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بازدید مسئوالن از سینماهای اصفهان؛

آماده سازی پردیس سینمایی چهارباغ 
با ۴ سالن سینمایی

مدیران خودرو یک شــرکت بین المللی اســت که با رویکرد 
مشــتری مداری و پیاده ســازی اســتانداردهای بین المللی 
توانســته اســت جایگاه ویژه ای در وضعیت خودروی ایران به 
دست آورد. شرکت مدیران خودرو سیســتم ارزیابی عملکرد 
جهانی را بــه منظور اســتعدادیابی ایجاد کرده و توانســته با 
الگوبرداری از شــرکت های موفق در سایر کشــورها در زمان 

محدود به موفقیت های بســیاری در زمینه ارتقــای علمی و 
عملی دست یابد؛ همچنین تعداد زیادی از مدیران متخصص و 
کارشناسان فنی را از  ایران، چین و همکارانی از دیگر کشورها 
جذب کرده اســت. در همین حــال مدیران خــودرو مفهوم 
بین المللی »حق با مشتری است« را مورد توجه قرار داده است. 

ما سیستم پیشرفته DMS را به منظور مدیریت...

به بهانه سیزدهمین نمایشگاه صنعت خودروی اصفهان؛
حق با مشتری است

منابع بانکی در اصفهان تمام شد؛

وام بی وام!
ویژه صفحه 12

ادامه در صفحه 3

صدای پای آب در گوش اصفهان پیچید؛

چشم شهر روشن!
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مردم ایران برای تامین نیازها و رفع مشــکالت اقتصادی خــود نگاه ویژه ای به 
وام و قرض دارند و دشــواری دریافت آن به  طور قطع برای آنها ســخت تر است. 
بانک مرکزی در دولت یازدهم یکی از اولویت های اصلی خود را تسهیل پرداخت 
وام های خرد قرار داد، ولی به دلیل مشکالت و موانعی که در شبکه بانکی وجود 
دارد دریافت تسهیالت خرد از بانک ها آسان نشده است. مشکالتی مانند کمبود 
نقدینگی بانک ها و سختگیری بیش از حد برخی از بانک ها دسترسی مردم به وام 
خرد را کاهش داده است. اکنون یکی از سیاست های ابالغی بانک مرکزی به نظام 
بانکی، توزیع گسترده کارت های اعتباری است؛ اما اکنون بانک ها کارت را بهانه 

ندادن وام خرد کرده اند؛ اما نه کارت اعتباری می دهند و نه تسهیالت خرد...

وزیر خارجه قزاقستان به نمایندگی از سه کشــور ایران، ترکیه و روسیه، 
بیانیه پایانی نشست آســتانه در مورد بحران سوریه را قرائت و بر حمایت 
کشور خود از این بیانیه تاکید کرد. به گزارش ایسنا، غیرت عبدالرحمانف، 
وزیر خارجه قزاقســتان ضمن اعالم حمایت از این مذاکرات که با طرح 
روسیه برگزار شــد، اعالم کرد که تمامی طرف ها بر حمایت از تمامیت 
ارضی سوریه تاکید کردند. وی گفت: مطمئنیم که این مذاکرات به عنوان 
مقدمه ای برای آغاز مذاکرات مستقیم میان دولت و مخالفان خواهد بود 
و آستانه در موفقیت مذاکرات ژنو ســهم خواهد داشت. همه طرف های 
درگیر به مبارزه با داعش و النصره و جدایی این دو از دیگر گروه ها متعهد 
شدند. وزیر خارجه قزاقستان اظهار داشت: ما درک می کنیم که تنها راه 
حل بحران ســوریه، راه حل سیاسی اســت از این رو تمامی گروه ها باید 
گام هایی را برای تثبیت آتش بس و توقف درگیری ها بردارند.  وزیر خارجه 
قزاقستان افزود: ما مســلما می دانیم که آغاز مذاکرات براساس قطعنامه 
۲۲۵۴ شورای امنیت ضروری است و دیدار آستانه، عرصه ای برای مذاکره 
بین دولت و مخالفان بود. این بیانیه که با حضور نمایندگان ایران، ترکیه، 
روسیه و استفان دی میستورا قرائت شد، به معنی تاکید طرف های مذکور 
بر توافق به دست آمده است و مخالفان یا دولت سوریه هنوز به طور رسمی 
به آن پاســخی نداده اند؛ گرچه با توجه به حضور ایران و روسیه به عنوان 
کشورهای نزدیک به دمشق و نیز ترکیه به عنوان حامی مخالفان، می توان 
گفت که آنها نیز دســت کم مجبور به پذیرش این نتایج شده اند. غیرت 
عبدالرحمانف گفت: براساس این بیانیه قرار شــده که مذاکرات سوریه 
بر پایه قطعنامه های بین المللی هر چه ســریع تر آغاز شود، همچنین بر 
مشارکت گروه های مسلح با مذاکرات ژنو تاکید شده است. در این بیانیه، 
بر حفظ تمامیت ارضی سوریه براساس قطعنامه های سازمان ملل و نیز 
ادامه مذاکرات سیاسی میان مخالفان و دولت سوریه بر مبنای قطعنامه 
۲۳۳۶ شورای امنیت، تاکید و هرگونه حل و فصل نظامی بحران سوریه 
منسوخ اعالم شــده وهمچنین به ادامه مذاکرات سیاسی برای دستیابی 
به مکانیزمی جهت انتقال قدرت براساس قطعنامه های ۲۳۱۸ و ۲۲۵۴ 
شورای امنیت اشاره شده است که می تواند به درگیری های سوریه پایان 
دهد. همچنین بر سر آتش بس در تمامی خاک سوریه و ایجاد یک هیئت 

ناظر برای نظارت بر اجرای صحیح این آتش بس نیز توافق شده است. 

بیانیه پایانی نشست آستانه با تاکید
 بر تثبیت آتش بس

خبر آخر
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پیشنهاد سردبیر:
»گورباچف ثانی« موجبات فروپاشی آمریکا را فراهم می کند

منصور حقیقت پور مشــاور رییس مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به تالش برخی از مقامات آمریکایی 
برای ممنوع السفر کردن سرلشــکر سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی به عراق 
و ســوریه، با بیان اینکه آمریکا از کی تا حاال دژبان کل 
دنیا شده که خود را صاحب کشورهای اسالمی می داند 
عنوان کــرد: آمریکایی ها بگویند چه کســی آنها را به 
عنوان دژبان عالم انتخاب کرده است؟وی با بیان اینکه 
یاوه گویی هــا و هزیان گویی هــای مقامات آمریکایی 
حاکــی از آینده ای بســیار تاریک برای آمریکاســت 
تصریح کرد:مــا منتظریم گورباچف ثانــی، موجبات 
فروپاشــی آمریکا را فراهم کند و این کشــور به ایالت 
های مختلف تقسیم شود تا دیگر نتواند ادعای دژبانی 
جهان را داشته باشد.حقیقت پور در پایان با بیان اینکه 
آمریکایی ها باید قدرت نرم ایران در منطقه را محاسبه 
می کردند که نکردند خاطرنشــان کــرد: قدرت نرم 
جمهوری اسالمی ایران در بوسنی، لبنان و افغانستان 
در گذشته ثابت شده و امروز سردار سلیمانی نماد این 

قدرت نرم است.

عوض حیدرپور اســتاد دانشــگاه دافوس و عضو سابق 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به برگزاری رزمایش نیروی زمینی سپاه 
در غرب کشور گفت: ســابق بر این اشراری که در شمال 
غرب کشور بودند با سرد شــدن هوا در فصل زمستان به 
نوعی در خواب زمستانی فرو می رفتند و آماده می شدند تا 
اقدامات خرابکارانه خود را در فصول بهار و تابستان و پاییز 

انجام دهند.
وی با بیان اینکه سپاه، خواب زمســتانی را از اشرار غرب 
کشور گرفته افزود: با توجه به تحوالت منطقه و خطراتی 
که احساس می شود، جبهه مقاومت و به خصوص سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با تقویت خود به لحاظ تاکتیکی 
و لجستیکی، شــرایطی را فراهم کردند تا اشرار غرب  و 
شمال غرب کشور، در فصل زمستان هم امنیت نداشته 
باشند. وی با بیان اینکه ترکیه زمانی به دنبال ناامن کردن 
مرزهای ما بود؛ اما امروز خودش گرفتار ناامنی شــده در 
حالی که ایران به عنوان جزیــره امن منطقه باقی مانده، 
خاطرنشــان کرد: امروز در داخل ترکیــه واژه »امنیت« 

معنایی ندارد.

مشاور رییس مجلس: 

»گورباچف ثانی«  موجبات 
فروپاشی آمریکا را فراهم می کند

استاد دانشگاه دافوس:

سپاه، خواب زمستانی را از 
اشرار غرب کشور گرفته است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 سوریه، خط مقاومت 
دنیای اسالم است

عارف در نشست خبری:

باید با فریدون یا هرکس که 
تخلف کرده برخورد شود

ســیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
تاکید بر اینکه ســوریه خط مقاومت دنیای اسالم است، 
گفت: امیدواریم امنیت و عزت این کشور همیشه پا برجا 
باشــد. به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، صالحی 
امیری در دیدار با »بشــر یازجی« وزیر گردشگری سوریه 
در مشــهد مقدس افزود: همه تالش و توان سیاسی خود 
را به کار گرفتــه ایم تا چهــره واقعی اســالم را به جهان 
 نشــان دهیم. وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی ادامه داد:
 رهبر معظم انقالب اسالمی نیز به امنیت سوریه و مقابله با 
تروریست ها توجه ویژه ای دارند. وزیر گردشگری سوریه 
نیز در این دیدار بر عمق روابط دو کشــور تاکید کرد. وی 
افزود: ایران و ســوریه نســبت به مبارزه با گروهک های 
تروریستی از جمله داعش اتفاق نظر دارند. این گروهک ها 

چهره خشنی از اسالم به جهانیان نشان می دهند. 
بشر یازجی با اشاره به رویداد مشــهد؛ پایتخت فرهنگی 
جهان اســالم، ادامه داد: این رویداد بزرگ می تواند نقطه 
عطفی برای برگزاری رویدادهای اســالمی دیگر در ایران 

باشد.

 محمدرضا عارف رییــس بنیاد امید ایرانیان در نشســت 
خبری دیــروز در خصوص اینکه برنامــه ای برای نامزدی 
در انتخابات ۹۶  دارید و آیا این مســئله با ممانعت بزرگان 
اصالح طلب  مواجه خواهد شــد، گفت: منع شدن در ذات 
اصالح طلبی نیســت. ذات اصالح طلبی خرد جمعی است 
که تصمیم حضور یا عدم حضور بر عهده شورای مشورتی 
سیاست گذاری می باشد و از مشورت بزرگان اصالحات نیز 

استفاده می کند.
عارف در پاســخ به این ســوال که باتوجه به اعالم تخلف 
حســین فریدون دســتیار ویژه رییس جمهور از ســوی 
سخنگوی دستگاه قضا، اصالح طلبان چه برخوردی با این 
مسئله خواهند داشــت. گفت: انقالب نشان داد که با هیچ 
کس عقد اخوت نبسته ، با فریدون و  هرکس تخلفی انجام 

داده باید برخورد شود.
وی افزود: ما در برخورد با هرمتخلفی به صورت یک مسئله 
ملی و نه جناحی برخورد می کنیم. از این رو معتقدیم با هر 
تخلفی که در جبهه اصالحات صــورت گیرد باید برخورد 

کنیم و متقابال همین انتظار را از جناح مقابل داریم.

عکس روز

ادعای توقیف محموله سالح ایران 
در اوکراین

برگزاری دور سوم گفت وگوهای 
حقوق بشری ایران و روسیه

سید حسن خمینی و چالش دوباره 
شرکت در امتحان اجتهاد

خبرگزاری اینترفکس روســیه ادعا کرد اوکراین یک هواپیمای حامل 
محموله سالح را به مقصد ایران توقیف کرده اســت. براساس این ادعا، 
محموله سالح توقیفی شامل قطعات سامانه های موشکی و سامانه های 
ضد تانک بود.  هنوز اعالم نشــده این هواپیما متعلق به کدام شرکت یا 
کشور است. این خبرگزاری روسی مدعی شد: این محموله در فرودگاه 
بین المللی کییف )ژولیانی( کشــف شــد. منابع ادامه دادند: نیروهای 
امنیتی در فرودگاه بین المللی کییف، 17 صندوق و بسته شامل سالح 
کشف کرده اند. پرواز این هواپیما در خط ســیر پروازها ثبت نشده بود. 
هنوز مقامات رسمی اوکراین یا ایران نسبت به انتشار این خبر، واکنش 

نشان نداده اند.

هیئت جمهوری اســالمی ایران به سرپرســتی زهرا پیشگاهی فرد، 
مشــاور وزیر و مدیر کل حقوق بشــر و زنان وزارت امور خارجه برای 
انجام دور سوم رایزنی های حقوق بشری بین جمهوری اسالمی ایران و 
فدراسیون روسیه وارد مسکو شد. نمایندگان دو کشور در این مذاکرات 
دیدگاه های خود را پیرامون مسائل گوناگون مرتبط با حقوق بشر در 
سطوح دوجانبه و بین المللی مطرح و در خصوص ارتقای همکاری ها در 
مجامع بین المللی مذاکره خواهند کرد. هر دو کشور انتقادهای جدی به 
استفاده ابزاری از سازمان ملل در زمینه حقوق بشر دارند. این درحالی 
است که در خصوص حقوق اقلیت ها، خانواده، بردباری مذهبی و مبارزه 
با افراط گرایی هم دیدگاه های نزدیکی دارند. دور دوم گفت وگوها سال 

گذشته به میزبانی کشورمان در تهران برگزار شد.

چندروزی از آن یکشنبه تلخ می گذرد. روزی  سید رسول رضایی
که خبر وفات آیت ا... هاشــمی رفسنجانی 
تمام شبکه های خبری دنیا و البته شبکه های مجازی رادرنوردید و به 
ناگهانــی  وفــات  شــد.  تبدیــل  هــا  رســانه  اول   تیتــر 
آیت ا... هاشمی همه را غافلگیر و بهت زده کرد. وی بدون شک ازپایه های 
اصلی نظام جمهوری اسالمی بود و قطعا خأل وجودی این چهره، اثرگذار 

خواهد بود و شاید بعدها بیشتر و بهتر احساس شود.
از نگاهی دیگر وفات آیت ا... هرچند غم فقــدان و جای خالی او را تا ابد 
برای نظام اســالمی و مردمی که دل در گرو امــام)ره( و آرمان انقالب 
اسالمی دارند، به همراه خواهد داشت؛ اما فرصت هایی را هم به وجود 
آورد؛ از جمله اینکه آیت ا... در وفاتشــان هم همچون حیاتشان عامل 
وحدت شدند و مراسم تشییع رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت، 
 به نماد و جلوه ای از وحدت ملت و سیاســیون  تبدیل شد. س از فوت 
آیت ا... هاشمی رفســنجانی، موضوع جانشینی ایشــان مطرح شد. 
در این میان صندلی ریاســت مجتمع تشخیص مصلحت نظام یکی از 
پست هایی است که با فوت هاشمی رفسنجانی خالی مانده است و در 
این رابطه رســانه های مختلف از گزینه های احتمالی که همگی افراد 
شاخصی هستند سخن به میان آورده اند چهره هایی همچون : آیت ا... 
هاشمی شــاهرودی، آیت ا... ناطق نوری و محســن رضایی و حتی به 
احتمال بســیار ضعیف محمود احمدی نژاد. گمانه زنی ها در این باره 
همچنان ادامه دارد. و اما صندلی دیگری که با رفتن آیت ا... هاشــمی 
رفسنجانی خالی شــد، صندلی ایشــان در مجلس خبرگان رهبری 
بود . در این راســتا بحث هایی بر ســر برگزاری انتخابات میاندوره به 
میان آمده اســت و در همین باره کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
چندی پیش گفته بود: برای برگزاری انتخابــات میاندوره ای مجلس 
خبرگان رهبری به منظور انتخاب جایگزین مرحوم آیت ا... هاشــمی 
رفسنجانی باید هیئت رییســه این مجلس درخواست کند.  همزمان 
آیت ا... سیداحمدخاتمی امام جمعه موقت تهران و سخنگوی مجلس 
خبرگان در کنفراسی خبری، اواخر بهمن را زمان تصمیم گیری برای 
انتخاب زمان و نحوه برگزاری انتخابات میاندوره ای خبرگان اعالم کرد 
و همچنین در این رابطه استاندار تهران و وزیر کشور نیز آمادگی خود 
را برای برگزاری این انتخابات اعالم کردنــد. به هر حال باید جایگزین 
برای آیت ا... هاشمی در مجلس خبرگان انتخاب شود و به نظر می رسد 
سید حسن خمینی اصلی ترین گزینه احتمالی برای جایگزینی ایشان 
اســت، آن هم با توجه به اقبال باالی مردم تهران در انتخابات گذشته 
به جبهه ای که سید حسن خمینی نزدیک تر به آن است و اکنون باید 
شانس این گزینه را مضاعف دانست. باتوجه به حمایت های ویژه مرحوم 
هاشمی از یادگار امام)ره( و با موج احساســی که در اثر فوت یاردیرین 
امام)ره( و رهبری ایجاد شده اســت می توان گفت حتی شانس سید 
حسن نسبت به قبل برای حضور در جمع خبرگان چندین برابر افزایش 
خواهد داشت. در این میان موضوع قابل توجه این است که در صورت 
تصمیم ســید حســن برای حضور در انتخابات میاندوره ای مجلس 
خبرگان در تهران بازهم چالش امتحان اجتهاد برای وی آغاز می شود. 
بارقبلی یادگار امام)ره( گفت که از برگزاری امتحان اجتهاد بی خبر بوده 
و پیامک شورا به دستش نرسیده است. حال باید دیدخمینی جوان این 
بار با تجربه قبلی چه موضعی را اتخاذ خواهد کرد. آن هم در شرایطی که 
به نظر می رسد سید حسن خمینی بعد از آیت ا... هاشمی و تا سال ها 
بعد ، اصلی ترین گزینه است برای برعهده گرفتن مسئولیت پدر معنوی 
جبهه ای که آیت ا... هاشمی آن را رهبری می کرد و بدون شک حضور 

سیدحسن در خبرگان، راه را برای این امر هموار تر می کند.

یادداشت

بین الملل

به نقل از آسوشیتدپرس، انریکه پنیا نیتو، رییس جمهور 
مکزیک، اعالم کرد چنانچه حق حاکمیت ملی مکزیک 
محترم شمرده شود، این کشــور آماده مذاکره با دونالد 

ترامپ رییس جمهور آمریکاست.
رییس جمهور مکزیک در ادامه ســخنان خود به برخی 
موضوعاتی که مــی تواند پایه مذاکرات با آمریکا باشــد 
از جمله یکپارچگی اقتصادی، محترم شــمردن حقوق 
مهاجران و وجوهی که آنها به خانه هایشان می فرستند، 

اشاره کرد. 
این وجه ارســالی ســالیانه به حــدود 25 میلیارد دالر 
می رســد و به یکی از منابع اصلی درآمــد خارجی این 
کشور تبدیل شده است. ترامپ پیش تر گفته بود آمریکا 
ممکن اســت مقادیــری از این وجوه را بــرای کمک به 
طرح احداث دیوار بین دو کشــور نگه دارد؛ طرحی که 
وی می گوید مکزیــک باید هزینه آن را بپــردازد و این 
کشور مخالف آن اســت. رییس جمهور مکزیک در ادامه 
اظهاراتش درباره روابط با آمریکا تاکید کرد که نه تقابل 

و نه تسلیم، راه حل مذاکره است.

اعالم آمادگی رییس جمهور 
مکزیک برای مذاکره با ترامپ

در ادامه اهم سخنان نوبخت را می خوانید:
 در جلسه یکشــنبه گذشــته هیئت دولت هم کمیته ویژه ای 
مامور شد که به چرایی حادثه بپردازد و مسئول حادثه را مشخص 
کند؛ البته قانون به صورت صریح شهرداری را مسئول می داند؛ 
اما فعال به جای توضیــح خواهی از شــهرداری باید این کمیته 
گزارش خود را تهیه کند. این اتفاق غیرمترقبه نبود و می شــد 
آن را پیش بینی کرد. قانون هم به صراحت دســتگاه مسئول را 
مشخص کرده؛ اما باید منتظر بود تا گزارش کمیته تهیه شود و 
این گزارش به اطالع مردم خواهد رســید. این گزارش در حال 
تهیه است و فعال نباید فضا را به ســمت این ببریم که چه کسی 
مقصر است. اینگونه هم گفته نشــود که دولت انگشت خود را به 

سمت شهرداری گرفته است.
 ) در پاسخ به این پرسش که آیا برای شهید خواندن آتش نشانان 
نیاز به تایید رهبری وجود دارد(: این مســئله روال خود را دارد و 
آقای شهیدی هم گزارشی را درباره این موضوع در جلسه هیئت 
دولت ارائه داده اند و اظهار کرده اند شــهدای آتش نشــان جزو 
شهدای خدمت هستند که در کنار مدافعان حرم و شهدای منا 
دفن می شوند. طبق این گزارشــی که آقای شهیدی دادند روال 

کار اینگونه است که الزم نیست رهبری مجوزی را بدهند.
 کســانی که زیر 1۰۰ میلیون تومان وام دریافــت کرده اند و تا 
پایان امسال اصل وام را بپردازند، بانک ها جرایم آنها را می بخشند 

و سودش هم توسط دولت پرداخت می شود.

 ) در مورد میزان عیدی کارمندان و افزایش حقوق کارمندان در 
سال آینده(: عیدی کارمندان پس از تصویب اعالم می شود؛ اما 
سال آینده حدود 1۰ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت و در 
کنار 1۴۰ هزار میلیارد تومان سال جاری برای حقوق کارمندان،  
در ســال آینده 1۴ هزار میلیارد تومان نیز به ایــن عدد افزوده 

می شود.
 ) در پاســخ به اینکه آیا دولت قصد ندارد نسبت به اتهاماتی که 
به حسین فریدون وارد می شود پاســخی دهد(: در مورد بابک 
زنجانی تا چندی پیش با »ب.ز« یاد می شد اما اکنون صریحا نام 
حسین فریدون آورده می شود. اگرچه قوه قضائیه مستقل است و 
انگیزه کافی برای برخورد با هر کسی که جرمی مرتکب می شود را 
دارد و نیازی هم به زحمت نامه نگاری نمایندگان مجلس نیست. 

مطمئن باشید قوه قضائیه به همه موارد رسیدگی می کند.
 ) در پاسخ به سوالی در مورد استخدام های دولتی و همچنین 
نهاد ریاســت جمهوری در دولت یازدهم(: اســتخدام هایی در 
گذشته انجام شــده که ما باید برای صرفه جویی در هزینه های 
اجرایی و چابک سازی ســاختار دولتی، زمینه محدودتر شدن 
استخدام ها را فراهم کرده و همزمان تالش می کردیم نیروهای 
استخدام شــده را جابه جا کنیم که البته خبر داریم تعدادی از 
این افرادی که از نهاد ریاست جمهوری جابه جا شده اند به دیوان 
عدالت اداری شکایت کرده اند. نهاد ریاست جمهوری در محدود 
کردن هزینه های اداری تالش کرد و جذب نیرو هم نســبت به 

دولت قبل، کاهش داشته است.
 در طول مذاکرات، آمریکا تصور می کرد ما می خواهیم بمب اتم 
بسازیم و آنها با انجام مذاکرات، دسترسی ایران به بمب هسته ای 
را به تاخیر انداختند و به همین دلیل جشن گرفته اند و خوشحال 
شدند. در حالی که اساســا فعالیت هسته ای ما صلح آمیز بود که 
آژانس هم آن را تایید کرد. اکنون جهان با آمریکا همراه نیســت 
و حتی فرانســه هم که ما از او به عنوان پلیس بد یاد می کردیم 
تندترین مواضع را نسبت به نقض برجام دارد. آمریکا در موضع 

ضعف است نه قدرت.
 ما از فرصت لغو برجام استفاده کرده ایم. هرچند همه مشکالت 
اقتصادی ما حل نشده؛ اما اکنون درها باز شده و ما نفع الزم را از 
برجام برده ایم. اکنون آمریکا می تواند کارشکنی کند اما اجماع 
جهانی به نفع ایران اســت و اتهاماتی هم که علیه ما زده می شد 
رفع شده است. از سویی در خود برجام هم سازوکار رسیدگی به 

نقض برجام توسط طرفین مشخص شده است.
  فصل مذهب در بودجه 12/۹۶ درصد رشــد داشته که بیش 
از رشد متوســط بودجه اســت؛ البته این انتقاد هم مطرح است 
که مساجد نباید دولتی شده و توســط مردم اداره شود. انتظار 
دولت و جامعه هم از متولیان فرهنــگ در بخش غیردولتی این 
است که مقابل کاستی ها پاسخگو باشــند و جواب دهند برای 
فرهنگ کشــور چه کرده اند؟ بیش از ۶۰ درصد بودجه فرهنگی 
دولتی را دستگاه های غیردولتی می گیرند. از سویی بابت بودجه 
 این بخش همانطور که از دولت ســوال می شــود از مجلس هم

سوال شود.
)در پاسخ به این پرســش که موضع دولت نسبت به اظهارات 
 اخیر وزیر اقتصاد و بهداشــت دربــاره عدم ادامــه همکاری با 
روحانی در دولت بعدی(: شاید آنها خسته شــده باشند اما این 
سواالت را از خود آنها بپرسید. صالح کار خویش را وزرا می دانند 
البته دولت مشــکل زیاد دارد و ما هم همه را دعوت به همکاری 

می کنیم.
 مدیران اجرایی شــهر مشــهد و قم مطرح کردند که به دلیل 
حضور تعداد زیاد زائران در این شــهرها بودجه جداگانه ای برای 
آنها در نظر گرفته شود و پس از آن سایر شهرهایی هم که صاحب 
امامزاده بودند خواســتار این بودجه شــدند. اگر مجلس در این 

زمینه پیشنهادی داشته باشد دولت حتما کمک می کند.
 حدود 1۰ هزار میلیارد تومان بایــد از بودجه عمومی به منابع 
حاصل از افزایش قیمت حامل ها اضافه شــود تــا بین خانوارها 

توزیع کنیم. 
) درباره درخواســت بازنشســتگان فوالد برای قرار گرفتن در 
مجموعه صندوق بازنشســتگی کشــور(: ما عالقه مندیم وضع 
بازنشستگان بهتر شــود و آنها از دریافتی هایشان راضی باشند. 
ما اکنــون از بودجه عمومی به صندوق فــوالد کمک می کنیم. 
تقاضای بازنشســتگان فوالد در حالی اســت که بازنشستگان 
صندوق بازنشستگی کشور هم راضی نیستند و آنها هم مشکالت 
جدی دارند. ما در تالشیم که این نابرابری ها را اصالح کنیم ولی 
مشکل صندوق بازنشستگی فوالد با دولتی شدن حل نمی شود. 
 درست نیســت که ما همه صندوق های بازنشســتگی را دولتی

 کنیم.

 شهدای آتش نشان 
 جزو شهدای 

خدمت هستند که 
در کنار مدافعان 

 حرم و شهدای
 منا دفن می شوند

ایسنا: محمدباقر نوبخت در نشست خبری صبح دیروز خود، گفت: مسئوالن در عین اینکه باید به چرایی حادثه پالسکو 
بپردازند و به چگونگی پیشگیری از آن، باید در جهت جبران خسارت های مادی و معنوی نیز اقدام کنند. مسئوالن نباید 

خود را درگیر احساسات کنند.

حسین فریدون در حرم
امام رضا)ع( با لباس خادمی

اخبار

آمریکا در سوریه پایگاه نظامی 
ایجاد کرده است

یک روزنامه چاپ ترکیه از اقدام آمریکا در ایجاد یک پایگاه 
نظامی در شهر »حسکه« سوریه خبر داد.

این پایگاه نظامی در راســتای آنچه »آمادگــی برای نبرد 
دیرالزور و پشــتیبانی از نبرد در شــهر رقه علیه داعش« 

خوانده شده ساخته شده است.
خبر احداث ایــن پایگاه در حالی منتشــر می شــود که 
احتمال بســته شــدن فرودگاه نظامی اینجرلیک ترکیه 
روی نظامیان آمریکایــی به خاطر حمایت واشــنگتن از 
گروه های شبه نظامی کرد - که از نظر دولت آنکارا گروه های 

تروریستی هستند-  وجود دارد.
در همین حال، منابع نزدیک به مسعود بارزانی، رییس اقلیم 
کردستان عراق، اعالم کردند نیروهای آمریکایی قرار است 
از پادگان »تل بیدر« واقع در غرب شــهر حسکه به عنوان 

پایگاه جدید خود استفاده کنند.
گفته می شود این پایگاه شامل ۸۰۰ سرباز و نیروهای ویژه 
آمریکایی و همچنین مربیان نظامی و تجهیزات و ســالح 
است. این در حالی است که نیروهای آمریکایی حدود یک 
ســال پیش کنترل فرودگاه رمیالن واقع در استان حسکه 
را برای پشــتیبانی از گروه های کرد تحت حمایت خود در 

اختیار گرفتند.

واکنشسپاهمنطقهدیدگاه

نوبخت: 

حادثه پالسکو غیرمترقبه نبود

کافه سیاست

۳۶ بار حضور دو ایرانی
 در کاخ سفید

تسنیم : به نقل از واشنگتن فری بیکن، طبق فهرست اسامی بازدیدکنندگان 
کاخ سفید،  دو حامی بلند پایه دولت ایران بیش از 3۰ بار در کاخ سفید با مقامات 
ارشد آمریکایی در دولت اوباما دیدار داشــته و درباره راهکارهای دیپلماتیک 

میان دو طرف با یکدیگر گفت وگو کرده اند.
موسویان، یکی از دیپلمات های سابق دولت ایران دستکم 3 بار وارد کاخ سفید 
شده و در مقابل تریتا پارسی، یک فعال حامی ایران که مدت هاست به رابطه با 

دولت ایران متهم است 33 بار با مقامات دولت اوباما دیدار کرده است.
یک منبع آشنا به محتوای این جلسات به واشنگتن فری بیکن گفت که پارسی 
و موسویان به ارائه روایت درباره ایران به کاخ سفید کمک کردند که در نهایت به 

امضای توافق هسته ای منجر شد.
طبق فهرست موجود موســویان با  رابرت مالی، یکی از مقامات شورای امنیت 
ملی کاخ ســفید مالقات داشت که از مشــاوران اوباما در مســائل مربوط به 

خاورمیانه و داعش بود.

جام نیوز: به نقل از »العرب نت«، حیاه ا... حیاه فرماندار ایالت هلمند مدعی شد: 
»طی حمله موشکی به هلمند، به موشک های متعلق به ایران دست یافتیم 
و تعدادی از آنها بدون آنکه منفجر شوند، ســقوط کرده اند که از نوشته های 
روی آنها مشخص شد که موشک های ایران هستند. حیاه ا... حیاه که با رادیو 
آزادی گفت وگو می کرد، مدعی شــد: ایران در پی حمایت از گروه طالبان، 
موشــک هایی به آنها داده و نیروهای این گروه یک پایگاه را با این موشک ها 
هدف قرار داده اند. فرماندار هلمنــد در ادامه افزود: بر اســاس گزارش های 
اطالعاتی، دیداری میان مقام های ایران و مقام های طالبان در »گرمســیر« 
صورت گرفته  است ولی تحقیقات در مورد موضوع این دیدار همچنان جریان 
دارد. وی در ادامه ادعاهــای عجیب خود گفت: اختالف ایران و افغانســتان 
ترجیحا درباره سرشاخه های رود هلمند اســت که در هامون در بلوچستان 
ایران می ریزند و بعد از خشک شــدن هامون، تهران کابل را به تغییر مسیر 

سرشاخه های رود هلمند متهم کرده است.

موشک های ایران
 در افغانستان
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پیشنهاد سردبیر:
مدیران بورسی در راه اصفهان

به گــزارش ایمنا، مــردم ایران بــرای تامین نیازهــا و رفع 
مشــکالت اقتصادی خود نگاه ویژه ای به وام و قرض دارند و 

دشواری دریافت آن به  طور قطع برای آنها سخت تر است.
بانک مرکــزی در دولت یازدهم یکــی از اولویت های اصلی 
خود را تســهیل پرداخت وام های خرد قرار داد، ولی به دلیل 
مشکالت و موانعی که در شــبکه بانکی وجود دارد دریافت 
تسهیالت خرد از بانک ها آسان نشده است. مشکالتی مانند 
کمبود نقدینگی بانک ها و ســختگیری بیش از حد برخی از 

بانک ها دسترسی مردم به وام خرد را کاهش داده است.
اکنون یکی از سیاســت های ابالغی بانــک مرکزی به نظام 
بانکی، توزیع گســترده کارت های اعتباری است؛ اما اکنون 
بانک ها کارت را بهانه ندادن وام خــرد کرده اند؛ اما نه کارت 

اعتباری می دهند و نه تسهیالت خرد.
بانک ها دیگر به متقاضیان وام خرد و تســهیالت نمی دهند 
و در پاســخ به آنها می گوینــد پرداخــت وام از این پس با 
کارت های اعتباری صورت می گیرد. این در حالی اســت که 
متقاضیان وام از برخورد بانک ها در ارائه کارت های اعتباری 
نیز گله مندند؛ چرا که بانک ها به بهانه های مختلف از ارائه این 
نوع کارت ها نیز طفره می روند تا رســما پرداخت وام خرد به 

مردم تعطیل شود.
گزارش های میدانی حکایت از آن دارد کــه بانک ها اکنون 
بهانه جدیدی برای عدم اعطای تسهیالت خرد پیدا کرده اند 
و می گویند همه تسهیالت خرد با کارت اعتباری جایگزین 
شــده اســت و از این پس، قرار نیســت وام هایی همچون 

ضروری، خودرو یا خرید لوازم، اختصاص داده شود.
در این میان برخی شعبی که وام های خرد یا کارت اعتباری 
به مردم می دهند، در قبال سپرده، این کار را انجام می دهند و 
به نوعی با بلوکه کردن سپرده ها تالش می کنند تا تضمینی 

برای بازپرداخت وام ها داشته باشند.
در عین حال برخی بانک ها نیز در همــان ابتدای کار که وام 
را به متقاضی پرداخت می کنند، بخشــی از آن را به عنوان 

کارمزد کسر می کنند و همان اول، سود خود را برمی دارند.
پرداخت وام به شرط سپرده در شــرایطی است که معاونت 
نظارت بانک مرکزی بارها و بارها این موضــوع را رد کرده و 
آن را تخلفی برای بانک ها برشــمرده اســت. به هرحال به 
نظر می رســد که تخلف بانک ها در ارائه کارت اعتباری و نیز 
پرداخت وام خرد یا کارت اعتباری به شرط سپرده، باید مورد 

رسیدگی مراجع نظارتی قرار گیرد.
 براساس این گزارش میدانی اکثر بانک ها بیان کردند بیشتر 
از یک ماه می شود جلوی وام ها گرفته  شده و بعید است شما 
بتوانید از بانکی تسهیالت دریافت کنید، زیرا منابع بانک ها 

آنقدر افت کرده که در حقوق کارمندان خود مانده است.
همچنین در مراجعه به یکــی از بانک های خصوصی مطلع 
شــدیم که آنها به ازای هر 5 میلیون تومــان وام یک ضامن 

رسمی حقوق بگیر طلب می کنند.
به گفته کارمند بانک، براســاس بخشــنامه داخلی بانک ها 
برای وام 10 میلیون تومانی دو ضامن دریافت می شود؛ اما در 
بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی تاکید شده که به ازای 

هر 10 میلیون تومان یک ضامن کفایت می کند. ولی برخی 
بانک ها برای جلوگیری از معوق شــدن تسهیالت و افزایش 

ضمانت ها دو برابر آن ضامن طلب می کنند.
با مراجعه به یکی از بانک ها در شــهر اصفهان متصدی بانک 
می گوید: در ابتدا متقاضی باید نزد این بانک حســاب فعال 
داشته باشــد که معدل کارکرد حســاب مبلغ وام را تعیین 

می کند. به طوری که این معدل باید سه برابر مبلغ وام باشد.
برخی از متصدیــان بانکی می گویند که ایــن روزها هزینه 
تامین مالی از بازار بین بانکی باال رفتــه و بنابراین، بانک ها 
ترجیح می دهند در حد منابع خود، اقدام به ارائه تسهیالت 
کنند؛ البته این به مفهوم آن نیست که تامین مالی به صورت 
کامل صورت نمی گیرد، اما بانک ها منابع محدودی دارند که 

آن را در اختیار موارد خاص و ضروری قرار می دهند.
هر ساله از دهه اول اسفند به بعد، بانک ها روند تسهیالت دهی 
را متوقف یا به ســختی و کندی انجام می دهند؛ اما امسال 
اوضاع متفاوت است و برخی وام گیرندگان، به دلیل اوضاع بد 
کسب و کار و منابع مالی شان، از بازپرداخت وام ها خودداری 
می کنند؛ البتــه بانک پیامک هایی را به آنها ارســال کرده و 
حتی با ضامن هایشــان هم تماس می گیرد؛ اما گاهی واقعا 

شرایط دریافت اقساط از مردم، بسیار سخت است.
یکــی از متصدیان بانــک دولتی می گویــد: در صورتی که 
متقاضی حساب فعال نداشته باشد، 30 درصد از مبلغ وام در 
یک حساب قرض الحسنه و بدون دسته چک و سود مسدود 

می شود و پس از تسویه کامل وام آزاد می شود.
البته یکی دیگر از بانک ها نیز بدون توضیحی درباره شرایط 
پرداخت وام یا کارت اعتباری از همان ابتدا اعالم می کند که 
هم  اکنون و براساس بخشنامه داخلی پرداخت هر نوع وامی 

ممنوع است.
کانال پرداخت وام، دو ماه زودتر بسته شد

یک کارشــناس اقتصادی بی نظمی در اداره بانک ها و عدم 
بازپرداخت بدهی دولت را دو دلیل توقف اعطای تسهیالت 
در بانک های بزرگ دانست.سیدبهاءالدین حسینی هاشمی 
با اشاره به بسته شــدن کانال پرداخت تسهیالت در برخی 
بانک های بزرگ کشــور، اظهار کرد: این اتفاق هر ســال در 
شــبکه بانکی رخ می دهد، اما این بار دو مــاه زودتر رخ داده 
اســت. وی افزود: بانک مرکزی برای متعادل کردن منابع و 
مصارف بانک ها و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی بانک ها 

را ملزم به بازپرداخت اضافه برداشت ها و بدهی ها می کند.

