ پیکسل 

است.

از 6 به 62
اما این همه ظرفیت این دستگاه نیست. 

از آن جایی که سوییچ یک دستگاه هیبریدی 
است، یکی از خاصیت های آن در این است که 
می تواند با کابل HDMI بــه تلویزیون متصل 
شــود. پس از یک تلویزیون بزرگ ۶۲ اینچی 

خود برای بازی با سوییچ غافل نشوید.

با بازی هــای آنالین نینتندو ســوییچ، در هر 
زمان که می خواهید می توانید یک گروه بازی 
آنالین تشکیل دهید. برای بازی های چندنفره 
هم می توانید از کنترلر پرو اســتفاده کنید و 
 هم از کنترلرهای جوی -کان، حتی می توانید 

از ترکیبی از آن ها استفاده کنید. 
نینتندو ســوییچ مانند کنســول های نســل 
هشتم از سیســتم چندنفره پولی بهره می برد 

که در پاییز ۲۰۱7 راه اندازی می شود. 
کاربران می توانند به مدت محــدودی از این 

شبکه به صورت رایگان استفاده کنند.

سالم رقابت کنید
در برابر یا همراه دوســتان تان در خانه بازی 
کنید. شما می توانید با دیگر کاربران نینتندو 

سوییچ آنالین بازی کنید. 
عالوه بر این شما می توانید تا هشت سوییچ را 

مستقیم به یکدیگر متصل کنید.

فروشگاه الکتریکی نینتندو
شــما می توانید نســخه دیجیتالی بازی های 
 مختلف را از فروشــگاه الکتریکــی نینتندو یا 

از وبسایت نینتندو خریداری کنید.

آلبوم
جنبه های شــبکه های اجتماعی در ســوییچ 
به نسبت دیگر کنســول های نینتندو تقویت 
شده است. شــما می توانید به راحتی با دکمه 
Capture رو جوی کان سمت چپ، از بازی ها 
عکس بگیرید و ذخیره کنید. سپس از قسمت 
 آلبوم بــه آن ها متــن اضافه کنیــد و آن ها را 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

اخبار و اعالمیه ها
با حســاب رایگان نینتنــدو از آخرین اخبار 
و اعالمیه هــا در مورد بازی هــا و رویدادهای 

نینتندو با خبر شوید.

Joy-Con همه چیز تمام نشده!لذت را تقسیم کنیدصفحه نمایشکنترلری به نام

علیرضا 
مظاهری

زاینده رود

بازی های نینتندو سوییچ

• FIFA
• Ultra Street Fighter II: The Final 
Challengers
• Super Mario Odyssey
• The Elder Scrolls V: Skyrim®
• Splatoon 2
• Arms
• Mario Kart 8 Deluxe
• Has Been Heroes
• Snipperclips - Cut it out, together!
• Super Bomberman R
• 1, 2, Switch
• The Legend of Zelda: Breath of 

the Wild
• Arcade Archives
• Disgaea 5 Complete
• Dragon Ball XENOVERSE 2 
(Working Title)
• Farming Simulator
• Fast RMX
• Fire Emblem Warriors
• Minecraft: Story Mode - The 
Complete Adventure
• Minecraft: Switch Edition
• Puyo Puyo Tetris
• Rayman® Legends Definitive 

Edition
• RIME
• Shin Megami Tensei: Brand New 
Title
• SKYLANDERS® IMAGINATORS
• Syberia 3
• Steep
• Project Sonic 2017
• NBA 2K18
• LEGO® CITY Undercover
• Sonic Mania
• I am Setsuna
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پیشنهاد سر دبیر: 
حضور پررنگ اصفهان در جشنواره موسیقی فجر

ویژه

اخبار فرهنگی

از ســوی گروه موزه و گردشــگری دانشــکده هنر و کارآفرینی 
دانشــگاه هنر اصفهان، »دومین مدرسه گردشگری دانشگاه هنر 
اصفهان« با محوریت »آشنایی با گردشگری هنری« و »آشنایی با 

گردشگری گتو« برگزار می شود. 
در حوزه آشنایی با گردشــگری هنری، موضوع اینکه چگونه هنر 
و صنایع دســتی می تواند گردشــگر را جذب کند، مورد بررسی 
قرار می گیرد. همچنین گردشگری گتو که با عنوان گردشگری 
حاشیه نشــین نیز شــناخته می شــود، به موضوع گردشگری 

اقلیت ها می پردازد. 
در این نوع از گردشــگری، واژه گتو به مناطق فقیر شــهری که 

بیشتر، مهاجران یا اقلیت ها در آن ساکنند گفته می شود.
برگزاری تورهای تخصصی هنر همراه با آشــنایی صنایع دستی 
فلزی و بازدیــد از کارگاه های زنده، ازجمله برنامه هایی اســت 
که در دومین مدرســه گردشگری دانشــگاه هنر اصفهان برگزار 

خواهدشد.
 دومین مدرســه گردشــگری دانشــگاه هنر اصفهــان 3 تا 5 
اسفندماه 1395 در ساختمان توحیدخانه دانشگاه هنر اصفهان 
 واقع در خیابان اســتانداری، روبــه روی مــوزه هنرهای معاصر

برگزار می شود.

چهارمین نشست نشانه معناشناســی فضاهای شهری با عنوان 
»شهر-روایت« در حمام دردشت برگزار می شود.

در ادامه سلسله نشســت های بررسی شــهر خالق، چهارمین 
نشست نشانه معناشناسی فضاهای شهری با حضور »محمدرضا 
شــعیری« از استادان دانشــکده علوم انســانی دانشگاه تربیت 
مدرس تهران برگزار می شــود. در ســه نشســت پیشین این 
جلسات، مفاهیم روایت در شــهرها و شهر-روایت مورد بررسی 
قرار گرفته اســت. این برنامه به همت مرکز خالقیت و نوآوری 
شهرداری اصفهان، فردا ســاعت 18 در حمام دردشت واقع در 

خیابان ابن سینا، بازارچه دردشت،  برگزار خواهد شد.

زمان و جزئیات پیش فروش اینترنتی بلیت های جشنواره فیلم فجر 
در تهران و شهرستان ها اعالم شد.

محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای سی و پنجمین جشنواره 
فیلم فجر اعالم کرد: پیش فروش اینترنتی بلیت های سی و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر، از 8 صبح جمعه اول بهمن ماه برای شهر تهران 
و 8 صبح دوشــنبه چهار بهمن ماه برای شهرستان ها آغاز خواهد 
شــد. وی ادامه داد: عالقه مندان می توانند با مراجعه به سایت ویژه 
پیش فروش اینترنتی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به آدرس 
cinogram.com بلیــت خــود را خریداری کننــد. بلیت های 
خریداری شده به آدرس افراد در حساب کاربری خریداران با پیک 

ارسال خواهد شد.
بازه زمانی پیش فروش بلیت ها در تهران

بر اساس اعالم مدیر امور سینماهای سی و پنجمین جشنواره فیلم 
فجر، پیش فروش بلیت ها در تهران از ســاعت 8 صبح جمعه اول 
بهمن ماه آغاز می شود و ساعت 1۲ شــب دوشنبه ۴ بهمن ماه به 

پایان خواهد رسید.
بازه زمانی پیش فروش بلیت ها در شهرستان ها

بر همین اســاس، پیش فروش بلیت ها در شهرســتان ها از ساعت 
8 صبح دوشــنبه چهارم بهمن ماه آغاز می شود و ساعت 1۲ شب 
پنجشــنبه ۷ بهمن ماه به پایان خواهد رســید. فرجی ادامه داد: 
همچنین عالقه مندان امسال می توانند بلیت های خریداری شده 
خود را در نرم افزار تلفن همراه خود مشــاهده کنند، اما برای دیدن 

فیلم ها همراه داشتن بلیت کاغذی الزامی خواهد بود.
وی در پایان گفت: عالقه مندان خرید بلیت پس از ورود به سایت و 
ثبت نام با کدملی و مشخصات خود، می توانند اقدام به خرید بلیت 
کنند و هر کاربر با کد ملی مشــخص، امکان انتخاب حداکثر چهار 

سانس از سینماها و در هر سانس حداکثر ۲ بلیت را خواهد داشت.

مدیر امور ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
اصفهان گفت: ۲0 فیلم از آثار جشــنواره فیلم فجر سی و پنجم در 

اصفهان به روی پرده می رود.
رضا دهقان با اعالم این خبر گفت: بنابر تصمیم نهایی که ازســوی 
دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اتخاذ شد، امکان اکران 
۲0 فیلم از فیلم های این جشنواره به هر استان داده شد که اصفهان 

هم در ایام جشنواره میزبان اکران این آثار خواهد بود.
وی افزود: تالش ما بر این است که این ۲0 فیلم از بین فیلم های رده 
الف که فیلم های برتر در جشنواره هستند انتخاب شوند، همچنان 
برای این موضوع درحال رایزنی هســتیم و تصمیــم نهایی اتخاذ 
نشده است. وی با اشاره به اینکه زمان آغاز اکران این آثار در اصفهان 
هنوز قطعی نشده گفت: قطعا فیلم ها در اصفهان با چند روز تاخیر 
نسبت به آغاز جشنواره در تهران اکران می شوند، اما تاریخ دقیق آن 
هنوز مشخص نیست. دهقان از اکران فیلم های جشنواره فجر در دو 
سینمای فلسطین و ساحل خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی 

صورت گرفته هر فیلم در سه سانس اکران می شود.
وی درخصــوص بودجه ای که بــرای اکران این آثــار در اصفهان 
تعیین شــده گفت: برای اکران هر فیلم در سه ســانس مبلغ 15 

میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

3 تا 5 اسفندماه انجام می شود؛

برگزاری دومین مدرسه گردشگری 
دانشگاه هنر اصفهان

30 دی ماه در حمام دردشت برگزار می شود؛

چهارمین نشست نشانه 
»معناشناسی فضاهای شهری« 

اعالم زمان پیش فروش اینترنتی 
بلیت های جشنواره فیلم فجر

اکران 20 فیلم برتر جشنواره فیلم 
فجر در اصفهان

سینما
ساخت موسیقی فیلم سینمایی »زیر ســقف دودی« توسط کارن 

همایونفر به پایان رسید.
 ساخت موســیقی فیلم سینمایی »زیر ســقف دودی« جدیدترین 
اثر اجتماعی »پوران درخشنده« توسط »کارن همایونفر« به پایان 
رسید و به مرحله تصحیح رنگ رســید که هم اکنون توسط »هوتن 
حق شناس« و »مســعود ســالمی« مدیر فیلم برداری این فیلم در 
البراتوار »پیشگامان ســینمای آریا« در تهران در حال انجام است. 
فیلم ســینمایی »زیر ســقف دودی« توســط »هایده صفی یاری« 
تدوین شــده و صداگذاری این اثر اجتماعی نیز بــر عهده  »محمد 
رضا دلپاک« بوده است. فیلم ســینمایی »زیر سقف دودی« یک اثر 
اجتماعی اســت که به موضوع طالق عاطفی میان زوج ها می پردازد 
و در دو خانــه واقع در منطقــه الهیه، یک خانــه در منطقه جردن، 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد علوم و تحقیقات واقع در منطقه پونک، 
یک خانه در منطقه فرشــته تهران، بانکی واقع در خیابان ولی عصر 
)عج(تهران، ســوله  های انباری واقع در جاده بهشت زهرا، رستوران 
لئون )سام سنتر(، کارخانه ای در منطقه وردآورد کرج، خیابان های 
شهر تهران و ... فیلم برداری شده است. در پروژه »زیر سقف دودی« 
تعدادی از بازیگران ســینمای ایران، از جمله فرهاد اصالنی، مریال 
زارعی، بهنوش طباطبایی، هوشــنگ توکلی، مریــم بوبانی، هادی 
مرزبان، فریبا متخصص، شــهرام حقیقت دوســت، رسول نجفیان، 
نفیسه روشن، آزیتا حاجیان، حسام نواب صفوی و فرشید زارعی فرد 

به ایفای نقش پرداخته  اند.

مراحل نهایی اصالح رنگ فیلم سینمایی »انزوا« به کارگردانی مرتضی 
علی عباس میرزایی در حال انجام است.

فیلم سینمایی »انزوا« اولین ساخته بلند سینمایی مرتضی علی عباس 
میرزایی که تهیه کنندگی آن را پیمان جعفری بــر عهده دارد، آخرین 
مراحل اصالح رنگ خود را برای نمایش در ســی و پنجمین جشــنواره 
فیلم فجر پشت سر می گذارد. ساخت موسیقی فیلم سینمایی »انزوا« در 
دورتموند آلمان توســط پیام آزادی به پایان رسیده و هم اکنون آخرین 
مراحل اصالح رنگ فیلم ســینمایی »انزوا« توســط هوتن حق شناس 
در البراتوار پیشگامان ســینمای آریا در حال انجام است. اولین نمایش 

»انزوا« در بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
امیرعلــی دانایی، نادر فالح، علی اســتادی، ســیامک صفری، بهنوش 
بختیاری، اندیشه فوالدوند، شقایق فراهانی، جمشید هاشم پور، همایون 
ارشــادی، مهران رجبی، لیندا کیانی، امید روحانی، وحید نفر با معرفی 

لعیا عباس میرزایی در فیلم سینمایی »انزوا« به ایفای نقش پرداخته اند.
ســایر بازیگران این فیلم عبارتند از زهرا حقانی، فرشاد بیات، جمشید 
بهادری، ســعید مظفریان، ماشاا... ملکی، سمانه اســماعیلی، کوروش 
ملکی، علیرضا مهران، محمد بیات، عطاا... مقدسی، امیر پاسبان، مهدی 
امین الری، حســن حیدرزاده، مهدی احمدی، افشین بیاناتی، سهراب 

دادگستر و ... .
همچنین کیمیا مالیی، علی علیخانی، ملیکا پارســا، متین پارسا باران 
عبیری، آرسس ســالمی، مهرداد روزبهانی و ارمیا حسین پور نیز هشت 

بازیگر کودک »انزوا« را تشکیل داده اند.

ساخت موسیقی »زیر سقف 
دودی« به پایان رسید

روزهای پایانی آماده سازی 
»انزوا«

خانه ادبیات حــوزه هنری اســتان اصفهان بــا همکاری بنیــاد مهدویت و 
آینده پژوهی اصفهان، جشنواره ملی داستان کوتاه مهدویت را برگزار می کند.

به گزارش ایمنا، این جشنواره در سه بخش داستان های ویژه کودک، نوجوان و 
بزرگسال برگزار خواهد شد.

در این فراخوان 11 محور پیشنهاد شده است و عالقه مندان می توانند آثار خود 
را در محورهای داســتان های تاریخی از زندگی امام زمان)عج( و یاران ایشان، 
توســل به امام زمان)عج( و ارتباط قلبی و روحی با ایشان، مهدویت و دشمنان 
)صهیونیسم، وهابیت و غرب(، وظیفه شناســی و فعالیت مهدوی در اجتماع و 
خانواده، مدعیان دروغیــن و فرقه های انحرافی، انتظــار و وظایف منتظران، 
آخرالزمان و فتنه ها و آســیب ها، مفاهیم زیبای دعای ندبه و صبح های آدینه 
مهدوی، ســفربه جمکران و حال و هوای زیارت مهدوی، غم هجران امام)عج( 
و عاشقانه با امام)عج(، اشتیاق دیدار و وصال و تشرفات صادق به دبیرخانه این 

جشنواره  ارسال نمایند.
بخش ویژه این فراخوان به موضوع مهدویت و انقالب اسالمی ایران می پردازد و 
نویسندگان به غیر از محورهای پیشنهادی می توانند آثار خود را با این موضوع به 

دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
 آثار ارســالی بایــد به صــورت تایپ شــده و با فونــت نازنین )ســایز1۲( و
  همــراه بــا مشــخصات کامــل نویســنده بــه آدرس الکترونیکــی

 adabi.festival@gmail.com ارسال شود.
آخرین مهلت ارسال آثار به این فراخوان30بهمن ماه 1395 خواهد بود و نتایج 
برگزیدگان فراخوان جشنواره ملی داســتان کوتاه مهدویت در اسفندماه سال 

جاری اعالم خواهد شد.

فراخوان جشنواره ملی داستان کوتاه 
مهدویت اعالم شد

جشنواره

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/17/ ن

اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، بدینوسیله از 
شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اسناد مناقصه تا روز جمعه مورخ 

1395/11/08به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

شماره 
مناقصه

مبلغ ضمانت نامه شرکت مبلغ برآورد)ریال(موضوع پروژه
در مناقصه ) ریال(

رتبه مورد نیاز

تجدید 
60/95

5 راه و ترابری15/033/813/106۷5۲/000/000آسفالت باند دوم محور تیران- سامان

تکمیل باند دوم کمربندی خمینی شهر- جهادآباد6۴/95
)همراه با ارزیابی کیفی(
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نوبت اول

تلویزیون

شــبکه تلویزیونی »فاکس« زمان پخش اپیزودهای 
افتتاحیه ســه تولید جدید خود از جمله فصل جدید 
سریال »فرار از زندان«، سریال حادثه ای »گلوله های 
شلیک شده« )Shots Fired( و کمدی سفر زمان 

»تاریخ سازی« )Making History( را اعالم کرد.
 طبق برنامه ریزی مدیران این شبکه، اپیزود نخست 
»فرار از زندان« با بازگشت ســتاره های این سریال 
پربیننده شــامل ونت ورث میلر، دومینیک پرســل، 
سارا وین کالیز، آموری نوالسکو، رابرت نپر، راکموند 
دانبار و پل ادلستاین، از چهارم آوریل )15 فروردین 

96( روی آنتن می رود.
همچنین زمانی که نشــانه ها همگی این احتمال را 
تقویت می کند که مایکل اسکافیلد ظاهرا درگذشته 
همچنان زنده اســت، لینکلن بروز برادرش به سایر 
خدمه ملحق می شــود تا طرح و نقشــه فرار تازه ای 
را مهندسی کند. پل تی. شــرینگ خالق اصلی این 
ســریال اســت که به عنوان یکی از پرطرفدارترین 

برنامه های شبکه فاکس روی آنتن خواهد رفت.
 پخش کمــدی »تاریــخ ســازی« که بــا نظارت 
اجرایی فیل لرد و کریس میلــر در مقام تهیه کننده 
تولید شــده، از یکشــنبه پنجم مارس )15 اسفند( 
آغاز می شــود. خط داســتانی این ســریال جدید، 
ماجراجویی های ســه رفیق از دو کشــور مختلف را 
دنبال می کند که تالش دارند بین هیجان سفر زمان 
و دغدغه های زندگی روزمره شان تعادل برقرار کنند. 
آدام پالی، لیتون میستر و یاسر لستر بازیگران اصلی 

این سریال هستند.
 سریال حادثه ای »گلوله های شــلیک شده« نیز به 
بررسی پیامدهای دو حادثه تیراندازی می پردازد که 
با انگیزه های نژادپرستانه در شهرستانی واقع در یکی 
از ایاالت جنوبی آمریکا رخ داده است و از ۲۲ مارس 
)دوم فروردیــن 96( - همزمــان با بازگشــت فصل 

جدید سریال »امپراتوری« - روی آنتن می رود.

فصل جدید سریال »فرار از 
زندان« بهار آینده می آید

فریدون فراهانی، با اشــاره به برگزاری جشنواره موسیقی 
فجر گفت: حضور اهالی موســیقی اصفهان در جشــنواره 
موسیقی فجر همیشــه پررنگ بوده اســت و تا جایی که 
اطالع دارم بچه های هنرســتان موســیقی مقام اول گروه 

نوازی را کسب کردند.
وی افزود: جشــنواره موســیقی فجر تاثیــرات زیادی در 
موســیقی اســتان ها به ویژه در اصفهان داشته است، این 
جشنواره باعث شــده هنرمندان اصفهانی به روزتر باشند 

و از نزدیک شاهد تحوالت موسیقی تهران و دنیا باشند.
ایــن نوازنــده اصفهانــی خاطــر نشــان کــرد: حضور 
موســیقی دان های اصفهانی در این جشنواره و آشنا شدن 
با فرهنــگ رفتاری کــه در بین بزرگان موســیقی وجود 
دارد باعث می شــود تا مقداری رقابت ها زیباتر شــوند و از 
بدرفتاری هایــی که چند ســال اخیر در بعضــی مجامع 

موسیقی اصفهان شاهد بودیم، کاسته شود.
وی عنوان کــرد: یکی از دالیل کنار ایســتادن من در این 
ســال ها همین رفتارهای ناشایست در بین این هنرمندان 
اســت، بعضی از این افراد فکــر می کنند تا یــک نفر در 
موسیقی جایگاهی پیدا می کند دارد حق آنها را می خورد 
در حالی که باید در دیدگاه ها برکت وجود داشــته باشد و 
این نکته را در نظر گرفت که هر کسی سبک و سیاق خود 

را دارد و به قول قدیمی ها هر گلی یک بویی دارد.

فراهانی خاطرنشان کرد: تجربه جشــنواره موسیقی فجر 
مخصوصا برای جوان ترهایی که کم تجربه تر هستند جالب 
است، چرا که با شخصیت های موســیقی کشور و دنیا که 
اکثــرا در تلویزیون و اینترنت دیده بودند از نزدیک آشــنا 
می شــوند و اگر این اتفاق دوطرفه شــود به نتیجه بهتری 

نیز می رسد.
 وی بیان کرد: پیشــنهاد می کنم مثل جشــنواره کودک 

که در ســال های قبل برگزار می شد، جشــنواره موسیقی 
با عنوان تکمیلی در اصفهان برگزار شــود؛ به طور مثال با 
توجه به اینکه موسیقی اصفهان در تک  نوازی حرفی برای 

گفتــن دارد جشــنواره 
موســیقی با رویکرد تک 
 نوازی در اصفهان برگزار 
شود تا هنرمندان تهران 
و سایر اســتان ها نیز به 

اصفهان بیایند.
ایــن نوازنده موســیقی 
اصـــــفهان  سنــــتی 
گفت: ایــن مســئله را 
نبایــد نادیــده گرفــت 
کــه اصفهــان پایتخت 
فرهنــگ و هنر اســت 
و نبایــد فقــط پایتخت 
سیاســی کشــورمان را 
ببینیم و از پایتخت های 
ســاده  کشــور  دیگــر 
بگذریم، کمــا اینکه در 
ترکیه این اتفاق به خوبی 
رخ داد و در حــال حاضر 
شاهد هســتیم که این 

کشــور اســتانبول را به عنوان پایتخت تجاری و فرهنگی 
انتخاب کــرده تا حدی که از موســیقی ترکــی با عنوان 
»موسیقی ترکی اســتانبولی« یاد می شــود، در حالی که 

پایتخت سیاسی ترکیه آنکاراست.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با بیان اینکه 
نخستین جشنواره فیلم کوتاه و مستند زنده رود در استان 
اصفهان درخور توجه اســت، گفــت: پرداختن به موضوع 
مستند جایگاه بسیار ویژه ای دارد وتاثیر آن به شکلی نافذ 

و مانا بر همه آشکار است.
حبیب ا... ارزانی در مراســم افتتاحیه نخســتین جشنواره 
فیلم مســتند و کوتاه زنده رود در گلســتان شــهدا که با 
تجلیل از شهدای مستندســاز و خانواده  آنان برگزار شد، با 
اشاره به جایگاه شهدا نســبت به جامعه اظهار کرد: روح پر 
فتوح امام خمینی)ره( و شهدا بر همه ما شاهد و ناظر است 
و گستره روح آنها بیشتر از ماست چون روح ما در این دنیا 

متعلق به جسم اســت در حالی که ارواح آنها جدا از جسم 
مادی است. وی ادامه داد: به نظرم این جشنواره از سه نظر 
دارای ویژگی های قابل توجهی اســت، ابتدا آنکه از سوی 
بخش خصوصی حمایت شــده و از مزیت های این برنامه 

محسوب می شود. 
 مدیــر کل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
خاطر نشان کرد: نکته  دیگر توجه و اقدام به عملی ساختن 
شــعار ســال و گفته  مقام معظم رهبری یعنــی اقتصاد 

مقاومتی، اقدام و عمل است.
ارزانــی تصریح کرد: شــهدا مصــداق حقیقی و آشــکار 

انسان هایی است که به این شعار جامه  عمل پوشانده اند.
همچنین غالمرضا قائدی ها مدیرکل روابط عمومی و امور 
بین الملل استانداری گفت: جای خوشحالی دارد که امروز 
برای برگزاری یکی از بهتریــن فعالیت هایی که می توانیم 

در زمینه  محقق سازی گفتمان و شعار سال انتخاب کنیم، 
گرد هم آمده ایم و چه مکانی بهتر از گلســتان شــهدا که 

حلقه  اتصال زمین و آسمان است.
در این مراســم کــه با حضــور مدیــرکل اداره فرهنگ و 
ارشــاد اســتان و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
اســتانداری و جمعــی از ســینماگران و هنرمنــدان 
اصفهانی همراه بود، با گل افشــانی قبور سه تن از شهدای 
مستندســاز ســجاد ناجی، ســید اصغر طبراصفهانی و 
 حســن ارکد بســتانی، از تالش های بی بدیل آنان تجلیل 

به عمل آمد.
این مراســم با حضور بر مزار شــهیدان مستندساز ادامه 
یافت. آثار انتخابی در جشــنواره، روز گذشــته و امروز در 
محل مجتمع فرهنگی هنری اکران شــده و اختتامیه آن 

30 دی ماه برگزار می شود.

نوازنده موسیقی سنتی اصفهان مطرح کرد:

حضور پررنگ اصفهان در جشنواره موسیقی فجر
نوازنده موسیقی ســنتی اصفهان گفت: جشنواره 
موسیقی فجر تاثیرات زیادی در موسیقی استان ها 
به ویژه در اصفهان داشته، این جشنواره باعث شده 
هنرمندان اصفهانی به روزتر بوده و از نزدیک شاهد 

تحوالت موسیقی تهران و دنیا باشند.

اصفهان پایتخت 
فرهنگ و هنر است و 

نباید فقط 
پایتخت سیاسی 

کشورمان را ببینیم 
و از پایتخت های دیگر 
کشور ساده بگذریم، 

کما اینکه در ترکیه 
این اتفاق به خوبی

 رخ داده است

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

افتتاح جشنواره ملی زنده رود
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پیشنهاد سردبیر:
 مشکل به کارگیري نیروهاي فوالد چهارمحال برطرف شد

اخبار

اســتاندار چهارمحال و بختياري گفت: موضوع انتقال 
آب بين حوضه اي كارون و زاينده رود در سازمان برنامه 
و بودجه كشور مورد بررســي و تبادل نظر كارشناسي 
قرار گرفت. به نقل از روابط عمومی اســتانداری، قاسم 
ســليماني دشــتكي اظهار كرد: موضــوع انتقال آب 
بين حــوزه اي كارون و زاينــده رود و همچنين تامين 
آب آشاميدني اســتان هاي خوزســتان، چهارمحال 
و بختيــاري، اصفهان، يــزد و كرمان در نشســتي به 
ميزباني سيد حميد پورمحمدي گل سفيدي، معاون 
توسعه امور توليدي سازمان برنامه و بودجه كشور و با 
حضور استانداران چهارمحال و بختياري و خوزستان، 
تعدادي از نمايندگان مردم اين دو اســتان در مجلس 
شوراي اسالمي و كارشناســان وزارت نيرو و سازمان 
برنامــه و بودجه به صورت علمــي و دقيق مورد بحث 
كارشناسي و علمي قرار گرفت. وي افزود: دقت در ارائه 
گزارش هاي كارشناسي در حوزه آب، توجه به كمبود 
آب در چهارمحال و بختياري و همچنين كسر واقعي 
ســهم صنعت از تخصيص ها بايد به طور جدي مورد 
توجه قرار گيرد. نماينده مردم شهرســتان هاي اردل، 
فارسان، كوهرنگ و كيار در مجلس شوراي اسالمي نيز 
گفت: خشك شدن بسياري از چشمه هاي اطراف پروژه 
تونل سوم كوهرنگ به هيچ وجه قابل قبول نيست. علي 
كاظمي باباحيدري تصريح كرد: توجه به مشــكالت 
مردم چهارمحال و بختياري به ويژه ساكنان خسارت 
ديده و آسيب ديده در حاشيه پروژه هاي انتقال آب بين 
حوضه اي بايد در اولويت قرار گيرد. معاون هماهنگي 
امور عمراني استاندار چهارمحال و بختياري هم گفت: 
بيان درست منابع و مصارف در گزارش هاي وزارت نيرو 
كليد رفع مشكالت بين حوضه اي است.گودرز اميري 
خاطرنشان كرد: مســئوالن وزارت نيرو بايد گزارش ها 
و آمار خــود به مردم در بخش هــاي مختلف و به ويژه 
در قسمت انتقال بين حوضه اي را براساس واقعيات و 

به طور شفاف اعالم و ارائه كند.

استاندار چهارمحال و بختياري مطرح كرد:

بررسي انتقال آب بین 
حوضه اي کارون و زاينده رود

با مسئوالن

دانشگاه علوم پزشكی اســتان چهارمحال و بختياری رتبه اول 
بخش پژوهشی جشنواره رازی را كسب كرد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهركرد؛ 
دانشگاه علوم پزشــكی و خدمات بهداشــتی و درمانی استان 
چهارمحال و بختياری، حائز رتبه اول بخش پژوهشــی بيست 
و دومين دوره جشــنواره تحقيقاتی علوم پزشكی رازی در بين 
دانشــگاه های هم تراز كشــور شد. بيســت و دومين جشنواره 
تحقيقاتــی علوم پزشــكی رازی با حضور اســحاق جهانگيری 
معاون اول رييس جمهور و ســيد حســن قاضی زاده هاشمی 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشــكی و با تجليل از محققان 
برجســته ايرانی داخل و خارج از كشــور در مركز همايش های 

رازی دانشگاه علوم پزشكی ايران در تهران برگزار گرديد.

مدير كل بنياد مسكن انقالب اســالمی چهارمحال و بختياری 
گفت: اين طــرح ها در تكميــل 16 طرح هادی روســتايی در 
چهارمحال و بختياری در روســتاهای »جغدان، چهراز، آبچنار 
زيالئی، سرتنگ مسن، منجر موئی، ســهل آباد، آبزير، امام آباد 
روددشت، شيخ شــبان، آزادگان، ايرانچه، دوراهان، عيسی آباد، 

چوبين، گوشه و قلعه رشيد اجرا شده است.
ســهراب رئيســی افزود: برای اجرای اين طرح هــا 54ميليارد 
و 992ميليون ريال اعتبار هزينه شــده اســت. بــه گفته وی 
ساماندهی معابر، زير سازی و روسازی ، آسفالت جوی و جدول 

از جمله اقدامات انجام شده در طرح هادی اين روستا هاست.
مدير كل بنياد مسكن انقالب اســالمی چهارمحال و بختياری 
افزود: برای اجــرای طرح هــادی در اين روســتاها 12هزار و 

310تن قير رايگان توزيع شده است.

بخشی از اعتبار مورد نياز برای ســاخت و تكميل گلزار شهدای 
گمنام در چهارمحال و بختياری اختصاص يافت.

مدير كل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال 
و بختياری گفت : امســال، پنج ميليارد ريــال اعتبار ملی برای 
ســاخت و تكميل گلزار شــهدای گمنام و نيز ساخت و تكميل 
حرم مطهر شــهدای گمنام استان مصوب شــد كه از اين مبلغ 
دو و نيم ميليارد ريال اختصاص يافته اســت. ســرهنگ پاسدار 
عباس عباســی افزود: اين اعتبار برای ســاخت و تكميل المان 
شهدای گمنام در شهرهای طاقانك، بن، اردل، وردنجان، چلگرد 
و گهرو هزينه می شود. وی گفت: هرگونه ساخت و ساز در حريم 
محدوده المان های شهدای گمنام بايد با رعايت طرح مصوب و 
ابالغی و با هماهنگی معاونت مهندسی و امور يادمان های اداره 

كل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس انجام شود.
وی افزود: اعتبار ســاخت يادمان شــهدای گمنام از اعتبارات 
اســتانی،كمك های بالعوض سازمان ها، شــهرداری ها و ساير 
مراكز دولتی و غير دولتی، موقوفات و نذورات اشخاص حقيقی 

و حقوقی و كمك های مردمی تامين می شود.
31 نقطه از اســتان چهارمحال و بختياری ميزبان 109 شهيد 
گمنام است و اين اســتان در دوران دفاع مقدس دو هزار و 440 

شهيد تقديم كشور كرده است.

طرح كنترل بيمــاری های ماهيــان ســردابی در چهارمحال 
و بختيــاری، قطب پــرورش ماهی كشــور در حال اجراســت. 
مديركل دامپزشــكی چهارمحال و بختياری در نشست بررسی 
مسائل و مشــكالت صاحبان طرح كنترل بيماری های ماهيان 
ســردابی در قطب پرورش ماهی كشــور مزارع پــرورش ماهی 
بخش ناغان گفت: اســتفاده از چاهك در حاشــيه رودخانه ها و 
ضد عفونی آن با اســتفاده از اشــعه UV، تهيه بچه ماهی سالم و 
رعايت شرايط بيوسكيوريتی و خشــكاندن مزارع درگير تنها راه 
كنترل بيماری ها در مزارع پرورش ماهی اســت تــا بتوان از آب 
رودخانه ها اســتفاده كرد. عبدالمحمد نجاتی افــزود: در فاصله 
12كيلومتری از منطقه ســبزه كوه حــدود 180مزرعه مجاز و 
غيرمجاز وجــود دارد كه بايد با خريد بچه ماهی ســالم و رعايت 
شرايط بيوسكيوريتی، از ورود بيماری ها به مزارع جلوگيری كرد.

