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حواشی برگزاری جشنواره فیلم فجر اصفهان؛

پادرمیانی استاندار
میان متولیان برگزاری

مدیرکل انتقال خون اصفهان خبر داد:

افزایش 5 درصدی خون گیری در 
مراکز انتقال خون نسبت به سال 94

وقتي زمستان با مسئوالن
چهارمحال و بختیاری هماهنگ نباشد!
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان از تعیین حریــم کوه صفه و شــاه دژ و دنبال کردن 
ثبت ملی منطقه صفه خبر داد. فریــدون الهیاری اظهار کرد: 
در بحث شــاه دژ طی چند مدت اخیر میراث فرهنگی ورود 
پیدا کرده اســت و فعالیت های عمرانی این مجموعه شدیدا 
زیر نظر قرار دارد. در حال حاضر در حال تعیین تکلیف حریم 
شاه دژ و صفه هستیم و با ثبت این حریم و اضافه شدن منطقه 
صفه به آثار ملی، ضوابط آثار ملی بر آنجا حکم فرما خواهد شد. 
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان ادامه داد: وقتی 80 درصد از یك پروژه اجرایی شــده 
است، نمی توان در خصوص آن دستورات خارج از عرف صادر 
کرد، اما آنجایی که مداخله در سایت شاه دژ بوده است، سریعا 
وارد عمل شــده و کار را متوقف و کنتــرل کرده ایم. الهیاری 
در خصوص این موضوع که آیا میراث فرهنگی با شــهرداری 
اصفهان در برخی از پروژه های میراثی، تعامل و نادیده گرفتن 
برخی تحرکات را در دســتور کار دارد، گفت: در هیچ دوره ای 
به اندازه دوره فعلي پروژه های شــهرداری زیر نظر و ذره بین 
میراث فرهنگی نبوده اســت. اگر به ریزبینی ها در پروژه مترو 
و یا برپایی ســریع کارگاه ها در برخی از پروژه های دیگر مثل 
نهر فرشــادی توجه کنید، کامال مشخص است که ما چندان 
ســاده از تحرکات شــهرداری گذر نکرده ایم. وی ادامه داد: 
هیچ مماشــاتی با شهرداری اصفهان نداشــته ایم، اما باید در 
مورد صدور برخی دســتورات در خصوص پروژه هایی که در 
سال های پیش، تصمیم گیری یا در مورد آن حکم صادر شده 
مالحظاتی داشته باشیم تا دســتورات میراث، ناقض یکدیگر 
نباشــد. مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهان در خصوص وضعیت خیابان آقانورا... نجفی 
هم خاطرنشــان کرد: موضوع در خصوص خیابــان آقانورا...

نجفی تغییری نکرده و این خیابان تا در شــورای عالی میراث 
فرهنگی کشور مصوب نشــود، موضع میراث فرهنگی همان 
موضع قبلی خواهد بود. این خیابان به شــورا ارجاع شده، اما 

هنوز تصمیم گیری در خصوص آن صورت نگرفته است.

الهیاری خبر داد:
صفه، ثبت ملی می شود

خبر آخر سخنگوی دولت در اصفهان:

شرق اصفهان از تسهیالت آبی برخوردار می شود

روزهای سیاه سپاهان تمام نمی شوند؛

آرامش از دست رفته!
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اســتاندار اصفهان گفت: شــیوه کنونی توانمندســازی 
استان های محروم موجب می شود تا استان های برخوردار 
نیز محروم شــوند و به همیــن دلیل این شــیوه نیازمند 
تغییر است. رســول زرگرپور جمعه شــب در جلسه ای با 
مدیران اســتان اصفهان که با حضور محمــد باقر نوبخت 

در استانداری برگزار شد، افزود: نگرش کنونی به گونه ای 
است که استان های محروم پیشــرفت می کنند، اما روند 
رشد در استان های برخوردار متوقف می شود و مشکالت 
زیادی را برای آنها به وجود می آورد. وی افزود: بســیاری از 

زیرساخت های استان هایی که به اصطالح برخوردار...

 استاندار اصفهان: 
شیوه توانمندسازی استان های محروم

 نیازمند تغییر است
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پیشنهاد سردبیر:
دشمن دست از پا خطا کند نابود می شود

عکس روز

برگزاری جلسه مجمع تشخیص به 
ریاست آیت ا... موحدی کرمانی 

تبرئه مدیر پایگاه خبری- تحلیلی 
»پویش«

 سنگ تمام عراقی ها 
برای یک فرمانده ایرانی

نامه اساتید شریف به روحانی 

 ارسال مدارک تخلفات 
»حسین فریدون« به قوه قضائیه

به گزارش تسنیم، اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد 
از رحلت آیت ا... هاشمی رفســنجانی صبح دیروز به ریاست آیت ا... 
موحدی کرمانی برگزار شد. آیت ا... هاشمی رفسنجانی رییس فقید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز یکشنبه، 19 دی در پی بروز 
عارضه قلبی در بیمارستان شــهدای تجریش دار فانی را وداع گفت. 
الزم به ذکر است که دوره اعضای کنونی مجمع تشخیص  7 اسفند 

سال جاری به پایان می رسد.

مدیر پایگاه خبری- تحلیلی »پویش« در دادگاه رســانه تبرئه شــد. به 
گزارش ایلنا، پایگاه خبری-تحلیلی »پویش« که بعد از انتشار خبر امالک 
نجومی به دســتور دادستان فیلتر شــده بود، بعد از رسیدگی به پرونده 
این سایت اصالح طلب در دادگاه رســانه تبرئه شد.  گفتنی است سایت 

»معماری نیوز«  به مدیر مسئولی یاشار سلطانی همچنان فیلتر است.

سردار شــهید حاج سید حمید تقوی فر نخســتین فرمانده ایرانی 
است که مردم کشور عراق برای او در محل شهادتش در این کشور 

یادمانی نصب کردند. 
همزمان با ایام شهادت سردار شهید حاج ســید حمید تقوی فر از 
بنیان گذاران »حشد شــعبی« )نیروهای مردمی( در کشور عراق، 
مردم این کشــور به پاس قدردانی از زحمات ایــن فرمانده و نابغه 
اطالعات و عملیــات، در منطقه »عزیز بلد« زیارتگاه ســاخته اند و 
از یادمانی هم در روز 28 ســپتامبر میالدی امسال، در یک مراسم 

گرامیداشت چهار روزه رونمایی کردند.
در مراسم یاد بود این ســردار شــهید ایرانی که نزد مردم عراق به 
»ابومریم« شناخته می شــد، »مریم« فرزند ارشد این فرمانده پس 
از ادای ســالم نظامی به یادمان پدرش رســما آن را رونمایی کرد. 
در بخشی از مراسم گرامیداشــت حاج حمید تقوی فر که خودش 
نیز فرزند شــهید بود و هم برادر شــهید، تعدادی از مردم عراق در 
مراســمی به نام »توریج« )دویدن مســافتی به سمت یک مقصد 

معین( ارادت خالصانه خود را ابراز کردند.
در این بین حتی جمعی از هنرمندان عراقــی نیز با اجرای آهنگی 
حماسی به دو زبان عربی و فارســی، عهد و پیمان خود را با سردار 

سامرا یعنی حاج حمید تقوی فر مستحکم تر کردند.

72 نفر از اساتید دانشگاه صنعتی شریف در نامه ای به رییس جمهور 
و وزیر امور خارجه خواســتار واکنش متفاوتی نسبت به رفتار اخیر 
رییس جمهور آمریکا نسبت به ایران شــدند. در بخشی از این نامه 
آمده اســت: همان طور که مســتحضرید در  هفته اخیــر  با حکم 
رییس جمهور جدید ایاالت متحده آمریــکا، تبعیض های ناروایی 
علیه شهروندان کشــورمان که به دالیل گوناگون قصد سفر به  آن 
کشور را  داشتند روا شده اســت.معموال در چنین مواقعی دولت ها  
اقدام به عمل متقابل می کننــد، اما ما امضاکننــدگان، از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف از دولت خود تقاضا می کنیم 
که این بار به شــیوه متفاوتی نســبت به این عمل ناصواب واکنش 
نشان دهد.این اساتید با ارائه پیشنهاد خود تاکید کردند: شهروندان 
آمریکایی می تواند بدون دریافت ویزای گردشــگری و تشــریفات 
مربوطه در کشــور مبدأ و با اخذ ویزای فرودگاهــی در تهران  طی 
90 روز آینده برای مدت دو هفته به ایران سفر کرده و خود از نزدیک 
میهمان نوازی ایرانیان و مســلمانان صلح جوی را تجربه کنند. این 
تدبیر نه تنها بار دیگر بر سیاســت اخالق گرای کشور ما در عرصه 
بین المللی تاکید می کند، بلکه باعث می شــود آن فضای همدلی و 
حمایتی که در ماه های منتهی به انقالب اسالمی در کلیه کشورها 

نسبت به کشورمان وجود داشت دوباره احیا شود.

اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رییسه مجلس از ارسال مدارک تخلفات 
حسین فریدون برادر رییس جمهور به قوه قضائیه توسط جمعی از 

نمایندگان خبر داد.
وی ادامــه داد: پس از قرائــت نامه بــرادر رییس جمهور در صحن 
علنی مجلس، برخی از نمایندگان خواســتار ارائــه مدارک خود از 
تخلفات حسین فریدون به هیئت رییسه مجلس شدند که با توجه 
به آیین نامه داخلــی پارلمان مبنی بر اینکه قــوه مقننه نمی تواند 
این مدارک را بررســی کند، در همین راســتا مقرر شــد وکالی 
 ملت مدارکی که دال بــر تخلفات برادر رییس جمهور اســت را به 
قوه قضائیــه ارائه دهند. عضو هیئت رییســه مجلــس تاکید کرد: 
نمایندگان مجلس خواستار شفاف شدن مســائل و حواشی ایجاد 
شــده پیرامون موضوعات حســین فریدون بــرادر رییس جمهور 

هستند.

بین الملل

 در مرحله اصلــی رزمایش »مدافعان حریــم والیت« نیروی 
هوافضای ســپاه انواع ســامانه های راداری و موشــکی که به 
همت متخصصان و دانشــمندان توانمند کشــورمان طراحی 
و ساخته شده است، به کارگرفته شــد. بنابر این گزارش ، این 
سامانه ها شامل » ســامانه موشکی ســوم خرداد«، » سامانه 
موشکی طبس«، »ســامانه موشــکی صیاد 2« و نیز سامانه 

راداری برد بلند »قدیر«،  ســامانه راداری برد متوسط »مطلع 
 الفجر« و ســامانه راداری »رعد« و »کاوش«، است. بخشی از 
ویژگی های سامانه های موشکی و راداری به کارگیری شده در 

رزمایش پدافندی سپاه به این شرح است:
سامانه موشکی سوم خرداد

سامانه پدافندی بومی با برد 75 کیلومتر و ارتفاع 30 کیلومتر 

با قابلیت درگیری همزمان با چندین هدف متخاصم با سطح 
مقطع راداری پاییــن و فناوری مقابله با جنــگ الکترونیک با 

پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیاست.
سامانه موشکی سوم خرداد چابک، متحرک و با قابلیت تحرک 

پذیری بسیار باالست.
سامانه موشکی طبس 

سامانه پدافندی بومی با برد 60 کیلومتر و ارتفاع 30 کیلومتر 
برای مقابله با انواع اهداف متخاصم و مقابله با جنگ الکترونیک 
با تکنولوژی روز دنیاســت؛ ســامانه طبس چابک، متحرک با 
قابلیت تحرک پذیری باال قادر بــه رهگیری اهداف و نیز تولید 

آسان است.
سامانه موشکی صیاد 2 

سامانه موشــکی بومی با برد 75 کیلومتر و ارتفاع 30 کیلومتر 
با قابلیت درگیری همزمان با چندین هدف متخاصم با سطح 
مقطع راداری پایین و پنهان کار اســت؛ این سامانه موشکی با 
قابلیت مقابله با جنگ الکترونیک به دست محققان وزارت دفاع 

و پشتیبانی نیروهای مسلح طراحی و ساخته شده است.
رادار برد بلند قدیر 

سامانه راداری ســه بعدی برد بلند جهت کشــف و ردگیری 
تهدیدات هوایی تا برد 1100 کیلومتراست. این سامانه راداری 
قابلیت کشــف و ردگیری ریزپرنده ها و اهــداف پنهان کار را 

داراست.
رادار مطلع الفجر

سامانه راداری برد متوســط جهت کشف و ردگیری تهدیدات 
هوایی در برد 500 کیلومتر اســت؛ سامانه راداری مطلع الفجر 

قابلیت کشف و ردگیری انواع هواپیما و پهپاد را دارد.
سامانه راداری کاوش 

ســامانه راداری ســه بعدی برد کوتاه جهت کشف و ردگیری 
تهدیدات هوایی در برد 150 کیلومتر و ارتفاع پست است؛ این 
سامانه راداری قابلیت کشــف و ردگیری اهداف هوایی ارتفاع 

پایین و موشک های کروز را دارد.
ردگیری بمب های رها شده و موشک های زمین به 

زمین
با انجام مرحله اصلی رزمایش پدافندی »مدافعان حریم والیت« 
نیروی هوافضای سپاه، برای نخســتین بار بمب های رها شده 
جنگنده های سوخو توسط ســامانه های راداری بومی مورد 
ردگیری قرار گرفت؛ همچنین این ســامانه ها که به دســت 
توانمند متخصصان ایرانی طراحی و تولید شــده اند توانستند 

موشک های زمین به زمین را با موفقیت ردگیری کنند.

برای نخستین 
بار بمب های رها 

شده جنگنده های 
سوخو توسط 

سامانه های 
راداری بومی مورد  

ردگیری قرار 
گرفت

مرحله اصلی رزمایش »مدافعان حریم والیت« نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی، از بامداد روز گذشته در 
منطقه عمومی سمنان آغاز شد.

سردار سلیمانی در دوران نوجوانی  

اخبار

رژیم صهیونیستی مواد سمی به 
شکل شکالت روی نابلس ریخت

احتمال تبعید آیت  ا... عیسی 
قاسم، قوت گرفت

العالم: شهروندان فلسطینی در دو شهرک بورین و مادما 
در جنوب شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن، از اقدام 
هواپیماهای رژیم صهیونیستی در ریختن »مواد سمی« 

روی منطقه نابلس خبر دادند.
این شهروندان فلسطینی روز شنبه به مرکز اطالع رسانی 
فلسطین گفتند: هواپیماهای اشغالگران شب گذشته مواد 
مشکوکی را نظیر »شکالت های روکش دار« در اطراف دو 
شهرک یاد شده ریختند. این شهروندان افزودند: از طریق 
بلندگوهای مساجد به مردم هشدار داده شده است که از 

نزدیک شدن به آن یا لمس کردن آنها خودداری کنند.
به گفته این شهروندان، این مواد مشکوک شبیه شکالت، 
در واقع موادی بسیار سمی است که در اطرف منطقه یاد 
شده ریخته شده است. این منطقه دو شهرک یاد شده را از 

شهرک های صهیونیست نشین اطراف جدا می کند.
برپایه این گزارش، از شهروندان خواسته شده که در صورت 
پیدا کردن این مواد، موضوع را به مرکز دفاع شهری اطالع 
دهند و به کودکان خود هشدار دهند که با آنها دست نزنند. 
این مواد نگرانی هایی را در بین شهروندان فلسطینی ایجاد 
کرده است زیرا ممکن اســت کودکان آنها را پیدا کرده و 
خطری برای سالمتی آنها به شــمار رود یا احشام آنها را 

بخورند و تلف شوند.

فارس:یک افســر اطالعاتی بحرین که ســه روز پیش از 
اعدام ســه جوان، خبر اجرای حکم آنها را منتشر کرده 
بود، ایــن بار از تصمیــم آل خلیفه برای تبعیــد آیت ا... 
عیســی قاســم خبر داد.گروه های مختلــف و معارض 
بحرین به دولت این کشور درباره هرگونه تعرض به شیخ 
عیسی قاسم، بازداشــت یا تبعید وی هشدار داده اند و به 
دنبال اعتراضــات مردمی و تظاهرات گســترده، دادگاه 
بحرین هفته گذشته از ترس خروش مردمی مجبور شد 
محاکمه شیخ عیسی قاســم را به تعویق انداخته و ابتدا 
آن را بــه روز 12 فوریه )24 بهمن( موکــول کرد و پس 
 از آن در تصمیمی جدید این تاریخ را بــه روز 27 فوریه 
)9 اسفند( تغییر داد. به دنبال تعویق محاکمه شیخ قاسم 
که به عقیده ناظران به دلیل تــرس آل خلیفه از خروش 
مردمی به ویژه با نزدیک شدن به ششمین سالروز انقالب 
14 فوریه بحرین صورت گرفت، مردم این کشور باز هم به 
خیابان ها آمده و بار دیگر بر دفاع از شیخ عیسی قاسم تا 
پای جان تاکید کرده و خواستار لغو محاکمه شیخ شدند.

واکنشسیاست خارجهدیدگاهبرجام

کافه سیاست

سید محمدعلی حســینی سخنگوی اســبق وزارت 
امور خارجــه کشــورمان دربــاره اینکه آیا اساســا 
می توان امیدوار بود که فرانســه و یا دیگر طرف های 
مشــارکت کننده در مذاکــرات منتهی بــه برجام در 
 مقابل بدعهدی های آمریکا در قالب برجام بایســتند،

 گفت: تالشــی را که طی چند ماه گذشــته از ســوی 
اتحادیه اروپا و کشــورهای اروپایی عضــو گروه 5+1 
شــاهد بودیم می توان در دو دســته تقســیم بندی 
کرد: اول، تالش برای توجیه و اقنــاع طرف آمریکایی 
و اعضــای تیم آقای ترامــپ مبنی بر اینکــه برجام و 
 عملیاتی کــردن آن به نفــع همه کشــورها و جامعه 

بین المللی است.
وی با بیــان اینکه عدم همراهی با سیاســت های ضد 
برجامی ترامپ دومین جنبه این مســئله است افزود: 
البته ارزیابی مســئولین ذی ربط کشورمان از عملکرد 
مجموعــه اتحادیه اروپا و از جمله فرانســه در عمل به 
تعهدات برجامــی خود نیز چندان مثبت نیســت؛ لذا 
 از کشــورهای اروپایی نیز بیش از این انتظار می رفته

 و می رود.

به گزارش روزنامــه »هندلز بالت« آلمــان، »زیگمار 
گابریل«، وزیر امور خارجــه آلمان هم در اظهار نظری 
از رویکــرد آمریــکا در قبــال ایران حمایــت کرده و 
تحریم های جدید تصویب شــده علیه تهران از طرف 

واشنگتن را قابل درک ارزیابی کرد.
به این ترتیب گابریل از تصمیــم آمریکا برای تصویب 
تحریم های جدید علیه تهــران حمایت کرده و مدعی 
شــد که آزمایش های موشک های بالســتیک ایران 
چندین قطعنامــه ســازمان ملل را نقــض می کند. 
از این رو تحریــم های جدید آمریکا علیــه ایران قابل 
درک هســتند. وی در عین حال تاکید کرد که توافق 
هسته ای با ایران تحت تاثیر این مســئله قرار نخواهد 
گرفت. این مســئله هیــچ گونه عواقبی بــرای توافق 

هسته ای غرب با ایران نخواهد داشت.
وزیر امور خارجــه آلمان همچنین این مســئله را که 
آیا آلمان هم در اقدامــات تنبیهی جدید علیه تهران با 

آمریکا مشارکت خواهد کرد را مشخص نکرد.
آمریــکا روز جمعه بــه بهانه آزمایش موشــکی ایران 

تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کرد.

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه:

عملکرد اتحادیه اروپا در اجرای 
برجام چندان مثبت نیست

وزیر امور خارجه آلمان:

 تحریم های جدید آمریکا 
علیه ایران قابل درک است

رییس کمیته روابط  خارجی مجلس:

برخوردهای ترامپ، برای ما 
فرصت محسوب می شود

رییس دیوان محاسبات کل کشور:

صندوق ذخیره، تحت نظارت 
دیوان محاسبات نیست

مرتضی صفــاری نطنزی رییس کمیتــه روابط  خارجی 
مجلس با اشــاره به فرمان اجرایی اخیــر دونالد ترامپ و 
ایجاد محدودیت برای ســفر اتباع ایران و شــش کشور 
دیگر به آمریکا، اظهار داشت: این مسئله به برنامه دولت 
قبلی آمریکا برمی گردد که در آنجا زمینه سازی شده بود 
و درواقع این دست پخت اوباما بوده و برای دوران طوالنی 
مدت در نظر گرفته شــده بــود که حتی ترامــپ آن را 

کوتاه تر هم کرده است.
صفاری اظهار داشت: اینها همه نشان می دهد که دونالد 
ترامپ برنامه هایی را در ذهن دارد کــه قطعا منطبق بر 
روال سابق نیســت؛ لذا ما باید قدری تحمل کنیم و این 
یک فرصت هم برای ما هست؛ چرا که ممکن است همین 
تیپ برخوردهای ترامپ، آنها را به خودشان مشغول کند 
تا کمی از شرارت هایشان در خارج از مرزهاکم شود. وی 
در پاســخ به این ســوال که آیا این فرمان اجرایی نقض 
برجام نیز محسوب می شود یا خیر، تصریح کرد: ما باید با 
صراحت اعالم کنیم که هر نوع تحریم جدیدی را مغایر با 

روح برجام می دانیم.

 عادل آذر رییس دیوان محاســبات کل کشــوردرباره 
چرایی نبود نظارت دیوان محاسبات به عنوان دستگاه 
نظارتی بر امور مالــی صندوق ذخیــره فرهنگیان به 
منظور جلوگیری از وقوع انحــراف مالی در آن گفت: 
صندوق ذخیــره فرهنگیــان از نظر قانــون در حوزه 
رســیدگی دیوان محاســبات قرار نمی گیرد زیرا یک 
صندوق ســرمایه گذاری اســت که فرهنگیان در آن 
پول می گذارند. رییس دیوان محاســبات کل کشــور 
درباره این موضــوع که به میزان ســهم فرهنگیان در 
این صندوق دولت نیز موظف به سرمایه گذاری است، 
توضیح داد: ماده ای در قانون آمده که صراحتا می گوید 
این صندوق مشــمول رســیدگی دیوان محاســبات 
نمی شــود و این امر اصال محل شبهه نیست. وی ادامه 
داد: صندوق ها اعم از هواپیمایی، نفت، بازنشستگی و 
امثالهم در حدی مورد نظارت دیوان اســت که سندی 
در دستگاه ثبت شــود ولی در شــرایطی که به سهم 
کارمند مربوط شــود و در زمره بخش غیردولتی قرار 

گیرد، مشمول نظارت دیوان محاسبات نمی شود.

خبر گزاری رویترز:

 ترامپ به دنبال تغییر مفاد 
توافق هسته ای است

خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که دونالد ترامپ به دنبال تغییر برخی 
مفاد توافق هسته ای از جمله درخواســت دسترسی به اماکن نظامی ایران و 

تغییر رفتار آژانس بین المللی انرژی اتمی با تهران است.
رویترز نوشت: دولت ترامپ به جای پاره کردن توافق هسته ای با ایران به دنبال 
اعمال فشار بیشتر و نیز بازنگری برخی از مفاد کلیدی توافق هسته ای با ایران 

است.
رویترز همچنین به نقل از دو مقام آمریکایی ادعا کــرد: دولت ترامپ عالوه 
بر این به دنبال حذف برخی از مفاد توافق هسته ای است که به آمریکا اجازه 

اعمال محدودیت های بیشتری به برنامه هسته ای ایران را می دهد.
یکی از مفادی که دولت ترامپ به دنبال حذف آن است، بندی است که اجازه 
می دهد محدودیت های برنامه هسته ای ایران تا ده سال آینده به طور کامل 
رفع شود. این در حالی است که ترامپ از معترضان رفع محدودیت های برنامه 

هسته ای ایران است.

جیمز متیس در اظهاراتی گســتاخانه در ژاپن، ایران را بزرگ ترین کشــور 
»حامی تروریسم« دانســت. به گزارش آسوشیتد پرس، جیمز متیس، وزیر 
دفاع آمریکا، در اظهاراتی گستاخانه اعالم کرد این کشور نمی تواند »اقدامات 
بی ثبات کننده ایران« را مورد بی توجهی قرار دهد، اما برای واکنش نشــان 
دادن به این موضــوع از طریق افزایش نیروهــای آمریکایی در منطقه غرب 
آســیا، هیچ تصمیمی ندارد. وی این ســخنان را در یــک کنفرانس خبری 
مشــترک با »تومومی اینادا«، همتــای ژاپنی خود، مطرح کــرد. طرح این 
سخنان از سوی متیس در واکنش به پرسشی درباره بیانیه اخیر کاخ سفید 
با موضوع »هشدار« به ایران صورت گرفته اســت. وزیر دفاع آمریکا در ادامه 
در اظهاراتی گستاخانه مدعی شد: ایران بزرگ ترین کشور حامی تروریسم 
اســت.  متیس طی هفته کنونی و در جریان نخستین سفر خارجی خود به 
عنوان وزیر دفاع آمریکا، چندین نشست سطح باال را در سئول و توکیو برگزار 

کرد. وی روز شنبه به واشنگتن باز گشت.

وزیر دفاع جدید آمریکا: 

ایران بزرگ ترین کشور 
حامی تروریسم است!

مرحله اصلی رزمایش »مدافعان حریم والیت« نیروی هوافضای سپاه آغاز شد؛

نمایش »همت جهادی، اراده ایرانی، 
اقتدار انقالبی، تحقیر تحریم و تهدید«

سردار ســرتیپ پاســدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه در حاشــیه برگزاری مرحله اصلی رزمایش 
»مدافعان حریم والیت« تهدید ایران توســط برخی مقامات 
آمریکایی را یاوه گویی بیش ندانست و تصریح کرد: با شناختی 
که از توان نیروهای مسلح داریم با اطمینان اعالم می کنم که 

تهدید خارجی علیه نظام اسالمی ما کارساز نیست.
وی با تاکید بــر اینکه روند تقویت قدرت ما بیش از 37 ســال 
است که تداوم دارد، گفت: ما بر قدرت الیزال الهی تکیه داریم 
در حالی که آمریکایی ها اتکا به تجهیزات و قدرت مادی دارند 
و در این شــرایط هر اتفاقی رقم بخورد به طــور قطع ما پیروز 

میدان خواهیم بود. 
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با تاکید بر اینکــه در تولید و 
تقویت توانمندی دفاعی حتی لحظــه ای هم درنگ نخواهیم 
کرد گفت: ما با تکیه بر توانمندی خود دستی به سمت دشمن 

دراز نکردیم و هیچ وابستگی به آنان نداریم.
 ســردار حاجی زاده در واکنش به بهانه جویــی آمریکایی ها 
پیرامون آزمایش های موشکی ایران با تاکید بر اینکه دشمنان 
امنیت ما را هدف قرار داده اند گفت: پرداختن به مسائلی مانند 
توانمندی و دانش هســته ای، اقتدار موشکی و مسائلی از این 
دست تنها بهانه ای برای دشــمنی آنها با نظام اسالمی و ملت 
ایران است؛ ما برای دفاع از امنیت ملت ایران شبانه روز تالش 
می کنیم و اگر دشــمن دســت از پا خطا کند موشک های ما 

غرش کنان بر سر آنها فرود می آید.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
 دشمن دست از پا خطا کند

 نابود می شود
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پیشنهاد سردبیر:
فرش ایرانی بلوکه نشده، مشکل ازگمرک است

یادداشت

شرکت فروشــگاه های زنجیره ای نوردســتروم آمریکا تصمیم 
گرفته اســت تا فروش محصوالت تولیدی ایوانکا ترامپ، دختر 
رییس جمهور این کشــور را متوقف کند.این شرکت اعالم کرد 
اصلی ترین علت این تصمیم کاهش بیــش از انتظار فروش این 

محصوالت بوده است.
نوردســتروم اعالم کرد: با توجــه به عملکرد این برنــد در بازار 
جهانی تصمیم گرفته ایم تا خرید این محصــول و فروش آن را 
متوقف کنیم. شــرکت ایوانکا ترامپ که پوشاک و کفش زنانه را 
با نام برند ایوانکا ترامپ عرضه می کند پیش تر در وب ســایت و 
فروشگاه های نوردســتروم به فروش می رسید اما روز پنج شنبه 
نوردستروم نام محصوالت ایوانکا را از سایت خود نیز حذف کرد.

چند روزی است که فهرست ثبت سفارش خودروها تغییر کرده 
و برخی خودروهای جدید به آن اضافه شده است.

در جدیدتریــن تغییرات ســایت ثبت ســفارش، خودروهای 
جدیدی از پژو در این فهرســت قرار دارند کــه ایکاپ به عنوان 
نماینــده واردات آن معرفی شــده اســت. پــژو ۵۰۸ به عنوان 
خودرویی شــناخته می شود که در این فهرســت حضور دارد و 
احتماال از چند وقــت دیگر پیش فروش آن آغاز می شــود. این 
خودرو به موتور ۱/۶ لیتری ۱۶۴ اســب بخاری مجهز اســت و 
گیربکس شش ســرعته اتوماتیک و تیپ ترونیک دارد. ۵۰۸ در 
جرگه لوکس ترین خودروهای پژوی فرانســه شناخته می شود 
و از نظر امکانات رفاهی در ســطح باالیی قرار دارد. این خودرو 
توسط ایکاپ )ایران خودرو-پژو( با قیمت احتمالی ۱۵۰ تا ۱۷۰ 
میلیون تومان روانه بازار شود و رقابت خود را با سایر کره ای ها و 

فرانسوی های هم رده در بازار آغاز کند.

مدیرعامل کمپانی خودروسازی تویوتا به سخنان دونالد ترامپ 
مبنی بر احتمال تعیین تعرفه های گمرکی سنگین برای واردات 

خودروهای ساخت این شرکت در مکزیک واکنش نشان داد.
آکیو تویــودا تاکید کرد طی ۳۰ ســال گذشــته تولیدات این 
کمپانی در ایاالت متحده همواره روندی صعودی داشــته است. 
تویودا گفت: »امــروز تولیدات تویوتا در آمریــکا افزایش یافته 
و در این کشور شــبکه های فروش محلی تشــکیل شده است. 
خودروهای ما توسط کارگران آمریکایی و در کارخانه های واقع 
در این کشور ســاخته می شــوند. تویوتا می تواند به عنوان یک 
خودروساز آمریکایی محسوب شود.« شــرکت تویوتا در اواخر 
ماه ژانویه از برنامه ســرمایه گذاری معادل ۶۰۰ میلیون دالر در 
کارخانه خود واقع در پرینستون ایالت ایندیانا پرده برداشته بود. 
پیش بینی می شود اجرای این طرح به ایجاد ۴۰۰ فرصت شغلی 
در منطقه منجر شود، از ســوی دیگر شرکت کره ای سامسونگ 
نیز برای در امــان ماندن از اعمال تعرفه های ســنگین گمرکی 
طرح ساخت یک کارخانه در آمریکا برای تولیدات لوازم خانگی 

را در دستور کار خود قرار داده است.

وزیــر کار از توزیــع مرحله دوم بســته حمایــت غذایی برای 
نیازمندان در هفته آینده خبر داد.

به گزارش افکارنیوز، علی ربیعی با اشــاره به توزیع مرحله دوم 
بســته حمایت غذایی برای نیازمنــدان از هفتــه آینده گفت: 
اعتبار پیش بینی شــده برای اجرای این طــرح در این مرحله 
۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شــده است، از نیازمندانی که 
تاکنون شناسایی شده اند خواســت برای دریافت بسته غذایی 
خود منتظر دریافت پیامــک از طریق تلفن هــای همراه خود 
باشند. وی درباره افرادی هم که تحت پوشش سازمان بهزیستی 
و کمیته امداد امام خمینی)ره( قــرار دارند گفت : وظیفه توزیع 
و اطالع رسانی بسته های غذایی برای نیازمندان تحت پوشش، 
برعهده این دو نهاد حمایتی اســت که هم زمان اجرا می شــود.

ربیعی ارزش ریالی هر بسته غذایی را بین ۳۰ تا ۱۲۰ هزارتومان 
برای خانوارهای کم جمعیت و پرجمعیت اعالم کرد و افزود: در 
این مرحله تالش شده است بسته های غذایی پیش بینی شده از 

تنوع کاال برخوردار باشد. 

کاهش شدید فروش محصوالت 
دختر ترامپ

ثبت  سفارش پژو ۵۰۸ جدید 
آغاز شد

واکنش تویوتا و سامسونگ به 
فشارهای دونالد ترامپ

توزیع مرحله دوم بسته حمایت 
غذایی نیازمندان از هفته آینده

در حالی که چنــدی پیش عضو هیئــت مدیره انجمــن صادرکننندگان فرش 
دســتباف گفته بود که فرش های ایرانی به دلیل محدودیــت صادرات از خاک 
آمریکا در آن کشــور بلوکه شــده اند، رییس مرکز ملی فرش ایران این موضوع 
 را تایید نکــرد و علت عــدم بازگشــت فرش هــای ایرانی را تعییــن عوارض

گمرکی دانست.
حمید کارگر در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه آمریکا مانند آلمان نیست که 
پایگاهی برای صادرات مجدد باشــد، عــدم خروج فرش از آمریــکا را به فرض 
صحت، دارای اهمیت ندانســت و گفت: وجود فرش های برگشت خورده ایرانی 
در خارج از کشــور منحصر به آمریکا نیســت و این موضوع به تمام کشورهایی 
که ایران در آن بازار ســنتی دارد، اتفاق افتاده و البته نمی توان گفت که آمریکا 
فرش های ایرانی را بلوکه کرده اســت یا صادرات و واردات آنهــا را به خاک آن 
کشــور ممنوع کرده اســت، چرا که همین حاال بخشــی از علت افزایش رقم 
صادراتی فرش دســتباف ایرانــی، صادرات بــه آمریکاســت و در حقیقت در 
 بند ۲۲ برجام صراحتــا به لغو ممنوعیــت ورود فرش ایرانی به آمریکا اشــاره

شده است.
وی ادامه داد: اما علت عدم بازگشــت فرش ایرانی به داخل کشــور را می توان 
تفســیر گمرک جمهوری اســالمی ایران از قانون و وضع عوارض وارداتی برای 
بازگشــت فرش ها به داخل کشــور عنوان کرد، چرا که از مهرماه سال گذشته 
فرش های ایرانی برای بازگشــت به خاک ایران مشمول عوارض گمرکی شدند 
در حالی که بر اســاس قانون باید کاالهایی که بعد از صادرات در خارج از کشور 
فرآوری شده یا عملیات ساختاری روی آنها صورت گرفته است، شامل عوارض 

گمرکی هنگام بازگشت به خاک ایران شوند.

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور پیش بینی کرد که تولید 
 سیگار در سال جاری نســبت به سال گذشــته از ۳۰ میلیارد به ۴۵ میلیارد

نخ برسد.
علی اصغر رمزی با اشــاره به اینکه در ســال ۱۳۹۴، ۳۰ میلیارد نخ ســیگار 
در داخل کشــور )اعم از خارجی و داخلی( تولید شــده اســت، اظهار کرد: 
پیش بینی  می کنیم که در ســال جاری ۴۵ میلیارد نخ سیگار در داخل تولید 
شود که نشان دهنده افزایش ۱۵ میلیارد نخ سیگار طی سال جاری است. وی 
ادامه داد: طی ۱۰ ماهه سال جاری تولید داخل معادل۳۶/۲ میلیارد نخ بوده 
که نسبت به مدت مشــابه ســال قبل که میزان تولید۲۳/۶ میلیارد نخ بوده 

است، رشد ۵۳ درصدی افزایش تولید سیگار داشته ایم.
رییس مرکــز برنامه ریــزی و نظارت بــر دخانیات کشــور با بیــان اینکه 
پیگیری های مکرری طی سه سال اخیر در راســتای اجرای تبصره سه ماده 
۱۰۲ قانون برنامه پنجم توســعه کشور انجام شده اســت، اظهار کرد: دولت 
تصمیم جدی دارد که این تبصره قانونی اجرایی شــود و کل واردات به تولید 
داخل تبدیل گردد. طی مدت اخیر نیز باوجود مشــکالت و مســائل فراوان 
 در اجرایــی کردن این تبصــره موفق شــدیم عمده تکلیــف قانونی خود را

انجام دهیم.
رمزی با اشاره به اینکه این تبصره قانونی موجب تحول در این رشته صنعتی 
شده اســت، گفت: با اجرایی کردن تبصره مذکور سعی کرده ایم تا واردات به 
ســمت صفر میل کند و تولید به سمت تامین کل نیاز کشــور نزدیک شود. 
عالوه بــر این فضای رقابتــی نیز ایجاد شــده که موجب اشــتغال، افزایش 

سرمایه گذاری و قطع واردات و ایجاد ارزش افزوده داخلی شده است.

رییس مرکز ملی فرش:

فرش ایرانی بلوکه نشده، مشکل ازگمرک است
 پیش بینی افزایش تولید

۱۵ میلیارد نخ سیگار

خبروارداتگمرک
رییس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا:

تعرفه واردات کاغذ افزایش نمی یابد
به گزارش ایسنا، سال گذشــته طرح افزایش تعرفه واردات کاغذ از پنج 
درصد به ۱۴ درصد به منظور حمایت از تولید داخلی به کمیسیون ماده 
یک اتاق بازرگانی رفت که بــا مخالفت نمایندگان اصناف مصرف کننده 
کاغذ و وزارت ارشاد اجرایی نشد. امســال نیز بحث افزایش این تعرفه تا 
سقف ۱۰ درصد بیان شد که وزیر ارشاد در دیدار با وزیر صنعت، بار دیگر  
با این موضوع مخالفت کرد و افزایش ایــن تعرفه را عامل به وجود آمدن 
مشکالت زیاد در صنعت چاپ دانست. رییس اتحادیه فروشندگان کاغذ 
و مقوا در این باره به ایسنا گفت: این طور که شنیده می شود این افزایش 

تعرفه واردات کاغذ اتفاق نخواهد افتاد و ما موافق افزایش تعرفه نبودیم.
سید حســین میرباقری در همین رابطه اظهار کرد: تولید داخلی کاغذ 
کفاف مصرف را نمی دهــد و به همین دلیل مجبور به واردات هســتیم 
و در ایــن حالت باید تــالش کنیم کاغذ با قیمت مناســبی به دســت 
مصرف کننده برســد. در صورت افزایش قیمت کاغذ، مطبوعات اولین 
ضربه را خواهند خورد. رییس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با اشاره 
به کیفیت کمتر کاغذ تولید داخل ادامــه داد: کاغذ تولید داخل کیفیت 
خوبی ندارد و آنچه تولید می کنیم قابل مقایسه با تولید خارجی نیست. 
ضمن اینکه تولید داخل تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد مصرف کشــور را پوشش 

می دهد. 
وی اظهار کرد: کیفیــت پایین کاغذ باعث مشــکل در فرآیند چاپ نیز 
می شــود و مرکب به طور یکنواخت روی کاغذ نمی نشیند. هنگامی که 
نمی توانیم تولید کننده خوبی باشیم افزایش تعرفه واردات کاغذ درست 

نیست.

کافه اقتصاد

ضرورت استفاده 
از ریسباف برای 
ارتقای کیفیت 
زندگی شهری

به گزارش خبرگزاری ایمنا محمدســعید ایزدی 
معاون وزیر راه و شهرســازی درخصوص بحث 
تملک کارخانه ریســباف از ســوی وزارت راه و 
شهرسازی، اعالم کرد: خوشــبختانه تملک این 
کارخانه به عنوان یکی از پروژه های ارزشــمند و 
پیشگام وزارت راه و شهرســازی پس از مدت ها 
تالش و پیگیری به نتیجه رســید، امید اســت 
بتوانیــم در روزهای آتــی نیــز از آن در ارتقای 

کیفیت زندگی شــهروندان اســتفاده کرده و از 
ظرفیت های این اثر فاخر بهره مند شویم.

ایــزدی در ادامــه با تاکیــد براینکه سیاســت 
بازآفرینی شــهری یکی از سیاســت های دارای 
اولویت دولت یازدهم و وزارت راه و شهرســازی 
به شمار می رود گفت: تالش می شود تملک این 
بنای ارزشمند که باقیمانده مجموعه آثار معماری 
معاصر کشور اســت به مجموعه ای فرهنگی در 

شهر اصفهان تبدیل شــده و از ظرفیت های آن 
برای ارتقای کیفیت زندگی در شــهر اســتفاده 

شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب که 
اجرای سیاست بازآفرینی شهری تغییر رویه ای 
برای توسعه در شهرهای کشور محسوب می شود 
گفت: ما باید از این پس به جای توســعه کمی و 
برنامه ریزی های کالبد محور به مســئله فرهنگ 

و بازخورد ریشــه ها توجه کرده و در عین حال به 
ظرفیت های گذشته احترام بگذاریم.

وی افزود: ایــن اقدام تاکنون بــا همکاری همه 
دستگاه ها انجام شده و امید اســت که در آینده 
نیز با کمک های دســتگاه های مدیریت شهری، 
مرحله بهره بــرداری از آن نیز بــه خوبی اجرایی 
شود تا در نهایت شاهد شــکوفایی آن در عرصه 

فرهنگ و هنر در شهر اصفهان باشیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، حجت ا... غالمی در جلسه ای 
که با حضور فرمانده و نیروهــای یگان حفاظت از اراضی 
ســازمان ملی زمین و مســکن این اداره کل برگزار شد، 
خواستار هماهنگی هر چه بیشــتر فی مابین در راستای 
حفظ اموال و اراضی دولتی شد. مدیرکل راه و شهرسازی 
گفت: در اســتان اصفهان ۲۴ شهرســتان در اســتان و 
همچنین وجود بخش عظیمی از اراضی دولتی و ملی در 
استان اصفهان  و نقش نیروهای یگان حفاظت از اراضی 
سازمان ملی زمین ومسکن در رفع تصرفات حائز اهمیت 
می باشــد. وی از جملــه اولویت های یــگان را برخورد 
با متجاوزیــن و متصرفین به اراضــی دولتی در مباحث 
حقوقی و امالک دانست و بیان داشت: با هماهنگی های 
فی مابین یگان وحــوزه امالک وحقوقی الزم اســت تا 
گزارش های یگان به روز شود. غالمی با تاکید بر افزایش 
توان نیروهای یگان در برخورد بــا متجاوزین به اراضی، 
اظهار داشت: تمامی تجهیزات و امکانات با توزیع منطقی، 
متناسب با نیاز شهرستان ها در اختیار نیروهای حفاظت 
از اراضی ســازمان ملی زمین و مســکن قرار گیرد تا در 

برخورد با متصرفین کاستی وجود نداشته باشد.

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: رکود و 
نبود فعالیت پروژه های عمرانی، صنعتی و مسکن باعث 
شده که بسیاری از فروشندگان آهن آالت دیگر با نبود 

مشتری و کسب و کار مجبور به ترک این صنف شوند.
حمیدرضا فوالدگــر درباره علت تعطیلــی واحدهای 
فروش آهن آالت در کشور، بیان داشت: رکود سال های 
اخیر در بخش پروژه هــای دولتی، صنعتی و بخصوص 
مسکن عامل اصلی تعطیلی بسیاری از واحدهای فروش 
آهن در کشور شده است. وی تصریح کرد: دراین سال ها 
پروژه های صنعتی و مســکن هر روز به سمت رکود و 
نبود فعالیت پیش رفته اند و این تعطیلی و بی تحرکی 
باعث شده که بسیاری از فروشندگان آهن آالت به دلیل 
نبود مشتری و کســب و کار مجبور به ترک این صنف 
شــوند. وی تاکید کرد: باید فکری برای خارج شــدن 
بخش صنعت و مسکن از رکود کرد، چرا که این مسئله 
به بخش های دیگر نیز ضربه های زیادی وارد و بسیاری 

را بیکار کرده است.