مدیرعامل اســبق بانک صادرات با بیان اینکــه در ماه های 
پایانی سال مصارف بانک ها رشد می کند، گفت: در برابر این 
رشد مصارف، منابع متناسب با آن رشد نمی کند زیرا بانک ها 
پرداخت های زیادی دارند و مشــتری ها تقاضای بیشــتری 

برای وصول بخشی از سپرده می کنند.
معوقات بانکی؛ زنجیری بسته شده به پای بانک ها 

برای وام دهی
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قطع وام 
خرد، گفت: بانک های کشور فکر افزایش درآمد خود هستند 
به همین دلیل تمایل به پرداخت وام هــای کالن دارند یا به 
دنبال بنگاه داری هستند که متاسفانه همین امر منجر شده 

از پرداخت وام های خرد خودداری کنند.
سید ناصر موســوی الرگانی اظهار کرد: بانک ها با پرداخت 
وام 100 میلیون تومانی همان ســودی کــه از 50 فقره وام 
2 میلیون تومانی عایدشان می شــود را دریافت می کنند و 
از آنجایی که فقط به دنبال آســایش، آرامش و منفعت خود 
هستند نیازمندان واقعی که گاهی با 2 یا 5 میلیون وام بخش 

عمده ای از مشکالتشان حل می شود را فراموش کردند.
وی پیرامون تصویب قانــون رفع موانع تولیــد، افزود: طی 
مدتی که از تصویب این قانون می گذرد به دلیل درآمد باالی 
بنگاهداری نه تنها بانک ها بنگاه ها و شرکت های اقماری خود 

را واگذار نکردند بلکه افزایش و گسترس هم داده اند!
نماینده مــردم فالورجان در مجلــس ادامــه داد: یکی از 
مصوبات مجلس پرداخت وام های 10 میلیون تومان ازدواج 
است که متاســفانه بانک ها برخالف ســفارش مقام معظم 
رهبری در رابطه با ازدواج آسان و کمک به جوانان از پرداخت 
آن خودداری کرده یا با مانع تراشی و سخت گیری های واهی، 

افراد را از دریافت آن پشیمان می کنند.
وی وجــود معوقات بانکی را زنجیری بســته شــده به پای 
بانک ها برای وام دهی خواند و گفــت: دایره حقوقی بانک ها 
و همچنیــن قوه قضائیه با آمادگی باید نســبت به تســویه 

بدهی های بانکی اقدام کنند.
قطع وام های خرد؛ ضعیف کشی افراد آسیب پذیر 

جامعه
حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شــهر با ابراز 
تاسف از اینکه قطع وام های خرد و عدم پرداخت آن از سوی 
بانک ها به افراد آســیب پذیر جامعه نوعی ضعیف کشــی و 
ظلم به افرادی است که گرفتار وام های خرد هستند، تاکید 
کرد: بانک ها عالوه برتالش برای کســب سود، باید وظیفه 
حاکمیتی خود را ایفا کرده و به مردم خدمات مناســب ارائه 
دهند. حاجی دلیگانی بیان داشت: پرداخت وام های خرد 5 
میلیون تومانی کارگشایی برای افراد کم درآمد جامعه نسبت 
به ارائه تسهیالت کالن به فرد و یا گروه  های غنی که اکنون 
دانه درشــت های معوقات بانکی هســتند، عدد و رقم قابل 

توجهی نمی شود.
به هرحال به نظر می رســد که تخلف بانک ها در ارائه کارت 
اعتباری و نیز پرداخت وام خرد یا کارت اعتباری به شــرط 

سپرده، باید مورد رسیدگی مراجع نظارتی قرار گیرد.

یادداشت

به گزارش خبرگزاری فــارس از اصفهان، بازارهای مالی شــهر 
در ســومین روز از هفته و در حالی  که مهم ترین اخبار اقتصادی 
رســانه ها به اقدامات جدیــد ترامپ در مورد لغــو قراردادهای 
تجاری بین المللی، افزایش قیمــت جهانی طال، اثرات اقتصادی 
تصمیم جدید مجلس در مورد کاهش ســن بیــکاری بانوان و 
ظهور پدیده جدید ارز ســه نرخی اختصاص داشــت، معامالت 
بورس اندکی بهبود یافت؛ قیمت ارز بر ریــل صعود قرار گرفت 

و قیمت طال افزایش یافت.
مهم ترین خبر بازار بورس شــهر، دعوت اتاق بازرگانی اصفهان 
از مدیران ســازمان بورس برای حضور در جلســه کمیســیون 
ســرمایه گذاری بود که در طول ســال های اخیر کم نظیر بود، 
اتفاقی که فرصت مناســبی برای فعاالن بورســی اصفهان برای 
بیان کمبودها و مشکالت خود در بازار و در میان گذاشتن آن با 

مسئوالن است.

رییس اتحادیه صنف مشــاوران امالک کشــور گفت: از ابتدای 
سال، حجم معامالت مسکن با کاهش روبه رو شده و این میزان 
در آذر و دی در مقایسه با ســال گذشته 50 درصد کاهش یافته 
 است.حســام عقبایی در برنامه گفت وگوی ویــژه خبری افزود:

 57 هزار و 594 معامله مســکن در دی و 44 هزار و 42 قرارداد 
در این زمینه در آذر امسال ثبت شده است.

وی گفت: در ماه های پیش از آذر نیز به طور میانگین هر ماه در 
مقایسه با سال گذشته 40 تا 50 درصد معامالت مسکن کاهش 

داشته است.
عقبایی افزود: البته در تهران در هشت ماه نخست امسال حجم 
معامالت مســکن افزایش یافــت؛ اما این افزایــش در ماه های 
 آذر و دی حدود 10 درصد کاهش یافت. وی گفت: از ســال 92

 تا کنون در قیمت مســکن افزایش چندانی وجود نداشــته؛ اما 
در تهران برخی آپارتمان های لوکس حدود یک میلیون تومان 

افزایش قیمت داشته اند.

ســازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان اعالم کرد: 
کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت فروش شــکر بســته بندی 
را درب مغازه بــرای مصرف کننده هرکیلو گــرم 32 هزار ریال 
تصویب و ابالغ کرد.کار گروه یاد شــده، حداکثر قیمت فروش 
هرکیلوگرم شــکر درب کارخانه 25 هزارو 200 ریال و حداکثر 
قیمت فروش هرکیلوگرم شــکر فلــه درب مغــازه 28 هزار و 
550 ریال اعالم کرده اســت؛ همچنیــن حداکثر قیمت فروش 
شکر بســته بندی 900 گرمی درب مغازه 29 هزار و 500 ریال 
و حداکثر قیمت فروش یک کیلو گرم شــکر بســته بندی درب 
مغازه 32 هزار ریال اعالم شد. براساس این گزارش، قیمت های 
ابالغی حداکثر بوده و شــکر باید با قیمت پایین تر عرضه شود و 
شــهروندان نیز می توانند هرگونه تخلف احتمالی را به ســامانه 

124 برای رسیدگی گزارش دهند.

مدیران بورسی در راه اصفهان

گرانی ۱ میلیون تومانی 
آپارتمان های لوکس

هرکیلوگرم  شکر 3200 تومان 

اخبار

دایره حقوقی بانک ها 
و همچنین قوه 

قضائیه با آمادگی 
باید نسبت به تسویه 

بدهی های بانکی 
اقدام کنند

منابع بانکی در اصفهان تمام شد؛

وام بی وام!

    

با ســاخت محل جدید نمایشــگاه بین المللي اصفهان 
در منطقه روشن دشت و راه اندازی آن در نیمه نخست 
سال 96 در واقع ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت خودرو که از 
چهارشــنبه پنجم تا هشــتم بهمن ماه در پل شهرســتان برگزار می شود 

آخرین شوی برندهای بزرگ خودرو را در این مکان است.
این نمایشــگاه که 9 هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی را تحت پوشــش 
دارد در ســیزدهمین دوره خــود با دعــوت از برندهایــی همچون گروه 
صنعتی ایران خودرو، گروه خودروســازی ســایپا، مدیران خودرو، کرمان 
خودرو، شرکت صنایع مدیا موتورز کیش، شــرکت خودروسازی کارمانیا، 
رامک خــودرو، آرین موتور پویا و جهــان نوین آریا کار خــود را آغاز کرده 
و مشارکت کنندگان در این نمایشــگاه رونمایی از محصوالت جدید را در 
دستور کار خود دارند. در حاشــیه افتتاحیه این نمایشگاه سرپرست مرکز 
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت صنعت، معــدن و تجارت در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: این وزارتخانه به عنوان واحدی که حوزه تولید و 
تجارت را در بخش صنعت، معدن و صادرات راهبری می کند سعی کرده در 
دولت تدبیر و امید در حوزه اشتغال، کارآفرینی و تولید نیز گام های موثری 
بردارد. وی با اشــاره به راه اندازی مجدد 2 هزار واحــد صنعتی کوچک و 
بزرگ در کشــور تصریح کرد: اکنون 20 هزار واحد صنعتی با تســهیالتی 
که وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایــن واحدها ترزیق کرد، رونق گرفته 
و چرخه صنعت را به حرکت در آورده اســت. فرزاد خلفی ادامه داد: اکنون 
بیش از 8 میلیارد دالر جذب ســرمایه گذاری خارجی داشــته که بیش از 
5 و نیم میلیــارد دالر آن پس از برجام در کشــور اتفاق افتاده اســت. وی 
دولت را بــه عنوان یک واحد ناظر نه تاجر دانســت و بیان داشــت: وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت زمینــه را برای فعالیت بخــش خصوصی فراهم 
می آورد تا در حوزه های مختلف توســعه پیدا کرده و اشــتغال در کشور 
ایجاد شود. سرپرســت مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت رسیدن به ثبات اقتصادی در دولت یازدهم را اعالم و اضافه 
کرد: اقتصاد در حوزه صنعت به میزان 3 و هفت دهم درصد رشــد داشته و 
شــاهدیم که یک تراز مثبت تجاری در کشور ایجاد شده به طوری که برای 
نخستین بار شاهد پیشــی گرفتن صادرات بر واردات هستیم. وی با اعتقاد 
به اینکه کیفیت خودروهای تولیدی باید بیش از پیش باشــد، یادآور شد: 
با بســتن قردادهای جدید در زمینه تولید خودرو عــالوه بر انتقال دانش و 
فناوری با سایر کشورها و مشــارکت در زمینه صادرات خودرو و قطعات آن 
زمینه رقابتی مناســبی هم در داخل و هم خارج از کشور فراهم می شود. 
مشــاور وزیر صنعت افزود: طی سه سال گذشــته بیش از 14 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به بخش صنعت و معدن کشور تزریق شده است. به اعتقاد 
خلفی، بحث به روز رســانی واحدهای تولیدی به مدیریــت برمی گردد و 
صنایع باید به دنبال خالقیت و نوآوری باشــند. وی با بیــان اینکه ما نمی 
توانیم مردم را وادار به خرید کاالی ایرانی کنیــم، تاکید کرد: با این وجود 
می توانیم آنها را تشــویق به خرید کاالهای باکیفیت ایرانی کنیم. مشــاور 
وزیر صنعت، در خصوص کیفیت و قیمت خودروهای داخلی، گفت: کیفیت 
خودروی ایرانی متناســب با قیمــت آن افزایش می یابــد همچنین نباید 
ســهم خودروی ایرانی را در اقتصاد کشــور نادیده بگیریم و باید از تجارب 

خودروسازی دنیا استفاده کنیم. خلفی معتقد است، نمایشگاه های صنعت 
خودرو زمینه مناسبی است تا مردم و متخصصین شاهد رشد روزافزون آن 
باشند، صنعتی که بیشتر به دانش فناوری متکی است و نه خام فروشی و با 

حفظ مشتری مداری در واقع رقابت های سالمی ایجاد می شود.
 طرح رونق اقتصادی رونقی در صنعت خودروسازی

در ادامه این نشســت معاون امور صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهــان اظهار داشــت: برای نخســتین بار دولــت تدبیــر و امید طرح 
رونق را در کشــور اجرایی کرد. وی ادامه داد: با رایزنــی هایی که دولت با 
بانک مرکزی داشــت چهار مانع را در زمینه تســهیالت از جمله موانع در 
چک های برگشتی، اقساط معوقه و ثبت نام در ســایت برای خودروسازان 
و تولیدکنندگان واحدهای صنعتی را برداشــته است. شاهین آذری طرح 
رونق اقتصادی دولت یازدهم در صنایع را رونقی ماندگار به ویژه در صنعت 
خودرو دانست و تصریح کرد: با برداشته شدن بســیاری از محدودیت ها و 
ثبت نام در سایت برای بهره گیری از تسهیالت فرم خوبی به صنایع خودرو 

در اصفهان به وجود آمد.
تامین پوشش طیف وسیعی از سالیق مردم در نمایشگاه

مدیر عامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اصفهان نیــز در افتتاحیه 
ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت خودرو  اظهار داشــت: اظهار 
تاســف می کنم از اینکه نتوانستیم پاســخگوی تمام درخواست کنندگان 
برای شرکت در این نمایشگاه باشیم، امیدواریم ســال آینده در نمایشگاه 
بزرگ و جدید، میزبان تمام آنها باشــیم و به نوعی ســیزدهمین نمایشگاه 
صنعت خودرو آخرین نمایشــگاه خودرو اســت که در مکان فعلی برگزار 
می شــود. وی با اشــاره به اینکه نمایشــگاه بزرگ اصفهان دو ســهامدار 
عمده دارد، خاطر نشــان کرد: 60 درصد آن سهام شــهرداری، 32 درصد 
ســهام اتاق بازرگانی و 8 درصد نیز ســهامداران خرد هســتند، در همین 
راســتا برای فاز یک بالغ بر 90 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شــده که 
بخشی از آن نیز تامین شــده است. رســول محققیان بیان داشت: حضور 
مستقیم چهار شرکت ایران خودرو، ســایپا، کرمان موتور و مدیران خودرو 
به  عنــوان تامین کنندگان بخش عمده  نیاز خودروی کشــور در کنار دیگر 
واردکننــدگان و تولیدکنندگان فعــال در این صنعت، طیف وســیعی از 

سالیق را پوشش می دهد.

در مکان فعلی نمایشگاه بین المللی اصفهان به نمایش درآمد؛

بازار داغ خودروهای برند
مریم
ایروانی
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

کودکان مبتال به آسم بیشتر در معرض خطر چاقی هستند

عصبانیت و اســترس می تواند تاثیرات منفی بر سالمت افراد بگذارد. 
ورزش های خاصی هستند که با انجام آنها میزان عصبانیت را می توان 
کاهش داد. با انجام این ورزش ها انرژی منفی شــما به انرژی مثبت 

تبدیل می شود.  ورزش های زیر برای زمان عصبانیت مناسب  هستند.
۱. بوکس: ضربه زدن به کیسه بوکس کالری زیادی می سوزاند و برای 
فرو نشاندن عصبانیت مناسب است. پیشنهاد می شود که ۶ تا ۱۰ بار در 

هر ست به کیسه بوکس ضربه بزنید تا انرژی منفی شما تخلیه شود.
۲. وزنه زدن: وزنه زدن باعث ایجاد آرامش می شود و افسردگی را دور 
می کند. سعی کنید به هنگام وزنه زدن کمر را صاف نگه دارید. عضالت 
شکم را منقبض کرده و وزنه را در سه تا چهار ست با ۶ تا هشت تکرار 

بلند کنید.
۳. استفاده از توپ پزشکی: توپ پزشکی را با عضالت منقبض و 
کمر صاف بلند کنید. توپ را باال برده و محکم به زمین بکوبید. مراقب 
باشید که توپ با صورت شما برخورد نکند. بهتر است در سه تا چهار 

ست ۱۰ تا ۲۰ بار توپ را به زمین بزنید.
4. دويدن روی شیب: بعد از دویدن، روحیه بهتری پیدا می کنید. 
می توانید روی تردمیل و در حالت شــیب بدوید. تا آنجا که می توانید 
ســریع بدوید. در دوره های کوتاه مدت و با اســتراحت های ۶۰ تا ۶۰ 

ثانیه ای دویدن را  انجام دهید.

محققان اســکاتلندی در یک بررســی جدید دریافتنــد افرادی که 
قرص های ســوزش ســر دل مصــرف می کنند بیشــتر در معرض 
 عفونت های روده هســتند. بررســی ها حاکی از آن است که مصرف
 )PPI( قرص سوزش ســر دل با عنوان مهارکننده های پروتون پمپ 
 موجب می شــود افراد بیشــتر در معرض ابتال به عفونــت روده ای

 قرار گیرند.
این قرص ها مانع از آن می شــوند که ســلول های جداره معده مقدار 
زیادی اسید تولید کند؛ چرا که وجود اسید باعث ایجاد زخم و عالئم 
رفالکس همچون سوزش سر دل می شــود. محققان اسکاتلندی به 
بررسی اطالعات ۱۸۸ هزار نفر که از این داروها مصرف کرده و حدود 
۳۳۷ هزار نفر دیگر پرداختند. مقایسه انجام شده نشان داد افرادی که 
از مهار کننده های پروتون پمپ مصرف می کنند بیشتر در معرض ابتال 
به اسهال هستند؛ همچنین احتمال این عفونت در آنان هنگام بستری 
شدن در بیمارستان ۱/4 و در زمان بســتری نبودن ۱/۷ برابر بیشتر 

است.
دکتر توماس مک دونالد، محقق ارشد این مطالعه گفت: کاهش اسید 
معده که همچون مانعی در برابر عفونت ها عمل می کند احتمال ابتال به 
عفونت های دستگاه گوارش را افزایش می دهد. در حقیقت خطر اصلی 

مهارکننده های پروتون پمپ، عفونت های دستگاه گوارشی است.
همچنین میلیون ها انسان در سراسر جهان قرص های سوزش سر دل 
مصرف می کنند و در اروپا و آمریکا افراد بدون داشــتن نسخه پزشک 

می توانند آن را خریداری کنند.

کم خونی انواع زیادی دارد که شایع ترین آن کم خونی ناشی از فقر آهن 
است. کمبود آهن معموال به علت کمبود آهن در رژیم غذایی، افزایش 

نیاز به آهن یا از دست رفتن حجم زیاد خون ایجاد می شود.
آهن برای تشکیل هموگلوبین که مســئول حمل اکسیژن در خون 
است ضروری به شــمار می رود. در حقیقت هموگلوبین اکسیژن را 
از ریه ها جمع کرده و به تمام ســلول های بدن منتقل می کند. زمانی 
که ذخایر آهن در کبد تخلیه می شــوند ســطح هموگلوبین کاهش 
می یابد و انتقال اکسیژن به سلول ها نیز کاهش خواهد یافت. توصیه 
 می شــود حداقل 5۰۰ میلی گرم آهن باید به صــورت ذخیره وجود 
داشته باشد؛ اما درصد قابل توجهی از زنان تنها دارای ۱5۰ میلی گرم 

آهن ذخیره هستند.
کم خونی ناشــی از فقر آهن باعث خســتگی، کمبود انــرژی، عدم 
قدرت تمرکز، ضعف، کمبود تنفس و تپش قلب می شــود. به عالوه 
می تواند باعث اختالل حافظه و کاهش آســتانه درد شــود. تنظیم 
دمای بدن نیز ممکن اســت به علــت اختالل عمل غــده تیروئید 
 متاثر شــود و قدرت سیســتم ایمنی نیــز ممکن اســت تا حدی 

کاهش یابد.
ناخن ها شکننده  و ســطح زبان صاف و براق می شــود و شکاف های 

زیادی در گوشه دهان ظاهر می شود.
در دوره بارداری کمبود آهن بر تکامل مغزی جنین اثر می گذارد.

درمان های رايج کم خونی
از آنجا که کم خونی انواع مختلفی دارد قبل از استفاده از هرگونه مکمل 

غذایی یا درمان باید با پزشک مشورت شود.
در برخی موارد دریافت یک قرص آهن می تواند به راحتی مشــکل را 
برطرف کند؛ اما در برخی دیگر از انواع کم خونی نیاز به دریافت آهن 

نیست و حتی دریافت آهن می تواند کم خونی را تشدید کند.
قبل از استفاده از هرگونه مکمل انجام آزمایش خون )CBC( ضرورت 

دارد. زنان باردار به دریافت مکمل آهن و اسیدفولیک نیاز دارند.
مواد غذايی مفید برای کم خونی:

گوشت حاوی آهن اســت که جذب آن در بدن بسیار راحت تر از آهن  
در منابع گیاهی است.

به طور متوسط بدن ۱۰ درصد آهن رژیم غذایی را جذب می کند، اما 
در مورد آهن هم سطح، جذب تا ۳۰ درصد افزایش می یابد.

ماهی های روغنی: نظیر سالمون، خالی مخالی، ماهی تن و ساردین 
نیز حاوی آهن هم هستند .

حبوبات: حبوبات حاوی آهن غیر هم هســتند. لوبیا قرمز و عدس 
حاوی 5 میلی گرم آهن غیرهم در هر واحد هستند.

غالت و نان های غنی شــده: در هر واحــد ۱۱ میلی گرم آهن و 
مقداری ویتامین B ۱۲ و اســید فولیک را تامین کرده  و در نتیجه به 

پیشگیری از کم خونی کمک می کنند.
خشکبار: انجیر، آلو، زردآلو خشک، کشــمش، مغز دانه ها و دانه ها 

حاوی مقادیر مفیدی آهن هستند که برای کم خونی مفید است.
میوه ها و سبزيجات: حاوی ویتامین C هستند که به افزایش جذب 
آهن غیرهم کمک می کند. دریافت ۲5 میلــی گرم ویتامین C با هر 
وعده غذایی توصیه می شود. ترشی کلم قرمز غنی از اسیدسیتریک 

است که به افزایش جذب آهن کمک می کند.
مواد غذايی که بايد پرهیز شوند

چای و قهوه: حاوی ترکیبات فنولیک هســتند که مانع جذب آهن 
می شود. تانن های موجود در چای نیز اثر مشابهی دارند.

لبنیات: شیر و ماست غنی از کلسیم هستند که باعث کاهش جذب 
آهن در بدن می شــوند؛ بنابراین باید از مصرف فرآورده های لبنی در 

وعده های غذایی غنی از منابع آهن، خودداری شود.
پروتئین سويا: فیتات موجود در غالت کامل و اسید اگزالیک موجود 

در ریواس مانع جذب آهن می شود.

با اين ورزش ها عصبانیت خود
 را کاهش دهید

 ارتباط مصرف قرص سوزش سر دل
 با عفونت روده

بخور نخورهای مبتاليان به کم خونی!

طب سنتی 

یک پژوهشــگر طب ســنتی گفت: هل، خــواب آور و 
شادی آور است؛ بنابراین برای افرادی که دچار افسردگی، 

خمودگی و غمگین هستند مفید است.
ســید مهدی میرغضنفری درباره خواص درمانی »هل« 
اظهار کرد: مزاج هل، گرم و خشــک است و درجه گرمی 
خیلی قوی ندارد، بهترین نوع هل دارای رنگ سفید است 

که بوی خیلی تندی هم داشته باشد.
وی افزود: مصرف هل می توانــد در گرم مزاجان موجب 
ســردرد شــود در حالی که روغن آن برای رفع برخی از 
سردردها مخصوصا ســردردهای ناشــی از باد، سرما و 

سینوزیت مفید است.
مالیدن روغن هل به گردن و پس سر، موجب 

رفع سردردهای سوداوی می شود
این پژوهشگر طب سنتی تصریح کرد: مالیدن روغن هل 
به گردن و پس سر موجب رفع سردردهای سوداوی ناشی 
از گرفتگی عضالت می شود که این سردردها، معموال در 

شب و اول صبح بیشتر بروز پیدا می کند.
وی اضافه کرد: مصرف افراطی هل برای گرم مزاجان ضرر 
دارد؛ همچنین هل خواب آور و شــادی آور است بنابراین 
برای افــرادی که دچار افســردگی، خمودگی و غمگین 

هستند  مفید است.
بازشدن مجاری درون کبد و طحال

میرغضنفری یادآور شــد: هل موجب باز شدن مجاری 
درون کبد و طحال نیز می شود؛ طحال نزدیک معده قرار 

دارد و محل ذخیره خلط سودا در بدن است.
این پژوهشگر طب ســنتی خاطرنشــان کرد: مصرف 
هل مخصوصا در فصل های ســرد برای افرادی که دچار 
دردهایی در ناحیه زیر دنده چپ می شــوند بسیار مفید 
اســت؛ در قدیم اگر جایی از بدن دمل )توده های حاوی 
مواد زائد( ایجاد می شد، از هل ضمادی درست می کردند 
و روی آن قرار می دادند تا اصطالحا برسد و سر باز کند و با 

این کار  توده ها از بین می رفتند.

بهترين دمنوش برای افرادی 
که افسردگی دارند

برخی افراد به دلیل داشتن مشــکالتی در دستگاه گوارش 
دچار ســردرد شــده یا سردردشان تشــدید می شود. مثال 
افرادی که سابقه میگرن دارند با کم خوری یا پرخوری دچار 
حمالت میگرن می شوند. به این ترتیب که با کم  غذاخوردن 
قند خونشــان کاهش می یابد و پرخوری انبساط در منطقه 
شکمی و معده شان را افزایش می دهد، اسید معده شان بیش 
از حد طبیعی ترشح می شود و ریفالکس را به وجود می آورد 

و ریفالکس بروز حمالت سردرد میگرنی را افزایش می دهد.
چه غذاهايی ســردردهای میگرنی را تشديد 

می کند؟
برخی غذاها می تواند در بــدن بعضی افراد خاصیت محرک 

داشته و باعث ســردرد در آنها شــود. پیشنهاد متخصصان 
تغذیه به افرادی که زیاد دچار سردرد می شوند این است که 
در یک دفترچه، موادغذایی و غذاهایی را که ۲4ساعت قبل 
از سردردشدن شان مصرف کرده اند یادداشت و پس از مدتی 
آن را بررسی کنند. ممکن است در این بررسی به ماده غذایی 
خاصی برخورد کنند که در برنامه غذایی شــان تکرار شده 
اســت؛ بنابراین باید آن ماده را در رژیم غذایی شان محدود 
کنند. آزمایش دقیق این کار و پیدا کردن ماده حساسیت زا، 
آزمایش آلرژی است که در صورت تشــدید عالئم می توان 
آن را هم انجام داد و ماده حساســیت زایی را که باعث ایجاد 
سردرد می شــود شناســایی کرد. از جمله موادغذایی که 
موجب ســردرد می شــود یا شــدت آن را افزایش می دهد 
عبارتند از: ترشیجات، سرکه، شکالت ها، چای غلیظ، قهوه 
غلیظ، سوسیس و کالباس، مرکبات، برخی ماهی ها، بعضی 
از پنیرهای چــرب مانند پنیر گودا، پنیر چــدار و... . الزم به 
ذکر است که همه انواع پنیر این خاصیت را ندارند اما برخی 
افراد به این دلیل که شنیده اند پنیر می تواند سردرد را تشدید 
کند هیچ نوع پنیری مصرف نمی کنند و این درست نیست.

نوع روغنی که استفاده می کنید هم به کنترل سردرد کمک 
می کند. تا جایی که می توانید چربی های اشباع مانند چربی  
گوشــت ها، کره و روغن های جامد را کمتر مصرف کنید. از 
بین روغن های گیاهی هم روغن هایــی که حاوی امگا۳ 
هستند در کنترل سردرد موثرتر اســت؛ بنابراین برای 
پخت غــذا از روغن هایی مانند کنجد اســتفاده کنید. 
حتما هفته ای یک بار ماهی بخوریــد و از ماهی هایی 
مانند شوریده، فیله ماهی تن، سالمون، سرخو و ماهی 

آزاد که امگا۳ باالتری دارد استفاده کنید.
سردرد با مشکالت گوارشی رابطه دارد

خوردن غذاهــای نفاخ و نفخ کردن شــکم 
می تواند میزان حمــالت میگرنی را باال 
ببرد. بیمارانــی که به نشــانگان روده 
تحریک پذیر مبتال هســتند، کســانی 
که یبوست دارند و افرادی که خیلی دیر 
شام می  خورند و بالفاصله می خوابند هم بیش 
از دیگران سردرد را تجربه می کنند؛ بنابراین 
اگر سردردهای با منشأ شکمی را زیاد تجربه 
می کنید در قدم اول بایــد برنامه غذایی خود 
را تنظیم کرده و هر روز سرســاعت مشخص و 
منظمی غذا بخورید. این طور نباشد که یک روز 
صبحانه بخورید، روز دیگر نخورید، یک روز ساعت 
۲ ناهار بخورید، روز دیگر ســاعت 5 و... بی نظم شدن برنامه 

غذایی میزان بروز سردردها را در افراد، به خصوص کسانی که 
زمینه ابتالی آن را دارند بیشتر می کند.

به اندازه و کافی غذا بخورید و بی دلیل حجم غذا را کاهش یا 
افزایش ندهید. خوردن غذاهایی که باعث افزایش اسیدمعده 
می شــوند و در ادامه باعث ریفالکس می شــوند، در ایجاد 
سردرد موثر است؛ بنابراین کســانی که از بیماری سردرد و 
میگرن رنج می برند بهتر است غذاهایی را که باعث مشکالت 
گوارشی می شــود محدود کنند و از خوردن غذاهای خیلی 
چرب و غذاهایی که هضم سنگینی دارند بپرهیزند یا مصرف 
آنها را محدود کنند، زیرا سنگین شــدن معده هم می تواند 

بروز سردرد را بیشتر کند.
اگر سردرد داريد، کمتر نمک بخوريد

حذف و کم کردن نمک می تواند در کاهش ســردرد بسیار 
موثر باشــد؛ از این رو احتمــال بروز ســردرد در افرادی که 

فشارخون باالیی دارند بیشتر است.
مطالعات نشــان داده اگــر رژیم 
غذایی فرد مبتال به پرفشاری خون 
را به یــک بیمار مبتال به ســردرد 
میگرنی بدهیم، سردردش تا حدی 
کنترل می شود؛ بنابراین افرادی که 
از سردرد میگرنی رنج می برند بهتر 
اســت در طول روز فقط به اندازه 
نصف قاشق چایخوری یا ۳ گرم از 
انواع نمک های پنهان و غیرپنهان 
اســتفاده کنند. دقت کنید سدیم 
ـ که عنصر اصلی نمک اســتـ  در 
بســیاری از مواد غذایی حتی در 
بستنی، نان، غذاهای مختلف و... 
وجود دارد،پس افرادی که سردرد 
میگرنی دارند باید تا حد ممکن به 

غذاهایشان نمک نزنند و به جای آن از چاشنی های دیگری 
استفاده کنند. خوشبختانه حس چشایی قدرت تطابق باالیی 
دارد و پس از مدت بســیار کوتاهی به کم نمک شدن غذاها 

عادت می کند.
وزن باال،  سردردها را تشديد می کند

مطالعات مختلف نشان می دهد افرادی که اضافه وزن دارند یا 
چاق هستند بیشتر و شدیدتر از سایر افراد سردرد می گیرند، 
بنابراین یکی از راه های پیشــگیری از ســردرد داشتن وزن 
متعادل اســت؛ اما فرامــوش نکنید کاهش وزن ســریع و 
غیراصولی خود می تواند باعث ایجاد ســردرد یا تشدید آن 
شود. از این رو توصیه می شود حتما زیرنظر متخصص تغذیه 

و با یک روش استاندارد وزن کم کنید.
به نظر می رسد سردرد و چاقی از چند جهت با هم در ارتباط 
هستند. یکی از آنها اتفاقاتی اســت که در معده رخ می دهد. 
یعنی برخی هورمون ها و آنزیم هایی که برای هضم و جذب 
غذا در معده ترشح می شود در ســردرد هم موثر است. حال 
وقتی معده کوچک می شــود، هورمون ها هم کمتر ترشــح 

می شود و سردردها کاهش می یابد.

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 
ساالنه ۱0 هزار 

زن ايرانی به 
سرطان سینه 

مبتال می شوند

رییس مرکز تحقیقات ســرطان دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
سرطان سینه را پنجمین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان ها در جهان 
دانست و گفت: در کشور نیز ۱۰ هزار زن هر سال به سرطان سینه مبتال می 
شوند. دکتر محمد اسماعیل اکبری به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان 
از اول تا هشتم بهمن ماه افزود: زنان ایرانی نزدیک به ۱۰ سال زودتر از زنان 
کشورهای غربی به این بیماری مبتال می شوند. وی، سرطان سینه را شایع 
ترین سرطان زنان در کشور دانست و گفت: این سرطان نسبت به برخی 
از سرطان ها، کمتر کشنده اســت. به عبارت دیگر، فوت زنان ایرانی بر اثر 
سرطان معده بیشتر از سرطان سینه است. رییس مرکز تحقیقات سرطان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد که هم اکنون نزدیک به ۷5 
درصد از زنان مبتال به سرطان سینه در کشور 5 سال زنده می مانند.

 بارداری و شــیردهی از عوامل بســیار مهم پیشگیری از 
سرطان سینه 

وی بارداری و شیردهی را از عوامل بســیار مهم در پیشگیری از سرطان 
سینه دانست و اظهار کرد: بارداری کمتر از ۲۰ سالگی یا شیردادن دو سال 

به نوزادان از عوامل بسیار مهم در پیشگیری سرطان سینه است.
اکبری با اشــاره به اینکه ما این شــاخص اجتماعی را در کشور ضعیف و 
فرآیند ازدواج را سخت کردیم، بیان کرد: با باالرفتن سن ازدواج در کشور، 

ســن بارداری هم افزایش یافته اســت. رییس مرکز تحقیقات سرطان 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی به عوامل خطر اشاره کرد و گفت: 
طالق، مرگ عزیزان، قتل، خودکشی و خیانت از جمله وقایع ناگوار زندگی 
هستند که در ابتال به سرطان سینه موثر می باشــند. وی هورمون های 
مصرفی را از دیگر عوامل ابتال به ســرطان ســینه اعالم کرد و گفت که 
ازدواج، استرس، مصرف دخانیات و مواد الکلی از دیگر عوامل ابتال به این 
نوع ســرطان هســتند. اکبری به زنان توصیه کرد که از عوامل خطرزای 
این بیماری دوری کنند تا ضمن به خطر انداختن ســالمتی خود، دچار 

هزینه های فراوان درمان سرطان نشوند.

در مطالعاتی که در مجله آمریکایی ســالمت عموم انجام 
شده است دریافته اند که خوردن میوه ها و سبزیجات هم 

می تواند سالمت ذهن را تقویت کند.
اما افرادی کــه در این تحقیق آزمایش شــده اند گزارش 
داده اند کــه با خوردن هر کــدام از این میــوه ها در روز 
احســاس شــادابی بیشــتری دارند. پس دفعه بعد که 
احســاس کردید روحیه خوبی ندارید حتمــا یکی از این 

غذاها را مصرف کنید.
اسفناج: ســبزیجات سبز تیره سرشــار از فوالت یا 
همان ویتامین B می باشــند. این سبزیجات روی انتقال 
دهنده های عصبی کنترل روحیه در مغز تاثیر می گذارند 

و در نتیجه باعث تقویت روحیه می شوند.
مرکبات: پرتقال، نارنگــی، یافا، گریپ فروت و تمام 
 B مرکبات دیگر سرشــار از فــوالت یا همــان ویتامین

هستند که روحیه را در لحظه تقویت می کنند.
موز: به سه دلیل پیشنهاد می شــود که این میوه را 
در اسموتی ها حتما اســتفاده کنید: ۱- پتاسیم )تقویت 
کننده کارایی مغز(، B۶ -۲ )افزایش دهنده ســروتونین 
که بدن را آرام مــی کند( و ۳- تریپتوفان )آمینو اســید 

شادی که روحیه را تنظیم می کند.(

برگ چغنــدر: منیزیم مــاده ای انرژی بخــش بوده و 
افســردگی را از بین می برد. معموال یکی از کمبودها در 
برنامه های غذایی کمبود منیزیم اســت؛بنابراین سعی 
کنید مقداری برگ چغندر در کنار غذای مصرف کنید تا 

بتوانید این کمبود را تا حدودی جبران کنید.
انواع توت ها: توت هــا با تامیــن گلوکز بدن می 

توانند کج خلقی ها و زود رنجی ها را کاهش دهند.
مارچوبــه: مارچوبه منبــع ســروتونین، فوالت و 
 آنزیم هایی اســت که می توانند تاثیــرات مصرف الکل را 

خنثی کنند.

هنگامی که به دنــدان درد مبتال شــدید و از درد به خود 
می پیچید آسان ترین راه این اســت که چند عدد میخک 
را در دهان خود بگذارید و با بــزاق خود خیس کنید تا نرم 
شوند سپس با اســتفاده از دندان هایی که درد ندارند، له 

کنید تا روغن آنها خارج شود.
میخک های له شده را ۳۰ ثانیه روی دندان دردناک خود 
نگه دارید و بعد آنهــا را دور بریزید و این کار را تکرار کنید. 
تا زمانی که وقت مراجعه به دندانپزشک را پیدا کنید، این 
کار را روزی چند بار انجام دهید تا دردتان تســکین یابد. 
ترکیب میخک های کامل با فلفل قرمــز برای دندان درد 

موثر است.
 هشدار!

اوژنول در صورت بلعیده شــدن، می تواند سمی باشد. این 
درمان ها نباید برای کودکان اســتفاده شــود زیرا ممکن 

است کودک روغن را قورت دهد.
درمان فوق برای تســکین موضعی درد هستند و مشکل 
اصلی شــما را حل نمی کنند؛ بنابراین، هــر چه زودتر به 
دندانپزشک مراجعه کنید تا مشــکل اصلی شما را به طور 
دقیق تشخیص دهد. اگر دچار ورم شدید و یا دندانتان آب 
کشید، به سرعت به پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است 

دندانتان عفونت کرده باشد.
عصاره میخک

راه دیگر اســتفاده از میخک مصرف عصاره آن است. برای 
استفاده از عصاره میخک جهت مهار دندان درد :

۱-  دهان خود را با محلول آب نمک شست وشو دهید.
۲- چند قطره از روغن میخک)تقریبا نصف قاشــق چای 
خوری( با یک قاشــق چای خوری روغــن زیتون مخلوط 

کنید.
۳- یک تــوپ پنبه در ایــن مخلوط قرار دهیــد تا خیس 

خورده و آن را در محل درد نگه دارید.