وی گفت : ايجــاد چاهــك در حريــم رودخانه ماننــد فيلتر 
شــنی عمل می كند و باعث ورود آب زالل به مــزارع و كاهش 

بيماری های ميكروبی، قارچی و انگلی آبزيان می شود.
نجاتی افزود : برای جلوگيری از ورود مــواد ضدعفونی كننده و 
تلفات ماهيان، مدفوع و خــوراک  مازاد و كنترل خواص فيزيكی 
و شــيميايی آب مثل نيترات، نيتريت، H2S از مزارع باال دست 
ناچار به استفاده از آب چاهك هســتيم. وی گفت : در سه سال 
گذشته با همكاری صاحبان مزارع، توليد ماهی در اين استان از 

هفت هزار تن به بيش از 18 هزار تن رسيده است.
چهارمحال و بختياری در شش سال متوالی رتبه نخست توليد 

ماهيان سردابی كشور را از آن خود كرده است.

وزير دفاع و پشــتيبانی نيروهای مســلح به عنوان وزير معين 
 اســتان چهارمحال و بختياری در ســتاد اقتصاد مقاومتی عصر 

روز گذشته وارد فرودگاه شهركرد شد.
به گزارش ايرنا، ســردار سرتيپ پاسدار حســين دهقان در بدو 
ورود به اين استان مورد استقبال استاندار و جمعی از مسئوالن 
چهارمحال و بختيــاری قرار گرفــت. وزير دفاع و پشــتيبانی 
نيروهای مسلح به عنوان وزير معين ســتاد اقتصاد مقاومتی در 
سفر به چهارمحال و بختياری از چندين طرح اقتصاد مقاومتی 
ديدن كرد. ســردار دهقان عالوه بر اين برنامه، در نشست ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان شركت كرد و گزارشی درباره 
روند تحقق اين ستاد دريافت كرد. الزم به ذكر است اين جلسه 
با وجود هماهنگی قبلی كــه با خبرنگاران صــورت گرفته بود 

بدون حضور آنان و پشت درهای بسته برگزار شد.
در راســتای اجرای برنامه های اقتصــاد مقاومتی، 295 طرح و 
واحد صنعتی و كشاورزی راكد در استان حدود سه هزار و 600 

ميليارد ريال تسهيالت دريافت می كنند.

توسط دانشگاه علوم پزشکی استان صورت گرفت؛

کسب رتبه اول پژوهشی در 
جشنواره رازی

تکمیل 16 طرح هادی روستايی در 
چهارمحال و بختیاری

اختصاص اعتبار ساخت و تکمیل 
گلزار شهدای گمنام

طرح کنترل بیماری های ماهیان 
سردابی قطب پرورش ماهی کشور

با حضور وزير دفاع درچهارمحال صورت گرفت؛

برگزاری نشست ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی، پشت درهای بسته

شــهرام احمدی مديــركل حفاظــت محيط زيســت 
چهارمحال وبختيــاری با اعالم اين خبــر افزود: طی اين 
مدت 639 متخلف زيست محيطی در استان شناسايی و 

با تشكيل پرونده به مقامات قضايی معرفی شدند.
به گفته وی، بيشــترين ميزان تخلفات طی اين مدت در 
مناطق حفاظت شده استان شــامل زنده گيری، شكار و 
صيد غيرمجاز، نگهداری و خريــد و فروش حيات وحش 
زنده و غير زنده، تخريب و آلودگی محيط زيست، تعليف 

غيرمجاز، زمين خواری و آتش ســوزی در اراضی ملی و 
محيط زيست استان بوده است.

وی گفــت: در اين مــدت 90 قبضه ســالح غيرمجاز از 
متخلفان كشــف و ضبط شــده كه از اين تعداد 3 قبضه 
سالح جنگی، 46 قبضه سالح غيرمجاز و 17 قبضه سالح 

قاچاق غيرمجاز بوده است.
احمدی، جلوگيری از تخلفات شــكار وصيــد غيرمجاز 
و همچنين تصرف اراضــی را از مهم تريــن فعاليت های 

زيست محيطی در اين مدت عنوان كرد وگفت: در 9 ماهه  
امسال 43 مورد تخلف شكار غيرمجاز در استان كشف و با 

متخلفان برخورد شده است.
مديركل حفاظت محيط زيســت چهارمحال وبختياری  
همچنين از پيشــگيری از 67 مورد تخلف آلودگی محيط 

زيست و 93 مورد تخريب محيط زيست خبر داد.
وی اظهار كرد: در اين مــدت 18 هزار و 596 دام مازاد در 
مراتع اســتان از عرصه های تحت حفاظت محيط زيست 

خارج شده است.
مديركل حفاظت محيط زيســت چهارمحال و بختياری 
همچنين از تشــكيل 22 پرونده زمين خواری در استان و 

برخورد قاطع با متخلفان طی اين مدت خبر داد.
وی گفت: در اين مــدت 35 پرونده صيــد غيرمجاز، 29 
مورد شــكار غيرمجاز پرندگان از جمله كبك و زردپر و 9 

مورد شكار پستانداران به مراجع قضايی معرفی شد.
احمدی گفت: در اين مدت 30 مورد بازگرداندن پرندگان 
به طبيعت انجام شد كه اين آزاد ســازی شامل 40 مورد 
ســهره طاليی، 30 قطعه كبك دری، 5 قطعه دليجه، 5 
بهله عقاب، يك بهله سار گپه، يك قطعه كشيم، سه بهله 
دليجه، 2 قطعــه بوتيمار، 4 قطعــه حواصيل، يك قطعه 

يلمه به همراه يك قالده روباه بوده است.
وی از شناســايی و برخورد با 2 مركــز نگهداری و فروش 

پرندگان زنده در استان در اين مدت خبر داد.
چهارمحــال و بختياری يك پارک ملــی، يك اثر طبيعی 
ملی و پنج منطقه حفاظت شــده به مساحت 155هزار و 
844 هكتار و 2 منطقه شكار ممنوع به مساحت 51 هزار 

و 724 هكتار دارد.
مديريت 12/5 درصد مســاحت چهارمحال و بختياری با 

حفاظت محيط زيست اين استان است.

رييس اتحاديه طال و جواهر شــهركرد گفت: طال فروشان 
خواستار تغيير نحوه قانون گذاری ماليات بر ارزش افزوده 
طال هســتند. خدامــراد حقانــی در گفت و گو با ايســنا 
اظهاركرد: درخواســت های طالفروشــان مبتنی بر اين 
اســت كه اين قانون از اصل طال معاف و  تنهــا مربوط به 
اجرت ســاخت طال شــود. در حال حاضر ارزش افزوده از 
اصل طال محاســبه می شــود و اين روند به ركود بازار طال 
منجر خواهد شد. وی گفت: طال يك كاالی مصرفی نيست 
و تنها چيزی كه در طال، هنگام فروش از بين می رود اجرت 
ســاخت آن بوده و بنابراين ماليات بر ارزش افزوده بايد از 

اجرت ساخت محاسبه و اخذ شــود. رييس اتحاديه طال و 
جواهر شهركرد افزود: ماليات بر ارزش افزوده برای خريد 
و فروش سكه محاسبه نمی شود. حقانی خاطرنشان كرد: 
اين صنف با پرداخت ماليات مشكلی ندارد و در اين سال ها 
نيز ماليات بر ارزش  افزوده را با وجود زيان به طالفروشــان 
پرداخت می كرد و اكنون بهتر اســت ايــن قانون با معاف 
شــدن از اصل طال اصالح شود. وی با اشــاره به رشد 15 
درصدی قيمت طال در بازار، تصريح كرد: عالوه بر افزايش 
قيمت طال، قيمت سكه نيز با توجه به افزايش قيمت ارز و 
 افزايش تقاضا، 20 در صد نســبت به سال گذشته افزايش 

داشــته اســت. رييس اتحاديه طال و جواهر شــهركرد از 
فعاليت 80 نفر به صورت مســتقيم در اين حرفه خبر داد 
و گفت:  تاكنون دو واحد صنفی در مركز اســتان به علت 
گران فروشــی و رعايت نكردن ســاعت های كاری، پلمب 

شده است. 
وی ركود اقتصادی به دليل اخذ ماليات بر ارزش افزوده از 
اصل كاالی نهايی را از مشــكالت اساسی اين صنف اعالم 
كرد و گفت: اجرای اين قانون نيز غيرعادالنه است چرا كه 
اين قانون در برخی واحدهای صنفی طالفروشــان مانند 

شهرستان فارسان اجرا نمی شود.

در 9 ماهه امسال 
43 مورد تخلف 
شکار غیرمجاز 

در استان کشف 
و با متخلفان 

 برخورد 
شده است

مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و بختياری از فراهم 
شدن امكانات الزم برای برگزاری جشــنواره بين المللی فيلم فجر در 
شهركرد خبر داد. جواد كارگران دهكردی افزود: امسال شهركرد برای 
دومين بار ميزبان جشــنواره بين المللی فيلم فجر است كه برای اين 
منظور تاكنون دبيرخانه جشــنواره با اكران فيلم ها در سينما بهمن 
شــهركرد موافقت كرده اســت. وی گفت: اســتان به عنوان يكی از 
نخستين استان های برگزاری جشنواره پذيرفته شده است. كارگران 
گفت:مجتمع فرهنگی هنری غدير شهركرد نيز زيرساخت های الزم 
برای اكران فيلم های جشنواره را دارد و نام اين مجتمع نيز برای اكران 
فيلم ها به دبيرخانه ارسال شده اســت. برنامه اكران فيلم های سی و 
پنجمين جشنواره فيلم فجر در مراكز استان ها به مدت 10 روز از 16 

تا 26 بهمن ماه در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه منابع استاندار چهارمحال 
و بختياري گفت: اجــراي طرح ملــي جي نف )GNAF( در اســتان 
به عنوان يكــي از مهم ترين برنامه هاي اولويت دار مســئوالن اســت.  
سيامك سليماني دشــتكي در ارتباط ويدئو كنفرانس وزارت كشور با 
استانداري ها تاكيد كرد: با اجراي اين طرح ملي به راحتي مي توان زمينه 
بهره مندي از مزاياي شهر هوشمند و دولت الكترونيك در نقاط مختلف 
كشــور و چهارمحال و بختياري را فراهم كرد. وي افزود: شفاف سازي 
در ارائه اطالعات، دسترسي آســان به منابع مورد نياز آدرس گذاري، 
جلوگيري از هدررفت منابع، صرفه جويــي در وقت و كاهش هزينه ها 
از مهم ترين مزاياي اجراي طرح ملي جي نف محسوب مي شود. در اين 
ارتباط، محمد حسين مقيمی، قائم مقام وزير كشور نيز گفت: اصول و 

پايه سيستم جديد آدرس دهي در ايران به زودي تدوين مي شود. 

شرايط برگزاری جشنواره 
فجر در شهرکرد فراهم شد

طرح ملي »جي نف« اهمیت 
و اولويت ويژه اي دارد

شهرستان

عليرضــا مالكــی سرپرســت اداره راهــداری و حمل 
ونقل جــاده ای شــهركرد گفت: بــه منظور بــاال بردن 
ايمنی تــردد خودروها و حفــظ حريــم راه  و  به منظور 
پيش  بينی توســعه آتی جاده ها، بيش از 45 كيلومتر در 
طول حريــم محورهای اصلی و مواصالتی مركز اســتان 
با همكاری و دســتور مقــام عالی قضائی توســط اداره 
 راهداری وحمل ونقل جاده ای  شــهركرد آزاد ســازی

 شد.
وی  گفت: اين محورها شــامل محور فرخ شــهر - كت به 
طول 14كيلومتر، سه راهی خوزستان- طاقانك به طول 
15كيلومتر و  محور كيــان - بهرام آباد- طاقانك به طول 

16كيلومتر هستند.
مالكی در ادامه به مدت زمان آزادســازی محورهای فوق 
طی سه ماه  اخير اشاره كرد و گفت:  اين  عمليات توسط 
نيروهای راهــداری وحمل و نقل جاده ای شــهركرد و با 

همكاری نيروی انتظامی انجام شد.
وی خاطرنشــان كرد: آزادســازی اين محورها عالوه بر 
تســهيل در تردد رفت و آمد خودروها، نقش بسزايی در 

كاهش تصادفات و حوادث جاده ای خواهد داشت.

فرماندار بروجــن گفت: به دنبــال لغو قــرارداد 35 نفر 
از كارگران يــك شــركت زيرمجموعــه مجتمع فوالد 
چهارمحال و بختياري، با تمهيدات انديشــيده شــده و 
جابه جايي پيمانكار داخلي شــركت امــكان به كارگيري 

مجدد اين كارگران تا پايان هفته جاري ممكن شد.
به گزارش جهانبين نيوز به نقل از كالر، ســيد ســيف ا... 
فياضي يك روز پس از انتشار گزارش پايگاه خبري كالر 
به ايرنا، گفت: در پي جابــه جايي پيمانكار داخلي و اتمام 
قرارداد، تعدادي از كارگران شــركت فــوالد چهارمحال 
و بختيــاري »سفيددشــت« يــك وقفه يــك ماهه در 
به كارگيري ايجاد شــده بود كه با مديريــت و همكاري 

مسئوالن شهرستان برطرف شد.
وي تصريح كرد: با قول مســاعد مســئوالن اين صنعت 
مادر در شهرستان و آغاز فعاليت پيمانكار جديد قرارداد 
كارگران مورد نظر تمديد می شــود و كار با روال گذشته 

ادامه خواهد يافت.
گفتني اســت، برخي منابــع خبري از اخــراج و تجمع 
اعتراضي 35 نفر از كارگران شــركت انرژي گستر فوالد 

چهارمحال و بختياري خبر داده بودند.

مديرعامــل جمعيت هــالل احمر اســتان چهارمحال و 
بختياري گفت: طرح ملي خادم كه شامل آموزش و توجيه 
خانواده ها در مورد وجود وسايل ضروري و يادگيری نكات 

مهم در منزل مي شود در كوهرنگ آغاز شده است.
به گزارش جهانبين نيوز، مديرعامل جمعيت هالل احمر 
استان در حاشيه شــوراي اداري شهرستان كوهرنگ و در 
گفت و گو با خبرنگار كوهرنگ، از آغاز طرح ملي خادم در 

اســتان و شهرستان كوهرنگ 
خبر داد.

محمد فروغــي گفت: درصدد 
هستيم تا ســال 1400 تمام 
خانواده هــا، آمــوزش امداد و 
نجات ببينند كه شهرســتان 
كوهرنــگ هم در ايــن طرح 
شــركت خواهد كرد. فروغي 
بيان داشت: حضور امدادگران 
بــا  هموطنــان  منــازل  در 
آموزش هاي چهــره به چهره 

همراه خواهد بود.
مديرعامــل جمعيــت هالل 
احمر استان تصريح كرد: اين 
طــرح  در 6 مرحله و تا ســال 

1400 استمرار دارد كه از آموزش های  اين طرح مي توان 
به آمــوزش و توجيــه خانواده ها در مورد وجود وســايل 
ضروري در منزل از جمله كپســول آتش نشــاني و نحوه 
اســتفاده از آن و جعبه كمك هاي اوليه و يادگيری نكات 
مهمی چون دور شدن از مكان هايي كه وسايل خطرناک 
و غير مســتحكم در آنها، نصب يا قرار داده شــده است، 
پناه گيري اصولي، شناســايي مكان هــاي امن در هنگام 

حوادث احتمالي و... اشاره كرد.
وي خاطرنشــان كرد: با ارائه آموزش هاي مناســب طرح 

فرماندار بروجن:

 مشکل به کارگیري نیروهاي 
فوالد چهارمحال برطرف شد

سرپرست راهداری شهرکرد؛

آزادسازی بیش از 45 کیلومتر از 
حريم راه ها در شهرکرد

مديرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال خبر داد:

آغاز طرح ملي خادم در 
شهرستان کوهرنگ

خادم و فراگيري آن، شهروندان می توانند قبل از وقوع هر 
حادثه با مخاطرات و عالئم هشدار آن آشنا شده و خود را در 
برابر مخاطرات  آن از قبيل زلزله و سيل  بيمه نمايند. فروغي 
تغيير رفتار خانواده ها در راســتاي آمادگي در برابر حوادث 
را هدف اصلي طرح خــادم عنوان و تصريح كــرد: در اين 
طرح مردم بايد حساس شوند و هيچ چيز به اندازه آگاهي، 
جامعه را در برابر حوادث تــاب آور نمي كند. وي بيان كرد: 
اين طرح نبايد به مســائل سياســي و شــخصي افراد گره 
بخورد زيرا به منظور ايجاد آســايش و رفــاه مردم طراحي 
شده اســت. مديرعامل جمعيت هالل احمر استان افزود: 
اميدواريم اســتان چهارمحال و بختياري بــه عنوان يك 
استان موفق در اجراي طرح خادم شــناخته شود. فروغي 
خاطرنشــان كرد: با اجراي اين طرح جهــش جديدي در 
حوزه آموزش ايجاد خواهد شــد زيرا تسهيل گران آموزش 
شــعب با آموزش هايي كه در اين كارگاه دريافت كرده اند، 
در شهرستان ها اقدام به ارائه آموزش هاي طرح ملي خادم 
مي كنند. وی در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: 
پروژه فرهنگي جمعيت هالل احمــر كوهرنگ 80 درصد 
پيشرفت فيزيكي داشــته اســت و با تامين اعتباري كه از 
جمعيت مركز صورت گرفت مقرر شــد مبلغ2/5 ميليارد 
ريال از اعتبارات كمكی مركز در اختيار پيمانكار قرار گيرد 

كه ظرف دو ماه آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

درصدد هستیم 
تا سال 1400 تمام 

خانواده ها، آموزش 
امداد و نجات ببینند 

که شهرستان 
کوهرنگ هم
 در اين طرح

 شرکت خواهد کرد

ايرنا : مديرکل حفاظت محیط زيست چهارمحال وبختیاری از تشکیل 477 پرونده تخلف زيست محیطی طی 
9 ماه امسال در استان خبر داد.

در چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛

تشکیل477پروندهتخلفزیستمحیطی

گاليه طالفروشان  از نحوه قانون گذاری مالیات بر ارزش افزوده طال
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تحدید حدود اختصاصی
10/497 شــماره صــادره : 1395/43/321973 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 32/1150 مجزی شده از پالک 32 اصلی  
در اجرای موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام علی ابراهیمی فرزند حسن در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور 
 قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/11/21 ســاعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهــی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهار شنبه 1395/10/29 
م الف: 33047 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان )156 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر

10/513 شــماره ابالغنامــه: 9510100351212492 شــماره پرونــده: 
9309980351201292 شــماره بایگانــی شــعبه: 931385  خانــم هاجــر 
الســادات رضویان به وکالت از فریبا نادری و افســانه و فرزانه و فرشته و 
فرحناز شــهرت همگی نادری و مهری مرادی زاده نســبت به دادنامه شماره 
9509970351201164 در پرونده کالسه 931385 ح 12 به طرفیت خانمها و 
آقایان زهره عبدالهی و عفت نادری و محمد رحیم عبدالهی و سمیه عبدالهی و 
محمدرضا عبدالهی و مهدی عبدالهی تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است 
لذا با توجه به عدم شناســایی تجدیدنظرخواندگان در آدرس اعالمی مراتب 
حســب درخواســت تجدیدنظر خواهانها و در اجرای م 73 ق.ا.د.م یک نوبت 
 در یکــی از جراید کثیراالنتشــار درج و از تجدیدنظر خوانــدگان فوق دعوت 
مــی گــردد ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار هــر گونه پاســخی 
نســبت بــه تجدیــد نظــر خواهــی تجدیدنظــر خواهانهــا دارنــد کتبــًا 
اعــالم و اال پــس از مضــی مهلــت فــوق و عــدم پاســخ پرونــده بــا 
 همیــن کیفیــت بــه دادگاه تجدیدنظــر اصفهــان ارســال خواهــد شــد. 
م الف: 32896 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )161 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/514 در خصوص پرونده کالسه 1583/95 خواهان محمود نقدی با وکالت 
قدرت اله خسروی دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مجید یوسفی 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخه 95/12/1 ساعت 9/30 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 ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 32926 شعبه 13 مجتمع شماره یک 

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

10/515 در خصوص پرونده کالســه 980/95 خواهان روح ا... شایسته فرد 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امین شــیرانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز سه شــنبه مورخ 95/12/10  ساعت 15/30 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 آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32923 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل 

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

10/516 در خصوص پرونده کالسه 975/95 خواهان حمیدرضا اسفرجانی 
محمدآبادی دادخواستی مبنی بر اســترداد چک  به طرفیت علی حیدری تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/25  ساعت 8/30 تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت 

بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع 
شماره 3 شــورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:32914 شعبه 52 مجتمع شماره سه 

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

10/517 در خصوص پرونده کالســه 951086 خواهان حمیدرضا خیراللهی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مجید روزدار تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/7  ساعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:32912 شــعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)110 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/518 در خصــوص پرونــده کالســه 712/95 خواهــان آمنــه محمدی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مراد انصاری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 95/12/14  ســاعت 16 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای 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 آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32911 شعبه 25 شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)106 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/519 در خصــوص پرونــده کالســه 721/95 خواهــان آمنــه محمدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت اسدا... مختاری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/12/8  ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:32910 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

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

10/520 در خصوص پرونده کالســه 808/95 خواهان حسن نریمانی زمان 
آبادی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت باقر حتمی بابادی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 95/12/23 ساعت 5/30 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 واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 22 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 32907 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/521 در خصوص پرونده کالســه 1005/95 خواهان محبوبه پورسینا با 
وکالت محسن گرجی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت فرزانه جعفری 
و پرویز شریعتی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
95/12/8  ســاعت 3/45 عصر تعیین گردیده اســت 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 رســیدگی 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:32905 شــعبه 31 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان)117 کلمه، 1 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
10/522 در خصوص پرونده کالســه 875/95 خواهان محبوبه پورســینا با 
وکالت آقای گرجی دادخواستی مبنی بر مطالبه ســفته به طرفیت اکرم تابش 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/8  ساعت 4/30 عصر 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 شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شماره 2 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:32904 شعبه 39 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)105 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/523 در خصوص پرونده کالســه 1004/95 خواهان محبوبه پورســینا 
با وکالت محســن گرجی دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت پرویز 
شریعتی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/12/8  
ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه 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:32903 شعبه 
31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)115 کلمه، 1 

کادر( 
اخطار اجرایی

10/111 شماره: 147/94 ش 22 به موجب رای شــماره 366 تاریخ 94/5/21 
حوزه 22 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت 
محکوم علیه موسی نجات حیم به نشانی مجهول المکان محکوم است به الزام 
به انتقال رسمی 2 و یک چهارم حبه از 72 حبه پالک ثبتی به شماره 1456 بخش 
3 اصفهان در حق محکوم له حبیــب ا... ناظریان با وکالــت احمدرضا حبیبی 
به نشــانی چهار راه تختی ابتدای چهارباغ پایین روبروی ورزشــگاه جهان 
پهلوان تختی نبش کوچه ارباب. ماده 34 قانون 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 محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:30450 شــعبه 22 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)174 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/525 در خصوص پرونده کالســه 59/95 خواهان صندوق قرض الحسنه 
حضرت محمد بــه مدیریت احمد صابریان دادخواســتی مبنی بــر مطالبه به 
طرفیت قدرت ا... جاللی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 95/12/4  ساعت 18 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 شــیخ صدوق مجتمع شــماره 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:32901 شــعبه 27 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)118 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/526 در خصــوص پرونده کالســه 543/95 خواهان مرتضی ســلطانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت ایمان کیانی تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخه 95/12/15 ســاعت 6  تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 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 شــود. م الف: 32899 شــعبه 26 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

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

10/527 در خصوص پرونده کالســه 1084/95 خواهان آقای مجید قاسمی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلــغ 176/000/000 ریال موضــوع یک فقره 
چک به طرفیت آقای مظفرتاکی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای  مورخ 
95/12/3 ساعت 5/5 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 منتشــر 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 شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
18 مراجعه و نسخه 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: 32898 شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )132 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/528 در خصوص پرونده کالسه 951553 خواهان وحید کوهی با وکالت 
حاتمیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت اسدا... افشاری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 95/12/15 ساعت 9/30 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 واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 32894 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

10/529 شماره: 941638 به موجب رای شــماره 1076 تاریخ 95/7/5 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
عبدالرحمن فرخنده فرزند نوریاقدی به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/120/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
442178 مورخ 93/9/28 لغایت تاریخ اجــرای حکم در حق محکوم له محمود 
زارع فرزند عبدالرسول به نشــانی فالورجان الرگان خ روبه روی دهیاری و 
پرداخت نیم عشــر حق االجرا.  ماده 34 قانون 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 محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:32924 شــعبه 12 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

10/530 شماره: 941637 به موجب رای شــماره 1077 تاریخ 95/7/5 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حسین سبزی فروشان فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلــغ ده میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 770/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 702265 
مورخ 88/2/3 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له محمود زارع فرزند 
عبدالرسول به نشانی فالورجان الرگان خ روبه روی دهیاری 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 یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامــع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:32925 
شعبه 12 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)179 

کلمه، 2 کادر(  

حوادث ایران

 مرد40 ســاله به طرز مرموزی در خیابان های مشهد به کام مرگ 
فرو رفت. غروب دوشــنبه 27 دی ماه امســال در خیابان پورسینا 
 مشــهد رهگذران با مرد جوانــی که به طرز مرمــوزی روی زمین 
افتاده بود و با مرگ دست و پنجه نرم می کرد رو به رو شدند و خیلی 
زود تیم هــای امدادی برای نجات جان این مــرد در صحنه حاضر 
شــدند. خیلی زود مرد جوان به بیمارستان شــهید هاشمی نژاد 
 مشهد منتقل شد، اما تالش پزشکان برای نجات جان مرد40 ساله 
بی نتیجه ماند و وی روی تخت بیمارســتان به کام مرگ فرو رفت.

بدین ترتیب تیمی ازماموران برای تحقیقات ابتدایی در بیمارستان 
حاضر شدند و در در بازرســی از لباس وی موفق شدند هویت این 
 مرد را به دســت آورند. بنا به این گزارش، بازپرس ویژه قتل باتوجه 
 به مرموز بودن مــرگ مرد جوان دســتور داد تا با انتقال جســد 
به پزشکی قانونی علت مرگ مشخص شود و تحقیقات برای افشای 

راز این مرگ معمایی در دستور کار ماموران پلیس مشهد قرار دارد.

 این فرد قاتل، تیر ماه امســال، پنج نفر از اعضای یــک خانواده را 
در روستای بکتاش به قتل رسانده بود که صبح دوشنبه پس از صدور 
حکم، به دار مجازات در مالعام آویخته شــد.  رییس دادگســتری 
میاندوآب در حاشــیه اجرای این حکم گفت: این قاتل، در تیرماه 
امســال در یک قتل فجیع، پنج نفــر از اعضای یک خــاواده را در 
وقت خواب و به صورت شبانه توسط اسلحه و چاقو به قتل رسانده 
 بود. حجت االسالم عادل گل حسینی با اشــاره به اینکه فرد قاتل 
 در کمتر از سه ســاعت با اقدامات پلیسی دستگیر شد، اظهار کرد: 
 بعد از دســتگیری این فرد، محاکمــات آغاز و در کمتــر از دوماه 
با توجه به استقرار دادگاه کیفری یک در میاندوآب، محاکمه و رای 

به قصاص نفس صادر شد.

 ساعت ســه بامداد سه شــنبه شــب چند نفر پنهانی مسجدی را 
 در ورامین به آتش کشــیدند. این افراد که هنوز شناسایی نشده اند 
و علت کارشان مشخص نیست مواد آتش زا را به داخل مسجد پرتاب 

کرده و متواری شدند.
مواد آتش زا عالوه بر اینکه باعث آتش گرفتن مســجد مذکور شده، 

تعداد زیادی قرآن را هم سوزانده است.
پلیس در حال تحقیق در خصوص این موضوع اســت ولی تاکنون 

انگیزه این افراد هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

 راز قتل مدیر باشــگاه بدنســازی زنانه که جســد پتو پیچش 
در رودخانه کشف شده بود، با تالش کارآگاهان جنایی فاش شد. 
مرد جوان به ماموران گفت که هنگام قــدم زدن کنار رودخانه 
 به طوراتفاقی جســد زنی را داخــل پتو و در حاشــیه رودخانه 
» پســیخان « در حوالی روســتای » خشت مســجد « رشت 

مشاهده کرده است. 
رســیدگی به این پرونده از روز یکشــنبه 5 دی امسال و درپی 
تماس مرد جوانی با پلیس110 شــهر رشت آغاز شد. مرد جوان 
به ماموران گفت که هنگام قدم زدن کنار رودخانه به طوراتفاقی 
 جســد زنی را داخل پتو و در حاشــیه رودخانه » پســیخان « 
در حوالی روســتای » خشــت مسجد « رشت مشــاهده کرده 

اســت. به دنبال اعالم این خبر تیم بررســی صحنه جرم راهی 
محل شدند و با جسد زنی روبه رو شــدند که آثار بریدگی روی 

گردنش حکایت از قتل او داشت.
کارآگاهــان جنایــی درادامــه تحقیقــات متوجه شــدند زن 
میانســال درمحل دیگری به قتل رســیده و ســپس جسدش 
درکنــار رودخانه رها شــده اســت. ازآنجــا که در بازرســی 
جســد هیچ مدرکی بــرای شناســایی هویت قربانــی جنایت 
 به دســت نیامد، جســد با دســتور بازپرس کشــیک جنایی 
به پزشــکی قانونــی منتقل شــد. بدیــن ترتیــب کارآگاهان 
جنایی برای کشــف هویت زن میانسال به ســراغ پرونده های 
افراد ناپدید شــده طــی چند روز گذشــته رفتند. با بررســی 

این پرونــده و تطبیــق مشــخصات قربانی بــا افــراد ناپدید 
 شــده، آنها به پرونده ای رســیدند که مشــخصات گمشــده، 
با جســد قربانی شــباهت زیادی داشــت. خانــواده پروانه - 
 مربی باشــگاه بدنســازی در الهیجــان - اعالم کــرده بودند 
او از 4 دی ســوار بــر خــودروی پــژوی خود از محــل کارش 
خارج شــده و بــه طورمرمــوزی ناپدید شــده اســت. بدین 
ترتیب از خانواده پروانه خواســته شــد برای شناســایی جسد 
کشــف شــده به پزشــکی قانونی بروند که بدیــن ترتیب راز 
ناپدید شــدن زن میانســال فاش شــد. در ادامــه تحقیقات، 
 کارآگاهــان پــی بردنــد زن میانســال آخرین بار بــا مردی 
به نام رســول دیده شده اســت. با به دســت آمدن هویت مرد 
37 ســاله، او بالفاصله بازداشــت شــد و در تحقیقــات فنی، 
پلیســی کارآگاهــان پلیس اســتان گیــالن به قتــل پروانه 
اعتراف کــرد: روز حادثه بــه همراه یکــی از دوســتانم به نام 
 حجت به دیــدن پروانــه رفتم. او از آشــنایان قدیمــی ما بود 
و آن روز ســوار بر خودروی پژو پارســش راهی رشــت شدیم.  
درحالی که به خاطــر اختالفات قدیمی از پروانــه دلخور بودم 
در طول مســیر ناگهان جروبحث مان شــد. وقتی دعوای مان 
باال گرفت، پروانه که پشــت فرمــان بود خــودرو را کنار جاده 
 متوقف کرد و ناســزا گفت. من هم به شــدت عصبانی شــدم 
و ابتدا مشــتی به صورتش زدم و بعد از آن با چاقویی که داخل 
خودروی پروانه بود دو ضربه به گردنش زدم. بعد از قتل، جســد 
پروانه را داخل پتویی گذاشته و به همراه دوستم آن را در حاشیه 
رودخانه رها کردیم. برای آنکه از این جنایت رد و سرنخی از خود 
به جا نگذاریم، حجت خودروی مقتــول را به محل خلوتی برد و 
آن را آتش زد. ســرهنگ محمدرضا جعفری خیرخواه - معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان گیالن - در این باره گفت: 
 به دنبال اعتراف متهم جوان، همدســتش نیز شناســایی شد 
و کارآگاهــان جنایی با گرفتن نیابت قضایی، راهی شهرســتان 
محل زندگی متهم شده و او را نیز دستگیر کردند. در تحقیقات 

صورت گرفته هر دو متهم به جرایم شان اعتراف کردند.

مرگ عجیب مرد مشهدی در خیابان

قاتل خانواده بکتاشی 
در مالعام اعدام شد 

قرآن سوزی بیخ گوش پایتخت 

 پیشنهاد  سردبیر: 
راز قتل مدیر باشگاه ورزشی زنانه فاش شد

حوادث جهان

به دنبال حادثه تیرانــدازی در یک کلوب در مکزیک 
دست کم20 نفر کشته و مجروح شدند.

به گزارش ایســنا، بنابــر اعالم پلیــس مکزیک روز 
دوشــنبه مرد مســلحی در یــک کلوب اقــدام به 
تیراندازی کرده که این حادثه به کشته شدن پنج تن 
و مجروحیت 15 تن دیگر منجر شده است. مقامات 
داخلی مکزیک با بیان اینکه در میــان قربانیان این 
حادثه تبعه خارجی هم وجود داشته، اظهار داشتند: 
فرد مســلح از محل متواری شــده و همچنان تحت 
پیگرد قــرار دارد. پلیــس مکزیک نیز اعــالم کرد: 
هفت نفــر از 15 مجروح این حادثه در بیمارســتان 
تحت درمــان قــرار گرفته و وضعیت جســمی یک 
نفر همچنان نامساعد اســت. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، بنابر اعالم پلیس مکزیک چهار نفر در ارتباط 
با این حادثه دستگیر شده اند و بررسی ها برای روشن 

شدن جزییات بیشتر حادثه ادامه دارد.