مدیر کل راه وشهرسازی اصفهان:

با متجاوزین اراضی دولتی 
استان برخورد می شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

فروشندگان آهن به دلیل نبود 
مشتری، تعطیل کردند

با مسئوالن

به گزارش ایســنا ، محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکــه در پروژه هــای افتتاحی اصفهــان بیش از 
هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری شــده بود، اظهار کرد: 
پروژه هایی از جمله به روز کردن خطــوط موبایل و ارتقای 
فناوری آنها به 4G و گسترش پوشش آن، اتصال خانه ها به 
شبکه فیبر نوری و در مرحله دیگر طرح بازسازی و نوسازی 
بیش از ۱۰۰ کیلومتر خطوط ریلی افتتاح و همچنین پروژه 
تامین گاز مطمئن به خانواده ها و پروژه های صنعتی حدود 
۴۰ میلیارد تومان مورد بهره بــرداری قرار گرفت و دو طرح 
زیست محیطی که استفاده از پســاب را برای آبیاری فراهم 
می کرد نیز افتتاح شــد. وی با بیان اینکه در جلسه شورای 
اداری به این جمع بندی رســیدیم که برای توسعه استان 
اصفهان همان مسیر توسعه کشور را باید طی کنیم، افزود: 
در این استان باید رشد اقتصادی دنبال شــود، این مهم از 
طریق فعال کردن واحدهــای تولیدی و همچنین از طریق 
طرح های عمرانی دولت انجام شده است. سخنگوی دولت 
ادامه داد:  در ســطح ملی ۱۱ هزار و ۴۱۰ واحد تولیدی به 
طور مســتقیم از ستاد تســهیالت اســتان ها، ۱۴ هزار و 
۳۵۹ میلیارد تومان تســهیالت دریافت کردند. در استان 
اصفهان نیــز ۸۹۱ واحد تولیــدی بالغ بــر ۶۹۸ میلیارد 
تومان تســهیالت گرفته اند و در مجموع در استان اصفهان 
تاکنون هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان تسهیالت داده شده که 
تاکنون همین میزان امکان پرداخت داشته ایم. نوبخت به 
بحث طرح های عمرانی اصفهان اشــاره کرد و گفت: برای 

طرح های عمرانی اســتان اصفهان ۵۹۰ میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده است که ۴۰۱ میلیارد تومان آن تخصیص 
 داده شده اســت، همچنین از محل سفر ریاست جمهوری

 هم بــرای ۳۸ طرح و پــروژه حدود ۶۹۵ میلیــارد تومان 
در نظر گرفته شــده بود که همه آن به طــور ۱۰۰ درصد 
تخصیص داده شــده اســت. وی در خصــوص بحث آب 
گفت: در ارتباط با این موضوع نیز تصمیماتی گرفته شــده 
و قانون ۹ ماده شــورای عالی آب از طرف استاندار اصفهان 
نیز در حال پیگیری است، آقای اکبری نیز از استان اصفهان 
جمع بندی مســائل آب را به عهده خواهند داشت و  ایشان 
 هرآنچه تسهیالت در خصوص آب خواستند آن را پرداخت 

خواهیم کرد.
ابالغ ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای قطار شهری 

اصفهان
معاون برنامه ریزی و بودجه در خصوص بحث مترو و سالن 
اجالس ســران گفت: بر اســاس آنچه در قانون آمده است 
سهم دولت در قطار شــهری ۵۰ درصد و سهم شهرداری ها 
هم ۵۰ درصد است. شهرداری اصفهان مطالبه ۱۲۰ میلیارد 
تومانی داشته است که سازمان برنامه و بودجه ۱۵۰ میلیارد 
تومان اعتبار ابالغ کرده اســت. در ضمن آنچه دولت مکلف 
است برای قطار شهری انجام دهد در بحث تجهیزات بوده و 

فعالیت های عملیاتی با شهرداری است.
ابالغ ۸۰میلیارد تومان اعتبار برای سالن اجالس

نوبخت اضافه کرد: همچنین ۸۰ میلیــارد تومان نیز برای 

سالن اجالس سران برای شهرداری اصفهان در نظر گرفته 
شده اســت این در حالی اســت که در مورد این سالن هیچ 
تکلیفی برای سازمان برنامه و بودجه نبوده است و امیدواریم 
شهرداری به قول خود که ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده 
بوده عمــل کند و این ســالن را مهیا کنــد. وی به موضوع 
بازنشستگان و حقوق آنها اشاره کرد و افزود: در برنامه ششم 
توسعه و در الیحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۶ موضوع 
رفع نابرابری دریافتی بازنشســتگان مطرح شده و بر همین 
اساس در سال ۹۶ یک هزار میلیارد تومان برای این موضوع 
کنار گذاشتیم که مجلس هم مبلغی به آن اضافه خواهد کرد 
و این موضوع مهم محقق می شــود. معاون رییس جمهور 
ادامه داد: دو اقدام باید در سال ۹۵ برای بازنشستگان صورت 
می گرفت ابتدا اینکــه آنهایی که پاداش و ســنوات عقب 
مانده داشتند پرداخت می شــد که این موضوع در آموزش 
و پرورش جدی بود و برای این منظور ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان به آموزش و پرورش پرداخت شــد و همه ســنوات 
تسویه شد. دوم اینکه بر اســاس این رفع نابرابری دریافتی 
بازنشستگانی که کمتر از یک و نیم میلیون تومان دریافتی 

داشتند دریافتی آنها تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.
24۰۰ میلیارد تومان به بحث آب اختصاص دارد

رییس ســازمان برنامه ریزی و بودجه کشــور ادامه داد: در 
برنامه ششــم وضع آب همه اســتان های کشور مشخص 
است و دقیقا در آن شهرهایی )از هر استان( که با تنش آبی 
مواجهند نیز مشخص شده و در واقع از آن ۱۰ هزار میلیارد 
تومانی که برای طرح های مهم ســال آینده در نظر گرفته  
شــده دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بحث آب اختصاص 
دارد که شــرق اصفهان جزو مناطقی است که از تسهیالت 

آبی برخوردار می شود. 
نوبخت با بیان اینکه در برنامه ششــم به عنوان یک برنامه 
ملی تنها برش های بخشــی وجود دارد، گفت: در ســطح 
ملی باید رشــد ۸ درصدی را داشته باشــیم و برای اینکه 
به این رشد برســیم باید در بخش کشــاورزی پنج درصد 
رشد داشــته باشــیم و در بخش صنعت رشد۹/۴ درصدی 
را ثبت کنیم، اما اینکه چه اســتانی باید چه سهمی از این 
رشدها را در دســت بگیرد در این برنامه مشخص نکرده ایم 
 چراکه معتقد هســتیم این موضوع بایــد در برنامه ریزی

 استان ها مدنظر باشــد و خودشــان اعالم کنند که طبق 
 آمایش ســرزمین چه ســهمی می توانند داشــته باشند. 
 عالوه بر این طبــق برنامه باید ســاالنه ۹۳۰ هزار شــغل 

ایجاد کنیم. 

 از آن ۱۰ هزار میلیارد 
تومانی که برای 

طرح های مهم سال 
آینده در نظر گرفته  
شده دو هزار و 4۰۰ 

میلیارد تومان به 
بحث آب اختصاص 

دارد که شرق اصفهان 
جزو مناطقی است 

که از تسهیالت آبی 
برخوردار می شود

سخنگوی دولت در اصفهان:

شرقاصفهانازتسهیالتآبیبرخوردارمیشود

 برای نخستین بار در کشور پژوهشگران گروه مواد و فناوری های ساخت 
و شکل دهی پژوهشــکده مواد و انرژی اصفهان وابســته به پژوهشگاه 
فضایی ایران موفق به شــکل دهی آلیاژ تیتانیوم گرید ۵ شــدند.آلیاژ 
تیتانیــوم Ti6Al4V به دلیل اســتحکام باال و در عین حــال وزن کم 
کاربردهای فراوانی در صنایع فضایی دارد. یکی از مهم ترین کاربردهای 
این آلیاژ، مربوط به مخازن تحت فشــار کروی شکل است.فلز تیتانیوم 
و آلیاژهای آن به طور کلی به دلیل ســاختار اتمی خاصی که دارند، به 
سختی شکل دهی می شوند چراکه پیش از شکل پذیری دچار شکست 
شده و بنابراین شــکل دهی این آلیاژ به صورت کره با روش های معمول 
مشکل است.پژوهشگران گروه مواد و فناوری های ساخت و شکل دهی 
پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان با اســتفاده از فناوری های نوین برای 

نخستین بار  موفق به شکل دهی این آلیاژ به صورت کروی شدند.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه سال گذشته 
حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در ســطح اســتان به مصرف 
رســید، گفت: از این میــزان، حــدود ۳۴ درصد در بخــش نیروگاهی 
و حدود ۳۰ درصد در بخش صنعت مصرف شــده است. سید مصطفی 
علوی با اشــاره به اینکه برای ارائه خدمات شایســته و مطلوب نیازمند 
تعامل ســازنده با تامین کنندگان و پیمانکاران هســتیم، تاکید کرد: از 
طریق پیشتیبانی تامین کنندگان، در ســه بخش کاال، اجرای پروژه ها 
و خدمات می توانیم مسیر تعالی ســازمانی را بهبود بخشیم. وی افزود: 
درحال حاضر ۹۹ درصد از جمعیت اســتان معادل ۱۰۴ شهر و ۱۳۳۷ 
روســتا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. وی افزود: خوشبختانه از 
ابتدای سال تاکنون شاهد هیچ گونه حادثه ای در بخش اجرای پروژه ها 

نبوده ایم.

شکل دهی آلیاژ تیتانیوم برای 
اولین بار در کشور در اصفهان

مصرف 2۰ میلیارد مترمکعب 
گازطبیعی در اصفهان

محمدرضا برکتین رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: رکود در همه 
دنیا وجود دارد اما کشــور ایران در مقایســه با دیگر کشورهای 
منطقه ای و اروپایــی در حالی کــه بســیاری از فرصت ها را از 
 دســت داده، در حال حاضر در صنعت از دیگر کشــورها عقب

 نمانده اســت. وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت به بانک ها 
بدهکار اســت و البته بانک ها خــود نیز بی انضباطــی کردند و 
منابعشــان را به سمت ســرمایه گذاری های غیرضروری بردند، 
تاکید کرد: به علت وجود چنین مشکالتی، امروز بانک ها درگیر 
بوده و نمی توانند انــرژی را به صنعت منتقــل کنند تا صنعت 
خود را حفظ کند. برکتین با بیــان اینکه خود صنعت از اتفاقاتی 
که بعد از تحریم و رکود اتفاق افتاده بایــد از کما بیرون آمده و 
فقط تکیه بــه دالرهای نفتی و بانک ها نکند، خاطرنشــان کرد: 
در کشور عادت شده طی این سی ســال گذشته، مردم از انرژی 
این دالرهای نفتی استفاده کرده و توجه کمتری به خود داشته 

باشند.

نباید فقط به دالرهای نفتی و 
بانک ها تکیه کرد

غول نوشــیدنی جهان، کوکاکوال که طرفــداران زیادی هم در 
سراسر جهان دارد، بعد از ۱۳۰ ســال تولید نوشابه های مختلف 
از جمله معمولی، رژیمی و غیره رنگ قوطی های نوشــابه خود 
را به طور کامــل عوض کرد و به جای اینکه مثل همیشــه رنگ 
قرمز با خط هایی رنگی داشته باشد، آنها را با رنگ های مخصوص 
هر نوشــیدنی تولید می کند. بدین ترتیب، قوطی نوشــابه های 
معمولی این شــرکت به رنگ قرمز، قوطی نوشابه های صفر آن 
با رنگ مشکی و قوطی  نوشــابه های رژیمی با رنگ سفید تولید 

خواهند شد.

کوکاکوال رنگ عوض کرد!
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تازههایپزشکیيادداشت
پیشنهادسردبیر:

HIVافزايشريسکديابتدرافرادمبتالبه

 به گفته محققان، افراد آلوده به ویروس عامل بیماری ایدز، به شــدت 
درمعرض ابتال به دیابت قرار دارند. در این مطالعه، شــیوع دیابت در 
بین افراد بزرگســال HIV مثبت، در مقایســه با جمعیت عمومی، 
۴درصد بیشتر بود. محققان دانشــگاه اموری در جورجیای آمریکا، 
پاسخ های نظرسنجی ۸۶۱۰ شــرکت کننده با HIV مثبت را مورد 
بررســی قرار دادند؛ همچنین داده های مربوط به حدود ۵۶۰۰ فرد 
 HIV از جمعیت عمومی را تحلیل کردند. از بین شرکت کنندگان با
مثبت، ۷۵درصد مرد بودند و ۶۰ درصد آنها ۴۵ ســال به باال ســن 
داشــتند. حدود ۲۵درصد چاق و ۲۰درصد مبتال به هپاتیت C بودند 
و ۹۰درصد در طول سال گذشــته درمان ضدویروسی دریافت کرده 
بودند. از بین جمعیت عمومی، حدود نیمی از آنان مرد ۴۵ ســال به 
باال بودند؛ ۳۶درصد چاق و کمتر از ۲درصد مبتال به هپاتیت C بودند. 
محققان دریافتند ۱۰ درصد شرکت کنندگان با HIV مثبت، مبتال به 
دیابت بودند که از بین آنها، حدود ۴ درصد مبتال به دیابت نوع۱، حدود 
نیمی از آنان مبتال به دیابت نوع۲ و ۴۴درصــد مبتال به دیابت از نوع 
نامشخص بودند. در مقابل، تقریبا بیش از ۸ درصد جمعیت عمومی 
مبتال به دیابت بودند. به گفته محققان، دیابت در بین افراد بزرگسال 
 HIV مثبت، با افزایش ســن، چاقی و وضعیت طوالنی تر HIV دارای

مثبت افزایش می یابد.

با برخی از نشانه های استرس به خوبی آشــنا هستیم که از آن جمله 
می توان به ســردرد، ناتوانی در تمرکز و پدیدار شدن آکنه اشاره کرد. 

اما آیا می دانستید که کم آبی بدن نیز رابطه نزدیکی با استرس دارد؟
غدد فوق کلیوی بــر باالی هر دو کلیه جای گرفته اند و باعث ترشــح 
هورمون هایی می شــوند که سیستم ایمنی، ســوخت و ساز و دیگر 
عملکردهای مهم را تنظیم می کنند. یکی از این هورمون ها کورتیزول 
است که انرژی کافی برای مقابله با استرس یا ترس را به عنوان بخشی 
از غریزه جنگ یا گریز در اختیار انســان قرار می دهد. اما اگر فشــار 
ناشی از اســترس کاهش نیابد، وضعیت چگونه خواهد بود؟ استرس 
طوالنی مدت می تواند به خســتگی غدد فوق کلیوی منجر شود که 
این شرایط عملکرد کمتر از حد انتظار آنها را به همراه خواهد داشت. 
این به معنای ترشــح هورمون های کمتر، از جمله آلدوسترون است 
که ســطوح مایعات و الکترولیت ها را در بدن تنظیم می کند. زمانی 
که ترشــح آلدوســترون کاهش می یابد، ســطوح الکترولیت افت 
می کند و شــما دچار کم آبی می شــوید. افزون بر این، کم آب شدن 
بدن می تواند ســطوح کورتیزول را افزایش دهد. سطوح افزایش یافته 
هورمون کورتیــزول لزوما زیان آور نیســت؛ اما هنگامــی که بدن به 
صورت جسمانی به مکانیسم جنگ یا گریز پاسخ نمی دهد، این مسئله 
مشکل آفرین می شود. به بیان دیگر، اگر سطوح کورتیزول افزایش یابد 
و اقدامی در راستای کاهش استرس صورت نگیرد، همه چیز روی هم 
انباشته شده و می تواند به مجموعه ای از مشکالت مانند افسردگی و 
بیماری روانی منجر شود. اساسا شما در یک چرخه استرس و تشنگی 
گرفتار می شــوید؛ در نتیجه، دفعه بعد که با احساس ضعف و درهم 
شکستگی مواجه شدید، نفسی عمیق کشیده و یک لیوان آب بنوشید. 
افزایش ســطح مایعات بدن می تواند به کاهش سریع استرس کمک 
کند؛ اما اگر با استرس مداوم مواجه هســتید، بهتر است با مراجعه به 

پزشک،  به طور اساسی به خود کمک کنید.

بهترین فاصله دو زایمان به ویژه برای زنانی که کمتر از ۳۵ ســال 
دارند )یعنی ســن مادر برای بارداری باال نیســت و ممانعتی برای 
ســن او از نظر بارداری وجود ندارد(، ســه تا پنج سال است؛ برای 
اینکه شرایط جسمی مادر به دلیل بارداری و شیردهی اصالح شود 
و از نظر روحی آمادگی پذیرش فرزند بعدی را داشته باشد. حداقل 
فاصله دو ســزارین نیز می تواند یک ســال باشــد. برای زنانی که 
بیشتر از ۳۵ ســال دارند، فاصله دو زایمان می تواند دو سال باشد. 
البته به زنانی که قصد بارداری دارند، توصیه می شــود حداقل سه 
ماه پیش از باردار شدن به مشاور و متخصص زایمان مراجعه کرده 

و با برنامه ریزی صحیح، صاحب فرزند شوند.

 تحقیق جدید نشــان می دهد با استنشــاق ذرات ناشــی از آلودگی 
نیروگاه ها و اتومبیل ها، این ذرات به مغز حمله کرده و ریســک زوال 
عقل را افزایش می دهد. کالب فینچ، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی، در این باره می گوید: »اگرچه ارتباط بین آلودگی 
هوا و بیمــاری آلزایمر یک مرز علمی جدید اســت، اما در حال حاضر 
اسنادی در دست داریم که نشــان می دهد آلودگی هوا نظیر تنباکو، 
برای مغز در حال پیرشدن خطرناک است.« در این مطالعه، دانشمندان 
نمونه ذرات هوا را از طریق تکنولوژی طراحی شده توسط محققان این 
دانشگاه جمع آوری کردند. محققان، موش های ماده را در مقابل این 
آلودگی هوا قــرار دادند. وی در ادامه افزود: »تکنولوژی ما موســوم به 
»کنکنترترس ذرات« هوای یک منطقه شــهری عادی را گرفته و آن 
را به بزرگراه یا یک شهر به شــدت آلوده نظیر چین تبدیل می کند.« 
وی همچنین گفت: »از این نمونه ها برای تست قرارگیری در معرض 
ذرات و ارزیابی تاثیرات مضر آن بر رشد و زوال عصبی استفاده کردیم.« 
موش ها حامل یک گونه ژنتیکی خاص موسوم به ژن APOE۴ بودند 
که ریسک بیماری آلزایمر را افزایش می دهد. به گفته محققان بعد از 
قرارگیری در معرض آلودگی هوا به مدت ۱۵ هفته، موش ها ۶۰ درصد 
بیشتر دارای پالک های آمیلوئید )دسته های پروتئین مرتبط با این 
نوع بیماری زوال عقل( بودند. این محققان همچنین داده های بیش 
از ۳۶۰۰ زن آمریکایی ۶۵ تا ۷۹ ساله را بررسی کردند و متوجه شدند 
که هیچ یک از این زنان در هنگام شــروع مطالعه مبتال به زوال عقل 
نبودند. محققان بعد از در نظرگرفتن برخــی متغیرها دریافتند زنان 
مسنی که در نواحی دارای ذرات آلودگی بیش از حد استاندارد زندگی 
می کردند، ۱۸ درصد بیشــتر در معرض ریســک زوال شناختی قرار 
داشتند. همچنین این زنان با احتمال ۹۲درصدی ابتال به زوال عقل، 
از جمله آلزایمر، مواجه بودند. محققان افزودند تاثیرات منفی آلودگی 
هوا بر مغز در بین زنان دارای ژن APOE۴ بسیار بیشتر بود. به گفته 
محققان در صورت بسط این یافته ها به جمعیت عمومی، می توان به 
این نتیجه رســید که آلودگی هوا علت ۲۱درصد تمامی موارد ابتال به 

زوال عقل است.

يافتهجديدپزشکی؛

افزايشريسکديابتدرافراد
HIVمبتالبه

چرانوشیدنآببهکاهشاسترس
کمکمیکند؟

بهترينفاصله2زايمانچقدراست؟

محققانمیگويند:

آلودگیهوا،ريسکابتالبهآلزايمر
راافزايشمیدهد

تنگناترس یکی از شــایع ترین فوبیاها محسوب می شود و 
افرادی که آن را تجربه می کنند، ممکن اســت احساسی 
همچون تجربه یک حمله هراس را داشــته باشند؛ اگرچه 
تنگناترس یک اختالل ترس نیســت. برای برخی از افراد، 
تنگناترس ممکن اســت خود به خود از بیــن برود. برخی 
دیگر ممکن است نیازمند درمان برای مدیریت و مقابله با 

نشانه های خود  باشند.
نشانهها

نشــانه های تنگناترس پــس از یک محرک بــرای فوبیا، 
از قبیل حضور در اتاقی با درهای بســته یا فضاهای شلوغ 
پدیدار می شوند. آنچه به عنوان یک فضای کوچک در نظر 
گرفته می شــود، می تواند با توجه به شدت فوبیا متفاوت 
باشــد. ازجمله نشــانه های تنگناترس می توان به موارد 
زیر اشاره کرد: تعریق، لرزیدن،گرگرفتگی، احساس ترس 
شدید یا وحشت، اضطراب، تنگی نفس، نفس نفس زدن، 
ضربان قلب سریع، فشردگی قفسه ســینه یا درد، حالت 

تهوع، احســاس ضعف یا سبکی سر، احســاس گیجی یا 
سردرگمی. 

این نشــانه ها می تواند خفیف یا شدید باشــد. اگر فردی 
مبتال به تنگناترسی هستید، از موقعیت های محرک مانند 
ســواری با هواپیما، مترو، آسانســور یا خودرو در ترافیک 

سنگین پرهیز می کنید.
به صورت خودکار در پی درهــای خروجی هنگام ورود به 
فضاهای مختلف هســتید. از اینکه درهای اتاقی که در آن 

حضور دارید، بسته شوند، احساس ترس می کنید.
در مکان های شلوغ نزدیک به خروجی ها قرار می گیرید.

موقعیت های بسیاری می توانند محرک تنگناترس باشند 
که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:حضور در 
اتاقی کوچک فاقد پنجره، سواری در هواپیما یا خودرویی 
کوچک، حضور در آسانسوری شلوغ، انجام تصویربرداری 
ام آر آی یا سی تی اســکن، حضور در اتاقی بزرگ اما شلوغ 
مانند شرکت در یک میهمانی یا کنسرت و قرار گرفتن در 

کمد.
از دیگر مــکان هایی که مــی تواند محــرک تنگناترس 
باشــد می توان به مــوارد زیر اشــاره کــرد: توالت های 
عمومی، کارواش هــا، درهای چرخان، اتــاق های پرو در 
لباس فروشــی ها، غارها یا فضاهای تنگ کــه باید در آنها 

خزید وتونل ها.
 نشــانه های تنگناترســی شــما ممکن اســت به واسطه 
موقعیت های دیگری که در باال به آنها اشاره ای نشده است 
نیز نمایان شود. همچنین، تعریف فضای کوچک و بسته از 

فردی به فرد دیگر می تواند متفاوت باشد.
داليل

جزئیات دقیقی درباره اینکه چه چیزی موجب تنگناترسی 
می شــود، وجود ندارد. عوامل محیطی ممکن است نقش 
بزرگی در این زمینه ایفا کند. مردم بــه طور معمول طی 
دوران کودکی یا در سال های نوجوانی به تنگناترس مبتال 

می شوند.
تنگناترس می تواند بــا اختالل در بخــش آمیگدال مغز 
مرتبط باشــد که وظیفه کنترل نحوه پــردازش ترس را 
برعهده دارد. همچنین، فوبیا می تواند به واسطه یک رویداد 
آسیب زا شکل بگیرد که از آن جمله می توان به موارد زیر 
اشــاره کرد: گیرافتادن در یک فضای تنگ یا شلوغ برای 
مدت زمانی طوالنی، تجربــه تالطم هنگام پرواز، محبوس 
شــدن در یک فضای کوچک به عنوان تنبیه، گیر افتادن 
در یک وسیله حمل و نقل عمومی شلوغ، رها شدن به طور 

تصادفی در یک فضای تنگ مانند کمد.
همچنیــن، اگر والدیــن یا یکــی از اعضای خانــواده به 
تنگناترس مبتال باشــند، احتمال اینکه شــما نیز به این 
شرایط مبتال شوید، بیشتر می شــود. اگر کودک مشاهده 
کند افرادی که به آنها عالقه دارد از قرار گرفتن در فضاهای 
کوچک دچار ترس می شوند، ممکن است در موقعیت های 

مشابه رفتاری مشابه را بروز دهد.
تشخیص

اگر دارای نشــانه های پایدار تنگناترس هســتید باید به 
پزشــک مراجعه کنید. منتظر نمانید تا تنگناترسی شما 
حالتی طاقت فرســا به خود بگیرد. تشــخیص زودهنگام 

می تواند به مدیریت بهتر نشانه ها کمک کند.
پزشک نشــانه های شــما را بررســی کرده و یک معاینه 
فیزیکی انجام خواهــد داد. همچنین، وی ســابقه ترس 
بیش از اندازه شــما را مدنظر قرار خواهــد داد تا مطمئن 
شــود که با اختاللی دیگر مرتبط نباشــد؛ چرا که ممکن 
است دراثر یک رویداد قابل پیش بینی شکل گرفته باشد. 
حمالت اضطراب مرتبط با محیط تحریک می شــود و در 

فعالیت های روزانه عادی اختالل ایجاد می کند.
درمان

درمان تنگناترس اغلب با اســتفاده از روان درمانی صورت 
می گیرد. انواع مختلف مشاوره می تواند به شما در غلبه بر 
ترس و مدیریت محرک ها کمک کند. باید با پزشک خود 

درباره انتخاب بهترین نوع درمان صحبت کنید. 

دانستنیها

خواصخوراکیها

مطالعهجديدنشانمیدهد؛

ارتباطبیخوابی
وابتالبهآسم
درسنینباال

 محققان دانشــگاه نروژ دریافته اند افراد مبتال به مشکالت مزمن 
خواب، سه برابر بیشتر از افراد عادی، در معرض آسم قرار دارند. لین 
بیت اســتراند، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: »بی خوابی 
یا کیفیت بد خواب در بین بیماران مبتال به آســم شــایع است اما 
اینکه آیا بیماران مبتال به بی خوابی در معرض ریســک باالتر ابتال 
به آســم در مراحل بعدی هســتند، به طور کامل مورد بررسی قرار 

نگرفته بود.«
این مطالعه شــامل حدود ۱۸هزار فرد ۲۰ تا ۶۵ ساله در نروژ بود. 

محققان دریافتند افرادی که عنوان کرده بودند »غالبا« یا »تقریبا 
هر شــب« برای به خــواب رفتن مشــکل دارند، بــه ترتیب ۶۵ و 
۱۰۸درصد در معرض ریسک ابتال به آســم در طول ۱۱ سال بعد 

قرار دارند.
افرادی هم که اعالم کرده بودند خیلی زود از خواب بیدار می شوند 
و »غالبا« یا »تقریبا هر شــب« نمی توانند دوباره به خواب روند، به 
ترتیب با ۹۲ و ۳۶درصد افزایش ریســک ابتال به آســم مواجهند. 
همچنین یافته ها نشــان داد کســانی که حداقل یک بار در هفته 

دچار بی خوابی یا بدخوابی می شــوند ۹۴درصد با افزایش ریسک 
ابتال به آســم مواجهند. حدود ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان، 
به بیماری هایی همچون آســم، اختالل تنفســی مزمــن با عالئم 
خس خس سینه، تنگی نفس و درد قفسه ســینه مبتال هستند. از 
فاکتورهای پرخطر این بیماری، ســیگار کشیدن، چاقی و آلودگی 
هوا را می توان نام برد. به گفته اســتراند، »باتوجه به اینکه مشکل 
بی خوابی قابل کنترل اســت، افزایش توجه بر تاثیرات نامســاعد 

بی خوابی، می تواند در پیشگیری از آسم سودمند باشد.«

درمانسرفه
دانه های خشک شده به، برای درمان گلودرد و تسکین سرفه 
بســیار کارآمد اســت. این دانه ها را در آب، حل و به عنوان 
داروی ســرفه اســتفاده کنید. این درمان بــرای کودکان 
بســیار مفید خواهد بود؛ زیرا صد در صد بدون الکل است. 
دانه های این گیاه برای درمان سرماخوردگی، سرفه، آسم و 
بیماری های تنفسی استفاده می شود. برای این منظور الزم 

است دانه های آن را در آب جوشانده و سپس مصرف کنید.
مشکالتگوارشی

پودری که از برگ های به اســتخراج می شــود، مشکالت 
مرتبط با دستگاه گوارش مانند اسهال، یبوست، سوءهاضمه 
و... را کاهش می دهد. البته میوه به در حالت پخته به همراه 
عسل و کمی سرکه، باعث افزایش فعالیت دستگاه گوارش 
می شود. ترکیبات پکتینی موجود در این میوه، باعث بهبود 
بیماری های روده ای و برگ هــای آن باعث تقویت معده و 

کبد می شوند.
بیماریهایکرونرقلبی

مطالعات انجام شده نشــان می دهد مصرف عصاره برگ به، 
بر نمایه های بیوشیمیایی مرتبط با بیماری های کرونر قلبی 
تاثیر می گذارد. همچنین میوه و دانه به که سرشار از پکتین 
هستند، برای سیستم قلبی عروقی مناسب بوده و عالوه بر 

کاهش کلسترول، به کاهش فشارخون نیز کمک می کنند و 
مانع ایجاد لخته های خونی می شوند.

اثراتدرمانیديگر
میوه به باعث بهبود اشتها شده و روند خون رسانی و تغذیه 
قلب را تســهیل می کند؛ همچنین برای تســکین التهاب 
ارگان های داخلی مانند رحم بســیار مناسب است. میوه، 
دانه و برگ های به برای بهبود بیماری های دستگاه ادراری 
پیشنهاد می شوند. برای افراد دیابتی که می خواهند سطح 
قند خون خود را کاهش دهند، مصــرف دمنوش به با تمام 
ضمایم به صــورت میوه، دانه و برگ هــای آن، ۳ بار در روز 

توصیه می شود.

اگر برنامه غذایی کودک تان درســت و مناسب باشد، خطراتی 
مثل بیماری های حاد و خطرناک از آنها دور می ماند. 

سیر: با آنکه سیر بوی مطبوعی ندارد، اما ترکیبات سولفور 
موجود در آن بهترین ماده مقابله کننده با سرطان است و عالوه 
بر آ ن، باعث تســریع در ترمیم DNA می شود. سیر می تواند با 
باکتری  هایی مثل اچ.پیلوری )H.pylori( )که ارتباط مستقیم 
با سرطان معده دارد( مقابله کند و از سرطان روده نیز جلوگیری 
می کند. بهترین تاثیر سیر زمانی است که آن را پوست بگیرید، 
خرد کنید و بگذارید ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بماند سپس به غذاهایتان 
اضافه کنید؛ چرا که در این صورت  آنزیم های آ ن فعال تر شده و 
شروع به آزاد کردن سولفور می کنند و درنتیجه خاصیت تدافعی 
آن باالتر می رود. پیاز، پیازچه و موسیر نیز تقریبا همین خاصیت 

را دارند؛ ولی خواص سیر در این زمینه بیشتر است.
بروکلی

مادرها همیشــه به فرزندان شــان خوردن بروکلــی را توصیه 
می کنند و معموال کودکان نســبت به آن بی اهمیت هســتند.

کاهو، کلم  پیچ و گل  کلــم نیز حاوی گلوکزینولیت هســتند 
ولی در این میان خاصیت بروکلی بیشتر است. گلوکزینولیت، 
آنزیم هایی هســتند که به هنگام جویدن و هضم شدن، دیواره 
ســلول ها را ترمیم می کنند. بدن ما و کودکان مان این آنزیم را 
در روده ها تولید می کند؛ ولی بروکلی باعث فعال تر شــدن این 

آنزیم می شود.
بروکلی بهترین منبع برخی از ترکیبات خاص مثل سولفورافین 
است که تاثیر زیادی در مقابله با سرطان دارد. بروکلی با سرطان 

مری و دهان و معده مقابله می کند.
گوجهفرنگی

گوجه فرنگی های قرمز رنگ یک اسلحه فوق العاده برای مقابله با 
سرطان پروستات هستند. لیکوپن یک آنتی اکسیدان قوی است 
که در گوجه فرنگی به میزان زیادی وجود دارد و در کاهش خطر 

ابتال به سرطان پروستات بسیار موثر است.
لیکوپن توان مقابله با انواع سلول های سرطانی دیگر و همچنین 

سلول هایی را دارد که در حال رشد هستند.

»به«؛میوهایسرشارازموادمغذی)2(

محققان دانشــگاه ایالتی اورگن دریافته اند کــه افراد مبتال به 
سندروم متابولیک به شــکل قابل توجهی نیاز به مقادیر بیشتر 
ویتامین E دارند. برخی افــراد ازجمله افراد دارای مشــکالت 
مرتبط با چاقی، بیــش از دیگران نیــاز به ویتامیــن E دارند. 
ســندروم متابولیک از طریق مجموعه ای از بیمــاری ها نظیر 
فشــار و قندخون باال، تری گلیسیرید و کلســترول باال و چاقی 
مشخص می شــود. طبق اعالم فدراســیون بین المللی دیابت، 
حدود یک چهــارم بزرگســاالن جهان مبتال به این ســندروم 
هســتند. در مطالعه جدیــد، محققان افراد مبتال به ســندروم 

متابولیک را با تمرکز بر ویتامین E مورد بررسی قرار دادند.
یافته ها نشــان داد افراد مبتال بــه ســندروم متابولیک ۳۵ تا 
۵۰درصد بیش از افراد ســالم نیــاز به ویتامین E داشــتند. به 
گفته محققان، مواد خوراکی نظیر بادام، اسفناج، سیب زمینی، 

آووکادو و تخم آفتابگردان سرشار از ویتامین E هستند.

مصرف ۲۱ دانه مویز سرخ به صورت ناشتا، موجب پیشگیری از ابتال به 
بسیاری از بیماری ها می شود.

کارشــناس ارشــد طب ســنتی گفت: مویز با مزاج گرم، از خانواده 
کشمش و جزو گروه میوه هاست که بسیاری از افراد ترجیح می دهند 

به  جای قند، چای خود را همراه با آن میل کنند.
هانیه ناصری با اشــاره به اینکه در طب ســنتی خوراکی هایی مانند 
ســکنجبین، عناب و آب میوه های ترش مصلح مویز هستند، افزود: 
مویز، هضم  کننده غذا و گرم  کننده تمام بدن بخصوص کلیه و مثانه 
است که مصرف حجم متعادلی از آن می  تواند باعث تقویت معده، کبد، 

کلیه ها و مثانه شود.
وی گفت: استمرار در مصرف مویز می تواند به افزایش حافظه، قدرت 

فهم، تسکین صفرا، دفع بلغم و اصالح خلق  و خو نیز کمک کند.
این کارشــناس ارشد طب ســنتی به افراد توصیه می کند که هنگام 

خرید مویز، انواع چاق، پرگوشت، شیرین و کم  دانه آن را انتخاب کنند.

کمبودويتامینE؛عاملابتال
بهسندروممتابولیک

درحالتناشتا21دانهمويز
بخوريد

غذاهایضدسرطانبرایبچهها)2(

زيبايی

دراین مبحث باکمک کارشناسان چند باور درخصوص 
رشد و ریزش مو بررسی شده است.
مصرفقرصضدبارداری

مطالعات نشــان می دهد که هورمون های جنسی تاثیر 
بســیار زیادی بر ســالمت موها دارند. با مطالعه دقیق 
شــرایط زنان، قبل و بعد از بــارداری و همچنین بعد از 
دوران یائســگی، به راحتی می توان این موضوع را درک 
کرد. برخی از پروژســتین های ترکیبی دارای هورمون 
تستوسترون هستند که می تواند منجر به ریزش موها 
شود؛ اما قرص هایی که می توانند از ترشح هورمون های 
مردانه جلوگیــری کنند، معمــوال تاثیــر مفیدی در 
جلوگیری از ریزش مو در بانوان خواهند داشــت. البته، 
متخصصان بر این باورند که عالوه بر مصرف قرص های 
ضد بارداری، استعداد و شــرایط ژنتیکی نیز در ریزش 

موها نقش بسزایی دارد.
رژيمغذايیمناسبريزشمو

در بین سلول های بدن، رشد ســلول های فولیکول مو 
جزو سریع ترین هاســت؛ اما برای بدن اولویتی ندارد، 
یعنی بدن اولویتی در ارســال مواد مغذی به سلول های 
مو ندیــده و آن را ضروری نمی دانــد. از طرفی، کاهش 
وزن شدید می تواند منجر به ریزش مو شود. همچنین، 
کاهش میزان کراتین و پروتئین در رژیم غذایی می تواند 
به روند رشد موها آسیب برساند؛ بنابراین، رژیم غذایی 
متعادل شامل گوشــت بره، کربوهیدرات های پیچیده، 
آهن )میزان ســطوح آهن موجود در خون در بین زنان 
نسبت به مردان کمتر اســت(، ویتامین C )که به جذب 
آهن کمک می کند(، گروه ویتامین های B و اسیدهای 
چرب، همگی به رشــد موها کمک کرده و از رســیدن 
 D آسیب به آن جلوگیری می کنند. در ضمن، ویتامین
نیز تاثیر نقش مهمی در افزایش سرعت رشد سلول های 
فولیکول های مــو ایفا می کنــد. متخصصان همچنین 
معتقدند که جذب تمام مــواد مغذی الزم بدن از طریق 
رژیم غذایی مبتنی بر گیاهخواری یا خام خواری مشکل 
است، زیرا این نوع رژیم غذایی با کمبود پروتئین همراه 
اســت و به طور کلی نمی توان تنها بــا مصرف گیاهان، 

پروتئین الزم روزانه بدن را تامین کرد.
در واقع، گیاهان تمام اســیدهای آمینه ضروری بدن را 
نداشته و همچنین به دلیل اینکه مولکول های آهن در 
گیاهان به پروتئین متصل نیســتند، به راحتی توسط 
بدن جذب نمی شوند. در حالی که در گوشت حیوانات 
مولکول های آهن به پروتئین متصــل بوده و درنتیجه، 

توسط بدن به راحتی جذب و هضم می شوند.

باورهایدرستدرخصوصرشد
وريزشموها)2(

سالمتکودک

هر آنچه باید درباره »تنگناترس« بدانید

تنگناترس)Claustrophobia(،يکفوبیایموقعیتیاستکهبهواسطهترسشديدوغیرمنطقیازفضاهایتنگ
ياشلوغشکلمیگیرد.تنگناترسمیتواندبهواسطهايجادموقعیتهايیهمچونگیرافتادندراتاقیبدونپنجره،

آسانسوریشلوغيارانندگیدربزرگراهیباترافیکسنگینتحريکشود.

تنگناترس
میتواندبا

اختاللدربخش
آمیگدالمغز

مرتبطباشدکه
وظیفهکنترل
نحوهپردازش

ترسرابرعهده
دارد
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پیشنهاد سردبیر: 
مافیا به وقت ایران

کافه اپهوش سنج

فایل های حجیم در حافظه به خودی خود مشــکل ســاز 
نیستند، اما وقتی فضا را برای اجرای اپلیکیشن ها تنگ می 
کنند باید برای شان چاره ای اندیشــید. خوشبختانه برای 
مدیریت حافظه در پلتفرم ویندوز  هیچ کم و کسری ندارید.

 نرم افزارهــای مدیریت حافظــه در ویندوز دو دســته اند: 
آن هایی که با اســکن عمیق به حســاب کش و فایل های 
نهان می رســند و مــواردی که با اســکن ســریع عکس و 
ویدیو و آهنگ های حجیــم را پیدا می کنند. اگر اســکن 
 عمیق سیســتم را ضروری نمی بینید و فکــر می کنید که 
 پاک کــردن یک ســری عکــس و ویدئــو هم بــرای تان 
مشــکل گشاســت، امروز Disko Ultimate را به شما 
معرفی مــی کنیم. این اپلیکیشــن ویندوز10 با ســرعتی 
بســیار عالی درایوها و پوشــه را برای پیدا کردن فایل های 
حجیم اسکن می کند. این فایل ها می توانند عکس، ویدئو 
 و موســیقی باشــند که البته به غیر از حجم زیــاد تکراری 

 Disko Ultimate بودن شــان هم معیاری اســت که 
 آن هــا را در نتایجش بــه نمایش در می آورد. اپلیکیشــن 
به طور پیش فرض اسکن را از درایو ویندوز شروع می کند، 
ولی می توانید با گزینه Add Folder پوشه های دیگر را 
هم در دستور کار قرار بدهید. خوشــبختانه سرعت اسکن 

باالست و نتایج هم نسبتا دقیق هستند.
با این حال نقطــه ضعف اپلیکیشــن اینجاســت که نمی 
 توانید یک درایو کامل را با آن اســکن کنید. فرآیند اسکن

Disko Ultimate به شکل پوشــه ای است که طبیعتا 
باعث شده تا انتخاب و اســکن آن ها پروســه بسیار زمان 
بری باشــد. البته از آن جایی که همه پوشه ها حاوی فایل 
 های سنگین نیستند شــاید بهتر باشــد که اسکن را فقط 
 به پوشــه های حجیــم محدود کنیــد. بعد از هر اســکن 
فایل ها به ترتیب حجم و در نمودارهای زیبای رنگی ردیف 

می شوند تا برای مدیریت آن ها تصمیم بگیرید.
در مجموع Disko Ultimate اگر چه اپلیکیشن کاملی 
نیست، اما سرعت باالی اســکن از آن ابزار خوبی ساخته که 
می تواند به حافظه شلوغ و پر از فایل رایانه تان سر و سامان 
بدهد. این اپلیکیشن را می توانید به رایگان از ویندوز استور 

بگیرید یا به goo.gl/w1cKnI مراجعه کنید.

معرفی اپ Disko Ultimate؛

حذف کننده فایل های حجیم 
و تکراری از ویندوز

گربه قدرت حافظه اش 
بیشتر است یا سگ؟

 گربــه حیوانــی گوشــتخوار اســت کــه از خانواده 
گربه سانان اســت و توانایی این را دارد که تولید مثل 
 کند. بالغ شدن گربه از سن شش تا هفت سالگی است.