اين غذاها روحیه را تقويت می کنند

 یک مطالعه جدید نشان می دهد کودکان خردسال مبتال به 
آسم، بیشتر از کودکانی که بیماری مزمن تنفسی ندارند، در 

معرض خطر چاقی قرار می گیرند.
محققان با بررسی حدود ۲۲۰۰ دانش آموز مدرسه ابتدایی 
در کالیفرنیــا دریافتنــد که در ۱۰ ســال آینده، آســم در 
کودکان، بیش 5۱ درصد با افزایش خطــر چاقی در ارتباط 

است.
با این حال محققــان دریافتند، کودکانی کــه برای درمان 
آسم از اسپری اســتفاده می کنند، در مقایسه با کسانی که 
درمان نمی شــوند کمتر احتمال دارد که چاق شوند. شیوع 
چاقی و آسم به طور چشــمگیری در طول چند دهه گذشته 
افزایش یافته است و محققان حدس می زنند که یک ارتباط 
بیولوژیکی بین این دو وجود دارد. تحقیقات قبلی نشان داده 

است کودکان چاق در معرض خطر ابتال به آسم هستند. 

 رییس اداره آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غذا و دارو گفت: 
اســپری های خوشــبوکننده بدن، هوا و ضد تعریق گازدار در 
صورتی که روی آتش اسپری شود قابلیت اشتعال و خطر آفرینی 
دارد. دکتر مصطفی اســماعیلی افزود: مردم هنگام استفاده از 
این قبیل محصوالت  حتما باید  مراقب باشند که در نزدیکی هر 
شعله ای و با هر کیفیت، شکل و وسعتی به ویژه در فضاهای بسته 
قرار نداشته باشند. وی ادامه داد: متاسفانه بارها دیده شده که افراد 
در فضای بســته درون خودرو و هنگام کشیدن سیگار از اسپری 

استفاده کرده اند و خودروی آنها دچار حریق شده است.
اسماعیلی همچنین با تاکید به مردم برای رعایت دقت در اصل یا 
غیر اصل بودن این قبیل فرآورده ها هنگام خرید از  آنان خواست 
با رؤیت کد یگانه برچسب رهگیری و ردیابی اصالت الصاق شده 
روی کاالی سالمت پس از خراشیدن اسکرچ و استعالم کد قید 

شده در آن، اطمینان حاصل کنید.

اسپری های خوشبو کننده قابلیت 
اشتعال و خطر آفرينی دارد

کودکان مبتال به آسم بیشتر 
در معرض خطر چاقی هستند

درمان ساده  دندان درد با میخک

گیاه درمانی 

سردرد از جمله دردهايی اســت که تقريبا همه مردم به 
دفعــات آن را تجربه کرده اند. از نظــر تغذيه ای دو علت 
اصلی که معموال باعث ايجاد ســردرد می شــود، کاهش 
 قندخون و نوعی از سردردهای مشارکتی يا سردردهای با 

منشأ  شکمی هستند. 

حذف و کم کردن 
نمک می تواند در 

کاهش سردرد 
بسیار موثر باشد؛ از 
اين رو احتمال بروز 
سردرد در افرادی 

که فشارخون 
بااليی دارند بیشتر 

است

تاثیر تغذيه در ايجاد و کنترل میگرن و سردرد؛

وقتی معده به مغز دستور می دهد 
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پیشنهاد سردبیر: 
دوربینی که از سرعت نور عکس می گیرد

 میکروب ها می توانند 
در مریخ زنده بمانند

محققان دانشگاه آرکانزاس موفق شدند اثبات کنند 
که میکروب ها قادر هستند در شرایط محیطی بسیار 
سخت مریخ زنده بمانند. نتایج این تحقیق می تواند 
احتمال وجود حیات در ســطح این سیاره را تقویت 
کند. مطالعه دانشــمندان از آنجا شــروع شــد که 
کاوشگر »کیوریاســیتی« موفق به تشخیص حضور 
گاز متان در سطح مریخ شد. در سیاره زمین قسمت 
اعظم گاز متان تولید شده توســط میکرو ارگانیسم 
های زنده تولید می شوند که به گفته »ربکا میکول«، 
سرپرســت تیم تحقیقاتی، ممکن است در مریخ نیز 

شرایط مشابهی وجود داشته باشد.
گروهی از میکرو ارگانیســم ها به نام متانوژن وجود 
دارند کــه در مرداب ها حضور داشــته و گاز طبیعی 
تولید می کنند. میکروب های مورد اشاره برای زنده 
ماندن نیاز به اکسیژن و یا فوتوسنتز ندارند؛ بنابراین 
احتماال می توانند در الیه زیرین سطح مریخ و به دور 

از تشعشات ماوراء بنفش زندگی کنند.
گفتنی اســت؛ محققان برای بررسی احتمال حضور 
میکرو ارگانیسم ها در ســیاره مریخ، میکروب ها را 
در لوله هــای آزمایش حاوی محلــول هایی پرورش 
دادند که ممکن اســت در الیه زیرین ســطح سیاره 
مذکور در جریان باشــند؛ همچنین آنها میکروب ها 
را در تماس با فشار اتمسفر و دمای بسیار پایین قرار 
دادند تا بتوانند شــرایطی نزدیک به محیط ســیاره 
را شبیه ســازی کنند. دانشــمندان پس از یک سال 
انجام آزمایش روی 4گونه متفاوت میکرو ارگانیسم 
دریافتند که همه آنها می توانند از 3 تا 21 روز در این 
شرایط محیطی ســخت دوام بیاورند. »میکول« در 
سخنان خود اشاره کرده که ممکن است متان موجود 
در سطح مریخ توســط فعالیت های آتشفشانی و یا 
عوامل دیگر تولید شده باشــد؛ اما مطالعه آنها امکان 
زنده ماندن باکتری ها در سیاره های جهان هستی را 

ثابت کرده است.

برای نخســتین بار محققان دوربینی ســاخته اند که می تواند 
انتشــار نور را تصویربرداری کند. محققان دانشگاه واشنگتن با 
استفاده از دوربین »ســرعت نور« توانســته اند از مخروط ماخ 

تصویربرداری کنند.
مخروط مــاخ در حقیقت الگوی انتشــار ذرات نــور در زمانی 
اســت که با ســرعت مافوق صوت حرکت می کنند. در همین 
راســتا دکتر جیانگ لیانگ مهندس بصری و مؤلف این تحقیق 
می گوید: این دوربین می تواند 1۰۰ میلیــارد فریم در هر ثانیه 
عکس بگیرد. به همین دلیل ابــزاری مهم در تحقیقات علمی به 

حساب می آید.
لیانگ و همکاران او ماه ها صرف ساخت این فناوری کرده اند که 
LLE-CUP نامیده می شــود. تاکنون  هیچ کس به طور واقعی 

نتوانسته بود از مخروط ماخ عکاسی کند.
 در هر حــال اســتفاده از فناوری ســاخته شــده، دســتاورد
  مهمــی در رشــته های مختلف پزشــکی اســت و مــی توان
  به کمــک آن از جریان خون انســان و میــزان قابلیت ارتجاع

 بافت بدن نیز عکاســی کرد؛ همچنین به وســیله این فناوری 
 جدید اکنون مــی توان انفجار نــورون ها و فعالیــت های مغز

 انسان را دید.

چند هفته پیش خبری منتشر شد مبنی براینکه  نوکیا در سال 
2۰17 از 7 مدل اسمارت فون جدید رونمایی خواهد کرد.

 این 7 مــدل شــامل اســمارت فون های پاییــن رده و باالرده 
خواهد بود؛ همچنین می دانیم که پرچــم دار نوکیا با نام P1 از 

اسنپدراگون 835 استفاده خواهد کرد.
در حال حاضر اســمارت فونی جدید از نوکیا بــا نام Heart در 
GFXBench رویت شده اســت.مطابق اطالعات منتشر شده 
توســط این بنچمارک، نوکیا Heart به صــورت پیش فرض به 

اندروید نوقا مجهز شده است. 
این موضوع را پیش تر در نوکیا 6 نیز شاهد بوده ایم. دیگر ویژگی 
مشــترک Heart با نوکیــا 6 را می توان اســتفاده از پردازنده 

اسنپدارگون 43۰ دانست.
از دیگر ویژگی های نوکیــا Heart می توان به نمایشــگر 5/2 
اینچی بــا رزولوشــن اچ دی، 2 گیگابایــت رم و 16 گیگابایت 

حافظه داخلی اشاره کرد.
آزمــون GFXBench همچنین اســتفاده از دو سنســور 12 
و 7 مگاپیکســلی به عنوان دوربین اصلی و ســلفی را هم نشان 
می دهد، هرچند گمان می رود که در نسخه اصلی از یک سنسور 

13 و یک سنسور 8 مگاپیکسلی استفاده شود.
HMD Global که وظیفه تولید اســمارت فون های تحت برند 
 MWC نوکیا را بر عهده دارد، اعالم کرده است که در نمایشگاه
2017 از چند مدل اســمارت فون جدید رونمایی خواهد کرد، 
با این حال نمی تــوان به طور قطع نوکیــا Heart را یکی از این 
اسمارت فون ها دانست. به هر حال بهتر است تا انتشار اطالعات 

تکمیلی صبر کنیم.

دوربینی که از سرعت نور
عکس می گیرد

نوکیا Heart با نمایشگر 5/2 اینچی 
در راه است

فناورانه

علم پژوهی

پارک های علــم و فنــاوری، نهادی 
اجتماعــی و جایگاهی برای توســعه 
نوآوری هــای دانش محــور ازطریق 
مساعدت در تشکیل و تقویت بنگاه های اقتصادی کوچک 
و متوسط و بخشــی از راهبرد اندیشــمندانه و هماهنگ 

برای توسعه علمی محسوب می شوند. 
با یکــی از جوانان مختــرع و مبتکر که در پــارک علم و 
فناوری اســتان چهارمحال و بختیاری مشــغول است به 

گفتگو نشستیم:
لطفًا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از چه سالی 
فعالیت های عملی خود را در پارک علم و فناوری 

استان آغاز کردید؟
اسماعیل حیدری چالشتری هســتم، 26 سال دارم و در 

رشته الکترونیک در مقطع کارشناسی در حال تحصیلم.
از ســال 1391 با ســاخت دســتگاه آبیاری هوشــمند 
زمین های کشــاورزی و گلخانه ای، فعالیت جدی خود را 
شروع کردم و در سال 1392 هم موفق به ساخت دستگاه 

مولد برق خورشیدی شدم.
لزوم ساختار دستگاه آبیاری هوشمند چه بود؟

علیرغم ذهنیت نادرســت عده ای، اســتان چهارمحال 
و بختیاری به علت مســئله کم آبی ســال های سختی را 
می گذرانــد. کم شــدن بارندگی و تغییــر الگوی بارش 
از برف بــه باران باعث شــده منابع آبی اســتان وضعیت 
مطلوبی نداشته باشــند. از سوی دیگر وجود سیستم های 
 آبیاری ســنتی نیز، قســمتی از همین میــزان آب کم را

به هدر می دهد. 
این عوامل باعث شد که احســاس کنم به دستگاهی نیاز 

است که بتواند از هدر رفت آب جلوگیری کند.
دستگاهی که ساخته ام با سنجش میزان نور آفتاب، اجازه 
آبیاری در زمان های آفتابی را نمی دهد و به این ترتیب از 
هدررفت آب در زمین های کشاورزی و گلخانه ای بین 3۰ 
تا 4۰ درصد جلوگیری می کند. الزم اســت بگویم همین 

قابلیت، آن را نســبت بــه نمونه های خارجــی و داخلی 
متمایز کرده است. 

طرز کار دســتگاه به این صورت اســت که ابتدا رطوبت 
خاک را می ســنجد و بعد باتوجه به نیاز گیــاه، آبیاری را 

شروع می کند.
این دســتگاه اجازه کاهش رطوبت خــاک را نمی دهد و 
در صورت پایین آمدن رطوبت خــاک، بالفاصله آبیاری 

خودکار را آغاز می کند. 
انرژی موردنیاز دستگاه چگونه تأمین می شود؟

در واقع یکــی از مزایای فوق العاده دســتگاه این اســت 
که انرژی خــود را از طریق تابش آفتــاب به صفحه های 
خورشــیدی تأمین می کند و نیازی به برق شــهر ندارد. 
این اختراع در جشــنواره حرکت و نمایشگاه بین المللی 
اختراعات شــرکت کرد و به عنوان یکی از اختراعات برتر 

کشور شناخته شد.
در ابتدای صحبت هایتان به ساخت دستگاه مولد 
برق خورشیدی هم اشاره کردید. درباره آن بیشتر 

توضیح می دهید؟
دســتگاه مولد برق خورشــیدی عالوه بــر قابلیت های 
فراوان، به علت وزن کــم )بین 4 تــا 12 کیلوگرم( قابل 
حمل است و هرجا امکان دسترسی به برق شهری وجود 

نداشته باشد می توان به راحتی از آن استفاده کرد. 
این دستگاه از نور خورشــید تغذیه و 22۰ ولت برق تولید 
می کند و می تــوان از آن در زندگی عشــایری، حوادث 

غیرمترقبه، اکیپ های امداد و نجات و... استفاده کرد.
ایده اولیه ساخت دستگاه چگونه به ذهنتان رسید؟
روزی به اتفاق دوســتم برای تفریح به یکی از روستاهای 
اســتان رفته بودیم که در یــک مغازه بــا صحنه جالبی 
مواجه شــدیم. بیش از 5۰ گوشــی تلفن همراه در مغازه 
در حال شارژ یا در نوبت شــارژ بودند. وقتی علت را جویا 
شــدیم، مغازه دار گفت: عشــایر منطقه چــون به برق 
شــهری دسترســی ندارند دو ســه روز یکبار برای شارژ 

گوشی هایشان از فاصله های 1۰ تا 5۰ کیلومتری به اینجا 
مراجعه می کنند.

همان لحظه بــه این موضوع فکــر کردم که اگــر بتوان 
دستگاهی ساخت که بدون اســتفاده از برق شهر، بتواند 
همواره برق موردنیاز عشــایر را تأمین کند دیگری نیازی 
نیست برای شــارژ یک گوشــی تلفن، متحمل پرداخت 

هزینه و وقت شوند. 
ســرانجام پس از یک ســال با صرف هزینــه 2۰ میلیون 
تومان، دســتگاه مولد برق خورشــیدی را ســاختم. این 
دســتگاه با باتری لیتیمومــی کار می کنــد و حتی در 
روزهای ابری هم با انرژی ذخیره شــده در خود می تواند 
تا ســه روز برق موردنیاز عشــایر را تأمین کنــد. یکی از 
ویژگی هــای مهم این دســتگاه قابلیت شــارژ با صفحه 
 خورشیدی، باتری اتومبیل، برق شهر و دستگاه هم مدل

خودش است. 
هزینه 20 میلیون تومانی ســاخت دستگاه چگونه 

تأمین شد؟
هزینه های یک ســاله ســاخت مولد برق خورشیدی را 
خودم به کمک ســه دوســت دیگرم که آنها نیز دانشجو 

هستند، تأمین کردم.
اما الزم است بگویم این هزینه، قیمت تمام شده دستگاه 
نیست بلکه هزینه ایست که صرف آزمون و خطا شده و در 
صورتی که دســتگاه به تولید انبوه برسد هزینه تمام شده 

بسیار کمتر از این خواهد بود. 
آیا این دستگاه نمونه های خارجی هم دارد؟ 

بله نمونه خارجی آن موجود اســت اما قیمت تمام شده 
دستگاه من، بسیار کمتر از قیمت دستگاه وارداتی است، 

ضمن اینکه آپشن های بیشتری هم دارد. 
در حال حاضر کشــور ما یا دســتگاه را به طور کامل وارد 
می کند یــا قطعــات آن را وارد کــرده و در داخل مونتاژ 
 می کند. در حالی که من و دوســتانم قطعات را خودمان

طراحی می کنیم.
آقای حیدری کالم آخر 

کالم آخر من مثل اغلب مخترعــات و مبتکران هم وطن، 
درخواســت حمایت از مسئوالن اســت. در حال حاضر، 
برای خرید دستگاه مولد برق خورشــیدی، از کشورمان 
ارز خارج می شــود. در حالی که می تــوان همان هزینه 
را صرف حمایــت از من و امثال من کــرد. از وقتی که در 

اختیار روزنامه زاینده رود قرار دادید سپاسگزارم. 

مخترع جوان چهارمحال و بختیاری:

مخترعان، نیازمند حمایت مسئوالنند

جنگ و بالیای طبیعی عالوه برآنکه انســان هــا را قربانی 
می کنند در بسیاری موارد میراث های ملی کشورها را نیز 
از بین می برند. در همین راستا دانشمندان علوم هسته ای 
و آکادمی علوم روسیه پیشــنهاد کرده اند امن ترین مکان 
برای حفــظ گنجینه ها و میــراث تمدن انســان، کره ماه 
اســت. آنها ضمن اشــاره به این که ماه بهترین مکان برای 

حفظ این آثار اســت می گویند: زمین مــکان ایمنی برای 
نگهداری گنجینه ها نیســت. ماه مکان ایده آلی اســت و 
می توان از آن به عنوان یک موزه عظیم استفاده کرد؛ البته 
دانشمندان معتقدند این پروژه را می توان با سرمایه گذاران 
بخش خصوصی اجرا کــرد و به تدریج نســخه ای از تمام 
ساختمان های روی زمین مانند کلیسای نوتردام فرانسه و 
کاخ کرملین را در ماه ســاخت؛ البته به مدت زمان و هزینه 

اجرای چنین پروژه ای اشاره نشده است.

ماه به موزه تبدیل می شود

ارغوان 
طباطبایی 
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پیشنهاد سر دبیر: 
مادر فرمانده مصطفی منتظر است

حدیث یار

امــام ترجیــح می دادند 
که در اتاق شــان به جای 
فرش، موکت باشــد، ایشــان تا آخر عمر، 

زندگی ساده و دور از تجمل داشتند.
 امام در مورد اسراف نکردن خیلی تأکید 
می کردند؛ مثاًل می گفتند: یک دســتمال 
کاغذی را اگر می شود عالوه بر یکبار دوباره 
مصرف کــرد دور نیندازید و لیوان آب را تا 

حدی پر کنید که می توانید بخورید.
 ایشــان از تجمالت در زندگی به گونه ای 
پرهیز و از تبذیر و اســراف در غذا و لباس 
دوری می کردند که ســاده زیســتی برای 
ایشان واقعاً ملکه شــده بود و در عین حال به نظافت و پاکیزگی 
اهمیت فوق العاده ای می دادند و ایــن بهترین الگو برای زندگی 

همه اطرافیان بود.
 امام مایحتاج زندگی خــود را روزانه تهیــه می کردند و هرگز 
حاضر نمی شــدند چیزی را که همان روز احتیــاج دارند تهیه 

کنند.
 آقایان افغانی که در نجف بودند، حســینیه ای داشــتند. آنها 
عالقمند بودند که عکس امام را در حسینیه خود نصب کنند. اما 
امام قبول نمی کردند. وقتی برای بار چندم آنها اصرار کردند امام 
فرمودند: من خودم به مردم می گویم کــه دنبال دنیا نروید. این 

دنیاست! من عکس نمی دهم.
 در دوران تظاهــرات وقتــی امام متوجه شــدند که دشــمن 
می خواهد از راه پاره کردن عکس ایشــان بین مردم ایجاد فتنه 
و آشوب کند و از اینکار سوء اســتفاده کند دستور دادند. عکس 
مرا نیاورید و یا اگر عکس مرا پاره کردند و یا به من اهانت کردند 

راضی نیستم عکس العمل نشان دهید.
 امام در بعضی از ســال ها بــه محالت تشــریف می بردند و در 
مسجد مرکز شهر جلسه ای داشــتند که مردم از محضر ایشان 
استفاده می کردند. مرسوم بود که اگر کســی از روحانیون وارد 
مسجد می شد به احترامش کســی می گفت صلوات بفرستید. 
وقتی امام وارد شــدند شــخصی مردم را به ذکر صلوات دعوت 

کرد. 
پس از اتمام جلسه امام آن فرد را خواســتند و گفتند: شما این 
صلوات را برای من یا برای رسول بزرگوار اسالم می فرستید؟ اگر 
برای رسول اکرم )ص( صلوات می فرســتید، این صلوات را یک 
وقت دیگر بفرستید و اگر چنانچه برای من است که وارد مسجد 

می شوم من راضی نیستم.
 گاهی که الزم بود برای تشریف خدمت امام هنگام ورود اجازه 
گرفته شود امام به جای استفاده از کلمه بفرمایید می فرمودند. 
بســم ا...، با آنکه کلمه بفرمایید کلمه متعارفی اســت، به جای 
استفاده از آن از کلمه بســم ا... استفاده می کردند که ضمن ذکر 
نام خدا، با استعاره ای لطیف اجازه ورود و آغاز دیدار را با نام خدا 

همراه می کردند.
 اراده امام به گونــه ای بود که به جرأت می تــوان گفت احدی 
مثل ایشان دیده نشــده. وقتی امام تصمیم می گرفتند در برابر 
اراده ایشــان نمی شــد هیچ کاری انجام داد. امــام در این باره 
می فرمودند: عاطفه نباید بر دین مقدم شــود، اگر شــد انسان 

بدبخت می شود.

بنیانگــذار کبیر انقــالب عالقه ویــژه ای به 
رزمنــدگان دفاع مقدس و شــهدا داشــتند. 
می فرمودند شــهدا شــمع محفل دوستانند، شــهدا در قهقهه 
مستانه شان و در شادی وصولشــان »عند ربهم یرزقون« اند و از 
نفوس مطمئنه ای هستند که مورد خطاب »فادخلی فی عبادی 
و ادخلی جنتی« پروردگارند. ایشان با روح بزرگ خویش جنگ 
را تحلیل کرده اند و بامردم سخن می گفتند.در ادامه فرازهایی 

از سخنان ایشان درباره جنگ و شهید و شهادت را می خوانید:
 هر روز ما در جنگ برکتی داشــته ایم که در همه صحنه ها از 

آن بهره جسته ایم.
 ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود 

نیستیم.
 شهادت ُدّر گرانبهایی اســت که بعد از جنگ به هر کس نمی 

دهند.
 همین شــهادتها پیروزی را بیمه می کند. همین شهادتهاست 

که دشمن را رسوا می کند در دنیا.
 رحمت خداوند بر همه شــهیدان و رضــوان و مغفرت حق بر 
ارواح مطهرشان که جوار قرب او را برگزیدند و سرافراز و مشتاق 

به سوی جایگاه مخصوصشان در پیشگاه رب خویش شتافتند.
 ســعادت را آنها بردند که آن چیزی را که خدا به آنها داده بود 

تقدیم کردند و ما عقب مانده آنها هستیم.
 مفقودین عزیز محــور دریای بیکران خداونــدی اند و فقرای 

ذاتی دنیای دون در حسرت مقام واالیشان در حیرتند.
 عزیزان من مصمم باشید و از شــهادت نترسید، شهادت عزت 

ابدی است، حیات ابدی است.
 از هر قطره خون شــهید ما که به زمین می ریزد، انســانهای 

مصمم تر و مبارزی بوجود می آیند.
 برنامه اسالم از عصر وحی تاکنون بر شــهادت توام با شهامت 

بوده است.
 ما اگر کشته هم بشویم در راه حق کشته شدیم و پیروزی است 

و اگر بکشیم هم در راه حق است و پیروزی است.
 آنهایی که به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا آنها باید بترسند از 
موت، آنها از شهادت باید بترسند. ما و شاگردان مکتب توحید از 

شهادت نمی هراسیم، نمی ترسیم.
 ما اگر شــهید بشــویم قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به 

ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیدیم.
 دوستانمان که شهید شدند در جوار رحمت حق هستند، چرا 
برای اینها دلتنگ باشــیم؟ دلتنگ باشیم که از دیار قید و بندی 
خارج شدند و به یک فضای وسیع و در تحت رحمت حق تعالی 

واقع شدند؟
 ما از خدا هســتیم همه، همه عالم از خداست، جلوه خداست و 
همه عالم به سوی او برخواهد گشت، پس چه بهتر که برگشتن 
اختیاری باشــد و انتخابی و انســان انتخاب کند، شهادت را در 
راه خدا و انســان اختیار کند موت را برای خدا و شهادت را برای 

اسالم.
 شــهادت یک هدیه ای اســت از جانب خدای تبارک و تعالی 
برای آن کســانی که الیق هســتند و دنبال هر شــهادتی باید 

تصمیمها قویتر بشود.
 شهادت ارثی است که از اولیای ما به ما می رسد، آنهایی باید از 
مردن بترسند که بعد از مرگ، موت را فنا می دانند، ما که بعد از 

موت را حیات باالتر از این حیات می دانیم چه باکی داریم. 

سادگی های امام خمینی )ره(

جنگ از نگاه امام )ره(

دو دهه گذشــت و خبری از بــاغ موزه 
دفاع مقدس اصفهان نشــد. استانی که 
بیشترین شهید را تقدیم انقالب اســالمی کرده و نامش بر 
بلندای قله رشادت و ایثار این ســرزمین می درخشد، هنوز 
یک باغ موزه دفاع مقدس از خود ندارد  و عمر سال هایی که 
وعده افتتاح این باغ موزه را شنیدیم، حاال دیگر عدد 20 را هم 
رد کرده تا پروژه باغ مــوزه دفاع مقدس اصفهان نیز با افتخار 
به جمع رکورددارانــی مثل »مترو« و »مصلــی« و »نقش 
جهان« بپیوندد و حتی رکورد آن ها را نیز بشــکند.  برخی 
مسئوالن دست اندرکار در این پروژه می گویند که مسئوالن 
اســتانی و ارگان هایی که باید کمک کنند، کمک و حمایت 
نمی کنند. خداکند دلیل این عده برای حمایت نکردن، دلیل 
همان هایی نباشــد که می گفتند )و می گویند( دوره شهید 
و شهادت و جبهه و جنگ گذشــت و این شهر، ورزشگاه می 
خواهد نه باغ موزه. آن هایی که می گویند خاطرات جنگ را 

باید به موزه تاریخ فرستاد! 
      

موزه بــزرگ دفاع مقدس اصفهــان، هنــوز اندرخم تامین 
محتوا و اعتبار مانده و هم قد و هم سن و سال بچه های دهه 
هفتادی شــده اســت. همان دهه ای که به تعبیری دهه باز 
شدن قفل بزرگ طرح های عظیم عمرانی در استان اصفهان 
بود و این اتفاق به گونه ای افتاد که عموم مردم را نســبت به 
توسعه و پیشــرفت اصفهان در بخش های فرهنگی، حمل و 
نقل، ورزش و ... امیدوار می کرد. اما امروز و پس از گذشــت 
بیش از دو دهه با  پروژه های نیمه تمامی روبرو هســتیم که 
بعضا از آنها به عنوان آثــار تاریخی نیمه کاره ای یاد می کنند 

که نه تنها گردشــگری اصفهان را تقویت نکرده بلکه زمینه 
کنایه زنی به مسئوالن را فراهم ساخته است. بچه های دهه 
هفتاد فارغ التحصیل شده اند، ازدواج کرده و بچه دار شده اند 
و موزه دفاع مقدس اصفهان هنوز محتوایی ندارد که به بچه 
های نسل جدید ارائه کند. فقط ظاهری نیمه کاره دارد و آن 
وقت از انتقال خاطرات و رشــادت ها و دســتاوردهای دفاع 
مقدس به نســل جوان و بچه هایی که آن دوران پرشکوه را 

ندیه اند، حرف می زنیم. 
      

حرف کمی نیست . بیش از 2۳ هزار شهید در استان اصفهان 
و بیش از ۱0 درصد آزادگان و جانبازان کل کشــور متعلق به 
اصفهان است و این اعداد و ارقام آن قدر بزرگ و چشمگیر بوده 
و هست که  مسئوالن 20 سال پیش)ســال 75( کلنگ موزه 
دفاع مقدس در محل ضلع غربی باغ غدیــر و در کنار بزرگراه 
شهید بابایی و در زمینی به مســاحت 22 هزار متر مربع را به 
زمین زدند. کلنگ را زدند و رفتند و 20 سال گذشت و خبری 
نشد. تصمیمات مسئوالن ملی و استانی نیز برای موزه بزرگ 
دفاع مقدس تنها در حد شــعار روی کاغذ باقی مانده و هنوز 
در عمل شاهد بهره برداری از این پروژه نبوده ایم. البته پس از 
مصاحبه های مختلف و وعده های گوناگون، این بار می گویند 

خرداد 96 باالخره افتتاح می شود! 
       

ســردارمجتبی شــیروانیان، مدیــرکل حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان پیــش از این گفته 
بود که انعقاد توافق نامه اداره کل مسکن و شهرسازی استان 
اصفهان و حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس و دولت 

برای ســاخت این باغ موزه صورت گرفته و این توافق نامه در 
سال 75 منعقد شده است و بر اســاس آن اداره کل مسکن و 
شهرسازی وظیفه تامین زمین، دولت وظیفه ساخت و ساز و 
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نیز وظیفه 

تامین محتوای مورد نیاز را عهده دار است.
از ســال 75 چندین دولت روی کارآمدنــد و رفتند اما هیچ 
پیشــرفتی در این پروژه حاصل نشــد. به گفته شیروانیان 
در مقطعی حتی با توقــف روند کار هم روبرو شــد : » موزه 
بزرگ دفاع مقدس اصفهان از ســال 75 آغاز بــکار کرد و تا 
سال 76 با پیشــرفت 20 درصدی روبرو شــد. پس از آن با 
توجه به تغییر دولت هشت ســال این پروژه تعطیل شد که 
عالوه بر نبود اعتبار کافی نیاز ســنجی و آسیب شناسی در 
حوزه محتوای آماده شده برای ارائه به عموم مردم نیز مورد 
بررســی قرار گرفت و مقرر تا در نحوه ارائــه محتوا بازنگری 
جدی ایجاد شود.« شیروانیان می گوید تا کنون بیش از ۱0 
میلیاردتومان برای ساخت این باغ موزه اختصاص داده شده 
است. از سوی دیگر علی قاسم زاده، معاون فرهنگی اجتماعی 
شهرداری اصفهان نیز شهریورماه امســال در این باره گفته 
بود: » شهرداری اصفهان از سه ســال گذشته، هر سال یک 

میلیارد تومان به موزه دفاع مقدس اصفهان اختصاص داده و 
امیدواریم این موزه امسال به بهره برداری برسد.«

حاال مدیــرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 
استان اصفهان خبر داده که فازاول باغ موزه خرداد96 افتتاح 
می شود. شیروانیان حتی این وعده را هم داده که نمایشگاه 
دفاع مقدس ســال آینده در همین مکان برگزار خواهدشد. 
اما آیا براســتی این اتفاق خواهد افتاد؟ آن هم وقتی سردار 
می گوید که » ما هنوز بــرای تکمیل، تجهیــز و راه اندازی 
فاز اول حداقل ۱۱ میلیارد تومان فاصله داریم« ؟!  ســردار 
شــیروانیان تاکید می کند که اگر کمک ها و اعتبارات به ما 
برسد تا پایان سالجاری عملیات ساختمانی داخل مجموعه و 

محوطه مقابل ساختمان تکمیل شود.
فراموش نکنیم کــه  اصفهان شــهر همت هــا، خرازی ها، 
کاظمی ها، میثمی ها و صدها ســردار و هزاران شهید دیگر 
است و این در حالی است که هنوز مکانی شایسته برای ارائه 
یادگاری های این نام آوران به نســل دوم و ســوم انقالب در 
اصفهان ایجاد نشده اما از قَِبل نام آنها تاکنون بهره برداری ها 
شــده اســت و باید برای بهره برداری از این پروژه که مایه 

آبروی استان نیز خواهد بود کاری شایسته کرد.

دو دهه گذشت و از باغ موزه دفاع مقدس اصفهان خبری نشد

شهر شهیدان، موزه دفاع مقدس ندارد!

یادداشت

کوچه های اصفهان خیلی وقت اســت که به اسم شهدا صدا 
می شــود، شــهدایی که افتخار این شهر هســتند و در هر 
محفلی به تعداد 2۳ هزارتایی آن ها می بالیم اما کمتر از مرام 
و مسلکشــان حرف می زنیم؛ خودمان غربت آن ها را سبب 

شده ایم و اکنون به دنبال مقصر می گردیم.
حکایت مادران در غربت مانده شهر

گاهی آن قدر به اسمشــان تکیه دادیم و با آن باال رفتیم که 
از سلوکشان غافل شــدیم. گاهی آن قدر از خودشان گفتیم 
و نوشتیم که مادران و همســران و فرزندانشان را فراموش 
کردیم. حکایت مادران در غربت مانده این شهر کم نیست... 
. ســراغ از مادری گرفتیم که شــهیدش در گلستان شهدا 
دو یادمان دارد، یکی کنار مزار شــهید خرازی و دیگری در 
قطعه جاویداالثرها. کوچه به اســم شــهید نیست اما اهل 
محل آدرس منزل شــهید را می شناســند. در انتهای یک 
بن بست پوســتری از شــهید روی درب خانه ای می گوید 
مســیر را درســت آمده ایم. زنگ ســاده ای را که می زنیم 
خواهر شهید با خوش رویی به اســتقبال می آید. چون قفل 
درب خراب است باید پشــت درب را بیندازی تا بسته شود. 
وارد که می شــوی حس امنیت داری، عکس های شــهید 
طاقچه های مهمان خانه را پر کرده اســت. در هیجان دیدن 
عکس ها پذیرایی به گرمی شروع می شود. همه چیز ساده و 
صمیمانه است، از بخاری و کتری قدیمی گوشه اتاق گرفته 

تا تلویزیونی که هنوز ال سی دی نشده است.
داماد یک شبه ای که دیگر باز نگشت

خواهر شــهید مدام تعارف می کند و در تب و تاب پذیرایی 
است اما وقتی از برادر شهیدش می پرســی با افتخار و حاال 
دیگر بعد از گذشــت ۳0 ســال با لبخند تعریف می کند. به 
عکس دامادی شــهید اشــاره می کند و می گوید: »برادرم 
داماد یک شــبه بود که رفت و دیگر برنگشت. ۱6 روز بعد از 
مراسم عروسی اش زنگ زدند و خبر شهادتش را به ما دادند. 
پسرم در مهمانی عروســی شهید تب شــدید داشت و در 
بیمارستان بستری بود؛ شهید ساعت چهار صبح به عیادت 
او رفته بود و با وجود اینکه دستش مجروح بود، بدون اینکه 
حرفی به پرستار بزند، با یک دســت او را پاشویه کرده بود 
تا تبش پایین بیایــد. آخرین دیدار من با شــهید در همان 

بیمارســتان بود، که بعد از آن راهی جبهه شــد و من دیگر 
هرگز او را ندیدم. برای بازگشــت پیکرش هم چند شــهید 
دادند ولی مادرم گفت که رضایت ندارم کســی به خاطر او 

کشته شود، این خواسته خود او بوده که پیکرش برنگردد«.
شهید مصطفی زودتر از ُمحرم شدن، َمحرم شد

شهید برای مکه هم اســم نوشــته بود ولی زودتر از ُمحرم 
شدن، َمحرم شد و سهم حجش را به مادرش داد تا در آستانه 
چهلمین روز شــهادتش، مادر و همسرش در مسجدالحرام 
طواف کنند و به مراســم نرســند اما همچنان چشم انتظار 

بازگشتش باشند.
خواهر شــهید وقتی از کودکی مصطفی صحبت می کند، 
خاطره خواب مادر را به یاد می آورد:» بــرادرم نوزاد که بود 
یک بار از دنیا رفته بود و حتی او را البه الی دستمال سفیدی 
به نشــانه کفن پیچیده بودند اما مادرم خوابی می بیند که 

شخصی به او می گوید: بلند شو و به کودکت شیر بده.
تقدیر الهی این بود که او جان دوبــاره بگیرد و در راه خدا به 

شهادت برسد«.
شهید مصطفی همیشــه راهی برای خاص شدن و خالص 

شدن داشت. او برای بستری شدن بعد از اصابت خمپاره به 
دستش با اصرار بیمارستان فارابی اصفهان را انتخاب می کند 
تا مادر را با نشــان دادن بیماران روانی به شــکر الهی تذکر 
دهد. شهید مصطفی که با شــهادت رسول، برادر شهید هم 
می شود، برای رســاندن این پیام به مادر، دسته گلی بزرگ 
می خرد و عکس رســول را روی آن می گــذارد و خطاب به 

مادرش می گوید: به شهادت فرزندت افتخار کن.
شهیدی با سلوک حضرت زهرا )س(

خواهر شهید عالقه شــهید مصطفی به حضرت زهرا)س( 
و ذکر همیشــگی یا زهرای او در روضه های خانه شان را به 
خاطر می آورد و می گوید: »برادرم همیشــه دوست داشت 
َمحرم حضرت زهرا)س( شــود و بعد به شهادت برسد؛ برای 
ازدواج، خودش همسر شهیدی را انتخاب کرده بود که فرزند 
شهیدی هم داشت. در جریان خواســتگاری هم به او گفته 
بود که ممکن اســت شب عروســی به خاطر مسؤولیتم به 

جبهه بروم و او هم قبول کرده بود«.
عالقه شهید مصطفی به حضرت زهرا)س( زندگی او را هم به 
سمت فاطمی شدن سوق می دهد. از پیکر مطهرش به رسم 
ادب و تأسی به حضرت زهرا)س( چیزی باقی نمی ماند تا راه 
را به عینه از مادر سادات فرا گرفته باشد. او حتی کت و شلوار 
دامادی که مادر ســفارش دوختش را داده بود به دوستش 
شــهید رضا جوادی هدیه می دهد و شــب عروسی برای به 
دست آوردن دل مادر از او قرض می گیرد و فردای عروسی و 

قبل از رفتن به جبهه دوباره به او بازمی گرداند.
شهید مصطفی به روزگار همسر جوانش بعد از شهادت هم 
اندیشــیده بود. او وصیت نامه ای را با مهــر و امضا به یکی از 
دوستان طلبه اش می دهد تا یک ســال بعد از شهادتش به 
خواســتگاری همســرش برود. اتاقی که قرار بود شــهید 
مصطفی با همســرش در آن زندگی کند، آن طرف حیاط 
خانه است؛ اولین باران پاییزی اصفهان با تجربه حس حضور 
نخستین در این خانه غبار غفلت از ناشناخته های این شهید 
را کنار می زند. اتاق همچنان دست نخورده باقی مانده است، 
کتاب های شهید همچنان روی طاقچه ها مرتب چیده شده؛ 
فقط چند گلدان کوچک گل ناز به اتاق اضافه شده و جهیزیه 
عروس یک شبه که برای بار دوم همسر شهید می شود از آن 
کم شده است؛ عکس بزرگی از شــهید کنج دیوار اتاق و در 
کنار منبر روضه های ساالنه این خانه هست، ذکر یا زهرای 

این اتاق را اهل دل قطعاً شنیده اند.
اما مادر و دست هایش و چشــم هایش و لب هایی که دیگر 
حرفی برای گفتن ندارد؛ او گفتنی ها را گفته و حاال تصمیم 
گرفته تا زمانی که چشمان منتظرش و دست های نحیفش 

دوباره مصطفی را ببیند و در آغوش بگیرد سکوت کند.
همه این خاطره ها فقط بهانه ای برای ذکر نام مادر شــهید 
مصطفی ردانی پور بود. مادر دو شهید که اکنون در غربت و 
غفلت ما روزگار می گذراند و لحظه ها را برای دیدار فرزندان 

شهیدش می شمارد.
اگر مادر همه شــهدا حضرت زهرا)س( است، پس مادران 

شهدا هم از نسل حضرت زهرا)س( هستند.