 مرد 54 ســاله ای در مرکــز نگهداری تمســاح ها 
در آفریقا جان خود را از دست داد.

یک راهنمــای تــور و مربــی در مرکــز نگهداری 
تمساح ها در آفریقا مورد حمله وحشیانه شاگردانش 

قرار گرفت و جان خود را از دست داد. 
 همکاران قربانــی هنگامی که برای تغییر شــیفت 
به این مرکز مراجعه کردند جســد ایــن مربی را در 

یکی از حوضچه های نگهداری تمساح پیدا کردند. 
 این مرکز در منطقــه ای در نزدیکی کیپ تاون واقع 
شده اســت. بر اســاس اظهارات پلیس، قربانی 54 
ساله در حوضچه مشغول به کار بوده که مورد حمله 
تمســاح ها قرار می گیرد. علت این حادثه  در دست 
 بررســی اســت و هویت این مرد 544 ســاله فاش 

نشده است.

تیراندازی در مکزیک ۲۰ 
کشته و مجروح برجا گذاشت

مرگ دردناک 
در حوضچه تمساح ها

 من هم به شدت 
 عصبانی شدم 
و ابتدا مشتی 

به صورتش زدم 
و بعد از آن 

با چاقویی که 
داخل خودروی 

پروانه بود دو ضربه 
به گردنش زدم

راز قتل مدیر باشگاه ورزشی زنانه فاش شد

متصدی یک باشگاه ورزشــی که دو مامور قانون را حین 
انجام وظیفه بــا ضربات چاقو مجروح کــرده بود با صدور 
دستور قضایی بازداشت شد. معاون دادستان مشهد گفت: 
 عصــر روز دوشــنبه نمایندگانی از پلیــس و اداره ورزش 
 و جوانــان مشــهد بــرای بررســی وضعیــت و فعالیت 

باشگاه های ورزشی عازم بلوار پیروزی شدند.
قاضی حیدری افزود: درحالی که گروه بازرســی و نظارت 
مشغول انجام وظیفه بودند و درباره چگونگی فعالیت های 
 اماکن ورزشــی تحقیــق مــی کردند ناگهــان متصدی 
 یکی از باشــگاه هــای ورزشــی در حالی کــه چاقویی را 

در دست می فشرد به ســوی ماموران قانون حمله ور شد. 
این مقام قضایی اضافه کــرد: در این درگیری خونین یکی 
از ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس خراســان 
رضوی و مامور اداره ورزش مشهد با ضربات چاقو مجروح 
 شدند که بالفاصله برای درمان به بیمارستان فارابی انتقال 

پیدا کردند.
سرپرســت مجتمــع قضایی انقالب اســالمی مشــهد 
 تصریح کرد: مامور انتظامی که وضعیت وخیمی داشــت 
با تشــخیص کادر درمانی، مورد عمل جراحی قرار گرفت، 
اما مامور دیگــری که در این حادثه خونیــن مورد اصابت 

چاقو قرار گرفت از وضعیت مناسبی برخوردار است.
این مقام قضایی با تاکید بر این که طبق اعالم مســئوالن 

 اداره ورزش، ایــن باشــگاه ورزشــی مجــوز فعالیــت 
نداشته است به خراســان گفت: وقتی گروه ویژه بازرسی 
 وارد این باشــگاه ورزشــی شــدند تــا دربــاره وضعیت 
و چگونگی فعالیت آن بررســی هــای الزم را انجام دهند، 
تعدادی از جوانان مشــغول انجام حرکات ورزشــی بودند 
 که متصدی باشــگاه در برابر ماموران قانون مقاومت کرد 
و با آنان درگیر شــد. پــس از وقوع این حادثــه بالفاصله 
ضارب توســط ماموران انتظامی دســتگیر و به کالنتری 
 محل هدایت شــد، اما در همین حال بــرادر وی نیز اقدام 
به اخالل در نظم کرد که او نیز با صدور دســتورات قضایی 
در بازداشــت به ســر می برد. وی تصریح کرد: تحقیقات 

درباره علت و انگیزه این درگیری ادامه دارد.

بازرسی خونین در مشهد
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ابالغ رای
10/534 کالســه پرونده: 950811 شــماره دادنامه:1578-95/9/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حجت ا... مقیمی رنانی 
به نشانی اصفهان خ کهندژ نمایندگی سایپا بختیاری، خوانده: سعید نصیری 
نسب به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  حجت ا... مقیمی 
رنانی به طرفیت سعید نصیری نسب به خواســته مطالبه مبلغ 70/800/000 
ریال وجه چک به شــماره 1567/171809/41  به عهده بانک ملت به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/800/000 ریال بابت اصل 
خواســته و 2/745/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشــر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/3/20(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:32906 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 278 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/531 کالسه پرونده: 950623 شــماره دادنامه:1722-95/10/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: یداله جعفری به 
نشانی اصفهان خ امام خمینی کوی شهید ســیامک نیکخواه منزل شخصی با 
وکالت عباس نیکونهاد به نشانی اصفهان خانه اصفهان میدان ماه فرخی جنب 
بانک صادرات پ 7، خوانده: مجتبی فرقانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شــورای حل اختالف: در خصوص دعــوای یداله جعفری بــا وکالت عباس 
نیکونهاد به طرفیت آقای مجتبی فرقانی به خواســته مطالبــه مبلغ نه میلیون 
تومان بخشــی از وجه چک به شــماره 7473461-94/11/16 و 7473942-

95/4/16 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات قانونــی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال بابت اصل خواســته و دو میلیون و چهارصد 
و بیســت هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل  و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک 
 موصوف )94/11/16-95/4/16(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:32895 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )324 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

10/532 کالســه پرونده 713/95 شــماره دادنامه: 881/95 تاریخ رسیدگی: 
95/10/14 مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
آقای محمد حســین پناه اصفهانی فرزند حسین به نشــانی اصفهان خ زینبیه 
ایستگاه پل ســودان کوچه فرشته بن بســت 22 بهمن پالک 398، خواندگان: 
1- فرزاد خرم زاده فرزند حسین 2- محمدرضا مودت نژاد فرزند باقر هر دو 
به نشانی مجهول المکان، خواســته: الزام خواندگان نسبت به حضور در یکی 
از دفاتر اسناد رسمی و انتقال ســند یک دستگاه اتومبیل پژو پارس به شماره 
انتظامی 972 ج 54 ایران 13 به انضمام هزینه دادرسی مقوم به 50/000/000 

ریال، 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی محمد حســین پناه اصفهانی به طرفیــت 1- فرزاد خرم 
زاده 2- محمدرضا مودت نژاد به خواســته الزام به انتقال رســمی ســند یک 
دستگاه خودروی پژو پارس مدل 1384 به شــماره انتظامی 972 ج 54 ایران 
13 به انضمام مطلق خســارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ 
استعالم شــماره 14136549720-95/10/8 پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی 
بر اعالم محمدرضا مودت نــژاد به عنوان مالک خــودرو موضوع پرونده و 
استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی، شورا با توجه به مدارک ابرازی 
خواهان و با توجه به مسلسل ایادی انتقاالت صورت گرفته، من حیث المجموع 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 221-220-219-10-

223-225 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
رسمی خودرو با مشخصات فوق و همچنین مبلغ 320/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و نســبت به خوانده ردیف اول به لحاظ عدم 
مالکیت رسمی مســتنداً به مواد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و پس از ابالغ 
ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  
م الف:32897 شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )365 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

10/533 کالسه پرونده 434/95 شماره دادنامه: 9501046-95/10/13 مرجع 
رسیدگی: شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  میترا علی جانی 
قلعه قلی- حسین و محسن خســروکیانی  به نشانی اصفهان خیابان دستگرد 
خ باغ فردوس کوچه ولیعصر کوچه ش ترکی کوی  مهر 1 ، خوانده: شــهرام 
خسروکیانی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه نفقه، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی 
خانم میترا علی جانی قلعه قلی به طرفیت آقای شهرام خسرو کیانی به خواسته 
مطالبه نفقه معوقه زوجــه از 94/1/1 لغایت صدور حکــم و نفقه آتی مقوم به 
علی الحســاب ده میلیون ریال و مطالبه نفقه فرزندان مشــترک علی الحساب 
مقوم به ســه میلیون و یکصد هزار ریال به انضمام خســارات دادرســی با 
مالحظه دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست  آن و صورت مجلس مورخه 
95/6/17 خوانده با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه حاضر نگردیده و 
هیچگونه الیحه دفاعیه ای نیز به شعبه ارائه ننموده و همچنین با توجه به نظریه 
کارشناسی که در مهلت مقرر ابالغ و از هرگونه ایراد و اعتراض مصون مانده 
لذا شورا دعوی مطروحه را با توجه به مراتب فوق حمل بر صحت تلقی نموده 
و مســتنداً به مواد 1199-1107-1106 قانون مدنی و 519-515 قانون آ.د.م 
خوانده را بابت نفقه معوقه از 94/1/1 لغایــت 95/9/30 به پرداخت جمعًا مبلغ 
8/288/500 تومان ) هشت میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و پانصد 
تومان( و بابت نفقه آینده از 95/10/1 مبلغ 405/000 تومان ) چهارصد و پنج 
هزار تومان( ماهانه تا زمان احراز شد زوجه و همچنین بابت نفقه حسین فرزند 
شهرام خسروکیانی از 95/4/31 )تقدیم دادخواســت( مبلغ سیصد و نه هزار 
تومان ماهانه به صورت مستمر و بابت نفقه محسن فرزند شهرام از 95/4/31 
ماهانه به صورت مستمر به پرداخت مبلغ دویست و هفتاد و نه هزار تومان و 
مبلغ هشت هزار تومان ابطال تمبر و 212/212 تومان هزینه دادرسی در حق 
خواهان محکوم می نماید و اعالم می گــردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدید 
نظر در محاکم خانواده می باشد. م الف:32900 شعبه اول مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )383 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

10/535 شــماره دادنامــه: 9509970350901258 شــماره پرونــده: 
9509980350900116 شــماره بایگانــی شــعبه: 950128 خواهــان: 
 آقای حســین صالحی فرزند جمشــید با وکالت آقــای امیــد دهقانی فرزند

 محمدرضا به نشانی استان تهران- شهرستان شمیرانات- فشم- بلوار امام 
خمینی پ 1047 ط زیرین دفتر وکالت و  آقــای اصغر حمیدی فرزند ضرغام 
به نشــانی تهران- باالتر از فلکه ســوم تهرانپارس نبش خ خدابنده پ 373 ط 
2 واحد 7، خواندگان: 1- آقای مهدی حیدری به نشــانی اصفهان- خ شهیدان 

)ولدان(- خ ملت روبه روی داروخانه رازی امالک حیدری پ1، 2- آقای علی 
سالم فرزند رسول به نشانی اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور کوچه امیرکبیر 
پ 17 کدپستی 8196669953، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه بابت... ، گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
 رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان حسین صالحی فرزند 
جمشــید با وکالت امید دهقانی و اصغــر حمیدی به طرفیــت خواندگان علی 
سالم فرزند رسول و مهری حیدری به خواســته مطالبه وجه بابت الباقی ثمن 
قراردادی موضوع بیع نامه عادی مورخ 1392/2/28 به مبلغ ســیصد میلیون 
ریال دادگاه نظر به اینکه خوانده ردیف در پرداخت دین ناشــی از الباقی ثمن 
حق سلب مسئولیتی و تعهدی ندارد و وی اصاًل طرف عقد نمی باشد و وجهی 
نیز به وی پرداخت نشده تا قابل استرداد و مطالبه باشد لذا به جهت عدم توجه 
دعوی مســتند به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرســی مدنی قــرار رد دعوی 
 خواهان صادر و اعالم می گردد و در خصــوص دیگر خوانده نیز با توجه به

 اینکه باید از طریق یک فقره چک مربوط بــه الباقی ثمن معامله اقدام می گردد 
و به نظر می رسد اصاًل باید دعوای اســترداد عین چک مطرح می گردد تا پس 
از دریافتی آن اقدام به مطالبه وجه آن شــود و به کیفیــت مطروحه غیر قابل 
استماع تشخیص می گردد مســتنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی خواهان صــادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف مدت بیســت 
 روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر اســتان 
می باشد. م الف:32913 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 351 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

10/536 کالسه پرونده 304/95 شماره دادنامه: 872-95/9/2 مرجع رسیدگی: 
شعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شــرکت آبان )بیمارستان 
مهرگان( به نشانی شــیخ بهائی بیمارســتان مهرگان با وکالت بابک کیانی – 
مژگان شهرام به نشانی شیخ بهائی روبروی بیمارستان مهرگان ابتدای کوچه 
نشاط انگیز ساختمان پاستور طبقه اول دفتر وکالت، خوانده: مسعود گرجی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی شرکت آبان 
)بیمارســتان مهرگان( با مدیریت آقایان ســید جعفر مجداالشرافی و محمد 
علی رقائی با وکالت بابک کیانی بروجنی و مژگان شــهرام به طرفیت مسعود 
گرجی به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون و دویست و پانزده هزار ریال وجه 
صورتحساب بیمارستان به همراه کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با این 
توضیح که خواهان با استناد به مستندات ابرازی و صورتحساب بیمارستان 
مدعی گردیده به شرح صورتحســاب مورخه 94/9/21 به دلیل انجام عملیات 
زایمان و خدمات بستری مبلغ خواسته را به بیمارستان بدهکار است و اخیرا 
مطالبه نموده اند از ســوی دیگر خوانده با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر 
آگهی در جراید در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه ای که حکایت از انکار 
و تکذیب دعوی مطروحه باشد تقدیم ننموده و دفاعی هم به عمل نیاورده است 
لذا شورا با توجه به محتویات پرونده و مســتندات ابزای خواهان که مصون 
از هرگونه اعتراضی از ســوی خوانده باقی مانده شــورا دعوی مطروحه را 
محمول بر صحت تشخیص و مســتنداً به مواد 198-515-519-522 قانون 
آیین دادرســی مدنی خوانده را بــه پرداخت مبلغ چهار میلیون و دویســت و 
پانزده هزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 157/680 ریال هزینه دادرسی 
به همراه هزینه های نشــر آگهی تا اجرای کامل حکم و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ) 95/4/1( لغایت اجرای 
کامل حکم طبق شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و 
 سپس به مدت 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اصفهان 
می باشد. م الف:32922 شــعبه 42 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 374 کلمه، 4 کادر(  
مزایده

10/537 اجرای احکام شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهــان در پرونده 
کالســه 930712 ج 5 و 950237 ج/7 خانم مرضیه بدیعی گورتی و آقای علی 
عظیمی علیه آقای احمدرضا سلیمانی طادی، ساکن اصفهان خیابان بزرگمهر 
کوی نورباران کوچه شهید عبدالرحیم مسائلی کدپستی 8158614881 پالک 
25 و 27 در نظر دارد جلســه مزایده ای در خصوص فروش 9/50 حبه از 72 
حبه( از ششــدانگ پالک ثبتی 5353/2 به نام مرحوم محمد حســین سلیمانی 

طادی ســهم االرث آقای احمدرضا ســلیمانی طادی که 8/44 حبه از آن بابت 
مبلغ 1/934/649/270 ریال در حق خانم مرضیه بدیعی و حق االجرای دولتی 
و 1/06 حبه مبلغ 242/434/057 ریال در حق آقــای علی عظیمی، زمان: روز 
دوشنبه 95/11/16 ســاعت 9 الی 10 صبح اجرای احکام شعبه 5 دادگستری 
اصفهان، مکان: )اصفهــان، خیابان نیکبخت، 200 متر پایین تر از ســاختمان 
مرکزی دادگستری کل استان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، ساختمان اجرای 
احکام حقوقی، طبقه چهارم، اجرای احکام شــعبه 5 حقوقی اصفهان(، طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از ملک 
مورد نظر به آدرس صدرالذکر دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش ملک 
به حساب شماره 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش 
به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. فرد یا افراید برنده مزایده می باشد 
که باالترین قیمت از کارشناسی را پیشــنهاد دهند. مشخصات ملک و نظریه 
کارشناس: یک دستگاه منزل مسکونی با قدمت بیش از 30 سال با سازه دیوار 
باربر و سقف تیرآهن و نمای آجر 5/5 بندکشی شده و درب و پنجره های فلزی 
در دو طبقه مستقل به صورت درب تو ساخت بنا ساخته شده است و هم اکنون 
در حال بهره برداری می باشد. طبقه همکف و اول این ملک هر کدام دارای اتاق 
های نشیمن و خواب و پذیرایی و آشــپزخانه معمولی با کابینت فلزی، حیاط 
موزائیک شده و توســط دیوار آجری از نوع 5/5 حصارکشی شده است. این 
ملک دارای مشترکات مورد نیاز آب، برق و گاز شهری است. یادآور می شود 
منزل مذکور به هنگام نوســازی و به جهت تعریض گذر می بایســتی مطابق 
ضوابط شهرسازی عقب نشینی بنماید فلذا بخشی از سمت شمال این ملک در 
مسیر قرار می گیرد که مقدار این عقب نشینی می بایستی به طریق استعالم از 
شهرداری منطقه 4 مشخص می گردد. مشخصات ثبتی ملک: منزل مسکونی 
یاد شده به زیربنای حدود 430 متر مربع در زمینی به مساحت حدود 460 متر 
مربع )ناخالص( ساخته شده است که شمااًل به طول حدود 13 مترمربع مجار 
گذر عمومی،  غربًا شــرقًا و جنوبًا مجاور ملک همســایگان قرار دارد. حسب 
استعالم از منطقه ثبت شمال اصفهان به شــماره 139305802023001416 
مورخ 93/1/25 ملک مورد نظر به شماره 5353/2 به نام محمد حسین سلیمانی 
طادی فرزند علی به شماره کدملی 1110368232 به میزان 5 سهم از 6 سهم به 
شماره ثبت 5393 در صفحه 249 واقع در بخش 4 ثبتی اصفهان دارای سند به 
شماره چاپی 187084 می باشد. ارزشیابی: مقدمه، با توجه به قدمت ساخت، 
اصطالحًا ساختمان مذکور کلنگی قلمداد می گردد. فلذا با توجه به جمیع جهات 
و کیله عوامل تاثیرگذار در قضیه) شامل: قدمت، مجوز ارتفاع ساخت به هنگام 
نوسازی، موقعیت محلی، ارزش مشــترکات متعلقه و سایر( و توجه به میزان 
عرضه و تقاضا در خصوص خرید و فروش ملک در زمان مباشــرت به امر 
کارشناسی، ارزش کل ششدانگ ) 72 حبه( عرصه ) ناخالص( و اعیان این ملک 
جهت پایه مزایده،جمعًا به مبلغ 16/500/000/000 ریال ) معادل یک میلیارد و 
ششصد و پنجاه میلیون تومان( برآورد و اظهار نظر می گردد. نتیجه: ارزش 
سهم )یکدانگ( مشاع از ششدانگ مشاع به مبلغ 2/750/000/000 ریال )معادل 
دویست و هفتاد و پنج میلیون تومان( و ارزش یک حبه به مبلغ 229/166/666 
ریال برآورد و اعالم نظر می گردد.  م الف:32908 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ) 612 کلمه، 6 کادر(  
ابالغ اجرای ماده 149 قانون ثبت

10/540 شــماره: 95/748506-95/10/28 در اجرای مــاده 149 قانون ثبت، 
آقای مصطفی گمینی فرزند علی مالک ششدانگ پالک ثبتی 11/2259 بخش 14 
ثبت اصفهان مبلغ 6/725/000 ریال بابت 5/38 متر مربع اضافه مساحت پالک 
فوق به نفع آقای/ خانم اکبر و صدیقه و بتول همگی شــیرانی فرزندان حسین 
و محمد و علی شیرانی فرزندان رمضان و فخرالزمان دانش پناه فرزند علی و 
بهجت حجرالسودی فرزند اکبر و رضا شیرانی بیدآبادی فرزند رمضان مالک 
اولیه پالک مزبور به حساب ســپرده ثبت تودیع نموده است لذا بدینوسیله به 
نامبردگان ابالغ می گردد که جهت دریافت مبلغ فوق به حسابداری اداره ثبت 
اســناد و امالک منطقه غرب اصفهان واقع در اصفهان خیابان طیب روبروی 
برج جهان نما داخل کوچه مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه وی جهت 
دریافت وجه در مدتی زاید بر 10 سال از تاریخ اصالح سند، اعراض محسوب 
و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز خواهد شد. لذا مراتب فقط یک 
مرتبه در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا ذینفع جهت اخذ سپرده 
مذکور به اداره ثبت اســناد و امالک منطقه غرب اصفهان مراجعه نماید و در 
صورتی که مدعی تضییع حق باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه 
به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تســلیم 
نماید. م الف:33393 حیدری رییس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان 

)217 کلمه، 2 کادر(  

 صاحب نیوز: فرمانده سابق سپاه کاشــان در مراسم شب خاطره 
حوزه هنری شهرســتان در خصوص ســوریه گفت: سوریه تنها 
کشوری بود که بعد از انقالب ارتباط مستقیم با جمهوری اسالمی 
ایران داشــت و از مدافعان ایران در جوامع بین المللی بود.اصغر 
رجائی پس از تشریح موقعیت فیزیکی سوریه در خصوص دالیل 
حضور رزمندگان ایرانی در ســوریه افزود: حضور ایران در سوریه 
کاربردی اســت و کســانی هم که می گویند نباید در این جنگ 
شرکت کنیم یک اشــتباه کاربردی بزرگ مرتکب می شوند. اگر 
دخالت ایران در این جنگ نبود جنایات وحشیانه ای که در سوریه 
و بخش هایی از عراق رخ می دهد در کردستان ، کرمانشاه و دیگر 
شهرهای مرزی خودمان رخ می داد و ما باید داخل خاک وطن با 

این جنایتکاران می جنگیدیم.
رجائی گفت: جوانان مدام از ما تقاضای رفتن به سوریه دارند ولی 
الزم است بگویم جنگ سوریه با دفاع مقدس بسیار متفاوت است 
در سوریه جنگ خانه به خانه و خیابان به خیابان است، گاهی در 
یک طبقه آپارتمان چند طبقه ای که مردم عادی زندگی می کنند 
یک تک تیرانــداز در طبقه ای از همان ســاختمان یک گردان را 

زمین گیر می کند.
وی اضافه کــرد: جنگ تکفیری ها، مبارزه انتحاری اســت و قرار 
گرفتن در مقابل چنین نیرویی کاری ســخت و دشــوار است که 
انصافا رزمندگان افغانی و پاکســتانی با چنگ و دندان در مقابله 
با آنان ایســتاده اند، به نحوی که یک رزمنده شــاید در روز 20 
ساعت در عملیات و مشغول به کار است و تنها ساعات اندکی را به 

استراحت می گذراند.
رجائی در خصوص همکاری روســیه در جنگ علیه داعش گفت: 
قرار گرفتن روســیه در کنار ایــران در جنگ علیــه تکفیریان، 
مدیریت رهبری بود وگرنه همراهی قدرتی همچون روســیه غیر 
ممکن بود. وی در پایان اضافه کرد: در این جنگ تا به حال پیروز 
صحنه نبرد بوده ایم و سخن امام خمینی)ره(  در خصوص تشکیل 

ارتش جهانی بسیج تحقق یافته است.

صاحب نیوز: اولین یادواره شــهدای مدافع حرم در شهرســتان 
گلپایــگان برگزار مــی شــود.پایگاه مقاومت بســیج حضرت 
ابوالفضل)ع( پنجشنبه 30 دی ماه 95، همزمان با نماز مغرب و 
عشا در مسجد میرزا حسن خان گلپایگان واقع در  خیابان آیت 
ا... طالقانی کوچه 2۱ و به منظور پاسداشت شهدای امنیت این 
مرز و بوم یادواره شــهدای مدافع حرم  برگزار می کند.شهدای 
مدافع حرم در کالم رهبر معظم انقالب دارای ســه ویژگی دفاع 
از حریم اهل بیت در عراق وســوریه ،دفاع از خاک ایران و غربت 
در شهادتشان هستند.سخنران این مراسم جواد کریمی قدوسی 
نماینده مردم شریف مشــهد و کالت و عضو کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی خواهد بود.

فرمانده سابق سپاه کاشان:

غلبه بر تکفیری ها 
در سوریه تدبیر رهبری بود

در شهرستان گلپایگان؛

اولین یادواره شهدای مدافع حرم 
برگزار می شود

اخبار

  ایمنا: رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی نطنز از 
برپایی نمایشــگاه فعالیت فرهنگی هنــری هنرمندان 

بادرود در شهر نیس فرانسه و قشم خبر داد.
علی مشربی اظهار کرد: نمایشگاهی از آثار خوشنویسی 
ســعید یزدانمهر مدیر انجمن خوشنویســی بادرود و 
همچنین عروسک  های بومی سرا موزه رهگشای بادرود 
از 25 دی ماه جــاری تا 2 بهمن مــاه در گالری هنری 
»ونسان کاالســکی«، هنرمند نقاش فرانسوی افتتاح و 

به روی عالقه مندان باز شد.
وی گفت: در این نمایشــگاه بیش از 40 اثر شکســته  
نستعلیق از اشعار شعرای بزرگ ایران مثل حافظ، موالنا، 
سعدی، خیام و در سبک چلیپا توسط هنرمند بادرودی 
سعید یزدانمهر تحریر شده اســت و همچنین آثاری از 
فعالیت  های فرهنگی و هنری سرا موزه رهگشای بادرود 

در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.
رییــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی نطنز تصریح 
کرد: میریام گوتس همســر فرانسوی محمد رهگشای 
مدیر سراموزه رهگشای بادرود به  عنوان یکی از فعاالن 
فرهنگــی و هنری در طــول برگزاری این نمایشــگاه، 
فرهنگ و هنر ایرانی را برای بازدیدکنندگان تشــریح 

کرد.
وی با بیان اینکه در این نمایشــگاه زنده نویســی خط 
شکسته  نستعلیق توسط سعید یزدانمهر انجام می شود، 
خاطر نشان کرد: این نمایشگاه با استقبال کم  نظیر مردم 

فرانسه و ایرانیان مقیم این کشور مواجه شده است.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی نطنز همچنین 
از برپایی غرفه کاریکاتور محمد علــی رجبی هنرمند 
بادرودی در جزیره قشــم و همزمان بــا هفته فرهنگی 

اصفهان خبر داد.
مشــربی گفت: در این غرفه عالوه بــر نمایش تعدادی 
از آثار این هنرمند با موضوعات جنایات آل ســعود آثار 
دیگری بــا موضوع مصرف آب، فضای مجازی، ســبک 
زندگی ایرانی اسالمی و کتاب  خوانی به  صورت دیتاشو 

در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: این نمایشــگاه از 2۱ الی 25 دی 
 ماه در محل دائمی نمایشــگاه  های بین المللی جزیره 
قشــم و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان اصفهان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان اصفهان، اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی منطقه آزاد قشم و سازمان منطقه آزاد تجاری 

قشم برپا شد.

در بین گیاهان دو لپه، ســیب زمینــی مهم ترین محصول 
زراعی اســت که با مجموع تولید حدود 330 میلیون تن از 
ســطحی حدود ۱9/۱میلیون هکتار، در حــال حاضر پس 
از گندم، برنــج و ذرت در مرتبه چهارم جهانی قــرار دارد. 
سازگاری این گیاه به شــرایط آب و هوایی مناطق مختلف 
به گونه ای است که هم اکنون در بیش از ۱40 کشور جهان، 
سیب زمینی تولید می شود. با این حال به دلیل اثرات محدود 
کننده تنش های مختلف نظیر کم آبی و خشکی و نیز حرارت 
باال، بیشترین میزان تولید و عملکرد این گیاه در کشورهای 

مناطق معتدل  حاصل می شود.
46 هزار تن سیب زمینی مرغوب انبار شده اند

سرپرست فرمانداری چادگان در گفت وگو با تسنیم، از انبار 
46 هزار تن ســیب زمینی مرغوب در انبارهای شهرستان 

چادگان خبر داد و گفت: امســال بیش از 60 هزار تن سیب 
زمینی در 2 هزار هکتار از مزارع چادگان کشــت و برداشت 
شــده که تا کنون فقط 35 درصد این محصــول به فروش 
رسیده است. مهدی اسدپور ادامه داد: سیب زمینی چادگان 
ماده خشک باالیی دارد و کامال بی رگ است و از مرغوب ترین 
ســیب زمینی های کشــور به شــمار می رود؛ اما متاسفانه 
کارخانه های استان اصفهان به جای اینکه سیب زمینی خود 
را از شهرستان های استان تهیه کنند از استان های همجوار 
خریــداری می کنند. وی از قیمت پاییــن این محصول هم 
گالیه کرد و گفت: قیمت ســیب زمینی سورت نشده450 
تا 500 تومان و قیمت ســیب زمینی مرغوب و سورت شده 
فقط 550 تا 600 تومان است که این مبلغ حتی هزینه کشت 
این محصول را هم به کشــاورزان برنمی گرداند. سرپرست 

فرمانداری چادگان گفت: در شهرســتان چــادگان 3 انبار 
کوچک غیر استاندارد با ظرفیت هرکدام 25هزارتن قرار دارد 
که شرایط مناســب برای نگهداری محصوالت کشاورزی را 

ندارند.
سیب زمینی، ضامن سالمتی

اخیرا درباره تاریخ سیب زمینی در بریتانیا کتابی چاپ شده 
با نام »خوردنی دلپذیر: سیب زمینی در تاریخ جهان« به قلم 
جان ریدر که ممکن است خیلی ها آن را ندیده باشند؛ اما مرور 
کوتاه این کتاب حقایق جالبی را درباره سیب زمینی آشکار 
می کند و خود به خود این پرسش در ذهن ها بروز می کند که 

چگونه گذشتگان ما بدون این گیاه حیاتی دوام آورده بودند.
کتاب جدید هم در مورد چگونگی پیدایش ســیب زمینی 
روی ســفره های ما همه معما ها را نگشــوده، امــا بر پایه 
داده های مختلف، تاریخ پیدایش آن را به هشــت هزار سال 
پیش کشــانده اســت. در آن دوران کهن انسان های عصر 
حجر در کوهستان Aand برای نخستین بار سیب زمینی 
خودرو را کشــف کرده بودند که در آغاز ســمی بوده است؛ 
اما با درآمیختن و پیونــد زدن آن با گونه های دیگر گیاهان، 

سیب زمینی را برای استعمال غذایی مناسب تر کرده  اند.
جالب اینجاســت که فرنگی ها در اواخر سده ۱5 میالدی از 
 طریق کریستف کلمب با سیب زمینی شیرین آشنا شدند.

 40 ســال بعد از آن »فرانسیســکو پیزارو« یکی از فاتحان 
اســپانیایی آمریکا در فرهنگ مردم بومی  آن سرزمین ها با 
خوردنی خوشمزه ای برخورد که بعدا با نام »پاتاتا« وارد اروپا 
شد. طی سده بعدی سیب زمینی مزارع وسیعی را در هلند 
به خود اختصاص داد؛ اما آشنایی فرانسوی ها با سیب زمینی 
توســط آنتــوآن پارمنتیر صــورت گرفت کــه طی مدت 
محکومیتش در زندان پروسی ها در زمان جنگ هفت ساله، 
برای سه ســال تمام صرفا ســیب زمینی خورد و زنده ماند. 
وی ســال ۱٧٨5 پس از آزادی از زندان ســیب زمینی را به 
درباریان پاریس معرفی کرد. گیاه تازه، مورد پسند شاه واقع 
شد و او به پارمنتیر گفت: »روزی فرانسه به خاطر یافتن نان 
برای فقرا از تو سپاسگزار خواهد شد.« گیاه جدید در فرانسه 
»پوم دو تر« نام گرفت و برگردان تحت اللفظی آن به فارسی 

»سیب زمینی«  شد.
تصمیمــات اصولــی، راهکاری بــرای رونق 

کشاورزی
به هر حال هم اکنون ارتزاق بسیاری از کشاورزان استان های 
اصفهان، اردبیل، همدان، آذربایجان شرقی، خراسان، فارس 
و... وابسته به محصول سیب زمینی اســت و با قوانینی که 
جهاد کشاورزی کشور و ارگان های مربوطه اجرا می کنند هر 

سال وضعیت کشاورزان وخیم تر می شود.
تجربه نشان می دهد بســیاری از تصمیماتی که برای اداره 
وضعیت خرید و فروش این محصول گرفته می شــود هیچ 
پشتوانه علمی و اصولی نداشته است که اگر اینگونه نبود هم 
اکنون بسیاری از کشاورزان در حالی که سیب زمینی وارداتی 
به کشور داریم مجبور نبودند محصول خود را زیر خاک دفن 

کنند و یا به مصرف خوراک دام ها برسانند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نطنزخبر داد:

 برگزاری نمایشگاه هنرمندان 
بادرود در فرانسه

خبر

پیشنهاد سردبیر: 
غلبه بر تکفیری ها در سوریه تدبیر رهبری بود

کارخانه های 
استان اصفهان 
به جای اینکه 
سیب زمینی 

خود را از 
شهرستان های 

استان تهیه 
کنند از 

استان های 
همجوار 

خریداری 
می کنند

سیب زمینی نخســتین بار توسط ســرجان ملکم در اواسط پادشاهی فتحعلی شــاه قاجار به ایران آورده 
شده اســت، برای همین در ابتدا به آن »آلوی ملکم« می گفتند. نخســتین جایی که در ایران سیب زمینی 
کاشته شد، روستای پشند در استان البرز بوده به همین دلیل همچنان سیب زمینی پشندی در ایران معروف 
است؛ البته در حالی که از این محصول مهم که در مقاطعی از تاریخ جزو محصوالت استراتژیک بوده در جهان 
امروزی استفاده های زیادی می شــود اما در ایران تولید و فروش این محصول همه ساله با مشکالت زیادی 

همراه بوده است.