سگ از راسته سگ سانان است و اولین جانور اهلی شده 
به دست انسان است. ســگ ها در میان این کره خاکی 
متفاوت هســتند و می توان آن ها را با اشکال گوناگون 
 دید. بررسی ها نشان داده اســت که حافظه رویدادی 
در گربه بسیار قوی تر از ســگ عمل می کند. از سال ها 
قبل گفته می شد سگ ها یکی از باهوش ترین حیوانات 
 روی کره خاکی محســوب می شــوند و در این زمینه 
از گربه ها جلوتر هســتند. ولی بررسی های جدید این 
نظریه را زیر ســوال برده اســت. محققان ژاپنی اعالم 
کردند در برخی آزمون های مرتبــط با قدرت حافظه، 
گربه ها بهتر از ســگ ها عمل کرده اند و بر این اســاس 

می توان گفت گربه ها از سگ ها باهوش تر هستند. 
در این مطالعه که ۴۹ گربه حضور داشــتند بررســی 
 محققان نشــان داد آنها می توانند خاطرات گذشــته 
و تجربیات خوب از جمله خوردن غذاهای مورد عالقه 
خود را به خاطر بیاورند. ســگ ها نیز قابلیت یادآوری 
مجدد خاطرات را دارنــد ولی این دســته از حیوانات 
می توانند یک اتفاق به خصوص را با تمام جزییات برای 
خود یادآوری کنند و به عبارت دیگر » حافظه رویدادی 
« دارند. انسان معموال سعی می کند به صورت آگاهانه 
اتفاقات و رویدادهای گذشــته مانند خوردن صبحانه 
با اطرافیان، نخســتین روز کاری یا مراسم ازدواج یکی 
از نزدیکان را برای خود بازســازی کند و آنها را به خاطر 
آورد. این خاطرات که به اتفاقات مختلف برمی گردند، 
برای هر شخص منحصر به فرد هستند. ساهو تاکاگی  از 
روانشناسان دانشگاه کیوتو ژاپن توضیح داد: گربه ها و 
البته سگ ها از یک تجربه واحد که در گذشته داشتند، 
استفاده می کنند و از این نظر می توان گفت آنها مانند 

انسان حافظه رویدادی دارند. 
این اتفاقات بســته به فعالیت هــای درونی مغز تغییر 
می کند و بررسی ها نشان داده است که حافظه رویدادی 

در گربه بسیار قوی تر از سگ عمل می کند.

محققان موفق بــه تولید یک ژاکت شــدند که از هوش مصنوعــی و فناوری 
روباتیک اســتفاده کرده تا به طور خودکار درجه حرارت بدن را با تغییر سطح 
آب و هوا تغییر دهد. این هوشــمندترین ژاکتی اســت که تا به حال ساخته 
 شــده اســت. محققان کمپانی Omius برای طراحی این ژاکت هوشــمند 
از مادر طبیعت الهام گرفته اند. این کمپانی برای طراحی هر چه بهتر فناوری 
جدید خود، به بررســی گیاهان پرداخته و برای تنظیــم بهتر درجه حرارت، 
سیستم های تهویه ژاکت را بر اســاس روزنه های گیاهان طراحی کرده است. 
یکی از مزایای این ژاکت هوشمند این است که کاربر نیازی ندارد تا به صورت 
دستی این منافذ را باز و بســته کند و سیســتم الکترونیکی که در این ژاکت 
 تعبیه شــده در زمان افزایش بیش از حد دمای بدن، این منافــذ را باز کرده 
و سپس می بندد. این سیستم از یک سنسور درجه حرارت برای اندازه گیری 
 دمای بدن و محیط و یک پردازنده داخلی برای تحریک نرم افزار در جهت باز 

و بسته کردن منافذ بهره می برد.

 یـــــک شــــــرکت تجــــــاری در انگلیــــــس موســــــوم بــــه
CPM UK Car Park Management  کــه خدماتی در زمینه پارک 
خودرو  ارایه می دهــد، قصد دارد ارایه گزارش به پلیــس در مورد افرادی که 
خودروهای خود را بد پارک می کنند، تســهیل کند. این شــرکت به همین 
منظور یک برنامه موبایلی طراحی کرده که از طریــق آن می توان برای افراد 
متخلف در این زمینــه گزارش هایی ارســال کرد تا پلیس برای شناســایی 
خودروهای آنهــا و جریمه شــان اقدام کنــد. همچنین افرادی کــه در این 
زمینه گزارش هایی ارســال کنند تا10 پوند پاداش می گیرنــد. برای اعالم 
 تخلفات خودروهایی که به درســتی پارک نکرده اند، تنها کافیست تصویری 
از خودروی متخلف و شــماره پالک آن از طریق برنامه یاد شده، ارسال شود. 
پس از این کار عملکرد راننده به طور مســتقل بررسی شده و در صورت اثبات 
تخلف جریمه ای۶0 پوندی در انتظار وی خواهد بــود. اگر این جریمه ظرف 

مدت 1۴ روز پرداخت نشود، این رقم به100 پوند افزایش پیدا می کند.

اخیرا روبات کوچکی برای جذب ســرمایه در وب ســایت کیک استارتر قرار 
گرفته است که از بازویی کوچک بهره برده و با اتصال به اپلیکیشنی روی تبلت 
یا موبایل های هوشمند، طراحی های شــما را به صورت همزمان روی کاغذ 
تقلید می کند. اپلیکیشن مورد اشاره که روی پی سی و مک هم قابل استفاده 
است، با اتصال به اینترنت از طریق وای فای، امکان ارسال و گرفتن پیام هایی 
را از سراسر جهان به ارمغان می آورد. اگر کســی دیگر نیز اپلیکیشن را نصب 
کرده باشد، می توانید طرحی خاص را به صورت مســتقیم برای او بفرستید؛ 
درست است که این کار، شاید روش مناســبی برای برقراری ارتباط به شمار 

نرود؛ اما حداقل صمیمیت و شخصیت خاص خود را دارد. 
سازندگان روبات Line-us می گویند به دنبال ساخت جامعه ای از کاربران 
 هســتند که نقاشــی های یکدیگر را از طریق اپلیکیشــن جمع آوری کرده 
و به شخصی سازی روبات می پردازند. Line-us رابط کاربری خاص خود را 
دارد، می تواند به دستگاه های Scratch ،Arduino، رزبری پای و پایتون 

متصل شود. ضمنا امکان تعویض جوهر رنگی و اندازه قلم نیز وجود دارد.

ژاکت هوشمند 
حرارت مورد نیاز بدن تان را تنظیم می کند

یک برنامه موبایلی برای ادب کردن 
افرادی که بد پارک می کنند

روبات نقاش 
از طراحی های دیجیتالی شما تقلید می کند

ســونی جزییات جدیدی را از به روز رســانی بعدی کنســول 
 پلی استیشــن ۴ منتشــر کرده کــه می توان بدون شــک این 
به روز رســانی را مهم ترین آپدیت کنسول طی سه سال گذشته  
دانســت. این به روز رســانی که با نام رمز Sasuke شــناخته 
می شود قابلیت استفاده از هارد اکســترنال را به کنسول اضافه 

می کند.
به گفته  سونی، به وســیله  این به روز رسانی کاربران می توانند از 

هارد اکسترنال با درگاه یو اس بی 3 استفاده کنند. 
سونی در بالگ رســمی خود بیان کرده که هاردهای اکسترنال 
تا ظرفیت ۸ گیگابایت به راحتی پشــتیبانی می شوند و کاربران 
حتی می توانند بازی ها را به صورت مستقیم بر روی هارد دانلود 

کرده و نصب کنند.
یکی دیگــر از قابلیت هــای این به روز رســانی، امــکان اضافه 
 کردن والپیپر در صفحه  اصلی کنســول خواهد بــود. بنابراین 
در به روز رسانی بعدی شما امکان اســتفاده از تصویر پس زمینه 

مورد عالقه  خود را بر روی کنسول خواهید داشت. 
 بــه گفتــه  ســونی، کاربــران می تواننــد از طریــق برنامــه 
 Sharefactory به ویرایش تصویــر پس زمینه  خود بپردازند.

در به روز رســانی قبلی پلی استیشن ۴، ســونی بخشی را تحت 
عنوان منوی سریع به کنســول اضافه کرد. با نگه داشتن دکمه  

PS، شما می توانید به این منو دست پیدا کنید. 
 حــاال در این به روز رســانی، این منو کمی کوچک تر می شــود 
تا بخش کمتری از گیم پلی بازی ها را پوشــش دهد و از سویی 
دیگر، امکان دسترســی به برخی از ویژگی هــای چت به منوی 

سریع اضافه خواهد شد.
در آپدیت ۴/50 پلی استیشن ۴، بخش اعالن ها هم دچار تغییر 
 و تحوالتی خواهد شــد بدین صورت که از این پس، این بخش 
به صورت یک لیست به نمایش درمی آید تا کنترل محتوا در این 
لیست به سادگی صورت بگیرد. در نهایت، این آپدیت پشیبانی 
از فیلم هــای بلو ری 3 بعــدی را نیز فراهم مــی آورد تا کاربران 
 بتوانند به وســیله ی هدســت واقعیت مجازی پلی استیشــن 
به تماشای فیلم مورد عالقه  خود بپردازند. سونی بیان کرده که 
قابلیت های بیشتری در به روز رسانی شماره ۴/50 پلی استیشن 
۴ اضافــه خواهد شــد. انتظار مــی رود طی هفته هــای آینده 

اطالعات بیشتری از این آپدیت و تاریخ انتشار آن منتشر شود.

 سامســونگ به دنبــال عرضه سیســتم عامــل خود بــه نام
Tizen 4.0 در ماه ســپتامبر ســال ۲01۷ اســت. به دنبال 
عرضه دومین نسخه پیش نمایش از Tizen.Net، سامسونگ 
 توســعه Tizen 4.0 را برای عرضه تا ماه ســپتامبر ســرعت 
بخشیده است. آخرین نســخه از این سیستم عامل تنها مختص 
 گوشی  هوشــمند نیســت. این سیســتم عامل برای استفاده 
در لوازم خانگی، IoT یا اینترنت اشــیا و وســایل هوشــمند 

پوشیدنی و تلویزیون های هوشمند به کار می رود.
بر اساس نقشه ای که در انجمن توسعه دهندگان Tizen منتشر 
 Tizen 4.0 شده است، به نظر می رسد به دنبال اولین بیلد بتا
در ماه ژوئن، سومین نســخه پیش نمایش Tizen .net را ماه 

آینده ببینیم. 
در حال حاضر مشخص نیســت این برنامه همچون برنامه تست 
 S7 edge و S7 بتای اندروید نوقا روی سامســونگ گلکسی
 توســط کاربران مورد تســت قرار گیــرد یا این که مســتقیما 

به دست کاربران برسد.

فیل اسپنســر اعــالم کرده که بــا وجود پــروژه اســکورپیو، 
مایکروسافت تا طوالنی مدت از ایکس باکس وان و ایکس باکس 

وان اس پشتیبانی خواهد کرد.
 ســال ۲01۷ برای ایکس باکس و مایکروسافت یک سال بزرگ 
به حســاب می آید زیرا در تعطیالت کنســول پروژه اسکورپیو 
روانه بازار خواهد شد. خیلی ها بر این عقیده هستند که با عرضه 
شدن این کنسول مایکروســافت از ایکس باکس وان پشتیبانی 
نخواهد کرد. حــال با توجه بــه جدیدترین اخبار بــازی، فیل 
اسپنســر، رییس بخش ایکس باکس، در توییتی اعالم کرده که 
با وجود اسکورپیو، مایکروســافت در طوالنی مدت ایکس باکس 

وان و ایکس باکس وان اس را پشتیبانی خواهد کرد.
یکی از کاربران توییتر برای اسپنســر نوشــته بود که در جایی 
خوانده اســت با عرضه شــدن پروژه اســکورپیو، مایکروسافت 
 ایکس باکــس وان را فراموش خواهد کرد و اسپنســر در جواب 

به این کاربر نوشت:
ایکس باکــس وان اس و ایکس باکس وان برای چندین ســال 

پشتیبانی خواهند شد.
در واقع پروژه اسکورپیو قرار است از نظر اجرای بازی ها همانند 
ایکس باکس وان عمل کند و همــان بازی ها را اجرا خواهد کرد. 
فقط نکته اینجاســت که در اســکورپیو همانند کنسول میان 
 نســلی ســونی، می توانید بازی ها را با کیفیتی بهتر اجرا کرده 

و از واقعیت مجازی لذت ببرید.

فن بازار و مراسم رونمایی از محصوالت شرکت های فناور مستقر 
در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران با همکاری ستاد توسعه 
فرهنگ علم، فناوری اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی وفناوری 

ریاست جمهوری، امروز برگزار می شود. 
مراسم رونمایی از10 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک 
علم و فناوری دانشــگاه تهران، با همکاری ستاد توسعه فرهنگ 
 علم، فنــاوری اقتصاد دانش بنیــان معاونت علمــی، هم زمان 
با دهه مبارک فجر با حضور جمعی از شخصیت های دانشگاهی 
و مدیران علمی و صنعتی کشــور، ســرمایه گذاران، مشاوران 

تخصصی و مدیران واحدهای فناور برگزار می شود. 
در این مراســم میزهــای تجــاری در اختیار ســرمایه گذاران 
 عالقه منــد و افرادی که در حــوزه فناوری فعالیــت دارند، قرار 

داده می شوند تا با یکدیگر به مذاکره بپردازند. 
نخســتین آزمایشــگاه کســب وکار کشــور درباره این رویداد 
راه اندازی می شود. همچنین تفاهم نامه نخستین پارک فناوری 

تخصصی ICT کشور به امضا خواهد رسید.

بروزرسانی پلی استیشن 4 
و پشتیبانی از هارد اکسترنال 

سامسونگ، سیستم عامل تایزن 4 را 
چه زمانی عرضه خواهد کرد؟

کنسول ایکس باکس وان 
تا مدت ها پشتیبانی خواهد شد

انعقاد تفاهم نامه 
نخستین پارک فناوری ICT کشور

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2069
 در صبــح روز شــنبه آقــای کمالی به قتل رســید. 
او در زمانی که همسرش در خواب بود به قتل رسید. 
 همســر او هر چه که می دانســت بــه پلیس گفت. 
او گفت که: در زمان قتل، آشپز مشغول آماده کردن 
صبحانه بوده و خدمتکار در حال نظافت و مستخدم 
 نیز پاکــت های پســتی را می گرفته اســت. پلیس 
پس از شنیدن صحبت های همسر مقتول بالفاصله 
 فرد مجرم را دســتگیر می کند. به نظر شــما پلیس 

به چه کسی مظنون شده و چرا؟
جواب معمای  2068 

حداقل چهار پسر و سه دختر در این خانواده هستند.
کســانی که به معمای ۲0۶۸  پاســخ صحیح 

داده اند: 
- آقای مهدی محمودی از خمینی شهر.

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

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

شود.

این که آیا ســازنده » فوتبــال فانتزی « با آخرین ســاخته خود 
 توانســته موفقیت هایش را ادامــه دهد یا نــه پیرامونش حرف 
می زنیم ولی از همین ابتدا بد نیســت بدانید آن ها از نخســتین 
 توسعه دهندگان ایرانی هســتند که به این ســبک از گیم پلی 

روی آورده اند. حاال اصال این ایده ها چه هستند؟ 
 شــاید بهترین نمونه برای فهم این مکانیزم هــا را بتوانیم بازی 
معــروف Mafia III: Rivals بنامیــم. گنــده الت عنوانی 
آنالین بوده و برای تجربه اش نیازمند اینترنت هســتید. همانند 
این اپلیکیشــن و البته با تغییرات نســبت بــه فرهنگ داخلی، 
دنیای گنده الت ها مشابه گانگســترهای آمریکایی به چندین 
 محله تقســیم شده و شــما ریاســت یکی از این قســمت ها را 
به عهــده داریــد. بنابراین همان گونــه که مــی توانید حدس 
بزنید، باید با پیشرفت ســاختمان ها و استخدام شخصیت های 
قدرتمند بــه بقیه بازیکن ها حمله کنید تا به دشــمنان نشــان 
 دهید که رییس کیست. مکانیزم های گیم پلی ساخته نورانیم را 
می توانیم به دو بخش تقسیم کنیم که یکی از آن ها توانایی ارتقا 
یا ساخت بناها برای افزایش قدرت خود است. نورانیم طی حرکتی 

 هوشــمندانه و خالف بعضی از بازی های مشابه، برای این بخش 
از عناوین سبک استراتژی الهام گرفته تا شاهد یک رابطه تعاملی 
بین مخاطب و این قســمت باشــیم. جــدا از آن قابلیت ارتباط 

مستقیم با بعضی ساختمان ها را هم دارید. 
المان هایی که شــاید بــی اهمیت باشــند اما تمــام این نکات 
کوچک موجب شــده اند تــا بیش از همیشــه نقش خــود را 
لمس کنید. البته اینجا یک مســئله مهــم خودنمایی می کند. 
یکی از جــذاب ترین بخــش های ســبک اســتراتژی توانایی 
 ارتقا اســت. با وجود این که با گنــده الت ها هم ایــن بخش را 
 مــی بینیــم، امــا رونــد پیشــرفت بــه واســطه نبــود 
 ساختمان های فراوان، خیلی کند بوده و از همان ابتدا وقت شما را 
خواهــد گرفت. توســعه دهنده خواســته تا با کاهش ســرعت 
ارتقــا، جذابیــت این قســمت را تا مــدت ها حفــظ کند ولی 
طبیعتا سیاســت پیش رو برای بعضی ها جــذاب نخواهد بود. 
از این بخــش که بگذریم بــه مبــارزات می رســیم. جایی که 
 خالف نیمه ابتدایی گنده الت ها، شــباهتش بیش از همیشــه 
 با بازی های مشــابه مشــخص اســت. بعــد از رفتن به نقشــه 

و انتخاب ســه شــخصیت بین مبارزین محله، نوبــت به حمله 
بقیه منطقه ها می رســد. بعضی شــخصیت ها همچنان به آن 
 باالنس مناسب نرســیده اند. مثال پزشک می تواند سالمتی بقیه 
 شــخصیت ها را افزایش دهد ولی این افزایش ســالمتی نسبت 
به ضربه بقیه حریف ها کفایت نمی کند. سیستم مبارزات ساخته 

نورانیم همانند نقش آفرینی های شرقی، نوبتی است. 
یعنی طی تمام جنگ ها، شش شخصیت ) ســه به سه ( رو به رو 
هم گذاشته شده و شما بسته به قدرت های متفاوت آن ها تصمیم 
 می گیرید به کدام آنتاگونیســت ابتدا حمله کنید. سپس نوبت 

به حریف می رسد. 
متاســفانه همان نقطه ضعف Mafia III: Rivals و بعضی از 
بازی های مشابه توانسته راهش را به گنده ها الت ها هم پیدا کند. 
از نبود استراتژی های کافی حرف می زنیم. برای حمالت نیازمند 
برنامه های گوناگون نبوده و شــاید طاقت فرساترین بخش این 
قسمت همان استارت جنگ با کدام شخصیت باشد. نهایت ضربه 
این بخش به گیم پلی را هم می توانیم با شانس باالی بازیکنی که 
نخست حمله می کند، ببینیم. چون دست شما برای انجام حرکات 
گوناگون هنگام مبارزات بسته اســت، پس طبیعتا بازیکنانی که 

ابتدا به حریف هجوم ببرند چندین قدم از او جلو هستند. 
 برای بخش گرافیک توسعه دهنده تمام تالشش را کرده تا محیط 
و شــخصیت ها نمایی ایرانی داشــته باشــند. البته به هدفش 
هم رســیده و جدا از طراحی خــوب آن ها، توجه بــه جزییات 
کوچک همانند نوشــته های روی ســاختمان ها موجب شــده 
تا گنده الت ها با این قســمت نسبتا بدرخشــد. خیلی دوست 
داشــتیم تا همین تعریفــات را از بخش موســیقی و دیالوگ ها 
بکنیم. چون یکــی از بزرگ تریــن جذابیت اپلیکیشــن های 
 الهام گرفتــه از فرهنگ ایرانــی همین صداهایی هســتند که 
می شــنوید. اما متاســفانه » متوســط « بهترین کلمــه برای 
توصیف این قســمت اســت. با وجود قطعه های شاد و شنیدنی، 
تعداد و زمان پخش آن ها اصال مناســب نیســت. حــاال از این 
 می توانیم چشــم پوشــی کنیم ولــی دیالوگ ها خــوب نبوده 
 و با وجود این که همین صحبت ها می توانســتند بخش زیادی 
 از زیبایــی مبــارزات را بــه دوش بکشــند، اما توســعه دهنده 

پتانسیل های این قسمت را نادیده گرفته است. 
 عجیب ترین بخش گنده الت ها آنجا بود که هنگام مبارزه با یکی 

از منطقه ها دیدیم بازیکنی متفاوت به ما حمله کرد. 
 اما چــون باید با حریف ابتدایی دســت و پنجه نــرم می کردیم، 
نمی توانســتیم او را شکســت دهیم و مســابقه دوم را باختیم.

بعضــی از دیالــوگ هایی کــه هنگام جنــگ ها می شــنوید، 
جذاب هســتند ولی گســتردگی آن ها خیلی کم بوده و عجیب 
 اینجاست نامطمئن بیان می شــوند. یعنی آن رسایی الزم را بین 
 دیالوگ ها نمی شــنویم و به واســطه همین مســئله، معموال 
حرف ها ال به الی موسیقی گم خواهند شــد. امیدواریم نورانیم 
 با آپدیت های بعــدی به این بخــش توجه کند. گنــده الت ها 
 ایده های خوبی داشــته و مــی تواند بازیکن ها را ســرگرم کند، 
 اما نکته اینجاست که کیفیت ساخته نورانیم فدای کمیت بعضی 
قسمت هایش شده است. بنابراین دوســت داریم تا با بروزرسانی 

آتی، این اپلیکیشن به جایگاه واقعی خود برسد. 

استودیوی » نورانیم « سعی کرده به واســطه پرداخت به یکی از معروف ترین المان های این روزهای دنیای 
اپلیکیشن ها، بازیکن ها را سرگرم کند.

بررسی بازی گنده الت ها؛ 

مافیا به وقت ایران

مکانیزم های 
گیم پلی
 ساخته 

 نورانیم را 
می توانیم 

به دو بخش 
تقسیم کنیم

 که یکی
 از آن ها 

توانایی ارتقا 
یا ساخت بناها 

برای افزایش 
قدرت خود است
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پیشنهاد سر دبیر: 
پادرمیانی استاندار، میان متولیان برگزاری

موسیقی

17 بهمن ماه 1357
مــردم در خيابان ها و در حمايــت از دولت بــازرگان تظاهرات 
مي كنند. شعارها عليه بختيار است، مردم بختيار را نمي خواهند. 
بختيار ســعي دارد به مردم بفهماند در انجــام وعده های خود 
كوشاســت، به همين منظور در جلســه  مجلس حضور می يابد 
و نماينــدگان در حضور بختيــار طرح های انحالل ســاواك و 
دســتگيری نخســت وزيران و وزيران دولت از ســال 1341 تا 
آن ســال را  كه متهم به سوء اســتفاده از قدرت بودند تصويب 

مي كنند.

دومين اركســتر فيالرمونيک جوانان نخســت اصفهــان با نام 
سمفونی انقالب در هنرسرای خورشيد برگزار می شود.

 اين اركستر فردا در دو سانس 19 و 21 به رهبری و تنظيم فرشاد 
امينی در هنرسرای خورشيد اجرا می شود.

مدير اركستر فيالرمونيک جوانان نخســت اصفهان پيش از اين 
اعالم كرد: ســمفونی انقالب كه به اجــرای قطعاتی با مضمون و 
حال و هوای سال های پيروزی انقالب اسالمی ايران می پردازد، 
در سال گذشته برای نخستين بار اجرا شــد و امسال نيز پذيرای 

عالقه مندان به هنر موسيقی خواهد بود.
حميد باقری افزود: در اين اركســتر قطعاتی همچون فرياد آخر، 
اهلل اهلل، سپيده، واالپيامدار، وطنم، خوشه چين و ای ايران توسط 

نوازندگان و به رهبری فرشاد امينی اجرا خواهد شد.
وی يادآور شد: اركســتر فيالرمونيک جوانان نخست اصفهان از 
يک گروه 60 نفره از هنرمندان و نوازندگان جوان عرصه موسيقی 
با ســازهای كوبه ای، زهی و بادی تشکيل شــده است كه در ايام 
دهه فجر انقالب اسالمی از 12 تا 22 بهمن ماه در شهرستان های 

مختلف استان به اجرای برنامه می پردازند.

نمايش »آدامس« به نويســندگی رامين ســامانی و كارگردانی 
اوژن صفاری از روز گذشته در فرشچيان به روی صحنه رفته و تا 

1 اسفند ماه ادامه دارد.
كارگردان اين نمايــش در مورد جزئيــات آن گفت: »آدامس« 
روايتگر زندگی زن و شوهری است كه در تهران زندگی می كنند 
و به دليل شــرايط اقتصادی و كاری، زندگی آنها تحت الشــعاع 
قرارگرفتــه و اتفاقاتی در زندگــی آنها می افتد كــه همه آنها، 
خطرها و اتفاقاتی است كه ممکن اســت برای ما نيز رخ دهد اما 
ما به آن بی توجهيم و فکر می كنيم كه تنها برای ديگران است. 
اوژن صفاری تصريح كرد: رامين ســامانی بر اســاس طرحی از 
مهدی قلی نژاد نمايشنامه »آدامس« را نوشته و حميد محمدی 

تهيه كنندگی اثر را بر عهده دارد.
وی افزود: رامين سامانی، شــاهده خدادادی، اسماعيل سلمانی 
به همراه فرزانه ســلطانی، علی رمضانيان، بهنام رئيسی و الينا 
ســتاری در اين نمايش ايفای نقش می كننــد و مهدی غالمی 
عالوه بر اينکــه همراه با من در طراحی صحنه فعاليت داشــته، 

طراحی نور، پوستر و بروشور را نيز بر عهده داشته است.
صفاری ادامه داد: از ديگــر عوامل نمايش نيز بايــد به نام های 
شــاهده خدادادی به عنوان طراح لباس، عبــاس فالحی برای 
اجرای نور، مهسا رفيعی به عنوان منشی صحنه، عليرضا شمس 
به عنوان مدير صحنه، اميد ميرباقری مسئول ساخت تيزر، مهال 
رســتميان و بهنام رئيسی به عنوان دســتياران صحنه، محمد 
اشــتری و زهرا نازرفتار به عنوان عکاســان و اميد زارع مسئول 
روابط عمومی نمايش اشــاره كنم. عالقه منــدان به ديدن اين 
 partakticket.com نمايش می توانند با تهيه بليت از سايت
تا 1 اسفندماه هر روز رأس ســاعت 18:30 به مجموعه فرهنگی 

هنری فرشچيان مراجعه كنند.

نمايــش موزيکال »شــنل قرمــزی و چوپــان دروغگــو« به 
نويســندگی و كارگردانی امير شــيخ جبلی تا 20 بهمن ماه در 

فرشچيان روی صحنه می رود.
كارگردان نمايش »شــنل قرمزی و چوپان دروغگو« كه سابقه 
فعاليت های بســياری را در زمينه پژوهش و پرورش هنرمندان 
بازيگر معلول جســمی و حركتــی دارد در مــورد اين نمايش 
گفت: از نقاط قوت اين نمايش بازی های خوب و حســاب شده 
بازيگران ناشنوای اين اثر اســت. طراحی صحنه زيبا و پركاربرد 
را نيز كه در جهت انتقال مفاهيم نقش بسزايی داشته نمی توان 

از نظر دور داشت.
امير شــيخ جبلی تصريح كرد: ايــن اثر با بهره گيــری از زبان 
مشــترك هنر در زمينه های نقاشی، موســيقی، حركت و درام 
توانســته در خلق فضاهای خالق و فانتزی و ارتباط با مخاطبان 

گروه های سنی مختلف موفق باشد.
وی افزود: بايد توجه داشــت كه اســتفاده از فانتــزی در تئاتر 
كودك از ضرورت هــای اجتناب ناپذير اســت و در بخش هايی 
از اثر، تماشــاگر با صحنــه هايــی مواجه می شــود كه كمی 
اغراق آميز اســت، همچنين در صحنه هايی، از پانتوميم و هنر 
ايمايی بهره می برد كه موســيقی در طراحــی حركت های آن 
دخيل است و به همين دليل در آهنگ سازی نمايش كه بر عهده 
پويان فرهنگ پژوه و شــاهين كيانزاد بوده تکنيک ها و شــيوه 
استفاده از موســيقی و افکت در خدمت اثر اســت. الزم به ذكر 
اســت كه اجرای اين نمايش ويژه مدارس و مهد كودك هاست. 
عالقه مندان برای ديدن اين نمايش شــاد و موزيکال كه در سه 
ســانس صبح اجرا می شــود می توانند تا 20 بهمن ماه، هر روز 
صبح به سالن اصلی مجموعه فرهنگی هنری فرشچيان مراجعه 

كنند.

توجه توجه، اين صداي انقالب ملت 
ايران است!

فردا صورت می گیرد؛

اجرای »سمفونی انقالب« 
در هنرسرای خورشید

شاهد اجرای »آدامس«
در فرشچیان باشید

تا 20 بهمن ماه؛

»شنل قرمزی و چوپان دروغگو« را 
در فرشچیان ببینید

اردشير منظم دوبلور و مدير دوبالژ ســيما، در مورد آخرين فعاليت 
خــود در عرصه دوبله، گفــت: آخريــن فعاليتم در عرصــه دوبله، 

انيميشن 52 قسمتی »مسی به اوكيدو می رود« بود.  
دوبلور »فردی مورچه سياه«، در پاســخ به اينکه به نظر شما تفاوت 
ســريال »مســی به اوكيدو می رود« نســبت به كارتون های ديگر 
چيست، اظهار داشت: انيميشن »مسی به اوكيدو می رود« برای من 

جذاب و زيبا بود. 
گوينده و مجری برنامه كودك و نوجوان »تماشــاخانه«، با اشاره به 
تفاوت دوبله انيميشــن و فيلم بيان كرد: دوبله انيميشن نسبت به 
فيلم سخت تر است؛ به دليل اينکه در دوبله فيلم می توان از فيزيک 
و حركات بدن بازيگر، برای انتقال حس شــخصيت به بيننده كمک 
گرفت اما در انيميشن اين طور نيســت و اين مورد به حركت ذهن 
بســتگی دارد و بايد به گونه ای دوبله آن انجام شودكه برای بيننده 

قابل لمس و درك باشد. 

جعفر انصاری فر مدير حراســت سی و پنجمين جشــنواره فيلم فجر 
در خصوص روند كاری اين رويداد تاكنون، گفت: تجربه ســی و چهار 
دوره ای پشت اين جشنواره اســت و پس از گذشت هر دوره انتظارات و 

توقعات باالتر می رود. 
ما سعی كرديم بســتری آرام برای ديدن فيلم ها و اهالی رسانه فراهم 
كنيم و فکر می كنم در اين چنــد روز اتفاق افتاده اســت. اما به نظرم 
جشــنواره فيلم فجر در حوزه اجرايی نياز به تغييــرات عديده ای دارد؛ 
چون حساســيت های فراوانی در اين حوزه می بينيم. بالغ بر پنج هزار 
درخواست برای حضور در كاخ رسانه داريم كه بايد به دو هزار نفر تقليل 
يابد كه اين امر بسيار سخت است؛ با اين نگاه كه همه محق هستند اما 
گنجايش بيش از اين نيست. وی اظهار داشت: سينماهای مردمی هم 
 به خوبی به كار خود ادامه می دهند؛ فقط مشکلی در حوزه بليت فروشی
  داشــتيم كه آن را جمع و جور كرديــم و در كل وضعيت تــا به امروز

 راضی كننده بوده است.

دوبله انیمیشن از دوبله 
فیلم سخت تر است

جشنواره فجر در اجرا نیاز 
به تغییرات عديده ای دارد

ویژه نوروز

با ضبــط آخريــن ســکانس های ســريال نــوروزی »مرز 
خوشــبختی«، ســاخت اين ســريال به كارگردانی حسين 
ســهيلی زاده بــه پايــان رســيد. تصويربرداری فــاز دوم 
مجموعــه تلويزيونــی »مرز خوشــبختی« بــه كارگردانی 
حسين سهيلی زاده كه در لوكيشــن ويالی شهريار پيگيری 
می شد، با بازی پوريا پورسرخ و اميرحســين آرمان به پايان 
رســيد. همچنين تدوين و صداگذاری ايــن مجموعه نيز رو 
به پايان اســت. اين ســريال با ايفای نقش بازيگرانی چون 
پوريا پورسرخ، اميرحســين آرمان، مهدی سلوكی، شهرزاد 
كمالزاده، ســروش جمشــيدی، مريم معصومی، جمشــيد 
جهانزاده، عباس محبی، مهدی صباغی، فرزانه نشــاط خواه، 
رضا يزدانی، جواد زيتونی، عبــاس محبوب و امير غفارمنش 
برای پخش نوروزی در 15 قســمت برای شــبکه 2 ســيما 
آماده می شود. علی لهراسبی به عنوان خواننده تيتراژ پايانی 
مجموعه تلويزيونی »مرز خوشــبختی« انتخاب شده است. 
مزرعــه گل، گلخانه، بيمارســتان، آموزشــگاه و ... از جمله 

لوكيشن های اين سريال محسوب می شوند. 
در خالصه داستان سريال آمده است: 

به طال و تالش و عشــق ... جــوان و ُگل و ِگل... همه چيز از 
يک وسوسه شروع می شــود و به يک وسوسه ختم می شود. 
از رفاقت شروع می شــود و به رفاقت می رســد. داستان مرز 

خوشبختی داســتان انتخاب هاســت. دوراهی ها. زمانی كه 
بر لب مرز ايستاده ای. يک سو شــايد خوشبختی است و در 
سوی ديگر هم شايد خوشبختی! انتخاب با توست و انتخاب 

نهايت خوشبختی است. 
از جمله عوامل ديگر اين ســريال می توان بــه تهيه كننده: 
مهران رســام، جانشــين تهيه كننده: مجيد پركاررضاييه، 
مشــاور پروژه: علی اصغر آزادان، نويسنده: علی خودسيانی، 
مديــر تصويربــرداری: عليرضا رنجبــران، تدويــن: امين 
عابــدی، مدير صدابــرداری: مهــدی آزادی، آهنگ ســاز: 
آرمان موســی پور، طراح صحنه و لباس: سارا صفری، طراح 
چهره پردازی: سحرموسوی، مدير تداركات: اصغر پسندپور، 
صدابردار: علــی ظهوری، مديــر برنامه ريزی: فرشــاد ارج، 
دســتيار اول كارگردان: امين محمودی، منشی صحنه: نوشا 
عبدا... زاده، دســتياران كارگردان: عارف ابراهيمی، شــايان 
سيد محمود، دستيار اول فيلم بردار: رسول تنهايی، دستيار 
اول صحنه: علی جعفردوست، تصويربردارپشت صحنه: امير 
ژوبين، عکاس: ارمغان رســام و مدير روابط عمومی: آيدين 

نادری اشاره كرد. 
ســريال های »روزهــای اعتــراض«، »آخريــن دعوت«، 
»گيلعاد«، »آخريــن گناه« و »مرزخوشــبختی« به عنوان 

همکاری مهران رسام با حسين سهيلی زاده ثبت شده است.

سريال پر بازيگر »بازگشت« پس از پايان يافتن سريال 
ليسانسه ها،  از شبکه سه سيما پخش می شود.

اين مجموعه در 13 قســمت 40 دقيقه ای و با موضوع 
اجتماعــی و خانوادگی پخــش می شــود و جذابيت 
فيلم نامه از اين جهت است كه، گرچه قصه در زمان حال 

می گذرد، اما بازگشتی هم به زمان جنگ دارد.
»بازگشت«، روايت زندگی سعيد شريفی، مستندساز 
است؛ او همراه همســر و دو پسرش زندگی می كند. در 
زمان جنگ دوست شــريفی با نام اميرحسين مهدوی 
به شهادت می رسد و شــريفی خودش را در اين اتفاق 
مقصر می داند، حال بعد از گذشت چند سال دوباره بر اثر 
يک اتفاق اين ماجرا سر باز می كند و زندگی خانوادگی 
شريفی را تحت تاثير قرار می دهد. در اين سريال حسن 
پورشيرازی نقش اصلی را بر عهده دارد و بازيگران خوبی 
همچون فريبا كوثری، كاوه خداشناس، امين گلستانه، 
سوگل طهماسبی، مجيد مشيری، زهره حميدی، زهره 
صفوی، مهری آل آقا و نسرين نکيسا به ايفای نقش در 
 آن می پردازند. ســريال »بازگشــت«  به كارگردانی و

 تهيه كنندگی حسين عامری ساعت 20:45 دقيقه از 
شبکه سه سيما پخش می شود.

كتاب »شــن روان«  كــه دوميــن اثر اســتيو تولتز 
اســتراليايی اســت با ترجمه عبدا...جمنــی در پاييز 
2015منتشر شد. نوشتن دومين كتاب هميشه برای 
نويســندگان سخت اســت، چرا كه كتاب اول معموال 
حاصل تجربه و تالش ساليان دراز يک نويسنده است. 
او از آزمون و خطاها و موضوعــات زندگی و همچنين 
پروژه های قديمی نگاشــتن خويش بهــره می گيرد 
تا اولين كتاب را به بازار بفرســتد. اما در مورد دومين 
كتاب وضعيت به كلــی متفاوت اســت؛ اين احتمال 
وجود دارد كه نويســنده موفق نشــود در زمانی كوتاه 
زمينه هايــی هم تراز با اثــر قبلــی اش را در اثر جديد 
بيافريند. اســتيو تولتز هنر زيادی در خلق جزء از كل 
به نمايش گذاشت و استقبال شــديد از اين كتاب در 
واقع اســتقبال از ثمره  ســاليان متمادی تالش برای 
نوشــتن بود. از اين رو كار او برای  خلق دومين كتاب 
سخت بود. همچنين خوانندگان توقع زيادی از او پيدا 
كرده بودند. كتاب شن روان از لحاظ ساختار، موضوع و 
شيوه روايت تفاوت چشمگيری با جزء از كل ندارد. اين 
كتاب نيز پريشانی های مربوط به وجود و هستی را در 
دنيای مردان به تصوير می كشد و راوی آن به نوبت دو 

شخصيت اصلی داستان هستند.

پخش »بازگشت« در شبکه سريال نوروزی شبکه 2 به آخر خط رسید
سه سیما

»شن روان« نوشته استیو تولتز

تلويزيون تازه های نشر

ريیس سازمان سینمايی:

از انتخاب فیلم های 
جشنواره راضی 
هستم

رييس سازمان ســينمايی از عملکرد هيئت 
انتخاب جشــنواره فيلم فجر اظهار رضايت 
كرد و نمره ای باالتر از خــوب به فيلم های 

امسال داد.
حجت ا... ايوبی دربــاره پايين بودن كيفيت 
بعضــی فيلم هــای اكران شــده در ســی 
وپنجميــن جشــنواره فيلــم فجــر از نگاه 
خبرنگاران گفت: معمــوال چنين فيلم هايی 
در جشنواره وجود دارد اما بايد توجه داشت 

كه كيفيــت بعضــی از فيلم ها نيز بســيار 
باالســت. وی درباره معيار انتخــاب فيلم ها 
گفت: هيئت انتخاب توجه ويژه ای به فيلم ها 
دارد و واقعــا بــه مضامين توجــه دارند و با 
توجه به فيلم هايی كه ديده ام در مجموع از 

انتخاب آنان راضی هستم.
ايوبی درباره فيلم های جشــنواره امســال 
افزود: درباره فيلم های امسال نمره ای باالتر 
از خوب می دهم و بــا توجه به فيلم هايی كه 

تاكنون ديــده ام، خيلی ذوق زده هســتم، 
چون چنديــن فيلم خيلی خــوب ديدم كه 
خوشــم آمد. رييس ســازمان ســينمايی 
همچنين گفت: نحوه نگاه جوان ها به سينما 
و فيلم، خيلی خوب و اميدبخش برای آينده 
اســت و به آنچه كه در مراسم افتتاحيه بيان 

كردم اعتقاد دارم. 
ايوبــی با بيــان اينکــه ســينمای اميد در 
جمهــوری اســالمی ايــران تحقــق يافته 

اســت، افزود: جوانان هنرمنــد، فيلم های 
زيبا و ســاده ای از دفاع مقدس ســاخته اند 
تا گوشه هايی از ايثار و شــهامت رزمندگان 
و خانواده هــای معظم شــهدا را به نمايش 
بگذارنــد. نرگــس آبيــار، حســين كرمی، 
عماد افروغ، سيدضيا هاشــمی، محمدعلی 
حســين نژاد و حجت االســالم طه حسين 
مرقاتی اعضــای هيئت انتخاب آثار ســی و 

پنجمين جشنواره فيلم فجر بودند.

سینما

به نظرم فيلم سازان جوان بيشتر تابوشکنی می كنند تا 
اينکه قواعد را زير پا بگذارند.

ورود به سينمای ايران ســخت و دشوارتر از ماندن در 
آن است. محمد حمزه ای كارگردان سينما كه امسال 
با فيلم »آذر« در بخش اصلی سی و پنجمين جشنواره 
فيلم فجر حضور دارد، در خصوص ورود پرشــور فيلم 
اولی ها و فيلم سازان جوان به ســينما، گفت: با توجه 
به اينکه چند سالی است شکل توليد با حضور بخش 
ديجيتال تــا انــدازه ای ارزان تر شــده، طبيعتا ورود 
نيروها و فيلم سازان جوان نيز تا حدودی آسان تر شده 
اســت. پس در هر عرصه ای زمانی كه نيروهای جوان 
می توانند با يک انديشه، نگاه، سليقه و با يک فرم جديد 
حضور پيدا كنند بايد آن را به فال نيک گرفت؛ چون به 
طراوت و شادابی كليت فضای جامعه كمک می شود.  
وی افزود: به نظرم فيلم سازان جوان بيشتر تابوشکنی 
می كنند تا اينکه قواعد را زير پا بگذارند؛ چون سينما به 
زعم من قاعده ای دارد كه برايش فرقی نمی كند يک 
فيلم ساز پيشکسوت و يا جوان با قواعد و قوانينش جلو 
برود. يعنی در كل بايد اســاس سينما را دانست. حاال 
در اين ميان، برخی فيلم ســازان از جسارت  نيز بهره 
برده اند كه  اين امر باعث نگاه جديد آنها به يک موضوع  

شده است.
بايد بدانيم ورود به  اتفاقا  ادامه داد:  اين كارگردان 
سينمای ايران سخت و دشوارتر از ماندن در آن است. 
اگر به لحاظ فکر، انديشه و توانايی آن انرژی الزم را 
نداشته باشيم، به خودی خود و پس از مدتی سينما 
ما را پس می زند. حمزه ای با اشاره به مشکل عمده 
سينمای ايران اظهار داشت: مشکل عمده  سينمای ما 
اين است كه برای كوتاه كردن مسير در جهت رسيدن 
به هدف، از روی دست هم می نويسيم و اين عدم تنوع 
در توليدات و ژانر را به همراه دارد. از سويی امروز به 
خاطر حجم باالی هزينه های توليد، فيلم ها به سمت 

آپارتمانی شدن رفته اند.