به بهانه غربت مادر دو شهید

مادر فرمانده مصطفی منتظر است
گاهی آن قدر به اسم شــهدا تکیه دادیم و با آن باال 
رفتیم که از سلوکشان غافل شــدیم و مادرانشان 
را فراموش کردیم، ســراغ از مــادری گرفتیم که 
شهیدش در گلستان شــهدا دو یادمان دارد، یکی 

کنار شهید خرازی و دیگری در قطعه جاویداالثرها.

منیره 
آرام پور

مژگان 
علیدوستی

 سمیه 
پارسا دوست

قاب شهدا

این روزها در باغ شهادت هنوز باز اســت و عده ای از یاران آخر الزمانی امام حسین)ع( برای یاری اسالم و دفاع از حریم اهل بیت)ع( و برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( عازم سوریه شــدند و هستند زنانی که زینب وار و به تاسی از مادر علمدار 
کربال»ام العباس«  نمی گذارند َعلم اسالم بر زمین بماند. این روزها مدافعان حرمی هســتند که عباس وار به حمایت  بنت علی )ع( برخاسته اند و می خواهند  از این به بعد ستاره های شانه  هایشــان را از  دستان رسول ا... بگیرند ، آنان اربابمان  

حسن و اربابمان  حسین را  به نظاره نشسته اند،  رفتند تا حرم زینب )س( امن بماند،  رفتند تا نخل زینبی خم نگرد. این روزها می توان  اگر شور شهادت درسر داشت سری به قطعه مدافعان حرم زد، در باغ شهادت این روزها باز باز است.

زیبایی

ســال ۱۳92 بود، دهم اردیبهشــت 
ماه ؛ انتشــار یک خبر در رسانه ها دل 
شیعیان و آزاد مردان را در سرتاســر دنیا به درد آورد. 
خبر حکایت از یک هتک حرمت دوباره داشــت: نبش 
قبر جناب حجربن عدی صحابه گرامی پیامبر اسالم و 
یار وفادار امیرالمومنین)ع( ؛ اما این ، همه ماجرا نبود. 
زمزمه های تلخی به گوش می رسد؛ عده ای به دخت 
گرامی امیرمومنان علی)ع( حمله کنند. غیرت شیعه 
به جوش آمد. برای بچه شــیعه ســنگین بود.  به رگ 
غیرت و شــرافتش برخورد که باردیگر برای حضرت 
»عمه جــان« کربالیی به پا شــود. شــیعه مگر مرده 

باشد...
حاال دیگــر غیرت علــوی گونه بچه شــیعه ها، اجازه 
نشســتن نمی داد. زمان، زمان برخاســتن بود، زمان 
ایســتادگی، هنگامه جهــاد. پس آزاد مــردان غیور 
یکی یکی به پا خاســتند... برخاســتند بــرای دفاع ، 
دفاع از حریم کبریایی خاندان محمد)ص( و شــدند 
مدافع  حــرم! روزها می گذشــت و مدافعــان حرم از 
نقاط مختلف ایران، افغانســتان، یمــن، لبنان، عراق 
و ســوریه همچون شــاخه های رودخانــه ای بزرگ، 
خود را بــه دریا می رســاندند... دریایی کــه طوفانی 
شــده و به خروش آمده بود.  هرچنــد طوفان هم در 
برابــر رودخانه ها کم می آورد...و حاالبیشــتر از ســه 
ســال از شــروع روزهای طوفانی می گــذرد اما دریا 
 همچنان دریاســت و رودخانه ها همان رودخانه های 
عاشــق. رودخانه های عاشــقی که در قاموس خود، 

خشک شدن را نمی بینند...

مدافعان عشق
نجمه فاتحی

نی
فها

ص
ر ا

ص
ه ن

طم
 فا
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عک
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پیشنهاد سردبیر:
مراکز درمانی با کمبود متخصص مواجه است

اخبار

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
چهار خطه شدن جاده بروجن - لردگان، اولویت اصلی 
مسئوالن باشد. محمد خالدی عصر دوشنبه در شورای 
برنامه ریزی شهرســتان لردگان با اشاره به اینکه چهار 
خطه شدن جاده شــهرکرد- بروجن - لردگان اولویت 
اصلی مسئوالن باشد، اظهار داشــت: باید زمینه برای 

چهار خطه شدن کامل این پروژه فراهم شود.
وی ادامه داد: توسعه محورهای ارتباطی در روستاها و 

شهرهای این شهرستان باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم لردگان در مجلس شــورای اســالمی با 
اشــاره به اینکه توسعه زیرســاخت ها از جمله توسعه 
جاده ها نقش مهمی در ارتقای دیگر شاخص های این 
شهرســتان دارد، ادامه داد: شهرستان لردگان نیازمند 

سرمایه گذاری بیشتر است.
وی ادامــه داد: باید زمینه برای ورود ســرمایه گذاران، 
نهادهای مردمی وخیران به این شهرستان برای توسعه 

بیشتر فراهم شود.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری گفت: هشــت هزار تن اکســید روی در 

چهارمحال و بختیاری تولید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از روابط عمومی 
صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، سید 
نعیم امامی اظهار داشت: امســال تاکنون 8هزارتن 
اکســید روی در چهارمحال و بختیاری تولیدشــده 
کــه۲۲ میلیون دالر صرفــه جویــی ارزی به همراه 

داشته است.
وی افزود: نانو اکسید روی در صنایع نظامی، اسلحه 
و مهمات ســازی، الســتیک ســازی، لعاب، چرم، 
صنایع پزشکی، بهداشــتی و آرایشی کاربرد دارد که 
چســبندگی قوی، نیمه رســانا بودن، عایق در برابر 
جریان الکتریســیته از مهم ترین ویژگــی های آن 
است. ســید نعیم امامی افزود: قبل از راه اندازی این 
کارخانه ها، اکسید روی مورد نیاز از کشورهای هند و 

چین وارد می شد.

نماینده  لردگان خطاب به مسئوالن:

اولویت شما چهار خطه شدن 
جاده لردگان-بروجن باشد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری:

۸ هزارتن اکسید روی 
در چهارمحال تولید شد

با مسئوالن

مدیرعامل جمعیــت هالل احمر چهارمحــال و بختیاری گفت: 
از ابتدای امســال تاکنون ۲310 نیروی عملیاتی در حوادث این 
اســتان امدادرســانی کردند. محمد فروغی اظهار کرد: از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۲ هزار و 310 نیروی عملیاتی امداد و نجات به 

امدادرسانی آسیب دیدگان حوادث در استان پرداختند. 
وی عنوان کرد: تعداد آسیب دیدگان طی این مدت 6 هزار و 1۲4 
نفر بودند که از این تعداد، 434 نفر نجات داده شــده، ۲41 نفر به 

مراکز درمانی انتقال یافتند و 193 نفر نیز درمان سرپایی شدند. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
لزوم اسکان برخی از آســیب دیدگان ادامه داد: از ابتدای امسال 
تاکنون 437 نفر در حوادث و سوانح مختلف از سوی این جمعیت 

اسکان داده شدند.

رییس اتحادیه قصابان چهارمحال و بختیاری، از افزایش  6درصدی 
قیمت گوشت نسبت به ماه گذشته در چهارمحال و بختیاری خبر 
داد. اصغر اسماعیلیان افزود: طبق اعالم وزارت کشاورزی حداکثر 
قیمت عرضه گوشت بره با استخوان 34 هزار تومان است و فروش 
بیش از این قیمت، گران فروشی محسوب می شود. رییس اتحادیه 
قصابان استان خاطرنشان کرد: صادرات بیش از حد دام زنده، عامل 
گرانی گوشت قرمز شده اســت. رییس اتحادیه قصابان در پایان، 
قیمت هر کیلوگرم گوشت بره با استخوان را  34هزار تومان، گوساله 
بدون استخوان را 33هزار تومان و گوسفندی با استخوان را ۲5هزار 

تومان اعالم کرد.

مدیر طیور و زنبور عســل ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری، از جوجه ریزی حدود یک میلیون و ۲00 هزار قطعه ای در 

مرغداری های این استان برای تامین مرغ مصرفی شب عید خبر داد.
ابراهیم کوچکی در گفت وگو با ایرنا افزود: از این میزان ۲ هزار و ۲00 
تن گوشت سفید استحصال شــده و روزهای پایان سال وارد چرخه 
مصرف می شود. وی با بیان اینکه جوجه ریزی در ۲04 واحد مرغداری 
گوشتی این استان انجام شده است، تصریح کرد: با برنامه ریزی های 
انجام شده، نیاز منطقه به گوشت مرغ تا پایان تعطیالت نوروز مرتفع 
می شــود. کوچکی با بیان اینکه مصرف روزانه گوشت سفید در این 
استان 50 تن اســت، افزود: مازاد تولید، به استان های همجوار ارسال 
می شود. مدیر طیور و زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی چهارمحال 
وبختیــاری، از تامین بخش عمده ای از گوشــت قرمز اســتان برای 
تعطیالت نوروزی سخن گفت و افزود: با تامین گوشت منجمد مورد 

نیاز استان، تعادل در قیمت گوشت قرمز برقرار می شود.
اســتان چهارمحال وبختیاری 900 هزار نفر جمعیت دارد که بخش 
عمده ساکنان در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، به کشاورزی و 

دامپروری مشغول هستند.

امدادرسانی 2310 نیروی عملیاتی 
در حوادث چهارمحال و بختیاری

افزایش قیمت گوشت در چهارمحال 
و بختیاری

مرغ شب عید شهروندان 
چهارمحال وبختیاری تامین شد

به گزارش ایرنــا، صمد اکبــری دیروز در نشســت خبری با 
خبرنگاران افزود: این طرح با هدف سرعت بخشی و تسهیل در 
ارائه خدمات و ارتقای کیفیت در مراکز درمانی پیش بینی شده 
که هم اکنون در 6 استان کشور در حال اجراست. وی ادامه داد: 
با وجودی که زیرساخت های الزم برای ارائه خدمات الکترونیک 
تامین اجتماعی در استان پیش بینی شده اما براساس تجربه 

سایر استان ها، اجرای این طرح در روزهای ابتدایی کمی با تاخیر 
انجام می شود که انتظار می رود مردم اســتان، متولیان را در 
اجرای مطلوب این طرح یاری دهند. اکبری، تعداد بیمه شدگان 
زیرپوشش تامین اجتماعی اســتان را 475 هزار نفر اعالم کرد 
و افزود: درحالی که آمار بیمه شــدگان همواره در حال تغییر 
است اما در مقایسه با سال های گذشــته از رشد قابل توجهی 

برخوردار نیســت. مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: همچنین تعداد یک هزار و ۲08 بیمار خاص 
زیرپوشش این بیمه قرار دارد که هزینه درمان بیماران پیوندی، 
دیالیزی، تاالســمی و هموفیلی به طور کامل و هزینه درمان 
بیماران سرطانی، مغز و اعصاب و بیماران مبتال به ام اس، بین 

90 تا 95 درصد از سوی تامین اجتماعی تقبل می شود.
اکبری، هزینه های مســتقیم و غیرمســتقیم بخش سالمت 
تامین اجتماعی اســتان در سال گذشــته را یک هزار و 984 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: بخشی از این هزینه، هزینه های 
درمان جمعیت زیرپوشــش و بخشــی از آن مطالبات مراکز 
درمانی طرف قرارداد بوده که به صورت کامل پرداخت شــده 
است. وی در ادامه با بیان اینکه 50 درصد خدمات بخش زنان 
و زایمان استان از سوی تامین اجتماعی ارائه می شود، تصریح 
کرد: هم اکنون ۲3 درصــد از زایمان های بار اولی اســتان در 
بیمارستان تامین اجتماعی امام علی)ع( استان به شکل زایمان 
طبیعی انجام می شود. اکبری خاطرنشان کرد: همچنین انجام 
زایمان در آب که از سال گذشته در این بیمارستان فراهم شد 
بدون هیچ مشــکلی در حال اجراســت و روزانه یک تا ۲ مورد 
از زایمان ها به این شــکل انجام می گیرد. مدیر درمان تامین 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری، کمبود پزشک متخصص را از 
مهم ترین دغدغه های این مدیریت دانست و افزود: هم اکنون 
برای تکمیل کادر درمانی به 10 پزشک متخصص نیاز است که 
همکاری مسئوالن علوم پزشکی را می طلبد. اکبری همچنین 
از پیشرفت فیزیکی 95 درصدی پلی کلینیک تامین اجتماعی 
شــهرکرد خبر داد و گفت: ایــن مرکز در ابتدای ســال آینده 
بهره برداری می شــود. به گزارش ایرنا، تامین اجتماعی استان 
با بهره گیری از 800 نیروی تخصصی، پشتیبانی و خدماتی در 
بخش های بستری در بیمارستان امام علی)ع(، جراحی مغز و 
اعصاب، چشم پزشــکی، جراحی عمومی، اطفال، سی سی یو 
و آی سی یو، واحدهای ســرپایی و درمانگاه های تخصصی، به 

جمعیت زیرپوشش ارائه خدمات می کند.

با وجودی که 
زیرساخت های الزم 

برای ارائه خدمات 
الکترونیک تامین 

اجتماعی در استان 
پیش بینی شده اما 

براساس تجربه سایر 
استان ها، اجرای 

این طرح در روزهای 
ابتدایی کمی با تاخیر 

انجام می شود که 
انتظار می رود مردم 
استان متولیان را در 

اجرای مطلوب این 
طرح یاری دهند

مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری، از حــذف دفترچه های کاغذی تامین اجتماعی تا پایان 
امسال خبر داد و گفت: زیرساخت های اجرای این طرح در استان فراهم است.

مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

مراکز درمانی با کمبود متخصص مواجه است

کارشــناس مدیریــت شــیالت و آبزیــان چهارمحال و 
بختیاری، از صدور مجوز و پرداخت تسهیالت ارزان قیمت، 
برای احداث پرورش ماهی سردابی )قزل آال( با حفر چاهک 

در حریم رودخانه های این استان خبر داد.
علی طاهری افزود: با توجــه به منویات مقام معظم رهبری 

در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتــی و افزایش تولید مواد 
پروتئینی، شیالت استان با رعایت حریم بستر رودخانه ها 
و فرآیند زیست محیطی، صدور مجوز برای احداث و تولید 
ماهیان سردابی به متقاضیان دارای شرایط را در دستور کار 
قرار داده اســت. وی اظهار کرد: با تمهیدات اندیشیده شده 
از ســوی مســئوالن دولت تدبیر و امید، بهره بــرداران با 
ایجاد کارگاه و حفر چاهک در حریم آب های روان استان، 

تسهیالت بانکی با بهره کم پرداخت می کنند.
طاهری تعداد مزارع پرورش ماهی سردابی در سطح استان 

را 340 مزرعه و 7 کارخانه تولید خوراک آبزیان دانســت و 
تصریح کرد: این استان با تولید ساالنه بیش از 16هزار تن 
ماهی قزل آال، رتبه نخســت تولید ماهیان سردابی کشور 
را به خود اختصاص داده اســت. وی هدف از اجرای طرح 
احداث مزارع پرورش ماهی با احداث چاهک را جلوگیری 
از خسارت ناشی از طغیان رودخانه ها و تلفات محصوالت 
بهره برداران در مســیر آب هــای روان، کاهــش و کنترل 
بیماری آبزیان و اســتفاده بهینه از منابع آب منطقه عنوان 

کرد. 

امکان پرورش ماهی در حریم 
رودخانه های استان فراهم شد
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 پیشنهاد  سردبیر: 
فداکاری آتش نشانان برای نجات کارگران افغانی در پالسکو

ویژه

آتش سوزی در ســاختمان »پالسکو« عالوه بر اینکه 
باعث رنجش خاطر مردم ایران شــد، رنــج و اندوه 
افغانی هــا و مهاجران مقیــم ایران را نیــز به دنبال 

داشت.
»حســن صالحی« مهاجر افغانی با انتشار یادداشتی 
در فضــای مجــازی، بــه موضــوع همــدردی و 
خون شــریکی مردم این مرز و بوم با حادثه دیدگان 

پالسکو پرداخته است.
در این یادداشت چنین آمده است:

»چندی پیش نوشــته بودم که شــهدا فقط کسانی 
نیستند که در 8 سال دفاع مقدس و در سوریه شهید 
می شــوند؛ 2 کارگر مهاجری کــه در حادثه ریزش 
متروی کیانشــهر کشته شدند هم شــهدایی بودند 
 که ما تقدیم ســازندگی ایران کردیم و حاال چه زیبا

پاسخ گرفتیم!«
چه کســی اســت که یک بار به پالســکو رفته باشد 
و نداند عده زیــادی از کارگران پوشــاک و صنعت 
خیاطی که در طبقات باالیی پالسکو مشغول بودند 
مهاجرین افغانی بودند که نجات جان شان را در این 
حادثه مدیون خون آتش نشانان شهید ایرانی هستند 

و این مصداق خون شریکی است.
ارزش کار آتش نشــان ها وقتی خودشــان را فدای 
هموطنان شــان می کننــد، باالســت؛ ولــی وقتی 
می شــنویم مرزهای زمینی را درنوردیده اند و برای 
جمعیت زیادی از مهاجرین هم زبان فدایی شده اند، 
ماجرا ابعــاد انســانی تری پیدا می کنــد؛ موضوعی 
که همیشــه از دیــد رســانه هایی کــه جغرافیای 
 همدلــی را محــدود به تهــران و ایــران می کنند،

مغفول مانده  است.
رســانه دولتی انگلیس که آن مانور گسترده را روی 
ماجرای بیمــار نیازمنــد اهدای عضو در شــیراز یا 
جریان قتل ستایش انجام داد، طبیعتا در برابر چنین 

عظمت هایی سکوت می کند.
حال یــک لحظــه در نظر بگیریــد که اگــر در این 
حادثه، کوتاهی و قصوری رخ مــی داد و به جای این 
آتش نشــان ها، کارگران مهاجر زیر آوار می ماندند، 
امروز چــه غوغایی در رســانه  ملکــه انگلیس برای 
گرفتن حقوق کارگــران افغانی زیــر آوار مانده برپا 
بود! بنگاه سخن پراکنی انگلیس، چندی پیش نیز در 
برابر فداکاری یک آتش نشــان ایرانی که برای نجات 
کارگر افغانی وارد چاه شده بود و هر دو قربانی شدند، 

سکوت اختیار کرده بود.

فداکاری آتش نشانان برای نجات 
کارگران افغانی در پالسکو

حوادث ایران

کودک شش ماهه ای که با گاز مونوکســید کربن در ملک شهر 
اصفهان مسموم شده بود، به بیمارستان امام حسین)ع( انتقال 

یافت.
به گزارش ایمنا، مدیــر روابط عمومی حــوادث و فوریت های 
پزشــکی اورژانس اصفهــان اعالم کــرد: در پی وقوع ســانحه 
مسمومیت در ملک شهر اصفهان، زنگ اورژانس پزشکی به صدا 
درآمد. وی افزود: به علت نشت گاز مونوکسیدکربن در ملک شهر 
اصفهان، یک کودک شــش ماهه مسموم شــد. عباس عابدی 
تاکید کرد: این سانحه عصر روز دوشنبه به علت نامناسب بودن 

دودکش آبگرمکن یک منزل در ملک شهر اصفهان اتفاق افتاد.
مدیر روابط عمومی حــوادث و فوریت های پزشــکی اورژانس 
اصفهان گفــت: بعد از اعالم ســانحه بــه اورژانــس، نیروهای 
امدادی اورژانس اصفهان در کوتاه ترین زمــان به محل حادثه 

گازگرفتگی اعزام شدند.
وی در پایان بیان کرد: نیروهای امــدادی اورژانس پس از انجام 
معاینات اولیه و اقدامات درمانی، این کودک مســموم شده را به 

بیمارستان امام حسین)ع( برای تکمیل درمان منتقل کردند.

مسمومیت کودک شش ماهه
با گاز co در ملک  شهر اصفهان

مرد 50ســاله ای بر اثر اصابت صاعقه در شهرســتان سیریک 
درگذشت.  به گزارش ایسنا،  فرماندار سیریک در این باره گفت: 
این فرد در روستای بمانی شهرستان سیریک از توابع هرمزگان 

بر اثر اصابت صاعقه جان باخت.
میرمرســل ایزدی پــور افزود: بارندگــی 3 میلیــارد تومان به 
بخش های راه، کشاورزی، مسکن و مزارع پرورش میگو خسارت 
وارد کرده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره هواشناسی 
شهرســتان ســیریک، میزان بارندگــی در این شهرســتان را 

90میلی متر اعالم کرده است.

جان باختن مرد 50 ساله در هرمزگان
بر اثر صاعقه

پسر جوان که یک دختر را چهار شبانه روز در خانه پدری اش به اسارت گرفته و او را شکنجه داده بود با حکم 
قضایی به شالق، زندان، تبعید ،دیه و 100 ساعت کار اجباری محکوم شد.

رســیدگی به این پرونده از اواسط تابستان امسال به دنبال 
تماس دختر جوانی به نــام ندا با پلیس 110 در دســتور 
کار پلیس قرارگرفت. وی که هراســان بود به پلیس گفت 
چهار شبانه روز است در دخمه شــیطانی یک پسر جوان 
در خیابان شیراز گرفتار شده اســت. پلیس به آدرسی که 
دختر جوان ارائه داده بود، رفت و با یک خانه ویالیی روبه رو 
شد که یک زوج سالخورده در آن ساکن بودند. آنها گفتند 
پسرشان در طبقه باالی یک خانه ویالیی مجردی زندگی 
می کند و حاال به محل کارش رفته است. ماموران وقتی به 
بررسی اتاق پسر جوان به نام مانی پرداختند با دختر جوان 

روبه رو شدند؛ درحالی که دســت وپا و دهانش با چسب به 
صندلی بسته شده بود. با آزادی ندا، وی به اداره آگاهی رفت 

و ساعتی بعد مانی در محل کارش بازداشت شد.
ندا در تشــریح جزئیات ماجرا گفت: سه ســال قبل وقتی 
دوســت صمیمی ام مهرانه به بیماری هپاتیت مبتال و در 
بیمارستان بستری شده بود به عیادت او رفتم. آنجا بود که 
اولین بار مانی را دیدم و فهمیدم پســر مورد عالقه مهرانه 

است. 
چند روز بعد از مالقات با مهرانه تماس های مانی شروع شد. 
او به بهانه کمک گرفتن از مــن برای بهبود وضعیت روحی 

دختر مورد عالقه اش با من تماس می گرفت و ســاعت ها 
تلفنی صحبت می کرد. بعد از چند ماه که وضعیت بیماری 
مهرانه بدتر شــد فهمیدم مانی رابطه اش را با او تمام کرده 
اســت. او به من ابراز عالقه کرد و رابطه دوســتانه ما با هم 

شروع شد.
وی ادامه داد: سه ســال از این دوستی گذشته بود که با هم 
اختالف پیدا کردیم و تصمیم گرفتیــم رابطه مان را قطع 
کنیم. تا اینکه او به بهانه پــس دادن هدیه هایم مرا به خانه 
پدری اش دعوت کرد. من که می دانســتم پدر و مادر مانی 
در خانه هستند، به درخواســت او و همراهش، مخفیانه و 
از راه پارکینگ وارد اتاق مانی شــدم. او گفته بود قرار است 
یادگاری هایی را که به او داده ام به من پس دهد؛ اما یکباره 
دست و پایم را با طناب بســت و مرا تهدید به مرگ کرد. او 
چهار شبانه روز مرا در اتاقک حبس کرد و شکنجه و آزار داد. 
چهار شبانه روز گذشته بود که او به محل کارش رفت و من 
توانستم گوشی موبایلی را که در اتاق بود بردارم و با پلیس 

تماس بگیرم.
به دنبال اظهارات دختر جوان، مانی 38ساله تحت بازجویی 
قرار گرفت و گفت: من سال ها قبل به بیماری هپاتیت مبتال 
شده بودم و به همین خاطر نیز مهرانه به بیماری مبتال شد 
و با وخیم شدن حالش رابطه اش را با من تمام کرد. من هم 
به خاطر عالقه ای که به دوست او پیدا کرده بودم، به ندا ابراز 
عالقه کردم و رابطه ما با هم شروع شد. دوسال و نیم از این 
ماجرا گذشته بود که متوجه شــدم ندا مثل گذشته به من 
عالقه ندارد. وقتی فهمیدم او به من خیانت  کرده اســت، 
نقشه ادب کردن او را کشیدم و او را با نقشه به اتاقم آوردم. 

من او را چهار شبانه روز زندانی  کردم و کتک زدم. 
به دنبال اعتراف های مانی، وی در شــعبه هشــتم دادگاه 
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده 
و با حضور دو مستشــار غیرعلنی و پشــت درهای بسته 
محاکمه شد. مانی که منکر شکنجه و آزار دختر جوان بود، 
با توجه به مدارک موجود در پرونده، به 99 ضربه شــالق، 
دیه به خاطر ضرب و جرح شاکی، 3 ســال زندان و 2 سال 
تبعید به یک محل بد آب و هوا محکوم شــد. قضات دادگاه 
همچنین این پســر را به 100 ســاعت خدمات رایگان در 

محل تبعید محکوم کردند.

اولیای کودکی 2 ساله که پزشک دست چپش را به اشتباه 
به جای دست راســت او عمل جراحی کرد، اشتباه سهوی 
و پوزش پزشــک را پذیرفتند و ابراز امیدواری کردند که در 

آینده درصد این اشتباهات به صفر برسد.
کودکی 2 ساله در یکی از بیمارستان های اصفهان از ناحیه 
دســت چپ تحت عمل جراحی قرار گرفت و این موضوع 

اعتراض اولیای کودک را در پی داشت. اولیای کودک مدعی 
بودند که کودک 2 ســاله آنها هنگام تولد از ناحیه تاندون 
دست راست آســیب دیده بود و به توصیه پزشکان باید در 

2سالگی تحت عمل جراحی قرار می گرفت.
این کودک در یکی از بیمارستان های اصفهان تحت عمل 
جراحی قرار گرفت که پزشک معالج به اشتباه دست چپ 

او را عمل کرد. 
پس از پیگیری خبرنگار ایرنا، روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان با تایید این خبر، جوابیه ای صادر کرد و 
طی آن، با اشــاره به اینکه مورد یاد شده شکستگی نبوده و 

عکس و تصویر نداشته است، تصریح کرد: متاسفانه جراح 
در اتاق عمل اشتباه کرده است.

دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اضافه کرد: عمل تاندونی 
بوده و امروز صبح تصحیح شده و دست مبتال توسط همان 

پزشک، جراحی شده است.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به 
اینکه پزشک جراح، خطای خود را پذیرفته و جبران کرده 
است، اضافه کرد: این پزشک نیز از اولیای بیمار عذرخواهی 
کرده است و اولیای بیمار نیز بر ناخواسته بودن این اشتباه 

اذعان کرده و پوزش جراح را پذیرفته اند.

شالق ، زندان و کار اجباری در تبعیدگاه
برای پسر شیطان صفت

 ماموران وقتی به 
بررسی اتاق پسر 
جوان به نام مانی 

پرداختند با دختر 
جوان روبه رو شدند؛ 
درحالی که دست وپا 
و دهانش با چسب به 

صندلی بسته شده بود

جراحی اشتباهی دست پسربچه 
در بیمارستان اصفهان!

تحدید حدود اختصاصی
10/504 شــماره: 1395/14/322298-10/26 /95  چون تحدید حدود ششــدانگ 
محوطه شــرقی تحت پالک 1373 فرعی 5  اصلی واقع در بخش 3  ثبت خوانسار که 
طبق پرونده ثبتی به نام بقعه متبرکه امام زاده سید صالح به تصدی اوقاف خوانسار  
در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 95/11/28 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره 
ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/11/6  م الف:405 شیخ سلیمانی کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)226 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/505 شماره: 1395/14/322298-10/26 /95  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
باب مغازه تحت پالک 3081  فرعی اصلی واقع در بخش 1  ثبت خوانســار که طبق 
پرونده ثبتی به نام موقوفه بیگم جان خانم به تولیت اوقاف خوانسار  در جریان ثبت 
بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز  شنبه مورخ 95/11/30 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل 
تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/11/6  م الف:406 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)223 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/506 شــماره: 1395/14/322298-10/26 /95  چون تحدید حدود ششــدانگ 
محوطه جنوبی تحت پالک 1374 فرعی 5  اصلی واقع در بخش 3  ثبت خوانســار که 
طبق پرونده ثبتی به نام بقعه متبرکه امام زاده سید صالح به تصدی اوقاف خوانسار  
در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 95/11/28 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره 
ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/11/6  م الف:407 شیخ سلیمانی کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)226 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/507 شماره: 1395/14/322298-10/26 /95  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
باب مغازه تحت پالک 3079  فرعی اصلی واقع در بخش 1  ثبت خوانســار که طبق 
پرونده ثبتی به نام موقوفه بیگم جان خانم به تولیت اوقاف خوانسار  در جریان ثبت 
بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز  شنبه مورخ 95/11/30 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل 
تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/11/6  م الف:408 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)223 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
10/508 شماره: 1395/14/322298-10/26 /95  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
باب مغازه تحت پالک 3080  فرعی اصلی واقع در بخش 1  ثبت خوانســار که طبق 
پرونده ثبتی به نام موقوفه بیگم جان خانم به تولیت اوقاف خوانسار  در جریان ثبت 
بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز  شنبه مورخ 95/11/30 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل 
تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/11/6  م الف:409 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)223 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/509 شماره: 1395/14/322298-10/26 /95  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
باب مغازه تحت پالک 3082  فرعی اصلی واقع در بخش 1  ثبت خوانســار که طبق 
پرونده ثبتی به نام موقوفه بیگم جان خانم به تولیت اوقاف خوانسار  در جریان ثبت 
بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز  شنبه مورخ 95/11/30 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل 
تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/11/6  م الف:410 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)223 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/510 شماره: 1395/14/322298-10/26 /95  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
قطعه زمین منبت گردو تحت پالک 3083  فرعی اصلی واقع در بخش 1  ثبت خوانسار 
که طبق پرونده ثبتی به نام موقوفه باقرخان )مســجدآقا اســداله بــه تولیت اوقاف 
خوانســار(  در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز  یکشنبه مورخ 95/12/1 راس ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/11/6  م الف:411 شیخ سلیمانی 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)225 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/511 شــماره: 1395/14/322298-10/26 /95  چون تحدید حدود ششــدانگ 
محوطه غربی تحت پالک 1375 فرعی 5  اصلی واقع در بخش 3  ثبت خوانسار که طبق 
پرونده ثبتی به نام بقعه متبرکه امام زاده سید صالح به تصدی اوقاف خوانسار  در 
جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 95/11/28 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره 
ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/11/6  م الف:412 شیخ سلیمانی کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)226 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
10/512 شماره: 1395/14/322298-10/26 /95  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
باب مغازه تحت پالک 1830 فرعی 26 اصلی واقع در بخش 4  ثبت خوانسار که طبق 
پرونده ثبتی به نام موقوفه حاج ســید محمد بیدهندی به تولیت اوقاف خوانسار  در 
جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 95/12/1 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
 قضائی مبادرت نماید و در غیر ایــن صورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره 
ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/11/6  م الف:413 شیخ سلیمانی کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)225 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/62 شــماره صادره: 1395/00/315529 نظر به اینکه آقای مهدی جمجاه امنیه 
فرزند قدیرعلی با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 48045 و 48046 مورخ 
1395/09/29  دفترخانه 112 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت سی و هفت – 
پنجاهم سهم مشاع از شش سهم و سه چهارم سهم از بیست و هفت سهم  ششدانگ 
پالک شــماره: 18/3225 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان کــه در ذیل ثبت 135852 
صفحه 481 دفتر جلد 778 امالک تحت شماره چاپی 467484 صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب سند انتقال شماره 59136 مورخ 1381/06/21 دفترخانه 98 اصفهان به 
نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته  که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود 
گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه سند مالکیت 
مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام 
هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت 
اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی 
موکول به استعالم از این اداره می باشــد.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 33954 اداره ثبت 

اسناد و امالک غرب استان اصفهان )294 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/61 شــماره صادره: 1395/00/315483 نظر به اینکه آقای حمیدرضا جمجاه 
امنیه فرزند قدیرعلی با تسلیم یک برگ استشهاد شــهود شماره: 48047 و 48048 
مورخ 1395/09/29  دفترخانه 112 اصفهان، مدعی مفقود شــدن سند مالکیت سی 
 و هفت – پنجاهم سهم مشاع از شش ســهم و سه چهارم سهم از بیست و هفت سهم  
ششــدانگ پالک شــماره: 18/3225 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 
135850 صفحه 478 دفتر جلد 778 امالک تحت شــماره چاپــی 467483 صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 59136 مورخ 1381/06/21 دفترخانه 
98 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته  که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه 
جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه سند 
مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی 
جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانــه ارائه گردید از انجام معامله خودداری 
و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند 
مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد.  لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود
 می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
 صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است
 اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 33760 اداره ثبــت اســناد و امالک غــرب اســتان اصفهــان )294 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350401528 دادنامــه:  شــماره   11 /64
9509980350400012 شــماره بایگانی شــعبه: 950012 خواهــان: آقای رحمت 
اله ســعیدیان فرزند یهودا به نشــانی اصفهان- خ اســتانداری ک عمرانی نبش بن 
بســت یاس، خوانده:  آقای نجات اله ســعیدیان فرزند یهودا به نشانی اصفهان- خ 
آمادگاه- کوچه محمدآباد- کوچه کاویان- پالک 16، خواسته ها: 1- مطالبه اجرت 

المثل اموال 2- مطالبه خســارت دادرســی، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
رحمت اله ســعیدیان به طرفیت آقای نجات اله ســعیدیان به خواسته مطالبه اجرت 
 المثل ایام تصرف یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 12500 متر مربع دارای یک 
حلقه چاه آب و ســاختمان تحت پالک ثبتی 2248 اصلی بخش 6 ثبت اصفهان واقع 
در جاده بهارستان کوچه شــهید ماهرانی )باغ بهشــت( جنب تاالر یاران از تاریخ 
1345/9/10 لغایت 1394/2/31 و با احتســاب مطابق خســارات دادرسی و تاخیر 
در تادیه علی الحســاب مقوم به مبلغ 201/000/000 ریال با جلب نظر کارشناسی 
نظر به مالحظه دادنامه های 887-1393/5/30 شعبه 32 شورای حل اختالف مبنی 
بر اثبات مالکیت خواهان معادل یک دانگ و نیم مشــاع از پنجاه جریب به مســاحت 
12500 متر مربع و 1374-1393/9/24 همان شــعبه محترم مبین صدور حکم خلع 
ید خوانده به مساحت ذکر شده و نیز صورتجلسه مورخه 1394/2/31 که به موجب 
آن یک قطعه مشخص خلع ید و تحویل خواهان گردیده است با تعیین وقت رسیدگی 
و دعوت طرفین خوانده با استحضار از وقت رسیدگی مورخ 1395/7/18 از طریق 
نشر آگهی حضور به هم نرســانده و اصواًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل 
نیاورده است موضوع به اخذ نظر کارشــناس خبره در امر کشاورزی موکول و به 
شرح نظریه واصله که به شماره 4517-1395/9/21 ثبت دفتر دادگاه گردیده اجمااًل 
دائر اســت بر برآورد این ایام به مبلغ 60/591/000 ریال کــه مصون از اعتراض 
 موجه خواهان قرار گرفته اســت فلذا دعوی خواهان تا این میزان را وارد تشخیص
 مســتنداً به مواد 320 قانون مدنی و 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی 
خوانده را به پرداخت مبلغ شصت میلیون و پانصد و نود و یک هزار ریال و با احتساب 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران که از تاریخ وصول نظریه کارشناسی لغایت زمان اجرای حکم محاسبه 
و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به مازاد مورد لحوق 
حکم تا میزان خواسته به لحاظ فقد ادله شــرعی و قانونی حکم بر بی حقی خواهان 
صادر و اعالم می گردد این رای برای  خوانده غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس 
 از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشــد و برای خواهان ظرف بیســت روز 
 پس از ابالغ قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر اســتان اصفهان
  می باشــد.  م الف:33414 شــعبه 4 دادگاه عمومــی حقوقی اصفهــان )437 کلمه،

 5 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350501328 دادنامــه:  شــماره   11 /65
9509980350500243 شــماره بایگانی شــعبه: 950280 خواهان: ستاد اجرایی 
فرمان امام با نمایندگی آقای محمد غفاری به نشــانی مجهــول المکان، خواندگان: 
1- آقای حسین خادم الذاکرین فرزند رمضان 2- خانم فاطمه ناصری فرزند عباس 
3- آقای عباس خادم الذاکرین فرزند رضا 4- خانــم محبوبه خادم الذاکرین فرزند 
رمضان 5- خانم زهرا خادم الذاکرین فرزند رمضان همگی به نشانی مجهول المکان 
6- آقای اکبر خادم الذاکرین به نشــانی اصفهان- خ کاوه – پــل چمران- روبروی 
شهرداری منطقه 7- ســازمان نظام مهندســی- طبقه دوم- واحد سوم، خواسته: 
 تخلیه، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به طرفیت آقای اکبر خادم الذاکرین، محبوبه خادم 
الذاکرین فرزند رمضان، زهرا خادم الذاکرین فرزند رمضان، حسین خادم الذاکرین 
فرزند رمضان و فاطمه ناصری فرزند عباس و عباس خــادم الذاکرین فرزند رضا 
به خواسته صدور حکم تخلیه عین مســتاجره به لحاظ تعدی و تفریط به شرح متن 
دادخواســت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و حســب قــرارداد اجاره مورخ 
1363/4/26 ملک موضوع دعوی از طرف مالک وقت آقــای احمد مروی به مورث 
خواندگان آقایان رمضان خادم الرضا و عباس خادم الرضا با اجاره بها مشخص به 
عقد اجاره واگذار شده است و حسب مفاد اسناد پیوست دادخواست ملک موضوع 
دعوی در راستای مصادره به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام انتقال شده است و با 
توجه به استمرار قرارداد اجاره تاکنون و نظر به اینکه موضوع اجاره مشمول قانون 
روابط موجر و مستاجر سال 1356 و خواهان درخواســت تخلیه به لحاظ تعدی و 
تفریط ملک را نموده و مستفاد از مواد 951 و 952 قانون مدنی تعدی تجاوز نمودن 
از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال دیگری است و تفریط ترک عملی است که برای 
حفظ مال غیر الزم است و به تعبیر دیگر تجاوزی مصداق تعدی می باشد که متعارف 
نبوده و یا به گونه ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری عین مستاجره را تغییر 
و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت و استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد 
اجاره شده باشد و کوتاهی مصداق تفریط می باشــد که مستاجر با عمل نکردن به 
آن موجبات پایین  آمدن اســتحکام بنا را فراهم نموده باشــد در مانحن فیه حسب 
گزارش کارشــناس و نیز تحقیق و معاینه محل انجام شده مســتاجرین با کوتاهی 
از انجام وظیفه خود در نگهداری باعث ریزش کامل ســقف ساختمان و فرو ریخته 
 شدن آن به داخل مغازه شده به نحوی که به لحاظ انباشت مصالح و خاک در پشت 
درب امکان باز شدن میســور نبوده و مصداق بارز تفریط نسبت به عین مستاجره 
است لذا مستندا به بند 8 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم 
به تخلیه عین مســتاجره و تحویل آن به مالک صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
در خصوص اکبر خادم الرضــا حضوری و ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان و سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز قابل 
واخواهی در این شعبه است.  م الف:33408 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)500 کلمه، 5 کادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPERNo. 2060 | January  25, 2017 | 16 Pages E-MAILYousefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



9
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2060 | چهارشنبه 6  بهمن  1395 | 26  ربیع الثانی 1438

مســئول امور پایگاه های فوریت های پزشکی شهرســتان گلپایگان 
گفت: یک نفر در سد گلپایگان غرق شد. ناصر توانایی با اشاره به حادثه 
غرق شدگی در ســد گلپایگان اظهار کرد: طی تماسی با فوریت های 
پزشــکی گلپایگان مبنی بر غرق شــدن فــردی در ســد گلپایگان 
بالفاصله ماموران اورژانس 115 به محل اعزام شــدند. وی افزود: سه 
نفر از شــهروندان به قصد ماهیگیری به سد گلپایگان می روند که یک 
فرد حدود 40 ساله در ســد غرق می شود. مســئول امور پایگاه های 
فوریت های پزشکی شهرستان گلپایگان در ادامه گفت: برخالف تالش 
ماموران آتش نشــانی برای یافتن جســد حادثه دیده، هنوز به نتیجه 
نرســیده ایم. وی در پایان بیان داشــت: دو نفر از همراهان فرد حادثه 
دیده که دچار هیپوترمی شده بودند توسط ماموران اورژانس 115 به 

بیمارستان امام حسین)ع( گلپایگان انتقال یافتند.