بازار کساد  سوغات میهمان قاجارها؛

 مشکل تکراری سیب زمینی کاران چادگانی
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مهندسان ایران

معاون ساماندهی امور جوانان خبر داد:

ارائه وام 10 میلیونی ازدواج
 به ۷00 هزار جوان

کودکــی  از  گذشــته  روزگار  در  اگــر  سعید نریمانی
می پرســیدند که دوســت دارد در آینده 
چه کاره شود، حتما یکی از شغل های مورد عالقه اش مهندسی بود . 
پــدران و مادران هــم به ایــن امید فرزنــدان خود را به مدرســه 
می فرســتادند که روزی دکتر یا مهندس شــوند. خودمانیم! لفظ 
مهندس هم نام و لقبی پر ابهت بود که هرگاه آن را به نام و فامیلمان 
می افزودیم، از تکرار چند باره آن غرق در سرور و غرور می شدیم. به 
هر روی و با این امید و آرزوها، از اواســط دهه هفتاد رشــته ریاضی 
فیزیک در دبیرستان ها رونق بیشــتری گرفت و اکثر دانش آموزان 
میل به ادامه تحصیل در این رشــته داشتند. کم کم رشته ای چون 
علوم انسانی از دور خارج شد و خیل عظیم دانش آموزان دبیرستانی 
به رشته ریاضی فیزیک که دروازه رســیدن به مهندسی بود، روی 
آوردند. عده ای به سبب دشــواری های راه، از پس کتاب های این 
رشته بر نیامدند و به ناچار قید تحصیل را زدند. عده ای  دیگر پشت 
درهای کنکور ماندند و عطای مهندســی را به لقایش بخشــیدند.

دانشگاه ها اما چاره ای اندیشــیدند و به روش های مختلف پذیرای 
دانشــجویان مهندســی شــدند. انواع رشــته های مهندسی در 
دانشگاه های گوناگون پذیرای دانش آموزان شد و دانشجویان شیفته 
لقب مهندسی بدون آنکه تحقیق الزمی درباره رشته های خود انجام 
دهند،  به کارزار دانشگاه وارد شدند. عده ای به سبب استعداد درسی 
و کوشــش های خود به مدارج باال رســیده و به آینده مد نظر خود 
دست یافتند. عده بی شماری از مهندسین سبب شدند تا ایران در 
سال 2016 پنجمین کشور جهان از نظر فارغ التحصیالن مهندسی 
شود. براساس گزارش سرمایه انسانی مجمع جهانی اقتصاد، ایران 
پنجمین کشــور جهان از لحاظ تعداد فارغ التحصیالن رشته های 
علوم، فناوری، مهندســی و ریاضی محســوب می شــود. تعداد 
فارغ التحصیالن رشته های مهندســی در ایران به 335 هزار نفر در 
ســال 2016  می رســد. پیش از ایــران کشــورهایی چون چین 
هندوستان، روسیه و آمریکا قرار دارند که از لحاظ جمعیت با ایران 
قابل مقایسه نیستند.  نکته قابل توجه این است که کشور ژاپن که 
مهد فناوری و تکنولوژی اســت، تنها 195/000 فارغ التحصیل از 
رشــته های مهندســی دارد. حضور جمعیت تحصیل کرده برای 
کشورمان نشانه خوبی اســت اما آیا این فارغ التحصیالن به کار نیاز 
ندارند ؟ چه تعدادی از مهندســان ما می توانند در شغل مرتبط با 
رشته خود مشغول به کار شوند ؟ امروزه با وجود دانشگاه های متنوع، 
دستیابی به لقب مهندسی چندان  سخت نیست و این امر از شکوه 
گذشته این لقب کاسته اســت. اکثر مهندســان ما فقط  از طریق 
مدرک، مهندس به حساب می آیند و در زمینه عملی هنر چندانی 
ندارند. مثال یک مهندس مکانیک از پشت صندلی های دانشگاه نمی 
تواند به پیشــرفت صنعت خودروی کشور کمک کند. خیل عظیم 
مهندسان باعث شــد تا مســئوالن آموزش و پرورش به فکر عالقه 
مندســازی دانش آموزان برای تحصیل در رشته هایی چون علوم 
انسانی و رشته های هنرستان باشند. قابل انکار نیست که مهندسان 
جامعه، عامل مهمی برای پیشرفت صنعت، علم وتکنولوژی کشور 
هستند؛ اما باید پذیرفت که حضور بیش از حد مهندسان بدون آینده 
کاری، فقط در تخریب آرزوها و آرمان های آنها می کوشــد. مسلما 
انتظارات یک مهندس بیش از یک فرد عادی در جامعه اســت. باید 

تالش کرد تا شمار مهندسان با تعداد موردنیاز جامعه برابری کند.

معاون ساماندهی امور جوانان، مصوبات جلسه شورای عالی جوانان 
درباره ارائه گزارش عملکرد دســتگاه ها در حوزه جوانان، بهره گیری 
دســتگاه ها از ظرفیت های جوانان و گزارش پرداخــت وام ازدواج را 

تشریح کرد.
به گزارش مهر، محمدرضا رستمی افزود: در شورای عالی جوانان، ابتدا 
به ارائه گزارش عملکرد دولت در حوزه جوانان در سه سال و نیم اخیر 
پرداختیم و برنامه ها و اقدامات انجام شده در حوزه جوانان را در سطح 
ملی و استانی ارائه دادیم. در این جلسه اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهور، نسبت به انجام اقدامات گسترده  در حوزه جوانان ابراز 

رضایت کرد.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در ادامه گفت: 
برای ادامه فعالیت های دولت در حوزه جوانان، نیازمند همکاری های 
بیشــتری در همه بخش های دولت هســتیم و در این زمینه دکتر 
جهانگیری سه پیشنهاد در شــورای عالی جوانان را به شور گذاشت 
که تصویب شد. وی با اشاره به اولین پیشنهاد بررسی شده در شورای 
عالی جوانان اظهارکرد: به منظور فراهم شدن امکان ارزیابی عملکرد 
دولــت در حوزه جوانــان در تمام بخش های اجتماعــی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی، تمام دستگاه های دولتی در سطح ملی و استانی 
مکلف شدند که گزارش عملکرد خود را در حوزه جوانان تا پایان سال 
95 بر اساس چهارچوب طراحی شــده از سوی دبیرخانه ستاد ملی 

ساماندهی و شورای عالی جوانان، تهیه و ارائه کنند.
رستمی افزود: با انجام این کار،کمیت و کیفیت برنامه های اجرا شده 
در طول چهارساله فعالیت دولت روشن شده و امکان نظارت و رصد 
برنامه های جوانان در تمام دســتگاه های دولتی فراهم شود. در این 
جهت قرار است گزارش های فصلی به طور مرتب از سال آینده، تهیه و 

در اختیار دبیرخانه شورای عالی جوانان گذاشته شود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مصوبات شــورای عالی جوانان مربوط 
به سمن های جوانان بود، گفت: ســمن های جوانان به عنوان یکی از 
اولویت های مهم دولت در جهت توســعه مشارکت اجتماعی مطرح 
بوده است. در حال حاضر تعداد سازمان های مردم نهاد جوانان از نظر 
کمی افزایش یافته اســت؛ بنابراین ضرورت دارد همه دستگاه های 

اجرایی در جهت توانمندسازی آنها اقدام کنند.
وی با اشاره به فعالیت های بانک مرکزی در زمینه اعطای وام ازدواج 
به جوانان اظهار کرد: در ســال جاری بانک مرکزی اقــدام بزرگ و 
بی نظیری در زمینه پرداخت وام ازدواج 10 میلیونی انجام داده است؛ 
به گونه ای که به بیش از ۷00 هزار متقاضی، وام ازدواج پرداخت شده 
است که این میزان تا پایان سال جاری به یک میلیون و 100هزار نفر 

افزایش می یابد.
معاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان افزود: مبلغ 
پرداخت شــده برای وام ازدواج جوانــان تا امروز، معادل ســه برابر 
پرداختی سال گذشته و مجموع وام پرداختی در سال های 93 و 9۴ 
معادل 9 ماهه سال 95 است. بر اســاس مصوبه شورای عالی جوانان 
قرار شــد برای رصد وام ازدواج و ارتقای رضایتمندی جوانان، بانک 
مرکزی گزارش های فصلــی منظمی را در زمینــه اقدامات خود در 
حوزه پرداخت این وام به دبیرخانه شورای عالی جوانان ارائه دهد و این 

گزارش به اطالع عموم مردم نیز برسد.

ویژه

یادداشت

پیشنهاد  سردبیر:
شادی لحظه ای یا بیماری جدید قرن!

با مسئوالن

اخبار کوتاه 

مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
بیش از 1500 میلیارد تومان درآمدزایی داشته ایم، گفت: 
مدارس هیئت امنایی حق دریافت پول به صورت اجباری 

را ندارند.
نورعلی عباسپور در نشست خبری که در ساختمان عالقه 
منــدان وزارت آموزش و پرورش در حال برگزاری اســت، 
گفت: شوراهای آموزش و پرورش در ســال 9۴ یک هزار 
و 600 میلیارد تومان درآمد داشــته و حــدود 10درصد 
افزایش درآمد نیز از محل عوارض شــهرداری ها به دست 

آمده است.
وی ادامــه داد: این درآمدها از مشــارکت هــای مردمی، 
خدمات فوق برنامه، انبوه سازی، عوارض شهرداری، فروش 
ساختمان های بالاستفاده، اجاره ســاختمان ها، هدایای 
دولتی و غیردولتی و مشارکت خیرین به دست آمده است.

عباســپور تصریح کرد: این درآمد صرف ســاخت و ساز، 
تامین فضای آموزشــی فعالیت های آموزشی و پرورشی، 

اردوها و مسائل دیگر می شود.
به گفته وی، پیش بینی می شود در ســال جاری 100 تا 
150 میلیارد تومان افزایش درآمد در شوراهای آموزش و 

پرورش داشته باشند.

عباســپور با اشــاره به مدارس هیئت امنایی افــزود: این 
مدارس با تصویب شــوراهای آموزش و پرورش مجوز می 
گیرند و تعداد دو هزار و ۷6۴ مدرســه هیئــت امنایی در 

سراسر کشور مجوز دارند.
مدیر امــور شــوراهای وزارت آموزش و پــرورش تصریح 
کــرد: تعــداد ۸13 هــزار و 1۸6 دانش آموز نیــز در این 
مدارس مشغول به تحصیل هســتند. تعداد 500 مدرسه 
در اســتان های مختلف از لحاظ کیفی مــورد بازدید قرار 
گرفته اند. تعداد 1۴ مدرســه به دلیل نداشــتن شــرایط 
مدارس هیئت امنایی مجوزشــان ملغی شــد و به مدرسه 
دولتی تبدیل شــدند. عباســپور بیان کرد: مدارس هیئت 
امنایــی چیزی به عنوان شــهریه ندارنــد و آنچه دریافت 
می کنند، داوطلبانه است. تمام دریافت ها و پرداخت های 
مدارس هیئــت امنایی را شــوراهای آمــوزش و پرورش 
مصوب می کننــد؛ البته نمی توانیم یــک مبلغ متمرکز را 

اعالم کنیم.
وی تصریح کــرد: مدارس هیئــت امنایی نبایــد فراتر از 
مبلغ 500 هــزار تومان دریافــت کنند؛ اگر هر مدرســه 
 این پــول را آن هم بــه صورت اجبــاری دریافــت کند، 

تخلف کرده است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه، از شیوه جدید اندازه گیری فقر 
چند بعدی در کشور با به کارگیری داده ها و آمار موجود خبر داد.

احمد میدری گفت: یکی از رســالت های قانونی معاونت رفاه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سنجش فقر درآمدی و فقر 
چند بعدی به منظور اتخاذ سیاســت های مناسب فقر زدایی 
و برنامه های رفاهی آحاد جامعه اســت. وی افــزود: بر همین 
اساس و در راستای تحقق همکاری های بین المللی مشترک با 
دفتر یونیسف در ایران و بهره مندی بیشتر از تخصص و دانش 
مشاورین بین المللی در عرصه های مختلف، از آقای پروفسور 
گوردون، اســتاد تمام در رشــته عدالت اجتماعی دانشــکده 

مطالعات سیاســتگذاری دانشــگاه بریســتول و مدیر مرکز 
بین المللی تحقیقات فقر تاونسند و مشاور تخصصی اتحادیه اروپا 
در اندازه گیری فقر، دعوت شد تا نسبت به معرفی شیوه جدید 
اندازه گیری فقر چند بعدی در کشور ایران با به کارگیری داده ها 

و آمار موجود اقدام نمایند.
وی تصریح کرد: پروفسور گوردون پیشتر در مهرماه سال جاری 
به منظور آشنایی با متدولوژی ها و شیوه های فعلی اندازه گیری 
فقر درآمدی، فقر چند بعدی و داده های موجود در کشــور، به 
همراه تیم تخصصی خود به مدت یک هفته به دعوت معاونت 
رفاه در ایران حضور داشتندکه مقرر شد نسبت به پیشنهاد و ارائه 
شیوه جدید برای اندازه گیری فقر چند بعدی متناسب با شرایط 

و داده های کشور ایران اقدام کنند.
به گفته وی، این شــیوه که در 50کشــور، به ویژه کشورهای 
دارای درآمد متوسط مانند کشور ایران، برای اندازه گیری فقر 
چند بعدی به کار می رود دارای مزایای بیشتر و در صد خطای 
کمتری نسبت به سایر شیوه هاست. در جلسه ای که با حضور 
میدری، معاونت رفاه و وایگند، معاون دفتر یونیسف در ایران و 
رستمی، مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی برگزار شد، پروفسور 
گوردون شــیوه جدید اندازه گیری فقر چند بعدی توافقی را به 

عنوان شیوه ای مناسب برای کشور ایران معرفی کرد.

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش:

مدارس هیئت امنایی، حق دریافت پول به صورت اجباری را ندارند
معاون وزیر رفاه خبر داد:

اتخاذ سیاست های فقرزدایی در کشور 

آموزش و پرورش

ایــن پدیده با ســرعتی بــاور نکردنــی همه گیر شــده و 
روان شناسان و جامعه شناسان سراسر دنیا را نگران ساخته 
است، اما اگر از زاویه ای دیگر به موضوع نگاه کنیم می بینیم 
که در اصــل، اقتضای جامعه امــروز و زندگی تکنولوژیک و 
مجازی دنیای جدید همین  است. تبعات این اتفاق برای این 
نسل و نسل آینده ای که در این بستر رشد و نمو پیدا می کند 
چالش ها و مشکالتی را به همراه دارد که درباره این مسائل با 
دکتر محسن رحیم نیا روانپزشکـ  فلوشیپ روانتنی و روجا 
الریجانی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی گفت وگویی 

انجام شده است.
روان شناسی سلفی گرفتن

به واسطه وفور گوشــی های هوشمند، ســلفی گرفتن در 
سال های اخیر برای عموم جامعه امکان پذیر شده است، اما 

گرایش افراد به این پدیده بسیار متفاوت است.
بعضی عاشق سلفی گرفتن و انتشار آن هستند. این افراد در 
هر مکانی مرتب به فکر یک عکس جدید و خاص هســتند 
و حتی بدیع ترین ســلفی هم آنها را برای چند ساعت راضی 
می کند. از نظر این »عاشقان سلفی«، سلفی می تواند لحظه را 
برایشان ثبت کرده و کمک کند تا حس آن لحظه را با دیگران 
سهیم شوند. این افراد سلفی گرفتن را دلیل بر اعتماد به نفِس 
باالی خودشان می دانند و معتقدند که این کار به آنها کمک 
می کند از احساس انزوا و تنهایی رها شوند؛ گویی دیگران در 

همه لحظه ها با آنها همراه هستند.
در مقابل، عده ای از ســلفی گرفتن کامال متنفر هستند! به 
نظر اینها، کسانی که مدام سلفی می گیرند، »خودشیفته« و 

»نمایشگر« هستند و به آنها نمی توان اعتماد کرد.
به هرحال، ســلفی گرفتن و انتشــار آن، با تصویری که هر 
کس از خود دارد بسیار مرتبط و وابســته است. هریک از ما 
شناخت و برداشــتی از خودمان داریم که کامال ذهنی است 
و این تصویر ذهنی، شــامل ویژگی های فیزیکی، هویتی و 
شخصیتی می شود. افراد مختلف، اهمیت متفاوتی برای هر 
یک از این جنبه ها قائل هســتند؛ مثال یک نفر ممکن است 
شــاخص ترین ویژگی خود را در ظاهــرش بداند و دیگری 
ویژگی های فردی مانند صبوری، مهربانی یا بخشنده بودن 
و یک نفر دیگر ویژگی شــغلی مثال مهندس یا معلم بودن. 
به هر حال، همه نســبت به اینکه چگونه بــه نظر می آیند، 
حســاس هســتند و این تصور ذهنی از ظاهــر فیزیکی، 
معموال در کودکی بــا دیدن خود در آینه شــکل می گیرد 
و منسجم می شــود. ســلفی گرفتن، با دیدن خود در آینه، 

این تشــابه را دارد که در هــر دو فرد خــودش را می بیند، 
عالوه بر آن، در ســلفی فــرد می تواند یــک لحظه خاص 
و در واقع یــک برش خاص از زمانـ  مــکان را از »خودش« 
 ثبــت کنــد و آن را به عنوان معــرف خود بــرای دیگران

 نمایش دهد.
به این علت است که سلفی گرفتن می تواند تا این حد برای 

افراد مهم باشد و حتی به یک دغدغه ذهنی بدل شود.
عواقب و وابستگی 

گرچه در نگاه اول ایــن کار کامال بی ضرر و عــادی به نظر 
می رســد، اما افزایش تمایل فرد برای به اشتراک گذاشتن 
مداوم عکس هایی از خــود برای گرفتن تایید و تحســین 
دوستان در قالب »الیک«، می تواند در فرد وابستگی ایجاد 
کند و این وابستگی در موارد شدید به جایی می رسد که فرد 
نیاز به درمان های روان شناسی پیدا می کند و همان طور که 
اعتیاد به اینترنت در فهرست بیماری های روانی دسته بندی 
می شود، این تشخیص در مورد اعتیاد به بازی های آنالین، 
شــبکه های اجتماعی یا عکس ســلفی هم صدق می کند. 
الزم به ذکر است جوانان گروه سنی 13 تا 30 سال، بیش از 

دیگران مستعد ابتال به جنون سلفی هستند.
خطرات احتمالی

ســلفی گرفتن، اگر به طور افراطی مورد استفاده قرار گیرد، 
می تواند دردسرهایی را  ایجاد کند.

نخســت آنکه بر ویژگی های ظاهری بیش از حد تاکید 
می کند که می تواند به سطحی نگری دامن بزند. اینکه افراد 

در شبکه های اجتماعی، خودشــان را با سلفی های 
فراوان کــه تاکید بــر زیبایــی ظاهری 

دارد، بشناســانند، خطر نادیده گرفتن 
ویژگی های انسانی تر را به همراه دارد.

دوم اینکــه گرفتــن 
بیش از حد ســلفی و 
گذاشتن تعداد زیادی 

از از آن در شبکه های 
می تواند  اجتماعی، 
منجر به طرد شدن 

از طرف دیگران شــود. 
بنا بر تحقیقــات، افرادی که 

ســلفی های فراوان منتشــر می کنند از 
ســوی دیگران به عنوان »خودشــیفته« 
شناخته می شــوند و ممکن است از سوی 

آنها طرد شوند.
سوم اینکه سلفی گرفتن می تواند تبدیل 

به وســواس شــود. اگر به دنبال گرفتن یک 
ســلفی »ایده آل و خاص« از خودتان باشــید، 

خیلی زود ممکن است متوجه شوید که گرفتن یک تصویر 
راضی کننده می تواند بسیار مشکل باشد و ممکن است بعد 
از مدتی از این کار منصرف شوید. ولی در افرادی که مستعد 
وسواس هستند، سلفی گرفتن می تواند به یک دغدغه کشدار 
و وقت گیر تبدیل شــود که تمام ذهن فرد را پر کند. جالب 

است بدانید که مواردی از 
وسواس شــدید به سلفی 
گرفتن هم گزارش شــده 
اســت؛ از جمله یک پسر 
انگلیســی که روزانه 10 
ســاعت در حال ســلفی 
گرفتــن بــود و در نهایت 
بــه علــت افســردگی و 
انزوای شــدید و اقدام به 
خودکشی، در بیمارستان 

روان پزشکی بستری شد.
از طرفی سلفی گرفتن در 
جاهایــی می تواند امنیت 
شــما را به خطر بیندازد. 
در فضای مجــازی، مانند 
دیگر،  عمومی  مکان های 
افــراد ســودجو و بعضــا 
خطرناکــی هســتند که 

به دنبال سوءاستفاده از اطالعات شخصی شما هستند. گاهی 
سلفی ها اطالعات زیادی را برای این گونه افراد مهیا می کند تا 

از  افراد سوءاستفاده کنند.بتواننــد 

معاون ســواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان، در حاشــیه بازدید از امتحانــات پایان دوره 
نهضت ســوادآموزی گفت: با برنامه ریزی انجام شــده 
ازسوی سازمان نهضت ســواد آموزی، امسال باسوادی 
9هزار نفر در استان اصفهان تکلیف شده بود که تمامی 
آنها در برنامه اجرایی باســوادی قرار گرفته و نسبت به 

سال قبل ۸ درصد افزایش جذب بی سواد را داشتیم.
میانگین باسوادی در کشــور 9۷درصد است که سهم 
اســتان اصفهان با  یک درصد بیشــتر از میانگین کل 
کشور، 9۸ درصد اعالم شــده است، به همین دلیل این 
استان با این میزان باسوادی، جزء سه استان برتر کشور 

در باسوادی است.
این خبر را بهمن امیدقائمی، معاون ســوادآموزی اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان، در حاشیه بازدید 

از امتحانات پایان دوره نهضت سواد آموزی اعالم کرد.
امیدقائمی با اشــاره به وجود عدم تعهد در اســتخدام 
آموزش دهنــدگان نهضت ســواد آمــوزی گفت: هم 
اکنون هزار و 200 آموزش دهنده در ۴0 منطقه استان 
مشغول به فعالیت هستند که وظیفه سازمان، حمایت 

از آنهاست.
وی در ادامه به دالیل عدم ریشــه کنی بی ســوادی در 
اســتان پرداخت و مهاجر پذیر بودن اصفهــان را مانع 
دانســت و گفت: در حال حاضر اســتان اصفهان از 9 
استان کشور مهاجر می پذیرد که این خود مانعی برای 
برگزاری جشن باسوادی کامل در این استان شده است.

وی اظهار کرد: مبادی ورودی بی ســوادی و نداشــتن 
دانایی الزم برخی از خانواده هــا در جلوگیری از ادامه 
تحصیل فرزندانشان، مانعی دیگر بر سر راه بی سوادی 

کامل در استان است.
امیدقائمی اخبــار خوب خود را پیــروی از برنامه های 
باســوادی در اســتان اعالم کرد و گفت: با برنامه ریزی 
انجام شده از سوی سازمان نهضت سوادآموزی، امسال 
باسوادی 9 هزار نفر در استان اصفهان تکلیف شده بود 
که تمامی آنها در برنامه اجرایی باســوادی قرار گرفته و 
نسبت به ســال قبل ۸ درصد افزایش جذب بی سواد را 

داشتیم. 
وی به استقبال بسیار مناسب اتباع به ویژه اتباع افغانی 
جهت شرکت در کالس های نهضت سوادآموزی اشاره 
کرد و افزود: امسال ۸00 نفر تحت آموزش های نهضت 
سواد آموزی استان اصفهان قرار گرفته اند که این میزان 
 برای ســال آینده تا هزار و 500 نفر نیــز قابل افزایش 

است.

افزایش 8درصدی جذب 
بی سواد در سال جاری

افزایش تمایل فرد برای به 
اشتراک گذاشتن مداوم 
عکس هایی از خود برای 
گرفتن تایید و تحسین 

دوستان در قالب »الیک«، 
می تواند در فرد وابستگی 

ایجاد کند و این وابستگی در 
موارد شدید به جایی می رسد 

که فرد نیاز به درمان های 
روان شناسی پیدا می کند

این روزها به هرطرف که نگاه کنید، افرادی را می بینید 
که در حال سلفی گرفتن برای انتشار در فضای مجازی 

یا صحبت درباره این موضوع هستند.

شادی لحظه ای یا بیماری جدید قرن! 

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش خبر داد:

واریز۳0 میلیارد تومان بابت بدهی 
آب و برق مدارس

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

افزایش کمک حامیان 
در طرح اکرام ایتام و محسنین

براساس اعالم اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان؛

رشد 25 درصدی متقاضیان
سقط درمانی 

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش وپــرورش، از واریز 30 میلیارد تومان بابت 
بدهی هزینه های آب، برق و گاز به حساب مدارس خبر داد.

یکی از اصلی ترین مشــکالت مدارس دولتی، عدم اختصاص سرانه به آنهاست؛ به 
گونه ای که در سال های اخیر به دلیل نداشتن سرانه برای تامین هزینه هایی از جمله 
قبوض آب، برق، گاز و مایحتاج مورد نیاز از گچ تخته تا جوهر پرینتر، با مشکالتی 
مواجهند و برای حل مشــکالت مالی به خانواده هــا روی آورده اند تــا با دریافت 

کمک های مالی که گاه حالت اجبار به خود می گیرد، هزینه ها را تامین کنند.
در بودجه ســال 95 اعتبار 150 میلیارد تومانی بابت سرانه مدارس در نظر گرفته 
شده است که این اعتبار باید تخصیص یابد تا پس از آن به حساب مدارس واریز شود. 
آن گونه که منصور مجاوری گفت: براساس اعتبار مصوب ســرانه مدارس، حدود 
1۷0میلیارد تومان برای ســال 95 در نظر گرفته شده است که تالش می کنیم تا 

پایان سال با توجه به تخصیص بودجه در اختیار مدارس قرار گیرد.
وی افزود: از ابتدای سال تحصیلی جدید تا کنون 90 میلیارد تومان از محل ردیف 
بودجه بابت سرانه مدارس اختصاص یافته است و امیدواریم تا پایان هفته حدود 20 

میلیارد  تومان دیگر اختصاص یابد. 
امیدواریم تا پایان سال نیز باقی مانده اعتبار مصوب بابت سرانه مدارس که معادل 
۷0 میلیارد تومان است، تخصیص داده شود تا بتوانیم بخشی از نیازهای مدارس را 

تامین کنیم.

مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهان، از افزایش 6 درصــدی کمک های مردم 
نوع دوست در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین خبر داد.

حمیدرضا شــیران مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۴3 هزار و 302 نفردرقالب طرح اکرام ایتام و هشت هزار و ۷55 نفردر قالب 

طرح محسنین، از فرزندان تحت پوشش کمیته امداد استان حمایت کردند.
وی  با بیان اینکه در این مدت خیران با پرداخت 12۷ میلیارد و ۸۸5 میلیون ریال 
به هفت هزار و 1۴9 یتیم در قالب طرح اکرام ایتام کمک کردند افزود: حامیان طرح  
محسنین هم با پرداخت 3۴ میلیارد و 55۴ میلیون ریال، از هفت هزار و 229 فرزند 
سر پرســت از کار افتاده و بیمار در قالب کمک های نقدی، کاال و خدمات حمایت 

کردند.
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان، با اشاره به اینکه در این مدت شهرستان های  
اصفهان، مبارکه، نایین و کاشان بیشترین میزان مشارکت در قالب طرح اکرام ایتام 
و محسنین را داشتند، گفت: 12 هزار و 500 فرزند طرح محسنین در این استان نیاز 
به حامی مالی دارند. وی خاطر نشان ساخت:  خیران نیک اندیش اصفهانی می توانند 
برای کمک به فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست استان درقالب طرح های حمایتی 
اکرام ایتام و محســنین، کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به شــماره حساب 
33۴۷۷۸۷096، شماره کارت 610۴33۷۷۷0020۴1۸ و یا شماره حساب شبا 

IR۸61200000000033۴۷۷۸۷096 بانک ملت ارسال کنند.

از ابتدای سال تاکنون تعداد بیشتری برای دریافت مجوز سقط درمانی نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته، به اداره کل پزشــکی استان اصفهان مراجعه 
کردند. آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در نه ماهه سال 95 افزایش 

داشته است.
اداره کل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان اعالم کرد: در نه ماهه سال 1395 
تعداد 53۴ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان 

اصفهان، مراجعه و 363 نفر از آنها مجوز سقط درمانی را دریافت کردند.
الزم به ذکراست تعداد متقاضیان سقط درمانی در نه ماهه سال 1395 نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 25/6درصد افزایش داشته است.
بر اســاس این گزارش تعداد مجوزهای صادر شــده در موضوع سقط درمانی، 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 2/3درصدی داشته است.
گفتنی اســت تنها در آذر ماه ســال جاری 56 نفر برای دریافت مجوز سقط 
درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان، مراجعه و 30 نفر از آنها مجوز دریافت 
کردند. نکته قابل توجه اینکه سازمان پزشــکی قانونی کشور به عنوان متولی 
بررســی درخواســت های صدور مجوز ســقط درمانی، تنها درمواردی اقدام 
به صدور مجوز می کند کــه جنین، زیر ۴ ماه و واجد ناهنجاری های شــدید 
مادرزادی بوده و یا مادر مبتال به بیماری های صعب العالج همراه باخطر جانی 

در صورت تداوم بارداری باشد.
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پیشنهاد سردبیر: 
اولین موزه ملی ورزش چوگان در اصفهان راه اندازی می شود

اخبار

مدیر طرح رویداد فرهنگی نوروزگاه ســازمان میــراث فرهنگی 
در اصفهان گفت: در ســال 1396 اصفهان نوروز متفاوتی را تجربه 

خواهد کرد.
شبان میرشــکرایی با اعالم این خبر گفت: اســفند 1394 و نوروز 
1395 در اصفهان شــاهد برگزاری یکی از بهتریــن رویدادهای 
فرهنگی نوروزگاه در کشور بودیم، لذا معتقدیم در سال 1396 یکی 
از بهترین و متفاوت ترین رویداد فرهنگی نوروزگاه را در سراســر 

کشور و به ویژه در اصفهان اجرا خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: نــوروز یکی از اصلی ترین شــالوده های زندگانی 
اجتماعی و فرهنگی ایرانیان را شکل می دهد، بنابراین معتقدیم با 
آگاهی افزایی برای نســل های جدید، فرهنگ غنی نوروز را به آنها 
آموزش می دهیم.وی افزود: بدون شــک فرهنگ نوروز ریشــه در 
تاریخ غنی و کهن ایرانیان دارد و این در حالیست که تنوع فرهنگی 
در ایران چنان گســترده اســت که می توان فرهنــگ ایرانی را به 
سیمرغی تشبیه کرد که در عین تکثر، از وحدتی ژرف و آگاهانه در 

تمامی اقوام برخوردار است.
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان نیز در ادامه تاکید کرد: 
نوروز در حقیقت استمرار تداوم فرهنگ غنی ایرانی در بیش از چند 
هزار سال است، لذا به دنبال تداوم و استمرار این فرهنگ غنی برای 

نسل جدید ایرانیان هستیم.
الهیاری افزود: با توجه بــه ثبت جهانی رویــداد فرهنگی نوروز و 
افزایش کشــورهای شــرکت کننده در پرونده میراث ناملموس 
نوروز از 7 کشــور به 12 کشــور و با عنایت به اینکه مدیریت طرح 
جهانی نوروز در پرونده ثبت جهانی در اختیار ایران قرار داده شده، 
لذا امســال وظیفه همگی ما در اجرای رویــداد فرهنگی نوروزگاه 

سنگین تر خواهد شد.

باستان شناسان آمریکایی موفق به کشف یک گور باستانی متعلق به 
دوره هخامنشی در شمال عراق شدند.

باستان شناسانی که مشغول کاوش در شــمال عراق بودند، موفق 
به کشف یک گور 2400 ساله شامل بقایای حداقل 6 انسان شدند. 
در حالی که هویت این اسکلت ها هنوز مشخص نیست، اما این گور 
باستانی می تواند اطالعات ارزشــمندی درباره تاریخچه منطقه در 

زمان امپراتوری هخامنشی را فاش کند.
»مایکل دانتی«، پروفسور دانشگاه بوستون آمریکا در رأس تیم باستان 
شناسی این کاوش قرار داشت. در منطقه شــمال عراق که توسعه 
اقتصادی گسترده ای را تجربه می کند، پروژه های راه سازی منجر 
به کشف چندین محوطه باستان شناسی شده است که باید پیش از 

ادامه پروژه های عمرانی مورد کاوش قرار بگیرند.
این گور باستانی نیز در حالی که کارگران مشغول پروژه تعریض یک 
خیابان بودند کشف شد و پیش از انتقال اسکلت ها و آثار تاریخی به 

موزه باید مستندسازی کاملی از آنها انجام گیرد.
هنوز مشخص نیست دقیقا بقایای انسانی چند نفر در این گور وجود 
دارد، چرا که این بقایــا در بخش هایی با هم درآمیختــه اند. با این 
وجود باستان شناسان اعالم کرده اند این گور در دو بازه زمانی مورد 
استفاده قرار می گرفته است: حدود 2400 ســال پیش و در دوران 
 امپراتوری هخامنشی و در اوایل دوره اسالمی چیزی در حدود قرن

 8 تا 17 میالدی.

معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری در دیدار با وزیرخارجه آلبانی گفت: با توجه به 
فضای مثبت پس از برجام ، آماده میزبانی از سرمایه گذاران کشور 

آلبانی در حوزه احداث زیرساخت های گردشگری هستیم.
زهرا احمدی پور در دیدار با دیمیتر بوشاتی افزود:همچنین آمادگی 
در زمینه برگزاری نمایشگاه ها، کنفرانس ها و تعامل و ارتباط بین 
هنرمندان را داریم. وی با ابراز امیدواری نسبت به ازسرگیری روابط 
دو کشور ایران و آلبانی پس از دو دهه وقفه، گفت: برای تعمیق روابط 
بین دو کشور، پیش از روابط سیاسی، افزایش روابط فرهنگی باید 
مورد توجه قــرار گیرد؛ چراکه روابط فرهنگی برای عمیق شــدن 

روابط کشورها فرصت های بیشتری ایجاد می کند.
احمدی پور به ظرفیت خوب تبادل گردشــگر بین ایران و آلبانی 
اشاره کرد و گفت: ایران کشوری با سرمایه غنی میراث فرهنگی و 
قدمت تاریخی اســت و با توجه به این سابقه تاریخی، فرصت های 
بسیاری در حوزه گردشگری تاریخی و فرهنگی در کشور ما وجود 
دارد که موردتوجه گردشگران تمام دنیا و به ویژه گردشگران اروپایی 
است.  در ادامه این دیدار دیمیتر بوشاتی وزیر خارجه کشور آلبانی، 
سفر به کشورمان را نشــانه ای از عزم و آمادگی آلبانی برای افزایش 

روابط در تمامی حوزه ها با جمهوری اسالمی ایران دانست .

کشف یک گور باستانی در شمال عراق

در دوران پسا برجام، آماده میزبانی 
از سرمایه گذاران آلبانی هستیم

نایب رییس اول مجلس شورای اســالمی گفت: احیای 
بناهای تاریخی به هویــت های محلی، بومــی و خرده 
فرهنگ ها جان دوباره می بخشــد.  مســعود پزشکیان 
اظهار کرد: در شــرایطی که ما از کمبود اماکن فرهنگی و 
زیرســاخت های گردشــگری رنج می بریم، زنده کردن 
دوباره این بناها با سرمایه بخش خصوصی هم نیاز ما را در 
این دو حوزه از بین خواهد برد، هم ایجاد اشتغال می کند. 
وی تصریح کرد: ما اگــر بتوانیم گردشــگر خارجی را با 
فرهنگ های متنوع و جذاب خود آشنا کنیم، نه تنها تبلیغ 
فرهنگی خود را انجام داده ایم، بلکــه از زاویه ای دیگر به 
اهالی مناطق مختلف در عمل می فهمانیم که فرهنگشان 

تا چه اندازه ارزشمند و جذاب است.
پزشــکیان در بخش دیگری اظهار داشت: به دلیل اتکا به 
نفت، در استفاده از ظرفیت میراث فرهنگی ناتوان بوده ایم، 
از این رو بسیاری از نوسازی ها و تغییرات عمرانی بناهای 
میراثی ما نوعی بی هویت سازی بود. وی همچنین گفت: 
احیای میراث فرهنگی و بناهای تاریخی یکی از راه های 
مناسبی است که سدی مقابل تهاجم فرهنگی می سازد.

پزشکیان افزود: سال هاســت که طعم اتکای بی رویه به 
درآمدهای نفتی و کم توجهی به مزیت های ســرزمینی 
و اقتصادی کشور را چشــیده ایم و باید درس بگیریم که 
طوری مسیر خود را اصالح کنیم که در آینده دیگر با باال 
و پایین شــدن قیمت نفت، کاســه »چه کنم، چه کنم« 
دســت نگیریم. نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای 
اسالمی اضافه کرد: هر گوشــه ایران، یک جاذبه و میراث 
ماندگار است، به طوری که شــاید از این نظر حداقل در 
منطقه نمونه ای مشابه کشور ما وجود نداشته باشد. وی 
ادامه داد: اخیرا در تبریز مورد ارگ علیشاه را داشتیم که 
ساخت و ساز اطراف آن مشکل ساز شده بود. این از یک سو 
نشان می دهد که مدیریت ما در توسعه به یک سری اصول 
فرهنگی بی توجه است و از سوی دیگر اعتراض مردمی به 
مشکل ارگ علیشاه تبریز و یا موارد مشابه در دیگر نقاط 

کشور جای خوشحالی دارد.

 احیای بناهای تاریخی به خرده 
فرهنگ ها جان دوباره می بخشد

نگاه روز

خبرگزاری مهر: »معماری ایرانی-اســالمی« عنوان و واژه 
غریبی در تاریخ این مرزوبوم به شــمار نمی رود و همچنان 
نشانه هایی از شــکوه، عظمت و جالل این سبک خاص از 
معماری را می توان در آثار و ابنیه  به جــای مانده از دوران 

گذشته در برخی نقاط کشور مشاهده کرد.
آثار و ابنیه متعدد، متکثر و متنوع معماری ایرانی-اسالمی 
در این مرزوبوم، مؤید تبحر، هوش و توانمندی برجســته 
و منحصربه فــرد معمارانی اســت که بــا درآمیختن فن 
ساختمان سازی و الهام گرفتن از ارزش ها و مفاهیم ایرانی-

اسالمی به خلق آثار و ابنیه ای مبادرت ورزیده اند که برخی 
از آنها بعد از گذشــت قرن ها، همچنان شــکوه و عظمت 

خاص خود را حفظ کرده اند.
بدون تردید عناصر محیطی نقش بســزایی بــر رفتارها، 
کنش ها و واکنش های انسان ایفا می کنند و از این رهگذر 
ســبک زندگی عموم مردم نیز تحت الشعاع معماری های 
مرســومی قرار می گیرد که باارزش ها، باورها و جهان بینی 

ایرانی- اسالمی سنخیت و سازگاری چندانی ندارد.
امــروزه تاثیر معماری بر رفتارها و شــیوه زندگــی افراد و 
گروه های اجتماعی غیرقابل انکار است و نفوذ معماری غربی 
در اندیشــه های طراحان و فعاالن حوزه ساخت وساز ابنیه 

مسکونی، موانعی جدی را در مســیر ترویج و تحقق سبک 
زندگی اسالمی ایجاد خواهد کرد و همین امر لزوم احیای 

معماری ایرانی- اسالمی را اجتناب ناپذیر  می سازد.
دالیل و عوامل موثر در فراموش شدن این سبک از معماری 
و راهکارهــای الزم در این گزارش بــرای احیای معماری 
ایرانی-اســالمی موردبحث و بررســی قرار خواهد گرفت. 
برای بررســی دقیق تر موضوع ابتدا الزم است واژه معماری 
تعریف شــود و در گام بعــد به مختصات و نشــانه هایی از 
معماری ایرانی- اسالمی اشاره خواهد شد. منیژه خاوندی 
دانش آموخته رشته معماری در تعریف واژه معماری عنوان 
کرد: معماری، هنر و دانش طراحی بناها و سایر ساختارهای 
کالبدی است که در تعریف جامع تر و کامل تر آن باید گفت، 
هنر طراحی تمامی محیط های مصنوع اعم از شهری، ُخرد، 
ســاختمانی و حتی طراحی مبلمان شــهری تحت عنوان 
معماری معنا می شود. وی افزود: طراحی معماری در اصل، 
استفاده خالقانه و هوشمندانه از فضا، توده، بافت، نور، سایه، 
مصالح به فراخور موقعیت طبیعــی، جغرافیایی و فرهنگ 
حاکم بر جامعه یا محدوده و منطقه ای مشــخص با لحاظ 

کردن قواعد علمی و مهندسی و ریاضیات به شمار می رود.
دانش آموخته رشــته معماری عنوان کــرد: آثار معماری 

را می توان به نمادهای اجتماعی، سیاســی و فرهنگی یک 
کشــور یا جامعه تعبیر کرد که به نوعی محصولی از شرایط 
و باورهای فرهنگی و اجتماعی جامعه محسوب می شوند. 
خاوندی در تشــریح ویژگی های معماری ایرانی - اسالمی 
اظهار داشت: در این سبک از معماری فضای مقدس عبادت 
و بندگی خدا از مؤلفه های برجســته هنر مذکور محسوب 
می شود. این دانش آموخته رشته معماری گفت: در تلفیق 
معماری ایرانی با اســالمی نیز این وجــه و القای ذهنی به 
مخاطبان متبادر می شــود، زیرا ایرانیان از دیرباز به عنوان 
ملتی خداپرســت و معتقد به پروردگار، شــهره و مطرح 

بوده اند. 
وی افزود: این ذهنیت و احساس معنوی در بناهای مقدس 
و مذهبی همچون امامزادگان، مساجد و...متجلی می شود 
و در منازل مســکونی نمی توان با چنان برجستگی شاهد 
نفوذ این احســاس بود، اما به هر ترتیــب رگه هایی از این 
معماری خاص در ابنیه مســکونی نیز لحاظ شده که مؤید 
نگاه انســان و نگرش او به زندگی و بندگی پروردگار است. 
تزییناتی همچــون آیینه کاری، آجرکاری، کاشــی کاری، 
حجاری، منبت کاری، گچ بری، نقاشی و...چون زنجیره ای 
به هم پیوســته، تقویت کننده ارتباط بین انسان و پروردگار 
بوده اســت .خاوندی گفــت: هنرهای واالی اســالمی از 
هنرهای تزیینی و کاربردی تا احــداث بزرگ ترین بناهای 
مذهبی، اهمیت و اعتبار ویــژه ای دارد و تزییناتی همچون 
آیینه کاری، آجرکاری، کاشی کاری، حجاری، منبت کاری، 
گچ بــری، نقاشــی و...چون زنجیــره ای به هم  پیوســته، 
تقویت کننده ارتباط بین انســان و پروردگار بوده و ســیر 
حرکتی از کثرت به وحدت مهم ترین ویژگی بارز معماری 

دوران ایرانی-اسالمی است. 
دانش آموخته رشــته معماری عنوان کرد: ساخت محراب 
برای عبادت پــروردگار یکــی از شــاخصه های معماری 
ایرانی اسالمی به شــمار می رود و  با در نظر گرفتن حیاط 
و فضای سرســبز در ابنیه به این واقعیــت پی می بریم که 
ارتباط انســان با طبیعــت بخش دیگــری از مختصات و 
ویژگی معمــاری مذکور محســوب می شــود. وی افزود: 
معمــاری مذکور، تامین کننــده مجموعــه ای از نیازهای 
مــادی و روحی انسان هاســت و هیچ کدام بــرای دیگری 
نادیده گرفته نشــده اند، زیرا در مبانی اسالمی نیز دنیا پلی 
ارتباطی اســت برای آخرت که کیفیت و سرنوشت انسان 
در آن از گــذر دنیای مادی و نحوه عملکــرد وی در عرصه 
مادی عبور می کند. دانش آموخته رشــته شهرســازی در 
خصوص گروه ها، دســتگاه ها و نهادهای اثرگذار در ترویج 
و پیاده ســازی معماری ایرانی-اســالمی گفت: سه قشر 
طراحان، مجریان و صاحبان ســرمایه، بازیگران اصلی این 
شیوه و سبک از معماری هســتند و بدون تردید باتربیت و 
آموزش افراد آشنا به اندیشــه های ایرانی-اسالمی و توجه 
به مفاهیم نهان و آشــکار این مکتب، بناهای مســکونی و 
فضاهای فیزیکی شهر در قالب معماری اشاره شده، احداث 

خواهند شد.

ساخت محراب 
برای عبادت 

پروردگار یکی 
از شاخصه های 
معماری ایرانی 

اسالمی به شمار 
می رود

مدیر رویداد فرهنگی نوروزگاه سازمان میراث فرهنگی خبر داد:

تجربه ای متفاوت برای اصفهان 
در نوروز 96

نشستن غبار فراموشی بر سبک غنی معماری ایرانی- اسالمی در ابنیه مسکونی به گونه ای است که دیگر نمی توان 
نام و نشانه ای از معماری اصیل ادوار گذشته در بناهای فعلی مشاهده کرد.

  عملیات عمرانی 
در حریم کاخ گلستان متوقف شد

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی گفت: ادامه عملیات 
عمرانی در حریم کاخ گلستان متوقف شده است و نیروهای یگان به 

صورت شبانه روزی در این محل مستقر هستند.
ســردار رحمت الهی با اعالم این خبر افزود: ادامه عملیات عمرانی 
در محدوده حریم کاخ گلستان منوط به اعالم نظر معاونت میراث 
فرهنگی و اداره کل امور پایگاه هاســت؛ چراکه این اثر ثبت جهانی 
شــده و هرگونه ساخت وســاز در اطراف آن باید براساس ضوابط  
تعریف شــده برای آثار جهانی انجام شــود. وی ادامه داد: براساس 
پیگیری هایی که شخصا انجام دادم به فرمانده یگان حفاظت استان 
تهران تاکید شد که نیروهای یگان به طور شبانه روزی در این محل 
 مســتقر باشــند هرچند عملیات عمرانی در این محدوده متوقف 

شده است.
فرمانده یــگان حفاظت ســازمان میراث فرهنگــی تصریح کرد: 
پایگاه های جهانی با استقرار نیروهای دائمی یگان حفاظت، تحت 
نگهداری هســتند و هرآنچه در محدوده این پایگاه ها اتفاق بیفتد 

بالفاصله پس از مشاهده نیروهای یگان متوقف می شود.
ســردار رحمت الهی اضافه کرد: یگان حفاظت ســازمان میراث 
فرهنگی براساس وظایف ذاتی خود با هر اقدامی که منافع میراث 
فرهنگی را تهدید کند با توجه به اختیارات قانونی، برخورد قانونی 
می کند. وی تاکید کرد: تا زمانی که معاونت میراث فرهنگی و اداره 
کل امور پایگاه های نظر خود را در رابطه با ادامه فعالیت عمرانی در 

محدوده کاخ گلستان اعالم نکنند این عملیات متوقف خواهد ماند.

با مسئوالن

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
کاشــان از مرمت و بازســازی چهار خانه تاریخی در ســال 
جاری در این شهرستان خبر داد. محسن جاوری با تاکید بر 
اینکه این خانه ها مربوط به دوره های قاجاریه و صفویه است 
بیان کرد: برای تعمیر اضطراری و استحکام بخشــی این آثار 
به صورت مشــارکتی، یک میلیارد ریال اعتبار ملی و بخش 
خصوصی هزینه شــده اســت. رییس اداره میراث فرهنگی 
کاشــان با توجه به ازدیاد تنوع در معماری ساخت خانه های 
تاریخی، از کاشــان به عنوان موزه خانه های تاریخی کشور 

یادکرد و افزود: یکی از این آثار در شــهر نیاســر از توابع این 
شهرستان و بقیه در شهر کاشان قرار دارند. وی خاطرنشان 
کرد: نهضت تعمیر، بازســازی، مرمت و استحکام بخشــی 
خانه های تاریخی برای نخســتین بار در کشور در دهه 70 از 
شهرستان کاشان آغاز شــد که با توجه به تنگناهای مالی و 
کمبود اعتبار، این روند با مشارکت بخش خصوصی همچنان 
ادامه دارد. جاوری از مرمت و بازسازی سه خانه تاریخی دیگر 
تا پایان سال جاری در شهرستان کاشــان خبر داد و گفت: 
این خانه ها با مشــارکت بخش خصوصی به ســفره خانه و 
اقامتگاه های بومی تبدیل می شــوند. محسن جاوری گفت: 
هم اکنون بیش از 20 خانه ارزشمند و تاریخی در شهرستان 
کاشــان توســط بخش خصوصی در حال مرمت و بازسازی 
است. وی با اشــاره به 14 باب خانه های تاریخی کاشان که 
به اقامتگاه بومی و یا سفره خانه سنتی تبدیل شده اند، گفت: 
با برنامه ریزی های به عمل آمده مقررشــده اســت شمار این 
خانه ها تا پایان ســال 96 با مشارکت بخش خصوصی به 29 
باب برســد. رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری کاشــان تصریح کرد: واگذاری خانه های تاریخی 
به بخش خصوصی افــزون بر اشــتغال زایی و رونق گرفتن 
صنعت گردشگری در منطقه، سبب حفظ و حراست بیشتر 

از این بناها و همچنین کاهش هزینه های دولت می شود.
گفتنی اســت حدود 600 خانه تاریخی که بیشــتر آنها از 

دوره های قاجار و بعضا صفویه است در کاشان وجود دارد.

طرح راه انــدازی اولین موزه ملی چــوگان در اصفهان در 
شورای فنی اداره کل استان در آســتانه ثبت جهانی این 

میراث ناملموس تصویب شد.
 فریدون الهیاری با اعالم این مطلــب تاکید کرد: با توجه 
به اینکه ورزش تاریخی و حماســی چــوگان در ایران از 
سابقه ای بیش از سه هزار سال برخوردار است، با بررسی 
منابع و اسناد، چنین نتیجه گیری به عمل آمده که ایران 
خاســتگاه اصلی ورزش چوگان در تمام جهان به شــمار 
می رود. الهیاری افــزود: در عصر صفــوی و به ویژه پس 

از انتخاب اصفهــان به عنوان پایتخت صفوی، این شــهر 
آخرین جلوه گاه ایــن ورزش تاریخی به شــمار می رود. 
این ورزش تاریخی ریشه در تالش ایرانیان برای مبارزه با 
مخاطراتی داشته که همواره میهن شان را تهدید می کرد، 
به همین دلیل میــدان امام)ره( اصفهان بــه اصلی ترین 

جایگاه این ورزش تاریخی تبدیل شد.
الهیاری همچنین تاکید کرد: خــروج این ورزش تاریخی 
از ایران، باعث شــده امروزه بیش از 77 کشــور جهان به 
این ورزش تاریخــی بپردازند؛ بنابراین ســازمان میراث 
فرهنگی جهت احیــای ایــن ورزش تاریخــی در ایران 
 در کنار فعالیت های فدراســیون چوگان ایــران و هیئت 
 چوگان اســتان، تصمیــم به ثبــت جهانی ایــن ورزش 
 تاریخی به عنــوان یک اثر میــراث ناملمــوس تاریخی

 گرفته است.
الهیــاری در زمینه تصویب طرح موزه چــوگان نیز اظهار 
داشــت: با توجه به تهیه پرونده ثبــت جهانی این ورزش 
تاریخی و به جهت تســریع در روند تصویب این پرونده در 
شــورای جهانی ثبت سازمان یونســکو، طرح اولیه ایجاد 
موزه چوگان در محور شــمال و شــمال غــرب مجموعه 
جهانی کاخ چهلســتون و در محور غربی تــاالر تاریخی 
تیموری با مشــارکت اداره کل میراث فرهنگی اســتان و 
هیئت چوگان در شــورای فنی ایــن اداره کل مطرح و با 

اکثریت آرا به تصویب رسید.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان:

کاشان، موزه ای از خانه های تاریخی است
در آستانه ثبت جهانی میراث ناملموس چوگان؛

اولین موزه ملی ورزش چوگان در اصفهان راه اندازی می شود

قاب روز

در سرتاسر دنیا سواحلی وجود دارند که از قوانین عادی کائنات پیروی نمی کنند و تفاوت های قابل توجهی با سواحل معمولی دارند، مانند سواحل شنی که در تاریکی می درخشند و یا سواحل صورتی که برق می زنند.

عجیب ترین سواحل دنیا 

غربت معماری غنی ایرانی-اسالمی؛

 سبک های اصیل از یاد رفت
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پیشنهاد  سردبیر:ویژه
هوای اصفهـان را داریم ...

شاید بتوان گفت اجرای طرح سه شــنبه های بدون خودرو که طی چند ماه گذشته، شهر 
تاریخی اصفهان را به عنوان یک شهر حامی محیط زیست شاخص تر کرده، به عنوان یکی 
از فعالیت های شاخص پویشی قلمداد می شــود که این روزها دومین سال فعالیت خود را 

 آغاز کرده است. پویش مردمی ترافیک شــهر اصفهان که با محوریت شهرداری اصفهان 
و با همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری، از ابتدای اردیبهشت سال 95، فعالیت 
خود را به صورت رسمی و با رونمایی از شــعار و نماد خود آغاز کرد، حاال رفته رفته، وارد فاز 
اجرای برنامه های فرهنگی خود در حوزه ترافیک شده است. این پویش مردمی تالش می کند 
تا اصفهان را به روزگارانی ببرد که آسمان این شهر همیشه فیروزه ای بود و مردم بدون نگرانی 
 از استنشاق مونوکسیدکربن و سرب نفس می کشــیدند و چهارباغ محل گذر آدم ها بود 
 نه جوالنگه ماشــین ها و موتورهایی که با بوق های ممتد خود، آرامش را از شهر گرفته اند 
و با دود به جنگ یادگار صفوی رفته اند و راه نفسش را بسته اند. به بهانه 29 دی؛ روز هوای پاک 
برآن شدیم تا نگاهی مختصر به اقدامات این پویش مردمی از ابتدای شروع به فعالیت تا کنون 

داشته باشیم.

پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان از آغاز تا کنون؛ 

هوای اصفهـان را داریم ...
هشت ماه نخســت فعالیت این پویش مردمی، به جلب 
 مشــارکت نهادهای مختلــف و همــکاری و همراهی 
با ده ها نهاد شهر اصفهان منجر شد. سازمان های مختلف 
شهرداری اصفهان، فرماندهی انتظامی استان اصفهان، 
پلیس راهور، اداره کل محیط زیست، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهر اصفهان، صدا و سیمای مرکز اصفهان، 
حوزه هنری، آموزش و پرورش و ده ها ارگان دیگر شــهر 
اصفهان، رفته رفته با اهداف و فعالیت های آن آشنا شده و 
به جرگه حامیان آن پیوستند. از سوی دیگر، سازمان های 
مردم نهاد این دستگاه ها با محوریت جوانانی که دغدغه 
»هوای اصفهان« را دارند، همه و همه گرد هم جمع شدند 
تا با تقویت این پویش، آسمان اصفهان را دوباره آبی کنند.

همه هستند

پویش مردمی ترافیک اصفهان که عمــال در نیمه دوم 
سال گذشــته کار مطالعات و پژوهش خود را آغاز کرد، 
پس از نزدیک به هشت ماه کار مطالعاتی و زیرساختی، 
سرانجام اردیبهشت امســال، با رونمایی از شعار و نماد، 
فعالیت های عملیاتی خــود را به اطالع مردم رســاند. 
مراسم رونمایی از شــعار و نماد پویش مردمی ترافیک 
اصفهان 15 اردیبهشت امســال همزمان با عید مبعث 
 حضرت رســول اکرم و با حضــور هزاران نفــر از مردم 
در باغ غدیر این شهر برگزار شــد و در این مراسم شعار 
این پویش با عنــوان » هوای اصفهــان را داریم « برای 
مردم اصفهان رونمایی شــد. در این مراســم که سردار 
اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، سردار مهری، فرمانده 
پلیس راهور، رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، مهدی 
 جمالی نژاد، شــهردار اصفهــان، نمایندگان اســتان 
در مجلس، اعضای شوراهای اسالمی شهرهای اصفهان 
و ده ها نفر از مســئوالن حضور داشــتند، نزدیک به10 
هزار نفر از مردم این شهر نیز حاضر بودند.  فعالیت های 
پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان از آن تاریخ به صورت 
ملموس تر در شهر اصفهان اجرایی شد و در حال حاضر 
طرح هایی نظیر سه شنبه های بدون خودرو، من دوچرخه 
را دوســت دارم، نه به موتورســیکلت، یکشــنبه های 
اتوبوسی و دیگر طرح های فرهنگ ساز در حوزه ترافیک، 

ادامه دهنده مسیر حرکتی این پویش مردمی است.

رونمایی از شعار و نماد

راه اندازی شــبکه های اجتماعی مختلــف نظیر کانال 
تلگرام، اینســتاگرام، آپــارات و اســتفاده از ظرفیت 
شبکه های اجتماعی به منظور فرهنگ سازی در حوزه 
ترافیک نیــز از دیگر برنامه های ایــن پویش مردمی به 

شمار می رود که این روزها با قوت و جدیت در راه است.
تالش اصلی در این حوزه، تغییر نــگاه مردم به موضوع 

فرهنگ ترافیک و در نهایت هوای پاک قلمداد می شود.

اجرای فعالیت های گسترده رسانه ای
 در حوزه هوای پاک

پس از آن، طرح سه شــنبه های بدون خودرو در خیابان 
چهارباغ عباسی و با اجرای ده ها برنامه مختلف فرهنگی، 
ورزشــی و تفریحی برگزار شــد. این طرح بــا محوریت 
پویش مردمی ترافیک اصفهان و همراهی دستگاه هایی 
نظیر پلیس راهور، کمیته فرهنگ شــهروندی، سازمان 
فرهنگی تفریحی، سازمان ورزش، خانه انقالب اسالمی 
و ده ها دستگاه فرهنگی برگزار می شود تا مردم اصفهان 
در این طرح، برشی از یک شهر ســالم و بدون خودرو را 
 مشــاهده کنند. قرار اســت که پس از اجرای این طرح، 
هر منطقه شهر اصفهان، یک خیابان بدون خودرو داشته 
باشــد تا فرهنگ پیاده روی و پیاده راه شدن خیابان های 
تاریخی کالنشــهر اصفهان، بیش از گذشته در این شهر 
رواج پیدا کنــد. آغازکنندگان راه ایــن پویش مردمی 
امید دارنــد که با گرایش بیشــتر مردم بــه موضوعات 
فرهنگی ترافیک و افزایــش توجه آنها، قوانین راهنمایی 
و رانندگی در کنار اســتفاده از وســایل حمــل و نقل 
پاک، زمینه رسیدن به شهری ســالم و عاری از هرگونه 
 آلودگــی را فراهم کنند. اصفهان کــه از دیرباز به عنوان 
» شهر دوچرخه ها «، همواره زبانزد گردشگران داخلی و 
خارجی از سرتاسر جهان بوده، می تواند با فرهنگ سازی 

در این حوزه، بار دیگر شهرت جهانی خود را بازستاند.

سه شنبه های
 بدون خودروی چهارباغ عباسی

طرح داور ترافیک قالبــی جدید ازتذکر بــه رانندگان 
متخلف اســت که به واســطه آن ازآثار ونتایج ترافیک 

ایجاده شده ازتخلف شان آگاه می شوند. 
 در این طــرح رانندگانی کــه ازآنان یکــی از تخلفات 
زیر سربزند همانند اخطار مسابقه فوتبال، توسط داوران 
 ترافیکی که آمــوزش های الزم رادیده انــد، کارت زرد 
 می گیرند: توقف درایســتگاه وســایل نقلیــه عمومی، 
پارک در محل توقف مطلقا ممنوع، توقف روی خط عابر 

پیاده، بستن راستگرد، پارک دوبل، سدمعبر.

اجرای طرح 
 نصب طرح های » هواداران شــهریم « در جای جای شهر اصفهان داور ترافیک 

 و پل های عابر پیاده که در راســتای اقدامات فرهنگی معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در پویش مردمی ترافیک صورت 
 گرفته، نگــرش جدیدی به مقوله تالشــگران حــوزه حمل و نقل 

به شمار می رود. 
تالش اصلــی این بوده که همه کســانی که در حــوزه حمل و نقل 
فعالیت کرده و بــه نوعی زمینه رســیدن به هوای پــاک را فراهم 
می کنند، مورد توجه قرار گیرند. این تالشــگران کــه از رانندگان 
تاکسی گرفته تا رانندگان اتوبوس، متولیان ایستگاه های دوچرخه، 
ناوبران مترو و دیگر اعضای خانواده حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

به شمار می روند، همه  همه همراه هوای پاک نصف جهان هستند.

مراســم تجلیل از شــهروندان و نمونه هــای ترافیکی شــهر اصفهان 
روز یکشــنبه 11 مهر با حضور مســئوالن اســتان اصفهــان در اتاق 
بازرگانی اصفهان به مناســبت هفته ناجا برگزار شــد. در این مراسم 
 از 46 شــهروند و مســئول نمونه در حــوزه ترافیک شــهر اصفهان 
به دلیل خدمات و شــاخصه های مختلــف آنها در موضــوع ترافیک 
تقدیر بــه عمل آمــد. در این مراســم از رســول زرگرپور اســتاندار 
اصفهان، حســن رحیمی دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان 
اصفهان، مهدی جمالی نژاد شــهردار اصفهان، ســرهنگ حســین 
 غالمی رییــس پلیس ســابق راهور اســتان اصفهان، اکبــر ابراهیم 
نجف آبادی قاضی دادســرای نظام، حمیدرضا پیرپیــران مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان اصفهان، سرهنگ غالمحسین سلطان پناهی 
کارشناس آزمایشات رانندگی موسسه راه گشا، علیرضا صلواتی معاون 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، ماشــاا... کاظمی مدیرکل 
دفترفنی استانداری اصفهان، ســرهنگ صفر ملکوتی خواه کارشناس 
کانون آموزشــگاه های رانندگی اســتان اصفهان، مســعود حســین 
 میرزایی مدیرعامل شــرکت توسعه مجتمع های ســیاحتی فرهنگی 
 و ورزشی، محمدعلی احمدی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی اصفهان، 
حسن جعفری مدیر سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان، 

سعید ساکت رییس پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان تجلیل شد.

نگرش جدید به تالش های تالشگران
 حوزه حمل و نقل

تجلیل از شهروندان و نمونه های ترافیکی
استاندار اصفهان گفت: شهادت می دهم که فعالیت های  شهر اصفهان

» فرهنگ ترافیکی « انجام شــده در شهر اصفهان، هیچ 
 جای ایــران انجام نشــده و بی نظیر اســت و همه باید 
در تداوم این برنامه ها همراه باشــند. رســول زرگرپور 
در نخستین روزهای آبان امســال در جلسه کمیسیون 
تلفیق شــهر اصفهان که با حضور مدیران شــهرداری 
اصفهان و اعضای شورای اســالمی این شهر برگزار شد، 
با تمجید از فعالیت های فرهنگی صورت گرفته  در حوزه 
ترافیک شهر اصفهان گفت: شــهادت می  دهم کارهای 
تبلیغی و فرهنگــی صورت گرفته حوزه ترافیک شــهر 
اصفهان در هیچ کجای ایران اجرا نشــده و این موضوع 

جای تقدیر دارد. 
اســتاندار با اشــاره به اهمیــت توجه بــه موضوعات 
 فرهنگی در زمینه ترافیک کالنشــهرهای کشور گفت: 
 نباید فرامــوش کنیم که مســائل تبلیغــی و فرهنگی 
در حوزه ترافیک، قدم نخســت مســائل و مشــکالت 

ترافیکی به شمار می رود و اهمیت بسیاری زیادی دارد.

طــرح سه شــنبه های بــدون خــودرو و پیــاده راه 
کــردن خیابــان چهارباغ عباســی شــهر اصفهان در 
 نخستین جشــنواره ســمن های محیط زیستی کشور 
 به عنوان تجربه موفق ملی برگزیده شــد. مراسم تقدیر 
از برگزیــدگان این جشــنواره روز 11 آبــان با حضور 
معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس ســازمان 
محیط زیست و محمد درویش، مدیرکل مشارکت های 
مردمــی ســازمان حفاظت محیــط زیســت در مرکز 

همایش های بین المللی این سازمان برگزار شد.
 در نخســتین جشــنواره تجربیات موفق ســمن های 
محیط زیســتی، گردشــگری پایدار و انجمن ها، پویش 
مردمی ترافیک شــهر اصفهان با طرح سه شــنبه های 
 بدون خودرو و پیاده راه شــدن خیابان چهارباغ عباسی 

به عنوان تجربه موفق ملی مورد تقدیر قرار گرفت.

این فعالیت ها در ایران بی نظیر است

معرفی طرح سه شنبه های بدون خودروی 
اصفهان به عنوان تجربه موفق ملی

 برنامــه رادیو جوونی، یکــی از برنامه هــای پرطرفدار 
صدا و سیما، تابستان امسال و به دعوت پویش مردمی 
ترافیک شــهر اصفهان راهی اصفهان شد و ویژه برنامه 
اصفهان خود را با همکاری این پویش مردمی اجرا کرد. 
این برنامه که طرفداران خاص خــود را در جای جای 
 ایران دارد، تالش کــرد که با حضــور در نصف جهان، 
 با پویش مردمی ترافیک اصفهان برای رسیدن به شعار 

» هوای اصفهان را داریم « همراه شود.

آیین آغاز به کار پلیس افتخاری ترافیک و اجرای طرح 
گذرگاه ایمن عابر پیاده برای نخســتین بار در ســطح 
کشــور در اصفهان و با همکاری پویش مردمی ترافیک 
شهر اصفهان10 شهریور امسال در میدان امام اصفهان 
 برگزار شد. در این مراسم برای نخستین بار در اصفهان 
و در ســطح کشــور از طرح پلیس افتخــاری در حوزه 
ترافیک رونمایی می شد تا مردم با مشارکت بیشتر خود با 
همیاران پلیس و نیروی انتظامی بتوانند در مسیر ترویج 

فرهنگ ترافیکی و حمل و نقل، گام های موثری بردارند.
امروزه معضــالت ترافیکی در اصفهان پلیــس را برآن 
داشــته تا با بهره گیری از ظرفیت هــای پویش مردمی 
ترافیــک، قریب به300 نفر از بازرســان نامحســوس 
کنترل ترافیک، حدود300 هزار نفر به عنوان همیاران 
 پلیس و اخیرا به کارگیری50 نفر پلیس افتخاری بتواند 

این مشکالت را رفع کند. 