فیلم سازان جوان بیشتر 
تابوشکنی می کنند

به گزارش تســنيم، اين روزها و هم زمان با ســال روز پيروزی 
انقالب اسالمی، تب و تاب جشنواره های فرهنگی و هنری در 
جای جای ايران اســالمی باال می رود و اين همان نقطه قوتی 

است كه از روز نخست هدف اصلی انقالب فرهنگی بوده است.
انقالبی كه از دهه 60 با استقبال هنرمندان آغاز شد و گرچه در 
طول 35 سال گذشته با چالش ها و حاشيه های شيرين و تلخی 
روبه رو بوده اما هيچ گاه از نفس نيفتاد و همچنان با قدرت برای 

تعالی هنری ايران اسالمی تالش می كند.
در سال های دور، گيشــه های ســينماهای پايتخت از سيل 
جمعيت مشتاق ســينمای ايران كه برای تماشای فيلم های 
بدون مميزی و حتی فيلم هايی كه احتمــال آن می رفت كه 
تنها برای يک بار آن هم بر پرده نقره ای جشــنواره فجر، اكران 
 شود، پر می شد. سال ها گذشت تا اســتان ها و شهرهای ديگر 
ايران نيز سهم خود را از اين جشــنواره پرشکوه و پرطمطراق 
خواهان شدند و متوليان فرهنگ كشور بر سر يک ميز نشستند 
و تصميم به اكران فيلم های جشنواره در مراكز استان ها گرفتند 
كه البته بماند اسم بخش استانی روی فيلم های جشنواره آمد و 
هميشه مخاطب تا روز آخر جشنواره چشم به راه قوی ترين و 
بهترين فيلم جشنواره ماند كه البته مثال آن زياد است مانند 
اســتقبالی كه مردم از فيلم »هيس دخترها فرياد نمی زنند« 
درخشنده در تهران كردند و اصرار مخاطب شهرستانی سبب 
شد كه مســئوالن اين فيلم را به مركز اســتان خود بياورند. 
انتخاب ســليقه ای فيلم ها از ســوی متوليان فرهنگ استان، 
اجبار و يا شايد اختيار مسئوالن سازمان سينمايی برای گرفتن 
حق انتخاب از مخاطبان شهرســتانی هر ســال بيش از سال 
گذشــته مخاطب را مطيع تصميم مســئوالن كرد اما امسال 
ديگر طاقت مخاطب كم شده است، ســال گذشته نزديک به 
24 فيلم از جشــنواره پر حاشيه ســی و چهارم سهم اصفهان 
شد اما امسال چشــمان مخاطبان اصفهانی تنها نظاره گر 16 
فيلم جشــنواره خواهد بود، اما بايد ديد مشــکل از كجاست؟ 
چندی قبل از شروع جشــنواره زمزمه های بدهی 50 ميليون  
تومانی برگزاركنندگان جشنواره سال گذشته مطرح بود كه با 

پيگيری های صورت گرفته، صحبت های متضادی شنيده شد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســتان اصفهان در پاسخ به انتقاد 
 خبرنگار تســنيم مبنی بر ســهم كم اصفهان از جشــنواره

 سی و پنجم و اكران تعداد محدود فيلم های اين جشنواره در 
سينماهای اصفهان گفت: بسته هايی كه در اختيار شهرستان ها 

قرار گرفته براساس زمان مفيد اســت، در واقع بحث اصلی ما 
موضوع بدهی ها بود و با توجه به اينکه اين موضوع حل شــده 
ما می توانيم سينما در اختيار قرار دهيم تا تمامی فيلم ها اكران 
شــود. حجت االســالم حبيب رضا ارزانی درباره ميزان اعتبار 
اختصاص يافته و مشاركت شهرداری و حوزه هنری با اداره كل 
ارشــاد بيان كرد: برای فيلم هايی كه وزارت ارشــاد به منظور 
اكران در اختيار استان ها قرار می دهد برآورد هر سانس 5 هزار 
تومان در نظر گرفته می شــود كه براين اساس 240 ميليون 

تومان اعتبار وارد استان می شود. 
ارزانی افزود: ســال گذشــته ما هزينه را پرداخــت كرديم، 
امســال وزارت خانه خود با مبلغ 3 ميليارد تومان كل فيلم ها 
را خريداری كرده تا در استان ها در اختيار مراكز قرار دهند، با 
توجه به اينکه سينماها را حوزه هنری در اختيار قرار می دهد 
و فيلم های جشنواره اكران می شود بنابراين اين تصميم گرفته 
شد كه هزينه ها بين 3 حوزه تقسيم شود. مدير امور سينمايی 
حوزه هنــری اصفهان درباره مشــکالت اعتبــاری برگزاری 
جشنواره و حواشــی پيش آمده درباره ســهم كم اصفهان از 
فيلم های جشنواره فجر بيان كرد: متاسفانه ما قبل از برگزاری 
جشــنواره نيز منتقد اين موضوع بوديم كه چرا اصفهان با اين 
همه ظرفيت  فرهنگی و سينمايی كه دارد و با توجه به اقبال و 
اشتياق مخاطبان سينما، بايد كمتر از شهری كه كمتر از 200 

هزار نفر جمعيت و تنها چند سالن سينمايی دارد، سهم داشته 
باشد. مصطفی حسينی ادامه داد: با توجه به تعداد كم فيلم های 
در حال اكران، هم مردم با فرهنگ اصفهان و هم ســينماگران 
متضرر می شوند و متاسفانه شاهد هســتيم كه در اين مواقع 
مسئوالن فرهنگی و متوليان اصلی جشنواره ها همکاری نکرده 
و چوب الی چرخ مجموعه های فرهنگی و هنری می گذارند. 
وی در پاسخ به اين سوال كه آيا بدهی 50 ميليون تومانی هزينه 
برگزاری جشنواره فيلم فجر سال گذشته، مرتبط با حوزه هنری 
است يا خير، بيان كرد: سال گذشته پک فيلم های جشنواره كه 
شامل 24 فيلم بود با همکاری ارشاد و حوزه هنری خريداری 
شد و متاسفانه اين بدهی كه مرتبط با اداره ارشاد است پرداخت 
نشد و به همين دليل امســال برای دريافت پک های بيشتر و 
اكران فيلم های بيشتر در ســينماهای اصفهان دچار مشکل 

شده ايم.
اما آيا اين تعداد فیلم برای نیاز مخاطب اصفهانی 

کافی است؟
علت اصلی اين حواشــی كه در حال فراموشــی اســت  هم 
پادرميانی شــخص اســتاندار اصفهان بود كه با ابالغ به اتاق 
بازرگانی برای پرداخت بدهی ســال گذشــته ستاد برگزاری 
جشــنواره به ســازمان ســينمايی، زمينه حضور بسته دوم 
فيلم های جشــنواره را در اصفهان فراهم كرد. مديركل ارشاد 
اصفهان در پاسخ به اين سوال كه آيا اين امکان كه بسته سوم 

جشنواره نيز به اصفهان برسد، 
گفت: بحث فيلم مســتند هم 
از جملــه مباحثی اســت كه 
دوســتان در حــال پيگيری 
هستند و اميدواريم اين فيلم ها 
نيز اضافه شــود. در هر صورت 
جشــنواره فجر كار خود را در 
اصفهان آغــاز كــرده و كمتر 
از 5 روز ديگر شــور اســتقبال 
مخاطب اصفهانی از فيلم های 
جشــنواره نيــز خاتمــه پيدا 
می كند اما بايد توجه داشــت 
كه با توجه بــه تالش نهادهای 
فرهنگی از جمله حوزه هنری 
و ســازمان ســينمايی سوره 
برای توســعه زيرســاخت ها و 
سالن های سينمايی و با توجه به 

اقدامات زياد اداره كل ارشاد برای بسترسازی و فرهنگ سازی 
توجه اقشــار مردم به صنعت هنر هفتم، آيا بهتر نيســت كه 
تصميم گيری ها را بــرای دقيقه 90 نگذاريــم و زودتر به فکر 
برگزاری هرچه باشکوه تر اين جشنواره در شهر فرهنگ دوست 

اصفهان باشيم؟
البته اين نکته نيــز بايد در گزارش ذكر می شــد كه  تبليغات 
كم رنگ شــهری و حتی رســانه ای درباره برگزاری جشنواره 
فيلم فجر، سبب استقبال نه چندان گرم مخاطب از فيلم های 

جشنواره شد.

حواشی برگزاری جشنواره فیلم فجر اصفهان؛

پادرمیانی استاندار، میان متولیان برگزاری
جشــنواره بین المللی فیلم فجر در اصفهــان از روز 
1۴ بهمن ماه با اکران 16 فیلم در 2 ســالن سینما ساحل 
و فلســطین کار خود را آغاز کرد کــه در ابتدای راه با 

چالش ها و حواشی خاصی روبه رو بود.

تبلیغات کم رنگ 
شهری و حتی 

رسانه ای درباره 
برگزاری جشنواره 

فیلم فجر، سبب 
استقبال نه چندان 

گرم مخاطب از 
فیلم های جشنواره 

شد

روز شمار انقالب

تئاتر
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پیشنهاد سردبیر:
وقتي زمستان با مسئوالن چهارمحال و بختیاری هماهنگ نباشد!

اخبار

اســتاندار چهارمحــال و بختیاری گفت: به ســبب 
ایجاد مشکالت ترافیکی در سطح شهرکرد، ساخت 
و ساز ســاختمان برج های دوقلوی این شهر متوقف 
شده اســت. قاسم سلیمانی دشــتکی اظهار داشت: 
به سبب مشــکالت ترافیکی در ســطح شهرستان 
شهرکرد ادامه ســاخت و ساز ســاختمان برج های 
دوقلو متوقف شــده و این پروژه بایــد در ۱۶ طبقه 
احداث شود. وی در ادامه بیان کرد: در ایام دهه فجر 
هیچ بخشی نمی تواند به اندازه رسانه ها نقش داشته 
باشد چنانکه در ســال ۵۶ و ۵۷ عامل اصلی حرکت، 
در پیروزی انقالب اســالمی ایــران حرکت جامعه 
رســانه بود. وی گفت: یکــی از ارکان انقالب، رکن 
مهم رسانه هاست که در حرکت های مختلف انقالب 
اســالمی از جمله جنگ تحمیلی توانستند در کنار 
مردم حرکت قوی و انقالبی به وجود آورند. استاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: بی شــک در هر دولتی 
هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وجــود دارد اما باید 
مشکالت و مسائل بررسی شده و نکات منفی کاهش 
پیدا کند و مسئوالن مربوطه نیز اقداماتی در راستای 

تحقق اهداف انجام دهند.

مدیــرکل جهــاد کشــاورزی اســتان چهارمحال 
و بختیــاری گفــت: پنج میلیــون شــاخه گل در 

چهارمحال و بختیاری درسال جاری تولید شد.
ذبیح ا... غریب با اشــاره به اینکه پنج میلیون شاخه 
گل در چهارمحــال و بختیــاری درســال جــاری 
تولید شــد، اظهار داشت: این تعداد شــاخه گل در 
 گلخانه های اســتان چهارمحال و بختیــاری تولید

 شده اســت. وی عنوان کرد: در ســال گذشته چهار 
میلیون شاخه گل در استان تولید شده است.

مدیرکل جهــاد کشــاورزی اســتان چهارمحال و 
بختیاری تاکید کرد: گل های تولید شــده اســتان 
شــامل رز و گل آلسترومریاســت. وی با اشــاره به 
اینکه گل های تولید شــده در این استان ماندگاری 
بســیار باالیی دارند،تاکید کرد: هم اکنون گل های 
 تولید شــده این اســتان به تهران، اصفهان و اهواز

 ارسال می شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

احداث برج  های دوقلوی 
شهرکرد متوقف شده است

مدیرکل جهاد کشاورزی استان خبر داد:

تولید ۵ میلیون شاخه گل
در چهارمحال و بختیاری 

با مسئوالن

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
از برگزاری تورهــای بازدید از بخش صنعــت در چهارمحال و 

بختیاری خبر داد.
نعیم امامی با اشــاره به اینکه تورهای بازدیــد از بخش صنعت 
در چهارمحال و بختیاری برگزار می شــود، اظهار داشــت: این 
تورهای بازدید با حضور خبرنگاران، امامان جمعه و روحانیون، 

سرمایه گذاران، کارآفرینان و... برگزار می شود.
وی افــزود: این تورهــای بازدید بــا هدف معرفــی ظرفیت ها 

وتوانمندی این استان در بخش صنعت برگزار می شود.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
تاکید کــرد: بخش صنعــت اســتان چهارمحــال و بختیاری 

ظرفیت های بسیاری دارد که باید در مسیر توسعه قرار گیرند.

عدم حضور مدیرکل جهاد کشــاورزي در مراســم غبــار روبي و 
همچنین مدیــر کل بهزیســتي در نماز جمعه شــهر ناغان باعث 

دلخوري مردم این شهر شد.
به نقل از پایگاه خبري تحلیلي کیار بیدار، لغو ســفر مدیرکل جهاد 
کشــاورزي و همچنین مدیرکل بهزیســتي اســتان چهارمحال 
و بختیاري که قــرار بود به ترتیب در مراســم غبارروبي قبور مطهر 
شهدای شهر ناغان و مراسم نماز جمعه این شهر حضور یابند باعث 
دلخوري مردم این شــهر شــهیدپرور از توابع شهرستان کیار شد. 
بخشدار ناغان ضمن عذرخواهي از مردم ناغان دلیل عدم حضور این 
دو مدیرکل در شهر ناغان را سفر دکتر نو بخت به استان چهارمحال 
و بختیاري عنــوان کرد و گفت: لغو برخي ســفرها دلیل بر اهمیت 

ندادن به شهر یا منطقه اي از استان نیست.
 وی در ادامه افزود: تنها دلیل عدم حضور مدیران استاني را ترافیک 

کاري ایشان عنوان کرد.

فرماندار کیار از آغــاز عملیات احداث کلنــگ زني چهارخطه 
شلمزار شــهرکرد در آستانه سي و هشــتمین سال روز پیروزي 

انقالب اسالمي ایران خبر داد.
قدمعلي مرداني اظهار کرد: به برکت فرارسیدن سي و هشتمین 
سال روز پیروزي انقالب اســالمي ایران و پیگیري هاي به عمل 
آمده تبدیــل جاده دوطرفه شلمزار-شــهرکرد بــه چهارخطه 
و رفع نقاط حادثه خیز این مســیر با حضور مدیرکل ســازمان 
همیاري شــهرداري هــا و دهیــاري هــاي کشــور و معاون 
عمراني اســتانداري عملیــات احــداث چهارخطه شــلمزار 
 شــهرکرد طي مراســم کلنــگ زني از محل ســه راه تشــنیز

آغاز مي شود. 
وي اعتبــار تخصیــص یافتــه بــه ایــن پــروژه را نزدیک به 
۱۳۰میلیــارد ریــال عنــوان و اظهــار امیــدواري کــرد در 
 کوتــاه ترین زمــان ممکن عملیــات تکمیل و تحویــل پروژه

 اتمام یابد. 

فرمانده انتظامي اســتان چهارمحال و بختیاري از کشــف انواع 
کاالي قاچاق به ارزش یــک میلیارد و ۵۰۰ میلیــون ریال در 

شهرستان لردگان و بروجن خبر داد.
ســردار غالمعباس غالمــزاده در تشــریح جزئیــات این خبر، 
اظهارکرد: در پي وصول خبري مبني بــر حمل کاالي قاچاق از 
محورهاي مواصالتي شهرستان »لردگان« و »بروجن« موضوع 

در دستور کار ماموران انتظامي، قرار گرفت.
وي افزود: ماموران پس از هماهنگي با مقام قضائي طي عملیات 
ایست و بازرســي در محور »لردگان به بروجن« چهار دستگاه 

سواري مشکوك به حمل کاالي قاچاق را متوقف کردند.
این مقام ارشــد انتظامي ادامه داد: در بازرسي از این خودرو ها 
انواع کاالي خارجي قاچاق شــامل پتو، البسه، المپ، نسکافه و 
غیره به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشــف و چهار 

قاچاقچي در این ارتباط دستگیر شدند.
فرمانده انتظامي استان چهارمحال و بختیاري با اشاره به معرفي 
متهمان به مراجع قضائي، تصریح کرد: یکي از رسالت هاي مهم 
نیروي انتظامي در ســال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل برخورد 
قاطع با معضل قاچاق کاالست که پلیس با تمام توان و اقتدار در 

این راه گام برمي دارد.

 مدیرکل جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری از تولید
۱۸۱ هزارتن محصول باغــی در چهارمحال و بختیاری خبرداد. 
ذبیح ا... غریب با اشــاره به اینکه ۱۸۱ هزارتــن محصول باغی 
در چهارمحال و بختیاری تولید شــده اســت، عنوان کرد: این 
محصوالت  شــامل بادام، گــردو، انگور، ســیب درختی، هلو، 
زردآلو و... اســت. وی عنوان کرد: چهارمحــال و بختیاری یکی 
از تولیدکننــدگان مهــم کشــور در بخش محصــوالت باغی 
به شــمار می رود. وی تصریح کرد: هم اکنون بیشــترین بادام 
کشــور در چهارمحال و بختیــاری تولید می شــود.  مدیر کل 
جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این استان 

همچنین از استان های برتر کشور در تولید انگور و هلو است.

تورهای بازدید از بخش صنعت در 
چهارمحال برگزار می شود

 دلخوري مردم ناغان از لغو سفر 
دو مدیر کل به این شهر

پروژه چهارخطه شدن جاده 
شلمزار-شهرکرد کلنگ زنی شد

کشف محموله میلیاردی قاچاق در 
چهارمحال و بختیاری 

تولید ۱۸۱ هزارتن محصول باغی در 
چهارمحال و بختیاری

به گزارش پایگاه خبري تحلیلي پیرغار به نقل از جهانبین 
نیوز؛ اســتان چهارمحال و بختیاري اســتاني است که به 
واسطه ارتفاع بلند شــهرکرد که از آن به نام بام ایران یاد 
مي کنند، گاهی جزو ســردترین مناطق کشور محسوب 
مي شود و این ویژگي باعث به وجود آمدن شرایطي است 
که گاهی ســبب بحران هایي همچون ســرماي شدید، 

قطعي برق، بسته شدن جاده هاي استان و ... مي شود.
در این سال ها این مسائل و بحران ها همواره جزء الینفک 
فصل زمســتان بوده و از آن دســته مشــکالتي است که 
هرساله مســئوالن باید خود را براي دســت و پنجه نرم 

کردن با آنها آماده کنند.
 بنابرایــن نمي توان این دســته اتفاقــات را جزو حوادث 
غیر مترقبه دانســت چرا که بر همگان عیان است که در 
آستانه فصل زمستان، این استان هرســاله با مشکالت و 

حوادثی از این قبیل مواجه است.
حال آنکه مســئوالن اســتان از ماه ها قبل از فرا رسیدن 
فصل زمســتان فرصت اخذ تصمیمات الزم براي حداقل 
کــردن آســیب ها و تلفات این حــوادث و پیــش بینی 

تمهیــدات الزم را دارنــد اما مســائلي همچــون قطعي 
شــبکه هاي برق و اینترنت به دلیل برخورد جسم خارجي 
و یا شکستن درختان و از بین رفتن اتصاالت و تجهیزات، 
مسائلي است که با بارش برف هرساله شاهد آن بوده ایم در 
حالی که این مسئله هر ساله به راحتي با همکاري شرکت 
توزیع برق و شهرداري، از طریق قطع درختان و جلوگیري 
از آسیب دیدن هرســاله این تجهیزات قابل حل است که  
البته در این ســال ها شــاهد حرکت هاي خوبي از جانب 
ماموران زحمت کش شــهرداري بوده ایم اما با این وجود 
اگر بودجه اي که  همه ساله صرف ترمیم تجهیزات از کار 
افتاده و قدیمي مي گردد با تصمیم مســئوالن و تخصیص 
بودجه مناســب به منظور نوســازي تجهیزات و اتصاالت 
صرف گردد کمتر شاهد این قطعي ها و کمبودها خواهیم 
بودکه البته این مهــم نیاز به همدلــي و همکاري هرچه 

بیشتر دستگاه ها و ارگان هاي مربوطه دارد.
از طرفي استاني همچون اســتان چهارمحال و بختیاري 
که هرساله با بارش برف و سرما روبه روست نیاز به تشکیل 
کارگروهي در دستگاه ها و ادارات مختلف دارد تا به موقع 

تصمیماتي بــراي جلوگیري از این دســت اتفاقات اتخاذ 
کنند اما آنچه متاسفانه حلقه گمشده بعضي دستگاه ها و 
ادارات محسوب مي شود وجود چنین کارگروه هایي برای 
انجام کار کارشناسي و تصمیم سازي براي مدیران استان 
است که گاهی برخي مدیران استان از این کار کارشناسي 

و این قبیل کارگروه ها استقبال چنداني نمي کنند.
این در صورتي اســت کــه برخي اســتان ها در این گونه 
موارد با برنامــه ریزي بلند مدت و اقــدام به موقع همواره 
مانع ایجاد مســائلي از این قبیل در استانشــان مي شوند 
در حالی که اســتان ما همواره با مشــکل برف گرفتگي 
جاده هــاي مواصالتــي و در راه ماندگي وســایل نقلیه 
مواجه مي شــود که بعضا راه اندازي مجــدد این جاده ها 
ســاعت ها به طول مــي انجامد کــه خود باعــث ایجاد 
مشــکالت متعددي مي شــود و این امر نیاز به تمهیدات 
بیشــتر و ایجاد امکانات مــورد نیاز توســط راهداري ها 
 در جــاده هایــي داردکه هرســاله دچار بــرف گرفتگي

 مي شوند. 
در این چند روز گذشته شــاهد برف گرفتگي  گردنه هاي 
چري و شاه منصوري که بر اثر بارش برف و کوالك شدید، 
بســته شــده بودند و با تالش راهداران بازگشایي شدند 

بودیم .
همچنین جاده منطقه لفت، گل ســرخ دوآب صمصامي 
و جاده هــاي ارتباطي دهســتان موگویي بــا اصفهان و 
لرستان  نیز مسدود بودند که براي بازگشایي این مسیرها 

تالش های الزم انجام شد. 
عالوه بر این گردنه گوشــنگلي در محور بروجن لردگان 

عصر روز دهم بهمن در پي کوالك برف مسدود شد. 
این مســائل در کنار وجود روســتاهایي در اســتان که 
با بارش بــرف، ماه ها ارتباط خود را با روســتاها و مناطق 
اطراف از دســت مي دهند و ســاکنان آنها تا باز شــدن 
جاده ارتباطي و یا آب شــدن برف ها هیچ گونه ارتباطي 
با پیرامون خود نخواهند داشــت و مســائلي از این قبیل 
همواره بایــد مورد توجه خاص مســئوالن اســتان قرار 
گیرد چراکه بروز چنین مســائلي در اســتان در اقتصاد 
و صنعت و توریســم و بخصــوص جذب ســرمایه هاي 
ســرمایه گذاران تاثیر اساســي دارد چرا که استاني که با 
بــروز حــوادث طبیعي دچــار چالش اساســي و بحران 
مي گردد کمتر براي ســرمایه گذاران و حتي توریست ها 
محل مناســبي به نظر مي رســد و از طرفي سرمایه هاي 
موجــود نیز بــه خــارج از اســتان منتقل مي شــوند و 
 این بــه خودي خــود تاثیر مســتقیم بر اقتصاد اســتان 

خواهد گذاشت.
مسائلي که شــاید بتوان آن را ســوء مدیریت نامید که با 
تدبیر، تأمل و همفکري بیشــتر مســئوالن استان قابل 
حل اســت، این گونه غفلت ها ســبب به چالش کشیدن 
فضاي اســتان و بد بیني مردم اســتان به مسئوالن بعضا 
تالش گري کــه شــب و روز در حال خدمت مي باشــند 

مي گردد.

در این سال ها این 
مسائل و بحران ها 

همواره جزء الینفک 
فصل زمستان بوده و 

از آن دسته مشکالتي 
است که هرساله 

مسئوالن باید خود 
را براي دست و پنجه 

نرم کردن با آنها آماده 
کنند

اســتان چهارمحال و بختیاري به واسطه شــرایط جغرافیایی حاکم بر آب و هواي این استان همواره مردم و 
مســئوالن را به خاطر تغییر ناگهاني آب و هوا متحیر و غافل گیر کرده است به طوري که نمي توان این دسته 

اتفاقات را جزو حوادث غیر مترقبه دسته بندي کرد.

وقتي زمستان با مسئوالن
چهارمحال و بختیاری هماهنگ نباشد!

مدیر گمرك چهارمحال و بختیاری گفت: ایــن کاالها به عراق، 
امارات، پاکســتان، مالزی ، افغانستان،پاکســتان، هندوستان و 

تاجیکستان فرستاده شده است.
اســماعیل ا... دادی افــزود: اقــالم صادراتی شــامل مصنوعات 
 فلزی، لوازم خانگــی، بادام،کابل، موکت، کاشــی و ســرامیک

 است.
به گفته وی صادرات این کاالها افزون بــر اینکه ۸2 میلیون دالر 
ارزآوری داشته، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد 

نیز افزایش یافته است.

صادرات 4۱ هزار تن کاال از 
چهارمحال و بختیاری

عباس جزایری، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشــت: وزارت نیرو کــه متولی اجرای  این طرح اســت، مطالبات 
پیمانکار پروژه را پرداخت نکرده و به همین علت حقــوق کارگران ۶ ماه 
عقب افتاده است. وی افزود: به نماینده وزارت نیرو عدم پرداخت حقوق و 
نبود ایمنی ابالغ شده که پیگیری آن با دستگاه های مربوطه است. جزایری 
با اشاره به حادثه هفته گذشته ســد بیرگان کوهرنگ بیان کرد: در حین 
حفاری برای تخریب کوه مواد منفجره کــه حالت مایع دارد از چاله بیرون 
ریخته شده که در زمان انفجار آتش گرفته و سبب حادثه می شود. جزایری 
خاطرنشان کرد: ۳ تن از کارگران به صورت ســرپایی درمان و همان روز 
مرخص می شوند اما یکی از کارگران دچار  صدمات بیشتری می شود. وی با 
بیان اینکه همه کارگران در این پروژه بیمه هستند، تصریح کرد:۸۰ کارگر 

در پروژه مشغول هستند که نزدیک به 2۰ نفر از آنها در تونل کار می کنند.

 بیژن حیــدری مدیرکل نوســازی مــدارس چهارمحــال و بختیاری 
اظهارداشت: در سطح استان مدارس زیادی هستند که نیاز به مقاوم سازی 
دارند و آموزش و پرورش بر اساس اولویت بندی که در این مدارس وجود 
دارد، به ما اعالم می کند، ما نیز با میزان اعتباری که در اختیار داریم، ابتدا 
شروع به تخلیه این مدارس خواهیم نمود تا سبب اتفاقات ناگواری نشود 
و سپس برای هر شهرستانی که اعتبار در نظر گرفته شده است اقدام به 
مقاوم سازی آنان خواهیم کرد. حیدری تصریح کرد: استان چهارمحال و 
بختیاری  با کمبود 2۳۰ پروژه از جمله پروژه های تخریبی و خطرآفرین 
مواجه است و ســاختمان هایی دارد که با زلزله هایی ضعیف نیز امکان 
تخریب بســیار باالیی دارند. وی یادآورشــد: وضعیت سیســتم های 
سرمایشی و گرمایشی بیش از ۳۰۰ مدرسه در استان نامناسب  است که 

این مهم در اولویت اول ما در جهت ساماندهی آنان می باشد.

حقوق ۶ ماه کارگران سد 
بیرگان پرداخت نشده است

230 ساختمان آموزشی 
خطرناک در چهارمحال 

شهرستان

فرماندار شهرستان کوهرنگ از آغاز بi کار پیست اسکی 
این شهرســتان خبر داد و گفت: این مجموعه ۱۵ بهمن 
ماه، میزبان بیش از ۳ هزار گردشــگر از سراســر کشور 
بود. مرتضی زمانپور شــامگاه جمعه در گفت و گو با ایرنا 
افزود: بارش برف طی روزهای اخیر در ایستگاه چلگرد به 
بیش از ۵۰ سانتی متر رسید که سبب شد پیست اسکی 
کوهرنگ پــس از ماه ها تعطیلی بازگشــایی شــود. وی 
ادامه داد: با آغاز به کار پیست اســکی کوهرنگ، میزبان 
بیش از ۳ هزار نفر از گردشــگران و اســکی بازان سراسر 

کشور بودیم.
زمانپور، هوای کوهرنگ را بسیار سرد اعالم و تصریح کرد: 
هوای ســرد در مانــدگاری برف هــای برجــا مانده در 
شهرســتان نقش مهمی داشــته چرا که پیــش از این 
در آذرماه به واســطه گرمــی هوا برف هــای موجود در 

شهرستان آب شده بود.
فرماندار شهرســتان کوهرنگ با بیان اینکه سال گذشته 
در چنین تاریخی ارتفاع برف در این شهرســتان بیش از 
یک متر بود، خاطرنشــان کرد: امید است امسال با وقوع 
بارش های چشمگیرتر کسری برف موجود در شهرستان 

جبران شود.

طي جلســه اي که با حضور جمعي از مدیران اســتاني و 
شهرســتاني و ورزش دوســتان و عالقه مندان به ورزش 
فوتبال در مرکز شهرســتان کیار تشــکیل شد اعضای 
هیئت فوتبال این شهرســتان انتخاب شــدند و هیئت 

فوتبال شهرستان کیار فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از  پایگاه خبري تحلیلي 
کیار بیدار اولین جلســه هیئت فوتبال شهرســتان کیار 
با حضور رییــس هیئت فوتبــال اســتان چهارمحال و 
بختیاري، دبیــر هیئت فوتبــال اســتان چهارمحال و 
بختیاري، مســئول هیئت فوتبال شهرستان شهرکرد و 
نجفي از داوران اســتان و کمک داور مسابقات کشوري، 
رییــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان کیار و رییس 
اداره آموزش و پرورش شهرستان کیار برگزار شد. در این 
جلســه که به دعوت آقاي سید ســعید حسیني مسئول 
هیئت فوتبال شهرســتان برگزار شــد از همه نخبگان و 
پیشکسوتان ورزش فوتبال شهرستان دعوت به عمل آمد.

در ادامه هر کــدام از صاحــب نظران به ارائــه نظرات و 
پیشــنهادهاي خود پرداختنــد و در پایان بــا تاکید بر 
تشــکیل یک هیئت قدرتمند در شهرستان کیار اعضای 

جدید این هیئت انتخاب شدند.

رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: 2۰۰ میلیارد ریال تسهیالت اشتغال زایی 

صنعتی در شهرستان سامان ارائه شده است.
نعیم امامی با بیان اینکه امسال، ســال حمایت از تولیدات 
داخلی می باشــد، افزود: در ســال جاری در بحث تجارت 
و صنایع نیمه مزاحم نمود چندانی نداشــته ایم اما در سال 
آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه کالنی در سطح 
کشور دارد. وی اظهار داشت: حوزه صنایع نیمه مزاحم در 

مرکــز اســتان چهارمحال و 
بختیاری فعالیــت خود را آغاز 
کرد که در این زمینه توانستیم 
۳ شــهرك صنایع صنفی را در 
اطــراف شــهرکرد کلنگ زنی 
کنیم که بخشی از آن تا پایان 
ســال جاری به انجــام خواهد 
رســید. امامی با بیــان اینکه 
در دهــه مبارك فجــر اولین 
مجموعه صنایع نیمه مزاحم در 
شهرستان ســامان کلنگ زنی 
خواهد شــد، تصریح کــرد: با 
کلنگ زنی این مجموعه، سال 
آینده ساخت و ســاز و خروج 
این صنایع شکل خواهد گرفت.

رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری 
مهم ترین صنایع غذایی استان 

را در شهرستان سامان عنوان کرد و اظهار داشت: مجموعه 
این صنایع غذایی در شــهرك های صنعتی ۱ و 2 ســامان 

می باشند که با رویکرد صنایع غذایی دایر و احداث شده اند.
وی افزود: در سال جاری یک واحد تولید قند را در شهرك 
صنعتی ســامان راه اندازی کردیم ضمــن اینکه در صدد 
هستیم تمام صنایع غذایی چهارمحال و بختیاری را در این 

بازدید 3 هزار گردشگر از پیست 
اسکی کوهرنگ

سرپرست و اعضای هیئت فوتبال 
شهرستان کیار انتخاب شدند

رییس سازمان صنعت چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اعطای 200 میلیارد ریال 
تسهیالت اشتغال زایی در سامان

شهرستان جانمایی کنیم. امامی ادامه داد: طرح توسعه یکی 
از واحدهای لبنیاتی در این شهرســتان اجرا شد که در این 
راستا تولید یک واحد لبنیاتی دیگر نیز با نام چراگاهی به این 
واحد صنعتی تسهیالتی ارائه شده است که به زودی کار خود 

را در شهرستان سامان آغاز خواهد کرد.
رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری تعطیلی و توقف برخی سوله ها را در این شهرستان 
یادآور شد و بیان داشت: در صدد هستیم فعالیت این سوله ها 

را تا اوایل سال آینده به انجام برسانیم.
وی در خصوص فعالیت های سنگ شکن ها و معادن در سطح 
شهرستان سامان اشــاره کرد و افزود: اگر این نوع فعالیت ها 
خالف ضوابط و مقررات زیســت محیطی باشــد، سازمان 
محیط زیست اســتان آن را نظارت خواهد کرد و به محض 
اینکه میزان گرد و غباری از این واحدها به شهر نزدیک شود 
که از حد مجاز آن فراتر رود، محیط زیست با قاطعیت با آن 
کارگاه ها برخورد خواهد کرد و مــا نیز هیچ گونه مقابله ای با 
محیط زیست نخواهیم داشــت کما اینکه در اولین فرصت، 

کارگاه های سنگ شکن را تعطیل خواهیم کرد.
امامی به تســهیالت ارائه شده و ایجاد اشــتغال واحدهای 
صنعتی در شهرستان سامان اشــاره کرد و اظهار داشت: در 
استان تســهیالتی بالغ بر 2۷۰ میلیارد تومان ارائه شده که 
از این میزان، سهم ایجاد اشتغال در شهرستان سامان 2۰۰ 
میلیارد ریال بوده است. در سال جاری بیش از ۱۵۰ اشتغال 
صنعتی ایجاد شده است که انتظار می رود این میزان اشتغال 

تا پایان سال سیر صعودی خود را طی کند.

در استان 
تسهیالتی بالغ بر 

270 میلیارد تومان 
ارائه شده که از این 
میزان، سهم ایجاد 

اشتغال
 در شهرستان 

سامان
 200 میلیارد ریال 

بوده است
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 پیشنهاد  سردبیر: 
جانباز 70 درصدی دهه هفتادی!

حوادث جهان
 جســد دو نفــر از جانباختــگان ریــزش بهمــن در محدوده 
 مبارک آباد آبعلی بیرون کشــیده شــد. مدیــر روابط عمومی 
هالل احمر استان تهران در مصاحبه تلفنی  با اعالم این مطلب 
گفت: تعدادی خودرو در محدوده مبارک آباد نزدیک پیســت 
اسکی آبعلی بر اثر ریزش بهمن مفقود شــده بودند که از همان 
ســاعات ابتدایی حادثه امداد رســانی به آنان صورت گرفته که 
متاســفانه آمار کاملی از خودرو ها  و مفقود شــدگان در دست 
نیســت. مقیمیان اضافه کرد: با تالش امدادگــران و نیروهای 
 هالل احمر هم اکنون جســد دو نفــر از حادثه دیــدگان پیدا 

و از زیر بهمن بیرون کشیده شده است.  

کارگر 35 ساله که مشــغول کار بر روی داربست در نیشابور بود 
به علت سقوط جان باخت.

سرهنگ حسین بیات مختاری، رییس پلیس شهرستان نیشابور 
با اعالم این خبر گفت: ظهــر روز جمعه در پی گزارش یک فقره 
مرگ مشکوک در محدوده بلوار بعثت، تیم گشت کالنتری 11 

طالقانی این فرماندهی سریعا به محل حادثه  اعزام شدند. 
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در بررسی های به عمل آمده 
مشخص شــد مردی 35 ســاله به نام علی هنگام کار در باالی 
 داربســت یک ســاختمان در حال ساخت دچار ســانحه شده 

و پس از سقوط  فوت شده است.

کشف جسد دونفر از جان باختگان 
سقوط بهمن در آبعلی

مرگ تلخ علی در ساختمان نیمه کاره 
در نیشابور

حوادث ایران

یک معلم مدرســه که تالش می کرد، دانش آموزانی را 
که با هم دعوا می کردند، جدا کند، با چاقو زخمی شــد.   
 کارولین کاکس، معلم علوم 48 ســاله در مدرســه ای 
در غرب سیدنی استرالیا هنگام جدا کردن دو دانش آموز 
در دعوای بین آن ها، از پشــت چاقو خــورد. به گزارش 
دیلی میل، صبح روز پنجشــنبه زمانی که دعوایی بین 
دو دانش آموز، یکی پسر 16 ساله و دیگری دختری 15 
ساله، با چاقو صورت گرفت، این معلم شجاع تالش کرد 
تا جلوی پسر را که با چاقو به سمت دختر حمله ور شده 
بود، بگیرد. بر اساس این گزارش و طبق گفته شاهدان، 
زمانی که این معلم، خودش را در وســط دعوای این دو 
دانش آموز دخالت داد، این پسر 16 ساله بود که کاکس را 
از پشت با چاقو زخمی کرد و از صحنه حادثه فرار کرد. بر 
اساس گزارش پلیس، این نیروها و امدادگران اورژانس با 
تماس مسئوالن دبیرستان در محل حادثه حاضر شدند 
و نیروهای اورژانس معلم زخمی را به بیمارستان منتقل 
کردند و نیروهای پلیس هم پسر چاقوکش 16 ساله را در 

حوالی مدرسه بازداشت و به اداره پلیس منتقل کردند.

دعوای دو دانش آموز با ریختن 
خون معلم پایان پیدا کرد 

این ماده مخدر که به ماده مخدر آدمخوار معروف اســت 
بعد از مدت کوتاهی فرد معتاد را شبیه به زامبی می کند.

امانوئل ساتولی عکاسی است که 3 سال وقت خود را برای 
تهیه عکس هایی از معتادان به ماده مخدر »کروکودیل« 
در روسیه صرف کرده است. تصویر زیر واقعیت این ماده 
مخدر آدمخوار را نشــان می دهد. » کروکودیل «؛ ماده 
 مخدر ارزان قیمتی اســت که جایگزینــی برای هروئین 
به حســاب می آید که افراد زیادی را در سراســر روسیه 
گرفتار کرده اســت. این ماده مخدر در ســال 2013 در 
 روسیه به اوج مصرف خود رسید. رنگ پوست فرد معتاد 
با تزریق این ماده مخدر به رگ های خون به رنگ ســبز 

تغییر کرده و پوست به تدریج فاسد شده و نابود می شود.

یکی از شــاهدان عینی حاضــر در محل حادثه وحشــتناک و 
خونین باقرشهر با اعالم جزییات کامل حادثه گفت: خوشبختانه 
 این حادثه تلفات جانی نداشــت و تنها چندتن از سرنشــینان 

مینی بوس با شکستگی دست و پا مواجه شدند.
ســاعت 1۹:15 دقیقه پنجشــنبه یــک دســتگاه مینی بوس 
خط شاهد - پرند با تاکسی ون خط باقرشــهر - شاهد تصادف 
شدیدی کرد که با تماس حاضران محل حادثه تیم های امدادی 

و آتش نشانی سریعا به محل حادثه اعزام شدند.
شــاهد عینی حاضر در محل حادثه اظهار داشت: حوالی ساعت 
1۹ شب، مینی بوس ون خط پرند شاهد با سرعت بسیار زیادی 
 در حال حرکت در کمربندی غربی باقرشــهر بــود که ناگهان 
از پشت با تاکســی ون خط باقرشهر - شــاهد به شدت تصادف 
کرد. وی گفت: خوشــبختانه تاکســی ون باقرشــهر خالی از 
مســافر بود و قصد داشــت تا مینی بوس را به صاحبش واقع در 
 خیابان کاشانی، کوی ارغوان برســاند که دچار این حادثه شد، 

خود راننده هم با آسیب ناچیزی مواجه شد. 
این شاهد عینی حادثه اضافه کرد: متاسفانه مینی بوس ون خط 
 پرند شاهد دارای10 سرنشــین بود و به علت بی توجهی راننده 
با این حادثه رو به رو شــد؛ به گونه ای که چندتن از سرنشینان 
 عقب از ناحیه دســت و پــا دچار شکســتگی شــده و راننده 

و سرنشین جلو هم به شدت مجروح شدند.

معتادان به ماده مخدر 
» کروکودیل « 

جزییات کامل حادثه باقرشهر
علی رحمتی، همــان جانبازی اســت کــه از ناحیه کمر، 
ستون فقرات و نخاع به شــدت آسیب دیده و اکنون در سن 
22 سالگی جانباز70 درصد اســت. وی در گفت و گو  از روز 
درگیری با اشرار می گوید. روزی که دوستانش به شهادت 
رسیدند و خودش جانباز شد. از روزهایی که بعد از آن حادثه  
به روی تختی در گوشه خانه افتاده و تمام آرزوهایش، دیگر 
رنگ واقعیت به خود نمی گیرنــد. وی در رابطه با وضعیت 
محل خدمت خود مــی گوید: محل خدمــت من منطقه 
کوهک در شهرستان سراوان بود. این شهرستان در استان 
سیستان و بلوچستان واقع شده و منطقه بسیار خطرناکی به 

 شــمار می آید. رحمتی می افزایــد: دوران آموزشــی ام 
در پادگان محمد رســول ا... بیرجند گذشت. از آن پادگان، 
ســربازان تنها به مرزها تقســیم می شــوند. به من نیز در 
روز آخر گفته شد که باید به سیســتان و بلوچستان بروم. 
 آنجا نیز به من و برخی دیگر از ســربازها گفته شد که باید 
به شهرستان ســراوان برویم و آنجا خودمان را به مسئوالن 
معرفی کنیــم. وی در رابطه با اتفاقــات روز حادثه و دالیل 
 مجروح شدندش می گوید: شــب تا صبح در کمین بودیم 
و بعد از آن برای دیده بانی در سطح منطقه حاضر می شدیم. 
روز درگیری نیــز طبق عادت برای کمیــن رفته بودیم. در 

حوزه ای که ما حضور داشتیم اشرار کمین کرده بودند و ما 
نیز در کمین آنها غافلگیر شدیم. رحمتی می افزاید: سربازها 
 با 3 خــودرو تویوتا در حال تردد بودند. اشــرار در ارتفاعات 
و در میان کوه ها مخفی شده و خودرو اول را غافلگیر کردند. 
در این خودرو 12 نفر حضور داشتند که همه آنها به شهادت 
رســیدند. خودرو دوم، همان خودرویی بــود که من در آن 
حضور داشتم. اشرار شــروع به شلیک کردن کرده و خودرو 
ما را به رگبار بستند. در خودرو ما 2 نفر به شهادت رسیدند 
و من به همراه 3 تن دیگر مجروح شدیم. خوشبختانه پس از 
این اتفاق، اشرار محل را ترک کردند و زمانی که خودرو سوم 
به محل رسید، سربازها توانستند ما را از محل خارج کنند. 
وی با اشاره به شدت مجروحیت خود می گوید: من از ناحیه 
کمر، ستون فقرات و نخاع به شدت آسیب دیدم و دیگر توان 
راه رفتن ندارم. پس از انجام معاینات مشخص شد که شدت 
مجروحیت من باال است و به من اعالم کردند که جانباز70 
درصد شــده ام. رحمتی با بیان اینکه » برای مردم عجیب 
اســت که یک جوان دهه هفتادی جانباز باشد «، می گوید: 
هر جا که بــرای درمان می روم و می گویم جانباز هســتم، 
برای همه عجیب اســت. زمانی که می گویی جانباز هستی 
 در ذهن ها یک فرد مســن تداعی می شــود. من نیز قبل 
از این حادثه همیشــه فکر می کردم که جانباز فردی است 
 که در دوران هشت ســال دفاع مقدس حضور داشته است، 
اما اکنون درک می کنم کــه می توان بعــد از دوران دفاع 
 مقدس نیز شــهید و جانباز شــد. این جانبــاز70 درصد 
در پاســخ به این ســوال که اکنون هزینه های درمان شما 
از چه محلی تامین می شــود، می گوید: نیروهای مســلح 
ماهیانه یک میلیــون و200 هزار تومان بــه عنوان حقوق 
به من پرداخت می کنند و یک میلیــون و600 هزار تومان 
 نیز بابت حق پرستاری به حســاب من واریز می شود. وی 
در رابطه با وضعیت این روزهای خود می گوید: شب تا صبح 
 به روی تختی که در گوشــه اتاق قرار داده شده خوابیده ام 
و اگر بخواهم جا به جا شوم از مادر یا برادرم کمک می گیرم. 
 دوســت دارم بتوانم بار دیگر درس خواندن را آغاز کنم، اما 

با توجه به شرایطی که دارم این کار برایم بسیار دشوار است.