بخشدار بخش مرکزی شهرســتان دهاقان از افتتاح 6 طرح عمرانی و 
سرمایه گذاری در روستاهای دهاقان خبرداد.

محمد علی دهقانی، با بیــان این مطلب اظهار داشــت: این طرح ها 
با هزینه ای بیش از 24 میلیارد ریــال در دهه فجر به بهره برداری می 
رسند. وی باتوجه به برنامه های دهه فجر در روستاهای دهاقان، اذعان 
داشت: برگزاری نمایشگاه دستاوردهای روستایی در یک نقطه مناسب 
شهرستان انجام می گیرد. بخشدار بخش مرکزی شهرستان دهاقان، از 
مسئوالن خواست باتوجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری 
و شوراهای اسالمی، شــرایط را در تریبون ها اعالم و مردم را به حضور 
پررنگ در پای صندوق های رای تشویق کنند.دهقانی افزود: شاخص ها 
و پارامتر ها راکه مورد نیاز جامعه اســت به مردم توضیح داده شــود و 
همچنین مبلغ بحث اقتصاد مقامتی باشند. وی گفت: باتوجه به شرایط 
کنونی، ما راهی به جز همین اقتصاد مقاومتی نداریم در حالی که عالوه 
بر مشکالت نقدینگی که بانک ها به سرمایه گذاران دارند وتکنولوژی 
ها و دانش های فنی که متکی به بیرون بوده اند؛تنها با اقتصاد مقاومتی 
می توانیم با آنها مقابله کنیم.بخشدار بخش مرکزی شهرستان دهاقان، 
خاطرنشان کرد: غبار روبی گلزار شهدا در روستاها، اجرای برنامه های 
جشن و جنگ شــادی، افتتاح طرح های عمرانی از جمله ساختمان 
دهیاری روستاهای کره و جمبزه، پارک کودک روستاهای پوده و علی 
آباد گچی و شرکت سایوان انرژی روستای همگین در دهه مبارک فجر 

به بهره برداری می رسند.

سد گلپایگان باز هم قربانی گرفت

بخشدار بخش مرکزی شهرستان دهاقان:

6 طرح عمرانی در روستاهای 
دهاقان افتتاح می شود

اخبار
پیشنهاد سردبیر: 

وجود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح »نیمه تمام« در کشور

شــورای عالی ترافیک بــا احداث قطار شــهری در 
نجف آبــاد موافقت کرد. شــهردار نجــف آباد گفت: 
به دنبــال ماه هــا پیگیری مســتمر شــهرداری و 
اعضای شورای اســالمی شــهر و با تصویب شورای 
عالی ترافیک کشور، قطار شــهری اصفهان به نجف 
آباد متصل می شود.مســعود منتظــری  افزود: در 
شــرایطی که برخی از افراد پروژه قطار شهری نجف 
آباد به اصفهان را شکســت خورده، غیــر عملیاتی 
و تبلیغاتی می دانســتند؛ درجلســه شــورای عالی 
ترافیک کشــوراجرای این طرح بزرگ پس ازرایزنی 
های گسترده و لحاظ شــدن جوانب قانونی مختلف 
تصویب شــد. وی تاکید کــرد :درجلســه ای که به 
ریاست خندان دل معاون عمران وتوسعه امور شهری 
و روســتایی وزارت کشــور و با حضور طرفه معاون 
عمرانی استاندار، گودرزی رییس شورای شهرنجف 
آباد، صلواتی معاون ترافیکی شــهرداری اصفهان و 
شیرانی رییس کمیســیون حمل و نقل شورای شهر 
اصفهان برگزار شد، قطار شهری نجف آباد مجوزهای 
قانونی مورد نیاز را دریافت کرد. شــهردار نجف آباد 
با بیان اینکه عملیاتی شــدن این پروژه با مشارکت 
بخش خصوصی، شهرداری های نجف آباد، اصفهان 
و سایرشــهرداری های واقع درمسیرانجام می شود؛ 
گفت:امید واریم شــروع عملیات ایــن پروژه مهم به 
عنوان خدمتــی دیگر از مدیریت شــهری نجف آباد 

بتواند کام مردم را درآستانه دهه فجر شیرین کند.

دادســتان عمومی وانقــالب اصفهــان از وقوع یک 
فقره قتل عمدی فرزند توســط پدر در خمینی شهر 
اصفهان خبر داد و گفت:بر اســاس شــواهد و قرائن 
اختالفات شــدید و ده ســاله بین پدر و فرزند عامل 

وقوع این قتل بوده است.
حسن رحیمی دادســتان اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: مقتول از ناحیه سر و بازو و گردن مورد اصابت 
گلوله اسلحه شکاری قرار گرفته و در تحقیقات اولیه 
در صحنه قتل مشخص شده که توسط پدرش به قتل 
رسیده است. رحیمی افزود: قاتل پس از مطلع کردن 
بســتگان از وقوع قتل، متواری شــده و تالش برای 

جلب و دستگیری متهم ادامه دارد.

قطار شهری نجف آباد - 
اصفهان احداث می شود

وقوع یک فقره قتل فرزند 
توسط پدر در خمینی شهر 

اخبار کوتاه

نماینده مردم فریدن در مجلس با بیان اینکه براساس بودجه 96، ۱۱۳ هزار میلیارد تومان باید مالیات پرداخت 
شود، گفت: با وجود رکود و رشد اقتصادی کم اگر مالیات را نیز افزایش دهیم جیب مردم خالی تر می شود.

اکبر ترکی در جمع مردم بویین و میاندشــت در مســجد 
جامع المهدی این شهر با اشاره به برنامه ششم توسعه اظهار 
داشت: برنامه ششم باید توسط دولت به مجلس ارائه می شد 
اما چون این کار به نحو صحیح صــورت نگرفته بود رییس 
مجلس استعالمی را از رهبر معظم انقالب گرفتند مبنی بر 
اینکه یا دولت برنامه مناسب را بدهد و یا اینکه اجازه بدهد 
مجلس برنامه را بنویســد، در نهایت چون دولت برنامه را 
تکمیل نکرد، برنامه ششم توسط مجلس تکمیل شد. وی 
با بیان اینکه این برنامه با تالش نمایندگان در کمیســیون 
تلفیق و صحن، برنامه خوبی شده است، گفت: ریل گذاری 
برنامه به سمت رشــد و تعالی انقالب اســالمی بوده و در 

بخش های مختلف تصمیمات خوبی گرفته شده است.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس با اشــاره به 
برخی تصمیمات در برنامه ششــم افزود: یکی از مهم ترین 
اقدامات در برنامه ششم که در بودجه 96 نیز انجام می شود 
یکسان ســازی حقوق بازنشستگان کشــوری و لشکری با 
شاغالن است. وی بیان کرد: ما در بخش فاضالب برنامه های 
خوبی داریم و دست دولت را در مباحث مربوط به کمک از 
بخش خصوصی بازگذاشته ایم تا با واگذاری از طریق پساب 

بتوانند تصمیمات خوبی در این حوزه بگیرند.

ترکی با اشاره به بخش های مختلف بودجه سال 96 تصریح 
کرد: به زبان ســاده می توان گفت که در بودجه 96، 370 
هزار میلیارد تومان بودجه عمومی اســت و نزدیک به 750 
هزار میلیارد تومان بودجه شــرکت های دولتی، موسسات 
و بانک هاســت. وی با بیان اینکه مصــارف بودجه عمومی 
را هزینه هــا دربرمی گیرد، گفت: در این میــان 236 هزار 

میلیارد تومان مربوط به هزینه هاست.
نماینده مردم فریدن، فریدون شــهر، چــادگان و بویین و 
میاندشــت در مجلس افزود: یارانه ای که قرار است در سال 
96 داده شود 21 هزار میلیارد تومان است، حقوقی که قرار 
است داده شــود 95 هزار میلیارد تومان و 73 هزار میلیارد 
تومان نیز مربوط به بازنشستگان اســت. وی ادامه داد: در 
بحث تملک دارایی ها، آنچه کــه دولت در بودجه 96 دیده، 
20 درصد اســت؛ اما چیزی که مرکز پژوهش های مجلس 
براساس اطالعات سال های گذشته تحقیق و بررسی کرد، 

اگر تحقق پیدا کند 33 هزار میلیارد تومان است.
ترکی با اشاره به طرح های نیمه تمام دولت گفت: 500 هزار 
میلیارد تومان را دولت کلنگ زنی کرد که نیمه تمام مانده 
است. وی با بیان اینکه دولت توانمند نیست، گفت: بیشتر 
بودجه، مربــوط به هزینه های جاری اســت و خرج حقوق 

می شود، باید گفت با دولتی بزرگ روبه رو هستیم که اکثر 
درآمدها خرج می شود و بحث تملک و دارایی باقی می ماند.

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس افزود: به بحث 
آموزش و تحقیقات 20 درصد، دفــاع و امنیت 16 درصد و 
سالمت 7 درصد اختصاص یافته است، این موضوعی است 
که سبب شده درگیر آن باشیم؛ بنابراین مجلس هم به این 
نتیجه رسید که دولت به تنهایی نمی تواند بسیاری از کارها 
را انجام بدهــد. وی ادامه داد: باید براســاس فرمایش های 
رهبر معظم انقالب کار به دست مردم سپرده شود و دولت 
تصدی گری را بردارد و نظارت کند، اینجاســت که اقتصاد 
مقاومتی حاصل می شود. ترکی با بیان اینکه 220 میلیارد 
تومان به بحث آســیب های اجتماعی اختصاص داده شده 
است، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری و اشتغال که بخش 
خصوصی باید برای آن به میدان بیاید هزار میلیارد تومان و 
به توسعه فرهنگ قرآنی فقط 100 میلیارد تومان اختصاص 
یافته است. وی با اشاره به بخش های دیگر بودجه بیان کرد: 
برای ســاماندهی حاشیه شــهرها نزدیک به 220 میلیارد 
تومان، ســفره های آب زیرزمینی 260 میلیــارد تومان، 
طرح های آبرسانی 340 میلیارد تومان و تقویت طرح های 

فاصالب 500 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است.
نماینده مردم فریدن ، فریدون شــهر، چــادگان و بویین و 
میاندشت در مجلس گفت: در بودجه 96، دولت 111 هزار 
میلیارد تومان را از طریق نفت کســب می کند، در صورتی 
که نفت را 55 دالر بفروشــند و مبلــغ دالر 3300 تومان 
باشد این درآمد حاصل می شود؛ اما این نشان می دهد طی 

سال های گذشته این درآمد از نفت حاصل نشده است.
وی افزود: براســاس بودجه 96، 113 هزار میلیارد تومان 
باید مالیات پرداخت شود که نســبت به عدد سال گذشته 
رشد چشمگیری داشته است و احتماال این عدد در مجلس 
کم می شود، با این حال باید گفت وقتی رکود باشد و رشد 
اقتصادی نیز کم باشد اگر مالیات را نیز افزایش دهیم جیب 
مردم خالی تر می شود. ترکی با اشــاره به مسائل مربوط به 
حوزه انتخابیه خود گفت: قطار بین شهری تهران و اصفهان 
طرحی مورد نیاز است؛ اما اگر بخواهیم عدالت محور باشیم 
باید راه آهن اصفهان-داران- ازنــا را نیز مدنظر قرار دهیم، 
همچنین باید گفت در طرح هــای عمرانی دیگر در حق ما 
جفا شده است. وی با اشــاره به مشکالت پیمانکاران طرح 
جاده اصفهان- الیگودرز بیان کرد: امیدواریم در ســال 96 
بخش هایی که مربــوط به منطفه فریدون شــهر، بویین و 

میاندشت و داران است دنبال شده تا به نتیجه برسد.

نماینده مردم فریدن در مجلس خبر داد:

وجود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح »نیمه تمام« در کشور

 ریل گذاری  برنامه
 به سمت رشد 
و تعالی انقالب 

اسالمی بوده و در 
بخش های   مختلف 

تصمیمات   خوبی 
گرفته شده است

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509970350501517 دادنامــه:  شــماره   11 /66
9509980350500590 شــماره بایگانی شــعبه: 950691 خواهان: آقای محمود 
زارع الرگانی فرزند عبدالرسول به نشانی استان اصفهان- شهرستان فالورجان- 
الرگان- )بوستان( خ روبه روی دهیاری منزل شخصی ک.پ 88464111154 ک.م 
1110805152 ، خوانده: آقای علیرضا باغبان بصیر فرزند رضا به نشانی مجهول 
المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 
خسارت دادرسی، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی محمود زارع الرگانی فرزند عبدالرســول به طرفیت خوانده علیرضا باغبان 
بصیر فرزند رضا به خواســته مطالبه مبلغ 250/000/000 ریال به اســتناد 1 فقره 
چک به شــماره 744321 به تاریخ 1394/12/20 و گواهی عدم پرداخت بانک محال 
علیه دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی 
خواهان که داللت بر اشــتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیــده و ایراد و دفاعی در قبال 
دعوی خواهان به عمل نیاورده اســت فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و 
مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 250/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 7/010/000 هزینه دادرسی 
و خسارت دیرکرد وفق شــاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک لغایت 
زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.   م الف:33407 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )284 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970352201302 دادنامــه:  شــماره   11 /67
9509980352200720 شماره بایگانی شعبه: 950737  خواهان: آقای اکبر قاسمی 
اسفه ساالری فرزند قدرت اله به نشانی اســتان اصفهان- خوراسگان- ارغوانیه- 
ارغوان 23 کوچه نسیم پالک 24 کدپستی 8155133583 تلفن همراه 09139147749، 
خوانده: آقای حسین علی محمدی فرزند قدرت به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه بابت ...، 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صــدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصــوص دعوی آقای اکبر 
قاسمی اسفه ســاالری فرزند قدرت اله به طرفیت آقای حســین علی محمدی فرزند 
قدرت به خواسته مطالبه مبلغ پانصد و نود ودو میلیون و هشتصد هزار ریال وجه 
سی و نه فقره فاکتور فروش که به امضا خوانده رسیده به انضمام مطلق خسارات 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه 
خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه 
ثابت است لذا به اســتناد مواد 522-519-515-502-306-305-303-199-198 
قانون آ یین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 592/800/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 21/278/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اســاس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم مــی نماید. رای صادره غیابی که ظرف بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و ظرف بیســت روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.   م الف:33404 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )305 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970352200968 دادنامــه:  شــماره   11 /68
9509980352200271 شــماره بایگانی شــعبه: 950275  خواهــان: آقای اصغر 
غفوری فرزند تقی به نشانی استان اصفهان- خوراسگان- خیابان اباذر- خ طالقانی- 
بلوار شــهید حاج علی باقری- کوچه وحدت- بن بســت گلشــن- پالک 61- کدلی 
1283852071 خواندگان: 1- آقای صادق مهرور فرزند حسن 2- آقای محمد مهرور 
فرزند حسن هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- تامین خواسته 5- اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست آقای اصغر غفوری فرزند نقی به طرفیت آقایان محمد و صادق 
مهدوی فرزندان حسن به خواســته مطالبه وجه چک و هزینه های دادرسی و بدواً 
اعسار از هزینه دادرسی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک 
اســتنادی و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی جهت دفاع از خود اقدامی ننموده و 
سایر محتویات پرونده و استشهادیه محلی ضمیمه پرونده خواسته خواهان حمل 
بر صحت تلقی شده و مقورن به واقع است لذا مســتنداًبه مواد 504 و 505 و 506 و 
508 و 512 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم اعسار موقت خواهان 
از پرداخت هزینه دادرسی تا خروجش از اعســار و محکوم له واقع شدن صادر و 
 اعالم می گردد. ضمنًا رسیدگی به اصل دعوی تا تعیین تکلیف دعوای اعسار متوقف 

می مانــد. رای صــادره حضــوری و ظــرف مــدت 20 روز پــس از ابــالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.   م الف:33403 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )266 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970351401248 دادنامــه:  شــماره   11 /69
9409980351401115 شماره بایگانی شعبه: 941225 خواهان: آقای حمید رنگرز 
خوراسگانی فرزند قدمعلی با وکالت آقای محمدرضا رنگ رز فرزند تقی به نشانی 
اصفهان خیابان جی شرقی نرسیده به سه راه شریعتی نبش ک ربانی دفتر وکالت، 
خوانده: آقای بهرامعلی صفــری قلعه اخالصی فرزند امیدعلی به نشــانی مجهول 
المکان، خواســته ها: 1- تامین خواســته 2- مطالبه خسارت دادرســی 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه بابت ... 5- مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آ قای محمدرضا رنگ رز به وکالت از 
آقای حمید رنگرز خوراسگانی فرزند قدمعلی به طرفیت آقای بهرامعلی صفری قلعه 
اخالصی فرزند امیدعلی به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 630999 
مورخ 94/9/27 بابت قســمتی از ثمن معامله فروش تراکتور مدل 1378 و ملحقات 
آن ) به انضمام مطلق خسارات دادرســی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررســید لغایت اجرای حکم( و مطالبه مابقی ثمن 
معامله مورخ 94/8/23 به مبلغ 150/000/000 ریال نظر به اینکه استناد خواهان در 
مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال بابت ثمن فروش یک دســتگاه تراکتور به خوانده 
عقد بیع بوده و در اثبات آن هیچ سند عادی یا رسمی به دادگاه ارائه ننموده است و 
اثبات بیع نیز از جمله خواسته های وی نبوده تا دادگاه بدوا اجازه ورود به احراز بیع 
داشته و سپس نسبت به آثار بیع از باب مطالبه ثمن اتخاذ تصمیم نماید لذا دادگاه این 
قسمت از دعوی را قابل استماع ندانســته و به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار عدم استماع صادر و اعالم می نماید و اما در خصوص مطالبه وجه چک 
با عنایت به وجود اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه که خود حکایت از استمرار اشــتغال ذمه خوانده در مقابل خواهان 
به عنوان دارنده چک می باشــد و دلیلی بر اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه اعالم 
ننموده است لذا خواسته خواهان در این قسمت ثابت به استناد مواد 198، 519، 522 
از قانون  آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 314 از قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلــغ 85/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
2/975/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان پرداخت اصل خواســته با احتساب نرخ شاخص تورم 
اعالمی از سوی بانک مرکزی ایران که توسط اجرای احکام دادگستری اصفهان در 
حق خواهان محاسبه و پرداخت می گردد. رای صادره ظرف 20 روز قابل واخواهی 
در دادگاه صادر کننــده رای و ظرف 20 روز پس از آن قابــل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.   م الف:33397 شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )455 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/102 شــماره صادره : 1395/43/325072نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 32/1132 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام آقای  محمدرضا گوهریان، ش.ش 797 فرزند رضا در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز یکشنبه مورخ 95/12/1 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار: 1395/11/6 م الف: 34053 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان)144 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

10/275 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیــات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی میمه 

 برابر آراء صــادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح ذیل جهت اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی میگرددو در صورتی که افراد نســبت به صدور 
 سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی به مدت
 دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رسید 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم 

نمایند:
1-کالسه 219/94برابر راي شماره 139560302020000421 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي عباسعلی 
دهقان زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 2010 صادره ازمیمه در ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 38.218 مترمربع برروی قسمتی از پالک 1662 فرعي از یک 
اصلي  واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه خریداری از مالکین رسمی خانم شهربانو 

دهقان و آقای محمد ابراهیم دهقانزاده محرز گردیده است .

2–کالسه 29/95 برابر راي شــماره 13956032020000397 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمــه تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي مریم 
موسویان فرزند سید عباس بشماره شناسنامه 2107 صادره ازمیمه درششدانگ  
یک باب عمارت به مساحت 22.156 مترمربع   بر روی قسمتی از پالک 1776 فرعي 
از 26 اصلي واقع در روستای ونداده جزء بخش ثبتی میمه خریداری ازوراث مالک 

رسمی آقای سید عباس موسویان محرز گردیده است .
3 - کالسه 14/95 برابر راي شــماره 13956032020000398 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي فاطمه قمبری 
فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 1 در ششــدانگ یک باب عمارت به مساحت 
362.41 مترمربع بر روی قســمتی از پالک 34 فرعي از 30 اصلي واقع در روستای 
زیاد اباد جزء بخش ثبتی میمه خریــداری از وراث مالک رســمی آقای محمد علی 

محسنی محرز گردیده است .
4- کالسه 31/95 برابر راي شــماره 13956032020000424 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محمد 
مردانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1064 صادره از میمه درششدانگ یک باب 
عمارت به مساحت 54.30 مترمربع بر روی قسمتی از  پالک 2406 فرعي از 26 اصلي 
در واقع در روســتای ونداده جزء بخش ثبتی میمه که خود مالک رســمی می باشد 

محرز گردیده است.
.5- کالسه 234/94برابر راي شماره 139560302020000449 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمــه تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي بیژن 
عبدلی فرزند علی بشماره شناسنامه 26 صادره ازمیمه در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 618.50 مترمربع بر روی قسمتی از  پالک 3913 فرعي از 35 اصلي  واقع 
در روستای ازان جزء بخش ثبتی میمه به استناد مالکیت  رسمی و مشاعی متقاضی 

محرز گردیده است .
6- کالسه های 4/95 و 5/95 برابر آراء شــماره های 139560302020000430 و 
139560302020000431 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان خانم معصومه خاتون کریم دوست فرزند 
عباسعلی بشــماره شناســنامه 6 صادره ازمیمه و آقای قدمعلی خدادوست فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 45 صادره ازمیمه بالسویه مشاعا درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 558.32 مترمربع بر روی قسمتی از پالک 3922 فرعي از35  اصلي  
واقع در ازان روستای ازان جزء بخش ثبتی میمه به استناد مالکیت رسمی و مشاعی 

متقاضیان محرز گردیده است .
7- کالسه 36/95 برابر راي شماره 139560302020000414 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي علی میرزائیان 
فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 5 صادره ازمیمه در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 36.26 مترمربع بر روی قسمتی از پالک 4139 فرعي از26 اصلي  واقع 
در روستای ونداده جزء بخش ثبتی میمه خریداری از مالک رسمی آقای علی رضا 

مردانی محرز گردیده است .
8- کالسه 33/95 برابر راي شماره 139560302020000425 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای علی 
میرزائیان فرزند حسینعلی بشماره شناســنامه 5  صادره ازمیمه در ششدانگ یک 
باب عمارت به مساحت 426.84 مترمربع بر روی قسمتی از  پالک 2406 فرعي از26 
اصلي  واقع در  روســتای ونداده جزء بخش ثبتی میمه خریداری از مالکین رسمی 
آقایان  و محمد مردانی و علی رضا مردانی و به اســتناد مالکیت رســمی و مشاعی 

متقاضی  محرز گردیده است .
9- کالسه 221/94برابر راي شماره 139560302020000412 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زبیده 
اسماعیلی فرزند مشهدی غالمحسین بشماره شناسنامه 49 صادره از میمه دریک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ موستان به مساحت 2132 مترمربع  پالک 504 
فرعي از 1 اصلي  واقع در میمه مشهور کوچه رشید جزء بخش ثبتی میمه خریداري 

از مالک رسمي خانم ماطول خدادادی محرز گردیده است.
10–کالسه 17/95 برابر راي شماره 139560302020000381 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علی 
بهرامیان فرزند محمد بشماره شناســنامه 21 صادره از میمه در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 429.18 مترمربع پالک 2254 فرعي از 26 اصلي 
واقع در ونداده  جــزء بخش ثبتی میمه خریداري ازورثه مالک رســمي خانم فاطمه 

بهرامیان  محرز گردیده است. 
11– کالسه 43/95 برابر راي شماره 139560302020000383 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای مسعود 
طاهری فرزند علی خان بشماره شناسنامه 26 صادره از میمه درششدانگ یک باب 
عمارت به مساحت 102.43مترمربع بر روی قسمتی از پالک 2196 فرعي از1 اصلي 
واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمهخریداري ازوراث مالکین رسمي آقاي علی خان 

طاهری و انگلیس امین محرز گردیده است.
12- کالسه 49/95 برابر راي شماره 139560302020000391 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علی 
فضلی فرزند حسین بشماره شناســنامه 912 صادره از میمه درششدانگ یک باب 
عمارت به مســاحت 68.40 مترمربع پالک 126 فرعي از 67 اصلي  واقع در حســن 
رباط جزء بخش ثبتی میمه  خریداري مع الواســطه از مالک رسمي خانم خانم نساء 

فضلی محرز گردیده است.
13-  کالسه 30/95 برابر راي شماره 139560302020000294 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای حســن 
طهماسبی  فرزند حیدر علی بشماره شناســنامه 9 صادره ازمیمه درششدانگ یک 
باب عمارت به مساحت 120.80 مترمربع بر روی قسمتی از پالک 1764 فرعي از 26 
اصلي واقع در ونداده جزء بخش ثبتی میمه خریداري از مالک رسمي آقای حیدر علی 

طهماسبی محرز گردیده است.
14- کالسه38/95 برابر راي شماره 139560302020000427 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمــه تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي 
غالمرضا میرزائیان فرزند حســینعلي بشماره شناســنامه 27 صادره از میمه در 
ششدانگ یک باب انباری به مساحت 37.66 مترمربع پالک 2406 فرعي از 26 اصلي  
واقع در روســتای ونداده جزء بخش ثبتی میمه خریداري از مالک رسمي آقای علی 

میرزائیان محرز گردیده است.
15- کالسه 35/95 برابر راي شماره 139560302020000426 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي 
میرزائیان فرزند حسینعلي بشماره شناسنامه 5 صادره از میمه درششدانک یک باب 
عمارت  به مساحت 117.77 مترمربع بر روی قســمتی از پالک 2406  فرعي از 26 
اصلي  واقع در روستای ونداده جزء بخش ثبتی میمه  خریداری از مالک رسمی آقای 

حسن رحمانیان محرز گردیده است.
16- کالسه 75/94 برابر راي شماره 139460302020000832 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدی 
نوروز فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 3331 صادره ازاصفهان دریک دانگ و نیم 
مشاع ششدانک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 569 مترمربع پالک 4735  فرعي از 
11 اصلي  واقع در وزوان جزء بخش ثبتی میمه  خریداری ازوراث مالک رسمی خانم  

بی بی جان فتاح محرز گردیده است.
هــای  شــماره  آراء  برابــر   173 /94 و   174 /94 هــای  کالســه   -17
139560302020000396 و 139560302020000395 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان خانم ها شهربانو 
غفرانی  فرزند محمد علی بشماره شناســنامه 149 صادره از میمه و عصمت خلیل 
فرزند مراد علی شناسنامه شماره 94 میمه به صورت بالسویه درششدانک یک باب 
طویله و انبار به مساحت 214.50 مترمربع بر روی قسمتی از پالک 1403  فرعي از 
11 اصلي  واقع در وزوان جزء بخش ثبتی میمه  خریداری از مالک  رسمی آقای حسن 

اسدی محرز گردیده است.
18- کالسه 134/94 برابر راي شماره 139560302020000382 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حســن 
سجودی فرزند جعفر بشماره شناســنامه 28 صادره از میمه درششدانک یک باب 
انباری  به مساحت 40 مترمربع بر روی قســمتی از پالک 1647  فرعي از 26 اصلي  
واقع در روستای ونداده جزء بخش ثبتی میمه  خریداری از وراث مالک رسمی آقای 

جعفر سجودی محرز گردیده است.
19 - کالسه 12/95 برابر راي شماره 139560302020000286 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقای رضا 
یاوری  فرزند حســن بشــماره شناســنامه 5 صادره از میمه درششدانک یک باب 
عمارت  به مساحت 553.53 مترمربع بر روی قسمتی از پالک 470  فرعي از 67 اصلي  
واقع در روستای حسن رباط جزء بخش ثبتی میمه  خریداری از مالکین رسمی خانم 

سکینه خانم کریمی وآقای حسن یاوری  محرز گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :چهار شنبه  1395/10/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1395/11/6    

م الف: 31606 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
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از 12 تا 14 بهمن ماه انجام می شود؛

توزیع کارت شرکت در آزمون فراگیر 
ارشد پیام نور

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:

استفاده از ظرفیت زنان در بحران ها 
ضروري است

 داوطلبان آزمون فراگیر کارشناســی ارشــد بهمن ماه سال ۹۵ 
دانشگاه پیام نور می توانند از ۱۲ تا ۱۴ بهمن با مراجعه به سایت 
سازمان ســنجش، برای دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون 

اقدام کنند.
براساس اطالعیه سازمان سنجش پیرامون توزیع کارت آزمون 
فراگیر کارشناسی ارشد ســال ۹۵، از دوشنبه ۴ بهمن ماه روی 
سایت سنجش قرار گرفت و در نشریه پیک سنجش نیز منتشر 

شد.
 برگ راهنمای مربوطه در روز سه شــنبه ۱۲ بهمن  روی سایت 
ســازمان ســنجش قرار می گیرد و داوطلبان تا پنجشــنبه ۱۴ 
بهمن فرصت دارند تا با مراجعه به ســایت ســازمان ســنجش 
 نســبت به دریافت پرینــت کارت شــرکت در آزمــون اقدام 

کنند.
 نوبت هفدهم آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن ماه سال ۹۵ 
دانشــگاه پیام نور از روز جمعه ۱۵ بهمن ماه با تعداد ۵۴ هزار و 
۸۶۶ داوطلب برای پذیرش در هزار و ۴۰۰ رشــته محل در بیش 
از ۹۰ رشته گرایش و ۵ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم 
پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، منابع طبیعی و گروه آموزشی 

هنر در ۸۲ شهرستان مختلف برگزار می شود.

معاون رییــس جمهور در امور زنــان و خانواده گفــت: به زودی 
تفاهم نامه ای با جمعیت هالل احمر با هدف توســعه مهارت ها و 
توانمندی های زنان و دختران به ویژه زنــان خانه دار در مدیریت 

بحران و بهبود فعالیت های اجتماع محور منعقد خواهد شد.
به گزارش ایمنا، شــهیندخت مــوالوردي با تاکیــد بر ضرورت 
اســتفاده از ظرفیت  زنان و دختران در پیشــگیری از بحران ها و 
پس از وقوع آنها گفت: با توجه به برخــورداری زنان و دختران از 
کارآیی، تخصص و مهارت کافی، بهره مندی از این ظرفیت امروزه 

یک ضرورت است.
موالوردی در ادامه تاکید کرد: اقتضای مدیریت درست پیشگیری 
از بحران و مدیریت بحران این اســت که از تمامی توان و ظرفیت 
بالقوه و بالفعل جامعه استفاده بهینه شود و معطل گذاردن بخش 

مهمی از این ظرفیت، عقالنی نیست.
موالوردي در پایان گفت: در صورت سازماندهی، تربیت و آموزش 
زنان، آنان به طورحتم می توانند در پیشــگیری از بحران ها و پس 
از آن نقش مهمی داشته باشــند و در حال حاضر بخش اعظمی از 
اعضای ســازمان داوطلبان و جوانان هالل احمر را زنان و دختران 
تشکیل می دهند و آنان در ســایر نهادهای مردمی از جمله بسیج 

می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
توزیع کارت شرکت در آزمون فراگیر ارشد پیام نور

نیروی انتظامی

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

حوزه راهور؛ دلیل بیشترین 
مراجعه مردم به سامانه 197

به گزارش ایمنا، اعتیاد شــدید او را نحیف کــرده و رنگ و 
حالی برایش نگذاشته بود، تا جایی که حتی توان حرف زدن 
نداشت. حین خرید موادمخدر در یکي از محله ها دستگیر 
شــده بود، این پا و آن پا مي کرد، انگار وقت مصرف موادش 
رسیده بود. گفت: خانم می توانم بنشــینم؟ توان ایستادن 
ندارم! به اتاق مشــاوره هدایتش کردم. بعد از نشستن یک 
لیوان آب به دستش دادم و از گذشــته و زندگی اش سوال 
کردم. خنده تلخی کرد و گفت: حال زار مرا می بینی، حتما 
فکر می کنی از چه خانواده درب و داغونی هستم. اما این طور 

نیست من خانواده خوب و سرشناسی دارم.
روزی برای خودم کســی بودم و هیچ کس را قبول نداشتم، 
زیباترین صورت و شیک ترین لباس برای من بود، ولي حاال 
حال و روزم شــده این که به خاطر مواد قیــد همه چیزم را 

بزنم.
 ماجرا از آن روز آغاز شد که ۱۰ سال پیش براي خرید لباس 
به یک بوتیک فروشي رفتم. آنجا با شایان آشنا شدم. من و 
او یک دل نه صد دل عاشق هم شدیم، بعد از مدتي دوستي 
و ارتباط تلفني، شایان با خانواده اش به خواستگاري ام آمد، 
پدرم بعد از انجــام تحقیقات مخالفتش را بــا ازدواج من و 

شایان اعالم کرد؛ اما من زیر بار نرفتم و هرچه مي گفت این 
مرد به درد تو نمي خورد، قبول نکردم و خالصه با پافشاري 

من ازدواجمان سرگرفت.
چند ماه پس از عروسي و تشکیل خانواده، تازه فهمیدم که 
پدرم راست مي گفت، چرا که شایان معتاد به موادمخدر بود 
و من از این موضوع بي اطالع بودم؛ اما خــود کرده را تدبیر 
نبود و دیگر نمي توانستم به اشــتباهم اعتراف کنم؛ به ناچار 
به زندگي با شایان ادامه دادم. وقتي مادرم از موضوع باخبر 
شد، هرچقدر به من گفت از شوهرت جدا شو و این زندگي را 
رها کن، گوشم بدهکار نبود که نبود و مي گفتم من شایان را 

دوست دارم و حتي اگر معتاد هم باشد با او زندگي مي کنم.
کارهاي شــایان به جایي کشید که اکثر شــب ها دوستان 
و رفقایش را براي مصرف مواد به منــزل مي آورد و به خاطر 
اینکه من به کارهــای او اعتراض نکنم، مــرا هم مجبور به 
مصرف مواد کرد. به این ترتیب من هم معتاد شــدم. اتفاقی 
که شوهرم دوست داشــت رخ داد و من هم شدم یکی مثل 
خودش، ناگزیر هم کاسه و هم پیاله اش شدم، با روزی یک 
دود و دو دود، کامل دود شدم و این شخصیتی شدم که حاال 

می بینید.