همزمان با افتتاح جــاده امن و امید و آییــن آغاز به کار 
مجموعه موسسه های ترافیکی و زیست محیطی ترازیست 
در شهر اصفهان، رســول کربکندی، دروازه بان سابق تیم 
ملی ایران به عنوان سفیر سازمان محیط زیست انتخاب 
 شــد. آیین آغاز به کار مجموعه موسســه های ترافیکی 
و زیست محیطی ترازیست در شهر اصفهان با حضور تعداد 
زیادی از فعاالن زیست محیطی و مسئوالن در مجموعه 
سیتی سنتر اصفهان برگزار شــد. این مراسم که به نوعی 
همراهی جامعه پزشکی و جامعه ورزشی اصفهان به شمار 
می رفت، به نوعی این دو بخــش از جامعه را برای کمک 
به شاخص های محیط زیستی کشــور با یکدیگر همراه 
کرده بود. در این مراســم، رســول کربکندی، دروازه بان 
سابق تیم ملی فوتبال ایران و پیشکسوت فوتبال اصفهان 
به عنوان سفیر سازمان محیط انتخاب شد. کربکندی که 
مسئله ترافیک و محیط زیست را در جامعه کنونی به عنوان 
دغدغه خود می داند، اعتقاد دارد که برای رفع مشــکالت 

زیست محیطی کشور، همه باید وارد عرصه شوند.

دعوت از برنامه رادیو جوونی
 در کوه صفه اصفهان

مراسم رونمایی طرح
 » پلیس افتخاری ترافیک «

آغاز به کار مجموعه موسسه های 
ترازیست با رویکرد زیست محیطی

1- دوســال گذشت. به سال 95 رســیدیم. در این دوسال، 
با انواع و اقســام مصاحبه ها از سوی مســئوالن در زمینه 

آلودگی هوای اصفهان رو به رو بوده ایم. 
کالنشــهر صنعتی ایران، در این ســال ها عالوه بر بی آبی 
و خشکســالی با معضل آلودگی هوا و ترافیــک هم رو به رو 
 بوده و اســتاندار مدام از این معضالت به عنوان مشــکالت 
و دغدغه های اصلی استان نام برده و خواهان توجه دولت به 

مسائل اصفهان در قالب » مشکالت ملی « شده است. 
2- شهریورماه امســال بود که رســول زرگرپور اعالم کرد 
» در ســال 92 در مدت 5 ماهــه ابتدای ســال، تنها یک 
روز هوای پاک داشتیم که در ســال 95 این آمار، به 6 روز 
رســیده اســت. « این رقم مربوط به نیمه اول سال است و 
 در نیمه دوم که به علت پدیده اینورژن آلودگی هوا بیشــتر 
می شــود، مســئوالن بیشــتر روی این موضــوع تمرکز 
 می کنند. معصومه ابتکار، رییس ســازمان محیط زیســت 
در سفری که اخیرا به اصفهان داشت ، اعالم کرد » موضوع 
آلودگی هوا در کالن شهرها به خصوص در اصفهان کاهش 
پیدا کرده اســت « و تاکید کرد اصفهان الگویی از موفقیت 
 دولت و ملــت برای بهبود شــاخص آلودگی هــوا بوده که 

این امر حاصل تالش و زحمات دولت یازدهم است.
3- ابتکار در حالی از بهبود شــاخص های کاهش آلودگی 
هوا در اصفهان ســخن می گوید که در اکثــر روزهای نیمه 
دوم سال، در اخبار و رسانه ها اعالم شده که اصفهانی ها در 
خانه بمانند و هوا در این استان آلوده است و اکثراوقات، پس 
از تهران، اصفهان به عنوان آلوده ترین شــهر معرفی شده یا 
اینکه همواره در لیست آلوده ترین ها قرار داشته است. این 

آمار در چندروز اخیر هم اعالم شده است. 
 معصومــه ابتکار رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
 در اصفهــان با اشــاره بــه روزهــای آلــوده در اصفهان 
 در چهارمیــن نشســت کارگــروه کاهــش آلودگــی هوا 
و نخستین جلسه کمیته اســتانی مقابله با پدیده گردوغبار 
 اســتان اصفهان گفت: با اتخــاذ سیاســت های راهبردی 
و خردمندانه اســتاندار اصفهان و تالش های ارزنده مدیران 
استان، تعداد روزهای سالم اســتان در مقایسه با سال 92، 

سه برابر شده است.
4- منظور ابتکار از سیاســت هــای راهبردی اســتاندار 
اصفهــان و تالش های ارزنــده مدیران، احتمــاال همان » 
طرح جامــع کاهش آلودگی هــوای اصفهان « اســت که 
 آن را بــه عنوان موفــق ترین طــرح کاهــش آلودگی ها 
در کشور اعالم کرده است و اجرای همین طرح سبب شده 
تا زرگرپور اعــالم کند که» اصفهان در بحــث آلودگی هوا، 
دیگر اســتان اول کشور نیســت. « این طرح، در دی ماه 
سال 92 تصویب و از ابتدای ســال 93 در اصفهان 
 اجرایی شــد. در ایــن برنامه 38 اقدام اساســی 

در هشــت محور دیده و برای هشــت شهرستان 
و40 نقطه شهری در اســتان برنامه ریزی شد و 

بیش از30 دســتگاه اجرایی و مدیریت 
شــهری در آن نقش دارند.بیشترین 

برنامه در محورهای  این   اقدامات 
حمــل و نقــل و مدیریــت 

ترافیک، ســوخت و بهینه 
انرژی  مصــرف   ســازی 

ثابــت آالینده  منابع  و 
پیش بینی شده است.

مهــم تریــن اهداف 
کاهش  برنامــه  این 
هوا  آلـودگی  پایدار 
کاهش  اصفهان،  در 
روزهــای ناســالم 
تعداد  افزایــش  و 
است. سالم  روزهای 

طـرح  ایـن   اجـرای 
ساله،   10 دوره  در سه 

پنج ســاله و دو ساله 
پیش بینی شد که بنا به 

استان  اذعان مســئوالن 
در مدت دو سال اجرای این 

ناسالم  روزهـای  تعداد  برنامه، 
هوا بسیار کاهش پیدا کرد.

5- زرگرپــور در یکــی از نشســت های 
خود به برخی اقداماتی که در راســتای کاهش 

آلودگی هوا در استان انجام شده، اشاره کرد از جمله :

1- عدد قابــل توجهی از واحدهای گرمایشــی از 
سوخت فسیلی استفاده می کنند که با دعوت 
از مشــاور وزیر نفت، مقرر شد پنج هزار 
 موتورخانه تحت پوشش گاز طبیعی 

قرار بگیرد.
2- استقرار دولت الکترونیک؛ 
طــرح دولــت الکترونیک 
در ریل اجرا قــرار گرفته 
اســتان  مدیریــت  و 
دســتگاه های ذیربط 
را مکلف کرده اســت 
کــه در نیمــه اول 
طـرح  آینده،  سال 
دولــت الکترونیک 
را به طــور کامل در 
اســتان پیاده کنند 
در  آن  نتیجــه  که 
 کاهــش آلودگی هوا 
و صرفه جویی در وقت 

مردم بسیار موثر است.
3- پــروژه کنارگــذر 
شــرق اصفهان در هشت 
سال گذشــته تعطیل بود و 
با مشــارکت صندوق  امسال 
بازنشستگی کشور راه اندازی شد 
که اجرای آن در کاهش آلودگی هوای 

شرق اصفهان بسیار موثر است. 
ادامه طرح کنار گذر غرب نیز در حال اجراست 

که آن هم در کاهش حجم ترافیک و کاهش آلودگی 
هوا می تواند بسیار موثر باشد.

6- ایرنــا می نویســد: آلودگی کالن شــهر اصفهان در دو 
دهه اخیر به حدی رسیده اســت که این شهر در کنار دیگر 
شــهرهای صنعتی کشــور همچون تبریز، تهران، مشهد، 
اراک، مشــهد و اهواز در فهرســت شــهرهای آلوده کشور 
 قرار گرفته و هر روز بیشــتر از روز قبل ســاکنان آن را آزار 
 می دهــد. در آن ســال ها آالینــده های ناشــی از حمل 
و نقــل 74/7 درصد، نیــروگاه های اصفهــان 19 درصد، 
بخش صنعــت حدود 4 درصــد، بخش خانگــی و تجاری 
 کمتــر از 2 درصــد و بخش کشــاورزی نیــز1/16 درصد 

در میزان آلودگی هوای اصفهان سهم داشت.
آلودگی ناشی از فعالیت های تولیدی و صنعتی، انتشار مواد 
شیمیایی، سمی و ضایعات در محیط های شهری به عنوان 
کانون های جمعیتی موجب شد تا سالمت شهروندان مورد 

تهدید جدی قرار گیرد.
تنها در آبــان ماه، حدود 15 روز هوای اصفهان در شــرایط 
ناســالم قرار داشــت و در بســیاری از روزها گوی سبقت 

آلودگی هوا را از پایتخت کشور می ربود.
7- در بسیاری روزها براساس اطالعات مرکز پایش کیفی 
هــوای اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان، 
وضعیــت کیفی هوای شــهر اصفهــان در ایســتگاه های 
مراقبــت دائم بــا عالمت های ناســالم و نزدیــک به قرمز 
اعالم می شــود. در چنین شــرایطی مســئوالن فقط آمار 
و ارقــام مي دهند. شــاخص کیفی هوا در بســیاری روزها 
 بــاالی150 اعــالم و تنفس بــرای کودکان و ســالمندان 
و حتی جــوان ها خطرناک اعالم می شــود، امــا مدیرکل 
 حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان هم مــی گوید 
» اصفهان موفق ترین شــهر در مقابله با آلودگی هواست. «   
ظهرابی گفته که کیفیت هوا نســبت به سال قبل هم بهبود 
قابل توجهی داشته است و با اســتناد به همان آمار و ارقام 
اعالم می کند که در 9 ماهه امسال هفت روز در هوای پاک 

نفس کشیدیم.
8- البد باید خوشحال باشــیم و راضی. این ماجرای مقابله 
با کاهش آلودگی هوا هم فعال مثل همان » برجام « شــده 
 که روی کاغــذ » فتح الفتوح « اســت و موجب گشــایش 
در کار ملت و رونق اقتصاد و اشتغال و همه چیز شده، اما رد 
واقعیت به نظر می رسد مردم آنچنان که باید این گشایش 

ها را به طور ملموس مشاهده نمی کنند.
 شــاید برای دیــدن دوباره آســمان فیروزه ای شــهرمان 
و نفس کشــیدن بدون ماســک، باید منتظر باشیم تا طرح 
جامع کاهش آلودگی هوا در اصفهان نتیجه ملموس بدهد. 
همان طور که برای دیدن گشــایش های برجام باید منتظر 

باشیم. انتظار چیز بدی نیست. هست؟!

» اصفهان دیگر اولین شهر آلوده کشور نیست « و ما باید بابت این خبری که مسئوالن با آب و تاب و ذوق و شوق آن را اعالم  زاینده رود
کرده اند، خوشحال باشیم! 

تا 4-5 سال پیش، طبق گفته همین مسئوالن، اصفهان آلوده ترین شهر ایران بود. فتح ا... معین، عضو شورای شهر اصفهان سال 91 در گفت و گو 
با رسانه ها اعالم کرد که » اصفهان آلوده ترین شهر ایران از نظر موقعیت جغرافیایی و عدم جا به جایی هواست و میزان آالیندگی آن باالست. « 

رسول زرگرپور استاندار هم همین چندوقت پیش اعالم کرد که اصفهان تا سال 92 آلوده ترین شهر کشور بود. 
 دوســال بعد و در دی ماه 93، محمدمهدی امین؛ رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان آمار جالبی از جایگاه اصفهان 
 در لیست شهرهای آلوده دنیا ارایه داد. آماری که تاسف برانگیز و البته هشــداردهنده بود. امین گفت : » اصفهان جزو 10شهر آلوده در دنیا 

و پنجمین استان صنعتی خاورمیانه است. «

با نگاهی به اظهارنظرهای مسئوالن استان اصفهان درباره » آلودگی هوا «؛ 

آلودگی هوای اصفهـان و برجام!
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
نابرده رنج، گنج میسر نمی شود

 با رعایت یکســری نکات مهم می توان به خوشــبختی 
و رضایت از زندگی دست پیدا کرد. در این مطلب موانع 

دستیابی به این هدف معرفی می شوند.
خوشبختی خریدنی نیست، اما می توان آن را به راحتی 

تجربه کرد.
در اینجا لیستی از چندین عمل رایج را عنوان می کنیم 

که هیچ وقت نباید در زندگی تان آنها را راه دهید.
 دوستان نادرست را کنار بگذارید

با آدم های نادرست نشست و برخاست نکنید و هیچ وقت 
برای بودن با کسی که ارزش شما را نادیده می گیرد اصرار 
نورزید. یادتان باشد آنهایی که در زمان خوشی کنار شما 
می مانند هیچ وقت قابل اعتماد نیســتند. مهم کسانی 
هستند که در ناخوشــی ها و نامالیمات زندگی کنارتان 

بوده و می توان آنها را دوستان واقعی نامید.
 از مشکالت تان فرار نکنید

نیازهای خودتــان را پنهان نکنید و بــه خودتان دروغ 
نگویید. دردناک ترین مسئله این است که وقتی شدیدا 
درگیر دوســت داشــتن دیگران هســتید، خودتان را 
فراموش می کنید و یادتان می رود که شــما هم فردی 

منحصر به فرد هستید.
باید به دیگران کمک کنید، اما در کنــار آن از خودتان 
غافل نشوید. سعی نکنید تظاهر به چیزی داشته باشید 
که نیستید. خودتان را تغییر ندهید تا آدم ها دوست تان 
داشته باشند و مطمئن باشید آنهایی که باید، دوست تان 

خواهند داشت. 

 - دردهایی در این دنیا هســت، به آن عظمــت که دیگر 
در برابر آن ها از اشک کاری ساخته نیست!

- خوشبختی درونی اســت نه بیرونی، از این رو به آن چه 
هستیم بستگی دارد، نه آن چه داریم.

- پول مانند حس ششم اســت که در صورت نبود آن دیگر 
حواس پنجگانه به خوبی کار نمی کنند!

 - بشر به طور معمول بر اساس ســیرت خود فکر می کند 
و بر اساس دانش خود و افکار عمومی رایج سخن می گوید، 

اما عموما بر مبنای عادت عمل می کند. 
- هیچ چیز در دنیا خطرناک تــر از جهل خالصانه و نادانی 

آگاهانه  نیست. 
 - برخی نومیدانه در قید بندگی هســتند و به غلط چنین 

می پندارند که آزادند. 

 به کسانی گفته می شود که در مسیر زندگی با تحمل و سختی 
به موفقیت می رسند.  سال ها پیش در ایران پادشاهی حکومت 

می کرد که به اهمیت آموزش و پرورش پی برده بود. 
شــاه مدت ها به دنبال یک معلم خوب و باســواد بود که بتواند 
آموزش پسرش را با اطمینان به او بسپارد. معلم های مختلفی 
آمدند و رفتند تا اینکه شــاه از میان این همــه معلم، مردی را 
انتخاب کرد و به او قول داد، اگر بتواند پسرش را به خوبی تعلیم 
دهد ثروت قابــل توجهی به او خواهــد داد. معلم قبول کرد که 

خواسته پادشاه را به بهترین نحو انجام دهد.
فقط به این شرط که معلم حق داشته باشد، سخت گیری های 
 الزم و حتی تنبیه به موقع را برای ولیعهد انجام دهد. پادشــاه 
با اینکه خیلی پســرش را دوســت داشــت ولی آگاه بود که او 
 باید برای ســوادآموزی به سختی تالش کند. پســر شاهزاده 
در سن پایین به این معلم سپرده شد تا مورد تعلیم و تربیت قرار 
گیرد. هر روز از طرف معلم تکالیفی به او ســپرده می شد که او 
 موظف بود آنها را انجام دهد و اگر انجام نمی شد معلم به شدت 
با او برخورد می کــرد. در حیاط قصر درخــت آلبالویی بود که 
 همیشه یک شــاخه از آن را معلم کنده بود و به شکل ترکه ای 
در دست داشت اگر ولیعهد ســواالت معلم را به درستی پاسخ 
نمی داد، یک ترکه می خورد.  پسر شاه چندین بار از سختگیری 
 معلم نزد پدرش شــکایت کرده بود. ولی شــرطی بود که قبل 
از شــروع کار پدرش پذیرفته بود و نمی توانست قولش را برهم 

 بزند. البته پدر می دید که این سخت گیری ها چقدر مفید بوده 
و پســرش در درس روز به روز پیشــرفت بیشــتری می کند.  

چندین سال گذشت تا کم کم پسر به سنین جوانی رسید. 
او تقریبا توانســته بود تمام علوم زمانه را از معلم خود بیاموزد، 
شاه که از عملکرد معلم خیلی راضی بود، ثروت قابل توجهی به 
 معلم بخشــید و او را راهی خانه اش کرد. ولیعهد با رفتن معلم 
ســخت گیرش خیال می کــرد از تعلیم خالص شــده. ولی 
مدتی نگذشــته بود که به دستور شاه پســرش آماده آموزش 
اصول نظامی شــد. پسر اول خیلی ناراحت شــد ولی کمی که 
گذشــت متوجه شــد آموزش نظامی با تنبیه همراه نیســت. 
 چون فرمانــدگان نظامی مراعات مقــام و رتبــه او را در آینده 
می کردند و احترام خاصی برای او قائل بودند. این رفتار مهربانانه 
آنها باعث شــده بود او روز به روز کینه بیشتری نسبت به معلم 
کودکی اش پیدا کند. بعد از چند ســال شــاه مرد و پســرش 
جانشین او شــد. چند روزی از تاجگذاری نگذشته بود که یک 
روز وقتی شاه جوان در حیاط قصر در حال قدم زدن بود، ناگهان 
 چشــمش به درخت آلبالو افتاد و تمام ترکه های آلبالویی که 
در کودکی از معلمش خورده بود یادش آمد. شــاه جوان با خود 
فکر کرد حاال که قــدرت را در دســت دارد، تالفی کند و چند 
 ضربه ترکه آلبالو بــه معلمش بزند و یکــی از نگهبانان قصر را 
به دنبال او فرســتاد.  نگهبان به منزل معلم رفت و گفت: شــاه 
دستور فرمودند هرچه ســریع تر خود را به قصر برسانید. معلم 

که خبر تاج گذاری پسر شاه را شنیده بود، پرسید: شاه با من چه 
کار دارند؟ نگهبان پاسخ داد: نمی دانم. امروز که در باغ در حال 
قدم زدن بودند جلوی درخت آلبالو که رسیدند، نگاهی به درخت 
 انداختند و به من گفتند بیایم و شــما را به قصر ببرم. معلم که 
از کینه شــاه جوان نســبت به خودش آگاه بود فهمید که شاه 
 حاال که قدرت در دســت اوســت می خواهد تالفی کند. معلم 
همین طور که به طرف قصر می رفت دید میوه فروشی آلبالوهای 
تازه و قرمز رنگی را برای فروش گذاشته مقداری خرید و در جیب 
خود ریخت. به قصر که رسید سالم کرد، شاه جوان پاسخش را 
داد و گفت: اســتاد کجا رفتید؟  بعد به ترکه آلبالو اشاره ای کرد 
و گفت: این را می شناسی؟ معلم پاســخ داد: چوب تازه درخت 

آلبالوست، بله می شناسم.
 شــاه گفت: می دانی می خواهم با آن چــه کار کنم. معلم که 
می دانست شــاه می خواهد با آن ترکه چه بالیی سرش بیاورد، 
پیش دســتی کرد و گفت: نمی دانم ولی بهترین کار این است 
 آن را جایی بگذاری که همیشه پیش چشم تو باشد. شاه گفت: 
چرا آن را جلوی چشم هایم بگذارم؟ معلم آلبالوها را از جیبش 
درآورد و به طرف شــاه گرفت و گفت: این آلبالوها را می بینی 
چقدر قشنگ هستند. اگر درخت آلبالو گرمای تابستان و سرمای 
زمستان را تاب نمی آورد نمی توانســت چنین آلبالوی خوبی 
محصول دهد. شما شــاگرد قدیم من هم اگر آن همه تالش و 
سختی را پشت سر نمی گذاشتید به این باسوادی و درک و فهم 
امروز نبودید. شاه از این تشبیه خوشش آمد، لبخندی به معلم زد 

و از او خواست تا در دربار بماند و از وزیران شاه باشد.

لذت زندگی

دانستنی ها

- در بروکلین نیویورک شما می توانید یک مادر را با دستمزد روزانه 40  
دالر اجاره کنید که او به حرف های شما گوش می کند، شما را نصیحت 
می کند، برای تان آشپزی می کند و در کارهای خانه کمک تان می کند. 
- به طور میانگین افرادی که تمایل به شــب زنده داری دارند، نسبت به 

افرادی که زود می خوابند خالقیت و IQ باالتری دارند. 
- گیرنده های درد در بدن زنان دو برابر مردان اســت ولی توانایی تحمل 

درد توسط زنان خیلی بیشتر است. 
 - کاروشــی؛ یعنی مرگ بــر اثــر کار بیش از حــد، این پدیــده فقط 
در جایی مثل ژاپن اتفاق می افتد، به این ترتیب که افراد در همان سنین 

جوانی بر اثر کار بیش از حد می میرند. 
 - طبــق نتایج یــک تحقیــق، جراحانــی که بــازی هــای ویدئویی 
 می کننــد، 37 درصد خطــای کمتر و 29 درصد ســرعت بیشــتری 

در عمل های جراحی، نسبت به جراحانی که بازی نمی کنند، دارند. 
 - تنهــا 7 درصد از چینــی ها مذهبی هســتند و این موضــوع چین را 
 به غیر مذهبــی ترین کشــور دنیــا تبدیل کرده اســت، ایــن مقدار 
 در تایلنــد کــه مذهبی تریــن کشــور جهان اســت، بــه 94 درصد 

می ر سد.
- بزرگ ترین هرم در مصر از 6/3 میلیون تن مواد ســاختمانی ســاخته 
 شــده اســت که این عدد بیش از تمامی مواد ســاختمانی به کار رفته 

در ساخت کلیساها در انگلستان است.

موفقیت

روی اهداف اصلی تمرکز کنید
باید برای کاری که انجام می دهید دانش و مهارت های اساســی را 

داشته باشید. این ضروریات مرتبا در حال تغییر هستند. 
در وهله نخســت باید توانایی ها و مهارت های اساسی که این امکان 

را فراهم می کند تا کارتان را انجام بدهید به دست آورید. 
اما اهداف اصلی مورد نظر همواره در کار شــما نقش بنیادی را ایفا 

می کند و تعیین کننده موفقیت یا شکست شما در کارتان هستند. 
اگر می خواهید در کارتان موفق باشــید باید در حوزه اهداف اصلی 

کار توانا باشید، حوزه ای که مسئولیت کامل آن با شماست. 
اگر شما در این حوزه فعال نباشید، هیچ کس دیگری در آن فعالیت 
نخواهد کرد. حوزه اهداف اصلی حوزه فعالیت هایی اســت که شما 
آن را تحت کنترل داریــد، حوزه ای که از یک طــرف برون داد کار 
شماســت و از طرف دیگــر درون داد کار دیگران اســت و موجب 

همکاری بین شما و دیگران می شود. 
نقطه شروع داشــتن عملکرد باال برای شما این است که ابتدا اهداف 
اصلی کارتان را مشــخص کنید. با رییس تان در این مورد صحبت 
 کنید و فهرســتی از بــرون دادن های حوزه کاری تــان تهیه کنید 
و مطمئن شوید که افرادی که از نظر شغلی مافوق شما، هم تراز شما 

و نیز پایین تر از شما هستند با این فهرست موافقند. 
 به عنوان مثــال، برای یک فروشــنده پیدا کردن مشــتری جدید 
از اهداف اصلی محسوب می شود. موفقیت در این کار بخش اساسی 
تمامی فرآیند فروش است. تمام کردن یک فروش هم از هدف های 
اصلی این شغل محســوب می شود. به انجام رســیدن یک فروش 
موجب می شود تا زحمات بســیاری افراد دیگر که در تولید و ارایه 

محصول یا خدمات عرضه شده سهیم بوده اند به نتیجه برسد.

قورباغه ات را قورت بده!
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یکی از شــاگردان شــیوانا که فردی باهوش بود، به دلیل 
اینکه وزن باال و شــکمی بزرگ داشــت، همیشــه هنگام 
تمرینات ورزشــی مدرســه کم می آورد و از دیگران عقب 

می ماند. 
روزی او نزد شــیوانا رفت و با ناراحتی گفت: نمی دانم چرا 
نمی توانم هم وزنم را پایین بیاورم و هم این شــکم بزرگ 
را آب کنم؟ در حالی که دوســتم که از من هم چاق تر بود، 
توانسته است در عرض ســه ماه راحت به وزن ایده آل خود 
برســد، البته نکته اینجاســت که من هم همپای او ورزش 

کرده و برای خودم برنامه غذایی درستی داشته ام. 
 شــیوانا گفت: من شــک ندارم که برای او تناســب اندام 

 و کاهش وزن اولویت بــوده و با اراده کامــل برنامه غذایی 
و ورزشی خود را دنبال کرده است. 

 در حالی که برای تو کــم کردن وزن، فقط یــک آرزو بود 
 و تو انتظار داشــتی شــکمت خود به خود کوچک شــود! 
برای اثبــات این حقیقت بیــا با هم همین اآلن به ســراغ 

دوستت برویم تا ببینیم او چه می کند.
 شــاگرد چاق قبول کرد و همراه شــیوانا به جست و جوی 
دوستش پرداخت. بعد از مدتی او را در حال شکستن هیزم 

پیدا کردند. 
 شیوانا به شــاگرد ورزیده نزدیک شــد و از او پرسید: چه 
می کنی؟ شاگرد ورزیده گفت: امروز صبح مثل بقیه بیکار 
بودم و به دنبــال راهی برای آب کــردن چربی ها و تقویت 
عضالت بدنم گشتم، دیدم شکســتن هیزم ها هم سوخت 
 زمستان مدرســه را فراهم می کند و هم بدنم را به ورزش 

و تحرک وا می دارد. به همین خاطر ساعتی است که به این 
کار مشغولم. 

 شیوانا به سمت شــاگرد چاق برگشــت و گفت: دلیلی که 
می خواســتی، همین اســت. این دوســت تو اولویتش را 
ورزیدگی گذاشته است و بقیه کارهای شبانه روزی اش را 

بر اساس آن هماهنگ می کند. 
در حالی که آب کردن چربی ها اولویت زندگی تو نیســت. 
از آن مهم تر اینکه دوســتت برای رســیدن به هدفش هم 
 جدی اســت و دم به دم دنبال بهانه ای برای نزدیک شدن 

به هدفش می گردد. 
یادت باشد هیچ آرزویی خود به خود رخ نمی دهد و پایدار 
 نمی ماند. یعنی باید به ســمتش شــتافت و برای رسیدن 
به آن جدی و مصمم بود. اگر تصمیم جدی بگیری و دست 

از مداومت برنداری، به هر چه می خواهی می رسی. 

مدیر مدرسه ای در کلکته هندوستان، این نامه را  چند هفته قبل 
از شروع امتحانات برای والدین دانش آموزان فرستاده است:

والدین عزیز
امتحانات فرزندان شما به زودی آغاز می شود.

 من می دانم شــما چقدر اضطراب دارید که فرزنــدان تان بتوانند 
به خوبی از عهده امتحانات بر آیند.

 اما لطفا در نظر داشــته باشــید کــه در بین این دانــش آموزان 
یک هنرمند وجود دارد که نیازی به دانستن ریاضیات ندارد.

یک کارآفرین وجود دارد که نیازی به درک عمیق تاریخ یا ادبیات 
انگلیسی ندارد.

یک موزیسین وجود دارد که کســب نمرات باال در شیمی برایش 

اهمیتی ندارد.
یک ورزشــکار وجود دارد که آمادگی بدنی و فیزیکی برایش بیش 

از درس فیزیک اهمیت دارد. 
 اگــر فرزندتان نمرات باالیی کســب کــرد، عالی اســت. در غیر 

این صورت، لطفا اعتماد به نفس و شخصیتش را از او نگیرید.
 به آنها بگویید مشکلی نیست آن فقط یک امتحان بود و آنها برای 

انجام چیزهای بزرگ تری در زندگی به دنیا آمده اند.
به آنها بگویید فارغ از هر نمره ای که کســب کنند، شــما آنها را 

دوست خواهید داشت و آنها را قضاوت نخواهید کرد.
لطفا این را انجام دهید تا ببینید چگونه فرزندان تان جهان را فتح 
خواهند کرد. یک امتحان یا نمره پایین نبایستی آرزوها، استعداد 

و اعتماد به نفس آنها را فدا کند.
 و در پایــان، لطفــا فکر نکنیــد که دکترهــا و مهندســین تنها 

انسان های خوشحال و خوشبخت روی زمین هستند.

سود وکو

کارهایی که شما را
 از معمولی بودن نجات می دهد

تصمیم جدی!

نابرده رنج، گنج میسر نمی شود

مدیر مدرسه

تلنگری بر روح 

هایالیت 

شش گانه های شادمانی ط مثل طلب کن ) 2 ( 
طلب کردن قدرتی بسیار ژرف و تاثیرگذار در ناخودآگاه ما دارد. 

در ناخودآگاه ما توانی بی اندازه عظیم برای خلق کردن موجود است 
که این توان یا نیرو، مســتقیما با منبع توانایی کل در ارتباط است. 
این بخش یا توده عظیم نیرومند فقط با نیــروی قصد ما تحریک 
می شــود و به حالت آماده باش، همیشه مترصد و منتظر فرصتی 
 برای ایجاد خلق و حرکت به سمت مقصدی است که ما میل یا قصد 
می کنیم. هر قدر میل شدید ما یا همان طلب کردن در ما شدیدتر 
باشــد نیروی ســاکن مهیای جهش در ناخودآگاه ما نیز عظیم تر 

خواهد بود. 
به بیان دیگر اقتدار طالب در طلب کردن نیســت مساوی با نیروی 
 عمل در ناخودآگاه ما دارد و هر چه این نیرو عظیم تر باشــد اتصال 

به منبع کل در کیهان نیز سریع تر صورت می گیرد. 
مهم ترین بخش در این قسمت این است که چگونه ما میل به طلب 
 کردن را در خود ایجاد کنیم. اینکه فرمــان صادر کنیم طلب کن 
تا بیاییم، درست ولی شــاید عده ای ندانند طلب را چگونه در خود 
ایجاد کنند. به بیانی دیگر اگر عمل کردن را به یک موتور تشــبیه 
کنیم، سوخت این موتور که همان طلب کردن است را چگونه فراهم 
کنیم؟ همان طور که ما نمی توانیم با فرمــان دادن و امر کردن به 
 یک اتومبیل بگوییم روشن شو! به یک نوجوان یا یک انسان بالغ هم 

نمی توانیم بگوییم طلب کن...
سوخت موتور طلب کردن چیست؟ نیروی سوخت در طلب کردن 
همانا انگیزه اســت و انگیزه میل و گرایشی است که انسان با تعمق 
 و تفکر  و خویشــتن داری در خود به وجود می آورد. حاصل تفکر 
 و خویشتن داری در انســان خودکاو، اقتدار است. این اقتدار، شوق 
و هیجانی مثبت و خالق و ســازنده در وجود ما ایجاد می کند که 
نامش انگیزه اســت. انگیزه در ما میل به خواستن را خلق می کند. 
انگیزه روح طلب کردن اســت و در ما ســوخت و نیروی خواستن 
را تامین می کند. به محض تامین این نیــرو، طلب کردن در ذهن 
یک طالب جان می گیرد و بر پایه اهدافی که هر انسانی برای خود 
طراحی کرده، به جنبش و حرکت مایل می شود و به سمت وصول 

خواسته ها حرکت می کند.

شادمانی 

 موضوع شــادمانی آن قدر ارزشــمند و مهم است که 
هر قدر برای آن قــدم برداریم، باز هم جای دانســتن 
بیشــتر برای رســیدن به آن وجــود دارد. افرادی که 
فلسفه زندگی شان ســختگیری و رنج بردن نیست، در 
 برابر مصائب و مشکالت و ســختی ها قدرتمندتر عمل 

می کنند. 
3- اهمیت پرداختن به تفریح و سرگرمی 

بهتر اســت کمی جدی تر به این مورد نگاه کنیم، چون 
تفریح موضوعی نیست که تصور کنیم هر زمان فرصت 

داشتیم و شرایطش بود به آن خواهیم پرداخت. 
از دیدگاه واقعیت درمانی یکی از 5 نیاز اساســی انسان 
تفریح اســت. دکتر گالسر می گوید: مشــکل از زمانی 
شروع شــد که بازی و تفریح را از زندگی حذف کردیم. 
تفریح و ســرگرمی تعریفــی مشــخص دارد. در واقع 
فعالیتی که برای دقایقی شما را از زندگی روزمره خارج 
کرده و احســاس خوبی را در شــما ایجاد کند، تفریح 
نام دارد. بنابراین کســانی که می گوینــد کار ما تفریح 
ماســت، اشــتباه می کنند. کار هر قدر هم برای کسی 
 لذت بخش باشد کار اســت و تفریح فقط ذوق و شوق 
و لذت بردنــی معقول و صحیح اســت، مثــال فردی 

که بیشــتر کارش با کامپیوتر اســت اگر بــرای تفریح 
فقط از بازی های کامپیوتری اســتفاده کند، تفریح او 
 تاثیر چندانی نخواهد داشــت، چرا که بــا ابزار کارش 
به تفریح می پردازد برای این شخص رفتن به تماشای 
 یک مســابقه ورزشــی مورد عالقه یا گردش و تفریح 
در طبیعــت و امثال آن مــی تواند تفریح محســوب 
 شــود. ســعی کنیم در طول روز حداقل یــک فعالیت 
سرگرم کننده داشته باشیم، حتی ورق زدن یک مجله 
متنوع نیز می تواند تفریح و ســرگرمی محسوب شود 
ودقایقی ما را از روزمرگی خارج کرده و باعث استراحت 

ذهنی مان شود.