جانباز 70 درصدی دهه هفتادی!

محل خدمت  من 
منطقه  کوهک 

در شهرستان  سراوان 
بود.  این  شهرستان 

در  استان 
سیستان  و بلوچستان 

واقع شده 
و  منطقه 

بسیار  خطرناکی 
به  شمار  می آید

چنــد روز قبل مــردی در بیضا اســتان فــارس با دیدن 
شــعله های آتش در خرابه ای در آن نزدیکی با آتش نشانی 
و پلیس تماس گرفت. وقتی آتش نشــان ها حریق را مهار 
کردند، جسد ســوخته مرد جوانی که در میان ضایعات و 
انبوهی از زباله افتاده بود، بیرون کشیده و ماجرا به بازپرس 
جنایی گزارش شد. جسد سوخته متعلق به جوانی بود که 
به نظر می رسید در محلی به قتل رسیده و سپس جسدش 
به این محل منتقل شده اســت. آثار اصابت ضربات جسم 
تیز بر بدن وی حکایت از آن داشــت که ابتــدا با ضربات 
چاقو یا چیزی شبیه به آن به قتل رســیده است. با توجه 
به حساسیت موضوع، پرونده ای تشکیل و تحقیقات در این 

رابطه آغاز شــد. در گام اول تحقیقات، ماموران به بررسی 
پرونده های مربوط به افرادی پرداختند که مفقودی شــان 
چند روز قبل به ماموران گزارش شده بود. به همین دلیل 
ماموران از خانــواده تعدادی از مفقودان برای شناســایی 
 جســد دعوت کردنــد و در نهایــت در حالی که جســد 
 این جوان به شــدت ســوخته بود، خانواده وی با مراجعه 
به پزشکی قانونی او را شناسایی کردند. با شناسایی جسد 
و محرز شدن ارتکاب جنایت، مســیر رسیدگی به پرونده 
وارد مرحله تازه ای شد. در حالی که تحقیقات برای کشف 
راز جنایت آغاز شــده بود، از پزشــکی قانونی خبر رسید 
 که قربانی با اصابت ضربه قمه به شــکمش به قتل رسیده 
و پس از آن جسدش به آتش کشیده شده است.کارآگاهان 
در ادامه دریافتند که این جوان در شــیرازبه قتل رسیده و 

سپس جسدش به بیضا منتقل شده است. با انجام اقدمات 
گسترده پلیسی، یک مظنون به قتل که از آخرین افرادی 
بود که با مقتول تماس گرفته بود، شناســایی شد. او پس 
از دستگیری مدعی شــد که بیگناه است.تحقیقات نشان 
می داد که در تاریکی شب، وی جسد را داخل پتو گذاشته 
و به خرابه ای اطراف بیضا منتقل کرده است. به این ترتیب 
بازجویــی از او ادامه پیدا کــرد تا اینکه پس از گذشــت 
چند روز، او راز جنایت را فاش کــرد. این متهم گفت: من 
و مقتول از مدت ها قبل با یکدیگر ســر مســائل ناموسی 
اختالف داشتیم. او را ســوار خودرو کردم و پس از اینکه با 
هم بحثمان شد با قمه او را به قتل رساندم. سپس جسد را 
درون پتو پیچیدم و داخل صندوق عقب گذاشتم. جسد را 

در اطراف بیضا با بنزین آتش زدم و از محل متواری شدم.

راز جسد سوخته برمال شد

فقدان سندمالکیت
11/336 نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ پالک ثبتی شماره 352 فرعی از 3453 
اصلی واقع در شهر فرخی بخش شش که در صفحه 514 دفتر 9 امالک ذیل ثبت 
1338 به نام آقای گل محمد رئیســی فرزند ذبیح اله تحت شماره چاپی مسلسل 
588199 الف 85 ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت مالک با ارائه درخواست 
کتبی به شــماره وارده 959210141203191 مــورخ 95/11/4 به انضمام یک 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 16114 مورخ 95/11/3 به 
گواهی دفترخانه 287 خورو بیابانک رسیده مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود شده است  و درخواست صدور سند مالکیت ملک فوق را نموده 
است  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
دریک نوبت آگهی میشود چنانچه کسی  مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده  
روز اعتراض خود راکتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مستردگردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 360 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خوروبیابانک  

)222 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/335 نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ پالک ثبتی شماره 340 فرعی از 3453 
اصلی واقع در شهر فرخی بخش شش که در صفحه 499 دفتر 9 امالک ذیل ثبت 
1334  به نام آقای گل محمد رئیســی فرزند ذبیح اله تحت شماره چاپی مسلسل 
493701 الف 85 ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت مالک با ارائه درخواست 
کتبی به شــماره وارده 959210141203197 مــورخ 95/11/9 به انضمام یک 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 16113 مورخ 95/11/3 
به گواهی دفترخانه 287 خور و بیابانک رســیده مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت جابجایی مفقود شده است  و درخواســت صدور سند مالکیت ملک فوق 
را نموده است   لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 اصالحی 
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 انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 359 محمد علی بیطرف 

رئیس ثبت خوروبیابانک  )228 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/334  شماره: 95/25024003-95/11/12 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
کارگاه نجاری پالک شــماره 8618 فرعی از 18/2303 واقــع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رضا افتخاری فرزند حســین در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبــق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 95/12/10 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/11/17 م الف: 35250 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/332  شماره: 95/25025738-95/11/12 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ساختمان پالک شماره 3702 فرعی از 398 و  40/398/1 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمدرضا رفیعی دولت آبادی فرزند براتعلی 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/12/17 ساعت 9 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 ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 

امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/11/17 م الف: 35249 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)186 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/327  شماره: 95/25012039-95/11/12 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ساختمان پالک شــماره 3574 فرعی از 40/294 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام محمد علی ترکان فرزند حاجی بابا نسبت به سه دانگ 
مشاع و شریک در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/12/10 ساعت 9 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 ســاعت مقرر در محل حضــور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
 تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/11/17 
م الف: 35220 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
11/340  شماره: 95/25026139-95/11/12 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ساختمان پالک شــماره 2136 فرعی از 27/297 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام خداداد مومنی سهراب فرزند پنجعلی در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبــق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 95/12/17 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/11/17 م الف: 35426 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/241 شــماره صادره : 1395/43/328003- 95/11/10 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکدرب باغچه و ســاختمان احداثی پالک شماره 27/957 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که  به موجب رای شماره 1171-1378/06/07 و رای 
اصالحی شماره 1493-1379/08/24 هیات شماره دوم اداره سوم ثبت مرکزی 
اصفهان به نام محمود قدیریان فرزند حســن مفروز و به نام وی در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 95/12/10 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 تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/11/17 م الف: 34881 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان)165 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/342 شــماره صادره : 1395/43/329946- 95/11/13 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ پالک شــماره 135/15 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که  طبق 
سوابق و پرونده ثبتی  به نام ملک نصر اصفهانی فرزند محمد در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 95/12/10 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 

شد. تاریخ انتشار: یکشنبه 1395/11/17 م الف: 35427 رئیس منطقه ثبت اسناد و 
امالک غرب اصفهان)144 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
11/331 شــماره: 1395/14/304674-95/9/13  چون تحدید حدود ششــدانگ 
قطعه زمین تحت پالک 3/425 واقع در بخش 3  ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی 
به نام سید میثم صانعی موسوی فرزند سید اسماعیل  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 
شنبه مورخ 95/12/14 راس ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکیــن 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 تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد 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 
تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/11/17  م الف:427 شیخ سلیمانی کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)218 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/330 شــماره: 1395/14/329119-95/11/11  چون تحدید حدود ششدانگ 
قطعه زمین تحت پالک 3/1426 واقع در بخش 3  ثبت خوانســار که طبق پرونده 
ثبتی به نام سید میثم صانعی موسوی فرزند سید اسماعیل  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 شنبه مورخ 95/12/14 راس ساعت 8 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 ســاعت 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 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 
تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/11/17  م الف:428 شیخ سلیمانی کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)218 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/329 شــماره: 1395/14/304668-95/9/13  چون تحدید حدود ششــدانگ 
قطعه زمین تحت پالک 3/1427 واقع در بخش 3  ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی 
به نام سید محمود صانعی موسوی فرزند سید اسماعیل  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 شنبه مورخ 95/12/14 راس ساعت 8 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 ســاعت 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 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 
تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/11/17  م الف:429 شیخ سلیمانی کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)218 کلمه، 2 کادر(
تبادل لوایح فرجام خواهی

پرونــده:  شــماره   9510110369201533 نامــه:  شــماره   11 /333
9009980350400613 شماره بایگانی شــعبه: 920250  فرجام خواه: آستان 
قدس رضوی نمایندگی اصفهان با وکالت آقای مرتضی نهاوندی دادخواســتی 
تقاضای فرجامخواهی نسبت به دادنامه شماره 827-93/6/22 صادره از شعبه 
دهم دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهــان به طرفیت فرجــام خواندگان: عصمت 
مطلق و مینو نامداری و عاطفه نامداری و مجید کلینی و ملک تاج نامداری و احمد 

نامداری همگی فعال مجهول المکان تقدیم دادگاه شــعبه دهــم دادگاه تجدید نظر 
استان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ باال- چهار راه نظر- مجتمع 
دادگاه های تجدید نظر اســتان اصفهان نموده که به کالسه 8/93 ت 10 فرجامی 
ثبت گردیده و به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر شعبه دهم دادگاه تجدید 
نظر مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم 
فرجام خواه را دریافت و چنانچه پاســخی دارند ظرف مهلت بیست روز کتبًا به 
دفتر دادگاه اعالم نمایند. بعد از انقضای مهلت مذکور اعم از اینکه پاسخی به دفتر 
دادگاه رسیده و یا نرسیده باشد پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دفتر محترم دیوان 
عالی کشور ارسال خواهد شد. م الف:30475 شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان )227 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

11/346  آقای محمدرضا انارکی به  شناســنامه شماره 36  به شرح دادخواست 
به کالسه 205/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان فاطمه اناری انارکی به شناســنامه شماره 356 در 
تاریخ 1395/10/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضــی: محمدرضا اناری انارکی)پســر( 
2- مهین اناری انارکی )دختر( 3- شــهین اناری انارکــی) دختر( 4- بتول اناری 
انارکی) دختر( 5- نرگس اناری انارکی) دختر(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 358 شعبه 3 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف نایین) 134 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

11/356  آقای محمد جواد خاتونی دارای  شناســنامه شــماره 1153 به شــرح 
دادخواست به کالســه  6094/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد علی خاتونی به شناســنامه 63 
در تاریخ 95/11/1 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- محمد جواد خاتونی، ش.ش 1153 فرزند 2- غالمرضا 
خاتونی، ش.ش 1270177818 فرزند 3- فاطمه خاتونــی، ش.ش 1948 فرزند. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 35046 شعبه 10 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)128 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/355  خانم فاطمه ســلیمانی دارای  شناســنامه شــماره 64936 به شــرح 
دادخواست به کالســه  6056/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو ســلیمانی به شناسنامه 242 
در تاریخ 95/10/7 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- فاطمه ســلیمانی، ش.ش 64936 فرزند 2- اقدس 
سلیمانی، ش.ش 39 فرزند 3- خدیجه سلیمانی مقصودبیگی، ش.ش 4291 فرزند 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 35047 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 

)128 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/354  آقای مصطفی کتیرائی فر دارای  شناســنامه شــماره 246 به شــرح 
دادخواست به کالســه  6017/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جمال پرجابری به شناسنامه 57987 
در تاریخ 95/7/22 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- مصطفی کتیرائی فــر، ش.ش 246 برادر 2- زهرا 
پرجابری، ش.ش 1462 خواهر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35038 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف استان اصفهان )128 کلمه، 2 کادر(
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برای نخســتین بار و با هدف کمــک به تولیــدات نیازمندان، 
بازارچه خیریه در گلپایگان گشایش  یافت.

علی بختیــار نماینده مــردم گلپایگان و خوانســار در مجلس 
شورای اسالمی در آیین گشــایش بازارچه خیریه ضمن تبریک 
دهه فجر، اظهار داشــت: برپایی بازارچــه خیریه با هدف کمک 
 به نیازمندان در توانمندســازی این قشــر، بســیار ارزشمند و

 قابل تحسین است.
وی افزود: گرچه فضای این بازارچه کوچک اســت؛ اما هدف آن 

بسیار بزرگ و نزد خداوند حسنات و برکات فراوانی دارد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: این اقدامات فرهنگی سبب ترغیب و تشویق خیران 

و مردم در کمک به نیازمندان جامعه است.
در ادامه حمید نوروزی اذعان داشت: برای نخستین بار بازارچه 
خیریه با محوریت انجمن سرزمین ســبز گلپایگان با همکاری 
خیریه احســان ائمه با هدف حمایت، توانمندســازی و کمک 
به خانواده نیازمندان برگزار شــد. وی با بیان اینکه برپایی این 
بازارچه تلنگری به مسئوالن شهرستان برای ایجاد یک بازارچه 
دائمی اســت، گفت: درآمد حاصل از فــروش این محصوالت به 
افراد نیازمند و کودکان بی سرپرســت اختصاص داده می شود. 
دبیــر اجرایی بازارچــه خیریه با بیــان اینکه ایــن بازارچه در 
دهه فجر از ســاعت 4 عصــر تا 8 شــب در محل دبیرســتان 
امام خمینی)ره( گلپایگان دایر است، اضافه کرد: این بازارچه 16 
غرفه شامل صنایع دستی، مواد غذایی، شیرینی جات، عرقیات، 

روغن، سبزیجات و نان خانگی است.

بارش برف در ارتفاعات شهرســتان دهاقان،موجب راه اندازی 
پیست اسکی در آستانه دهاقان شد. پیســت اسکی دهاقان در 
منطقه گردشــگری آســتانه قرار گرفته و این روزها اســتقبال 

کننده زیادی دارد.
عالقه مندان به سرســره بازی با تیوپ روی برف های کوه بلند و 
تفریح در کنار خانواده و دوستان، هر روز به این منطقه می روند 
و لحظات خوبــی را رقم می زنند.حضور انبوهی از گردشــگران 
در این منطقه ســبب ایجاد ترافیک به خصوص در روزهای آخر 
هفته شــده اســت، اما برف بازی کودکان، جوانان و حتی ســر 
خوردن افراد میانسال در این پیست، صحنه های بسیار دیدنی 
و جذابی را ایجاد می کند.پیست اسکی دهاقان هرسال در اواخر 
پاییز و با بارش نخســتین برف یک محیط ورزشی و تفریحی را 

برای شهروندان و گردشگران ایجاد می کند.
برای استفاده از این پیســت نیازی به پرداخت پول برای ورودی 
نیست و تایرهای الســتیک هم آماده در محل می باشد.خوردن 
چای آتشــی برف بازی و ســپری کردن یک روز خوب در کنار 

یکدیگر بسیار زیبا و دل انگیز می باشد.

برای نخستین بار؛

بازارچه خیریه 
در گلپایگان گشایش یافت

با بارش های اخیر در ارتفاعات دهاقان؛

راه اندازی پیست اسکی آستانه 
به لطف برف

اخبار

عضو کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجی 
مجلس در همایش مدافعان حرم که با حضور پرشــور 
مــردم و جمعی از مســئوالن در مســجدالزهرا )س( 
نطنز برگزار شــد ضمن تبریک میالد با سعادت عقیله 
بنی هاشــم، اظهار کرد: انقالب اســالمی با تمام آن 
رشــادت ها و از خودگذشــتگی ها به پیروزی رسید 
تا آنچه در روز عاشــورا گذشــت را بتوانیم در جهان 
تبیین و تشــریح کنیم. جواد کریمی قدوسی نماینده 
مردم مشــهد در مجلس افزود: دستاوردهای زیادی با 
پیروزی انقالب  اســالمی در کشور به دست آمد. ملت 
ایران با این پیروزی کارآمــدی خود را تدوین و با غلبه 
بر اراده های آمریکایی، اراده خود را در کشــور حاکم 
کرد و آن رشادت ها و شــهادت ها خود سندی بزرگ 
بر این کارآمدی است. وی ضمن تشریح نقش پررنگ 
جامعه روحانیت و حوزه های علمیه در پیروزی انقالب 
بیان کــرد: هرجریانی که امروز بخواهــد روحانیت را 
منزوی کرده و یا نگاهش به آن ســطحی و دیدگاهش 
نسبت به آن ســخیف باشــد ضد انقالب است ولو در 
لباس روحانیت باشد. عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس والیت فقیه را استمرار والیت 
پیامبر)ص( و ائمه )ع( خواند و تاکید کرد: مشروعیت 
نظام مقدس جمهوری اســالمی به وجود والیت فقیه 
است و به طور کلی تمام شئونات در نظام، مشروعیت 

خود را از والیت فقیه کسب می کنند. 
نماینده مردم مشــهد در مجلس شــورای اســالمی 
اضافه کرد: آزادی به معنای کلمه در نظام پیاده شــده 
اســت و این والیت فقیه که بعضــی آن را دیکتاتوری 
می خواندند نمی گــذارد اســتقالل و آزادی از مردم 
گرفته شــود. وی با انتقاد از کسانی که از سپری شدن 
دوران انقالب صحبت می کنند، تصریح کرد: این افراد 
از اول انقــالب تا کنون در نظام وجود داشــته اند ولی 
انقالبی ها بر این باورند که هربــاری را که روی زمین 
مانده باید با روحیه انقالبی برداشــت و به ســرمنزل 
مقصود رســانید. کریمی قدوســی تقویت سیســتم 
دفاعی صددرصــد مردمی کشــور، تربیــت جوانان 
بســیجی و انقالبی، تقویت فرهنگ مبارزه با استکبار، 
دفاع ســرافرازانه در فراتر از مرزهــای جغرافیایی را از 
دســتاوردهای انقالب خواند و گفت: مــا بیش از هزار 
شهید مدافع حرم در کشــور نداریم ولی دستاوردهای 
همین شــهدای مدافع حرم کمتر از دســتاوردهای 

هشت سال دفاع مقدس نیست.

روز جمعه  طی مراسمی، نوبخت معاون رییس جمهور و رییس 
ســازمان برنامه  و بودجه، به همراه هیئتی با حضور در شهرک 
صنعتی نجف آباد، فاز 2 کارخانه صنایع چــدن را افتتاح کرد. از 
نکات قابل تأمل در این مراسم، ســخنرانی سه نفر از مسئوالن 
ارشد شهرســتان یعنی امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم در 
مجلس و مطالبه گــری از معاون رییس جمهــور در مورد حل 
مشکل کارخانه کاشــی نیلوی اصفهان بود.این کارخانه با ۳۹ 
سال سابقه تولید و کســب عنوان صادرکننده نمونه کشور، بعد 
از واگذاری بــه بخش خصوصی دچار مشــکالتی از جمله عدم 
پرداخت بدهی ها و پرداخت حقوق و معوقات کارگران شده است 

و حدود ۳00 نفر از کارگران این کارخانه 15 ماه اســت که هیچ 
حقوقی دریافت نکرده اند و با وجود تجمعات مختلف در اصفهان 
و نجف آباد هنوز هیچ راه حلی برای رفع این مشــکل کارگران از 
سوی مسئوالن اتخاذ نشده است. سهراب مظفر نجفی فرماندار 
ویژه شهرستان، در صحبت های خود خواستار توجه جدی دولت 
به کارخانه کاشی نیلوی اصفهان شد و گفت: برخی مشکالت از 
توان شهرستان و حتی استان خارج است و نیاز به نگاه کشوری 
دارد و شهرســتان نجف آباد با وجود تمام افتخاراتی که در طول 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس نســبت به این نظام داشته است، 
اکنون در مورد کارخانه کاشی نیلوی اصفهان دچار مشکل شده 

است. وی در ادامه تصریح کرد: نجف آباد با دارا بودن 12 شهرک 
و منطقه صنعتی و 1700 واحــد صنعتی که حدود 40 هزار نفر 
در آن شاغل هستند و از نظر صنعت خرد و کارآفرینی در سطح 
استان نمونه اســت و در این واحدها تنها این دو واحد صنعتی 
دچار مشکل جدی شده اند و از شما تقاضا داریم که تا پایان دوره 
اول ریاســت جمهوری صنعتگران را یاری کنید.حجت االسالم 
مصطفی حســناتی امام جمعه نجف آباد با اشاره به حضور مردم 
 نجف آبــاد در کنش های قبــل از انقالب گفــت: همچنان که 
رهبر معظم انقالب شــهادت دادند این شهرســتان از معدود 
شــهرهایی بود که یکپارچه در خدمت امام)ره( و انقالب بودند 
و هم اکنون نیــز با همه وجود در خدمت کشــور و رفع نیازهای 

مختلف فرهنگی و اجتماعی حضور فعال دارند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار داریم دولتمردان نسبت به 
مشکالت اقتصادی کشور به خصوص مشــکلی که در رابطه با 
دو کارخانه در نجف آباد با وجود ســوءمدیریت و انتقال به بخش 
خصوصی پیش آمده است، که حتی دستخوش مشکالتی برای 
استان نیز شده، اقدام جدی صورت دهند. ابوترابی نماینده مردم 
نجف آباد در مجلس شورای اسالمی نیز در بخشی از سخنان خود 
بار دیگر درباره وضعیت ایــن دو کارخانه از دولت تقاضای توجه 
جدی کرد و ادامه داد: این دو کارخانه بزرگ جزو برندهای بزرگ 
ملی و از صادرکنندگان برتر بود که متاسفانه با انتقال به بخش 
خصوصی و سوءمدیریت در این زمینه امروز شاهد عدم دریافت 
حقوق کارگران حتی تا  15ماه هستیم. نماینده مردم نجف آباد 
ادامه داد: به عنوان عضو هیئت امنای تامین اجتماعی و اینکه این 
کارخانه قبل از انتقال در تملک تامین اجتماعی بوده، خواستار 
رسیدگی به این موضوع هستیم تا در خصوص سرمایه در گردش 
و یا دادن وام و یا بازپس گیری از بخش خصوصی توســط شما 

اقدامی صورت گیرد.
بعد از پایــان صحبت هــای مســئوالن شهرســتان، معاون 
رییس جمهور طی 7 دقیقه ســخنرانی خود هیچ اشــاره ای به 
مطالبه مسئوالن شهرستان نکرد و تنها به بیان رشد اقتصادی 

کشور پرداخت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

 مشروعیت نظام
 به وجود والیت فقیه است

با مسئوالن

پیشنهاد سردبیر: 
راه اندازی پیست اسکی آستانه به لطف برف

 با وجود 
تجمعات 

مختلف در 
اصفهان و 

نجف آباد هنوز 
هیچ راه حلی 
برای رفع این 

مشکل کارگران 
از سوی 

مسئوالن اتخاذ 
نشده است

با وجود مطالبه از معاون رییس جمهور؛

کارگراننیلوهمچناندرآتشبیتدبیریمیسوزند

فرماندار ویژه کاشــان در حاشــیه بازدید از دومین نمایشگاه 
سراســری کتاب کاشــان عرضه کتاب را از جمله راهکارهای 
ارتقای مطالعه در سطح جامعه دانســت و اظهار کرد: یکی از 
آســیب هایی که در حوزه فرهنگی با آن مواجه هستیم پایین 

بودن نرخ مطالعه اســت که زیبنده شــرایط فرهنگی کشور 
نیســت. حمیدرضا مومنیان کتــاب را از ظرفیت های مغفول 
مانده در حوزه فرهنگی دانست و گفت: برپایی نمایشگاه های 
کتاب اقدامی موثر در ترویج فرهنگ کتاب خوانی است. فرماندار 
ویژه کاشان افزود: اگرچه ناشران و فروشگاه های خوبی در زمینه 
کتاب در سطح شهر کاشــان فعالیت می کنند؛ اما با توجه به 
ظرفیت های شهرستان برپایی این نمایشگاه ضروری بود. وی 
تصریح کرد: بــا توجه به این ظرفیت ها در نشســت با معاونت 

فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر اساس آمادگی های 
شهرستان این سهمیه به کاشان اختصاص یافت که در سال ۹5 
میزبان ۳25امین نمایشگاه کتاب کشور باشد. مومنیان اضافه 
کرد: پس از تشکیل کمیته های پشــتیبانی و جانمایی محل، 
670 ناشر برای حضور در نمایشگاه اعالم آمادگی کردند که به 
دلیل محدودیت در واگذاری فضا ۳00 ناشر در قالب 170 غرفه 
در مســاحت بیش از پنج هزار مترمربع 40 هزار عنوان کتاب 

عرضه و فعالیت می کنند.

فرماندار کاشان خبر داد:

 عرضه 40 هزار عنوان کتاب 
در نمایشگاه سراسری کاشان 

حصروراثت
11/353  خانم فاطمه جمشــیدی دارای  شناســنامه شــماره 60307 به شرح 
دادخواست به کالسه  6023/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایرج جمشیدی به شناسنامه 4 در تاریخ 
94/6/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- فاطمه جمشــیدی، ش.ش 60307 فرزند 2- مریم صادقی، 
ش.ش 1781 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35039 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف استان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
حصروراثت

11/352  خانم طیبه شــفیع زاده دارای  شناســنامه شــماره 47742 به شرح 
دادخواست به کالسه  6074/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مصطفی قلی شفیع زاده قهدریجانی 
به شناسنامه 4818 در تاریخ 93/7/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نصراله شفیع زاده قهدریجانی، 
ش.ش 1069 فرزند 2- یداله شفیع زاده قهدریجانی، ش.ش 264 فرزند 3- عبداله 
شفیع زاده قهدریجانی، ش.ش 1428 فرزند 4- نعمت ا... شفیع زاده قهدریجانی 
 ، ش.ش 44 فرزنــد 5- ماه بیگــم شــفیع زاده قهدریجانــی، ش.ش 88 فرزند

  6- اشرف شفیع زاده قهدریجانی، ش.ش 39711 فرزند 7- عصمت شفیع زاده، 
ش.ش 1093 فرزند 8- زهرا شفیع زاده قهدریجانی، ش.ش 1254 فرزند 9- طیبه 
شفیع زاده قهدریجانی، ش.ش 47742 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35042 شعبه 10 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )185 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

11/351  آقای سعید جسیر دارای  شناسنامه شماره 277 به شرح دادخواست 
به کالسه  6044/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اله داد جسیر به شناســنامه 473 در تاریخ 95/9/7 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است  به 1- سعید جسیر، ش.ش 277 فرزند 2- حمید جسیر، ش.ش 141 فرزند 
 3- مجید جســیر، ش.ش 2201 فرزند 4- ســهیال جســیر، ش.ش 201 فرزند 
5- سرور جسیر، ش.ش 153 فرزند 6- سحر جسیر، ش.ش 113 فرزند 7- شبنم 
جسیر، ش.ش 231 فرزند 8-  منیجه )خدیجه( عتدک، ش.ش 306 همسر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 35041 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 

)157 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

11/350  آقای  غالمرضا یزدانی  دارای  شناســنامه شــماره 1020 به شــرح 
دادخواست به کالسه  6092/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان محمدرضا یزدانی به شناســنامه 
112 در تاریخ 95/8/13 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- غالمرضا یزدانی، ش.ش 1020 برادر 
2- علیرضا یزدانی، ش.ش 10 برادر 3- حمیدرضا یزدانی، ش.ش 235 برادر 
4- اشــرف یزدانی، ش.ش 517 خواهر 5- توران یزدانی، ش.ش 492 خواهر 
6- شوکت یزدانی، ش.ش 14 خواهر 7- اقدس یزدانی، ش.ش 30 خواهر 8- بی 
بی یزدانی، ش.ش 758 خواهر 9- فرنگیس یزدانــی، ش.ش 322 خواهر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 35040 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 

)162 کلمه، 2 کادر(
اخطاراجرایی

11/360 شماره: 941679 به موجب رای شــماره 778 تاریخ 95/5/21 حوزه 
8 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 

علیه علیرضا محسنی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
21/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 805/000 ریال هزینه دادرســی و 
120/000 ریال هزینه نشر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به ش 
159879-93/8/15 و نیم عشــر حق االجرا در حق محکوم له ناصر الماسی با 
وکالت خانم سلیمانی به نشانی اصفهان سی و سه پل ابتدای چهارباغ باال مجتمع 
تجاری کوثر ط 2 واحد 438. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:34709 شعبه 
8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(

اخطاراجرایی
11/361 شــماره: 264/95 به موجب رای شــماره 687 تاریخ 95/7/19 حوزه 
28 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
شهریار روحی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
17/000/000 ریال وجه بابت اصل مبلغ خسارت وارده به خودرو و پرداخت 
1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 270/000 ریال هزینه دادرسی 
و مبلغ 360/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
95/3/17 در حق خواهان مصیب یوسفی لنجی فرزند حسن شغل کشاورز به 
نشانی مبارکه زیباشهر محله لنج محله سید آباد خ چمران منزل شخصی و نیم 
عشر پرونده اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:34708 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
اخطاراجرایی

11/359 شماره: 941678 به موجب رای شــماره 789 تاریخ 95/5/21 حوزه 
8 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه سجاد فخاری به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
19/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 775/000 ریال هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک به ش 100065-94/3/20 نیم عشــر حق 
االجرا در حق محکوم له ناصر الماسی با وکالت خانم سلیمانی به نشانی ابتدای 
چهارباغ باال مجتمع تجاری اداری کوثر ط 2 واحد 438. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:34710 شــعبه 8 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
اخطاراجرایی

11/358 شماره: 950359 به موجب رای شماره 1384 تاریخ 95/8/13 حوزه 
11 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه ناهید نریمیسا به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
4/820/000 ریال بابت اصل خواسته که بابت ضمانت بازپرداخت اقساط وام 
دریافتی محکوم علیه بوده اســت و پرداخت مبلــغ 650/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و پرداخت خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/18 لغایت تاریخ وصول در حق 
محکوم له احمدرضا فاضل زاده به نشانی خراسان جنوبی شهرستان قائنات 
منازل مسکونی تامین اجتماعی صادر و اعالم می گردد و نیم عشر حق االجرا 
اجرای احکام نیز اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 

به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:34665 
شعبه 11 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )206 

کلمه، 2 کادر(
اخطاراجرایی

11/357 شماره: 126/95 به موجب رای شــماره 663 تاریخ 95/1/4 حوزه 39 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه زهرا 
جمشیدیان به  نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 55/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
به شــماره های 907643 و 907644 و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
970/000 ریال هزینه دادرسی و نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له اصغر 
اسماعیلی با وکالت آقای قانعیان به نشانی خ کاوه پل چمران مقابل پمپ بنزین 
ساختمان آفتاب. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:34669 شعبه 39 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(

ابالغرای
11/349 کالســه پرونده: 662/94 شــماره دادنامــه:768-94/11/12 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شــهروز فرنیا 
به نشانی اصفهان ســپاهان شــهر بلوار غدیر گالری طال اریان با وکالت فرید 
سلگی به نشــانی اصفهان نیکبخت کوچه خدابنده پ 5 طبقه 2، خوانده: عباس 
حصیری ریزی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 45/000/000 
ریال موضوع چک شماره 9526900-94/7/22 عهده بانک ملی سپاهان شهر 
بانضمام مطلق خســارات قانونی،   با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصــوص دعوای آقای 
شهروز فرنیا با وکالت فرید ســلگی به طرفیت آقای عباس حصیری ریزی به 
خواســته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال ) معادل چهار میلیون و پانصد هزار 
تومان(  وجه چک شماره 9526900-94/7/22 به عهده بانک ملی سپاهانشهر 
به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانــون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیــت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
45/000/000 ریال معادل ) چهــار میلیون و پانصد هــزار تومان( بابت اصل 
خواســته و مبلغ پانصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک 
موصوف )94/7/22(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان طبق شاخص بانک 
مرکزی  صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:34707 شعبه 42 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان)346 

کلمه، 4 کادر( 
ابالغرای

11/348 کالسه پرونده: 552/95 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 41 شورای حل 
اختالف اصفهان، شماره دادنامه: 902/95-95/10/26 خواهان: سیدرضا شاطر 
باشی مسعودی فرزند ســید علی با وکالت خانم مرضیه نجف پور سیبکی به 
نشانی اصفهان ملک شهر ابتدای خ مطهری بعد از بانک صادرات مجتمع پزشکی 
سینا طبقه 4 ، خواندگان: 1- مهرداد حافظ القرآن 2- محسن عرب بیگی هر دو به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شــماره 324438-94/10/10 عهده بانک صادرات شعبه شهید بهشتی 
اصفهان به انضمام خسارات قانونی و هزینه دادرسی، به تاریخ 95/10/18 با 
توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه 41 ضمن 

اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی سید رضا شاطرباشی 
مسعودی با وکالت خانم مرضیه نجف پور سیبکی به طرفیت 1- مهرداد حافظ 
القرآن 2- محســن عرب بیگی به خواســته مطالبه مبلــغ 55/000/000 ریال 
بابت یک فقره چک به شــماره 324438-94/10/10 عهــده بانک صادرات به 
انضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه، خوانده ردیف اول به عنوان 
صادرکننده و خوانده ردیف دوم و محســن عرب بیگــی ردیف دوم به عنوان 
ضامن/ ظهرنویس، فلذا شورا با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت بانــک محال علیه، و اینکه چــک مورد ادعا وصف 
تجریدی دارد و بقاء اصول اسناد در ید خواهان است و داللت بر اشتغال ذمه و 
استقرار دین به میزان خواســته به عهده خواندگان داشته و خواندگان در قبال 
دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و یا برائت ذمه به 
دادگاه ارائه ننموده، دادگاه به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان 
از هر گونه خدشــه و تعرض قانونی، دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و 
به استناد مواد 198-515-522-519 قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت 
رویه 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور، حکم به محکومیت 
تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/365/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 94/10/10 در حق خواهان 
صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 34662 

شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )400 کلمه، 4کادر(  
ابالغرای

11/347 کالســه پرونده 332/95 شــماره دادنامه: 1025-95/10/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نادر رجبی پیروز 
به نشانی خمینی شهر خ امیرکبیر خ 85،  خوانده: عباس حاجی رستم به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
 قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی نادر رجبی پیروز به طرفیت 
عباس حاجی رســتم نظر به اینکه خواســته خواهان در دادخواســت تقدیمی 
مبلغ بیست میلیون تومان بابت حواله شــماره 132474 عهده صندوق قرض 
الحسنه مســلم ابن عقیل بوده که در دادنامه شــماره 526-95/5/23 اشتباهًا 
20 میلیون ریال قید شده است که بدینوســیله دادنامه شماره 95/5/23-526 
 اصالح می گــردد و ابالغ رونوشــت دادنامه فوق بدون ایــن اصالحیه ممنوع 
می باشد. م الف:34661 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)155 کلمه، 2کادر(  
موضوعتبصره1ماده105اصالحیآئیننامهقانونثبت

11/337 شماره صادره: 1395/43/329640 نظر به اینکه آقایان محسن محمد 
نظر و مصطفی محمد نظر فرزندان حیدر درخواســت حذف استثناء بهاء ثمنیه 
اعیانی ششــدانگ پــالک 12/10362 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق 
ســوابق متعلق به خانم ها خدیجه جعفریان صدیق عیال حســنعلی جعفریان 
صدیق و ربابه جعفریان صدیق عیال محمد جعفریان صدیق و مهری علینقیان 
عیال رسول جعفریان صدیق اســت را نموده اند و در اجرای تبصره یک ماده 
105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، کارشناسی رسمی دادگستری میزان بهاء 
ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر را به مبلغ ســی و نه میلیون و پانصد و شــانزده 
هزار ریال برآورد و اعالم نموده اســت و متقاضیان مبلغ مزبور را طبق قبض 
شــماره 9510428779728383 مورخ 1395/11/11 به حســاب سپرده ثبت 
 استناد و امالک منطقه غرب اصفهان واریز نموده و چون ذی نفعان فاقد نشانی

 نمی باشــند لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک 
مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین 
شده به منطقه ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان مراجعه و در صورتیکه 
تضییع حقی شده باشد می تواند از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت یک ماه به 
مراجعه صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین شده 
و عدم ارائه گواهی طرح دعوی ســند مالکیت متقاضی بدون استثناء بهاء ثمنیه 
اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. م الف:35423 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 
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 مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج:

خانواده، سنگ بنای اصلی
هر جامعه است

ثبت سالیانه 50 هزار شکایت 
در آموزش و پرورش

بازنشستگی زنان، فرصتی برای 
حضور بیشتر در خانواده است

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالــی خانواده وزارت ورزش و 
جوانان گفت: خانواده ســنگ بنای اصلی هر جامعه است. انسان با 
تولد در خانواده، پا به این دنیا می گذارد، تربیت و بزرگ می شود و با 

ازدواج و تشکیل خانواده، دوباره به این نهاد روی می آورد.
 به گزارش ایمنا، ناصر صبحی قره ملکی با اشاره به اینکه در تشکیل 
خانواده عوامــل مختلفی از جمله مســائل اجتماعــی، اخالقی، 
سیاســی و اقتصادی نقش دارند، اظهار کرد: مهم ترین مسئله، بعد 

روان شناختی است. 
اگر کســی از نظر ویژگی های روان شــناختی، سالمت شخصیت 
و روان نداشــته باشــد حتی در صورت مهیا بودن ســایر شرایط 
نمی تواند ازدواج موفقی داشته باشــد؛ ولی بر عکس اگر از سالمت 
روان و شخصیت برخوردار باشد، می تواند با مدیریت الزم به زندگی 
مشــترک خود ادامه دهد و حتی اگر در زندگی با مشکالتی مواجه 

شود، هرگز اساس زندگی او به خطر نمی افتد.
وی تصریــح کرد: انســان باید در ابعاد ســنی، زیست شــناختی، 
اجتماعی، عاطفی، اقتصادی و مدیریتی به بلوغ الزم رسیده باشد تا 

با ازدواجی موفق، خانواده شادابی را تشکیل دهد.
تشکیل خانواده؛ یکی از ضرورت های اساسی زندگی 

نرمال و بهنجار
مدیرکل دفتــر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانــواده وزارت ورزش 
و جوانان تصریح کرد: خانواده ســنگ بنای اصلی هر جامعه است. 
انســان با تولد درون خانواده، پا بــه این دنیا می گــذارد، تربیت و 
بزرگ می شود و با ازدواج و تشکیل خانواده دوباره به این نهاد روی 

می آورد.
وی در ادامه با بیان اینکه انســان ها برای بقای نســل، از تشــکیل 
خانواده ناگزیر هســتند، گفت: ازدواج و تشــکیل خانواده یکی از 

ضرورت های اساسی زندگی نرمال و بهنجار است.
هدف اساسی ازدواج و تشــکیل خانواده، رسیدن به 

آرامش واقعی است
صبحی تصریح کرد: انسان در سنین جوانی تکلیفی به نام صمیمیت 
در مقابل انزوا دارد و با تشکیل خانواده و انتخاب همسر، صمیمیت 
را انتخاب می کند و زندگی طبیعی خود را ادامه می دهد؛ اما اگر به 
هر دلیلی نتواند همدمی برای خود برگزیند و تشکیل خانواده دهد، 

دچار انزوا می شود و رشد نرمال او با مانع مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: قطع رشــد نرمال انسان موجب بروز انواع مشکالت 
رفتاری و اختالالت روانی می شــود، به همین خاطر هدف اساسی 

ازدواج و تشکیل خانواده، رسیدن به آرامش واقعی است.
صبحی در پایان، آگاهی از اهداف، کارکردهای ازدواج، مالک های 
انتخاب همسر، مراحل مختلف ازدواج و تشکیل خانواده، تفاوت ها و 
شباهت های زنان و مردان و آسیب شناسی ازدواج و خانواده را برای 

برخورداری از زندگی موفق، ضروری دانست.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش 
و پرورش، از ثبت ســالیانه بیش از 50 هزار شــکایت درآموزش 
و پرورش سراســر کشــور خبرداد و گفت: بیش از 50 درصد این 

شکایات غیر واقعی و بر اساس نگاه منفی است.
ســید رحیم میرشــاه ولد در نشســت شــورای معاونان آموزش 
و پرورش اســتان کرمان، بر اســتفاده از داشــته های موجود در 
آموزش و پرورش، تاکید و خاطرنشان کرد: با شناسایی فرصت ها 
و داشته هایمان در آموزش و پرورش باید در راستای مرتفع کردن 

مشکالت موجود حرکت کنیم. 
وی به ثبت ســالیانه بیش از 50هزار شکایت در آموزش و پرورش 
سراسر کشور اشــاره کرد و گفت: بیش از 50 درصد این شکایات 

غیر واقعی بوده و بر اساس نگاه منفی است.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش 
و پرورش ادامه داد: مدیران بایــد فعالیت ها و برنامه های خود را با 
شــفافیت کامل انجام دهند، زیرا مدیریت  غیرشفاف، شانه خالی 

کردن از زیر بار مسئولیت است. 
وی با بیان اینکه برداشــتن حصارهــا در حــوزه کاری مدیران 
ضروری است، اظهار داشــت: مدیران باید در اتاق های شیشه ای 

فعالیت کنند تا رضایت ارباب رجوع حاصل شود.
میرشــاه ولد بر توزیع قدرت و تفویض اختیار حوزه کاری توسط 
مدیران تاکیــد کرد و گفــت: برنامه ریزی و تصمیــم گیری باید 
براساس شــورای مشــورتی در ادارات آموزش و پرورش صورت 

گیرد.