شایان که روزي عاشق ســینه چاك من بود دو سال بعد از 
اعتیادم مرا مثل یک دستمال کاغذي مچاله کرد و با گفتن 
این جمله که دیگر تو به درد من نمي خــوري و نمي تواني 
زندگي ام را اداره کني، طالقم داد و مرا آواره کرد. من به ناچار 
به منزل پدرم رفتم، بیچاره پدر و مادرم خیلی تالش کردند 
که مرا ترك بدهند ولی نتیجه ای نداشت؛ چون دیگر اراده 
زندگی سالم و ترك مواد را نداشــتم، تا اینکه دیگر آنها هم 
از دست من خسته شدند و دیروز که براي تهیه مواد بیرون 
رفته بودم وقتي به منزل آمــدم دیگر راهم ندادند و از طرف 

آنها  هم طرد شدم.
دیگر جا و مکانی نداشتم.  برای به دســت آوردن و مصرف 
مواد به منزل یکي از دوســتان شــایان رفتــم که همانجا 

ماموران آمدند و مرا به همراه او دستگیر کردند.
دلم مي خواهــد به دختــران جوانــی که خــام و ناپخته 
هســتند بگویم که از زندگي من عبرت بگیرند و در انتخاب 
همسرشــان حتما دقت کنند. چشــم و گوش بسته عمل 
نکنند و به خاطر عشق نامعلوم یک پســر رودر روي پدر و 
مادرشان نایستند و بدانند که آنها صالح زندگیشان را بهتر 

از خودشان مي دانند.
عدم مهارت نه گفتن

کارشناس مرکز مشــاوره آرامش در این باره گفت: این زن 
جوان از لحاظ فردی دارای شــخصیتی منفعل است که از 
مهارت های ارتباطی جرئت مدارانه برخوردار نبوده و قدرت 
نه گفتن در برابر خواسته های نامشروع همسرش را نداشته 
اســت؛ درنتیجه در پی اصرارهای وی بــرای مصرف مواد 

تسلیم شده است.
خانواده؛ بهترین پشتیبان و حامي  فرزندان

این کارشناس مشــاوره و روان شناس اظهار داشت: ازجمله 
عوامل زمینه ساز دیگر در بروز و شدت گرفتن این موضوع، 
عدم حمایت مســتمر خانواده بــوده اســت. در اینجا باید 
گفت که خانواده بهترین پشــتیبان و حامي فرزندان است 
و همان طور کــه در این ماجرا مالحظه کردیــد، زن معتاد 
توســط خانواده خود نیز برخالف اینکه هیــچ جا و مکاني 
نداشته طرد شده و این کار آنها باعث بیشتر شدن مشکالت 

براي او شده است. 
نداشتن قدرت تفکر و تحلیل مســائل باعث شده است که 
این زن در معرض آسیب های روانی، اجتماعی مختلفی قرار 
گیرد و نقش عقل و منطــق در رفتارها و تصمیم گیری های 

وی بسیار کم رنگ و سطحی شود.
این کارشــناس مشــاوره در پایان گفت: والدین توانمند، 
کسانی هســتند که از دانش و مهارت های الزم درخصوص 
ارتباط با فرزندان و انواع مشکالت آنها برخوردار باشند و اگر 
فرزندشان در مراحل مختلف زندگی با بحران های متفاوت 
مواجه شــد، بتوانند از او حمایت کنند؛ اما خانواده این فرد 
در مرحله اول برای تــرك دادن وی تالش می کنند اما بعد 
از بی نتیجه بودن کمک متخصصین، وی را تنها و بی کس در 
جامعه رها کرده و اسباب سقوط هر چه بیشتر وی را فراهم 

می کنند.

با يك دود و دو دود، كامل دود شدم!

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در حاشــیه مالقات 
مردمی، حوزه راهور، نظام وظیفه، آگاهی و کالنتری ها 
را به ترتیب دلیل بیشــترین مراجعات به سامانه ۱۹7 
اعالم کرد. ســردار عبدالرضا آقاخانی، فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان، با حضور در مرکز نظــارت همگانی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان به صورت مستقیم 
و چهره به چهره، به مشکالت و مطالبات بیش از 3۰۰نفر 
از مراجعان به صورت تلفنی و حضوری رسیدگی کرده و 

دستورات الزم را به یگان های مربوطه ارائه داد.
وی در حاشــیه ایــن مالقــات، از افزایــش ســرعت 
رســیدگی به مطالبات مردمی در سامانه ۱۹7 خبر داد 
و اظهار داشت: ارتباط مستقیم مردم با مسئوالن نیروی 
انتظامی در جلســات مالقات مردمی، باعث شــده که 
بیش از ۸۰ درصد مشکالت و مطالبات و درخواست های 
مراجعان دراســرع وقت پیگیری و رســیدگی شــود؛ 
درنتیجــه از تاخیــر و معطــل ماندن ایــن مطالبات 

جلوگیری به عمل آمده است.
حوزه راهــور؛ دلیل بیشــترین مراجعه به 

سامانه 197
آقاخانی بیشترین علت مراجعه مردم به سامانه ۱۹7 در 
این هفته را مربوط به حوزه راهور، نظام وظیفه، آگاهی، 
کالنتری ها، ارائه نظــرات و پیشــنهادات برای بهبود 
عملکرد پلیــس و همچنین تقدیر و تشــکر از عملکرد 
ماموران پلیس در یکی از مناطق شــهر اصفهان عنوان 

کرد.
سامانه 197؛ زمینه ســاز پیگیری مطالبات 

مردم
این مقام انتظامی، از ســامانه ۱۹7 به عنــوان یکی از 
بهترین و موثرتریــن مراکز نیروی انتظامــی یاد کرد 
و گفت:  این ســامانه امروز به مأمــن و پناهگاهی برای 
مردم تبدیل شده و رســیدگی به موقع، سریع و دقیق 
به مطالبات در این مرکز، باعث اعتماد روز افزون مردم 
به این ســامانه و رضایت مندی بیشــتر مردم از پلیس 
اصفهان شــده اســت. گفتنی است جلســات مالقات 
مردمی با فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان، روزهای 
دوشــنبه هر هفته از ســاعت ۹ تا ۱۱ در دفتر نظارت 
همگانی بازرســی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
واقع در خیابان بزرگمهر، بعد از بیمارســتان شــهید 
 آیت اله صدوقــی،  طبقه فوقانی کالنتــری ۱۴ برگزار

 می شود.

والدین توانمند، 
کسانی هستند که از 
دانش و مهارت های 

الزم درخصوص 
ارتباط با فرزندان و 
انواع مشکالت آنها 

برخوردار باشند و اگر 
فرزندشان در مراحل 

مختلف زندگی با 
بحران های متفاوت 

مواجه شد، بتوانند از 
او حمایت کنند

با وجود یک فرد معتاد، زندگی هر یک از افراد خانــواده به نحوی صدمه می بیند، به این دلیل که آنها برای ادامه حیات 
مجبور می شــوند تغییراتی در زندگی خود ایجاد کنند تا بتوانند با اثرات ویرانگر بیماری اعتیاد کنار بیایند. به همین 

دلیل این روش به مرور زمان باعث می شود تا زندگی خود آنها نیز به فالکت و بدبختی کشیده شود.
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پیشنهاد  سرد بیر: 
خارق العاد ه ترین استخرها د ر هتل های سراسر د نیا

نگاه روزدیدنی ها ایران گردی

اگر چهارمحال و بختیاری را ســرزمین قلعه های 
تاریخی بنامیم سخن به اغراق نگفته ایم. در نقاط 
مختلف این اســتان در گذشــته ارگ های خانی 
فراوان وجود داشته و اکنون نیز تعدادی از این ارگ ها بصورت قلعه باقی 
مانده است. قلعه در فرهنگ فارســی به معنی حصار بلند یا پناهگاهی 
اســت که بر فراز کوه یا جای بلندی ســاخته می شود.کشیدن حصار 
زاییده تفکر انسان یکجانشــین برای حفاظت و ایجاد استحکام دفاعی 
در برابر حیوانات، درندگان و دشمنان انسانی بوده است. پیشینه احداث 
قلعه در چهار محال و بختیاری به قدمت یک جانشــینی و شکل گیری 
روستا در این ناحیه مربوط می شود.برخی از مهمترین قلعه های استان 

عبارتند از  : قلعه چالش تر، دزک، سردار اسعد جونقان و سورک 
دراین شــماره توضیح مختصری درباره قلعه تاریخــی چالش تر ارائه 

می شود.
یکي از بناهاي بجا مانده از مجموعه بناهــاي ارگ چالش تر مربوط به 
اواخر دوره صفوي تا اواخر دوره قاجار اســت که در فاصله 5 کیلومتری 
غرب شهرکرد، مرکز استان چهار محال و بختیاری واقع شده است و از 

ارزشمندترین بناها و بافت هاي قاجاري استان مي باشد.
 این قلعه در منطقــه چالش تر واقع شــده کــه در دوره صفویه مرکز 
حکمرانــی چهارمحالی ها بــوده که به وســیله کالنتران، روســتاها و 
مناطق تحت سیطره خود را کنترل می کردند و پس از انتصاب حسین 
قلی خان به عنوان ایلخان بختیاری، در اواسط حکومت ناصرالدین شاه، 
حکمرانان این منطقه از حاکمیت بر چالش تر خلع و تنها به زمین داران 

بزرگ تبدیل شدند.
 هم اکنون از قلعه بزرگ چالش تر دو قســمت مهم برجا مانده اســت: 
خانه خدارحم خان و خانه ستوده. ســاخت خانه خدارحم خان در سال 
1323 هجري قمري به پایان رســید و داراي اتاقهاي نقاشي، ازاره هاي 
سنگي منقوش، حوض سنگي منقوش و حمام خصوصي است. سه موزه 
آثار ســنگي، کار و زندگي و مردم شناســي در این مجموعه قرار دارد و 
در آنها نمونه هایي از آثار سنگي منقوش و کتیبه دار ، زندگي روستایي 
و کشــاورزي و وســایل ، البســه و ابزارآالت مربوطه در آنها به نمایش 

گذاشته شده است. 
این بنا در تاریخ 1377/7/25 و به شماره 2101 در فهرست آثار ملي به 
ثبت رسیده است. این قلعه شامل ســردر با هشت ستون سنگی دارای 
نقوش حجاری بســیار زیبا، هشــتی،  خان نشــین با اتاق های متعدد، 
سه ایوان با 30 ستون سنگی،  ازاره های ســنگی حجاری شده با نقوش 
مختلف صحنه های شکار، پرواز فرشتگان، نقوش گیاهی پیچیده، گل و 

گلدان و نقوش خیالی است.
اندرونی قلعه با ایوان 10 ســتونی، اطاق های نقاشــی شــده با سبک 
» لندنی«، و ایوان منقوش یا » شــیر و شــکر«،  ســربخاریهای گچ بری 
شده زیبا و برجســته، قاب و تخته های هندسی ســقف اتاق ها و ایوان، 
حوض ســنگی و منقوش و ازاره های بیرونی زیرزمیــن، همه جلوه ای 
 خــاص را در معرض دیــد گردشــگران، عالقه مندان و پژوهشــگران

قرارداده است.
حمام بســیار زیبا و کامل قلعه خود گوشه ای از جلوه معماری قلعه های 

چهار محال و بختیاری است.

وند الیسم یا تخریب گرایي به معنای تخریب کنترل نشد ه اموال عمومي 
یا اشــیا و آثار فرهنگی اســت که یک ناهنجاري اجتماعي به حســاب 
می آید و به فــرد ی که ایــن کار را انجام مي د هــد د ر اصطالح جامعه 

شناسان وند ال مي گویند.
مد یرکل میراث فرهنگی، صنایع د ستی و گرد شــگری استان اصفهان 
درباره معضل وند الیســم آثار تاریخی، اظهار کرد: این موضوع نیازمند 
فرهنگ سازی اســت و اینکه ما بتوانیم د ر بد نه اجتماعی نگاه به میراث 
فرهنگی را تغییر د هیم و ارتباطات اجتماعی با میراث فرهنگی را تغییر 

د اد ه و تقویت کنیم.
فرید ون اله یاری گفت: فرهنگ ســازی در زمینه مقابله با وند الیســم، 
کاری است که االن د ر حال پیگیری آن هستیم؛ یعنی الزم است میراث 
فرهنگی افزون بر وظیفه خود که حفظ و  مرمت بناهای تاریخی است، 
کمی هم فرهنگ ســازی د ر زمینــه میراث فرهنگــی و عالقه مند ی و 

آشنایی بیشتر مرد م با میراث فرهنگی را د نبال کند.
مد یر گروه آموزشــي مرمت بنا و احیای بافت هاي تاریخي د انشــکد ه 
حفاظت و مرمت د انشــگاه هنــر اصفهان  د ر همین زمینــه می گوید: 
وند الیسم اتفاقی اســت که متاســفانه به وضوح د ید ه می شود، گاهی 
حریم منظر بنای تاریخی شکســته می شــود، گاهــی گود برد اری د ر 
کنار بنا انجام می شــود، گاه یــاد گاری روی بناها حک می شــود، گاه 
ســاختمان ها د ر کنار بنای تاریخی ارتفاع می گیرنــد و به د لیل عد م 
رعایت رنگ و بافت پیرامون، ســیمای بنا و بافــت را مخد وش می کند 
و موارد د یگر وند الیسم که بســیار د ید ه می شــود. بهنام پد رام گفت: 
د ر قوانین کشورمان، د ســتورالعمل هایی وجود د ارد که به این موضوع 
اشاره می کند و عنوان شد ه که اگر کسی به هر طریقی به بنای تاریخی 
صد مه زد مجازات د ارد. اما مشکل اینجاســت که ما هنوز د ر کشورمان 
وند الیسم را جرم نمی د انیم. این موضوع قبل از هر چیز به اطالع رسانی 
نیاز د ارد، به طوری کــه همان گونه که فــرد د ر راهنمایی و رانند گی و 
بسیاری از موارد د ر مقابل جرم خود مجازات می شود، باید این احساس 

د ر مورد بناهای تاریخی نیز ایجاد شود.
وی افزود: باید به این باور برسیم که بنای تاریخی روح د ارد و الزم است 
مجازات متناسب با تخریب آنها تعیین شــود. زمانی که سطح مجازات 
پایین باشــد، جرئت صد مه زد ن افزایش می یابد که افزایش آن، عاملی 

بازد ارند ه است.

چهارمحال و بختیاری 
سرزمین قلعه های تاریخی

بنای تاریخی روح دارد!

9- استخر هتل LeCrans، سوئیس
این استخر مخصوص آن د سته از افراد ی اســت که به د نبال کمی تفاوت 
LeC�  باشند . د ر فصل زمستان شنا کرد ن د ر آب های گرم و مطبوع هتل

rans د ر حالیکه د ر برف احاطه شد ه اید ، لذت وصف ناپذیری را برای شما 
به همراه می آورد . د ر فصول گرم تر نیز د ید های زیبا به طبیعت باشــکوه 
اطراف شنا کرد ن د ر اســتخر این هتل را به تجربه ای وصف ناشد نی بد ل 

می کنند .
10- استخر هتل Four Seasons Shanghai Pudong، چین

استخر سرپوشید ه ی هتل فور سیزن شانگهای از طریق لبه ی بی نهایت 
خود  به خط آسمان شانگهای متصل شــد ه و د ید های فوق العاد ه شگفت 
انگیزی را جلو چشــم شــما قرار می د هد . الزم به ذکر است که طول این 

استخر 18 متر و عمق آن 1.5 متر است.

1. اســتخر زمرد ی شــگفت انگیز هتل 
ساروجین

 این استخر د ر میان باغ های بزرگ و انبوه گرمسیری 
قرار گرفته و به شــکلی روح نواز با طبیعت ترکیب 
گشته است. تمام جزئیات د ر طراحی و خد مات این 
استخر به د قت انجام شد ه  تا بتواند  محیطی سراسر 
آرامش خلق کرد ه و آن را د ر فضا انعکاس د هد . ابعاد  
این اســتخر بی نهایت 25د ر25متر بود ه و شامل 

فضای جکوزی و سه غرفه شناور بسیار زیباست!
 ،Delamore Lodge 4. اســتخر هتل

نیوزیلند 
اســتخر بی نهایت هتل د المور مانند  جواهری 
د ر د ل طبیعت بی کران اطــراف قرار گرفته و با 
 Owhanake د ید های بی نظیر خود  به خلیج
میهمانــان را به تجربه ای خــارق العاد ه د عوت 

می کند .

 ،Al Bustan Palace 6. اســتخر هتل
عمان

اســتخر اصلی هتل کاخ البوستان، نگینی 
فیروزه ای د ر فضای باز جلوی هتل است که 
انتهای آن د ر منظره د ریای عمان محو می 
شود . این استخر بی نهایت با سایه نخل هایی 
که به صورت رد یفی د ر حاشــیه فضای آن 
قرار گرفته اند،  فضای بسیار د ل انگیز و روح 
نوازی اســت و لذت و آرامش خاطر را برای 

شما به ارمغان می آورد .

 ،Grand Wailea 7. اســتخرهای هتل
هاوایی

این هتــل د ر مجموع 9 اســتخر د ارد  که با 
سرســره های آبی به هم متصل هستند  و 
حتی د ر میان آنها می توان یک نمونه شبیه 
ســاحل واقعی نیز پید ا کرد  کــه میهمانان 
هتل مــی توانند  بد ون نگرانــی از امواج د ر 
آن شــنا کنند  و لذت ببرنــد . مجموعه این 
9 اســتخر امکان تفریحات متنوعی را برای 
همه افراد  د ر سنین مختلف فراهم می آورند  

و حقیقتا تجربه ای شگفت انگیز هستند.

 Grand Hotel Tremezzo، ایتالیا
استخر شــناور گراند  هتل ترمتزو، واحه ای 
د رخشان است که بر بســتر د ریاچه کومو 
Como آرمید ه است. استخری با آب های 
بسیار شفاف که د ر آبی د ریاچه قرار گرفته 
و تجربه ای بــی نظیر د ر اختیار شــما قرار 
می د هد ؛ تجربه ای قابل لمس، آب روی آب، 

آبی روی آبی.

  InterContinental 5. اســتخر هتل
د بی

بام هتل اینترکنتیننتال د بی فستیوال سیتی 
به اســتخری زیبا اختصاص یافته که د ر گوشه 
و کنار آن می توان شاهد  د رختان نخلی بود  که 
به جذابیت این استخر افزود ه اند . عالوه بر اینها، 
بخشی از این استخر از نمای ساختمان نیز فراتر 
رفته و مانند  یک بالکن شــفاف و شیشه ای تا 
بیرون ساختمان نیز امتد اد  یافته است که از فراز 
آن می توان به د ید های پانورامایی از تمام منطقه 

د بی مارینا د ست یافت.

تفرجگاه ســاحلی والسارو استخر   .2 
 Velassaru، مالد یو

تفرجگاه ساحلی والسارو، بهشتی رویایی برای 
آن د سته از کسانی اســت که به د نبال تجربه 
ای خاص و آرامبخش هســتند . اســتخر این 
هتل مانند  قطعه ای کوچک از آب های فیروزه 
ای این منطقه اســت که ماننــد  نگینی د ر د ل 
ماسه های ســفید  رنگ و زیبای آن آرام گرفته. 
الزم به ذکر است که برخی از کلبه ها و ویالهای 
این تفرجگاه د ارای اســتخرهای خصوصی نیز 

هستند .

 ،Boscolo 3. استخر هتل بوســکولو
میالن

اسپای هتل بوسکولوی میالن که توسط معمار 
ســیمونه میچلی طراحی شد ه، بهشتی وسیع 
متشکل از ســبک های لوکس و زیباست . این 
فضای 600 متر مربعی شــامل آبشــار، سونا، 
حمام، استخر و 6 اتاق زیباست  که برای خد مات 
و د رمان د ر اختیار میهمانان قــرار می گیرند . 
همه چیز د ر اینجا با چنان د قتی طراحی شد ه تا 
بتواند  بین میهمانان و فضای اطرافشان هارمونی 
ایجاد  کند . کــره هایی که روی د یوار و ســقف 
تعبیه شد ه اند ، رنگ آبی اســتخر را به بهترین 

شکل انعکاس می د هند .

ایران، این ســرزمین کهن چند هزار ســاله با پیشینه 
تاریخی غنی و طبیعت نابش، حرف های زیاد ی برای 
گفتن د ارد؛ کافی اســت تا پای صحبتش بنشــینی، 

گوش بسپاری و چشم بد وزی به عمق زیبایی هایش.
کالن شهرهای ایران با ســرعتی سرسام آور به سوی 
صنعتی شد ن پیش می روند  و هر چه بیشتر از زند گی 
سنتی د ور می شوند . شــاید  تبد یل این زند گی سنتی 
قد یمی به زند گی مد رن این روزها با تمام امکاناتی که 
زند گی را راحت می کند ، د لچســب باشد؛  اما آرامش 
زند گی روســتاهای ایران را د ر کمتر جایی می توان 
یافت؛ روســتاهایی که حتی با گذشــت بیش از صد  
سال هیچ گونه تغییری د ر ساختار ظاهری آنها پد ید ار 

نشد ه است.
همین زیبایی های بکر و د ســت نخورد ه اســت که 
گرد شــگران د اخلی و خارجی بســیاری را به سمت 
این روستاهای کهن می کشــاند  تا عالوه بر ساختار و 
معماری و سبک زند گانی، مهمان نوازی این مرد مان 
خون گرم و مهربان برای همیشــه د ر خاطرشان ثبت 

شود .
امروز هم به ســراغ تصاویری از چند  روستای معروف 
 ایــران رفته ایم که توســط آقــای ماســیمو رومی 

)Massimo Rumi( ثبت شد ه اند .
او عکاســی ماجراجــو و مستند ســاز اجتماعی اهل 
ایتالیاســت که د ر لند ن زند گی می کند  اما خانه ای 

به وســعت جهان د ارد . او گاهی د ست از کار و زند گی 
روزمره می کشــد  و به سراغ خواســته های وجود ش 
یعنی ســفر و عکاسی می رود . او که ســفری به ایران 
و چند ی از روستاهای آن د اشــته، این ماجراجویی را 
این گونه توصیف می کند : تصاویری که مربوط به صد  
سال پیش این مناطق بود ه است با زمان حالشان هیچ 

تفاوتی ند ارند .
او میهمان نوازی مرد م را نیز اینچنین توصیف می کند : 
هر چه د ید م، محبت بود  و لبخند  های گرم مرد م، تنها 
زبانی بود  که می شــد  فهمید . امروز سفر به چند ی از 
روستاهای ایران را به لطف تصاویر آقای ماسیمو با هم 

به تماشا می نشینیم. 

سفری به روستاهای ایران به همراه یک گرد شگر ایتالیایی

خارق العاد ه ترین استخرها د ر هتل های سراسر د نیا 

ارگتاریخیراینروستایخرانقدردلکویرروستایصخرهایکندوان

مردیاهلروستایاوراماناتتختو
هیجانزندگیرویپشتبامهمسایهچشماندازیزیباازروستایپالنگانروستایزیبایش

پالنگانازنگاهپسربچهکرد زوجدلیرکردیدردلکوهستان اوقاتدلنشینزنانکرد

هتل شــناور  استخر   .8 
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پیشنهاد  سردبیر:ویژه
حق با مشتری است

طراحی خارجی

تجهیزات ایمنی و رفاهی

چری تیگو 5

طراحی کابین

ابعاد خارجی تیگو Tiggo 5( 5( برابر با  4506 میلی متر طول، 1841 میلی متر عرض 
و 1740 میلی متر ارتفاع است. نمای جلوی خودرو متشکل از چراغ هایی است که کمی 
بزرگ به نظرمی رســد و جلو پنجره مشــبکی که لوگوی چری را در میان خودرو با دو 
بال کرومی در اختیار دارد. پروژکتورهای مدور کوچکــی در میان قاب کرومی رنگ در 

طرفین سپر قرار گرفته و جلوه ای خاص به مجموعه سپر خودرو داده است.
 طراحی نمای عقب خودرو قابل قبول تر از نمای جلوی آن است. چراغ های عقب خودرو 
که مجهز به LED بوده  و پروژکتورهای باریک که روی سپر جانمایی شده، به همراه سر 
اگزوزها، نمای عقب خودرو را دلنشــین تر کرده اســت. نکته مهم در طراحی خودروی 
تیگو Tiggo 5( 5( این اســت که این خــودرو به طور کلی و جزئــی از هیچ خودرویی 

کپی برداری نشده است.

تیگو 5 از نظر تجهیزات رفاهی و ایمنی در ســه مدل تولید می شود که کامل ترین آنها 
مجهز به رینگ های 17 اینچی، چراغ های زنون، گرمکن صندلی، چراغ های مخصوص 
روز، کروز کنترل، سیســتم ورود بدون کلید و دکمه استارت، روکش چرمی صندلی ها 
و غربالک فرمان، سیســتم صوتی مجهز به 6 بلندگو و با قابلیــت پخش DVD، صفحه 
 ،ABS، EBD، ASR، HHC، EBA نمایش 7 اینچی، سیســتم های ترمــز و پایــداری
سیستم نشان دهنده باد الستیک ها )TPMS(، سنسور دنده عقب و دوربین عقب 

و ایربگ برای کلیه سرنشین است.

خــودروی تیگو Tiggo 5( 5(شاســی بلند چری اســت کــه مدیران خــودرو با این 
شاسی بلند زیبا به نمایشگاه اصفهان آمده است. تیگو 5 را می توان به عنوان بزرگ ترین و 
لوکس ترین شاسی بلند چری  نام برد که در سال 2014 رونمایی شد. چری سعی کرده 
برای طراحی این خودرو از مهندســین بین الملی خود که اکثــرا طراحان بنام اروپایی 
هستند اســتفاده کند. از همین رو تیگو 5 از نظر طراحی خارجی نسبت به محصوالت 

قبلی خود چهره ای به مراتب به روزتر و مدرن تر دارد.

طراحی داخل کابین تیگو Tiggo 5(5( در نوع خود و در بین 
دیگر محصوالت چری منحصر به فرد بوده و در حد استاندارد 
یک خودروی لوکس اســت. تریم های به کار رفته درکابین 
به صورت دو رنگ بوده و صفحه دیجیتال بین کیلومتر شمار 

و دور سنج، زیبایی خاصی به پشت آمپر تیگو 5 داده است.
نمای داخلی چری تیگو 5

 ادوات مربــوط به تهویه مطبــوع به صــورت اتوماتیک و از 
چینش مناسبی بر خوردار است. چری برای تیگو یک صفحه 
نمایش لمسی در نظر گرفته که همچنین دارای نویگشین 

است. قطعات کرومی رنگ که در کابین و قسمت هایی 
نظیر فرمان، دورخروجی های هوا و روی درب ها کار 

شده، نمایی لوکس به داخل این خودروی چینی 
بخشیده است.

حق با مشتری است
شرکت صنایع خودروسازی مدیران )»MVM«، مدیران خودرو( 
با هــدف تولیــد، واردات و صــادرات انواع خودروهای ســبک و 
سنگین و همچنین تحقیق و توســعه در زمینه  خودرو و صنعت 
خودروسازی در سال 1381 در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید 
بم راه اندازی شــد. شــرکت مدیران خودرو که به صورت شرکت 
مشترک با شــرکت چری چین اداره می شود، تحت حمایت های 
آن شــرکت به یــک خودروســاز قدرتمنــد تبدیل شــده و به 

موفقیت های چشمگیری دست یافته است.

محل کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم و در زمینی  
به وســعت 500/000 متر مربع می باشــد و در حال حاضر بیش 
از 2500 نفر مهندس و کارگــر در این کارخانه مشــغول به کار 
هستند. انتظار می رود تا ســال آینده ظرفیت تولید این کارخانه 

به 100/000 دستگاه در سال افزایش یابد.

مدیران خــودرو یک شــرکت بین المللی اســت که بــا رویکرد 
مشــتری مداری و پیــاده ســازی اســتانداردهای بیــن المللی 
توانســته اســت جایگاه ویژه ای در وضعیت خــودروی ایران به 
دســت آورد. شــرکت مدیران خودرو سیســتم ارزیابی عملکرد 
جهانی را به منظور اســتعدادیابی ایجاد کرده و توانســته با الگو 
برداری از شــرکت های موفق در سایر کشــورها در زمان محدود 
به موفقیت های بســیاری در زمینه ارتقای علمی و عملی دســت 
یابد؛ همچنین تعداد زیادی از مدیران متخصص و کارشناســان 
فنی را از  ایــران، چین و همکارانی از دیگر کشــورها جذب کرده 
اســت. در همین حال مدیران خودرو مفهوم بین المللی »حق با 
مشتری است« را مورد توجه قرار داده است. ما سیستم پیشرفته 
DMS را به منظور مدیریت فروش و خدمات پس از فروش به کار 
گرفته ایم تا امکان پاســخگویی به نیازهای مشتریان در کمترین 

زمان را فراهم کند.

شرکت مدیران خودرو تاکنون مدل های ذیل را با موفقیت به بازار 
معرفی کرده است:

MVM110: اولین محصول این شرکت اســت که در اواخر سال 
1383 معرفی شد. این خودرو از استانداردهای اروپایی بهره مند 
است و به عنوان خودرویی کم مصرف و ایمن شناخته شده است. 
با توجه به سیاســت گذاری های کشــور در راســتای حرکت به 
سمت بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی، MVM110 انتخاب 
آگاهانه ای اســت که نشان از بینش دقیق مشــتریان این خودرو 

دارد.
 2000CC به عنوان یک خودروی لوکس از موتور : MVM530
و آپشن های متنوع بهره می برد. از ســال 1389 که این خودرو 
 وارد بازار ایران شــده ، به خوبی در بازار مورد استقبال واقع شده

 است.
X33 : خودروی شاســی بلندی مدرن و جادار اســت که هر دو 
مشخصه راحتی خودروهای ســواری و قابلیت های خودروهای 
شاســی بلند را همزمان در بر دارد. شــرکت مدیــران خودرو در 
انطباق  با سبک زندگی شــهری معاصر یعنی مدرن، پویا، سریع 

و مجلل چنین خودرویی را ارائه کرده است.
MVM315 : با طراحی بیونیک )برگرفته از طبیعت( و آپشن های 
متنوع، القا کننده شــادابی و نیروی جوانی است. موتور پرقدرت و 
کم مصرف این خودرو در کنــار طراحی به روز و منحصر به فرد، از 

بارزترین مزایای این خودرو در مقایسه با سایر رقبا می باشد.

مدیران خودرو شبکه ای متشــکل از بیش از 120 نمایندگی در 
سرتاسر کشور راه اندازی کرده است. تا کنون بیش از 800/000 
مصرف کننده در کشــور محصوالت MVM را انتخاب کرده اند. 
 این شــرکت از طریق کیفیت باال، قیمت مناســب و محصوالت

 به صرفه  خود موفق به جلب اعتماد مشتریان شده است. مدیران 
خودرو در ارتباط با شــرکای خــود  روش برد- بــرد را که روش 

بین المللی پیشرو در  کسب و کار است را دنبال می کند.
مدیران خودرو شرکتی مسئول است و تالش می کند تا ماموریت 
خود در زمینه حمایت از محیط زیســت، اشــتغال زایی و رشــد 

اقتصادی را همواره مورد توجه قرار دهد.

ما باور داریم برای کســب رضایت مشــتری، محصوالتی متنوع و 
با کیفیت و خدماتی درخور شــأن و منزلت مصــرف کنندگان با 
اتکا بر دانش محــوری، فرآیند گرایی، بهبود مســتمر ارائه کنیم. 
 ISO لذا جهت نیل به این اهداف اســتاندارد های بیــن المللی
)نظرســنجی   9001:2008، ISOTS 10004:2010
از مشــتریان( ISO10002:2004 )رســیدگی به شــکایات 
مشتریان( را به عنوان الگو انتخاب کرده که کلیه پرسنل سازمان 
خود را متعهد به اجرای آنها می دانند؛ همچنین این شــرکت در 
راستای توجه به مســئولیت های اجتماعی خود در زمینه حفظ 
محیط زیست، با ارتقای کیفیت محصوالت خود در تابستان سال 

1392 استاندارد آالیندگی  EU IV را کسب کرده است.
شــرکت مدیران خودرو درصدد اســت تا با ارائه مــدل های کم 
مصرف، ایمن، زیبا و متنوع  و همینطور از هر نظر مناســب برای 
سالیق مختلف مشــتریان، پاســخی ایده ال برای خواسته های 
 آنها داشــته باشــد و در عمل شــعار مدیران خودرو ایــده ال را

محقق کند.

معرفی

کارخانه

مدیریت

تولید

فروش

چشم انداز

MVM 110 MVM 530 X33 MVM 315

نمایشگاه اصفهان
 X22 و Arrizo 5 نیز محصول MVM را به  عنوان جدیدترین محصول خود عرضه خواهد کرد و درکنار این محصول، به  عنوان نماینده برند Tiggo 5 صنایع خودروسازی مدیران خودرو، چری

را به نمایشگاه اصفهان خواهد آورد.

این خودرو برای نخســتین بار در هیئت یک کانسپت و در نمایشــگاه خودروی شانگهای 
ظاهر شد، کانسپت مذکور آلفا 5 نام داشت ولی نســخه اصلی و تولیدی این خودرو، در ماه 

نوامبر سال 2015 و در نمایشگاه خودروی گوآنگژو به نمایش درآمد. 
چری آریزو 5 از نمــای ظاهری دلپســندی برخوردار اســت و با آنکه طراحــی برخی از 
بخش های بدنه آن متاثر از محصوالت روز هیوندای اســت، این تاثیرات آنچنان زیاد نیست 
و روی هم رفته از طرح مســتقل و نوینی بهره می بــرد. نمای جلوی آن از طرحی ســاده و 
درعین حال حجیم برخوردار اســت و ماالمال از المان های مدرن بوده و با پیشــرفت های 
روز دنیای طراحی همگام اســت. چراغ ها با لنزی شــفاف در کناره های کاپوت کشیده آن 
جای گرفته و در تلفیــق با نوارهای LED، چهــره جذاب و عامه پســندی را برای آن مهیا 
کرده اند. گرداگرد جلوپنجــره خوش ترکیب این خودرو را نوارهــای کرومی با دقت وافری 
فرا گرفته اســت و در میانه آن نیز دو زه کرومی آرم چری را به لبه پایینی چراغ های جلوی 
آن وصل می کند که البته رعایــت دقیق تمامی این ریزه کاری ها بــر طرح پخته این بخش 
گواهی می دهند. در قسمت عقب آن نیز یک نوار کرومی به سبکی مدرن و امروزی در میانه 
چراغ های عقب آن جای گرفته اســت و یک اســپویلر هم در لبه صندوق آن دیده می شود. 
عالوه بر آن، بخش های پایینی لبه پنجره ها را نوارهای کرومی فرا گرفته است. ابعاد چرخ ها 

نیز تا حدی با بدنه آن
متناسب هستند.

شرکت مدیران خودرو، این کراس اوور را به بازار ایران آورد و 
استقبال خوبی هم از آن صورت گرفت. پس از رونمایی جهانی 
در نمایشــگاه چین، X22 بالفاصله برای انجام تســت های فنی 
به ایران آمد تا مجوزهای الزم را برای تولید رســمی در ایران کســب کند. 
گیربکس خودکار به کار گرفته شــده بــرای X22 برخالف چری آریــزو و لیفان X50 به 
صورت CVT نبوده و یک گیربکس اتوماتیک 4 ســرعته عادی اســت. درمقایسه با رقبای 
نزدیک و هم قیمت، X22 از ارتفاع بیشــتری ســود می برد که این می توانــد کار را برای 
 MVM X22 رانندگی در جاده های خاکی یا پر از دست انداز راحت تر کند. در نمای جلوی
خطوط شکســته زیادی به کار رفته که اگر آن را در کنار چراغ هــای اخم آلود جمع کنیم، 
به نمای تهاجمی و زیبایی خواهیم رســید که این مجموعه را نمی توانستیم در محصوالت 

قبلی این برند ببینیم و به راستی پیشرفت را می توان در طراحی های جدید MVM دید.
طراحی کابیــن MVM X22 شــباهت زیادی با نســل جدید X33 دارد کــه در این بین 
مجموعه پشــت آمپر کامال جدید و عجیــب و غریب آن را از X33 متمایــز خواهد کرد. از 
تجهیزاتMVM X22 می توان به یک سیســتم مولتی مدیا با صفحه نمایش هشت اینچ، 
دوربین عقب، ســانروف، صندلی های چرمی دو رنگ، دکمه Eco ،  کامپیوتر ســفری و... 

اشاره کرد که البته برای خودرویی در این رنج بسیار مناسب است.
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پیشنهاد      سرد     بیر: 
د   رختی را که د   ر غیر فصل بار بد   هد   ،باید    از ریشه د   رآورد   

چــه د   نیای عجیبی شــد   ه گویی 
مرد   انگی ومروت خاموش شــد   ه 
وعشــق و د   وســتی خاکســتر.

وقتی به گذشــته نــگاه می کنیم به وضــوح می بینیم 
که د   رد   نیای گذشــته همه چیــز رنگین تــر وزیباتر 
بود   ه ؛همه بــرای یک نفر ویک نفر بــرای همه زند   گی 
میکــرد   ه ،غم یک نفــر غم همه بــود   ه؛ امــا حاال چه 
برســرمان آمد   ه که غــم د   یگران هیچ حســی را د   ر ما 
به وجود    نمــی آورد   ؟ وتنهــا تماشــاچی لحظه های 
سخت وغم انگیز د   یگران شــد   ه ایم !گویی به مرد   گان 
متحرک مبد   ل شــد   ه ایم ،مرد   گانی کــه ورود    و خروج 
حس شــیطانی د   ر کالبد   مان خیلی راحت شد   ه ؛ آنقد   ر 
راحت که نه تنها غــم د   یگران مــا را غمگین نمی کند    
بلکه از صحنه های غــم انگیــز ود   رد    آور اطرافیانمان 
برای خود   مان لحظه های شــاد    وپیشگامی می سازیم، 
ود   ســت به جیب شــد   ه وگوشــی های همراهمان را 
د   ر آورد   ه وعکــس هایــی به نام ســلفی گرفتــه  تا به 
د   وســتانمان با افتخار نشــان د   هیم که ببین! من یک 
 گام از شــما جلوتربــود   م ود   ر فــان موقعیت حضور 

د   اشتم .
 پس اند   یشــه ما کجا رفتــه؟ گویی حتمــا باید    د   ر آن 
موقعیتی که هســتیم اتفاق ناگوارتری برای خود   مان 
یا اطرافیانمان بیافتد    تا چشــمهایمان را باز کنیم، وبه 
خود   مان بیایم که ای د   اد   ؛ سوختن واز بین رفتن اموال 
هموطنانمان صحنه زیبایی نیست! حتی اگر کسی د   ر 
میان آن شعله ها نباشــد    وبه خود   مان لعنت گوییم که 
چرا حال که کاری از د   ستمان برنمیامد    باید    تماشاچی 
می شــد   یم ؟ چرا راه را برای آنان که کاری از د   ستشان 
بر میامد    باحضور بی جایمان بستیم وبد   تر از آن، ازچه 
عکس گرفتیم؟! گویی فرامــوش کرد   یم که ما ازجنس 
همان مرد   ان وزنانی هستیم که بی د   ریغ وبی منت جان 
بر کف گرفته وعاشقانه د   ر مقابل وحشی ترین وبی رحم 
ترین خطرات د   ر کنار هموطنانمان ایســتاد   یم ، با یک 
قطره اشک هم وطنمان د   ریایی از اشــک ریختیم و با 
یک آهشــان ســینه هایمان را د   رید   یم، پــس اکنون 

غیرتمان کجا رفته؟!
 ما ند   انســته با رفتارمــان صحنه هایی را می ســازیم 
که خود   مــان را ریش خنــد    غربی ها کــرد   ه و بعد    که 
به خود   مــان میایــم و بــه کارهایمان فکــر میکنیم 
مایه ی شــرمند   گی خود   مــان می شــویم . کاش قبل 
از انجــام هــرکاری اول فکرکنیــم که هد   فمــان ار 
انجام آن کار چیســت وچه نتیجــه ای د   ر پی خواهد    
 د   اشــت. تا بعــد    از آن خســته وشــرمند   ه وغمگین 

نباشیم.