کاریکاتور

مدت ها به همین شکل گذشت تا با مینا آشنا شدم. 
دوست نداشــتم این بار او را از دســت بدهم و از سوی دیگر قصد 
داشتم تا به خودم ثابت کنم که من ترسو و بی مسئولیت نیستم. این 
بود که خیلی زود از مینا خواستگاری کردم و با هر بدبختی که بود 

زندگی مان را آغاز کردیم. 
شــاید تا یک مدت از زندگی لذت می بردم و با هر سختی بود آن 
را مدیریت می کــردم. حتی بعدتر هم که دخترمــان به دنیا آمد 
زندگی ام شادتر شــد، اما کار به جایی رســید که احساس کردم 
هیچ لذتی از زندگی ام نمی برم. شــده ام ماشــینی که باید صبح 
 تا شــب کار کند تا خرج زندگی و اجاره خانه و اقســاط را پر کند 
و هر روز هم این وضعیت تکرار می شــود. وقتی خود را با دوستان 

مجردم مقایســه می کردم که آنها چقدر راحت زندگی می کنند 
 و اگر من هم مجــرد بودم اآلن کلــی پول پس انداز کــرده بودم 

مرا بدجوری آزار می داد و برای همین از زندگی بیزار شدم.
مینا را مانعــی برای زندگی راحــت خود می دیــدم و به این فکر 
افتادم که حماقت بزرگــی در زندگی مرتکب شــده ام که ازدواج 
کرده ام. من هنوز ســنی ندارم. نادر حرف هایــش را زد و در این 
زمان کار من تازه آغاز شــده بود. بایــد او را متوجه می کردم که او 
چیزهایی دارد که قدر آنها را نمی دانــد و به چیزهای دیگری فکر 
 می کند. در واقــع عنصر عشــق از زندگی نادر رخت بســته بود 
 و او نیــز ماننــد بســیاری از زوج هــای دیگر بــر اثر فشــار کار 
و مشکالت مالی فراموش کرده بود که همسر او همان کسی است 
که او به خاطرش حاضر به قبول تمام ســختی ها شــده بود. پس 
این نادر بود که عوض شــده بود نه شــرایط و زندگی. متاسفانه ما 
آدم ها بعضی چیزها را مانند همســر یا پدر و مادر به دلیل کثرت 
حضور فراموش می کنیم و مانند همان فردی می شویم که وقتی 
از او پرسیدند جنگل را دیدی؟ پاســخ داد نه! آنقدر درخت جلوی 
جنگل را گرفته بود که نتوانســتم آن را ببینم. نــادر نیاز به یک 
 تلنگر داشت و به یک شوک احتیاج داشــت. او را باید به نقطه ای 
 می رســاندم که متوجه داشته هایش می شــد. پس به عمد قرار 
بعدی ام را با او در یکی از مراکز درمان سرطان گذاشتم. جایی که در 
آن کودکان و زنان زیادی با این بیماری دست و پنجه نرم می کردند 

و همراهان آنها حاضر بودند تا همه چیزشــان را بدهند و عزیزان 
شان دوباره مثل سابق کنارشان باشــند.  در کنار این موارد شروع 
به آموزش های تکنیک عشــق ورزیدن کردم. این که خوشبختی 
یک حس است و نه یک شی که آن را به دست آورد و اگر این حس 
و جوهر عشــق در ال به الی چرخ دنده های زندگی ســیال شود 
مشکالت آنقدر هم سخت و پیچیده به نظر نخواهد رسید. در واقع 
 نادر در زندگی دچار تردید شده بود. او فکر می کرد که اگر ازدواج 
نمی کرد یا اگــر با شــیدا ازدواج می کــرد اآلن زنگــی بهتری 
داشــت. در صورتی که این رویاهایی اســت که ما فکر می کنیم 
 و قطعا واقعیت می توانســت چیز دیگری باشــد. قبول کنیم که 
 انســان ها فراموش کرده اند کــه خداوند برای بنــده اش هرگز 
بد نمی خواهد و باید در هر شــرایطی از داشــته هــای مان لذت 
ببریم. نادر صاحب دختری شیرین و ســالم بود که خود موهبتی 
 بزرگ محسوب می شد. تنی سالم داشت که می توانست کار کند 
و چرخ زندگی را بچرخاند. همســری داشت که پرتوقع نبود و پابه 

پای او کار می کرد. اینها چیز کمی نبود. 
چند ماهی طول کشید تا با شــیوه ها و تکنیک های روان شناسی 
عشــق به زندگی آن دو بازگشــت و نــادر متوجه شــد که برای 
 داشتن احساس آرامش باید شــکرگزار داشته ها باشد نه طلبکار 
نداشــته ها. نادر و مینا امــروز زندگی خوبی دارنــد و در کنار هم 

احساس خوشبختی می کنند. 

تردید 
) قسمت آخر (
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پیشنهاد سردبیر: 
هدف ذوب آهن، مدعی قهرمانی بودن است

فضای مجازیک

  علی دایی عکســی از خــود هنگام ســوارکاری در اینســتاگرام 
منتشــر کرد و چنین نوشــت:»چنانچه ســطح فکرخود را باالتر 
ببریم، آنگاه به ســطحی باالتر از موفقیت فردی وحرفه ای دست 

می یابیم.«

پیام علی دایی در هنگام سوارکاری! 

منهای فوتبال

تیم ملی وزنه برداری ســال آینده بایــد برای حضور 
در چندین رویداد  آماده شود. از این رو وزنه برداران 
زیادی به اردوی تیم ملی در حال رفت و آمد هستند 
تا از میان آنها نفراتی که بتواننــد توجه کادرفنی را 
جلب کنند، صاحب دوبنده تیم ملی شــوند. در حال 
حاضر عالوه بــر المپیکی ها و نفراتــی که در اردوی 
تیم ملی حضــور دارند، دو مهره دیگر هم هســتند 
 که برای مســابقات جهانی می توان روی آنها حساب 

باز کرد.
ســعید محمدپور و ســعید علی حســینی به دلیل 
مصدومیت و محرومیــت هنوز صحبتــی مبنی بر 
حضور آنها در اردوی تیم ملی به میان نیامده اســت 
و باید دید چه زمانی می توانند  کنار دیگر ملی پوشان 
تمرین کنند؛ اما بحث اصلی اینجاست که فدراسیون 
چقدر از وضعیت این دو نفر مطلع است و تا زمانی که 
شرایط حضورشــان در اردوی تیم ملی فراهم شود، 

برنامه ای برای آنها دارد یا خیر.
داود باقری نایب رییس فدراســیون وزنه برداری در 
گفت و گو با ایسنا درباره  اینکه فدراسیون چه اندازه 
پیگیر وضعیت ایــن دو وزنه بردار اســت، بیان کرد: 
ما در جریان وضعیت نه تنها این دو نفر بلکه ســایر 
وزنه برداران دیگر هســتیم زیرا خانواده وزنه برداری 
خیلی بزرگ نیســت. در مــورد ســعید محمد پور 
نامــه ای را تنظیم کردم تا به فدراســیون پزشــکی 
ورزشی ارسال کنیم، در این نامه از آنها می خواهیم 
که بعد از معایناتی که انجــام می دهند، اعالم کنند 
که محمد پور می تواند بــه تمرینات  برگردد یا از چه 
زمانی امکان این را دارد که تمرینات ســنگین انجام 
دهد؛ البتــه من پیگیــر وضعیت او بــودم و با دکتر 
نوروزی هم صحبت کرده ام امــا این کار را به صورت 
رسمی انجام می دهیم  و می خواهیم در مورد سعید 
محمد پور اظهار نظر کنند تا بتوانیم هر چه زودتر از 

وجودش استفاده کنیم . 
وی ادامه داد:  سعید علی حسینی هم عالوه بر اینکه 
از طریق کادر فنی پیگیر هستیم، ارتباط دوطرفه ای 
را با پدر ش داریم. علی حســینی طبق قانون شش 
ماه قبل از مســابقه می تواند دعوت به اردو شود. ما 
برای محمدرضا براری هم شــش ماه قبــل از اتمام 
محرومیت نامــه نــگاری کردیــم و او را در اختیار 
گرفتیم. برای ســعید علی حســینی هم همین کار 
را انجام می دهیــم و ۶ ماه قبل از مســابقه یا پایان 

محرومیت به اردو دعوت می شود.

سعیدهای وزنه برداری چه زمانی 
به اردوی تیم ملی می آیند؟

اتفاق روز

فوتبال جهان

آن مسابقه به قدری جنجالی از آب در آمد که تبعات ناشی 
از آن تا به امــروز هم ادامه دارد و اثراتش در این مســابقه 
نیز قابل مشاهده اســت. علی دایی و شجاع خلیل زاده که 
در آن دیدار توســط داور بازی اخراج شدند هنوز در حال 
ســپری کردن دوران محرومیت خود هســتند. برخالف 
سرمربی نفت که آخرین جلسه محرومیت خود را در دیدار 
برابر سپاهان پشت سر خواهد گذاشت، مدافع سپاهان تا 2 
مسابقه بعد از این دیدار نیز حق بازی برای تیم اصفهانی را 
ندارد؛ اما آنچه این مسابقه را به یک بازی فراموش نشدنی 
بدل کرد در وهله اول تعداد اخراجی های پرشمار آن نبود 
بلکــه نقطه عطف مســابقه زمانی رقم خورد که احســان 
حاج صفی با هدر دادن یک ضربــه پنالتی در دقایق پایانی 
فرصت طالیی به تســاوی کشــاندن بازی و بــردن آن به 

وقت های اضافه را از دست داد.
این تنها پنالتی هدر رفته کاپیتان سپاهان نبود که دقایق 
پایانی بازی را ویژه کرد بلکه اتفاق مهم دیگری که به چشم 
آمد بلوایی بود که ســرمربی حریف در اعتــراض به اعالم 

پنالتی در کنار زمین به راه انداخت تا احتماال از این طریق 
تا حد امکان فشــار روانی را بر پنالتی زن سپاهان افزایش 
دهد. بعد از مســابقه این فقط اصفهانی هــا نبودند که از 
رفتار دایی گالیه داشتند بلکه کمیته انضباطی فدراسیون 

فوتبال هم این مربی را برای دو جلسه محروم کرد.
اگرچه در نــگاه اول موقعیت این دو همســایه هم امتیاز 
میانه جدولی در لیگ برتر بســیار شــبیه به نظر می رسد 
اما در اصل چشــم انداز آنها برای گرفتــن مجوز حضور در 
دوره بعدی لیگ قهرمانان کامال متفاوت است به این دلیل 
مشخص که نفت با راهیابی به فینال جام حذفی تنها یک 
گام تا کسب سهمیه آســیایی فاصله دارد؛ اما سپاهان باید 
این رویا را تنها از طریق مســابقات لیــگ برتر دنبال کند. 
دیدار خانگی برابر میهمان تهرانــی بهترین فرصت برای 
شاگردان عبدا... ویسی است تا گام مهمی در جهت تحقق 
این هدف بردارند و با کســب حداکثر امتیازات مســابقه 

فاصله خود را با باالنشینان کمتر کنند.
می تــوان گفت کــه بــا پیــروزی احتمالی برابــر نفت، 

طالیی پوشــان اصفهانی با یک تیر 2 نشــان می زنند: هم 
انتقام باخت تلخشــان در جــام حذفــی را از این حریف 
می گیرند و هم احتماال به رده های باالتر جدول نزدیک تر 

خواهند شد.
مالقات فرکی و حسینی درتهران

ذوب آهن و ســایپا در شــرایطی به یکدیگر رسیده اند که 
وضعیتشان در جدول قرینه یکدیگر است.

خودروســازان تهرانی و سبزپوشــان اصفهانــی امروزدر 
مســابقه ای که پایان بخش دیدارهای هفته هفدهم لیگ 
برتر به حســاب می آید در ورزشگاه شــهید دستگردی به 

مصاف هم می روند.
دو تیم در حالــی رو در روی یکدیگر قــرار می گیرند که 
وضعیت کامال متضــادی در جدول رده بنــدی لیگ برتر 
دارند به این ترتیب که ذوب آهن از اول و سایپا از آخر سوم 
هستند. با این اوصاف، می توان گفت که یک طرف مسابقه 
در ســودای قهرمانی به ســر می برد و حداقل خواسته اش 
در پایان این دوره از رقابت های لیگ برتر کســب سهمیه 
آســیایی اســت و طرف دیگر بــازی همه هــم و غمش 
ماندگاری در سطح اول فوتبال ایران و فرار از خطر سقوط 

به دسته پایین تر است.
از قضا، با وجود وضعیت بسیار متفاوت حال حاضر دو تیم 
آنها یک وجه مشــترک بســیار مهم نیز با یکدیگر دارند و 
آن اینکه به همراه سپاهان، اســتقالل و پرسپولیس تنها 
تیم هایی هســتند که در هر 1۶ دوره لیگ حرفه ای حضور 

داشته اند.
ذوب آهــن 2، 3 فصل پیش به بحرانی مشــابه حریف این 
هفته اش گرفتار آمد و تا آســتانه ســقوط بــه لیگ یک 
پیش رفت؛ اما در نهایت توانســت به نــوار حضور متوالی 
خود در لیگ برتر تداوم بخشــد. حاال این سایپاســت که 
به وضعیت چند فصل پیش ذوب آهن دچار شــده است و 
برای محافظــت از رکورد حضور همیشــگی خود در لیگ 
حرفه ای چاره ای ندارد تا از 14 مسابقه باقی مانده تا پایان 
فصل بیشــترین امتیازات ممکن را جمع کند و با جبران 
نتایج ضعیف دور رفت از منطقــه خطر فاصله بگیرد؛ البته 
با وجودی که شاگردان حسین فرکی با منطقه سقوط تنها 
یک پله فاصله دارند اما برتری چهار امتیازی آنها نســبت 
به تیم ماقبل آخری صبا دســت کم فعال مایه قوت قلبشان 

است.
دیدار رفت ذوب آهن و ســایپا در هفتــه دوم یک مالقات 
تابستانی در ورزشگاه فوالدشــهر بود که در آن دو تیم به 
تساوی یک بر یک برابر یکدیگر رضایت دادند. در آن بازی 
ابتدا مهدی ترابی تیم میهمــان را پیش انداخت و در ادامه 

مهدی رجب زاده کار را به تساوی کشاند.
سبزپوشــان اصفهانی برای تحکیم جایگاهشــان در رده 
ســوم و در صورت امکان کاهش فاصله امتیازی با تیم های 
اول و دوم جدول چــاره ای ندارند تا از ایــن دیدار بیرون 
از خانه حداکثــر امتیازات را بگیرند. اجــازه ای که میزبان 

نارنجی پوش بعید است که به همین راحتی به آنها بدهد.

بانوی ایرانی یکی از 230 ورزشکار 
تماشایی شد

وب سایت رســمی کمیته بین المللی پارالمپیک از روز دوشنبه هفته 
گذشته اقدام به معرفی ورزشکاران شــاخصی از 22 رشته پارالمپیک 
تابستانی کرده اســت.این اقدام با عنوان »ورزشکاران تماشایی« آغاز 
شده  و در طی این مدت 230 ورزشکاری که از سال 2017 تا بازی های 
پارالمپیک 2020 توکیو می توانند خبرساز باشند به عموم مردم معرفی 
می شوند.برخی از این ورزشــکاران، جوانانی هستند که تا پارالمپیک 
2020 پیشــرفت خواهند کرد و اســتعدادهای آنها شکوفا می شود و 
تعدادی نیز از افرادی هســتند که پیش از این مدال آور و افتخارآفرین 
بوده اند.دیروز نیز به دو رشته بدمینتون و تیراندازی اختصاص یافت و 
کمیته بین المللی پارالمپیک اقدام به  معرفی شاخص ترین ورزشکاران 
این دو رشته کرد که عملکرد آنها می تواند تا پارالمپیک 2020 توکیو 
در صدر اخبار قرار گیرد. در رشته تیراندازی، عالوه بر ساره جوانمردی 
از ایران، 10 تیرانداز دیگر از کشــورهای انگلســتان، اسلواکی، چین، 
نیوزلند، مجارستان، فنالند، آمریکا، کره جنوبی، اوکراین و امارات نیز 
در این لیست معرفی شده اند.در رشته بدمینتون نیز اسامی ۶ ورزشکار 
معرفی شده که عملکرد آنها تا بازی های پارالمپیک مورد نظر خواهد 
بود.پیش از این نیز زهرا نعمتی در تیروکمــان، بهزاد زادعلی اصغر در 
فوتبال پنج نفره، مرتضی مهرزاد در والیبال نشسته و سیامند رحمان 
در وزنه برداری در زمره این ورزشکاران تماشایی معرفی شده اند.اعالم 

اسامی این ورزشکاران تا فردا ادامه دارد.

روزنامه ســان مدعی شد که باشگاه منچسترســیتی قصد دارد برای 
جذب لیونل مسی، ســتاره بارســلونا، 100 میلیون پوند هزینه کند. 
گواردیوال در ۶ ماه اول حضورش در اتحاد نتایج چندان خوبی با توجه به 
هزینه ای که برای تیم شده کسب نکرده و از این رو تحت فشار قرار دارد. 
سرمربی اسپانیایی قصد دارد با حضور مسی در تیمش، خط حمله اش 
را تقویت کرده تا بتواند تیمش را به اوج بازگرداند. 18 ماه از قرارداد مسی 
با بارسلونا باقی مانده و انتظار می رود که او به زودی قراردادش را تمدید 
کند، هر چند که شایعاتی از نارضایتی مسی از باشگاه شنیده می شد. 
گواردیوال می خواهد از روابط خوب خودش با مسی استفاده کرده و با 

پیشنهادی 100 میلیونی او را راهی منچستر کند.

جرارد پیکه مدافع تیم بارسلونا تحت فشار زیادی قرار دارد. او که به دلیل 
اظهارات مختلف پیرامون جدایی طلبی کاتالونیا از خاک اسپانیا با انتقاد 
شدید رسانه های این کشور روبه رو است حاال با یک دردسر جدید مواجه 
شده است. شکیرا همسر مشهور این فوتبالیست که چهره شاخصی در 
عرصه موسیقی جهان است او را به تازگی تحت فشــار قرارداده که به 
سرعت از بارسلونا جدا شــود و در یکی از تیم های لندنی مثل آرسنال 
یا چلسی بازی کند. بنابرگزارش رسانه های محلی، ماجرا از چیزی که 
هست برای پیکه بدتر است. در واقع شکیرا او را تهدید کرده است که اگر 

نخواهد از بارسلونا جدا شود با پسرانش به آمریکا می رود.

مارادونا اســطوره فوتبال آرژانتین که البته در زندگی شخصی خود 
خالی از حاشیه و فســاد نبوده در آســتانه دیدار دو تیم فوتبال رئال 
مادرید و ناپل ایتالیا در لیگ قهرمانان اروپا میهمان مقامات باشگاه ناپل 
بود و سخنانی گفت که تیتر اول رسانه های آمریکایی و اروپایی را رقم 
زد. مارادونا وقتی یک خبرنگار درباره حضور بالتر و پالتینی سوال کرد، 
گفت: بالتر و پالتینی؟ اینجا؟ ما اینجا دزد نداریم، آن دو نفر دزد بین 
المللی هستند، اگر این طرف ها هســتند بگویید مراقب وسایل خود 

باشیم. 
مارادونا درباره دیدار خود با فیدل کاسترو فقید گفت: من 8 ساعت با 
او صحبت کردم و دوست نداشتم حتی یک بار هم پلک بزنم، اما اگر 
یک دقیقه بخواهید با هیالری یا ترامپ حرف بزنم، قبول نخواهم کرد. 
تماشای آنها هم برایم خســته کننده و بیهوده است. من با چاوز هم 
هم صحبت شــدم و این برای من افتخاری بزرگ است. مارادونا مثل 
همیشه کنایه هایی به پله، اسطوره فوتبال جهان زد و خود را برتر از او 
توصیف کرد. او  در بخش دیگری از سخنان خود نیز درباره دیدارش با 
رهبر کاتولیک های جهان سخن گفت و البته کنایه هایی درباره ذخایر 
طال و پول واتیکان، فقر مردم جهان و شــعارهایی که هرگز عملیاتی 

نمی شوند بر زبان آورد.

ادعای سان:

 سیتی آماده ارائه پیشنهاد
 100 میلیونی برای مسی

جرارد پیکه از سوی همسرش تهدید شد؛

یا من یا بارسلونا!

واکنش مارادونا درباره دیدار 
با ترامپ

استاد بزرگ شطرنج ایران  با حضور در مسابقه » یک ،دو ،صدا« در چهارمین مرحله 
این مسابقه شرکت کرد. احسان قائم مقامی به عنوان میهمان در هفته بیست وششم 
مسابقه یک، دو ، صدا شرکت کرد. در این مرحله از مسابقه شرکت کنندگان به گفت وگو 

با ایشان پرداختند 
تا چالش روز چهارم 
بگیرد.  شکل  هفته 
داوران برنامه ) فاطمه 
آل عباس و استاد امیر 
نوری( در این مرحله 
نحوه  مقایســه  با 
شرکت  گفت وگوی 
کنندگان با میهمان 
برنامه بــه هر کدام 
امتیاز می دهند.فصل 
اول مسابقه گویندگی 
یک دو صدا شنبه تا 
چهارشـنبه سـاعت 
12:30 از رادیو ایران 

پخش می شود.

قاب   روز

مستطیل سبز

استاد بزرگ شطرنج جهان 
در مسابقه گویندگی رادیوی ایران 

مهاجم ذوب آهن گفت: همیشــه بــازی اول رقابت های نیم فصل بــرای اکثر تیم ها 
ســخت اســت؛ چراکه آنها در تمرینات بودند و بدن هایشــان در روند مسابقات قرار 
 نداشته و همین امر در به سرانجام رســاندن موقعیت ها به تیم فشار وارد می کند. در

 نیمه اول بازی با سیاه جامگان موقعیت های زیادی داشــتیم اما متاسفانه نتوانستیم 
هیچ یک از آنها را به گل تبدیل کنیم. یاسر فیضی درباره دیدار با سایپای بحران زده و 
انتهای جدولی گفت: بازی کردن با تیم های پایین جدولی سخت تر از سایر رقباست. 
جمع آوری امتیاز در نیم فصل دوم ســخت اســت و هرکس باتجربه تر باشد می تواند 
باالتر از ســایر رقبا در جدول قرار بگیرد. ذوب آهن برای کسب کل مجموعه امتیازات 
این رقابت ها می جنگد. یکی از اهداف تیم ما مدعی قهرمانی بودن است که با تالش به 

آن دست خواهیم یافت.

فیضی : 

هدف ذوب آهن، مدعی قهرمانی بودن است

بعد از مسابقه 
این فقط 

اصفهانی ها 
نبودند که از 

رفتار دایی 
گالیه داشتند 

بلکه کمیته 
انضباطی 

فدراسیون 
فوتبال هم این 

مربی را برای دو 
جلسه محروم 

کرد

  19 روز پس از بازی پرحرف و حدیث سپاهان و نفت در مرحله نیمه نهایی جام حذفی، این دو تیم اصفهانی و 
تهرانی در هفدهمین هفته از لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان با یکدیگر تجدید دیدار خواهند کرد.

هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس؛

در تدارک  انتقام  زودهنگام

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

مدیریت خدمات پشتیبانی و تجهیزات پزشکی دانشگاه 
م الف: 18245

دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی اســتان اصفهان در نظر دارد احداث و تکمیل تعدادی از پروژه های شبکه های بهداشت و 
درمان خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران حقوقی واجد شرایط به شرح جدول زیر واگذار نماید.

متراژ متر محل پروژهنام پروژهردیف
مربع

برآورد 
به هنگام شده

حداقل رتبه 
صالحیت شرکت

 5 ساختمان و245520/754/863/383شهرستان شاهین شهرتکمیل احداث ستاد شبکه شاهین شهر1
5 تأسیسات

پردیس دانشگاه علوم احداث مرکز سالمت و پانسیون دانشجو2
پزشکی  اصفهان

5 ساختمان86510/155/440/583

5 ساختمان84310/128/320/078شهر زیاراحداث مرکز سالمت زیار3

5 ساختمان5106/549/100/539شهرستان اصفهاناحداث مرکز سالمت روستای اصفهانک4

5 ساختمان4826/455/712/948شهرستان ناییناحداث مرکز سالمت روستای کجان5

5 ساختمان4826/348/012/392شهرستان شهرضااحداث مرکز سالمت روستای کهرویه6

5 ساختمان5106/068/486/242جرقویه علیااحداث مرکز سالمت شهر حسن آباد7

5 ساختمان2052/891/795/548بهارستان قلعه شوراحداث پایگاه سالمت قلعه شور8

5 ساختمان1422/104/580/782شهرستان چادگاناحداث خانه بهداشت روستای علی آباد9

5 ساختمان1422/092/029/619شهرستان تیران و کروناحداث خانه بهداشت روستای مهدی آباد10

5 ساختمان1422/074/141/681شهرستان اصفهاناحداث خانه بهداشت روستای دشتی11

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: میزان مبلغ سپرده شرکت در مناقصه در اسناد و شرایط مناقصه قید شده است
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی

مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه
محل توزیع اسناد مناقصه:

1- اصفهان میدان آزادی- خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه
2- اصفهان میدان آزادی- خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- ستاد مرکزی- ساختمان شــماره سه- طبقه اول- اتاق 202- واحد 

کمیسیون مناقصات دانشگاه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1395/10/29 لغایت روز سه شنبه مورخ 1395/11/5

آخرین مهلت تحول اسناد مناقصه به صورت حضوری: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1395/11/10 به آدرس: اصفهان- میدان  آزادی- 
خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- ستاد مرکزی- ساختمان شماره یک- دبیرخانه مرکزی

زمان و محل بازگشایی مرحله اول پیشنهادهای رسیده: روز دوشنبه مورخ 1395/11/11 در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 poshtibani.mui.ac.ir جهت آگاهی از ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به پروژه ها به سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشــگاه به آدرس

مراجعه  فرمایید.
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پیشنهاد سردبیر: 
حسرت سال های برفی!

گزارش روز

محرومیت زدایی و توزیع عادالنه خدمات از اصلی ترین برنامه های 
مدیریت شهری اصفهان است که در این راستا شهرداری سعی کرده 
با اجرای پروژه های متنوع عمرانــی، خدماتی، فرهنگی و تفریحی، 
خدمات شــهری را به صورت عادالنه در مناطق مختلف شهر توزیع 
کند و شکاف عمیقی را که میان شمال و جنوب شهر طی سال های 
گذشته ایجاد شده، پر کند تا تفاوتی بین جنوب و شمال شهر وجود 
نداشته باشد. بر همین اساس این روزها نصف جهان به کارگاه بزرگ 
عمرانی تبدیل شده؛ به طوری که هر هفته با افتتاح پروژه های متنوع 
محله محوری در کوچه پس کوچه های شــهر، »نهضت محرومیت 

زدایی« موج می زند.
نهضت محرومیت زدایی از حالت شعاری خارج شده و به 

مرحله عمل رسیده است
به گفته رییس شورای اسالمی شهر اصفهان، بودجه محرومیت زدایی 
از اعتبار 13/7میلیارد تومانی در ســال 92، در سال 94 به اعتبار 45 
میلیارد تومان و در سال 95 به 77 میلیارد تومان افزایش یافته است. 
این ارقام نشان از رشد 4 برابری بودجه محرومیت زدایی دارد؛ در واقع 
نهضت محرومیت زدایی و توزیع عادالنه خدمات، از حالت شــعاری 
خارج شده و به مرحله عمل رسیده است؛ به طوری که اکنون شاهد 
هستیم که پروژه های محرک توسعه در محالت و مناطق محروم به 

نقطه ایده آل رسیده است.
رضا امینی همچنین معتقد است مجموعه مدیریت شهري اصفهان با 
طرح موضوعاتي نظیر محله محوري، شهروند مداري، قانون مداري، 
مشــارکت شــهروندي و رویکرد علمي جهادي، بیش از هر زمان 
دیگري در پي تجدید ساختار محله اي شهر اصفهان و استوار کردن 

برنامه هاي خود بر اساس محالت شهري است.
وی با بیان اینکه در شــهر اصفهان 200 محله محــروم وجود دارد، 
می گوید: از سال های دور، زندگی شهرنشــینی در اصفهان از کنار 
رودخانه زاینده رود شــکل گرفت و افراد مرفه نزدیک این رودخانه 
سکونت یافتند، اما هر چه از رودخانه به سمت شمال اصفهان پیش 
رفتند، اقشــار ضعیف زندگی کردند و رشد جمعیت نیز در بین آنها 

شدت زیادی گرفت.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان، عوامل موثر در دسته بندی 
محله های محروم را شــامل شــغل، مســکن، درآمد، سطح سواد، 
نوع فعالیت، بافت و سازه واحد مســکونی می داند و ادامه می دهد: 
اعتبارات مربوط بــه محرومیت زدایی محله های محــروم، با انجام 
کارهای کارشناسی طبق شناسنامه محالت در نظر گرفته می شود. 
امینی تاکید می کند: برای محرومیت زدایــی اقدامات کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت انجام می شود که این اقدامات از نظر اولویت 

بندی به سه بخش فوری، ضروری و عادی تقسیم می شود.
البته مدیریت شهری اصفهان در کنار افزایش سرانه هاي فرهنگي و 
ورزشي در مناطق محروم شهر، طی چند سال اخیر گسترش شبکه 
بزرگراهي، معابر و حمــل و نقل عمومي و تامین زیرســاخت هاي 
مطلوب در این مناطق را با هدف تحقق بخشــیدن به کاهش فاصله 

مناطق برخوردار و محروم انجام داده است.
شهردار اصفهان نیز معتقد اســت: در فرآیند توســعه پایداری که 
با محوریــت عدالت گســتری و توزیع عادالنه خدمــات و امکانات 
درصدد تحقق آن هستیم، باید دور دســت ها و آینده را موشکافانه و 
پژوهشگرانه بنگریم. ما میراث داران شهر تاریخی اصفهان هستیم نه 
میراث خواران آن و شدیدا معتقدیم که صیانت از این میراث بزرگ 

بشری، یک تکلیف ملی و دینی است زیرا به آیندگان هم تعلق دارد.
اختصاص 65 میلیارد تومان بــرای رفع محرومیت از 

مناطق محروم در سال 96
شهرداری در سال آینده نیز رویکرد توزیع عادالنه خدمات در مناطق 
را در رأس برنامه های خود قرار داده؛ البته به گفته مدیر برنامه ریزی 
و بودجه شهرداری اصفهان، هدف شــهرداری تنها افزایش ساالنه 
بودجه محرومیت زدایی نیست و باید به سمتی حرکت کرد که پروژه 

ها با همکاری بخش خصوصی انجام شود.
ســعید فردانی می گوید: خوشبختانه مناطق شــهرداری اصفهان 
در جذب ســرمایه گذار بخش خصوصی برای اجرای پروژه ها موفق 
بوده اند و بیشتر طرح های سال آینده در حوزه های مختلف عمرانی، 
فرهنگی و تفریحی با همــکاری بخش خصوصی انجام می شــود. 
وی با اشاره به اینکه پروژه های محرک توســعه تاکنون در مناطق 
محروم شهر اجرا شده اســت، ادامه می دهد: در همین راستا بودجه 
محرومیت زدایی شهر برای سال آینده، 65 میلیارد تومان پیش بینی 

شده است.

پروژه های محرک توسعه در مناطق محروم، به نقطه ایده آل رسیده است؛

باالی شهر، پایین شهر نداریم

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان اظهار 
کرد: کمپینی توسط نهادهای مردمی با عنوان »اصفهان 
بدون کیســه پالســتیکی« شــکل گرفت که برخی از 
مجموعه ها مانند شــهرداری اصفهان، بــا حمایت از آن 
تاکنون اقدامات خوبی را انجــام داده اند.حمید ظهرابی 
جایگزین کــردن کیســه های پارچــه ای در مجموعه 
فروشگاه های تحت نظر ســازمان میادین شهرداری را 
که منجر به حذف یک میلیون پالســتیک در ماه شده، 
اقدام بزرگی دانست که جای تشــکر دارد. وی ادامه داد: 
از دیگر مجموعه های مشــابه نیز می خواهیم که به این 
کمپین بپیوندند و کیســه های تجدید پذیر را جایگزین 
کیســه های پالســتیکی کنند. ظهرابی در پاسخ به این 
سوال که اداره حفاظت محیط زیســت در زمینه حذف 
کیسه های پالســتیکی چه فعالیتی داشته است، پاسخ 
داد: ما تنها می توانیم قدردانی و حمایت معنوی داشــته 
باشــیم، چون بودجه ای برای این موضــوع پیش بینی 
نشده اســت. ظهرابی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه 
پسماند غذایی هم گروه های مردمی را فعال کردیم تا با 
تمرکز بر این حوزه، از اسراف مواد غذایی جلوگیری شود، 
بخش عمده ای از مواد غذایی ما در صنعت، دانشــگاه و 

رستوران ها به میزان قابل تاملی به هدر می رود.