یک نماینده سابق مجلس گفت: بازنشستگی پیش از موعد زنان، 
فرصتی برای حضور بیشــتر آنها در کنار خانواده پس از 20 سال 

فعالیت است.
زهره طبیب زاده نوری در مورد بازنشســتگی پیش از موعد زنان 
گفت: بسیاری از فرصت های شغلی که در حال حاضر باید توسط 
آقایان اشغال شود، توســط خانم هایی اشغال شده است که شاید 
در بسیاری از مواقع حضور فیزیکی آنها در خارج از منزل ضرورت 

ندارد و یک مرد هم از پس همان کار برمی آید.
وی ادامه داد: اگر این امکان ایجاد شــود که خانم های متمایل به 
بازنشســتگی، زودتر بازنشسته شــده و به منزل بازگردند، برای 
کسانی که کارهای کلیدی، حســاس و تخصصی ندارند و شرایط 
زندگی آنها هم اینچنین اقتضا می کند، بســیار فرصت مناســبی 
خواهد بود و اگر این فرصت توســط نظام ایجاد شــود که پس از 
20سال خدمت به درخواست خودشان به خانواده بازگردند، زمان 

بیشتری را در کنار فرزندان شان خواهند بود.
این نماینده سابق مجلس افزود: در این صورت فرصت های شغلی 
می تواند در اختیار مردانی قرار گیرد که در شرف تشکیل زندگی 
مشــترک هســتند. مردانی که شاغل نبوده و مشــکل اقتصادی 

داشته باشند، طبعا به دنبال تشکیل خانواده نمی روند.
طبیب زاده اظهار داشت: هر امکانی که باعث شود مردان اشتغال 
بیشتری داشته باشند و بتوانند امکانات تشکیل خانواده را فراهم 
کنند، باید مورد اســتقبال نظام قرار گیرد. اموری که به جنسیت 
هیچ ربطی ندارد باید مورد استقبال نظام قرار گرفته و این امکان 
در اختیارشــان قرار گیرد تا چرخه اشــتغال مردان هم ســرعت 

بیشتری پیدا کند.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
آغاز فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی از امروز

با مسئوالن

مدیرکل فرهنگی و هنــری آموزش و پــرورش از برگزاری 
جشــنواره »نامه به یک شــهید« طی تفاهم نامه ای با بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران، برای دانش آموزان خبر داد و گفت: 

برگزیدگان، 22 اسفند ۹5 معرفی می شوند.
مهدی علی اکبــرزاده مدیرکل فرهنگــی و هنری آموزش 
و پرورش اظهار داشــت: در دهه  مبارک فجــر در مدارس 
برنامه های متنوعــی برگزار می شــود و دانش آمــوزان و 
خانواده های آنان به صورت خودجوش برنامه های مختلفی 
را اجرا می کننــد. وی با بیان اینکه نقــش مدیران و مربیان 
پرورشی، هدایت گری اســت، گفت: برپایی نمایشگاه های 
مختلف مانند نمایشــگاه کتاب، برگزاری مسابقات هنری، 
اختصاص زنگ انشا با موضوع مرتبط با دهه فجر و برگزاری 
جلسات نقد، از جمله برنامه هایی اســت که در مدارس اجرا 
می شــود. علی اکبرزاده از اجرای نمایش هــای مختلف در 
مدارس خبر داد و افــزود: نمایش نامه هایــی تحت عنوان 
سروش یک، دو و سه در طول دو ســال گذشته به مدارس 
ارســال شــد که دانش آموزان با همکاری مربی مدرســه، 
برگزیــده ای از این نمایش هــا را آماده و در مــدارس اجرا 

می کنند.
وی با بیان اینکه دانش آموزان عــالوه بر فعالیت های درون 

مدرسه، در فعالیت های بیرون مدرسه هم حضور دارند، ادامه 
داد: دانش آموزان در غبارروبی و عطرافشــانی مزار شهدا و 

راهپیمایی 22 بهمن در کنار خانواده  خود حضور دارند.
مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش، از برنامه 
ویژه  دهه فجر برای دانش آموزان خبر داد و گفت: جشــنواره 
»نامه به یک شهید« طی تفاهم نامه آموزش و پرورش با بنیاد 

شهید و امور ایثارگران برگزار می شود.
وی اضافه کرد:  تمام دانش آموزان می توانند در این جشنواره 
شرکت کنند و در 22 اسفند که روز بزرگداشت شهداست، 

اسامی دانش آموزان برتر اعالم خواهد شد.
علی اکبرزاده گفت: محورهای این جشنواره شامل »اخالق 
و سبک زندگی شهدا«، »انگیزه شهدا جهت دفاع از اسالم، 
انقالب اسالمی و کشــور«، »انتظار شهدا از دانش آموزان« و 
»وظایف دانش آموزان در قبال خانواده شهدا« است؛ ضمن 
اینکه دانش آمــوزان می توانند موضوعی را برای نوشــتن 
انتخاب کنند که دوســت دارند در قالب دل نوشته با شهدا 

درمیان بگذارند.
ثبت نام و شــرکت در جشــنواره صرفا به صورت اینترنتی 
ازطریق لینک منــدرج در ســایت www.isaar.ir انجام  

می شود و مهلت ارسال آثار تا 22 بهمن ماه امسال است.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با بیــان اینکه تمام 
مراکز انتقال خون آمادگی استقبال از اهداکنندگان خون 
را دارند، گفت: خون گیری اداره کل انتقال خون اســتان 
اصفهان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

5 درصد افزایش داشته است.
مجید زینلی درخصوص اعالم برنامه های اداره کل انتقال 
خون اســتان اصفهان اظهار کرد: خدمات انتقال خون در 
دهه فجر همانند دیگر مناســبت های سال در حال انجام 

است و با مناسبت های خاص تغییر عمده ای نمی کند.
وی با بیان اینکه مناســبت های خاص باعث می شــوند تا 
اداره انتقال خون اســتان اصفهان انگیزه بیشــتری را در 
مردم ایجاد کند، افزود: یکــی از اقدامات این اداره در دهه 
فجر ۹5، کمپین اهــدای خون از دهه فجر تــا عید نوروز 
اســت و مردمی که مایلند خون بدهند، بــه این کمپین 
مراجعه کــرده و با حضور خود در ایــن اداره، برای اهدای 

خون اعالم آمادگی می کنند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: از ابتدای 
دهه فجر تا به امروز اســتقبال از این کمپین بسیار خوب 
بوده و با توجه به اطالع رسانی های انجام شده، مراجعه به 

این اداره در دهه فجر، نسبتا مناسب بوده است.

وی گفت: با توجه به اینکه فصل زمســتان، فصلی اســت 
که از تعــداد مراجعه کنندگان برای اهدای خون کاســته 
می شود، در سال جاری نه  تنها تعداد اهداکنندگان خون 
در اداره کل انتقال خون اســتان اصفهــان کاهش نیافته، 
بلکه با افزایش رو به  رو بوده و خون گیری این اداره نسبت 
به سنوات قبل افزایش قابل توجهی به ویژه در فصل سرما 

داشته است.
زینلی بــا بیان اینکــه مراجعه کنندگان اســتان اصفهان 
به اداره کل انتقال خون در این اســتان به قدری هستند 
که بتوانیم نیازهای بیمارســتانی و مراکز درمانی خود را 
برطرف کنیم، عنوان کرد: در حــال حاضر مرکز درمانی و 
بیمارستانی در سطح استان وجود ندارد که به فراورده ای 
نیاز داشــته باشــد و اداره کل انتقال خون استان در تهیه 
آن غفلت کند. وی خاطرنشــان کرد: این اداره در ســال 
۹5 ســعی کرده امکانات بهتــر و مناســب تری را برای 

مراجعه کنندگان خود فراهم کند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ابراز کرد: فعال کردن 
مرکز جامع اهدای خون خواجو، یکی از اقدامات مهم این 
اداره در سال ۹5 بوده که در حال حاضر این مرکز در حال 

بازسازی است.

مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش خبر داد:

برگزاری جشنواره »نامه به یک شهید« ویژه دانش آموزان
مدیرکل انتقال خون اصفهان خبر داد:

افزایش 5 درصدی خون گیری در مراکز انتقال خون نسبت به سال 94

اخبار کوتاه 

امداد رسانی به 538 حادثه دیده 
ناشی از برف و کوالک 

آغاز فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی 
از امروز

معاون امداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: در 48 ســاعت 
گذشــته نجاتگران و امدادگران اصفهانی به 538 حادثه دیده ناشی از برف و کوالک 

امدادرسانی کردند.
داریوش کریمی در تشریح عملیات امدادی در برف و کوالک مناطق غرب، جنوب، 
شمال و قسمت هایی از شرق استان در طول این مدت گفت: 538 نفر از هم وطنان 
از برف و کوالک متاثر شدند و پوشش امدادی 16 مورد حادثه برف و کوالک توسط 

امدادگران این جمعیت صورت گرفته است.
وی با اشــاره به 3 مورد عملیات رهاســازی افزود: 2۹0 نفر از مسافرین در راه مانده 

طی این عملیات های امدادی، اسکان اضطراری داده شدند.
197 نجاتگر در قالب 43 تیم

کریمی تصریح کرد: 1۹7 نجاتگــر این جمعیت در قالب 43 تیم با همراه داشــتن 
تجهیزات الزم امدادی در عملیات های یاد شده به کارگیری شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان، در پایان به هم وطنان 
توصیه کرد که از ســفرهای غیر ضــروری در این روزها اجتناب کــرده و درصورت 
لزوم، پیــش از عزیمت، از وضعیت جــاده های منتهی به مقصد مــورد نظر آگاهی 
پیدا کرده و عالوه بر مجهز کردن ماشــین بــه تمامی تجهیزات زمســتانی، بهتر 
 اســت به همراه خود نقشــه کاملی از تمامی راه های اصلی و فرعی به همراه داشته 

باشند.

فروش بلیت قطارهای مسافری برای نوروز ســال ۹6، از ساعت 17 امروز به صورت 
غیرحضوری )اینترنتی و فروش تلفنی 153۹( برای همه مســیرها به غیر از مسیر 

تهران- مشهد آغاز می شود.
همچنین از ساعت 7:30 فردا نیز بلیت قطارهای مســافری کلیه محورها به غیر از 

مسیر تهران-مشهد به متقاضیان عرضه خواهد شد.
براساس این گزارش، فروش بلیت قطارهای مســیر تهران- مشهد و بالعکس نیز از 
ساعت 17 فردا به صورت اینترنتی و از ســاعت 7:30 روز سه شنبه 1۹بهمن 13۹5 

در کلیه نمایندگی های فروش مجاز سراسر کشور انجام می شود.
طبق برنامه فوق، عرضــه بلیت  قطارهای نوروزی 13۹6 طی 3 روز انجام شــده که 

مربوط به بازه زمانی 25 اسفند 13۹5 لغایت 15 فروردین 13۹6 است.
متقاضیان هنگام خرید بلیت قطارهای مسافری حتما کارت ملی خود را برای ثبت 

کد ملی و تاریخ تولد افراد در برگه های بلیت همراه داشته باشند.
بر این اســاس، خریداران بعد از دریافت بلیــت، باید بالفاصله مندرجــات آن را با 
درخواست ارائه شــده مطابقت داده و در صورت مشــاهده هرگونه مغایرت، سریعا 

موضوع را به اپراتور فروش اطالع دهند. 
بلیت های غیرهمنام یا مخدوش، از درجه اعتبار ســاقط بــوده و دارندگان این گونه 
بلیت ها، مسافر بدون بلیت تلقی شده و از سوار شدن آنها به قطار جلوگیری به عمل 

خواهد آمد.

اعزام 700 هزار دانش آموز به مناطق 
عملیاتی دفاع مقدس

 مدیرکل هنری و فرهنگی وزارت آموزش و پــرورش گفت: تا پایان 
شهریور سال ۹6 تعداد 700 هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی اعزام 

می شوند.
مهدی علی اکبرزاده، درباره اعزام دانش آموزان به مکان های زیارتی 
گفت: طــرح زیارت اولی ها را از آغاز ســال تحصیلــی ۹6-۹5 اجرا 

کردیم.
وی افزود: دانش آموزان زیارت اولی را به سه شهر مشهد، قم و شیراز 

اعزام می کنیم تا ضمن زیارت معنوی، سیاحتی نیز داشته باشند.
مدیرکل هنری و فرهنگــی وزارت آموزش و پــرورش تصریح کرد: 
پیش بینی کرده ایم که تا پایان شــهریور ماه  سال ۹6 تعداد 20 هزار 

دانش آموز زیارت اولی را به مکان های زیارتی اعزام کنیم. 
وی یاد آور شــد: ســال گذشــته 17 هزار دانش آموز زیــارت اولی 
به مکان های زیارتی مشــرف شــدند.  اکبــرزاده با اشــاره به اعزام 
دانش آموزان به مناطــق عملیاتی نیز بیان کــرد: از مهر ماه تاکنون 

350هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی اعزام شده اند.
وی افزود: مرحلــه دوم اعزام نیز از بهمن ماه آغاز شــده اســت که 
پیش بینی می کنیم 350 هزار دانش آموز دیگر به این مناطق اعزام 

شوند.

جامعه شناسی

کســانی که در حــوزه کاری دلخــواه خــود فعالیت 
 می کنند، هیــچ گاه مضطــرب و عصبانــی نخواهند 

بود.
جعفر بای جامعه شناس اظهار داشت: یکی از مهم ترین 
مقوله های اشــتغال، رضایت شغلی اســت. مشاهدات 
نشان می دهد کســانی که در حوزه کاری دلخواه خود 
فعالیت می کنند، به مراتب موفقیت بیشــتری کسب 
خواهند کرد؛ چون با رضایتی که از شغل خود دارند در 
جهت بهبود کار خود تالش می کنند و همین امر سبب 

نوع آوری و خالقیت در کار می شود.
وی همچنین در رابطه با نشاط ناشی از رضایت شغلی 
گفت: رضایت شغلی، نشاط، شادمانی، کاهش استرس و 
در نتیجه تقویت انگیزه را به دنبال دارد و باعث می شود 
فرد کار خود را مانند یک تفریح تلقی کند؛ آن گاه دیگر 
احساس رخوت، سســتی و اضطراب در فعالیت هایش 

نخواهد داشت.
بای همچنین تصریح کرد: نشاط، نقطه مقابل دلشوره 
و اضطراب اســت و فردی که از شــغل خــود رضایت 
کامل دارد، هیــچ گاه خشــمگین نخواهد بــود؛ زیرا 
برای انجام آن انگیــزه دارد و چنین فــردی می تواند 
 شــاهد پیشــرفت، شــکوفایی و ترقــی در کار خود

باشد.
این جامعه شناس افزود: کسی که رضایت کامل شغلی 
داشته باشد، کار او به لحاظ کمی و کیفی معنا و مفهوم 
پیدا می کند و همیشه نیز با پدیده های خالقانه مواجه 

می شود.
وی در پایان گفت: او نه تنهــا نتیجه مطلوب حاصل از 
رضایت شغل خود را می بیند، بلکه برای جلب مخاطب 
و مشتری تمام ســعی خود را می کند و تمایل دارد این 

حس رضایت را به مراجعه کننده القا کند.

شغل محبوب خود را انتخاب 
کنید تا استرس نگیرید!

به گزارش ایرنا، گســترش دسترســی همگان به شبکه های 
اجتماعی، مجازی و افزایش تصاعــدی ضریب نفوذ اینترنت 
در ایران و رشــد تعــداد ســایت ها، وبالگ هــا و پایگاه های 
اطالع رســانی، باعث شــده تا کاربران توجه ویــژه ای به این 
شبکه ها داشته  باشند. تاثیر شــبکه های مجازی در زندگی 
افراد بر هیچ کس پوشیده نیست و همین موضوع، لزوم بررسی 
تاثیر آن را آشــکار می کند. از طرف دیگر تاثیر سن، جنس، 
تحصیالت، شغل و سایر ویژگی های فردی در استفاده کاربران 

از شبکه های اجتماعی موضوع قابل توجهی است.
نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، در مورد 
وضعیت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در ایران در 
کانال رســمی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، نشان می 
دهد که بیشــترین میزان استفاده از شــبکه های اجتماعی 
مجازی در کشــور، با ســهم 28/2درصدی متعلــق به زنان 

خانه دار است.
 اختالل در تعامالت خانوادگی؛ نتیجه حضور مداوم 

در شبکه های اجتماعی 
افشین طباطبایی پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: استفاده 
از تکنولوژی و فناوری های نوین اجتناب ناپذیر بوده و مسئله 
اصلی، استفاده درست از این ابزارهاســت؛ به شکلی که برده 

تکنولوژی نباشیم و بر ما تسلط نداشته باشد.
وی اظهارکرد: در حال حاضر برخی از زنان خانه دار در استفاده 
از این شبکه های مجازی اعتیاد پیدا کرده اند؛ به طوری که در 
طول روز و حتی گاهی تا نیمه های شب در این فضاها مشغول 

جست وجو و مشاهده مطالب و عکس ها و فیلم ها هستند.
طباطبایی تاکید کرد: ایــن حضور مداوم زنــان خانه دار در 
فضاهای مجازی، منجر به بروز اختالالتی در تعامل با همسر 
و فرزندان شــان می شــود؛ زیرا زمانی را که باید برای بازی و 
تربیت فرزندان خود صرف کنند، به حضور در این شبکه های 

اجتماعی اختصاص می دهند.
این نویســنده و پژوهشگر مســائل اجتماعی افزود: از سوی 
دیگر این حضور مداوم در شبکه های اجتماعی باعث می شود 
شــخص از محیط پیرامون و زندگی عادی فاصله بگیرد که 
همین مسئله، منجر به سست شدن بنیان خانواده می شود که 

اصلی ترین نهاد جامعه است.
 تغییر ســبک زندگی و حضور زنان در فضاهای 

مجازی
طباطبایی با اشاره به تغییر سبک زندگی زنان خانه دار نسبت 
به گذشته افزود: به واسطه پیشــرفت تکنولوژی و ابزار نوینی 
که در بازار وجود دارد، سهولت و سرعت در کارها بیشتر شده 

و ازســوی دیگر زندگی آپارتمان نشــینی موجب شده است 
که دیگر زنان خانه دار گرد هم جمع نشوند و درنتیجه گپ و 

گفت و گو بین آنها روز به روز کمتر از گذشته  شود.
این پژوهشگر مســائل اجتماعی افزود: یکی از نیازهای بشر 
تعامل و برقراری ارتباط با هم نوع خود اســت؛ به شــکلی که 
در بسیاری از شــهرهای اروپایی همچون پاریس و میالن، در 
کافه های قدیمی افراد نمی توانند از گوشی همراه خود استفاده 
کنند و باید آن را خاموش کنند و به این ترتیب  در این مکان ها 

افراد را به تعامل و ارتباط اجتماعی ترغیب می کنند.
 شبکه های اجتماعی مطابق با قوانین و فرهنگ ما 

نیستند
نوریخواه با تاکید بر اینکه این شــبکه های اجتماعی مطابق 
قوانین و مقررات و فرهنگ جامعه ما نیستند، افزود: شبکه های 
اجتماعی همچون تلگرام، شبکه های جهانی بوده و مطابق با 
فرهنگ ما نیستند؛ لذا مطالب، تصاویر و فیلم هایی که در این 
شبکه ها منتشر می شود آســیب های جبران ناپذیری برای 
افراد و بخصوص زنان خانه دار به دنبال دارد و ضروری است که 
به این موضوع مهم به صورت جدی توجه شود و تا حد ممکن 

جلوی این آسیب ها را گرفت.
وی اظهارکرد: در حال حاضر نرم افزارهای مناسبی در کشور 
وجود دارد که برای تمام اقشار جامعه قابل دسترسی است و 
افراد می توانند با جست وجو در فروشگاه ها و مراکز معتبر از 

آنها استفاده کنند.
نوریخواه تصریح کرد: باوجود تالش مسئولین، این شبکه ها 
به قوانین ما پایبند نیستند در صورتی که اگر از نرم افزارهای 
داخلی اســتفاده کنیم، مــی توانیم به کمک ابعــاد قانونی 
حمایت های الزم را از کودکان، زنان و خانواده ها داشته باشیم؛ 
چرا که این فضاها برخالف تصــور واقعی، می توانند در حفظ 

بنیان های فرهنگی و هنری موثر باشند.
نوریخواه مهم ترین اولویت در زمینه اســتفاده از شبکه های 
مجازی را قانونمند کردن آن عنوان کرد و گفت: اگر استفاده 
از شــبکه های اجتماعی هدفگذاری و قانونمند شوند، آنگاه 
می توانیم بسیاری از سیاستگذاری ها در فضاهای مجازی را 

نیز انجام دهیم.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه زنان خانه دار نباید حداکثر 
بیش از یک تا دو ساعت در روز از فضای مجازی استفاده کنند، 
گفت: همه افراد باید برنامه ریزی و زمان بندی مناسبی برای 

استفاده از شبکه های اجتماعی داشته باشند.
نوریخواه پیشــنهاد کرد: با گسترش شــبکه های داخلی که 
امکان پرداخت داشته باشند و بتوان ازطریق آنها کاالها را به 
صورت قانونی عرضه کرد، زمینه گسترش تجارت الکترونیک 
برای زنان خانه دار فراهم می شــود که نه تنها برای خانواده 
کمک مالی محســوب می شــود، بلکه از نظر اقتصادی برای 

جامعه نیز مفید است.

هزاره سوم، عصر انتقال و تبادل اطالعات نام گذاری شده و شبکه های اجتماعی هم ابزار انتقال این اطالعات به شمار 
می آیند. در این میان زنان خانه دار به دلیل ماهیت کار و شاید فرصت بیشتر، یکی از مشتریان پر و پا قرص این وسیله 

ارتباطی هستند.

استفاده زنان خانه دار از شبکه های اجتماعی؛ فرصت یا تهدید؟!

حضور مداوم زنان 
خانه دار در فضاهای 

مجازی، منجر به بروز 
اختالالتی در تعامل با 
همسر و فرزندان شان 

می شود؛ زیرا زمانی 
را که باید برای بازی و 
تربیت فرزندان خود 

صرف کنند، به حضور 
در این شبکه های 

اجتماعی اختصاص 
می دهند
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پیشنهاد سردبیر: 
رونمایی از آثار اهدایی تزارهای روس به شاهان قاجار

تمیزترین شهرهای دنیا؛

نفس عمیـق بکشید!

این شــهر به عنوان یکــی از تمیزترین 
و ســبزترین شــهرهای دنیا در جهان 
شــناخته مــی شــود و 400/000 نفر 

جمعیت  دارد.
 زوریخ همیشــه در حال بهینه سازی و 
پیدا کردن راه هایی بــرای حمل و نقل 
سازگار با محیط طبیعی، توسعه شبکه 
دوچرخه، تحقیــق روی انــرژی های 

تجدید پذیر و... است.

پایتخت نروژ بــه عنوان یکــی از گران ترین 
شهرهای نروژ شــناخته می شود؛ اما کسانی 
که توانایی زندگــی در این شــهر را دارند از 
هــوای تمیز و محیــط پاک این شــهر لذت 
خواهند برد. در این شهر رفت و آمد با وسایل 
حمل و نقل عمومی یا دوچرخه های کرایه ای 
آســان اســت. در ســال ۲00۷ خوانندگان 
دایجست، اسلو را به عنوان دومین شهر تمیز 

و سرزنده دنیا انتخاب کردند.

حتی شــهرهای بزرگ با بیــش از ۲/6 
میلیون جمعیت هم مــی توانند تمیز 
باشــند و تورنتو شــاهد زنده ای بر این 
ادعاست. این شــهر که به نوآوری های 
زیســت محیطی معــروف اســت در 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بسیار 
 موفق بوده اســت؛ همچنین سیســتم 
حمل و نقل بسیار پیچیده ای دارد که به 

تمیزی این شهر کمک کرده است.

ولینگتون پایتخت و یکی از بزرگ ترین 
شــهرهای نیوزلند اســت. این شــهر 
جاذبه های طبیعی زیــادی دارد که به 
خوبی محافظت شــده انــد و این باعث 
شده که در ردیف تمیزترین شهرها قرار 
بگیرد. بیشــتر از ۳/۱ مردم این شهر به 
جای خودروی شخصی از وسایل حمل 
و نقل عمومی استفاده می کنند که باعث 

کاهش آلودگی  این شهر شده است.

بیــش از 600/000 دوچرخــه کرایــه ای 
 در گوشــه و کنــار آمســتردام وجــود دارد 
 کــه ایــن شــهر را تبدیــل بــه بهشــت 
دوچرخه ســواران کرده و باعث تمیزی شهر 

شده است.
 در ســال ۲0۱۲ آمســتردام توســط بخش 
 اطالعــات اکونومیســت به عنــوان دومین 
کشــور از نظر کیفیت محیطــی و پاکیزگی 

انتخاب شد.

اســتکهلم به عنوان یکی از تمیزترین 
پایتخت های جهان شــناخته می شود 
و در سال ۲0۱0 برنده جایزه پایتخت 

سبز اروپا شد.
کشورهایی برنده این جایزه می شوند 
که از جنبه های مختلفی مثل تغییرات 
آب و هوایــی، حمــل و نقل شــهری، 
فضای ســبز شــهری، کیفیت هوا و... 

مورد ارزیابی قرار گرفته باشند.

کوبه بــه عنوان تمیزترین شــهر ژاپن 
شــناخته می شــود که کارآمدترین 
سیســتم دفــع زبالــه در جهــان را 
راه اندازی کرده اســت. در این شــهر 
خیابان ها همیشــه تمیز اســت چون 
مردم بسیار مراقب محیط اطراف خود 
هســتند. با اینکه کوبه یک کالنشــهر 
بزرگ است؛ اما فضای سبز زیادی برای 

استراحت دارد.

تورنتو؛ کانادااسلو؛ نروژزوریخ؛ سوئیس کوبه؛ ژاپناستکهلم؛ سوئدآمستردام؛ هلندولینگتون؛ نیوزلند
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 این طبیعی است که همه ما دوست داریم در محیطی تمیز و سالم زندگی کنیم؛ اما متاســفانه جهان روز به روز در حال آلوده شدن است و حاال خبر خوب اینکه همچنان شــهرهایی در جهان پیدا می شوند که تمیز و
غیر آلوده هستند. می خواهیم به شما شهرهایی را معرفی کنیم که موفق شده اند محیط اطراف خود را تمیز نگه دارند و شهروندانی شادتر و سالم تر داشته باشند با ما همراه باشید.

خبر

گنجینه تاریخ

این مجموعه، قدیمی ترین شــطرنج ایران و یکی از قدیمی ترین مجموعه های 
شطرنج دنیاســت که تقریبا تمام مهره های آن پیدا شده اســت. از آنجا که این 
مجموعه شطرنج ایرانی متعلق به قرن ۱۲ میالدی است، از نمونه های پیشرو در 
ورژن جدید شطرنج محسوب می شود؛ چرا که قوانین شــطرنج امروزی در قرن 
۱۵ شکل گرفته اســت. در نمونه ایرانی پس از مهره شــاه، مهره وزیر وجود دارد 
که در نمونه های اروپایی نامش ملکه است؛ همچنین به جای مهره فیل شطرنج 
ایرانی، مهره اســقف قرار دارد. جالب آن که در نمونه های پیشین شطرنج مانند 
این مجموعه، مهره های وزیر و فیل حرکات متفاوتی به نســبت شطرنج امروزی 
داشــته که البته قدرت کمتری نیز داشــته اند. می توان گفت ایــن تفاوت در 
 قدرت و نوع حرکت مهره ها، شطرنج گذشــته را به بازی کند و بی هیجانی بدل 
می کرده است. مهره شاه این مجموعه به شکل تخت پادشاهی و مهره وزیر به شکل 
تختی کوچک تر است. مهره فیل دو برآمدگی عاج شــکل دارد، مهره اسب دارای 
برجستگی مثلث شکلی بر باالی سر است، مهره رخ مستطیلی شکل است که دو 
زائده در باال دارد و در نهایت مهره پیاده به صورت نیمکره ای اســت که به کالهی 
نظامی شباهت دارد. قدیمی ترین مجموعه شطرنج ایرانی متعلق به قرن دوازدهم 
میالدی و اواخر پنجم شمسی است که در شهر نیشابور کشف شده است. از دوره 
تاریخی این شطرنج اطالع دقیقی در دست نیست، اما احتمال می رود که متعلق به 

دوره سلجوقیان باشد. 

 تمــدن مرو-بلخ یکی از تمــدن های کهن ایرانی اســت که مربــوط به نواحی 
 افغانســتان و ترکمنســتان امروزی اســت و قدمت آن به عصر برنز و سال های

۱۷00-۲۳00پیش از میالد بر می گردد.
 جالب است بدانید که بقایا و نشــانه های این تمدن، نخستین بار توسط باستان 
شناسی روسی در سال ۱۹۷6 کشف شــد.این تندیس زن نشسته که اغلب با نام 
ایزدبانو یا شاهدخت باختری از آن یاد می شود، نمونه برجسته ای از حکاکی روی 
سنگ بوده و تنها تندیس از این دســت و مجموعه بوده که هر دو دست و پای آن 
باقی مانده است. همچنین برخالف دیگر تندیس های مشابه که جزئیات صورت 
آنها از بین رفته، اغلب جزئیات صورت تندیس شــاهدخت باختری باقی مانده و 
چشم ها، گوش ها و خط بینی قابل مشاهده اســت. یکی از ویژگی های بارز این 
تندیس، بافت طبقه ای جامه شاهدخت اســت که کاوناکس )kaunakes( نام 
داشــته و در جنوب ایران و منطقه میان رودان دیده می شده؛ خوب است بدانید 
که پوشــاک کاوناکس در میان ایزدبانوان و تمدن های باســتانی عیالم و سومر 
رایج بوده است. در کل تندیس هایی از این دست جزو مجموعه ای به جا مانده از 
تمدن بلخ و مرو در هزاره سوم پیش از میالد دانسته می شود. از همین رو چنین 
تندیس هایی، در دنیا به نام تندیس های باختری شــهرت یافتــه اند. تندیس 
 شــاه دخت باختری از جنس کلریت و ســنگ آهک بوده و امــروزه در موزه هنر

 لس آنجلس کالیفرنیا نگهداری می شود.

قدمت این  نقاب های زرین و باستانی به ۱۸00 سال پیش و امپراتوری قدرتمند 
اشکانی بر می گردد. وسعت این امپراتوری از شــمال تا جنوب، میان کوه های 
قفقاز تا خلیج همیشگی فارس قرار داشت و غرب تا شرق نیز محدوده رود فرات 
تا هندوکش را شامل می شــد؛ بنابراین شــهر نینوا نیز در تملک شاهنشاهی 

اشکانی قرار داشت.
این نقاب های زرین در واقع از گورهایی باستانی در محل ارگ آشوری در شهر 
نینوا و در سال ۱۸۵۲ میالدی کشف شده اند. کشفیات حاصل نشان از آن دارد 
که تاریخچه این گورها به زمانی بر می گردد که نینوا شــهر مهمی در میان دو 
امپراتوری بزرگ اشــکانی و رومی بود. از طرفی برخــی از یافته های حاصل در 
این محوطه مانند ظروف، سکه و تجهیزات نظامی به ســبک رومی بوده و این 
احتمال را مطرح کرده که شــاید نینوا با امپراتوری روم هم پیمان بوده است. در 
مورد تعداد گورهایی که در این محل کشــف شــده اند، اطالع و آمار دقیقی در 
دست نیست؛چرا که بســیاری از ســال ۱۸۵۲ مورد غارت و دست درازی قرار 
گرفته بودند. درون مقبره ای که این نقاب های زرین را پیدا کردند، دو جســد 
وجود داشت. یکی از جســدها که متعلق به یک خانم بود، پوشیده از جواهرات 
ارزشمندی چون گوشواره و انگشتر بود و البته اشیای مهم دیگری چون دکمه و 
سکه های طالیی و رومی را در آن گورها کشف کردند.  امروزه نقاب های طالیی 

اشکانی در موزه بریتانیای لندن نگهداری می شوند.

این جام زرین حداقل قدمتی ۲۳00 ســاله داشــته و یکی از آثار به جا مانده از تمدن 
باشکوه ایالمی اســت. تمدن ایالمی یکی از قدیمی ترین تمدن های ایرانی است که 
از ۲۷00 سال پیش از میالد، در منطقه شــوش باستان و البته ایالم کنونی پا گرفت و 
محدوده وسیعی از ایران را شامل می شــد. از آن جمله می توان استان های امروزی 
فارس، خوزســتان، کردستان، لرستان، کرمانشــاه، کرمان، چهارمحال و بختیاری و 
بوشهر را نام برد.این جام از دو قطعه جداگانه ســاخته شده که یکی بخش مسطح و 
زیرین جام و دیگری نوار بلند و بخش میانی جام می باشد. نقش و نگارهای آن نه تنها 
باعث تقویت اتصال دو بخش جام شــده، بلکه درزها و شــکاف ها را نیز از دید پنهان 
کرده اســت. اگر دقت کنید روی جام نقش ســه مرد با گام های بلند را خواهید دید 
که از یکدیگر با مجموعه ای از نگاره های گل و برگ جدا شــده اند. این مردها، ریش و 
مویی بلند داشته و جامه آنها کتف و شانه چپ شان را پوشانده است. سازنده این جام 
از خطوط مورب برای نشان دادن ریش مردها استفاده کرده و جامه را با اشکال دایره، 
طرح دار کرده است. این جام زرین ارتفاعی ۱۳ سانتی و قطری در حدود 6 سانتی متر 

دارد.
 جنس جام ایالمی از الکتروم بوده و این بدان معناست که از طالی خالص نبوده است. 

امروزه جام زرین ایالمی در موزه میهو شهر کوکا ژاپن نگهداری می شود.
دوره تاریخی: دوره ایالم میانی

زمان ساخت: سال ۱400 تا ۱۳00 پیش از میالد

جام زرین ایالمینقاب های طالیی اشکانیتندیس شاهدخت  باختریقدیمی ترین شطرنج ایران

مســعود نصرتی، رییس مجموعه جهانی کاخ گلستان، از 
رونمایی آثار اهدایی تزارهای روس به شــاهان قاجار خبر 
داد و اعالم کردکه این آثار شامل 60 عدد از اسناد و مدارک، 
تابلوها، آلبوم های عکس و برخی از اشیای تاریخی هستند و 
به مناسبت پانصد و پانزدهمین سالگرد روابط ایران و روس 

در مجموعه کاخ جهانی گلستان به نمایش در می آیند.
وی بیان کرد: این نمایشگاه به مناسبت دهه فجر و به مدت 
۱0 روز در ســالن نمایش موزه مردم شناســی کاخ جهانی 
گلستان برپا می شــود. وی با اشــاره به نمایش تعداد قابل 

توجهی از آثار اهدایی از ســوی تزارهای روس در موزه های 
مختلف کاخ جهانی گلستان، تصریح کرد: به دلیل حجیم 
بودن برخی از آثار و این که امکان افزودن »نمایشــگاه آثار 
اهدایی تزارهای روسیه به شــاهان قاجار« جابه جایی  آنها 
وجود نداشــت، چون در حال حاضر در موزه های مختلف 
مجموعه کاخ جهانی گلســتان نیز به نمایــش درآمده اند، 
میهمانانی که برای بازدید از این آثار اهدایی به گلســتان 
می آیند را به دیدن این آثار در دیگر کاخ موزه های مجموعه 

گلستان نیز راهنمایی می کنیم.
به گفته نصرتی،پادشــاهانی مانند کاترین کــه هم دوره  
فتحعلی شاه قاجار بوده است، الکساندر دوم و الکساندر سوم 
از دوره محمدشــاه تا ناصرالدین شاه و نیکالی دوم، آخرین 

تزار روس این آثار را به شاهان ایران هدیه کرده اند.

وی شــاخص ترین اثر قرار گرفته در این نمایشگاه را آلبوم 
عکس اهدایی تزارهای روس دانست و گفت: این مجموعه 
عکس در ســن پترزبورگ به مظفرالدین شــاه هدیه شده 
اســت.رییس مجموعه  جهانی کاخ گلستان، درباره  قدمت 
این آثار ارزشــمند و تاریخی نیز بیان کــرد: آثار ماالکیت 
از قدیمی ترین آثاری اســت که در زمان خــود یعنی دوره 
کاترین دارای قدمــت بوده اند. این آثار شــامل رومیزی، 
لوازم التحریــر و برخی از مجســمه ها از ســنگ ماالکیت 
هســتند که در همان دوران نیــز از آثار باارزش به شــمار 
می رفتند.آثار اهدایی تزارهای روســیه به شــاهان قاجار، 
از ۱۲ بهمن در موزه مردم شناســی مجموعه  جهانی کاخ 
 گلستان رونمایی شــده اند و تا ۲۲ بهمن در معرض بازدید

 قرار دارند.

 رونمایی از آثار اهدایی 
تزارهای روس به شاهان قاجار 
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پیشنهاد  سردبیر:12
مدیریت سبز معامله برد - برد است تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره 

موسیقي سبز تا ۲۰ بهمن
 در حالي كــه پيــش از اين تاريــخ اتمــام مهلت ارســال آثار 
به جشنواره موسيقی سبز۳۰ دي ماه ۱۳۹۵ اعالم شده بود، اين 

زمان تا۲۰ بهمن ماه تمديد شد.
به گزارش » پارما « اين جشنواره شش بخش اصلي و يك بخش 
جنبي دارد؛ بخش اصلي آن شامل موســيقي كالسيك ايراني - 
 با كالم، موســيقي اركســترال و كرال - با كالم، موسيقي نواحي 
و فولكلوريك - با كالم، موســيقي پاپ، الكترونيك، مدرن، راك، 
جز، بلوز و تلفيقي - با كالم، موســيقي بي كالم - در تمام ژانرها و 
ترانه ها و موسيقي كودكانه است. بخش جنبي نيز نماهنگ را دربر 
مي گيرد. براســاس فراخوان اعالم شده، همه گروه هاي موسيقي، 
تك نوازان، دانشــجويان و افراد حقيقي و حقوقي فعال در عرصه 
 موسيقي كه نسبت به انتشار آثار موسيقايي با موضوعات مرتبط 
با محيط زيســت در هريك از گروه هاي ســني مخاطب، بدون 
محدوديت زماني ) صرفا در دوره نخســت جشنواره محدوديت 
 زماني توليد اثر لحاظ نمي شــود ( اقــدام كرده انــد، مي توانند 
 با تكميل فرم ثبت نام و ارسال دو نسخه از آثار خود به دبيرخانه، 
 در جشــنواره شــركت كنند. محدوديتي در تعداد آثار ارســالي 
از سوي هر گروه يا فرد وجود ندارد. در بخش اصلي به نفر يا گروه 
منتخب در رتبه اول در هر رشــته جايزه نقدي، تنديس طاليي 
 جشــنواره و ديپلم افتخار، به نفر يا گروه منتخــب در رتبه دوم 
در هر رشته جايزه نقدي، تنديس نقره اي جشنواره و ديپلم افتخار 
و به نفر يا گروه منتخب در رتبه ســوم در هر رشته جايزه نقدي، 
تنديس برنز جشنواره و ديپلم افتخار تعلق مي گيرد. ميزان جايزه 
بخش جنبي كه به تهيه كننده نماهنگ برتر اهدا مي شود شامل 
جايزه نقدي، تنديس نقره اي جشنواره و ديپلم افتخار خواهد بود. 
براساس تقويم اجرايي اين جشنواره، تاريخ ارزيابي مرحله اول آثار 
ارايه  شــده به دبيرخانه از ۱۵ تا۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ است. 
در اين مرحله، آثار ارايه  شده توســط هيئت داوران مورد ارزيابي 
 و بررســي قرار گرفته و نفــرات و گروه هاي برگزيــده براي ورود 
به مرحله دوم رقابت معرفي مي شــوند. مراســم افتتاحيه و آغاز 
بخش رقابــت در مرحله دوم، هفتــه پاياني فروردين ماه ســال 
۱۳۹۶ در تــاالر وحدت تهران اســت. در اين مرحلــه، نفرات و 
 گروه هاي برتر به مدت پنج روز در تاالر وحدت با يكديگر به رقابت 

خواهند پرداخت. 
تاريخ برگزاري اختتاميه اول ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در شهر 
اصفهان خواهد بود كه در اين مرحله، مراســم اختتاميه در سالن 
همايش هاي سيتي سنتر شــهر اصفهان برگزار مي شود و در آن، 
جشــنواره كار خود را با معرفي نفرات يا گروه هاي برگزيده در هر 
 رشــته، اهداي جوايز و تجليل از هنرمندان پيشكسوت موسيقي 

در اين عرصه به پايان مي رساند.
پيــش از ايــن در خردادماه، رييــس ســازمان حفاظت محيط 
زيست، محســن روحاني را به عنوان دبير جشنواره موسيقي سبز 
معرفي كرد، اما پس از چندماه اعالم شــد كــه فرهاد هراتي اين 
 مســئوليت را برعهده مي گيرد. هراتي در اين باره به ايسنا توضيح 
داده است: با من تماس گرفتند و گفتند آقاي روحاني استعفا كرده 
و نمي خواهد در اين جشنواره باشد. آن ها از من خواستند در اين 
زمينه قبول مســئوليت كنم و از آنجا كه محيط زيســت دغدغه 

خودم بود، اين مسئوليت را قبول كردم.
آدرس دبيرخانه جشــنواره موسيقي ســبز تهران، تهرانپارس، 
پايين تر از ميدان شــهرك اميــد، بلوار مطهري، كوچه شــهيد 
 رضايي ) نهم شرقي (، پالك ۴۱ است. تلفن ۰۲۱-۷۷۰۷۱۵۷۲ 

و ۷۷۰۷۱۵۴۲-۰۲۱ نيز براي تماس اعالم شده است.

اخبار 

خبر

مدير كل حفاظت محيط زيســت اســتان اصفهــان گفت: 
 ۱۲۶ تن پســماند ويژه در اســتان اصفهان توليد می شــود 
و پســماندهای عفونــی پــس از ايــن پســماندهای ويژه 
 حجم گســترده ای از زباله كشــوری اســت. حميد ظهرابی 
 در مراســم افتتاح مجتمع مديريت پســماند صنايع و ويژه 
با حضور معاون رييس جمهور اظهــار كرد: يكی از چالش های 
 مهم كشور ما مسائل زيست محيطی اســت؛ استان اصفهان 
به عنوان صنعتی ترين اســتان كشــور و زاينده رود به عنوان 

پرچالش ترين منطقه كشور، اهميت دو چندانی دارد. 
وی افزود: يكــی از چالش های جــدی در كشــور مديريت 
پسماند اســت، ۱۲۶ تن پســماند ويژه در اســتان اصفهان 
توليد می شود و پســماندهای عفونی پس از اين پسماندهای 
ويژه حجم گســترده ای از زباله كشــوری اســت. مدير كل 
 حفاظــت محيط زيســت اســتان اصفهــان با بيــان اينكه 
در موضــوع آلودگــی هــوا در ســال ۹۲ تعــداد ۲۵۶ روز 
ناســالم داشــته، گفت: در ســال ۹۲ يك روز پاك و ۷۵ روز 
 ســالم داشــتيم، اين آمار ما اكنون برای روز پــاك به ۷ روز 
و روزهای سالم نيز به ۲۳۹ روز رســيده است. وی اضافه كرد: 
در موضوع آب برنامه ای نداشــتيم و بعضــا اطالعات دقيقی 
هم وجود نداشــت؛ يكی از كارهای مهمی كه انجام شد، اين 
 اطالعات به دســت آمد، نزديك بــه۴۵۰ ميليون مترمكعب 

در استان اصفهان كسر آب داريم. 
ظهرابی، تصريح كــرد: برای مقابله با گرد و غبــار، يك برنامه 
جامع به تصويــب كارگروه رســانديم؛ با مشــاركت همگان 
و موافقت تمــام ذی نفعان بــرای تــاالب گاوخونی طرحی 
را پيشــنهاد داده ايــم. مديــر كل حفاظت محيط زيســت 
اســتان اصفهان گفت: برای گر فتن پســماند اين شركت ها 
فرآيند طوالنی طی می شــود كــه اين موارد بايد تســهيل 
 شــود و نياز بــه يــك ســامانه مديريــت پســماند دارد؛ 
با حمايت دولت بايد يك سامانه شامل تمامی اطالعات ايجاد 
كنيم كه تحت اينترنت باشد و بتوان بر آن كنترل داشته باشيم. 
سامان خبازی نيز در اين مراسم گفت: يكی از پديده هايی كه 
شهرها با آن روبه رو هستند آاليندگی و ورود پسماند شيميايی 
به طبيعت است. وی افزود: شاهد عدم مديريت اين پسامدها 
 در كشــور هســتيم؛ اين مواد باعث اثرات زيســت محيطی 
در زندگی مردم می شود؛ 8 ميليون تن پسامد در كشور وجود 
دارد كه بايد مديريت شــود. كارشــناس ارشد مركز مديريت 
پسماندهای صنعتی و ويژه كشــور ) مپصا ( اظهار داشت: اگر 
 شركت رهپويان صالح با تمام توان كار كند، تنها بخش كوچكی 
از اين پســامدها را می تواند بازيافت كند؛ دفــن غير قانونی 
ســاده ترين راهی اســت كه شــركت ها در ايران به سراغ آن 

می روند.