د   ریچه

د   انستنی ها

- د   ر ســال 2013 ســارقان با ورود    به یک د   فتر کار، تمام کامپیوترها را 
د   زد   ید   ند   ، ولی بعد    از ســرقت متوجه شــد   ند    به د   فتر یک موسسه خیریه 
د   ستبرد    زد   ه اند   . آنها تمامی اجناس را به همراه نامه ای به د   فتر بازگرد   اند   ند   . 
نامه ای با این متن: ما اصا نمی د   ونستیم د   اریم چی می د   زد   یم. کل اجناس 
شما را برگرد   اند   یم و امید   وارم کار شما بتواند    د   ر زند   گی افراد    تغییر ایجاد    

کند   . خد   ا پشت و پناهتان. 
- د   ر کشــور چین ذکر کرد   ن ســفر د   ر زمان به هر نوعــی د   ر فیلم ها و 
انیمیشین ها ممنوع است چون به نظر آنها بی احترامی به تاریخ محسوب 

می شود   .
- افراد    باهوش تمایل بیشــتری به تنبلی و عد   م تحرک د   ارند   ، زیرا آنها به 
سرعت حوصله شان سر می رود    و بیشــتر وقت خود    را صرف فکر کرد   ن 

می کنند    تا د   رگیر شد   ن د   ر فعالیت های فیزیکی. 
- اخیرا د   ر تمامی فــرود   گاه های ژاپن برای مســلمانان نمازخانه و محل 
عباد   ت تهیه شــد   ه که مورد    احترام و توجه شــهروند   ان بد   ون د   ین و غیر 
مسلمان این کشور قرار گرفته است، تا جایی که همواره چند    نفر د   ر حال 
استقبال و راهنمایی مســلمانان به این مکان و جفت کرد   ن کفش های 

نمازگزاران  هستند   . 

موفقیت

قورباغه ات را قورت بد   ه!

د   استان  های کوتاه

سود    وکو

د   نیا پس از پالسکو

ترک عاد   ت

12 عاد   تی که حتما باید    ترک کنید   
تصور هد   ف نهایی و موفقیت بزرگ بسیار ساد   ه تر از تمرکز روی یکایک 
قد   م هایی است که باید    برای رســید   ن به آن نقطه برد   اشته شوند   ؛ اما 
عاد   ات کوچکی نیز وجود    د   ارند    که با کنار گذاشتن آنها می توانیم زمینه 

را برای موفقیت آتی خود     فراهم کنیم.
 9. وقت گذرانی

خیلی ساد   ه اســت؛ د   ر زند   گی به د   نبال چه هســتید   ؟ باید    گفت که 
وقت گذرانی با د   وســتان به روند   ی خیلی شیک و امروزی تبد   یل شد   ه 
است. وقت گذرانی با د   وستان باید    با هد   ف د   اشتن اوقاتی خوش باشد    
و اگر خواهان موفقیت هستید    این موارد    »فقط وقت گذرانی« باید    به 
حد   اقل کاهش یابد   . افراد   ی را پید   ا کنید    که اهد   افی مشابه شما د   ارند    تا با 

وقت گذرانی با آنها از اهد   اف خود    فاصله نگیرید   .
10. سرزنش د   یگران به جای قبول مسئولیت

سرزنش د   یگران و مقصر جلوه د   اد   ن آنها سود   ی برای شما ند   ارد   . با این 
کار فقط زمان یاد   گیری د   رسی که باید    آموخته شود    تا بتوانید    سریع تر 
پیشرفت کنید    را به تعویق می اند   ازید   . د   ر عوض، انگشت اتهام را به سمت 
خود    بگیرید    و به د   نبال روش هایی بگرد   یــد    که مد   یریت بهتر کارها را 

ممکن سازد   .
11. ذهنیت ثابت د   ر خصوص لزوم مشغول بود   ن به انجام کاری

بســیاری از مرد   م لحظه ای آرام گرفتن و تفکر د   ر خصوص آنچه انجام 
د   اد   ه اند    را اتاف وقت می د   انند   . این افراد    فکر می کنند    که همیشه باید    
مشغول انجام کاری باشند   . د   رست است که باید    برای خود    هد   فی تعیین 
کنید    و نهایت تاش خود    را برای رسید   ن به آن به خرج د   هید   ، اما زمانی را 
هم باید    به بررسی روند   ی که د   اشته اید    و تفکر د   ر آن خصوص اختصاص 
د   هید   . گاهی یک قد   م به عقب رفتن برای آنکه بتوانید    پنج قد   م به جلو 

برد   ارید    الزم است.
12. ولخرجی

اگر جزو افراد   ی هستید    که برای اعتبار بخشی به خود    راهی غیر از هزینه 
کرد   ن نمی شناسید    باید    بد   انید    که متاسفانه عاقبتی غیر از شکست و 
ناکامی ند   ارید   . ارزش و ثروت واقعی از طریق پس اند   از و سرمایه گذاری 
به د   ست می آید   ، نه خرج کرد   ن هر آنچه به د   ست می آورید   . جمع کنید    

و  سرمایه گذاری کنید   .

شــخصی د   ر کنار ســاحل د   ور افتــاد   ه ای قد   م 
می زد   . مرد   ی توجهش را جلب کرد    که مد   ام خم 
می شــد    و چیزی را از روی زمین بر می د   اشت و 
د   ر اقیانوس پرت می کرد   . نزد   یک تر شــد    و د   ید    
مرد   ی بومی صد   ف هایی را که به ساحل می افتد    

د   ر آب می اند   ازد   . 
- صبح بخیر رفیق! خیلی د   لم می خواهد    بد   انم 

چه می کنی؟
- این صد   ف ها را د   اخل اقیانوس می اند   ازم. االن 
موقع مد    د   ریاست و این صد   ف ها به ساحل آورد   ه 
شــد   ه اند    و اگر آنها را د   ر آب نینــد   ازم از کمبود    

اکسیژن خواهند    مرد   . 
- د   وســت من! حرف تو را می فهــم ولی د   ر این 
ســاحل هزاران صد   ف این شکلی وجود    د   ارد   . تو 
که نمی توانــی آنها را به آب بــر گرد   انی. خیلی 
زیاد    هســتند    و تازه همین یک ساحل نیست. 
 نمی بینی کار تــو هیچ فرقــی د   ر اوضاع ایجاد   

 نمی کند   ؟
مرد    بومی لبخند   ی زد   ؛ خم شد    و د   وباره صد   فی 
برد   اشــت و به د   اخل د   ریا اند   اخت و گفت: برای 

این یکی اوضاع فرق کرد   . 
نتیجــه اخاقی: نتیجــه گرایــی و کلی نگری 
همواره روش مناســبی نیســت. گاهی اوقات 
 باید    بد   ون توجه به عاقبت کار، آنچه که د   رست 

می پند   ارند    را انجام د   هید   . 

مرد   ی متوجه شــد    که گوش همســرش ســنگین شــد   ه و 
شنواییش کم شد   ه اســت. به نظرش رسید    که همسرش باید    
سمعک بگذارد    ولی نمی د   انست این موضوع را چگونه با او د   ر 
میان بگذارد   . به همین خاطر نزد    د   کتر خانواد   گی شــان رفت و 
مشکل را با او د   ر میان گذاشت. د   کتر گفت: برای اینکه بتوانی 
د   قیق تر به من بگویی که میزان ناشنوایی همسرت چقد   ر است 
آزمایش ســاد   ه ای وجود    د   ارد   . این کار را انجام بد   ه و جوابش را 
به من بگو.ابتد   ا د   ر فاصله 4 متری او بایست و با صد   ای معمولی 
مطلبی را به او بگو. اگر نشــنید    همین کار را د   ر فاصله 3 متری 
تکرار کن. بعد    د   ر 2 متــری و به همین ترتیب تا باالخره جواب 
د   هد   . آن شب همسر آن مرد    د   ر آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود    

و خود    او د   ر اتاق نشیمن نشسته بود   . مرد    به خود   ش گفت االن 
فاصله ما حد   ود    4 متر است. بگذار امتحان کنم. سپس با صد   ای 
معمولی از همسرش پرسید   : عزیزم شــام چی د   اریم؟ جواب 
نشنید   . بعد    بلند    شد    و یک متر جلوتر به سمت آشپزخانه رفت 
و د   وباره پرسید   : عزیزم شــام چی د   اریم؟ باز هم پاسخی نیامد   . 
باز هم جلوتر رفت و از وسط هال که تقریبا 2 متر با آشپزخانه 
و همسرش فاصله د   اشت گفت: عزیزم شام چی د   اریم؟ باز هم 

جوابی نشنید   . 
باز هم جلوتر رفت و به د   ر آشپزخانه رسید   . سوالش را تکرار کرد    
و باز هم جوابی نیامد   . این بار جلوتر رفت و د   رست از پشت سر 
همسرش گفت: عزیزم شام چی د   اریم؟ زنش گفت: مگه کری؟ 

برای پنجمین بار می گویم: خوراک مرغ!
 نتیجه اخاقی: مشکل ممکن است آن طور که ما همشه فکر

 می کنیم د   ر د   یگران نباشد    و عمد   تا د   ر خود    ما باشد   !

مرد   ی 80 ساله با پســر تحصیلکرد   ه 45 
ســاله اش روی مبل خانه خود    نشســته 
بود   ند   . ناگهان کاغی کنار پنجره شــان 

نشست. 
پد   ر از فرزند   ش پرسید   : این چیه؟ 

پسر پاسخ د   اد   : کاغ. 
پس از چنــد    د   قیقه د   وباره پرســید   : این 

چیه؟
عصبانیت د   ر پســرش موج مــی زد    و با 

همان حالت گفت: کاغه کاغ!
پد   ر به اتاقــش رفت و با د   فتــر خاطراتی 

قد   یمی برگشــت. صفحه ای را باز کرد    و 
به پســرش گفت که آن را بخواند   . د   ر آن 
صفحه این طور نوشته شــد   ه بود   : امروز 
پســر کوچکم 3 ســال د   ارد    و روی مبل 
نشسته اســت هنگامی که کاغی روی 
پنجره نشست. پســرم 23 بار نامش را از 
من پرســید    و من 23 بار بــه او گفتم که 
نامش کاغ است. هر بار او را عاشقانه بغل 
می کرد   م و به او جواب می د   اد   م و به هیچ 
وجه عصبانی نمی شد   م و د   ر عوض عاقه 

بیشتری نسبت به او پید   ا می کرد   م. 
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گوش سنگینساحل و صد   ف  تکرار زمانه 

اگر هنگامی که غیبت می کنیم، بانک ها به طور خود   کار اموال ما را 
از حسابمان برد   اشته و به حساب کسی که غیبت او را می کنیم، واریز 

کنند   ، بد   و ن شک به خاطر حفظ اموالمان ساکت می شویم. 
آیا این اموال فانی د   ر د   نیای فانی از اعمال باقی ما د   ر ســرای باقی با 

ارزش تر و عزیزترند   ؟!
جوا ب با شما...

نگذارید    گوش هایتان گواه چیزی باشــد    که چشم هایتان ند   ید   ه، 
نگذارید    زبانتان چیزی را بگوید    که قلبتان باور نکرد   ه...

صاد   قانه زند   گی کنید   . 
ما موجود   ات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم 

ما موجود   ات بهشتی هستیم که از خاک سر بر آورد   ه ایم. 
 وقتی بود   ن کســی تمام شــد    باید    پذیرفت که تما م شد   ه، د   ست و 
پا زد   ن فاید   ه ای ند   ارد   ، بایــد    بگذاری برود    پــی کار و زند   گی اش، 
 باید    قبول کنی که شبیه خورد   ن یک نوشــید   نی که جایی به انتها 

می رسد   ، به انتها رسید   ه است. 
اگر مد   ام نی را ته لیوان بچســبانی و هورت بکشی جز یک صد   ای 
ناموزون اتفاقی نمی افتد   ، حاال هی هورت بکش، هی هورت بکش، 
چیزی د   ستگیرت نمی شود   ، فقط توجه اطرافیان به عجز و فاکت 
آد   م بیشتر می شود   ، باید    یک جایی نی را از د   هانت بگیری، لیوان را 
بگذاری روی میز و بیخیال چند    قطره باقی ماند   ه شوی، باید    بگذاری 
برود   ، هورت کشید   ن آد   می که تمام شد   ه د   رد   ی را د   رمان نمی کند   .  

چقد   ر کاشکی ها ذهنم را پر کرد   ه اند   . 
کد   ام واژه حرف های مرا بر گرد   ه توفان خواهد    نوشت؟

من مثل یک جرقه نزد   یک انفجار سرشار از تب د   ر خود    تپید   نم، من 
بی قرار بال عقابم. د   ر مرگ، زند   گی، من کاشــکی هایم را بر گلوی 
باران خواهم نوشت. د   ر سینه پر حسرت گند   م زاری که طعم تند   ر و 

رنگین کمان را به خواب می بیند   . 
روزهایی را هم برای خود   ت زند   گی کن، برای خود   ت شــاخه گلی 
بخر، به د   ید   ن خود   ت برو، به گلد   ان تاقچه اتاقت آبی بد   ه، به آد   م ها 
بی منت لبخند   ی بزن، بر سر کود   کی د   ســت نوازشی بکش، برای 
خود   ت چای د   م کن، د   ر آینه نگاه کن، چشــمکی بزن و بگو سام 
رفیق، حال تنهاییت چطوره؟ مباد   ا خود   ت را از یاد    ببری. فراموش 

نکن تو بهترینی. 

کاریکاتورد   لنوشته

پیش از شروع، مقد   مات کار را کامال فراهم کنید    
میزان کارایی شما هر چه باشــد   ، توانایی های بالقوه شما بیشتر از آن 

است که تاکنون به فعل د   رآمد   ه است. 
یکی از بهترین راه های غلبه بر تنبلی و انجام سریع تر کارها آن است 
که قبل از شــروع تمام چیزهایی را که برای انجــام کارتان نیاز د   ارید    
آماد   ه کنید    و د   م د   ســت بگذارید   . وقتی مقد   مات و ابزار کارتان آماد   ه 
باشد    مانند    یک تیراند   از تفنگ آماد   ه و پر د   ر د   ست د   ارید    و یا مانند    یک 
کمانگیر تیر را د   ر کمان گذاشته به عقب کشــید   ه و آماد   ه تیراند   ازی 
 هســتید   . حاال فقط کافی اســت تصمیم بگیرید    و از مهــم ترین کار 

شروع کنید   . 
این کار د   رســت مانند    آماد   ه کرد   ن مواد    مورد    نیاز برای د   رست کرد   ن 
یک غذا، مثا یک قورباغه بزرگ است. شما تمام مواد    غذایی مورد    نیاز 
را روی کابینت جلوی خود   تان می گذارید    و ســپس مرحله به مرحله 

شروع به آماد   ه کرد   ن غذا می کنید   . 
برای شــروع، میز کارتان را تمیز کنید    و فقط یک کار جلوی روی تان 
باشد    و اگر الزم د   انســتید    بقیه چیزها را روی زمین د   ر پشت سرتان 
بگذارید   . تمام اطاعات، گزارش ها، جزئیات کار، مقاالت، وسایل کار 
و هر چیزی را که برای انجام و اتمــام کار نیاز د   ارید    جمع آوری کنید   . 
همه را د   م د   ســت بگذارید    به نحوی که برای د   سترســی به چیزهای 
 مورد    نیازتان احتیاجی به بلند    شــد   ن و این طــرف و آن طرف رفتن

 ند   اشته باشید   . 
مطمئن شــوید    که تمام ابزار مورد    نیاز برای نوشــتن، د   یسک های 
اطاعاتی، کد   های د   سترسی به منابع، آد   رس های پست الکترونیکی 
مورد    نیاز و هر چیز د   یگری که برای شروع اد   امه و اتمام کار نیاز د   ارید    

د   ر د   سترس است. 
محــل کار خود    را بــرای کار آمــاد   ه کنید    بــه طوری که بــرای کار 
طوالنی مد   ت جای راحت و جذابی باشــد   . مخصوصا مطمئن شوید    
 که صند   لی تان راحت اســت و پشــتی خوبی د   ارد    و وقتــی روی آن

 می نشینید    کف پاهای تان کاما روی زمین قرار می گیرد   . 

د   ر کلینیک د   ند   انپزشــکی نشســته و 
منتظر بود   م تا نوبتم فرابرســد   . با خود   م 
برنامه ریــزی کارهــای بعــد    از رفتن از 
کلینیک را مرور می کرد   م، صد   ای بم و حق به جانب د   ختری 

که روبرویم نشسته بود    ، من را به فضای کلینیک برگرد   اند   . 
د   ختری با چهره زیبا که د   ر پس آرایش مهیب پنهان شد   ه بود    
و با اخم تند   ی به ماد   رش گفت: خــود   م می د   ونم چکار کنم. 
نیازی نیست تو بگی. با شد   ت رویش را از ماد   رش برگرد   اند    و 
به طرف د   یگر خیره شد   . ماد   رش که متوجه نگاه من شد   ه بود   ، 
لبخند    شرمگینی زد    و با حرکت ســر به این طرف و آن طرف 
ابراز بیچارگی د   ر مقابل تحکم د   خترش کرد   . وقتی به د   ختر 

نگاه می کرد   م فقط یک نتیجه می گرفتم: سر د   رگمی...
برای فرار از واقعیت سرد   رگمی خود   ش، به زور و تحکم و حق 
به جانب بود   ن پناه برد   ه بود   . که د   ر علم امروزی به بیشعوری 
معروف است . زمانی می توانیم به د   رمان خود    امید   وار باشیم 
که به بیماری خود    اعتراف کنیم. اما افســوس نمی توان د   ر 
حال حاضر به جوانانمان خرد   ه بگیریم چرا که خود   مان گاهی 
سراسر ایراد    پس گناهکار چگونه د   یگری را به گناه متهم کند   ؟ 

زمانی که بستر خطا را گسترد   ه است. 
د   ر اد   بیات امــروزی ها مانــد   ه ام. زمانی که د   ختــری زیبا با 
اد   بیات د   ختران د   هه گذشته صحبت می کند    اولین سئوالی 
که به ذهن می رسد   : مد   رک تحصیلی شما چیست؟ چرا که 
د   ر ناخود   آگاه ذهنمان اینگونه نقــش می بند   د    که یک فرد    با 
تحصیات د   انشگاهی باال و عالی، قابلیت کامی نافذ و زیبایی 

د   ر خور مد   رک و مکان تحصیل خود    د   ارد    که او را از هرگونه و 
هر نوع اد   بیاتی برحذر می د   ارد    و شخص بنا به جایگاه علمی، 
خود    را مقید    به استفاد   ه از د   ایره واژگان معتبر و مورد    پذیرش 

افراد    تحصیلکرد   ه واد   ار می کند   . 
چنین فرد   ی مؤد   بانه و موقرانه صحبت می کند    و متأســفانه 
د   ختران زیباروی کود   ک ما، بــرای لحظه ای لبخند    د   یگران، 
به احترام آنها نســبت به خود   شــان لطمه وارد    می کنند    و با 
هرگونه صحبت کــرد   ن اجازه هر طرز فکری را به شــخص 
مقابل می د   هند   . چه بســا این طرز فکــر موجب عملکرد   ی 
بسی ناخوشایند    شود    که عواقبت آن خشونت د   رونی د   ختران 
ما می شود    که د   ر صد   ای مهیب مرد   انه شــان نمود    پید   ا می 
کند   . خشونتی که نه تنها د   ر د   ایره کام د   ختران  ما جلوه گر 
می شود    بلکه د   ر طرز ایستاد   ن و لباس پوشید   ن و...هم ظاهر 
می شود   . تأسف بار است که باتوهین به اد   ب و تربیت خود   شان 
)شخصیتشــان( قصد    جذب جنس مخالف را د   ارند    که شاید    
برای مد   تی با آنها مراود   ه و رابطه د   اشــته باشد   .  و این ارتباط 
به قیمت عاد   ت به صحبت کرد   ن های غلط و آد   اب اجتماعی 
ما شکل می گیرد    که بعد    از مد   تی برای گروه سنی خاصی از 
د   ختران جامعه ما اخاق می شود    و د   یگر افراد    جامعه این گونه 

خطاب می کنند    که د   ختران د   هه .... یا نسل .... اینگونه اند   . 
نمی د   انند    که خود    ما آتش بر خرمــن اند   اخته ایم،  زمانی که 
پســرانمان اد   عا می کنند    که ما از د   ختران فان نسل  برای 
زند   گی مشترک و یا ماد   ر شــد   ن فرزند   مان گریزان هستیم، 
فراموش می کنند    که روز قبل خود   شــان با تحســین رفتار 

د   خترک د   ر ماقات حضوری برای لحظه ای خوشــگذرانی 
خود   شــان، خد   شــه ای به پیکر جامعه می زنند    و این د   ختر 
همان ماد   ر نسل بعد    است. ماد   ری زخم خورد   ه و اند   وهگین که 

زخم خود    را با خشونت چند    برابر فریاد    می زند    .
د   ختر مخصوصاً د   ختر ایرانی سراسر ناز و نیاز است و اگر نیازش 
به تأیید    را از رفتار شایسته د   ریافت نکند    به گزینش عملکرد    

ناشایست پناه می برد   . بلکه این تأیید   یه را بیابد   . 
پس: خود   مان مسئول رفتار و کام د   خترانمان هستیم و اگر 
واقعاً به آنها آموزش د   هیم برای یک روز نه. برای یک زند   گی 
خود   سازی کنند   ، مطمئناً همین د   ختران تیزهوش، بهترین 

ماد   ران نسل بعد    هستند   .
ماد   امی که پســرانمان بتوانند    زند   گی ساز شــوند    و نه د   لیل 
مشــکات جامعه کنونی، بــا فراموش کرد   ن مــرد    بود   ن و 
مســئولیت زند   گی به سرخوشــی آنی روی نیاورند   ، حتماً 

د   خترانمان را به گونه ای د   یگر تربیت می کنند   . 
هر مرد   ی تمایــل به قد   رت و قــوی بــود   ن د   ارد    ؛ زمانی که 
توانایی های آنها به ناکامی ختم می شــود   ، ناخــود   آگاه بنا 
بر افســرد   گی شــان به لذات آنی بابت فراموشی مشکات 
ناتوانی شــان روی می آورند    و د   ر این لحظه است که جامعه 
جهت د   یگری می گیــرد   . ای کاش بتوانیم فرهنگ ســازی 
د   اشته باشــیم به اند   ازه ساختمان سازی کشــورمان. کلمه 
مبهمی که اگر د   ر نظر ســنجی عمومی از افراد    جامعه مورد    
سئوال قرار گیرد    با موجی از ابهام د   ر معنی آن ختم می شود    
همین فرهنگ است.  د   ر فرهنگسازی می توانیم انسان سازی 
کنیم و به مراتب باالتر جامعه مان را د   ر خط روبه تعالی فکری 
و اخاقی پیشرفت د   هیم. زمانی که افکار جهت د   اشته باشند   ، 
اعمال با نظم و برنامه پیش می روند   . هرچند    برای د   اشــتن 

برنامه عملی نیاز به جامعه عملکرد   ی و کارد   انی د   اریم. 

به جای ساختمان، »فرهنگ« بسازیم

روزی بــود    روزگاری... مــرد   ی که صاحب بــاغ بزرگی بود    
از خانه ماند   ن خسته شــد    و با خود   ش گفت : بهتر است به 
باغم ســری بزنم. پس به ســمت باغ رفت، برف روی زمین 
نشسته بود    باغبان گفت: د   و سه ماه د   یگر د   رختانم د   وباره به 
بار می نشیند   . ناگهان چشمش به د   رخت انجیری افتاد    که بر 

شاخه هایش چند    انجیر رویید   ه بود    .
 باغبان با تعجب گفت: نکند    خواب مــی بینم ؟ این فصل و 
میوه انجیر؟باغبان با خود   ش گفت : بهتر اســت میوه ها را 
به پاد   شــاه هد   یه کنم تا جایزه ای به من بد   هد   . با این فکر به 
طرف قصر پاد   شــاه راه افتاد   . د   ربان ها پرسید   ند   : با شاه چکار 
د   اری؟ باغبان گفت: آمد   ه ام هد   یه مخصوصی به شاه تقد   یم 

کنم. 
 شاه از د   ید   ن انجیرها خوشحال شد   . د   و سه تا انجیر خورد    و 

گفت : از این باغبان د   ر قصر پذیرایی کنید    تا برگرد   م .

باغبان فکر کرد    که شاه برمی گرد   د    و جایزه خوبی به او می 
د   هد    اما موضوع این بود    که شــاه به شــکار می رفت. شکار 
شاه چند    روزی طول کشید    وقتی به قصر برگشت د   لخور و 
ناراحت به اتاق خوابش رفت. چون نتوانسته بود    شکار کند   ، 

کسی هم جرات نکرد    د   رباره باغبان با او حرفی بزند   .
 چند    روز گذشت. صاحب باغ با اعتراض گفت: به شاه بگویید    
مرا مرخص کند    ولی آنها جواب د   رستی به او ند   اد   ند   . باغبان 
صد   ایش بلند    شد   . د   اد    و بید   اد    راه اند   اخت و خود   ش را به د   ر و 
د   یوار کوبید   . اطرافیان شاه هم ناراحت شد   ند    و او را به عنوان 

د   یوانه به تیمارستان فرستاد   ند   .
 صاحب باغ مد   ت ها د   ر تیمارســتان ماند    و د   یگر کسی باور 

نمی کرد    که او سالم است و د   یوانه نیست.
 از قضای روزگار یک روز شــاه با د   رباریانش برای بازد   ید    از 
تیمارستان به آنجا رفت. باغبان او را د   ید    و تمام ماجرا را برای 

شــاه تعریف کرد   . شــاه خند   ید    و گفت: چه سرنوشت بد   ی 
د   اشته ای. حاال د   ستور می د   هم که تو را آزاد    کنند    و بعد    تو را 

به خزانه من ببرند    و هر چه خواستی برد   ار.
 باغبان را خزانه جواهرات شاه برد   ند    .مد   تی د   ر خزانه گشت 
و به خزانه د   ار گفت : آنچه من می خواهم د   ر اینجا نیســت . 
پرسید   ند   : تو چه می خواهی ؟ باغبان گفت : به د   نبال یک تبر 
تیز و یک جلد    قرآن می گرد   م. خبر به پاد   شاه رسید   . باغبان 
را صد   ا کرد    و گفت: چــرا به جای جواهــرات ) تبر و قرآن ( 

می خواهی !
 صاحب باغ گفت: تبر را به د   لیل این می خواهم که با خود    به 
باغ ببرم و د   رختی را که بی موقع میوه د   اد    و مرا به این د   رد    و 
رنج اند   اخت ببرم و قرآن را هم به این د   لیل که پیش فرزند   انم 
ببرم و آنها را به قرآن قســم بد   هم که به طمــع مال و د   نیا و 
جایزه به کارهایی مثل کاری که من کرد   م د   ست نزنند   .  از آن 
به بعد    ، به کسی که می خواهد    محبت و لطف بی موقع انجام 
د   هد    می گویند    : د   رختی را که د   ر غیر فصل بار بد   هد    باید    از 

ریشه د   رآورد    .

ضرب المثل 

د   رختی را که د   ر غیر فصل بار بد   هد   ،باید    از ریشه د   رآورد   

مینره 
آرام پور

سبا 
خد  ری 
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پیشنهاد سردبیر: 
سوء استفاده از عکس سلیمی در دست پیگیری است

مستطیل سبزک

سایت عرب زبان کورا از موافقت باشگاه االتحاد سوریه جهت انتقال 
قرضی دروازه بان خود بــه تیم نفت تهران خبر داد. کورا نوشــت: 
باشــگاه االتحاد سوریه به ریاست عبدالغنی تشــکیل جلسه داد و 
موافقت خود را برای انتقال ابراهیم العالمه به تیم نفت تهران اعالم 
کرد. قرارداد این دروازه بان سوری بنا بر ادعای کورا 4 ماه است. در 
ادامه این خبر آمده است: انتظار می رود دروازه بان تیم ملی فوتبال 
سوریه و باشگاه االتحاد عصر امروز )سه شــنبه( به تیم نفت تهران 
بپیوندد. این دروازه بان 25 ســاله سوری ســابقه بازی در تمامی 

تیم های ملی رده های سنی کشورش را دارد و متولد حمص است.

عضو کمیته فنــی اتحادیه فوتبــال آفریقای جنوبی بــه روزنامه 
»سان اسپورت« آفریقای جنوبی گفت: زمانی که جوردان )رییس 
SAFA( از مســابقات جام ملت هــای آفریقای جنوبــی در گابن 
بازگردد، کار انتخاب کاندیداهای نهایی و مناسب سرمربیگری تیم 
ملی آفریقای جنوبی را آغاز خواهیم کرد.به گزارش نسخه آفریقای 
جنوبی سایت »گل«، کارلوس کی روش، سرمربی پیشین تیم ملی 
آفریقای جنوبی که ماه گذشته نامه استعفای خود را به فدراسیون 
فوتبال ایران تســلیم کرد، به شــدت بحث حضــورش به عنوان 
سرمربیگری بافانا بافانا مطرح است. ســیکالس اما در مورد اخبار 
منتشر شــده در این خصوص اظهار داشت: ما تاکنون با هیچ مربی 
صحبتی نکرده ایم. تا زمانی هم که رییس اتحادیه از گابن بازنگردد، 
نمی توانیم کاری کنیم. کارلوس کی روش اخیرا در مصاحبه  با یکی 
از رســانه های آفریقای جنوبی گفته بود ســرمربیگری آفریقای 

جنوبی مایه غرور است؛ اما به ایران تعهد اخالقی دارد.

سرمربی تیم فوتبال پیکان می گوید که یکی از باشگاه ها به مهاجم 
خارجی تیمش پیشنهاد ۹۰۰ هزار دالری داده است.

گادوین منشــا، مهاجم نیجریه ای تیم پیکان مــورد توجه برانکو 
قرار گرفته است .او از باشــگاه خواسته مقدمات حضور این بازیکن 
در جمع سرخپوشــان را فراهم کنند ولی مجید جاللی به شدت با 
این انتقال مخالف است.جاللی اما بدون اینکه نامی از پرسپولیس 
بیاورد از پیشنهاد ۹۰۰ هزار دالری به منشــا سخن می گوید و به 
نظر می رسد منظور او همین تیم باشــد! جاللی می گوید:»منشا 
در یکی، دو بازی آخر عملکرد خوبی نداشــت؛ البته او عالوه بر این 
دو بازی، در چند روز اخیر هم در تمرین ها خوب ظاهر نشــد. فکر 
می کنم مذاکراتی که برخی تیم ها بــا این بازیکن انجام دادند روی 
ذهنش تاثیرگذاشته است. در حالی که قرارداد ما با منشا برای یک 
فصل ۱۱۰ هزار دالر اســت، یکی از باشــگاه ها پیشنهاد قراردادی 
۳۰۰ هزار دالری را برای یک نیم فصل داده بود و عنوان کرده برای 
فصل بعد هم حاضر است قراردادی ۶۰۰ هزار دالری با منشا ببندد. 
یعنی این بازیکن که برای یک فصل ۱۱۰ هزار دالر از باشگاه پیکان 

دریافت می کند، پیشنهاد ۹۰۰ هزار دالری دریافت کرده است!«

انتقال قرضی دروازه بان تیم ملی 
سوریه به نفت تهران

واکنش اتحادیه فوتبال 
آفریقای جنوبی به مذاکره با کی روش

 پیشنهاد  میلیاردی پرسپولیس 
به  مهاجم لیگ  برتری

منهای فوتبال

به نقل از یک سایت یونانی، دوران حضور درک بائرمن 
روی نیمکت تیم ملی بسکتبال ایران با تلخی به پایان 
رسید. او پس از یک ســال حضور در ایران، ناگهان به 
بهانه مشکالت خانوادگی، کار و قرارداد خود را رها کرد 
و به آلمان برگشت. فدراسیون بسکتبال ایران، شکایت 
رسمی خود را به فدراسیون جهانی بسکتبال، فیبا ارائه 
کرده و حاال در انتظار اظهار نظــر کمیته مربوطه در 
فیباست تا تشــخیص دهد آیا جدایی بائرمن از ایران، 
قانونی بوده یا خیر. تیم ملی بســکتبال ایران زیر نظر 
مهران حاتمی برای حضور در مســابقات غرب آسیا 

آماده می شود.

ســیامند رحمان به همراه پنج ورزشــکار دیگر به نام 
های ایهار  بوکی؛ شــناگر اهل بــالروس، عمرا دوراند؛ 
دونده اهل کوبا، مارســل هاک؛ دونده اهل ســوییس، 
صوفی یاسکو؛ شناگر نیوزلندی و بئاتریس ماریا ویو از 
ایتالیا در رشته شمشــیربازی با ویلچر به عنوان نامزد 
دریافت جایزه ورزشی جهانی الروس است. رحمان در 
این خصوص گفت: امیدوارم بتوانم با برنده شــدن این 
جایزه ارزشمند، افتخاری دیگر برای کشور عزیزم ایران 
رقم بزنم. این مراسم در تاریخ 2۶ بهمن ماه در موناکو 
برگزار می شود و امیدوارم بتوانم جایزه الروس را ببرم. 

به تازگی یکی از ســایت های آلمانی با انتشــار عکس 
المپیکــی بهداد ســلیمی در حال وزنــه زدن با انجام 
فتوشاپ مواد مخدر »ماری جوانا« را به جای وزنه تغییر 
داده اســت که واکنش تعــدادی از قهرمانان جهانی را 
در پی داشته است. غالمرضا سیاهپور دبیر فدراسیون 
وزنه برداری جمهوری اسالمی ایران در این مورد گفت: 
بهداد ســلیمی یکی از مفاخر ورزش جهان و المپیک 
است و ســوء اســتفاده از عکس این قهرمان جهانی، 
عملی ناپسند محسوب می شود. وی گفت: فدراسیون 
وزنه برداری اکنون در نخستین اقدام، نامه اعتراض آمیز 
خود را به کمیته ملی المپیک ارســال کرده و تقاضای 

رسیدگی در این زمینه را دارد.

ایران در انتظار نظر 
فدراسیون جهانی بسکتبال

سیامند رحمان به دنبال 
جایزه جهانی الروس

دبیر فدراسیون وزنه برداری:

سوء استفاده از عکس سلیمی 
در دست پیگیری است

تصمیم محروم شدن اســتقالل از نقل و انتقاالت از سوی 
فیفا به دلیل دیرکــرد در پرداخت بدهی عادل شــیحی 
بازیکن آلمانی این تیم در فصل گذشته اتخاذ شد و مدیران 
استقالل زمانی که تصمیم داشتند کارت آی تی سی سرور 
جباروف را دریافت کنند، از این موضوع مطلع شدند که در 
این پنجره نقل و انتقاالت اجازه اضافه کردن هیچ بازیکنی 

را به لیست خود ندارند.
باشگاه اســتقالل به دلیل مشــکالت مالی چند روز بعد از 
مهلت مقرر بدهی ایــن بازیکن را پرداخت کــرد که این 
تاخیر در پرداخت باعث شــد تا آبی های تهرانی از سوی 

فیفا با این جریمه سنگین رو به رو شوند.
حاال علیرضا منصوریان در آستانه بازی های حساس لیگ 
برتر و جام باشگاه های آسیا اجازه اســتفاده از خرید های 
جدید خــود را نــدارد و این اتفــاق و کــم کاری مدیران 
اســتقالل بعد از قضیه لیســت آســیایی این تیم یکی از 
بزرگ ترین رســوایی های مدیریتی به حساب می آید که 
در دوران مدیریت رضا افتخاری ثبت شده است؛همچنین 
الزم به ذکر اســت که این حکم از سوی فیفا قطعی است و 
آبی های تهرانی نمی تواننــد از بازیکنان جدید خود مانند 
آندرانیک تیموریان، ســرور جباروف و روزبه چشــمی در 
لیگ برتر و جام باشگاه های آســیا استفاده کنند تا آبی ها 

شرایط دشواری را تا پایان فصل تجربه کنند.
در این راستا معاون حقوقی و انضباطی باشگاه استقالل در  
خصوص محرومیت بین المللی استقالل در نقل وانتقاالت 
و به مشــکل خوردن این باشــگاه برای انجــام کارهای 
انتقال سرور جباروف اظهار داشــت: درباره نقل وانتقاالت 
بین المللی، آقای مأنوسی فر در جریان امور و کارها هستند 
که در این خصوص هم چیزی به ما اعالم نشــده است. ما 
در نقل وانتقاالت داخلی مشکل داشــتیم که این موضوع 
حل شــد.وی افزود: رضا افتخاری، مدیرعامل باشگاه در 
جلسه با مدیران ارشــد فدراســیون فوتبال به مطالبات 
استقالل اشاره و مدیران فدراسیون را متقاعد کرده است 
که ۱۰ درصد از بدهی های استقالل از طریق طلب هایی 
که باشــگاه دارد، برداشــت کنند. مدیران فدراسیون 
فوتبال متقاعد شــدند و دیگر در بحــث نقل وانتقاالت 

داخلی مشکلی نداریم.