در راســتای تحلیل ســند مهارت و اعتبار ســنجی 
مراکز دولتی، جلســه تخصصی آموزشــی به منظور 
اعتبارســنجی مراکز دولتــی و بررســی برنامه های 
آموزشی ســال 96 با حضور مدیر کل آموزش فنی و 

حرفه ای استان اصفهان  برگزار شد.
مدیر کل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان با 
بیان اینکه ارائه خدمات آموزشــی بــدون مطالعات 
آینده پژوهی بی ارزش است، گفت: آموزش های سال 
96 باید با در نظر گرفتن ســند مهارت، برنامه ریزی 
شود تا بتوانیم با اجرای رشــته های متنوع و پرکاربرد 
در هر منطقه، شاهد افزایش بهره وری آموزشی نسبت 

به قبل باشیم.
جاللی اظهار کرد: امروز شاهد آن هستیم که مجموعه 
آموزش فنی و حرفه ای توانسته است با همکاری بخش 
غیر دولتی در اجرای آموزش هــای متنوع و جدید در 
ســطح اســتان باوجود کمبود منابع مالی، به سطح 

چشمگیری در مقایسه با کل کشور دست پیدا کند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان افزود:  
این روند را برای ســال آینده نیز ادامه خواهیم داد تا 
بتوانیم با گسترش آموزش مشاغل پررشد، راه خود را 

در جهت کاهش نرخ بیکاری جامعه ادامه دهیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

برای حذف پالستیک، بودجه ای 
نداریم

کاهش بیکاری با گسترش 
آموزش های فنی و حرفه ای 

فنی و حرفه ایبنیاد شهیدمحیط زیست

بیشتر محصوالت فروشگاه های 
اینترنتی قاچاق است

جمع آوری 95 درصد از آثار 
شهدای استان اصفهان

معاون فرهنگــی و امــور اجتماعی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان با بیان اینکه بیش از 95درصد از 
آثار شهدای استان اصفهان جمع آوری شده است، اظهار 
کرد: این آثار شــامل وصیت نامه، زندگی نامه، خاطرات 
و تصاویر شهداست. سید علی قریشــی افزود: نزدیک به 
800 هزار سند از شهدای اســتان اصفهان وجود دارد که 
تصویر این اسناد به صورت دیجیتالی جمع آوری و اصل 
آنها با رضایت خانواده شــهدا به تهران ارســال شده و در 
گنجینه اسناد تهران بایگانی می شــود. معاون فرهنگی 
و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
اصفهان گفت: گردآوری اسناد به صورت دیجیتالی، این 
امکان را به ستاد مرکزی، استان ها و کلیه شهرستان های 
کشــور می دهد تا برای آنان نیز قابل مشاهده باشد. وی 
تصریــح کرد: پــس از جمــع آوری آثار شــهدا، مرحله 
مستندسازی این آثار آغاز می شود؛ به صورتی که با اخذ 
تاییدیه از خانواده شــهدا، از صحت محتوای وصیت نامه 
یا زندگی نامه شــهید اطمینان حاصل می شود. قریشی 
عنوان داشت: پس از آرشیو و بایگانی اسناد و پرونده های 
آثار شــهدا، تکمیل آنها مورد پیگیری قــرار گرفته، به 
روزرسانی و نمایه سازی می شود و ســپس در قالب لوح 

فشرده به خانواده شهید ارائه خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان اظهار داشت: 
برخالف شعار فروشــگاه های اینترنتی در مورد حمایت 
از تولید داخلی، جهت گیری کالن آنها، به ســمت فروش 

برندهای خارجی و کسب سود بیشتر است.
جواد محمدی فشارکی بیان داشت: همین منفعت طلبی 
موجب شده تا توجه به سبک زندگی اســالمی - ایرانی 
خیلی کم رنگ شود و با وجود اینکه مراکز فروش اینترنتی 
یکی از اهداف خود را ارائه محصــول فاخر ایرانی معرفی 
می کنند و مدعی سبک زندگی ایرانی- اسالمی هستند، 

اما بخش عمده ای از محصوالت آنها اجناس خارجی است.
وی بیان داشــت: برخالف ادعای فروشگاه های اینترنتی، 
غالب محصوالت این فروشــگاه ها تولید داخل نیست که 
با فرهنگ و سبک زندگی جامعه ایرانی همخوانی داشته 
باشد؛ بلکه به صورت غیر قانونی و قاچاق وارد کشور شده 

و به اقتصاد و فرهنگ کشور لطمه وارد می کند.
محمدی فشارکی افزود: متاسفانه آن بخش از تولیداتی هم 
که به نام محصوالت ایرانی عرضه می شود، بعضا در سبک 
 کاری خود، از برندهای خارجــی کپی  برداری می کنند و 
مراکز فروش اینترنتی موجب شــده تا عــالوه بر رعایت 
نکردن سبک زندگی ایرانی - اسالمی که در مقام ادعا، خود 

را پایبند به آن می دانند، خطوط قرمز را نیز نقض کنند.

اصناف 
شهرداری

مدیرمنطقه 11 شهرداری اصفهان خبر داد:

برگزاری ویژه برنامه »دوست من 
نماز« در منطقه 11

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان خبر داد:

رفع خطر از خانه های مخروبه 
منطقه 13 شهرداری اصفهان

برنامه »دوست من نماز« ویژه دانش آموزان دختر سوم ابتدایی، در 
فرهنگسرای دانش برگزار می شود.

رسالت مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان اظهار کرد: در این برنامه با 
رویکرد  و شیوه ای جدید، به مقوله »جشن تکلیف« پرداخته می شود؛ 
همچنین کارشناسان و مربیان با استفاده از ابزارهای هنری متعدد در 
قالب قصه، نمایش، مسابقه و ســرود، مخاطب را با آموزه های دینی 

خاص سن خود آشنا می کنند.
دانش آموزان در فرآیندی منسجم، با اصول و وظایف دینی خود مانند 
نماز، حجاب، محرم و نامحرم و... آشنا شــده و در نهایت در فضایی 
روحانی به اقامه نماز شکر می پردازند. این ویژه برنامه از تاریخ 24 الی 

29 بهمن، همه روزه پذیرای 100 نفر دانش آموز است.

مدیر منطقه 13 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: برخی از بناهای 
قدیمی و فرســوده، خالی از ســکنه بوده و عالوه بر خطرآفرین 
بودن، به مکانی بــرای تخلیه زباله و ضایعات و تجمع حشــرات 
موذی تبدیل شــده اســت. ســیدرضا مبلغ افزود: در این راستا 
رفع خطر از خانه های فرســوده که امکان ریزش داشتند و محل 
ناامنی را برای شــهروندان به وجود آورده بود، در دستور کار قرار 
گرفت. مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان عنوان کرد: بر اساس 
پیگیری های انجام شده و در راســتای اجرای بند 14 قانون 55 

شهرداری، از خانه های مخروبه منطقه رفع خطر شد.
مبلغ ادامه داد: در راســتای اجرای ماده 110 و بند 14 ماده 55 
قانون شهرداری ها، دیوارکشــی زمین های رها شده، به منظور 

جلوگیری از ورود معتادان انجام شد.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهرداري اصفهان اظهارکرد: در حال حاضر 
40 دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و توقف روی خطوط عابر پیاده، 
در تقاطع هاي شهر نصب شده اســت. همایون یزدان پناه افزود: 20 هزار 
تومان جریمه برای توقف روی خطوط عابرپیاده و 200 هزار تومان برای 
عبور از چراغ قرمز در نظر گرفته شده اســت. وی ادامه داد: ظرف یک ماه 
آینده 40 دوربین ثبت تخلف در چهارراه های شــهر راه اندازی می شود 
که البته اکنون مراحل آزمایشی را سپری می کند. یزدان پناه اظهارکرد: 
این سامانه به دلیل حساسیت زیاد، تشخیص انواع تخلف و کاهش خطا، 
نیازمند این اســت که کلیه مراحل آزمایش را به صورت جزء به جزء  و با 

دقت طی کرده تا اطمینان کافی از صحت عملکرد آن کسب شود.

آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با مسئوالن ، خیران و نیکوکاران 
خیریه امام محمدباقر)ع( اصفهان، با اشــاره به نکات اخالقی آیات ابتدایی 
سوره بقره، اظهار داشت: قرآن کتابی برای هدایت متقین بوده و مومن کسی 
است که در راه خداوند از آنچه به او روزی داده شــده انفاق می کند. آیت ا... 
طباطبایی نژاد با اشاره به جان فشانی های شــهدای مدافع حرم در دفاع از 
حقانیت دین اسالم و مســلمانان، بهترین دفاع خیران را دفاع از فقرا بیان 
کرد و گفت: شهدای مدافع حرم با جان فشــانی در راه حق، سبب شکست 
توطئه های دشمنان اسالم در کشورهای مسلمان نشین شدند که می توان 
 گفت انفاق خیــران و نیکوکاران به فقــرا، به مثابه حضــور در میدان نبرد

 است.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداري اصفهان تاکید کرد:

200 هزار تومان جریمه عبور از چراغ قرمز
امام جمعه اصفهان:

حمایت خیران از فقرا، همانند نبرد در میدان جنگ است

حجــت االســالم و المســلمین قطبي در نشســت 
صمیمي خود با کارشناســان مرکز ملي پاسخگویي 
به ســواالت دیني نمایندگي اصفهان وابسته به دفتر 
تبلیغات اســالمي اصفهــان، راهکارهایــي را براي 

افزایش نفوذ و تاثیر پاسخگویي ارائه نمود.
حجت االســالم و المســلمین محمد قطبي رییس 
دفتر تبلیغات اسالمي اصفهان در این نشست، ضمن 
بررسي وضعیت پاسخگویي در زمان گذشته و حال، 

به بیان مهارت هایي در این زمینه پرداخت.
وي در بخش اول، ســخنان خود را فارغ از انتظارات 
کالن ســازمان هاي فرهنگي بیان کرد و گفت: هدف 
از ارائه این مطالب، رسیدن به مفاهیم مشترک و ارائه 
طــرح و روش و ایده براي افرادي اســت که در حوزه 

پاسخگویي به سواالت دیني مردم دغدغه دارند.
رییس دفتر تبلیغات اسالمي اصفهان در ادامه افزود: 
فضاي امروز جامعه به لحاظ اقتضا و امکانات و شرایط 
فضایي مبهم، پیچیده و حساس بوده و مسائل نسبت 

به گذشته از شتاب قابل توجهي برخوردارند. 
به طور مثال در گذشته عمر مســئله هاي اجتماعي 
تقریبا هر 50 سال یکبار جا به جا مي شد ولي اکنون 
شرایط متفاوت است؛ آسیبي که دیروز متوجه جامعه 
شده اســت و ما نتوانســته ایم هنوز آن را هضم و راه 
حلي براي آن ارائه کنیم، با مســئله بعدي مواجه مي 

شویم.
وي ادامه داد: در گذشــته فاصله میان مســائل زیاد 
بود و چه بســا 10 سال مســئله اي آزمایش و قریب 
به 20ســال اجرای آن طول می کشــید و قوام دیني 
جامعه نیز حفظ مي شــد؛ اما امروز شرایط فرق کرده 
و مســائل به صورت آنالین است و شــادی حضور ما 
در فضاي مجازي سبب شــده تا این سرعت را حس 

نکنیم.
وي در ادامــه تصریح کرد: پاســخگویي یعني تامین 
نیازهــاي فعلي مردم و امــروز امکانــات و ابزارهاي 
فراواني هســت که مــي توانیم از آن بهــره بگیریم؛ 
الزمه اش این است که برآوردهاي فکریمان را بیاوریم 
و دســت به ابتکار و نوآوري بزنیــم و آن موقع کار ما 

اثرگذار خواهد بود.
 رییس میز توســعه و تعمیق فرهنگ قرآن گفت: اگر 
بخواهیم پاسخگویي، نفوذ و تاثیر بیشتري در جامعه 
داشته باشد باید اموري به عنوان معیار حرکت ما قرار 

گیرد که روان سازي فهم، یکي از این معیارهاست.

رییس دفتر تبلیغات اسالمي اصفهان مطرح کرد:

پاسخگویي یعني تامین 
نیازهاي فعلي مردم

با مسئوالن

این واکنش طنز کاربران اصفهانی نســبت به وضعیت آب و 
هوایی استان، در فضاهای مجازی اســت؛ واکنشی که البته 
در رابطه با سایر استان ها هم صدق می کند. زمستان است؛ 
زمستانی که هیچ نشانی از طبیعت سرد خود ندارد. نه باران 
و برفی می بارد و نه حتی هوا آن قدر ســرد است که همچون 
سال های قبل تر، برای بیرون رفتن نیاز به استتار همه جانبه 
)!( داشته باشیم. انگار نه انگار در فصل سرما به سر می بریم! 
زاینده رود خشک است، ذخیره ســد به کمترین میزان در 
سال های اخیر رســیده و میزان بارش ها به طرز محسوسی 

کاهش یافته اســت. رییس جمهور ســابق مــی گفت کار 
کشورهای بیگانه اســت؛ آنها ابرها را دستکاری می کنند تا 
به آسمان ایران نرسد و یا اگر رســید، بارش زا نباشد! عده ای 
این گفته را دست مایه طنز و حتی تمسخر قرار دادند و عده 
ای هم روی آن مباحث کارشناســی کردند و گفتند از قضا 
امکان چنین اتفاقی وجود دارد. حتی اگر امکان چنین امری 
وجود داشته باشد، باید گفت احتماال ابرها به آسمان اصفهان 
نمی رسند یا وقتی می رسند که خشک خشک شده اند؛ چون 
از ابتدای پاییز تاکنون در بسیاری از استان های کشور، شاهد 

بارش نزوالت آسمانی بودیم اما اصفهانی ها در حسرت یک 
بارش جانانه و بدون وقفه باران و برف مانده اند و هرروزشان 
را با امید اخبار سازمان هواشناسی سر می کنند؛ اخباری که 
از ماه ها پیش حکایت از برفی بودن زمستان اصفهان داشت 
اما تا لحظه نگارش این مطلب، خبــری از بارش برف نبوده و 

مسئوالن همچنان وعده آینده را می دهند!
       

آذرماه بود کــه رییس پیش بینــی اداره کل هواشناســی 
استان اصفهان گفت: با آمدن فصل زمســتان، به طور قطع 
شــاهد بارش برف در شــهر اصفهان خواهیم بــود. فردای 
آن روز، رســانه های محلی تیتر زدند که زمستان اصفهان، 
برفی می شــود! به بهمن ماه نزدیک می شــویم و خبری از 
برف نیست. مســئوالن هواشناسی اســتان، بارها و بارها از 
ورود ســامانه های بارش زا به اســتان، خبــر و وعده دادند 
که این ســامانه، بارندگی را در مناطقی از اســتان به دنبال 
خواهدداشت و چندروزی هم روی اصفهان فعال می ماند و 
سپس جای خود را به سامانه های بارشــی جدید می دهد! 
این را تحلیل نقشه های هواشناســی می گفت؛ نقشه هایی 
که گویا خیلی هم دقیق نیستند، چون برخالف پیش بینی 
مســئوالن درباره سردشــدن بیش از اندازه هوا، مردم می 
گویند هوا خیلی هم بهاری است! مســئوالن شرکت گاز، از 
مردم اســتان خواســته بودند در مصــرف گاز صرفه جویی 
کنند، مردم شهر اما امسال شــاید نیاز نباشد چندان نگران 
قبض گازهای نجومی باشند؛ چون مشاهدات عینی در سطح 
شهر و نشنیده ها و دیده ها حکایت از آن دارد که بسیاری از 

اصفهانی ها در طول روز اصال بخاری روشن نمی کنند!
        

قرار بود اصفهان بــه درجه یخ زدگی برســد! پیش بینی ها 
این را می گفت؛ همان پیش بینی هایی که می گفت امسال 
زمستانی برفی در راه خواهیم داشت؛ همان پیش بینی هایی 
که از ورود مدام سامانه های بارشی خبر می دهد که گویا راه 
آســمان اصفهان را گم کرده اند! مردم اصفهان اما حاال دیگر 
از کنار تمام پیش بینی ها با لبخند و گاهی با شــوخی های 
مجازی رد می شوند و نگاهشان همچنان به آسمان است که 
شاید ابرها گذرشان به این سو هم بیفتد، به مرکز ایران؛ جایی 
که مردمانش سال هاست در حســرت روزهای بارانی و برفی 

سال های کودکی خود مانده اند...

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان، با اشاره به پیگیری 
جدی مدیریت شــهری برای تامین اعتبار پروژه های کالن، 
اظهار کرد: با تامین این اعتبار، پروژه های نیمه کاره همچون 
پروژه اســتقالل و مرکز همایش های بین المللــی تا پایان 
امســال یا پایان نیمه نخست ســال آینده تکمیل شده و به 
بهره برداری می رسد. ایرج مظفر با بیان اینکه اعتبار ذکر شده 
از محل ظرفیت های موجود در شــهرداری همچون امالک، 

امتیاز، تهاتر، مشارکت و منابع دولتی تامین می شود، افزود: 
امسال براساس برنامه، بیشــترین بودجه عمران شهرداری 
اصفهان، صرف تکمیل خط یک قطار شــهری شــد تا وعده 

تکمیل آن تا نیمه نخست سال 96 محقق شود.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
برای پروژه خط یک قطار شــهری اصفهان در سال جاری، 
400 میلیارد تومان اعتبار داشــتیم که تاکنون 70 درصد از 

آن جذب شده است؛ برای ســال 96 هم بودجه خوبی برای 
تکمیل و توســعه خط یــک و احداث خط 2 قطار شــهری 
پیش بینی شده اســت. مظفر به بزرگ ترین و پرهزینه ترین 
پروژه های عمرانی شهر اصفهان در ســال جاری اشاره کرد 
و گفت: امســال 200 میلیارد تومان برای اجرای پروژه های 
مرکز همایش های بین المللی، 120 میلیــارد تومان برای 
تکمیل پروژه میدان استقالل، 45 میلیارد تومان برای ادامه 
کار در میدان امام علی )ره(، 60 میلیارد تومان برای آسفالت 
معابر، 20 میلیارد تومان برای پیاده روســازی و 50 میلیارد 

تومان برای خیابان سازی هزینه شده است.

قرار بود اصفهان 
به درجه 

یخ زدگی برسد! 
پیش بینی ها این 

را می گفت؛ همان 
پیش بینی هایی که 

می گفت امسال 
زمستانی برفی در 
راه خواهیم داشت

مردم اصفهان همچنان نگاهشان به آسمان است؛

حسرت سال های برفی!

»این قدر هوا خوب است، آدم دلش می خواهد از همین فردا به تعطیالت نوروزی برود و حتی 
سیزده بدر برگزار کند!«

زینب
 ذاکر

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان  خبر داد:

پیگیری جدی مدیریت شهری برای تامین اعتبار پروژه های کالن 
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تصاویر روز

یک مادر انگلیســی به عنوان کمک جراح در عمل سزارین، نوزاد 
خود را به دنیا آورد. بر همین اساس، ســارا داونز 31 ساله در عمل 
جراحی سزارین برای تولد نوزاد خود به عنوان کمک جراح حضور 
داشــت و فرزند را از رحم خود خارج کرد. دانــز پس از تولد دختر 

خود، او را بر روی سینه اش قرار داد. 
بر طبق این گزارش، این عمل در بیمارستان خصوصی جان فالین 
انجام شد. این نخستین باری اســت که مادری نوزاد خود را به این 
شکل به دنیا می آورد. سارا داونز هیچ گاه لحظه ای که نوزاد خود را 
به دنیا آورد فراموش نخواهد کرد. در این عمل، خانم داونز به کمک 

پزشک جراح توانست با دستان خود نوزادش را از رحم خارج کند.
این زن پیش تر اعالم کرده بود توانایــی به دنیا آوردن نوزاد خود را 
به صورت طبیعی ندارد و پزشکان به وی عمل سزارین را پیشنهاد 
کرده بودند. این مادر جسور معتقد اســت: چرا شما نمی خواهید 
یکی از کسانی باشــید که فرزند خود را از رحم با دستان خودشان 

خارج می کنند؟ 

حقه عجیب پسر چینی برای جلب 
توجه پدر!

پدر این پســر چینی بیشــتر زمان خــود را در محــل کارش 
می گذرانــد و پســر 13 ســاله اغلب اوقــات نــزد پدربزرگ و 
مادربزرگــش زندگی می کرد، به همین دلیل» شــیائو« پســر 
چینی برای جلب توجه پدر و گذراندن زمان بیشــتر با او ترتیب 

یک آدم ربایی جعلی را داد .
»شیائو«ی 13 ســاله در حالی که وانمود کرده که آدم ربایان او 
را دزدیده و دست و پایش را بســته اند با پدرش تماس گرفته و 

درخواست کمک کرده است.
پس از تماس پدر » شــیائو« بــا پلیس، موضوع ختــم به خیر 
می شود و ماموران پلیس متوجه می شــوند آدم ربایی، تنها راه 
حل بوده است برای اینکه پدر این پسر محل کارش را ترک کند 
و برای محافظت از پسرش مدت زمان بیشتری را با وی در خانه 
سپری کند. اطالعات منتشر شــده نشان می دهد پدر » شیائو« 
اغلب روزهای سال را به دور از خانه و خانواده بوده و  این موضوع  

»شیائو«ی 13 ساله را به شدت ناراحت کرده بود .

مادر انگلیسی که خود را ترسناک ترین جشن تولد دنیا
سزارین کرد!

دختر کوچک آمریکایی در میهمانی جشن تولدش سوار بر یک 
تمساح 2/43 متری در مقابل چشمان حیرت زده میهمانان در 

اتاق نشیمن تمساح سواری کرد.
پدر این دختر پس از انتشــار تصاویر میهمانی ترســناک تولد 
دخترش ادعا کــرده که هــدف از ایــن کارش ترویج فرهنگ 

حفاظت از حیوانات و دوستی با آنها بوده است.
فیلــم هنرنمایی ایــن دختر کوچک کــه در شــیکاگو گرفته 
شده است نشــان می دهد که دختر کوچک شجاع بدون ترس و 

در نزدیکی پدرش در حال هنرنمایی در مقابل میهمانان است .
انتشار این فیلم با انتقادهای فراوانی از سوی دوستداران حیات 
وحش روبه رو شده است . برخی از کاربران معتقدند که سواری 
گرفتن از تمســاح فشــار زیادی را به حیوان وارد می کند و در 

عین حال می تواند برای دختر بچه نیز خطرناک باشد.

کشکول

چی بخوریم 

باغ کاغذی
»فرار شاهانه« به قلم داوود امیریان از مجموعه روزهای انقالب است 

که به فرار شاه در ۲۶دی ماه ۱۳۵۷پرداخته شده است.
در این کتاب که در ســال 9۳ انتشــار یافته اســت، ســعی شده با 
رگه های طنز بیشتر به علل رفتن شــاه، هم قبل و هم بعد از روز ۲۶ 
دی ماه ۵۷ در قالب داستانی پرداخته شود که در نهایت با سرنوشت 

این فرار و مرگ شاه خاتمه پیدا می کند.
 امیریان بــرای نگارش کتــاب از منابعی چون »روز شــمار انقالب 
اســالمی، به اهتمام میرزا باقر علیان نژاد جلــد یازدهم و همچنین 
روزنامه اطالعات در ســال ۵۷« بهره برده است. در قسمتی از کتاب 

این گونه آمده است:
 »غالمحسین صالح یار، سردبیر روزنامه  اطالعات، از مدت ها قبل در 

فکر تیتر »شاه رفت« نقشه کشیده بود!
 روزهای آخر دی ماه بود که خبرگزاری فرانسه از قول شاپور بختیار، 

آخرین نخســت وزیر رژیم شاهنشــاهی، اعالم کرد: شاه می رود؛ اما 
بازگشت او معلوم نیست!

 صالح یار با خود اندیشــید که بایــد برای چاپ خبر مهــم آن روز، 
کارهای مقدماتی را انجام بدهد. با خود فکری شــد که چه بنویسم 
و چه ننویســم؛ چه تیتــری انتخاب کنــم که کمتریــن حروف را 
داشته باشــد و بیشــترین تاثیر را در مخاطب و خواننده بگذارد، در 
جلســه  خبرنگاران، یکی از دوســتانش با صدای خفه پرسید: آقای 
صالح یار، آخر کار به کجا می رســد؟ صالح یار گفــت: حرف آخر، دو 

کلمه بیشتر نیست و روی کاغذ نوشت: شاه رفت.«
 مجموعه »روزهای انقالب« از جمله طرح های دفتر ادبیات کودک و 
نوجوان حوزه هنری است که با مشارکت نویسندگان فعال و نام آشنا 
در این حوزه شــکل گرفته اســت و به منظور آشــنایی گروه سنی 

نوجوانان با مهم ترین وقایع تاریخ به رشته تحریر درآمده است.

آش بلغور و گوجه

لبخندک

اعتیاد به تلفن همراه

مواد الزم : پیاز 4عــدد، بلغور گندم 
نصف پیمانه،خرده برنج نصف پیمانه، بلغور 
جونصف پیمانه،گوجــه فرنگی 1کیلوگرم 
)رنده شده یا نگینی خرد شده(، لوبیا چشم 
بلبلی 1پیمانه، عدس نصف پیمانه، سبزی 
آش نیم کیلو خرد شــده،گوجه سبز برای 
مزه دار شدن آش حدود 12دانه، آب قلم ویا 
آب گوشت 2لیوان )یا عصاره گوشت(،نمک 

وفلفل مقداری، نعنا داغ،کشک به صورت دلخواه، فلفل سبز تند تعدادی درصورت تمایل
طرز تهیه:  ابتدا حبوبات را 2بار می جوشــانیم وآبکش می کنیم.چون لوبیای چشــم 
بلبلی رنگ می دهد، اگر نجوشانیم آش ما بد رنگ خواهدشد. پیازها را سرخ کرده،کمی از پیاز 
سرخ شده را برای تزئین آش کنار می گذاریم. لوبیای چشم بلبلی را با کمی زردچوبه در پیاز 
سرخ شده کمی تفت می دهیم تا بوی آن گرفته شود. بلغورها وخرده برنج را اضافه می کنیم، 
آب ریخته و می گذاریم تا 1 ســاعت بجوشــد. حبوبات وبلغور ها که نرم شــد آب گوشت و 
گوجه های رنده ویا ریز خرد شــده را به آش اضافه می کنیم . حدود نیم ســاعت که جوشید 
سبزی را افزوده و می گذاریم تا آش ما جا بیفتد وغلیظ شود.15 دقیقه آخر فلفل سبزهای تند 
و گوجه سبز را اضافه می کنیم. اگر گوجه سبز نداشتید از کمی آب غوره استفاده کنید و اگه 
غذای تند دوست ندارید فلفل را از دستور حذف کنید، مقداری از نعنا داغ را در آش بریزید و 
بقیه آن را برای تزئین کنار بگذارید. وقتی گوجه ها پخت آش ما آماده اســت. آن را در ظرف 

مورد نظر ریخته وبا نعنا داغ و پیاز سرخ شده و در صورت تمایل کشک تزئین کنید.

مسلم است که من معتاد نمی شوم، از اولش 
هم عالقــه ای به این گوشــی هــای همراه 

نداشتم، خلوت آدم را به هم می زنند. 
اصال چه معنی دارد که هــر کس در هر موقعی به آدم دسترســی 
داشته باشــد و بعد اگر جوابش را هم ندهی شاکی بشود. حاال شما 
می فرمایید که من به تلفنم معتاد شــده ام؟ من؟ منی که تا همین 
چند ســال پیش با نوکیا یازده دوصفر عزیزم ســر می کردم و یک 
دانه از کلیدهای روی صفحــه اش را به صدتا از این گوشــی های 
اندرویدی قد بشقاب پیش دســتی نمی دادم؟ این چه حرفی است 

که شما می زنید آقای دکتر؟! 
بعد از اینکه نوکیای عزیزم عمرش را داد به شــما...، ببخشــید به 
گوشی شــما که البته هر چه باتری آن بود، شارژ گوشی شما باشد! 
رفتم و یکی از این گوشی های جدید خریدم. باور کنید همین چند 
ماه پیش آن هم برای دل بچه های فامیــل یکی دو تا از این بازی ها 
رویش نصب کردم تا در میهمانی ها سرشــان به تلفن گرم باشد و 
کمتر آتش بسوزانند. بازی ها که اصال مناسب سن ما نیستند؛ یک 

قورباغه است با یک میکروب!
قورباغه چند مرحلــه دارد، اول باید رنگش کنیــد بعد تا می توانید 
میوه به خوردش بدهید و بعد هم باید از روی چیزهای مختلف بپرد. 
میکروب هم که تکلیفش معلوم است، باید صحیح و سالمت از بین 

دل و روده یک بابایی رّدش کنید!
البته بین خودمان باشــد مرحله ششــم قورباغه واقعا محشر است. 
فکـــر کــنید یک قورباغه 
توی لباس خلبانی با ملخی 
که به پشــتش وصل است 
و صــدای موتــــور گازی 
می دهد چقــــدر بامــزه 
می شــود؟! من با آن 367 
متر باال رفتم و هر 5 ستاره 

را گرفتم. 
حیــف کــه زمــان کــم 
مــی آورم وگرنه خیلی دلم 
می خواســت ببینــم بعد 
از اینکه به ماه برســد چه 

اتفاقی می افتد!

فرار شاهانه

چگونه یک روزه وزن کم کنیم؟
این مسئله که شــما می توانید در یک روز وزن کم کنید اصال شــوخی یا یک پدیده 
تبلیغاتی نیســت، لیکن مطلبی که وجود دارد این اســت که چه میزان وزن می توان 
در یک روز کم کرد؟متخصصان تغذیه، کاهش وزن اصولــی را برای افرادی که اضافه 
وزن دارند، روزی 200 گرم و  برای کسانی که مبتال به چاقی مفرط هستند،400 گرم 
و کمی بیشتر می دانند. پس ما هم به شــما اطمینان می دهیم که با رعایت نکات زیر 

می توانید این میزان از کاهش وزن خود را در یک روز شاهد باشید.
آب

در این یک روز که قصد دارید وزنتان را کاهش دهید، باید سعی کنید در حدود 2 تا 3 
لیتر آب بنوشید. 

بهترین موقع برای نوشــیدن آب نیم ســاعت قبل از غذا، اول صبح، آخر شب و میان 
وعده های غذایی است.

چای و نوشیدنی های بدون شکر را هم می توانید جزو این 2 لیتر محسوب کنید.
فعالیت بدنی

در این روز سعی کنید از روزهای قبل کمی بیشــتر فعالیت بدنی داشته باشید. بعد از 
ناهار و شام، به یک پیاده روی کوتاه بیست دقیقه ای بروید.

به کارهای منزل بپردازید یا اگر سر کار هستید، بخشی از مسیرتان را پیاده  طی کنید.
ریزه  خواری

در این روز خاص که قصد دارید شاهد کاهش وزن خود باشید، از هر گونه ریزه خواری 
خودداری کنید. غیر از صبحانه، ناهار، شــام مختصر و دو میان وعده در صبح و عصر 

هیچ چیز دیگری نخورید. 

نداشاه نوری

 

دانشجویان چگونه تقلب 
می کنند؟)2(

 با موبایل سوال را ارســال و جواب را 
دریافت می کنیم

با پیشــرفت تکنولوژی و همه گیر شدن استفاده 
از تلفن همــراه رفته رفته روش ســنتی در تقلب 
هم جای خودش را به روش هــای نوین و به روزتر 
داد به شکلی که این روزها اســتفاده از موبایل در 
بین دانشجویان تبدیل به یکی از ابزارهای مهم و 

کلیدی در تقلب شده است.
 ســعید، دانشــجوی مهندســی مــواد یکی از 
دانشگاه های سراســری اســت. او درباره کاربرد 
موبایــل در امتحانات این طــور می گوید:» یکی 
از کارهایی که در حین امتحانات در دانشــگاه ما 
انجام می دهند این اســت که امکان دسترســی 
بــه اینترنت را قطــع می کنند تا بچه هــا نتوانند 
از تلگرام و واتس اپ اســتفاده کننــد ولی خب 
کاری که بچه ها می کنند این اســت که از بلوتوث 
اســتفاده می کنند به شــکلی که عده ای پشــت 
درهای ورودی می ایســتند تا بچه هــا با بلوتوث 
عکس ســواالت را بفرســتند و متقابال از بیرون 
عکس پاســخ ســواالت را هم دریافت کنند.« اما 
پریسا که دانشجوی حســابداری دانشگاه علمی 
کاربردی اســت می گوید: در دانشــگاه آنها حتی 
مشکل اینترنت هم وجود ندارد و بچه ها به راحتی 
می توانند از تلگرام استفاده و سوال و جواب ها را با 

یکدیگر رد و بدل کنند.
تقلب نویسی با خودکارهای نامرئی

»به همراه داشتن هر گونه نوشته یا برگه اضافی، 
جزوه، کتاب و هر وســیله ای غیر از برگه امتحانی 
در جلسه آزمون تقلب محســوب می شود.« این 
جمله آشنایی اســت که حتما همگی ما در طول 
دوران تحصیلمــان با آن رو به رو شــده ایم، ولی 
نکته جالب توجه درباره این اخطاریه این اســت 
که در بیشــتر مواقع دانش آموزان و دانشجویان 
درحیــن امتحان از خــود این برگه بــرای تقلب 

کردن استفاده می کنند.
 با این حــال نکته جالب توجه در اســتفاده از این 
برگه که بیــش از پیش خیــال افــراد را راحت 
می کند آمدن نوشــت افزارهای جدید اســت تا 
جایی که نازنین دانش آموز ســال اول دبیرستان 
درباره کارآیی آنهــا این طور می گویــد:» خوبی 
ایــن خودکارها این اســت که در ظاهــر نامرئی 
می نویسند یعنی شما از قبل می توانید به راحتی 
پیش از امتحان تمام جواب ها و نکات کلیدی را با 
خیال راحت پشت کارت ورود به جلسه بنویسید 
بدون اینکه اصال چیزی مشــخص باشــد ولی در 
حین امتحان با اســتفاده از نــور المپ کوچکی 
که روی خود خودکار اســت به راحتی از پاسخ ها 

استفاده کنید!«

گوناگون

تناسب اندام
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پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
 خداوند، مومن ضعیفی را که هیبت و صالبت ندارد، دشمن 

می دارد؛ او همان کسی است که نهی از منكر نمی کند.
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