1۲6 تن پسماند ویژه در 
استان اصفهان تولید می شود

به گــزارش 
ايرنـــا، معصومه 

ابتكار در مراســم گشايش 
نخســـتين نمايشـــــگاه 
 مديريت ســبز دانشگاه ها 
 و مراكــز پژوهشــی افزود: 
 مــی تــوان بــا اســتفاده 
از مديريت ســبز، مشاغل 

جديد نيز ايجاد كرد. 
 وی اظهــار كــرد: امروزه 
با الگوی نادرســت مصرف 
هم انرژی را هدر می دهيم 
 و هــم ايجــاد آلودگی هوا 
می كنيــم در حالی كه اگر 
در زمينــه مديريت ســبز 
ســرمايه گــذاری كنيــم 

و اقدامات درســت انجام شود قطعا شــاهد كاهش 
مصرف و انتشار گازهای گلخانه ای خواهيم بود. 

وی با بيان اينكه در دانشــگاه ها اقدامات خوبی 
در اين زمينه آغاز شده، گفت: امسال برای اولين 

ســه  دانشگاه سبز را معرفی كرديم و قرار بار 
است سازمان محيط زيست از سال 
آينده رتبه بندی ســبز را هم راستا 
با شــاخص های جهانی تعريف 
 كند.  ابتكار اظهار كرد: امروزه 
مولفـــــه هـــای مهمـــــی 
در زمينــه ممانعــت از تخريــب محيــط 
زيســت، برداشــت بی رويه از منابع به شكل 
توســعه پايدار و منافع اقتصادی، اجتماعی و زيســت 
 محيطی در كشــور مورد توجه قرار گرفته است. وی 
 با اشــاره به ابالغ سياســت های كلی نظام در زمينه 
محيط زيســت از ســوی مقام معظم رهبری گفت: 
عالوه بر اين در اصل۵۰ قانون اساســی نيز به حفظ 
محيط زيســت تاكيد شــده است؛ 

بنابراين سياســت های محيط زيســت را در عالی ترين 
 ســطح داريم. وی تاكيد كــرد: دولت يازدهــم نيز توجه 
ويژه ای به مقوله محيط زيســت دارد و رييس جمهوری 
بارها تاكيد كرده كه دولت يازدهم دولتی محيط زيستی 
اســت و همواره در كنار ســاير مشــكالتی كه در كشور 
 وجود دارد به موضوع محيط زيســت نيز تاكيد داشــته 
و دستاوردهای كسب شده حاصل همگرايی و نگاه بلندی 

است كه امروز در دولت و مسئوالن ايجاد شده است.
ابتكار با بيان اينكه برنامه مديريت سبز مولفه های خاص 
خودش را دارد، گفت: دانش بنيان بودن، مشاركت جويانه 

بودن و خالقيت و نوآوری مولفه های آن است. 
وی تاكيــد كرد: اجــرای صحيــح مديريت ســبز برای 
دولت بسيار مهم اســت، گزارشــی كه از دولت استراليا 
 رسيده نشــان می دهد با اين روند توانستند تا۲۰ درصد 

در هزينه های خود صرفه جويی كنند. 
ابتكار گفــت: كميته توســعه پايــدار نيز بــرای تحقق 
 اهداف ۱۷ گانه توســعه كــه يكی از مباحــث آن مربوط 

به محيط زيست است، گام های خوبی برداشته است. 
وی اضافه كرد: مسئله ارزشــگذاری دستگاه های اجرايی 
در زمينه مديريت ســبز تا سال گذشــته در دانشگاه ها 
لحاظ می شد، اما امسال حذف شده و اميدواريم اين تعلل 

جبران شود.
وی گفت: درمنشــورحقوق شــهروندی كه مورد تاكيد 
رييس جمهوری اســت يك بحث مبســوط در خصوص 
 محيط زيســت آمده اســت، در اين منشــور داشتن آب 
 و هوای ســالم حق هر شــهروند ديــده شــده بنابراين 
دانشــگاه ها می توانند در اين زمينه پيشگام باشند چون 
 نحوه تغيير شــيوه زندگی بحــث مهمی اســت كه بايد 
از مراكز علمی و با پشتوانه كامال علمی آغاز شود. نخستين 
نمايشگاه دســتاوردهای اجرايی دانشــگاه ها، موسسات 
آموزشی، پژوهشــی و پارك های علم و فناوری در حوزه 
مديريت ســبز با حضور رييس ســازمان حفاظت محيط 
زيست و معاون اداری مالی وزير علوم 
در محل سازمان 
برنامـــــــه 
بودجـــه  و 

افتتاح شد.

 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه الگوی نادرست مصرف، هم سبب 
 هدر رفت انرژی و هم ایجاد آلودگی هوا می شود،گفت: مدیریت سبز بهترین روش علمی، کاربردی و یک معامله 

برد- برد در مصرف انرژی است.

رییس سازمان حفاظت محیط ریست:

مدیریت سبز معامله برد - برد است

مهلت ارسال مدارک در دوازدهمین دوره 
جایزه ملي محیط زیست تمدید شد

صدور حکم  قضایی 
برای متخلف شکار و صید در نطنز

مشاور رييس سازمان و مديركل دفتر پژوهش و توسعه فناوري هاي 
محيط زيست از تمديد مهلت ارسال مدارك تا ۱۵ اسفند ماه جاري 
براي شركت در دوازدهمين دوره جايزه ملي محيط زيست خبر داد.

به گــزارش » پارمــا «، صدرالديــن علي پــور افــزود: فراخوان 
دوازدهميــن دوره جايزه ملي محيط زيســت از آذرمــاه ۱۳۹۵ 
 از طريــق ادارات كل محيط زيســت اســتاني، پورتال ســازمان 
و خبرگزاري ها در اختيــار عالقه مندان قــرار گرفت، همچنين 
با ارســال فراخوان بــه وزارتخانه ها، ســازمان ها، دانشــگاه ها، 
 مراكز علمي و پژوهشــي و ... اطالع رســاني در ســطح گسترده 
 انجام شــد. مديــركل دفتــر پژوهش و توســعه فنــاوري هاي 
محيط زيست گفت: باتوجه به رويكرد محيط زيستي دولت تدبير 
و اميد، در دوره هاي نهم تا يازدهم جايزه ملي محيط زيست شاهد 
استقبال وســيع شــركت كنندگان در بخش هاي مختلف جايزه 
 ملي محيط زيســت بوديم و تعداد زيادي از مســتندات و مدارك 
 از گروه هاي موسسات دولتي، شركت هاي خصوصي، متخصصين، 
ســازمان هاي مردم نهاد و ســاير افراد، در دبيرخانــه جايزه ملي 
محيط زيست ثبت شده اســت. وي اعالم كرد: با تماس هاي مكرر 
از سازمان ها، موسســات و افراد حقيقي، دبيرخانه يازدهمين دوره 
 جايزه ملي محيط زيســت مهلت ارســال مدارك را تا ۱۵ اسفند 
سال جاري تمديد كرد.  اين مقام مسئول خاطر نشان كرد : با توجه 
به اين كه مقرر است بررســي پرونده ها از نيمه دوم اسفند ماه آغاز 

شود بنابراين امكان تمديد زمان فوق ميسر نيست. 
دبير كميته علمي يازدهمين دوره جايزه ملي محيط زيست در پايان 
گفت: بنابراين از افراد حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در اين 
برنامه فرهنگي را دارند، تقاضا مي شود مدارك خود را طبق فراخوان 

مربوطه تا تاريخ ۱۵ اسفند جاري به دبيرخانه ارسال كنند.

سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نطنز گفت: حكم 
قضايی برای يك متخلف شكار و صيد در اين شهرستان صادر شد. 
مهدی صادقی  اظهار كرد: برای متخلف شــكار و صيد در منطقه 
حفاظت شده كركس به اتهام نگهداری اسلحه و مهمات به صورت 

غير مجاز حكم قضايی صادر شد. 
وی افزود: دادگاه كيفری نطنز به اســتناد بند الف از ماده ۶ قانون 
 مجازات قاچاق اســلحه و مهمــات و دارندگان ســالح و مهمات 
غير مجاز، متخلف را به پرداخت دو فقره جريمه نقدی پنج ميليون 
ريالی در حق صندوق دولت محكوم كرد و اسلحه و مهمات مكشوفه 

به نفع دولت ضبط شد.  
 منطقه حفاظت شده كركس با وســعت بيش از ۱۱۴ هزار هكتار 
به محدوده ای از منابع طبيعی كشور اعم از جنگل، مرتع، دشت، آب 
و كوهستان اطالق می شود كه از لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل 
جانوران وحشی يا حفظ و احيا رستنی ها و وضع طبيعی آن دارای 

اهميت خاصی است و تحت حفاظت قرار می گيرد. 

با مسئوالن

 مديــركل دفتر مشــاركت هــای مردمــی ســازمان حفاظت 
 محيط زيســت گفت: حضــور و فعاليت هنرمنــدان در عرصه 
محيط زيست كمك می كند تا با كمترين هزينه و برخورد قهری 

بتوانيم ايرانيان را تبديل به ايرانبان و حافظ ايران كنيم. 
محمد درويش، با بيان اينكه بســته های هنری معموال بســته 
هايی اســت كه می توانــد در كمترين زمان ممكن بيشــترين 
اثرگذاری بر مخاطب را داشته باشــد، گفت: بنابراين اگر بتوانيم 
از ظرفيت هنرمندان كشور اســتفاده كنيم و از خالقيت و هوش 
ذاتی آنان برای معرفی و افزايش ســطح اطالعات مردم نسبت به 
بحران های محيط زيســتی كمك بگيريم، بی شك گامی مهم 
برای حفظ محيط زيســت برداشــتيم. مديركل دفتر مشاركت 
های مردمی ســازمان حفاظت محيط زيســت ادامه داد: حضور 

و فعاليت هنرمندان در عرصه محيط زيســت كمك می كند تا با 
 كمترين هزينه و برخورد قهری بتوانيم ايرانيان را تبديل به ايرانبان 
و حافظ ايران كنيم. درويش با اشــاره به اينكه در همه جای دنيا 
از ظرفيت های جامعه هنری در حوزه ســينما، تئاتر، نقاشــی، 
 عكاســی و موســيقی برای كمك به محيط زيســت اســتفاده 
می شــود، اظهار كرد: اين حضور همه جانبه به اين دليل اســت 
كه مردم بــه دليل جذابيــت و اثرگذاری زبان هنر بــا آن ارتباط 
 بهتری برقــرار می كننــد و در نتيجــه در مدت زمانــی كوتاه 

می توان بيشترين اثرگذاری و انتقال پيام را داشت. 
 محمد درويش تصريح كرد: اگر بتوانيم در جشنواره عكس و پوستر 
نفس های شهر هنرمندان كشور را تشــويق كنيم تا آثاری خلق 
كنند كه پيامدهای آلودگی هوا را بهتر به تصوير بكشد، شهروندان 
 و هموطنان هم بهتر تصميم می گيرند كه خودشان شروع كنند 
يا منتظر يك نفر با اسب سپيد باشند كه بيايد و مشكالت آلودگی 

هوا را حل كند.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست:

 هر ایرانی یک ایرانبان می شود

مســئول مركز درمانــی و تحقيقاتی فك خزری آشــوراده 
گفت: زمــان زيادی باقــی نمانده اســت؛ شــايد حداكثر 
ده ســال و اين زمان پايــان زندگی فك خــزر خواهد بود. 
صياد شــيرازی بيان داشــت: به طور قطع نجــات گونه بی 
همتای فك كاســپين دغدغــه تمامی طبيعت دوســتان 
در سراســر جهان اســت و اين مهم، وظيفه همه ماســت 
و عبور از اين ديــوار عظيم بــدون گذر از جــاده همكاری 
و اتحاد امــكان پذير نخواهد بود. مســئول مركــز درمانی 
و تحقيقاتی فــك خزری در ادامــه افــزود: روزی خواهند 
گفت فك كاســپين منقرض شــد. وی به اعــالم فراخوان 
 بين المللــی به منظور جــذب همكاری های بيــن المللی 
 در راســتای حفاظــت از فك خزری اشــاره كــرد و گفت: 
 بــا توجه به اســتقبال مردمی صــورت گرفتــه از فراخوان 
به ويژه در كشور روســيه، تعداد امضاهای الكترونيكی از حد 
نصاب مورد نياز كه تعداد۱۰۰ هزار امضا بود، گذشت. دكتر 
شيرازی بيان داشت: دستيابی به اين مهم باعث شد تا گروه 

حفاظت از فك خزری در پيشبرد اهداف خود بيش از پيش 
 حمايت شــود. وی افزايش آگاهی عمومــی در منطقه خزر 
و همچنين در حوزه بين المللی، شكل گيری اولين حركت 
 بين المللی و منطقه ای مردمی برای حفاظت از فك خزری 
و حساس كردن سازمان های دولتی منطقه به ويژه در كشور 
روسيه را از جمله دستاوردهای اين فراخوان اعالم كرد.                                           
اين فعال بخش خصوصی در امر حفاظت از محيط زيســت 
دريای خزر ادامه داد: عالقه مند كردن رســانه های گروهی 
به موضوع فك خزری و تهيه گزارش های متعدد از جلسات 
 صورت گرفتــه و فعاليت های گروه حفاظــت از فك خزری 
 در ايران نيز از ديگر دســتاوردهای اين فراخوان محســوب 
می شــود. مســئول مركز درمانی و تحقيقاتی فك خزری 
 آشــوراده عنوان كــرد: همچنيــن افزايش اعضــای فعال 
 در گــروه های شــكل گرفتــه حفاظــت از فــك خزری 
در كشــورهای منطقه در نتيجه اين فراخوان بســيار حائز 
اهميت است. دكتر شيرازی، ترغيب جوامع علمی بين المللی 

به لزوم شــكل گيری كارگروه علمی و تخصصی فك خزری 
و درنهايت ترغيب كشور روســيه برای احداث دومين مركز 
درمانی و تحقيقاتی فك خزری را به عنوان ديگر نتايج مثبت 
اين پروژه دانست. به گفته وی، فك خزر تنها پستاندار ساكن 
درياچه خزر و از كوچك ترين فك هــای دنيا رو به انقراض 
اســت؛۱۰۰ هزار قالده، اين تعداد آخرين بــاز مانده های 
 اين موجود اســت. فعال بخش خصوصی در زمينه حفاظت 
از محيط زيســت دريای خــزر گفت: با ايــن وجود، فك 

خزری همچنان جزو گونه هايــی از حيوانات 
 محسوب می شود كه مورد شكار تجاری قرار 

می گيرند و ســاالنه ۳ الی ۶ هــزار مجوز 
 قانونی شــكار ) بســته به مجــوز ( صادر 
 می شــود. وی خاطرنشــان مــی كند: 

در نهايت در كنار عوامــل ديگر كه همگی 
ناشــی از فعاليت های بشری اســت می تواند تلفاتی 

بالغ بر ۹ الی ۱۲ هزار قالده به جمعيت اين گونه ارزشــمند 
تحميل كند. به گفته دكتر شيرازی، حقيقت تلخ اين است 
كه طبيعت قادر بــه جبران اين كاهــش جمعيت نخواهد 

بود چرا كه عواملی مانند مــرگ و مير بر اثر بيماری ها، 

 كاهش ذخاير غذايــی خزر، تغييرات اقليمــی و عدم وجود 
سياســت های حفاظتی از اين موجودات بر وخامت اوضاع 
اضافه می كند. مسئول مركز درمانی و تحقيقاتی فك خزری 
بيان داشت: با وجود اين شرايط نگران كننده در صورتی كه 
تغييری انجــام نگيرد فك خزر در آينــده ای نه چندان دور 
بــه  محكـــــوم 
انقـــراض 
است. 

1۰ سال آینده؛ پایان زندگی فک خزری 

سوژه روز

مديــركل حفاظت محيط زيســت خوزســتان گفــت: اكنون 
 به علت رعايــت نشــدن الزامات محيط زيســتی در توســعه 
و حداكثــر بهره بــرداری از منابع خوزســتان، تمام پتانســيل 
هايی كه خوزســتان را به قطب كشــور در بخــش های مختلف 
 تبديل كرده اســت، به تبعات منفی دچار شــده انــد. احمدرضا 
الهيجان زاده، اظهار كرد: در خوزســتان با۱۰ تا ۱۵ مورد مسئله 
محيط زيستی مواجه ايم كه هر كدام اين مسائل می تواند چالش 
 ايجاد كند. الهيجان زاده عنوان كرد: مشــكالت محيط زيستی 
در خوزستان موجب شــده كه هم از لحاظ كالنشهرها در كشور 
و هم از لحاظ ريزگردها در جهان رتبه اول آلودگی هوا را داشــته 

باشيم. همچنين رودخانه كارون به علت سرازير شدن زهكش های 
 كشاورزی، فاضالب شهری و بعضا پساب های صنعتی بسيار آلوده 
شــده اســت. الهيجان زاده عنوان كرد: به علت برداشــت های 
بی رويه از تاالب ها چه از سرشــاخه چه از پايين دســت، بخش 
 زيادی از تاالب های خوزســتان خشك شــده و به منشا ريزگرد 
و گرد و غبار تبديل شده اســت. مديركل حفاظت محيط زيست 
خوزســتان ادامه داد: در چند ســال اخير به راحتــی و به مدت 
طوالنی دمــای ۵۲ و ۵۳ و حتــی ۵۵ درجه را تجربــه كرديم، 
در صورتی كه حتی در بســتان در بدترين حالــت دمای هوا ۴۵ 
درجه بود. الهيجان زاده در خصوص مشــكالت و تبعات پديده 
ريزگردها در خوزســتان گفت: افزايش چشــمگير مشــكالت 
 ناشــی از بيمــاری های تنفســی و آســم و افزايــش مهاجرت 

از خوزستان بخشی از اين مشكالت هستند. 
متاسفانه در استانی كه زمانی مهاجرپذير بود، سال گذشته رتبه 

اول مهاجرت را در كشور داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

 خوزستان رتبه اول آلودگی را 
در جهان دارد

حیات وحش

 پروژه » تبديــل زباله های شــهری به انرژی با اســتفاده 
از فنــاوری پالســما « با حمايت ســتاد توســعه فناوری 
 انرژی هــای تجديدپذيــر معاونت علمی تا پايان امســال 
به بهره برداری می رســد. مديريت و بازيافت پسماندهای 
شهری يكی از مشــكالت و چالش های عمده كشور است 
و تكنولوژی پالسما از پيشرفته ترين فناوری های موجود 

برای امحا، بی خطرسازی و تبديل زباله به انرژی است.
 در اين راســتا مســئوالن و كارشناسان ســتاد از پايلوت 

» تبديل زباله های شــهری به انرژی با استفاده از فناوری 
پالسما « كه با حمايت ســتاد در حال انجام است، بازديد 
 كردند. ايــن پايلوت بــا ظرفيت۱۰۰۰ كيلوگــرم در روز 
 به همت پژوهشــگران پژوهشــگاه صنعت نفت اجرا شده 
 و در واقع پــروژه طــرح گازی كــردن زباله با اســتفاده 
 از فنــاوری مشــعل پالســمايی بــرای نخســتين بــار 

در پژوهشگاه صنعت نفت اجرايی شده است.
در اين بازديد، حميد بزرگ زاده مجری پروژه به تشــريح 

 مراحــل مختلف ســاخت پايلــوت پرداخــت و كاركرد 
و عملكرد ســه مشــعل پالســمايی با توان۳۰ كيلووات 

ارزيابی شد.
بنابر ايــن گزارش، مجــری طرح ميزان پيشــرفت پروژه 
را بســيار مناســب دانســت و اعالم كرد با انجام آخرين 
بهينه سازی های الزم، پروژه در نيمه دوم اسفند ماه سال 

جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 
يكــی از ويژگی های بــارز اين پــروژه اســتفاده از توان 
 شــركت های دانش بنيــان داخلی بوده و تجاری ســازی 

اين فناوری برای گام های بعدی، هدف گذاری شده است.

زباله های شهری با استفاده از فناوری پالسما به انرژی تبدیل می شوند
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
انسان بزرگ

زندگی در لحظه به معنی آن اســت که اجــازه بدهیم 
گذشــته عبور کند و به آینده اعتماد کنیم. اگر ما مثبت 
 و به زمان حاضر خوش بین باشــیم، آینده ما نیز مثبت 
و امید بخش خواهد بود. ما این را به خود مدیون هستیم 

که هر لحظه مان را از همین حاال بشماریم.
 ضربه هایی برای زندگی کردن در لحظه:

  به ذهن تان آموزش دهیــد که روی فعالیت حاضر 
تمرکز کند.

   درگیــر در فعالیــت شــوید و آنچه را کــه انجام 
می دهید حس کنید، از فرآیند انجام آن لذت ببرید.

  روش های آرام ســازی را بیاموزید تا در هر لحظه 
حضور داشته باشید.

  به محیط اطراف تان توجه کنیــد. نورها، اصوات، 
بوها و جزییات محیط.

  با تمرکز، بــه مکالمات دیگران، موســیقی، حتی 
سکوت گوش دهید.

 غذا و نوشیدنی را مزه مزه کنید. طعم هر لقمه غذا را 
بچشید.

مزایای زندگی کردن در لحظه:
 شما ارتباط بیشــتری با افکار و احساسات تان پیدا 

می کنید.
  با دیگران ارتباط بیشتری پیدا می کنید.

  قدردانی و لذت بخشــی زندگی را بیشتر احساس 
خواهید کرد.

  اگر شما در لحظه زندگی کنید، لحظه از کنار شما 
نمی گذرد.

   احســاس تمرکز، صلــح و زنده بودن بیشــتری 
می کنید.

 کمتر احساس اضطراب و ترس می کنید.

- هر چه انســان از لحاظ درونی غنی تر باشد، دیگران 
را تهی تر پیدا می کند و بســیاری از چیزهایی که افراد 

عادی را ارضا می کند برای او سطحی و پوچ است. 
 - در زندگی تعداد محــدودی بله در اختیار ما قرار دارد 
و پیش از به کارگیری شــان باید با تعداد بی شــماری 

خیر از آن ها محافظت کنیم. 
- چه هوای خوبی اســت امروز؛ چنان خوب اســت که 

نمی دانم چای بنوشم یا خودم را دار بزنم. 
 - در دنیــای کنونــی، مــا پیوســته از آدم هــا طلب 
 مــی کنیــم خودشــان باشــند، در حالی کــه مدام 

با توقعات مان خالفش را می خواهیم. 

دانستنی ها

- طبق تحقیقات نرخ طــالق در زوج هایی که هزینــه زیادی برای 
جشن عروسی شــان صرف می کنند بیشــتر از زوج هایی است که 

جشن عروسی شان را با هزینه کمتر برگزار کرده اند. 
 - متوســط وزن لباس های فضا نوردان ناســا 81 کیلوگرم اســت 

و هر کدام دارای قیمت نزدیک به 42 میلیارد تومان هستند!
- دلیل گریه کردن شما در هنگام شــادی بیش از حد این است که 
هیپوتاالموس مغز نمی تواند تفاوت بین شــادی و غم را تشــخیص 
بدهد و فقط سطح احساسات و هیجان شــما در آن لحظه را در نظر 

می گیرد. 
- وقتی می خوابید بدن تان به طور موقت فلج می شــود تا حین این 
 که خواب مــی بینید حرکت نکنید، ولی گاهی ایــن فلج موقت بعد 
از خواب نیز ادامه می یابد و شخص بعد از این که بیدار می شود نیز 

نمی تواند حرکت کند، به این حالت به اصطالح بختک می گویند.

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

در لحظه زندگی کردن

داستان های کوتاه

برنامه ریزی 

 تلنگری بر روحسود وکو

هایالیت

لذت زندگی

روح شاد با این 12 نکته ساده ) 3 (
7- یاد گرفتن یک نکته هم حال تان را خوب می کند
اگر می خواهید حال تان بهتر شود، یک چیز تازه یاد بگیرید. 

محققان می گویند یادگرفتن نه تنها تصور شما را نسبت به خودتان 
بهتر می کند بلکه به خوشحال تر شدن شما هم کمک می کند. 

 بد نیســت قبل از شروع شــدن این 100 ســاعت در یک نشست 
یا کارگاه آموزشی ثبت نام کنید و چند ساعتی را به یادگرفتن مهارت 

یا دانش تازه اختصاص دهید.
8-  روزی 2ساعت برای خانه تان وقت بگذارید

از خستگی نترســید و به جان خانه بیفتید. نگذارید هیچ گوشه ای 
آلوده بماند. اگر دست تنها از پس تمیز کردن همه خانه برنمی آیید، 
از همسر یا شــرکت های خدماتی کمک بگیرید تا در چند ساعت 
همه جا برق بیفتد. محققان می گویند تمیز کردن خانه از هر فعالیت 

دیگری شما را شادتر می کند. 
9-  دوباره عاشق همسرتان شوید

اگر مسئولیت های بی شــمار و روزهایی که پی درپی هم می گذرند 
شما را سرد و خسته کرده، از این 100 ساعت برای احیای عشق تان 

کمک بگیرید. خاطراتی که با همسرتان داشته اید را بیرون بکشید.
10-  کار خیر بکنید

 اگر گشــتی در فضــای مجــازی بزنید، حتمــا از نمایشــگاه ها 
و فروشگاه هایی که خیریه ها در گوشه و کنار شهر برپا کرده اند با خبر 
می شوید. سر زدن به بازارچه های خیریه، یکی از بهترین راه ها برای 

شادتر شدن است.
11-  بخوابید

 تصور نکنید تمام این 100 ســاعت باید فعاالنه به دنبال شــادی 
و آرامش باشــید. اگر می خواهید حال تان خوب شود از خواب تان 
 نزنید. خواب کافی احساســات منفی را از شما دور می کند و تمرکز 
و خالقیت تان را باالتر می برد. محققان می گویند خوش خوابی شما 

را شادتر هم می کند. 
12-  چشم های تان را ببندید و گوش کنید

نه راک و نه رپ. این بار باید سراغ موسیقی هایی بروید که صدای دریا 
و طبیعت را به گوش شما می رســانند. پنجره ها را ببندید و صدای 
 مالیم موســیقی را همراه این لحظات تان کنید. با چشم های بسته 
و بدنی رها شده دراز بکشید. سعی کنید نفس کشیدن تان را حس 

کنید. از تپش قلب یا صدایی که در گوش تان می رود، آگاه باشید. 

روزی روبرت دوونسنزو گلف باز بزرگ آرژانتینی 
پس از بردن مسابقه و گرفتن چک قهرمانی لبخند 
 بر لب مقابــل دوربین خبرنــگاران وارد رختکن 

می شود تا آماده رفتن شود.
 پس از ســاعتی او داخــل پارکینگ تــک و تنها 
به طرف ماشینش می رفت که زنی به وی نزدیک 

می شود.
زن پیروزیش را تبریک می گوید و سپس عاجزانه 
می گوید که پســرش به خاطر ابتــال به بیماری 

سخت مشرف به مرگ اســت و او قادر به پرداخت 
حق ویزیت دکتر و هزینه باالی بیمارستان نیست.

 دو ونســنزو تحت تاثیر حرف های زن قرار گرفت 
 و چک مســابقه را امضا کرد و در حالــی که آن را 
در دســت زن می فشــرد،  گفت: برای فرزندتان 

سالمتی و روزهای خوشی را آرزو می کنم.
یک هفته پــس از ایــن واقعــه دوونســنزو در 
یک باشــگاه روســتایی مشــغول صــرف ناهار 
بود کــه یکــی از مدیــران عالی رتبــه انجمن 
 گلــف بــازان بــه میــز او نزدیــک می شــود

و می گوید: هفته گذشــته چند نفــر از بچه های 

 مســئول پارکینگ به من اطالع دادند که شــما 
 در آنجا پــس از بردن مســابقه بــا زنی صحبت 
کرده اید، می خواســتم به اطالع تان برسانم که 
 آن زن یک کالهبردار است. او نه تنها بچه مریض 
 و مشــرف به مرگ ندارد بلکــه ازدواج هم نکرده، 

او شما را فریب داده است.
دوست عزیز دو ونســزو می پرسد: منظورتان این 
اســت که مریضی یا مرگ هیچ بچه ای در میان 

نبوده است؟ - بله کامال همینطور است.
دو ونســزو می گوید : در این هفتــه، این بهترین 

خبری است که شنیدم.

در میان بنی اســرائیل، خانواده ای چادرنشــین در بیابان زندگــی می کردند 
و زندگی آنها به دامداری و با کمال ســادگی و صحرانشــینی می گذشــت. آنها 
عالوه بر تعدادی گوســفند، یک خروس، یک االغ و یک ســگ داشتند. خروس 
 آنها را برای نماز بیدار می کرد و با االغ وســائل زندگی خــود را حمل می کردند 
و به وســیله آن برای خود از راه دور آب می آوردند و ســگ نیز در آن بیابان، به 
خصوص در شــب، نگهبان آنها از دارندگان بود. اتفاقا روباهی آمد و خروس آنها 
را خورد، افــراد آن خانواده، محزون و ناراحت شــدند ولی مرد آنها که شــخص 
صالحی بود می گفت: خیر است انشــاءا... . پس از چند روزی، سگ آنها مرد، باز 
آنها ناراحت شدند ولی مرد خانواده گفت: خیر است، طولی نکشید که گرگی به 

االغ آنها حمله کرد و آن را درید و از بین برد، باز مرد آن خانواده گفت: خیر است. 
در همین ایــام، روزی صبح از خواب بیدار شــدند و دیدند همه چادرنشــین ها 
 اطراف مورد دستبرد و غارت دشمن واقع شــده و همه اموال آنها به غارت رفته 
و خود آنها نیز به عنوان برده به اسارت دشمن در آمده اند و در آن بیابان تنها آنها 

سالم باقی مانده اند.
 مرد صالح گفت: رازی کــه ما باقی مانده ایم این بود که چادرنشــین های دیگر 
 دارای ســگ و خروس و االغ بــوده اند و به خاطر ســر  و صدای آنها شــناخته 
شده اند و به اســارت دشــمن در آمده اند. ولی ما چون ســگ و خروس و االغ 
 نداشتیم، شناخته نشــدیم، پس خیر ما در هالکت ســگ و خروس و االغ مان 
بوده است که سالم مانده ایم. این نتیجه  کسی اســت که همه چیزش را به خدا 

واگذار می کند. 

وقتی شــما به جای تاکید بر بهره وری، برای رسیدن به آن، 
محیط ایده آل و مورد نیاز آن را برای ذهن خود آماده کنید، 
بهره وری خود به خود پدیدار می شود، پس با استفاده از این 
نکات می توانید شــرایط ذهنی را ایجاد کنید که به افزایش 

بهره وری خواهد رسید.
3 - به خودتان بابت تکمیل کارها تبریک بگویید

ذهن شــما هنگامی که مورد تقدیر قرار می گیرد، ناخودآگاه 
بهتر کار می کند. البته تنها راهی کــه می توان با آن به ذهن 
تلقین کرد که مورد تقدیر قرار گرفته است، فقط تقدیر کردن 

از آن است.

یک بار در روز، به مدت یک ماه این کار را تکرار کنید. احتماال 
از تاثیر آن در زالل شــدن افکارتان شگفت زده خواهید شد. 

زاللی افکار هم باعث افزایش بهره وری خواهد شد.
۴ - بر آنچه می توانید انجام دهید، تمرکز کنید

این مســئله، نقطه ای کلیــدی در بهره وری اســت. تنها بر 
چیزی تمرکز کنید که به خوبی از پس آن برمی آیید و کاری 
را انجام دهید که در آن تبحر دارید. کارهــا را اولویت بندی 
کنید. ممکن اســت بفهمید کارهایی که در آن تبحر ندارید، 
خودشان به آسانی حل می شوند یا اینکه وقتی کارهای دیگر 
 را انجام دادید و تنها چند قدم به پایان کار مانده بود، برداشتن 
چند گام باقی مانده و رســیدن به هدف، این انگیزه را به شما 

بدهد که سریع تر کارها را انجام دهید.
وقتی روی بخش هایی تمرکز کنید کــه در آن تبحر ندارید، 

با وجــود اینکه ممکن اســت بخــش کوچکی از کار شــما 
 باشند، احساس بزرگنمایی مشــکل به شما منتقل می شود 
 و انگیزه تان را بــرای انجــام کار از بین می بــرد. اگر پیش 
از تمرکز بر ضعف های خــود،  بخش زیــادی از کار را انجام 
 دهید، به پایان رســاندن بخش های باقی  مانده آن راحت تر 

و سریع تر خواهد بود.
۵ - به این فکر کنید که کارتان چه فایده ای دارد

اگر بر این نکتــه تمرکز کنید که کارتــان چگونه به دیگران 
 کمک می کند، ذهن شــما دالیل بیشــتری برای اتمام آن 
در اختیــار خواهد داشــت. مغز مــا کارهای بــی هدف را 
 دوست ندارد، بنابراین اگر کار شــما کمک به دیگری باشد، 
به شــکل گیری آن هدف می دهد و ذهن شــما را به سمت 

کامل کردن کار می کشاند.
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هر چه خدا بخواهدانسان بزرگ

از خودت تشکر کن ) 3 (

خودتان را تحت فشار بگذارید 
 نخستین شــرط الزم برای موفقیت این اســت که نیروهای جسمی 
و ذهن خود را به طور پیوســته و خســتگی ناپذیر روی یک مسئله 

متمرکز کنید. 
دنیا پر از آدم هایی است که منتظرند کسی از راه برسد و به آنها انگیزه 
 بدهد تا به انســانی تبدیل شــوند که آرزو دارند. مشکل این است که 

هیچ کس قرار نیست به نجابت آنها را پیدا کند. 
این آدم ها منتظر رسیدن اتوبوس ایستاده اند، اما در خیابانی که هیچ 
اتوبوســی از آن نمی گذرد. در نتیجه، اگر این افراد مسئولیت زندگی 
خود را بر عهده نگیرند و خودشان را تحت فشــار قرار ندهند ممکن 
 است برای همیشــه منتظر بمانند و این کاری اســت که اکثر مردم 

می کنند. 
فقط حدود دو درصد از مردم می توانند به طــور تمام  و کمال بدون 
نظارت کار کنند. به این جور افراد » رهبر « می گوییم و شما هم قصد 

دارید یک رهبر باشید. 
کاری که باید بکنید این است که در خود این عادت را ایجاد کنید که 
 خودتان را تحت فشار بگذارید و منتظر نمانید تا شخص دیگری بیاید 
و این کار را برای شــما بکند. باید خودتان قورباغه های تان را انتخاب 

کنید و سپس آنها را به ترتیب اهمیت بخورید. 
استانداردهایی که برای کار و رفتار خود تعیین می کنید باید از آنچه 
دیگران می توانند برای شما تعیین کنند باالتر باشد. این را برای خود 
به صورت یک بازی در آورید که کمی زودتر کار را شروع کنید، کمی 
 بیشــتر کار کنید و کمی دیرتر کار را تعطیل کنید. همیشــه دنبال 
 راه هایی باشــید که بتوانید به اصطالح مسافت بیشتری را طی کنید 
و بیش از آنچه به خاطر آن پول می گیرید کار کنید. ناتانیل بارندون، 
روان شناس معروف، عزت نفس را که هسته شخصیت است این طور 

تعریف می کند: » اعتبار و احترامی که فرد نزد خود دارد. «
شما با کارهایی که در انجام آن موفق می شوید یا شکست می خورید 
 اعتبار و احترامــی را که نزد خودتــان دارید، باال می بریــد یا پایین 
می آورید. جنبه خوب قضیه این اســت که هر وقت خودتان را وادار 
کنید که حداکثر تالش تان را بکنید یا بیش از یک فرد عادی پشتکار 

داشته باشید احساس فوق العاده ای نسبت به خودتان پیدا می کنید.

از خانه بیرون آمدم و درب را محکم کوبیدم. نمي توانســتم 
بمانم و رفتارهاي سرد و بي تفاوت » سپهر « را تحمل کنم. 

باید هر چه زودتر دور مي شدم. کلید آسانسور را زدم.
» واي خداي من پــس چرا نمیــاد؟... یعني بــراش مهم 
نیســت؟... اي بابــا این آسانســور کي مي  رســه؟... طبقه 
 دوازدهمــه؟... اگــه بیاد هــم فرقــي نمي کنــه! من که 

برنمي گردم!... تا بیاد پایین خیلي طول مي کشه!... 
بهتره از پله بــرم... تقصیر خودمه!... منــم باید مث دیگران 
رفتار مي کردم!... آره... همین ســاناز!... با نیم وجب قدش!... 

همه بهش مي خندیدن!... 
اما دیدي چه جور زندگي شــو جمع و جور کرد؟... شوهره 
عین موم تو دستاشه!... خیر ســرش دکتره!... آره! حقمه!... 
هر چي مي کشم حقمه!... ولي درستش مي کنم!... نمي ذارم 

اینجوري بمونه!... هنوز اون روي منو ندیده!... «
بدنم از درون مي لرزید. در پاگرد بین طبقات ایستادم. 

بند کفش هایم را بستم و یواشــکي نگاهي به باال انداختم. 
هیچ صدایي نبود. دقت کردم که شــاید صداي باز و بســته 

شدن دربي را بشنوم، اما ناامید شدم و راه افتادم.
- شاید دنبالم بیاد، شــاید هم نیاد!... اما اگه اصرار هم کنه 
برنمي گردم، باید بدونه با کي طرفــه! اما نه! چقدر احمقم... 

چه فکرایي مي کنم!... چرا سرم سنگین شده؟... 
چرا فکر مي کنم که دنبالم میاد؟... کاش قهر نمي کردم!... نه! 

کاش از خونه بیرون نمي اومدم!... 
آره اون خونه مال منه!... چي کار دارم مي کنم؟... چرا اومدم 
تو پارکینگ؟... باید کاري مي کردم که اون بره!... اما نه! اون 
که جایي نداره بره!... باز مــن مي تونم برم خونه بابام، اما اون 

چي؟... اما نه!... کار خوبي کــردم!... باید بفهمه!... باید بدونه 
که چه قدر منو رنج میده!... باید بفهمــه که الیق زني مثل 

من نیست!
با پریشاني وارد خیابان شــدم. خیابان خلوت بود و از داخل 
 یک ماشین که در حال رد شــدن بود صداي قهقهه خنده 

به گوش مي رسید.
» به چي مي خندن؟... چه دل خوشــي دارن!... واي چقدر 
 ســرده!... کاش یه چیزي پوشــیده بودم!... ممکنه ســپهر 
از پنجره نگام کنه، باید آروم باشــم، باید نشون بدم که برام 
مهم نیســت، منم بایســتي بي  خیال بشــم، ولي نه!... چرا 
بي خیال؟... اتفاقا باید نشون بدم که با این رفتارهاش چه به 
روز من آورده!... هیچ وقت نمي بخشمش!... متنفرم ازش!... «

از کنار خیابان شروع به راه رفتن کردم. 
یک تاکسي کنارم ایستاد.

- دربست؟
منتظر جواب نشــدم. سوار شــدم. راننده مردي بود حدود 
 40 سال. ســیاه چهره و ترســناک. در واقع اسکلتي بود که 
با پوست روکش شده باشد. با تعجب نگاهي کرد و با انگشت 

سبابه عینک ته استکاني اش را به عقب هل داد و گفت:
- آبجي کجا برم؟

- پونک.
طاقت نیاوردم... از شیشــه پشــت ماشــین، بــاال را نگاه 
 کردم، اما کســي پشــت پنجره نبــود. عصبانیتــم به اوج 
 رســیده بود. خونســردي اش آزارم مي داد. این که نسبت 

به رفتنم بي اعتنا بود، به شدت کالفه ام مي کرد.
- باید آروم بشم. کار خوبي کردم. این دفعه نباید کوتاه بیام. 

واي راننده چقدر نگام مي کنه! بهتره بیرونو نگاه کنم.
نگاهي به گوشــي ام انداختم. دریغ از یک تماس یا پیامک. 

برایم عجیب بود و از » سپهر « چنین انتظاري نداشتم. 
او مي دانست که بي اعتنایي حالم را بدتر مي کند و برعکس 
یک تماس یا یک پیامک چقدر مي تواند در این شرایط برایم 
آرام بخش باشد و معموال چنین مي کرد. با فکر کردن به این 

موضوع دوباره حالم بد شد.
» کاش زنگ بزنــه و چند تا کلمه درشــت بــارش کنم... 
نه! کاش زنــگ بزنه و من گوشــي رو قطع کنــم تا بفهمه 
 بي اعتنایي یعني چــه، کاش اصال زنگ نزنــه، کاش دیگه 

همه چیز، بینمون تموم شه. «
نمي دانســتم باید چه آرزویــي کنم و چــه بخواهم. فقط 
مي خواستم آرام شوم اما نمي دانستم چگونه؟ تصمیم گرفتم 
خودم را با مناظر بیرون سرگرم کنم و به »سپهر« فکر نکنم.

چراغ هاي نئون مغازه ها نگاهم را به خود جلب مي کردند. 
یاد کودکي ام افتادم. ســعي کردم مثل آن زمان، با کلماتي 

که با چشمم برخورد مي کنند، جمله سازي کنم.
» ســوپر...فرش... غذاي آماده... ملت... فالفل... شیشــه... 

نمایشگاه... خاطره... تاکسي... «
پشت چراغ ایستادیم. ماشین عروسي کنارمان توقف کرد. 
داماد که مشغول صحبت با عروس خانم بود نگاهي مغرورانه 

به من انداخت و به حرفش ادامه داد.
» چي مي گه؟ یک آدم با لباس دومادي، تو چنین موقعیتي، 

درباره چي حرف مي زنه؟ شاید از خاطراتش مي گه!... 
شــاید هم از رانندگي اش تعریف مي کنه که چنین مي کنم 
و چنان! شاید هم مي خواد خودشــو بهتر از اون چیزي که 
هســت نشــون بده! یا مي خواد به همســرش بگه اشتباه 
 نکــردي و من همــون آدمي ام کــه تو رویاهــات دنبالش

 مي گشتي! «
یاد » ســپهر « افتادم. شــب عروســي همه ماشــین ها را 
جا گذاشــت. مي گفــت از این ماشــین بازي ها خوشــم 
 نمي آد. رفتیم براي خودمان گشــتیم و وقتي برگشــتیم 

همه اخم هاي شان تو هم بود و غرغر مي کردند که:
» این چه ادایي بود که از خودتون درآوردین؟ «

چند ماشین با فالشــر هاي روشــن اطراف ماشین عروس 
کمین کرده بودند تا با سبز شدن چراغ همدیگر را غافلگیر 
 کنند. چشم هاي شــان برق مي زد. نوعي شــیطنت بچگانه 

در چهره همه دیده مي شد...