با این حال آبی ها با ارسال نامه ای به کمیته حل اختالف 
 فیفا، تالش خود را بــرای لغو یا تعلیق حکــم این کمیته 

آغاز کردند.
در این میان سجادشــهباززاده با دریافــت رضایت نامه، 
جداییش را از باشگاه آالنیااســپور قطعی کرد تا مشتریان 

لیگ برتری کشورمان دوباره به تکاپو بیفتند.
باشگاه استقالل امیدوار اســت این مهاجم گلزن باردیگر 
پیراهن آبی را برتن کند؛ اما محرومیت استقالل از فعالیت 
در فصل نقل و انتقاالت، عمال رفتن ســجاد به استقالل را 
منتفی می کند. مگر اینکه در این مدت کوتاه، اســتقالل 
کلیه بدهی های خود به بازیکنان خارجی را پرداخت کند 
تا عالوه بر بازگشت شــهباززاده امکان اســتفاده از آندو، 

چشمی و جباروف هم فراهم شود.
درچنین شرایطی؛ شایعه قرمزپوش شدن شهباززاده بیش 
از پیش قوت می گیرد و بار دیگر نام پرسپولیس به عنوان 
جدی ترین مشتری شهباززاده مطرح می شود؛ البته گفته 

می شــود امیرقلعه نویــی هم تمایل 
خودش را به جذب شهباززاده 

اعــالم کــرده و بــه این 
تراکتورســازی  ترتیب 
هــم دومین مشــتری 

شــهباززاده  قرمــز 
است.

اوضاع بــرای آبی 
پایتخت  هــای 
خوب نیســت و 
هــردم از این باغ 
رســد.   می  بری 
باشــگاه استقالل 

صبح روز گذشــته 
با ارســال نامه ای به 

کمیته حــل اختالفات 
ارائــه  و  فیفــا  

مســتندات خود از این کمیته درخواست کرد تا رای خود 
را در این پرونــده تغییر دهد تا آبی هــا بتوانند بازیکنانی 
را که جذب کرده اند، در مســابقات پیش رو مورد استفاده 
قرار دهند.هر چند به نظر می رسد با توجه به فرصت چند 

روزه تا پایان فصل نقل و انتقاالت تالش 
مدیران استقالل تالشــی بی ثمر باشد؛ 
اما مدیران این باشگاه که مدعی هستند 
بدهی شیحی را در زمان مقرر پرداخت 
کرده اند، امیدوارند تا این حکم لغو و یا 
تعلیق شود. اگر این اتفاق نیفتد، از حاال 
می توان پیش بینی کرد که مشــکالت 
علی منصور بیش از پیش خواهد شــد و 
سرمربی آبی ها روزهای سختی را پیش 

رو خواهد داشت. 

 این حکم از 
سوی فیفا 

قطعی است و 
آبی های تهرانی 

نمی توانند 
از بازیکنان 
جدید خود 

مانند آندرانیک 
تیموریان، سرور 
جباروف و روزبه 
چشمی در لیگ 

برتر و جام 
باشگاه های 

آسیا استفاده 
کنند

باشگاه استقالل تهران از ســوی فیفا به دلیل بدهی 
به بازیکنان خارجی این تیم از پنجره نقل و انتقاالت 

زمستانی محروم شده است.

دردسرهای علی منصور تمامی ندارد؛

شهباززاده یک گام به پرسپولیس و تراکتور نزدیک شد
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شهرداری

ویژه

پیشنهاد سردبیر: 
چشم شهر روشن!

مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان پیشنهادداد:

احداث فاضالب های دو قلو
در منازل شهری

مدیر هماهنگی و نظارت بر مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان:

رشد 22 درصدی بودجه سازمان های 
وابسته به شهرداری در سال 96

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان در مرکز 137:

ترافیک آمادگاه کاهش می یابد

مدیرمنطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل احداث بوستان محلی
 امامزاده احمدرضا تا پایان بهمن ماه

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: 
طرح پیشــنهادی الزام احداث فاضالب های دو قلو در منازل در 
پروانه های ســاختمانی به شورای شــهر اصفهان ارائه شده و در 

انتظار تصویب است.
احمد ســلیمانی پور اظهارکرد: با توجه به اینکه شــهر اصفهان 
محدودیت منابع آب دارد، سیاســت هایی که در برنامه اصفهان 
1400 قرار گرفته، بر مبنای توســعه و بهبود فضای سبز شهری 
است. وی با اشاره به اینکه طرح جامع آب که شامل احداث منابع 
ذخیره و کلکتورها برای نقل و انتقال آب اســت، در دســتور کار 
قرار دارد، گفت: برای اســتفاده از آب نامتعارف و آب جریان های 
سطحی و پساب، می توان با ایجاد تصفیه خانه های آب اقدام کرد 
که پســاب را از نظر کیفی برای فضای سبز قابل استفاده می کند.

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با 
تاکید بر استفاده از آب های خاکســتری، تصریح کرد: در منازل، 
بخشی از آب به راحتی از دست می رود که به آب های خاکستری 
معروف است؛ به عنوان مثال در فصل زمســتان وقتی افراد وارد 
حمام می شوند، برای گرم شــدن آب مقدار زیادی از آن یا هنگام 
شستن ظروف، بخشی از آب هایی که می توان در فضای سبز برای 
آبیاری اســتفاده کرد، به هدر می رود که با طرح پیشنهادی این 

سازمان می توان این آب ها را به چرخه مصرف بازگرداند.

به گزارش ایمنا، جلسات شورای سازمان های وابسته به شهرداری 
در دی ماه برگزار شــد و پس از بررســی عملکرد آنها در 8 ماهه 
سال 95 بودجه های اصالحی آنها برای ســال 96 مورد بررسی و 
تصویب قرار گرفت. بهروز نصرآزادانــی در این رابطه عنوان کرد: 
در این جلســات افزون بر تعیین سیاســت ها و خط مشــی های 
اصلی ســازمان ها، اهداف و برنامه های هر سازمان برای سال آتی 
مورد رســیدگی قرار گرفت و پس از تطبیق آنها با سیاست های 
کالن شهرداری، تایید و تصویب شــد. وی افزود: بر همین اساس 
و باتوجه به سیاســت افزایــش همکاری های بین ســازمانی در 
مجموعه بزرگ شهرداری شامل مناطق پانزده گانه، سازمان های 
وابسته و شــرکت های تابعه و همچنین تقویت سرمایه گذاری و 
مشــارکت با بخش خصوصی در برنامه راهبردی اصفهان 1400، 
با برگزاری شورای سازمان های وابسته به شهرداری اصفهان، کل 
بودجه اصالحی سازمان ها با عددی بالغ بر 11,378میلیارد ریال 
تصویب شد. مدیر هماهنگی مناطق و ســازمان های شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: ســازمان های عمــران، ورزش و حمل بار و 
کاال، با نرخ رشــد به ترتیب 27، 26 و 20 درصد افزایش نســبت 
به بودجه مصوب 95، در میان سازمان های وابسته باالترین درصد 
افزایش اصالح بودجه را به خود اختصــاص داده اند. نصرآزادانی 
خاطرنشــان کرد: از کل بودجه ســازمان ها، رقم 6820 میلیارد 
ریال یعنی 60درصــد آن به اجرای پروژه قطار شــهری اصفهان 
اختصاص و تعلق دارد. وی اظهارکرد: با توجه به اهداف و برنامه ها 
و اولویت های شهرداری در خدمات رســانی به مردم، کل بودجه 
سازمان های وابســته در ســال 1396 برابر با 13,888 میلیارد 
ریال با رشدی نزدیک به 22درصد نسبت به اصالح بودجه 95 به 

تصویب شورای سازمان های وابسته به شهرداری رسید.
در این میــان، با توجه به اولویت ورزش، ســالمت و تندرســتی 
شهروندان در برنامه های فرهنگی اجتماعی شهرداری، پیشنهاد 
بودجه 96 ســازمان ورزش با رشــدی برابر با 32درصد نسبت به 
اصالح بودجه 95 و رشــدی برابر 66 درصد نســبت به پیشنهاد 
بودجه 95، باالترین درصد افزایش بودجــه را به خود اختصاص 

داده است.

مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان از افتتاح پارکینگ و خیابان 
فرشادی حدفاصل خیابان های استانداری و باغ گلدسته تا پایان 
امسال خبر داد. حسین کارگر با حضور در مرکز ارتباطات مردمی 
137 اظهار کرد: احداث خیابان فرشادی، حدفاصل خیابان های 
استانداری و باغ گلدسته که از مهرماه امســال آغاز شد، تا پایان 
سال به بهره برداری می رسد. وی با بیان اینکه در زیر این خیابان، 
پارکینگی با ظرفیت 300 خودرو پیش بینی شــده است، افزود: 
آزادسازی و احداث خیابان فرشادی با هزینه ای بالغ بر 20میلیارد 
تومان انجام شــد تا بار ترافیکــی خیابان آمادگاه و مرکز شــهر 
کاهش یافته و مشــکل پارک خودروها در این منطقه رفع شود.

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان تصریح کرد: امسال با همکاری 
سازمان نوســازی و بهســازی در محورهای تاریخی این منطقه، 
10میلیارد تومان برای ســاماندهی معابر و احیای گذر بافت های 
تاریخی هزینه شد که ســنگفرش میدان امام)ره(، خیابان سپه و 

خیابان حافظ از جمله پروژه های انجام شده است.

مدیرمنطقه 14 شــهرداری اصفهــان گفت: بوســتان محلی 
امامزاده احمدرضا تا پایان بهمن ماه تکمیل می شود.

علی شمســی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: احداث 
بوســتان های محلی برای ایجاد فضایی بانشــاط در محالت در 

دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفته است.
وی افزود: در این راستا بوســتان امامزاده احمدرضا در خیابان 

بعثت به مساحت 4 هزارمترمربع در دست اجراست.
مدیرمنطقه 14 شــهرداری اصفهــان با بیان اینکــه این پروژه 
تاکنون 90 درصد پیشــرفت داشته اســت، ادامه داد: بوستان 
امامــزاده احمدرضا بهمن مــاه در اختیــار شــهروندان قرار 
 می گیرد. شمسی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه اعالم کرد: 
 پیاده رو ســازی و ســاماندهی خیابان عمان ســامانی به طول

 450 متر در خیابان الله شمالی در دست اجراست.
وی با اشــاره به اینکه این پــروژه تاکنون 80 درصد پیشــرفت 
داشــته اســت، افزود: این پروژه با اعتبــار 800 میلیون ریال 

به زودی تکمیل می شود.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: باغ پرندگان برای پذیرایی از گردشگران نوروزی 
نو نوار می شود. حسن شــفیعی اظهار کرد: باغ پرندگان در سال 1375 با مساحت 
55 هزار متر مربع به همت شــهرداری اصفهان در بیشــه ناژوان احداث شد. وی از 
ساماندهی این مجموعه تفریحی خبر داد و افزود: ساماندهی و زیباسازی مجموعه 
گردشگری و تفریحی باغ پرندگان به منظور آماده سازی این مجموعه در ایام نوروز، 
در دست اجرا قرار گرفت. شفیعی بیان کرد: عملیات اجرایی مرمت سنگ فرش ها، 
رنگ آمیزی تمامی سازه ها و المان ها، نصب تابلوهای راهنما، به روز رسانی تاسیسات 
و... در حال انجام است. مدیر طرح ساماندهی ناژوان اعالم کرد: فعالیت های عمرانی 
و خدماتی برای میزبانی، تنها به باغ پرندگان ختم نمی شــود بلکه در تمامی مراکز 

گردشگری و محدوده پارک جنگلی ناژوان اقدامات ویژه ای در حال انجام است.

مدیرکل کمیتــه امداد اســتان اصفهان با تاکیــد برتالش این نهــاد و خیران 
استان در ســاخت و خرید منزل مســکونی نیازمندان، ازکمک 122میلیارد و 
600میلیون ریالي بــه منظور احداث و خرید منزل مســکونی برای نیازمندان 
اســتان اصفهان خبر داد. حمیدرضا شــیران در دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی اســتان گفت: از ابتــدای امســال تاکنــون 122میلیارد و 
600میلیون ریال برای احداث و خرید منزل  مســکونی 464 مددجوی شهری 
و روستایی تحت پوشش این نهاد از محل اعتبارات دولتی کمیته امداد وکمک 

خیران و همچنین آورده خانوارها هزینه شده است.
وی گفت: بیشترین کمک های ارائه شده در بخش مسکن مددجویان روستایی 

در شهرستان های فریدونشهر و خوروبیابانک بوده است.

مدیرطرح ساماندهی ناژوان:

باغ پرندگان برای پذیرایی گردشگران نوروزی نو نوار می شود
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

اختصاص 122 میلیارد ریال اعتبار در احداث منازل برای نیازمندان

قاب شهر

جانشین فرمانده انتظامی استان در نشست تخصصی 
بررسی تاثیر آلودگی هوا بر رفتارهای اجتماعی گفت: 
وقتی شهردار شهرمان با دوچرخه رفت و آمد می کند 
فقط تقدیر و تحســین از آن کافی نیســت و باید او را 
سرمشق خود قرار دهیم. همه مســئولین باید بدانند 

که مردم به رفتار ما نگاه می کنند نه گفتار ما.
 سرهنگ حســین زاده جانشــین فرمانده انتظامی 
استان در نشســت تخصصی بررســی تاثیر آلودگی 
هوا بر رفتارهای اجتماعی شــهروندان گفت: اگر شهر 
ما آلودگی زیســت محیطی داشته باشــد و ما به آن 
توجه نکنیم این نشــانه ناخردی و بی توجهی ماست 
که درنتیجه  افزایش بیماری های خاص، ســرطانی 
و ms را به دنبال دارد. وی افزود: طبق بررســی های 
انجام شــده  بــه ایــن نتیجه رســیدیم کــه میزان 
آلودگی های هوا و زیســت محیطی تاثیر بســیاری 
بر اعصــاب و روان افــراد دارد. وی با بیــان تاثیرات 
جرم خیز بــودن عوامل رفتاری عنــوان کرد: اگر یک 
نفر بیماری جســمی داشته باشــد زمینه ارتکاب به 
جرم آن افزایش می یابد. سرهنگ حسین زاده گفت: 
عامل دیگری که باعث ارتکاب جرم می شــود شرایط  
اجتماعی از قبیل فقر و فحشاســت؛ ولی امروزه باید 
شــرایط اکولوژی محیط زیســتی را هم به آن اضافه 
و عنوان کنیم که شــرایط آلودگی هــوا  باعث  ایجاد 
جرم می شود. وی اظهار کرد: 4  سال پیش شهرداری 
اصفهان درخصوص آلودگی هوا، فراخوان جذب مقاله 
داده بود که  من و همکارانم  طی مطالعاتی درخصوص 
دو  شهر، برای شاهین شهر که تحت تاثیر پاالیشگاه و 
زرین شهر که متاثر از شرکت ذوب آهن بود، انجام شد 
و نتیجه تحقیقات، جرم خیز بودن آن شهرها را اثبات 
می کرد؛ به طــوری که میزان  جرایم خشــن ازقبیل 
قتل، تجاوز و... در شــهرهایی که در معرض آلودگی 
زیست محیطی هستند، نسبت به دیگر شهرها بیشتر 
است. حسین زاده اظهار کرد: شهر اصفهان 63 درصد 
وقوع جرم دارد و این به خاطر میزان آلودگی هواست؛ 
هرچند امروز دغدغه ما فقط آلودگی هوا نیســت که 
نمی توانیم آن را نجات دهیم بلکه عادت های ترافیکی 
غلط اســت. وی ادامــه داد: رفتار پلیس، شــهردار، 
روحانی و کسبه اصفهانی باید با دیگر شهرها متفاوت 
باشد، چرا که اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اسالمی است و در زمینه شــهادت و ایثار و مردانگی 

حرف اول را می زند.

جانشین فرمانده انتظامی استان:

مردم به رفتار ما
نگاه می کنند، نه گفتار ما

با مسئوالن

به گزارش تسنیم، اگر چه فاجعه پالسکو عبرت دردناکی بود ولی 
ای کاش اگر قرار بود درس عبرتی بگیریم، به این سختی نبود! 
شاید این مســئله یکی از عادت های ما شده که باید یک تجربه 
تلخ را به طور کامل  و با تمام وجود لمس کنیــم تا از آن درس 
بگیریم و این در حالی است که  تجربه های دیگری در بخش های 
دیگر داشته ایم که در همان جو و موقعیت فوران می کند و پس 
از مدتی در نطفه خاموش می شــود. اگر گشتی در خیابان های 
اصفهان بزنید فرسودگی ساختمان های آن را به وضوح می بینید: 
در راسته  چهارباغ طبقه باالی فروشگاه ها اتاق هایی با ستون های 
خمیده و رنگ و رو رفته که به ســختی راســت ایســتاده اند و 
معماری آنها نشان از دوره پهلوی دارد.در خیابان مرکزی شهری 
از جمله کاشــانی نیز از این گونه ســاختمان ها دیده می شود 
و این درحالی است که به گفته مســئوالن در خیابان فردوسی 
نیز وضعیت ساختمان های تجاری از لحاظ ایمنی خوب نیست. 
در واقع ماجرای عبرت گیری به قدری در اصفهان جدی شــد 
که اســتاندار اصفهان نیز دســتوری مبنی بر وضعیت ایمنی 
ســاختمان ها و بناهای موجود صادر کرد، حتی این مسئله به 
عنوان موضوع و سرفصل نخست سخنان اعضای شورای شهر 

مطرح شد.
مدیران از حادثه پالسکو درس بگیرند

رســول زرگرپــور در نخســتین جلســه کارگــروه ایمنی 

ساختمان های اســتان اصفهان گفت: وقتی حوادث تاسف بار 
و دلخراشی همانند حادثه  پالســکو اتفاق می افتد، مهم ترین و 
اصلی ترین کاری که مدیران بایــد انجام دهند درس گرفتن از 
این حوادث است تا زمینه های بروز این گونه موارد را در استان 

به حداقل برسانند.
وی به حادثه پالسکو اشــاره کرد و یادآور شد: حادثه ای که در 
مجتمع تجاری پالســکوی تهران اتفاق افتاد یک هشــدار به 
مدیران بود که تا قبل از اینکه اتفاقی بیفتد، حوادث پیش بینی 
و ساختمان های پرخطر شناسایی شوند و مشکالت آنها مرتفع 
گردد. وی در ادامه این جلسه با اشاره به مبحث 22 مقررات ملی 
ساختمان )بازرسی 10 ساله ساختمان توسط نظام مهندسی( 
گفت: استان اصفهان برای نخســتین بار در کشور این طرح را 

اجرایی می کند.
استاندار اصفهان گفت: با اجرا شدن این طرح، ساختمان ها باید 
هر 10سال یکبار توســط نظام مهندسی از لحاظ فنی بازرسی 
شوند و اگر مشکالتی از لحاظ ایمنی دارند قبل از آنکه حادثه ای 
اتفاق بیفتد بر طرف شود که با توجه به ساخت بناهای بلندمرتبه 

زیاد در اصفهان، بسیار مهم است.
ساختمان های غیر ایمن اصفهان شناسایی شود

اعضای شورای شــهر اصفهان نیز در نشست این هفته خود به 
مسئله نبود ایمنی ساختمان های اصفهان اشاره کردند. رییس 

کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان 
با اشاره به حادثه پالســکو گفت: حادثه ساختمان پالسکو باید 
برای مسئوالن درس عبرت باشد و این موضوع اهمیت مدیریت 

بحران را بیشتر نمایان می کند.
عبدالرسول جان نثاری افزود: باید ســاختمان های غیر ایمن، 
شناســایی و به ســاختمان هایی کــه از ایمنی کافــی و الزم 
برخوردارند پالک ایمنی داده شــود تا در صــورت بروز حادثه، 
مکان آن از لحاظ ایمنی شناسایی شده باشد و سپس عملیات 

امداد انجام شود.
مشابه ساختمان پالسکو در اصفهان وجود دارد

نورا... صلواتی عضو شورای شهر اصفهان نیز تصریح کرد: مشابه 
ســاختمان پالســکو در اصفهان هم وجــود دارد، بارها مردم 
با مراجعه خود به شورای شــهر از نا ایمن بودن ساختمانی در 
خیابان فردوسی خبر داده اند؛ این ساختمان 14 واحدی تبدیل 
به ساختمانی با 70 واحد تجاری شده که ایمنی آن نیز رعایت 

نشده است.
وی افزود: به علت ســودجویی برخی از افراد، ایمن کردن این 
ساختمان دچار مشکل شده است؛ این ساختمان 70 واحدی 
که روزانه با حضور جوانان شلوغ می شود، تنها دارای یک درب 
خروج یک متری است. باید پرسید که آیا مسئول این ساختمان 
فکر بروز ناگهانی اتفاقات را کرده است؟! غیر از آن، توجه و هشدار 
به همه مراکز جمعیتی است که اگر ایمن نیستند ایمن سازی و 
نصب پله های اضطراری را ایجاد کنیم. تصور کنید در مساجد 
ما، اعم از قدیمی و جدید، اگر کوچک ترین حادثه ای ایجاد شود 
چه فاجعه و مصیبت هایی به بــار می آید! وی گفت: باید ایمنی 
ساختمان های تجاری دوباره ارزیابی شــود تا در مواقع بحران 

شاهد تلفات جانی نباشیم.
مصالح اشــتعال زایی که در نمای ساختمان ها استفاده 

می شود
بهروز مقدم کارشــناس راه و ســاختمان، در مــورد ارزیابی 
ساختمان ها گفت: متاسفانه ما در ارزیابی و بررسی دقیق ایمنی 
ساختمان سازی ضعیف هستیم و این در حالی است که حتی 
مقررات نیز به درستی اعمال نمی شــود و برای این مسئله که با 
جان افراد در ارتباط اســت باید راه و چاره ای جدی اندیشیده 

شود.
وی افــزود: این نکتــه را نبایــد فراموش کنیم کــه اهمیت 
آتش سوزی از حوادثی مانند زلزله اگر بیشتر نباشد کمتر نیست؛ 
پس باید مســئله مقاومت بناها در وقوع حــوادث و همچنین 
خســارت های پس از آن مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس 
با توجه به مصالح و نمای ســاختمان ها تصریح کرد: عامل مهم 
دیگری که آتش سوزی در ســاختمان های بلندمرتبه را تهدید 
می کند، اســتفاده از مصالح ساختمانی غیراســتاندارد و قابل 
اشتعال است که در بیشتر ســاختمان ها به عنوان نما استفاده 
می شود. وی افزود: اگرچه کشورهای توسعه یافته از این مصالح 
اشتعال زا مانند کامپوزیت  دیگر استفاده نمی کنند، این مسئله 
باید در ایران نیز ممنوع شــود. اگرچه به دلیــل قیمت ارزان، 
این گونه نماها در اغلب ساختمان های بلند به کار می رود که این 

نگران کننده است.

وقتی حوادث تاسف بار 
و دلخراشی همانند 

حادثه  پالسکو اتفاق 
می افتد، مهم ترین و 
اصلی ترین کاری که 

مدیران باید انجام 
دهند درس گرفتن 
از این حوادث است 

تا زمینه های بروز 
این گونه موارد را 

در استان به حداقل 
برسانند

وقتی یک حادثه درس عبرت می شود؛

 ساختمان هایی به رنگ پالسکو در اصفهان

پالسکو که با خاک یکسان شد، تلنگری زد به مسئوالن اصفهانی تا بدانند که مجتمع های تجاری اصفهان 
هم حال و روز خوبی ندارند و از ایمنی کافی برخوردار نیستند.

جریان آب در رودخانه زاینده رود که صبح یکشــنبه برای اســتفاده کشاورزان 
اصفهانی جاری شــد، بعد از بازگشایی دریچه های ســد زاینده رود و طی کردن 
مســیری حدود 110 کیلومتر، بامداد دیروز به شــهر اصفهان رسید. جریان آب 
هرچند برای مدتی کوتاه در بستر رودخانه خشک زاینده رود جاری شده، اما حضور 
کوتاه مدت این میهمان زمستانی، شادی و نشاط اهالی نصف جهان را موجب شده 
است. شهروندان اصفهانی که از ســاعات ابتدایی بامداد دیروز در انتظار ورود آب 
به دروازه های رودخانه این شهر بودند، سرانجام نیمه های شب صدای پای آب را 
در رگ های این رودخانه شنیدند. براساس اعالم شرکت آب منطقه ای اصفهان، 
جریان زندگی بخش زاینده رود برای کشــت پاییزه دوم کشــاورزان اصفهانی به 
مدت 22 روز جاری اســت.  علی بصیرپور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه  ای اصفهان، پیرامون بازگشایی سد زاینده رود گفت: پس از توافق با نظام 
صنفی کشاورزی و هماهنگی های صورت گرفته با کمیته 5 نفره، رهاسازی آب به 

مدت 22 روز برای کشت کشاورزی انجام شد. 
به گزارش تســنیم، کمیته 5 نفره تصمیم گیر، برای اســتفاده بهره بــرداران از 
آب زاینده رود متشــکل از مدیرعامل آب منطقه ای اســتان اصفهــان، نماینده 
استاندار، فرماندار اصفهان، نماینده کشــاورزان و نماینده جهاد کشاورزی استان 
اصفهان اســت که برای تحویل آب به کشــاورزان به منظور انجام کشت پاییزه 
دوم تصمیم گیری کردند. در یازدهمین جلسه شــورای هماهنگی حوضه آبریز 
زاینده رود که با حضور وزیر نیرو برگزار شــد، پس از بررسی کارشناسی وضعیت 
ذخیره سد زاینده رود، رهاسازی آب زاینده رود برای انجام کشت کشاورزان تایید 

شده بود.

صدای پای آب در گوش اصفهان پیچید؛

چشم شهر روشن!
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »جنگ نرم ایران و آمریکا« یکی از کتاب های پژوهشی موسسه 
قدر والیت اســت که در آن به چند موضوع بســیار مهم یعنی تقابل 
اعتقادی و مبنایــی ایران و آمریکا، مراکز تصمیم ســاز جنگ نرم در 
آمریکا و راهبردهای آن و تولید و تقویت قدرت نرم جمهوری اسالمی 

پرداخته شده است.
در این کتاب مؤلف سعی کرده با اســتناد به اطالعات منتشر شده و 
واقعیت های موجود و بیانات حضرت امام خمینی )ره( و رهبر معظم 
انقالب اســالمی، رویارویی جنگ نرم آمریکا به نمایندگی اســتکبار 

جهانی و ایران اسالمی را بررسی، تشریح و توضیح دهد.
مطالعه ایــن کتاب، عالوه بر ایجاد شــناخت و بصیرت الزم نســبت 
به عده و ُعده به کار گرفته شــده توســط آمریکا و غــرب علیه نظام 

جمهوری اسالمی و فهم نقشه ها و راهکارهای این دشمنان کینه توز 
و فریبکار، شــناخت خوبی از توانمندی های نرم جمهوری اسالمی را 
ارائه می دهد تا نشاط و شــادابی و امید به آینده روشن این رویارویی 
هویت انســانی، در مردم ایران اســالمی - به ویژه جوانــان - بیش از 
گذشته شود و وسوســه ها و آیه های نومیدی دشــمنان و مزدوران 

داخلی آنها نتواند انگیزه مقاومت و ایستادگی را فروکش کند. 
در بخشی از کتاب آمده است:

اســتکبار جهانی، چند طرح اصلی را در جنگ نرم به کار گرفته است 
که بین آنها و ضمن ایــن طرح ها، از امکانات ســخت افزاری خود از 
جمله امکان حمله نظامی استفاده کرده است. مهم ترین این ترفندها، 
توطئه مقابله با دین از طریق دین است که از ظرفیت های موجود در 
کشورهای اسالمی و برداشت های انحرافی، علیه دین و تحول معنوی 

استفاده می کند.

کوفته پنیری

لبخندک

گوناگون

هنر قدیم و جدید

مواد الزم:پنیرسفید  300 گرم،جعفری 
خردشــده  یک پیمانه،ریحان خردشده  یک 
پیمانه،پیاز نگینی خرد شده یک عدد،کره20 
گرم،تخم مرغ  یک عدد، آرد ترجیجا سمولینا 

50 گرم،پنیر پارمزان رنده شده  100 گرم
مــواد الزم بــرای ســس گوجه 
فرنگی:گوجــه فرنگــی  8 عدد،ســیر 3 
حبه،بادام زمینی  20گــرم، روغن زیتون  4 

قاشق غذاخوری، نمک و فلفل  به میزان الزم
پیاز را داخــل کره پنج دقیقــه تفت دهید و 

نمک و فلفل را اضافه کنید. مواد را از روی اجاق گاز بردارید و بگذارید سرد شود.پنیر را له 
و با تخم مرغ مخلوط کنید. داخل یک ظرف دیگر آرد را با پنیر پارمزان رنده شده مخلوط 
کرده و دو مخلوط پنیری را روی هم بریزید. پیاز تفت داده شــده و سبزیجات خرد شده 
را اضافه کرده و داخل ظرف در بســته یک ســاعت در یخچال قرار دهید. سپس از مواد، 

توپک های یک اندازه درست کنید.
برای سس گوجه فرنگی، گوجه ها را نگینی خرد کرده و سیر را له کنید. بادام زمینی هارا 
کمی تفت دهید و گوجه فرنگی و ســیر را اضافه و با هم به مدت پنج دقیقه تفت دهید و 
نمک و فلفل را نیز اضافه کنید. داخل یک قابلمه آب نمــک را جوش آورید و توپک های 
پنیری را داخل آن بریزید و بگذارید تقریبا پنج دقیقه بپزد.سپس با دستمال حوله ای آب 

آنها را بگیرید و با سس گوجه و بادام زمینی سرو کنید.

 بامزه ترین باورهای خرافی
 در گوشه و کنار جهان

هنر از ابتدا با بشر بوده است. فعالیتی که از 
درون انسان می جوشــد تا جهان پیرامون 
را برایش زیباتر، قابل فهم تر و حتی قابل تحمل تر کند. ارسطو 
می گفت که هنر چیزی را که طبیعت قادر به تکمیل آن نیست، 

کامل می کند. 
بعضی از ایــن هنرهای جدیــد برای آدم هــای قدیمی چیزی 
در مایه های علوم غریبه اســت. مثال اگر یک نفــر بتواند از بین 
200-300 صفحه مطلب مربوط و نامربوط یک پاورپوینت 10 
صفحه ای دربیاورد که مخاطــب از روی آن متوجه  اصل مطلب 
شــود، یک هنرمند واقعی اســت. در حالی که مادر بزرگ من 
خدابیامرز معتقد بود اگر دختر بافتنــی اش خوب بود هنرمند 

است و اگر نبود اصال نباید به آینده نداشته اش امید داشت. 
حاال شاید شما بگویید این مثالی که زدی اصال هنر نیست، یک 
مهارت است که در انجامش هنر و سلیقه به کار رفته است. حرف 
شــما درســت؛ اما باور کنید که هنرهای جدید هیچ شباهتی 
به هنرهای قدیمــی ندارند. مثال آن موقع مــی گفتند که از هر 
انگشــت عروس باید 10 تا هنر بریزد؛ البته معلوم نکرده بودند 
که انگشــت های پا هم حساب اســت یا همان هنرهای دستی 
کافی اســت. عروس های قدیم هــم انصافا کم نمــی آوردند و 
هنرمندهای ماهری بودند مثال روی در شیشــه نوشــابه قالب 
بافی می کردند و بــا آن زیر قابلمه ای می ســاختند یا با پاکت 
های ســاندیس، ساک دستی درســت می کردند. هر کدام یک 
تابلوی کوبلن بافی یا منجوق دوزی 2 در 3 متر توی جهازشــان 
داشتند که از هر 3 تا یکی از آنها یا منظره کلبه ای کوهستانی در 
غروب بود یا چند تا اسب که در ساحل می دویدند. عروس های 
حاال دنبال یادگرفتن آشــپزی چینی هســتند، روبان دوزی و 
چرم دوزی می کنند، توی شیشــه، کاکتوس به عمل می آورند 
و بلدند که چطور عکس ها را توی اینســتاگرام روتوش کنند و 
در تلگرام گروه بسازند. اینها هنرهای دوره ماست یعنی اگر یک 
نفر این کارها را بلد نباشــد جلوی فامیل شوهر وامی ماند. حاال 
 یادگرفتن هنر هم راحت تر شــده و دیگر سینه به سینه منتقل

 نمی شود.
 این روزها بــرای هر چیزی یک اپلیکیشــن )ابــزارک( یا یک 
 ســی دی آمــده و در واقع یادگرفتن هنر ســی دی به ســینه 

شده است.

جنگ نرم ایران و آمریکا 

قانون های بی نظیر چربی سوزی)5(
کربوهیدرات ها را به تنهایی نخورید

یک راه برای اینکه هضم کربوهیدرات ها را کند کنید، این اســت که آنهــا را با پروتئین و 
 مقدار کمی چربی بخورید. هیچوقت فقط کربوهیدرات خالی نخورید. به عنوان مثال کاسه 

کورن فلکس را، با سفیده  تخم مرغ پخته یا پنیر همراه کنید.
همچنین می توانید به همراه وعده  غذایی تان، مقدار قابل توجهی ساالد، حبوبات سبز، کلم 
بروکلی و یا سبزیجات بخورید. این غذاها، ســرعت تجزیه و هضم تمام کربوهیدرات ها را 

می کاهند.
 قبل از خواب کربوهیدرات نخورید

این بار هم، داستان در مورد هورمون هاســت. شب ها، میزان نفوذ پذیری انسولین، کاهش 
می یابد. بدین معنی که برای هضم شــدن کربوهیدرات هایی که شــب خــورده اید، باید 
انسولین بیشتری نسبت به همیشه ترشح شود. شــما می دانید که سطح باالی انسولین، 

می تواند چربی سوزی را کم کند و فرآیند ذخیره  چربی را قوت ببخشد.
عالوه بر آن هنگامی که می خوابید، در ۹0 دقیقــه  آغازین، بدنتان هورمونی به نام هورمون 
رشد )GH( ترشح می کند که نوعی تجزیه کننده  چربی است. هورمون GH نه تنها چربی 
سوزی را افزایش می دهد، بلکه برای عضله ســازی و تقویت سیستم ایمنی بدن نیز مهم 
است؛ اما کربوهیدرات ها، برای ترشح هورمون GH مانند یک سد عمل می کنند. پس بهتر 

است با یکی از این دو حالت به رختخواب بروید:
با شکم خالی، یا حتی بهتر، با شکمی حاوی مواد پروتئینی، بدون هیچ کربوهیدراتی. این 
کار اجازه خواهد داد تا گلوکز خون )نامی علمی برای کربوهیدرات های هضم شده ای که در 

خون جریان دارند( پایین مانده و ترشح شبانه  هورمون GH آسان شود.

نداشاه نوری

باورهــای خرافه گرایانــه و انجام اعمال و مناســک 
غیرطبیعی آمیخته با باورهایــی از عوالم متفاوت، از 
همان ابتدا وجود داشــته و گستره آن، به مردم تمام 
کشورهای جهان رسیده است.به نظر می رسد ظهور 
عصرهای نوین تکنولوژی و دانش مدرن هم نتوانسته 
به راحتی این نوع باورهــای غیرعلمی را به طور کل 
ریشه کن کند و هنوز که هنوز است، اعمال خرافاتی 
حتی در کشورهای پیشرفته، طرفداران خاص خود 

را دارد. 
در اینجا چنــد عمل خرافــه را که در کشــورهای 
مختلف در ارتباط با غذا و خوراکی صورت می گیرد، 

برای شما برمی شماریم تا از آنها مطلع شوید:
گردنبنــدی از چیلــی؛ ایتالیــا: واژه

 cornicello یعنی فلفل چیلی در زبان ایتالیایی در 
اصل به معنی شــاخ کوچــک بــوده و احتماال این 
نام گذاری به دلیل ظاهر این فلفل است. این اعتقاد 
درمیان مــردم منطقه کاالبریا که در قســمت نوک 
چکمــه ایتالیا قرار دارد رایج اســت که کســی که 
گردنبندی با مدال چیلی داشته باشد، از چشم بد در 

امان خواهد بود.
اهمیت به تورتیال در مکزیک: مردم مکزیک 
بر این باورند که اگر تکه ای نان تورتیال از دستشــان 
رها شود و بر زمین بیفتد، به زودی میهمان ناخوانده 
یا کسی که دوستش ندارند از راه می رسد و آنها باید 
او را تحمل کنند. معلوم نیســت این بــاور خرافی از 
کجا آمده، امــا در هر صــورت مکزیکی ها در حین 

حمل تورتیال به شدت مراقب هستند.
حفظ کیک عروســی در آمریکا: عروس و 
دامادهای آمریکایی، قسمت باالی کیک عروسی را 
برش می دهند و در فریزر نگه می دارند تا سال بعد در 
سالگرد عروســی بخورند. در اینکه طعم و خاصیت 
مواد تشکیل دهنده کیک به طور کلی به هم می ریزد 
شکی نیست؛ اما در هر صورت آنها اعتقاد دارند، این 
قطعه کیک موجب خوشبخت شدنشان می شود و از 

این رو به انجام آن پایبندند.
رشته های دراز در چین: چینی ها طول رشته 
و نودل را به مثابه طول عمــر می پندارند و به همین 
دلیل، هرگــز آن را بــه تکه های کوتاه تر تقســیم 
نمی کنند. اگر به رســتوران چینی رفتیــد، چاقو و 
چنگال نخواهیــد و با اســتفاده از چوب مخصوص 

نودل، شروع به خوردن کنید.
آدامس نجویدن در ترکیه بعد از غروب: 
در ترکیــه، کســی پس از غــروب آفتــاب آدامس 
نمی جود، زیرا بر این باورند کــه جویدن آدامس در 
این زمان، مترادف با جویدن گوشت بدن مرده است. 
مهم نیســت که علم آن را رد می کند یــا نه. در هر 
صورت، کسی در ترکیه میلی به جویدن آدامس پس 

از غروب آفتاب ندارد.
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حضرت علی )ع(:
هر كه می  خواهد ايام عمر خود را آزاد زندگی كند، طمع را در دل 

خويش جاى ندهد.
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