لج بازي شور
) قسمت  اول (

آخرین بار کی خندیدی؟
خندیدن برحسب تحقیق های علمی مثل بمب خوشبختی عمل 

می کند، معموال ما خنده های مان را از یاد نمی بریم. 
امروز نه، اما دیروز  

بعضی افراد هم اصوال اهل خاطره بازی هســتند، به خودشــان 
می خندند، اما نه به امروزشــان، بلکه به گذشته شان. گذشته ای 
 که به نظرشــان خوشــایندتر می رســد. گذشــته ای که گاهی 
در دوران مدرســه خالصه می شــود و گاهی دیگر بــه روزهای 
ابتدایــی ازدواج یا دانشــگاه. نمونــه واضحش مردی اســت به 
 اسم محسن با بیش از20 ســال سابقه زناشــویی. او این روزها 
دو بچه دارد، خانواده اش را کمتر می بینــد و اگر همان قرارهای 
هفته ای یک مرتبه نبود، ممکن بود بیشــتر از یک هفته بگذرد 
و پدر و مادرش را نبیند. او اهل خندیدن به امروزش نیســت، اما 
پای روزهای گذشــته که به میان می آید، خنــده از لبانش محو 
نمی شــود. مخصوصا خاطره هــای مربوط به ازدواجــش. از آن 
خاطره ها که با هر مرتبه یادآوری شــان لبخنــد روی لب هایش 
می نشــیند. می گوید: » موقع خواســتگاری، مامانــم پایش رو 
توی یــک کفش کرد کــه االوبال بایــد با همون کســی که من 
می گم ازدواج کنی. حــاال من قول و قرارهام رو گذاشــته بودم، 
نمی تونستم بهش بگم نمی خوام با اونی که تو میگی ازدواج کنم 
و مجبورش کنم بریم خواستگاری کسی که خودم دوستش دارم. 
تا یک ماه سرم گرم این بود که کاری کنم که مامانم خودش زنم 
رو ببینه. « این طور شــد که به خواسته اش رسید. امروز که به آن 
دوران فکر می کند، خنده اش بند نمی آید: » خودم هم نمی دونم 
چرا نرفتم مثل آدم بهش بگویم می خواهم با فالنی ازدواج کنم. «

خنده های شادمان   
ناهید این روزها در حال گذر از شصت سالگی است. از آن خانم ها 
که با حقوق بازنشستگی ســر می کنند و حساب وکتاب یک قران 
و دو زار زندگی شــان را دارند. او بعد از بازنشستگی تفریح تازه ای 
پیدا کرده، سفر با هم سن وســال هایش. در این سفرهای مرتب 
که بعضی از آن ها با کمک صندوق بازنشســتگی و تخفیف های 
ویژه شان به دست می آید، هیچ سوژه ای برای خندیدن از دست 
 نمی رود. هم سن وســال هایش می توانند او را به خنده بیندازند: 

» پیر شدیم، اما از نظر روحی جوون موندیم. « 
این جمله ای است که همیشه در پایان سفر به زبان می آورد.

کاریکاتورخنده درمانی
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سعید 
نریمانی

پیشنهاد سردبیر: 
پایان شکست ناپذیری ذوب آهن

اتفاق روز

مسئوالن برگزارکننده بازی های المپیک و پارالمپیک از 
مردم ژاپن خواسته اند وسایل الکترونیکی و گوشی های 
هوشــمند از رده خارج خود را تحویل داده تا با آنها مدال 
تولید کنند. مســئوالن ژاپنی در نظر دارند از هشت هزار 
کیلو فلز )۴۰ کیلوگرم طال، ۴۹۲۰ کیلوگرم نقره و ۲۹۴۴ 
کیلوگرم برنز( که طی فرآیند بازیافت بــه دو هزار کیلو 
تقلیل پیدا می کنند، پنج هزار مدال بازی های المپیک 
و پارالمپیک ۲۰۲۰ را تولید کنند. بر این اســاس طرح 
جمع آوری دوربین های دیجیتال، لپ تاپ ها، وســایل 
بازی و گوشی های هوشمند از اول آوریل در سراسر ژاپن 
انجام خواهد شــد. برگزارکنندگان بازی های ۲۰۲۰ به 
همین منظور دو هزار و ۴۰۰ صندوق در تمامی شهرهای 
ژاپن تعبیه خواهند کرد  تا وسایل الکترونیک در آنها جمع 
آوری شوند. این کار برای نخستین بار نیست که صورت 
می گیرد کمااینکه برزیلی ها هــم برای تهیه مدال های 
نقره و برنز بازی های المپیــک و پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو از 
۳۰ درصد مواد بازیافتی استفاده کردند.برگزارکنندگان 
بازی ها می گویند این طرح باعث خواهد شد تا مردم ژاپن 
در حفاظت از محیط زیست مشارکت کنند و نیز سهمی 

در برگزاری بازی ها داشته باشند.

علی اکبر طاهری سرپرســت باشــگاه پرسپولیس در 
مصاحبه بــا خبرنگاران درباره مشــکلی کــه برای دو 
باشگاه اســتقالل تهران و تراکتورســازی تبریز پیش 
آمده گفت: »وقتی این موضوع را شــنیدم واقعا ناراحت 
و متاثر شــدم. به چه دلیلی باید این اتفاق رخ دهد. چرا 
باشگاه پرطرفداری مثل تراکتورسازی و یا همین طور 
استقالل باید با چنین مشکلی مواجه شوند؟ یکی نیست 
بپرسد مگر این باشگاه ها پول کافی را در اختیار داشتند 
که بدهی مربیان و بازیکنان خارجی خود را بدهند؟ چرا 
کسی نمی گوید این باشگاه ها از کجا درآمدزایی کنند؟ 
مگر تراکتورسازی پولی داشت که بدهی اش را بدهد و 
یا استقالل هم همین مشکل را دارد؟ متاسفانه در فوتبال 
ما باشگاه ها در درآمدزایی موفق نیستند. آن هم به این 
دلیل که بلیت فروشی در اختیار باشگاه ها نیست. ما باید 

از کجا درآمد داشته باشیم؟ مگر چاه نفت داریم؟«

 ساخت مدال های المپیک 
از وسایل الکترونیکی

دفاع طاهری از رقبایش؛ 

مگر پول داشتند و ندادند؟

فضای مجازیک

جواد نکونام درباره اتفاقات تلخ اخیر در کانال تلگرامی خود متنی منتشر 
کرد. مربی تیم ملی ایران نسبت به اتفاقات تلخ اخیر که در کشور رخ داده 

است، واکنش نشان داد.
 نکونام در تنها کانال رسمی خودش در تلگرام نوشــت: ›› درماه بهمن، 
بهمن غم انگیزی آمد و چند هموطنمان را به کام مرگ کشاند... تسلیت 
به همه خانواده هایی که عزیزان خــود را در حادثه ریزش بهمن در جاده 
هزار از دســت دادند. امیدوارم هر چه زودتر سال ۹5 با این اتفاقات تلخ و 
شوک آورش تمام شود و سال ۹۶ شاهد اتفاقات بهتری باشیم. یک خسته 
نباشید هم باید به تمام کسانی گفت که با کمترین امکانات در این شرایط 

سخت به کمک مردم رفتند. ‹‹

 بعد از قانون اخیــر رییس جمهور آمریکا در خصــوص عدم صدور 
روادید برای اتباع هفت کشور که با انتقاد زیادی همراه شد، احتمال 
دارد میزبانی جــام جهانی از ایران گرفته شــود.پس از تصویب این 
 قانون برای اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران از سوی ترامپ،

 برنامه های میزبانی رقابت های جام جهانی کشــتی آزاد ۲۰۱۷ در 
ایران نیز دچار تغییر شد.

به طوری که وزارت امور خارجه کشــورمان نیــز تصمیم بر اعمال 
سیاســت متقابل گرفت و مجوز حضــور تیم کشــتی آزاد آمریکا 
در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۷ ایران را صادر نکرد و فدراســیون 
کشتی نیز با ارسال نامه به اتحادیه جهانی کشتی خواستار اعالم تیم 

جایگزین به جای تیم آمریکا شد.
حال گفته می شود با توجه به قوانین اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر 
اینکه کشور میزبان باید بدون قید و شرط برای تیم های میهمان ویزا 
صادر کند، ممکن است میزبانی جام جهانی با توجه به این موضوع از 
ایران گرفته شود. تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به عنوان یکی از هشت 
تیم برتر دنیا می بایست در رقابت های جام جهانی حضور یابد که این 

اتفاقات، میزبانی ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
به تازگی »بهرام قاسمی« سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با 
اشاره به بیانیه اخیر این وزارتخانه از تشکیل کمیته ویژه پس از فرمان 
اخیر ترامپ مبنی بر صدور روادید برای اتباع هفت کشــور از جمله 
ایران خبر داد و عنوان کرد: موضوع حضور تیم ملی کشتی آزاد آمریکا 
در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه به کمیته مزبور 
متشکل از وزارت خارجه و ارگان های ذی ربط ارجاع و پس از بررسی 
همه جوانب موضوع  به دلیل سیاســت های ناعادالنه و غیرمنطقی 

آمریکا نظر بر این قرار گرفت و با حضور این تیم مخالفت شد.
رقابت های جام جهانی کشــتی آزاد روزهای ۲٨ و ۲۹ بهمن ماه به 

میزبانی ایران برگزار می شود.

رونالدینیو، اسطوره برزیلی به تمجید از نیمار پرداخت و مدعی شد 
که این بازیکن می تواند مثل دیگر برزیلی های بارسلونا موفق باشد.

به گزارش ورزش سه، نیمار که پیش از سال ۲۰۱۳، ۲۰۰ بازی برای 
سانتوس انجام داده بود ، پس از انتقال به بارسلونا، دو قهرمانی اللیگا 
و یک قهرمانی چمپیونزلیگ به دســت آورده است. حال رونالدینیو 
مدعی شد که نیمار در کنار مسی و سوارز می تواند مثل دیگر بزرگان 

برزیلی بارسلونا  بدرخشد.
 او گفت: نیمار یک ستاره اســت که عالی کار می کند. تماشای یک 
برزیلی دیگر که تاریخ ســازی کرده و در مســیر بهترین شدن گام 
برمی دارد لذت بخش است. روماریو، ریوالدو و رونالدو درها را برای من 
باز کردند و من هم برای او. تماشای موفقیت برزیلی ها که نامی برای 
خودشان دست و پا کردند زیباست. نیمار هم باید مثل  ما خوب کار 

کند و بدرخشد.
 رونالدینیو ادامه داد: مســی بهترین بازیکن جهان است و هیچ کس 
مثل او نیست. او کسی است که به خاطر اینکه تغییری از ابتدا نداشته، 

هنوز هم جذابیت های فراوانی دارد.

یورگن کلوپ، ســرمربی لیورپول مدعی شــد که تیمش باید مثل 
چلسی هوشمندانه عمل کند.

دو تیم، هفته گذشــته به مصاف یکدیگر رفتند که بازی با تســاوی 
۱-۱ به پایان رسید و با وجود اینکه بیشــتر بازی در دست لیورپول 
بود، چلسی از موقعیت هایش به بهترین شکل استفاده کرد و نتیجه 
مطلوب را کسب کرد. کلوپ نیز مدعی شــد که می خواهد از همان 
استراتژی استفاده کند ولی در طول یک شب نمی تواند تیمش را وارد 

این فاز کند.
 او گفت:بله ما باید کمی باهوش تر باشــیم. نمی دانم می توان به زور 
تفکری را به تیم منتقل کرد یا نه ولی این تفکر خوبی در فوتبال است. 
باهوش بودن بخشــی از آن است. چلســی تیم با تجربه تر و گاهی 
باهوش تر از ماســت. در این زمینه ما می توانیم پیشرفت کنیم ولی 

نمی توانیم هر روز در تمرین پیشرفت کنیم.

پیام تلگرامی جواد نکونام؛ 

کاش سال 95 زودتر تمام شود

 از سوی اتحادیه جهانی روی می دهد؛

 احتمال پس گرفتن میزبانی
 جام جهانی کشتی از ایران

رونالدینیو:

 تماشای موفقیت نیمار
 لذت بخش است

 لیورپول باید مثل چلسی
 باهوش باشد

کاظمی بــا حضور خود در تیم ســپاهان نســل جدیدی از 
بازیکنان را به این تیــم آورد. بازیکنانی چون محرم نویدکیا 
یا محمود کریمی که بومی اصفهان بودند در کنار بازیکنان 
با تجربه ای چون لئون اســتپانیان و ادموند بزیک توانستند 
روزهای درخشــانی را برای این تیم در فصــل ٨۱-٨۲ رقم 
بزنند و برای اولیــن بار این تیم را بر بــام فوتبال ایران جای 
دهند.بازی های درخشــان این تیم تا جایی پیش رفت که 

قهرمانی ســپاهان یک ماه پیش از اتمام لیگ قطعی شــد. 
سپاهان در کنار مربی جسور خود شاهد یک مدیر کاربلد بود. 
محمد رضا ســاکت که نزدیک به یک دهه مدیریت خود در 
سپاهان انواع افتخارات را کســب کرد. در ادامه راه سپاهان، 
مربیانی چون لوکا بوناچیچ و امیر قلعه نوعی بر سر کار آمدند 
که کارنامه شــان برای ســپاهان افتخار آمیز بود. سپاهان 
لوکا، به فینال لیگ قهرمانان رســید و جواز حضور در جام 

باشگاه های جهان را یافت و سپاهان قلعه نوعی توانست به دو 
قهرمانی پی در پی لیگ برتر دست یابد. در این میان مربیانی 
چون فیرات، چرخابی و کریم قنبری هم بر مسند مربیگری 
سپاهان نشســتند ولی نتوانســتند افتخارات زیادی کسب 
کنند.یکی از دالیل مهم موفقیت ســپاهان دهه هشــتاد را 
می توان در بومی گرایی و ثبات مربی دانست. تجربه حضور 
ناموفق بازیکنان نامدار ایران در ایــن تیم به خوبی اهمیت 
مسئله بومی گرایی را نشان می دهد. تاریخچه برد و باخت ها 
نشــان می دهد که هرگاه اختالف عقیده و عدم حمایت از 
سرمربی در باشگاه اصفهانی وجود داشته این تیم نتوانسته 
به سر منزل مقصود برسد. ســپاهان پس از رفتن ساکت به 
این نتیجه رســید که به دنبال مربیان قهرمان برود. حسین 
فرکی مربی فوالد که به قهرمانی لیگ رســیده بود به عنوان 
نفر اول کادر فنی انتخاب شد ولی نتوانست با شرایط تیم کنار 
آید و به شکل نامناسبی از سپاهان جدا شد.تغییرات متعدد و 
حضور بازیکنان و مربیان در این تیم شرایط بی ثباتی را برای 
تیم مقتدر دهه هشتاد به وجد آورد. بازیکنان خارجی جذب 
شده کیفیت بازیکنان خارجی قبل را نداشته و از همه مهم تر 
مربیان تیم سپاهان ثبات و اقتدار قبل را ندارند.در ابتدای این 
فصل عبدا.. ویسی پس از یک فصل درخشان در تیم استقالل 
خوزستان بر نیمکت سپاهان نشســت تا این تیم آشفته را 
دریای آرامش برساند. عبدا.. از همان آغاز وعده ساختن یک 
تیم مقتدر برای ســال های آتی را داد ولی هواداران سپاهان 
از این تیــم انتظاراتی فراتــر از این دارند. برای کســانی که 
روزی در آسیا یکه تازی می کردند و پای ثابت این مسابقات 
بودند، قرار گرفتن تیمشان در میانه جدول چندان خوشایند 
نیســت. روزگاری تیم های میهمان در اصفهــان در مقابل 
سپاهان خود را از پیش بازنده می دیدند؛ اما اکنون سپاهان 
در اصفهان هم تیمی نه چندان زهر دار نشان می دهد.پس 
از شکست سپاهان مقابل پیکان تهران، عبدا... ویسی از این 
تیم خداحافظی کرد. هنوز علت اصلی ایــن خداحافظی  و 
استعفا مشخص نیست ولی پیداست که پس از رفتن محرم 

همچنان اوضاع سپاهان مساعد نیست.
عبدا... می رود و ســپاهان می ماند و قول هایی که ویسی به 
هواداران داد.سپاهان بیشتر از قهرمانی به آرامش و ثبات نیاز 
دارد و این آرامــش فقط با صبر و تحمل به دســت می آید.

سپاهان حال نیازمند یک رهبر مقتدر است چه بر نیمکت و 
چه در میانه زمین.

روزهای سیاه سپاهان تمام نمی شوند؛

آرامش از دست رفته!

با آغاز دهه هشتاد و حرفه ای شــدن فوتبال ایران ، فصلی جدیدی در فوتبال اصفهان رقم خورد . 
تیم سپاهان که تحت پوشش فوالد مبارکه قرار گرفته بود با چهره ای دگرگون شده به مسابقات پای 

گذاشت .حضور مربی جوان و جسوری به نام فرهاد کاظمی برای فوتبال دوستان جالب توجه بود.

واکنش روزمنهای فوتبال

فوتبال جهان

باخت به صبــا که باعــث بر بــاد رفتن رویــای قهرمانی 
ذوب آهن و به خطر افتادن شــانس این تیم برای کســب 
سهمیه آسیایی شد به غیر از سقوط یک پله ای در جدول و 
افزایش احتمالی فاصله امتیازی با صدر، عواقب دیگری هم 
داشت که از جمله آن باطل شدن طلسم شکست ناپذیری 
و باز شــدن قفل دروازه بود.  تا پیــش از این آخرین باخت 

ذوب آهن در لیگ شــانزدهم به دیدار هفته نهم برابر نفت 
تهران بازمی گشــت. پــس از آن باخــت دراماتیک که در 
ورزشــگاه تختی تهران رقم خــورد، شــاگردان مجتبی 
حسینی در پنج بازی پشت ســر هم برنده شدند و در ۱۰ 
مســابقه پیاپی طعم باخت را نچشــیدند تا اینکه در هفته 
بیستم متحمل شکستی غیرمنتظره برابر صبا شدند.به این 
ترتیب، ذوب آهن پس از آنکه تعداد هفته های بدون باخت 
خود را ۲ رقمی کند از تداوم بخشــیدن بــه آن بازماند تا 
نتواند به رکورد شکست ناپذیری لیگ شانزدهم برسد که با 

۱۳ هفته متوالی به صورت مشترک در اختیار پرسپولیس 
و تراکتورسازی است؛ اما این فقط طلسم شکست ناپذیری 
۱۰ هفته ای ذوب آهن نبود که در ایستگاه بیستم لیگ برتر 
از دســت رفت بلکه قفل دروازه این تیم هم پس از بســته 
ماندن در چند مسابقه پیاپی شکســته شد.تا پیش از آنکه 
مهدی حسینی در هشتاد و چهارمین دقیقه بازی تیم های 
ذوب آهن و صبا دروازه میزبان را در ورزشــگاه فوالدشــهر 
باز کند سبزپوشــان اصفهانــی به مــدت ۴۶5 دقیقه در 

رقابت های لیگ برتر، گلی دریافت نکرده بودند.

عواقب جانبی یک باخت بدموقع؛

پایان شکست ناپذیری ذوب آهن

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهــان در مورد 
شکســت خانگی مقابل صبای قم که کمتر کسی 
آن را پیش بینی می کرد، گفــت: به هر حال هیچ 
کس هم پیش بینی نمی کــرد که برزیل در فینال 
جام جهانی ۷ گل از آلمان بخورد. فوتبال به همین 
دلیــل یکــی از وحشــتناک ترین و جذاب ترین 
ورزش هاست که قابل پیش بینی نیست. من وقتی 
بازی صبا مقابل پرســپولیس را دیــدم، فهمیدم 
که صبا تیــم متحول شــده ای اســت. میرهانی 
هاشــمی، حنیف عمران زاده و مهرداد بایرامی به 
صبا آمدند و این تیم کامال متفاوت شــده است.

سعید آذری  افزود: بازیکنان ما هم مردانه و جانانه 
مبارزه کردنــد؛ اما در نهایت شکســت خوردیم. 
اگر بخواهیم دنبال مقصر برای این باخت باشــیم 
ســعید آذری مقصر اصلی این باخت اســت. من 
خودم را مقصــر صددرصد باخــت می دانم زیرا 
نتوانســتم به موقع به تعهداتم در قبال بازیکنان 

تیم عمل کنم آن هم با وجود تالشــی که اعضای 
هیئت مدیره انجام دادند و محبتی که مدیرعامل 
کارخانه به باشگاه داشــته است. من در این هفته 
به طور کامل روی تیم متمرکز نشــدم؛ اما باید از 
مجتبی حسینی ســرمربی تیم  تشکر کنم.سعید 
آذری درمــورد پرداخــت بدهی هــای خارجی 
باشــگاه ذوب آهن برای جلوگیری از محرومیت 
نقل و انتقاالت این باشــگاه گفت: فقط در فوتبال 
۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیــون تومان بدهی پرداخت 
کردیم تا باشــگاه ذوب آهن با محرومیت مواجه 
نشــود. در بســکتبال هم یک میلیــارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان و در سایر رشته ها ۲ و نیم میلیارد 
تومان پول پرداخت کردیم. ما بــا توجه به اینکه 
من هم به زبان انگلیســی و هم بــه قوانین نقل و 
انتقاالت بین المللــی اشــراف دارم، ۴ میلیارد و 
۶۰۰ میلیون تومان بدهــی دادیم تا با محرومیت 
مواجه نشویم اما باشگاه های ما مدیرعاملی دارند 
که وقتی به او می گوییم بدهــی مالیاتی ۶۰ هزار 
دالری بازیکنت را پرداخت کن، می گوید شــاید 
من ۴ سال دیگر دوست داشته باشم این بدهی را 
پرداخت کنم. با چنیــن مدیران عاملی در فوتبال 

باشگاهی مان مواجه هستیم.

وی تصریــح کــرد: محرومیت هایــی کــه برای 
باشــگاه های ما در این روزها اتفاق افتاده، نتیجه 
مماشات فدراســیون های فوتبال و سازمان های 
لیگ در ۱۲،۱۰ ســال گذشته اســت. منظورم 
فقط مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال نیست 
بلکه منظورم رؤسای فدراســیون های فوتبال از 
گذشته تا به امروز هســتند که مدام می خواهند 
با ریش سفیدی و مماشــات همه چیز حل شود. 
من۱5 سال در فوتبال ایران دســت و پا می زنم، 
نمی گویم مدیریت می کنــم. این اتفاقات حاصل 
همین مماشــات  و ریش سفیدی هاســت. وقتی 
یک بازیکن به خاطــر بدهی محروم می شــود، 
باشگاه می رود فالن آقا را پیدا می کند تا به رییس 
فدراسیون فوتبال سفارش کند و با ریش سفیدی 
و اعمال نفــوذ مجوز بازی اش صادر شــود اما در 

فیفا، ما آقاباالسر سفارش ندادیم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن خاطرنشان کرد: من 
به شما می گویم که روزهای بدتر از این در انتظار 
فوتبال باشــگاهی ماســت. باور کنید اگر باشگاه 
ذوب آهن بدهی هایش را پرداخت نمی کرد اکنون 
دیگر باشگاه ذوب آهنی وجود نداشت که بخواهد 

محروم شود.         

جامعه ورزش کشور با حضور در حرم امام خمینی )ره(، با آرمان های بنیان گذار 
انقاب اســامی تجدید میثاق کردند. در این مراسم لباس امضا شده تیم ملی 

والیبال ایران به آستان حضرت امام )ره( اهدا شد.

قاب   روز خارج از گود

اهدای لباس امضا شده تیم ملی والیبال 
به آستان امام)ره( 

مقصر محرومیت استقال و تراکتور از نظر آذری؛

ریش سفیدی، اوضاع فوتبال 
راخراب کرده است

پیش بینی می شــد پس از اتمام محرومیت چهارجلسه ای 
شجاع خلیل زاده و بازگشــت این بازیکن به ترکیب سپاهان 
یکی از مدافعان جوان تر این تیم در دیدار برابر پیکان از هفته 
بیستم لیگ برتر نیمکت نشین شــود؛ اما این اتفاق نیفتاد و 
عبدا... ویسی با تغییر پست شــجاع از دفاع میانی به هافبک 
دفاعی همگان را غافلگیر کرد.نقشه های تاکتیکی ویسی در 
بازی با پیکان اما موفق از آب در نیامد و دروازه ســپاهان در 
این مسابقه سه مرتبه فروریخت و هر سه مدافع این تیم چه 
خلیل زاده و چه سیدجالل عبدی و عارف غالمی که جایگاه 
ثابت خود را در بازگشــت مدافع باتجربه سپاهان به ترکیب 

در خطر می دیدند روز خوبی را پشــت سر نگذاشتند.پس از 
دریافت دو گل در نیمه اول، ســرمربی سپاهان خلیل زاده را 
بیرون کشید و رســول نویدکیا را جایگزین او کرد. غالمی در 
همان دقایق ابتدایی گل به خودی زد و عبدی هم اواخر نیمه 

اول مرتکب خطای پنالتی شد .

بعد از اتفاقاتــی که برای اســتقالل و تراکتورســازی به 
وجود آمد خیلــی ها یاد ماجرای حذف اســتقالل از لیگ 
قهرمانان آســیا افتادند، اتفاقی که حدود ۱۰ ســال پیش 
 افتــاد و امیر قلعــه نویی مقصــر اصلی ماجرا شــناخته 
شــد.قلعه نویی در یک گفت وگوی رادیویــی درباره این 
موضوع گفته: جان ۲ فرزندم قســم آن لیســت استقالل 
را هم ما تحویل فدراســیون داده بودیم یعنی ۴ بعدازظهر 
آلبوم را تکمیل کرده و به فدراســیون دادیم؛ اما آقای نبی 
در اوایل کار و تازه به ســمتش منصوب شده بود و قوانین 
را نمی دانســت. بعد که کمیته انضباطی به مشکل خورد 

و رییس کمیته انضباطی هم مریض شــده بود نتوانســت 
رسیدگی کند. برخی دشــمنان هم تالش کردند تا من را 
مقصر جلوه دهند.در حالی که بنده آن زمان سرمربی تیم 
ملی بودم و در کنار آن به استقالل کمک می کردم و مقصر 

این اتفاق نبودم.

 نقشه ای که موفق از آب 
در نیامد

به جان فرزندانم من مقصر حذف 
استقال نبودم

برای کسانی 
که روزی در 

آسیا یکه تازی 
می کردند و 

پای ثابت این 
مسابقات بودند، 

قرار گرفتن 
تیمشان در 

میانه  جدول 
چندان 

خوشایند 
نیست

.. مقصد بعدی سجاد کجاست؟مردم دوست دارند جانشین کی روش شوم
با اینکه مدیران باشگاه تراکتورسازی امیدوارند 
ظرف یکی دو روز آینده مشکل تیمشان را حل 
کنند و بتوانند از نفرات جدید استفاده کنند؛ اما 
خداحافظی سجاد شــهباززاده با همبازیانش 
نشان می دهد که مهاجم ســابق آنالیا اسپور 

امیدی به حل این مشکل ندارد. 
شــهباززاده که به خاطر محرومیت استقالل و 
تراکتور نتوانســت برای این دو تیم بازی کند، 
حاال به دنبال باشگاه جدید است. خبرآنالین از 
بازگشــت او به اروپا خبر داده؛ اما از طرف دیگر 

این شایعه هم وجود دارد که شهباززاده در ایران 
به فوتبالش ادامه می دهــد و به تیمی خواهد 
رفت که فهرســتش جای خالی بــرای جذب 

بازیکن آزاد داشته باشد .

برانکو ایوانکوویچ در گفت و گو با سایت اسپورت کرواسی گفت:به من 
گفته شده مردم ایران دوســت دارند من جانشین کارلوس کی روش 
شــوم، البته اگر او تیم   ملی را ترک کند؛ اما من فعال به چنین مسائلی 
فکر نمی کنم. تمرکز من روی تیم فوتبال پرســپولیس و قهرمانی در 
لیگ اســت. اگر بمانم فصل آینده تالش می کنیم تیم به قهرمانی در 
لیگ قهرمانان آســیا برســد. لیگ ایران یکی از قوی ترین لیگ ها در 
آسیاست که از لیگ امارات و عربستان بهتر است و من فکر نمی کنم 
از لیگ چین پایین تر باشد. االن تیم های چینی بازیکنان بزرگی را به 
لیگشان آورده اند، ولی در لیگ ایران پول زیادی در اختیار نیست و این 

10خیلی سخت است که بتوان بازیکنان بزرگ خارجی را به تیم ها آورد. 
از عالیشاه و نوراللهی استفاده می کنم

سرمربی تیم تراکتورسازی از رفع مصدومیت سه بازیکن این تیم در 
آستانه دیدار برابر پرسپولیس خبر داد.امیر قلعه نویی در پاسخ به این 
سوال که با توجه به تعداد مصدومان و محرومان تیم به لحاظ بازیکن 
با مشکل روبه رو نمی شوید، اظهار کرد: مشکل خاصی نداریم. احمد 
نوراللهی و امید عالیشاه مشکلی برای بازی با پرسپولیس ندارند؛ چرا 
که نامه ای که ارسال شــده بعد از انعقاد قرارداد با این بازیکنان بوده 
و این دو بازیکن مشــکلی برای همراهی تراکتورسازی ندارند. وی در 
ادامه خبر خوشی را به هواداران تراکتورسازی داد وگفت : مصدومیت 
هادی محمدی، محمد ایران پوریان و شهرام گودرزی رفع شده و این 

سه بازیکن نیز می توانند ما را در بازی همراهی کنند.
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گزارش روز

پیشنهاد سردبیر: 
از سه شنبه های بدون خودرو تا انقالب نور؛توجه و تسریع در راه اندازی پروژه های شهری

وقتی همه پا به رکاب شدند

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبرداد:

احداث بوستان پردیس هنر
تا پایان سال جاری

مدیرمنطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل دور برگردان های بلوار 
ارغوانیه با اعتبار 500 میلیون ریال

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان خبر داد:

ادامه آزادسازی خیابان شهید احمدی 
در گرو مشارکت شهروندان

چند سالی اســت که هم زمان با آغاز سي و هشــتمين سالروز 
ايام ا... دهه فجر، جمعي از تاکســي رانان اصفهاني با تاکسي هاي 
خود، از خيابان فرايبورگ تا گلستان شهدا رژه رفته و مانور خود 
را به نمايش می گذارنــد تا ضمن تجديد ميثــاق با آرمان هاي 
امام)ره( و شهدا، هم عهدي خود را با راهبردهاي کالن مديريت 
شهري به منظور گسترش حمل ونقل عمومي در راستاي تحقق 
آسماني آبي اعالم کنند. اما امســال در اقدامی بديع شهرداری 
اصفهان رويکرد خود را در برنامــه های روز اول آغاز دهه فجر به 
سمت و سوی اســتفاده از دوچرخه به عنوان وسيله نقليه پاک 
تغيير داد و همين امر باعث شد تا شاهد حضور دوچرخه سواران 
مختلفی از قشر آتش نشــانان، مديران ادارات، دانش آموزان و... 
باشــيم. در اولين روز از دهه فجر در حالی کــه انتظار می رفت 
آغازگر برنامه هــای اين ايــام، حضور خودروهــای مختلف با 
آذين بندی انقالبی در شهر باشد، اما جالب بود که آتش نشانان 
ســازمان آتش نشــاني و خدمات ايمني شــهرداري اصفهان با 
همراهي شهردار اصفهان، ساعتي را با دوچرخه در خيابان هاي 
شهر رکاب زدند و به جای اســتفاده از خودرو، تمامی برنامه ها 
در راستای حرکت به سمت هوای پاک و اســتفاده از دوچرخه 

انجام شد.
نوجوانان و جوانان اصفهاني هم که پيشتازي آنها در عرصه هاي 
مختلف زبانزد خاص و عام اســت، در ضيافــت رنگارنگ پرچم 
جمهوري اسالمي ايران شور و شــعور انقالبي را با وجود گذشت 
سه نســل از آن به خوبي به نمايش گذاشــته و با دوچرخه هاي 
خود، روزهاي شيرين اصفهاني را که پر از دوچرخه هاي کوچك 

و بزرگ بود، در خاطره ها زنده کردند.
اصفهان از ديرباز به شــهر دوچرخــه معروف بوده اســت؛ در 
ســال های دهه 20 ،30 و 40 شمســي، تعــداد دوچرخه های 
اين شهر، آن قدر زياد بود که به راســتی مشکلی برای مديريت 
شهری ايجاد کرده بود. اما اکنون عدم استفاده از دوچرخه برای 

مديريت شهر مشکل ايجاد کرده است.
اســتفاده از دوچرخه به عنوان راهــکاري موثر در کاهش حجم 
ترافيك شــهري، آلودگي هوا و مصرف ســوخت مــورد توجه 

مديريت شهري اصفهان قرار گرفته است.
سه شــنبه هاي بدون خودرو و پياده راه شدن چهارباغ در نيمه 
اول ســال جاري، از جمله طــرح هاي مهم مديريت شــهري 
اصفهان بود که ثمره آن را در گسترش فرهنگ سازي استفاده از 
وسايل حمل و نقل عمومي در دهه مبارک فجر به خوبي مي توان 
مشــاهده کرد و حاال مي توان گفت با توجه بــه اينکه قدم هاي 
اوليه اين مسير پر فراز و نشــيب به خوبي و با موفقيت برداشته 
شده، لزوم توسعه زيرســاخت هاي آن بيش از پيش ضروري به 
نظر مي رسد. امسال آغاز ايام دهه فجر روز سه شنبه بود و همين 
بهانه ای شد تا سه شنبه های بدون خودرو در اصفهان که آغازگر 
نهضت حرکت به سمت هوای پاک است، رنگ و بوی انقالبی به 
خود بگيرد. در اين روز شهردار اصفهان خود پا به رکاب شد و با 
دوچرخه در برنامه های مختلــف حضور پيدا کرد تا به دنبال آن 
شاهد حضور حداکثری شهروندان با دوچرخه در مسير چهارباغ 

عباسی باشيم.
امروز در شهرداری اصفهان اين اراده از شــهردار تا معاونان آن 
وجود دارد که فرهنگ دوچرخه ســواری شــهری را گسترش 
دهند؛ به طوری کــه اين نهاد مردمی به خوبي نشــان داده اگر 
راهکار نو و خالقانه اي در اين رابطه پيدا شــود، براي گسترش 

دوچرخه سواري در اصفهان هزينه مي کند.

مدير منطقه 6 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث بوستان 
پرديس هنر در خيابان آبشار دوم به مساحت 70 هزار متر مربع 
در دست اجراســت. منصور نجفی با اشــاره به اينکه اين پروژه 
تاکنون 30 درصد پيشــرفت داشــته اســت، ادامه داد: احداث 
بوستان پرديس هنر تا پايان سال جاری به پايان می رسد. مدير 
منطقه 6 شــهرداری اصفهان با اشاره به ديگر پروژه های منطقه 
ادامه داد: مناسب سازی معابر منطقه برای تردد روان معلوالن و 
جانبازان در دستورکار قرار دارد که در اين راستا مناسب سازی 

معابر چهارراه آبشار نيز به پايان رسيد.

مديرمنطقه 15 شــهرداری اصفهان  اظهار کرد: عمليات اجرايی 
احــداث دور برگردان های بلــوار ارغوانيه با اعتبــار 500 ميليون 
ريال به پايان رســيد. رضا مختاری با اشــاره به ديگــر پروژه های 
 منطقه ادامــه داد: عمليــات اصالح هندســی ايســتگاه اصلی 
بی .آر. تی در خيابان جی غربی-ميدان امام خمينی)ره( به مساحت 
300 مترمربع در دســت اجراســت. مدير منطقه 15 شهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: برای اصالح هندسی ايستگاه بی.آر.تی 

خيابان جی غربی يك ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.

مدير منطقه 7 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ادامه آزادسازی 
خيابان شهيد احمدی تا خيابان بعثت در دستور کار قرار دارد.

علی اصغر شاطوری ادامه داد: امالکی در مسير اين خيابان قرار 
دارند که بخشــی از آنها آزاد شــده و برای حدود ده باب منزل 
مســکونی باقيمانده نيز در حال مذاکره با مالکان آن هســتيم.

مدير منطقه 7 شــهرداری اصفهان با اشاره به آسفالت نامناسب 
گذرهای کــوی کوثر گفت: با توجه به اينکــه در طول گذرهای 
کوی کوثر، بافت مسکونی شــکل نگرفته و سراسر آن کارگاه و 
انبار وجود دارد، اقدام اساســی برای بازسازی آن در حال حاضر 
ممکن نيست ولی می توان درحد لکه گيری و درخت کاری برای 

آن اقدام کرد.

شهرداری مدير توسعه حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان  
اظهارکرد: در شوراي سياست گذاري شــهرداري، احداث 100 کيلومتر مسير 
ويژه دوچرخه به تصويب رسيده اســت. محمد پورابوطالب افزود: در اين راستا 
امسال 30 کيلومتر مسير ويژه تردد دوچرخه، احداث و مابقی آن در سال آينده 
ايجاد می شود. مدير توســعه حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل شهرداری 
اصفهان ادامه داد: در گذشــته 15درصد از ســهم حمل و نقل شهر متعلق به 
دوچرخه بــوده؛ اما اکنون اين ســهم به کمتر از 5 درصد کاهش يافته اســت. 
پورابوطالب اضافه کرد: در اين راستا شــهرداری در نظر دارد با احداث و توسعه 
مسيرهاي ويژه دوچرخه سواري در تمام مناطق اصفهان، سهم دوچرخه را در 

حمل و نقل شهر افزايش دهد.

عضو کميسيون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهارکرد: 
يکی از اصول مديريت در جامعه اســالمی اين اســت که ميان کارگزاران شايسته و 
کارگزاران متخلف، تفاوت قائل شده و با هريك برخورد الزم و متناسب صورت گيرد. 
محمدرضا فالح افزود: تشويق و تنبيه در سيستم اداری می تواند موفقيت مديران و 
کارکنان را در نيل به اهداف و پيشــرفت برنامه ها تضمين کند. يکی از آفات مشاغل 
دولتی، پديده سليقه ای عمل کردن در اجرای پروژه هاست؛ يعنی يك مدير در انجام 
مسئوليت های خود کوتاهی می کند يا آن را به صورت ناقص انجام می دهد. وی گفت: 
برخی از مديران ادارات دولتی با سليقه ای عمل کردن، گاهی باعث حيف و ميل شدن 
بيت المال می شوند که در اين راستا مســئول مافوق بايد با چنين افرادی برخوردی 

قاطع داشته باشد تا درس عبرتی برای ديگر متخلفان شود.

مدیر توسعه حمل و نقل پاک شهرداری اصفهان خبرداد:

احداث 30 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه در سال جاری
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

سلیقه ای عمل کردن در اجرای پروژه ها، آفت مشاغل دولتی است

اســتاندار اصفهان گفت: شــيوه کنونی توانمندسازی 
اســتان های محروم موجب می شــود تا استان های 
برخوردار نيز محروم شــوند و به همين دليل اين شيوه 

نيازمند تغيير است.
رسول زرگرپور جمعه شب در جلسه ای با مديران استان 
اصفهان که با حضور محمد باقر نوبخت در اســتانداری 
برگزار شــد، افزود: نگرش کنونی به گونه ای است که 
استان های محروم پيشرفت می کنند، اما روند رشد در 
استان های برخوردار متوقف می شود و مشکالت زيادی 
را برای آنها به وجود می آورد. وی افزود: بســياری از زير 
ساخت های استان هايی که به اصطالح برخوردار بوده 
اند، مستهلك شده و بسياری از سيستم های شهری با 

مشکالت عديده ای روبه رو شده است.
زرگرپور اضافه کرد: برای مثال سيستم آب و فاضالب در 
استان اصفهان مربوط به قبل از انقالب است و بی شك با 
اعتبارات موجود نمی توان آنها را به خوبی سر و سامان 
داد. استاندار اصفهان افزود: سرانه فضاهای ورزشی در 
اين استان يك ســوم کمتر از ميزان متوسط کشوری 
بوده و ميزان واحدهای آموزشی در اين خطه نيز از حد 
استاندارد کشوری پايين تر اســت و اين آمار نشان می 
دهد که وضعيت در اين استان چندان مناسب نيست. 
استاندار اصفهان در ادامه به روند عمليات تکميلی موزه 
دفاع مقدس استان اصفهان اشــاره کرد و افزود: موزه 
دفاع مقدس اصفهان درصورت تخصيص اعتبار ملی، در 

خرداد 96 افتتاح خواهد شد.
وی گفت: اين اســتان اگرچه در جنگ تحميلی نقش 
پررنگی داشت و شهدای زيادی تقديم کرد، اما متاسفانه 
از وجود يك موزه مرتبط با اين حوزه بی بهره مانده است. 
وی اضافه کرد: اين موضوع باعث شرمندگی شده است 
و اميدواريم شرايط تکميل و افتتاح اين موزه به زودی 

فراهم شود. 
کلنگ احداث موزه دفاع مقدس اصفهان ســال 76 به 
زمين زده شد و بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس اســتان اصفهان پيگير اجرای آن است. استان 
اصفهان با تقديم 23 هزار شهيد و جمع زيادی آزاده و 
جانباز در راه انقالب اســالمی و دوران هشت سال دفاع 
مقدس، رتبه اول را از اين نظر در بين استان های کشور 

دارد.
استاندار اصفهان همچنين تکميل طرح های آبی استان 
اصفهان از جمله ســد و تونل کوهرنگ و ســامانه دوم 

آب رسانی را مهم و حياتی ارزيابی کرد.

 استاندار اصفهان: 

شیوه توانمندسازی استان های 
محروم، نیازمند تغییر است

با مسئوالن

رضا اميني همچنين با اشــاره به 21 بهمن 57 افزود: در 
اين روز نيــز حکومت نظامی به فرمــان امام خمينی)ره( 
شکســته شــد. پس از اينکه امام خمينــی)ره( اعالميه 
فرماندار نظامی تهران )در مــورد ممنوعيت عبور و مرور( 
را غير قانونی اعالم کردند، مردم نيــز در تاييد پيام امام، 
هيچ گونه توجهــی به مقــررات منع رفت و آمد نشــان 

نمی دادند.
رييس شوراي اســالمي شــهر اصفهان به 22 بهمن ماه، 
سالروز پيروزي انقالب اسالمي ايران اشاره کرد و در ادامه 
گفت: ممکن اســت براي برخي از جوانان و مردم ســوال 
باشد که چرا انقالب شــکل گرفت. با توجه به اين سوال، 

رهبر معظم انقالب پاسخ هايي را مطرح کرده اند.
وي با اشــاره به ســخنان رهبر معظم انقالب در اين باره 
گفت: علل و عوامل شــکل گيری انقالب اســالمی ايران، 
وابستگی تمام  عيار به غرب خصوصا آمريکا و بی اختياری 
پادشــاهان پهلوی در تصميم گيری، فساد و دين ستيزی 
حاکمان طاغوت و تــالش برای انحــراف و ضايع کردن 

جوانان بود.

رييس شــوراي اســالمي شــهر اصفهان افزود: اهداف و 
شــعارهای اصلی انقالب اسالمی نيز اســتقالل خواهی و 
قطع هر نوع وابستگی، حاکميت اســالم بر جامعه و رواج 
ارزش های دينی در کشــور، آزادی بيان و قلم و عدالت و 

رفع تبعيض ها بوده است.
اميني اضافه کرد: واکنش ها و برنامه های دشمنان انقالب 
اسالمی نيز در مقابله با انقالب، ايجاد تفرقه قومی و ترويج 
جدايی طلبی در بين اقوام، تحريــم و محاصره اقتصادی، 
تهاجم فرهنگی و هجمــه به باورها و اعتقــادات مردم و 

جلوگيری از پيشرفت علمی، صنعتی کشور بوده است.
وي اذعان کرد: فرجام اين انقالب هم تحقق حيات طيبه 
برای همــه ملت ايران، تشــکيل تمدن نوين اســالمی و 

زمينه سازی ظهور حضرت بقيه ا...)عج( است.
رييس شوراي اســالمي شــهر اصفهان ادامه داد: تبيين 
دستاوردهای انقالب اســالمی، کار ارزشمندی است که 
موجب افزايش غرور ملــی و اعتماد مــردم به حاکميت 

اسالمی خواهد شد.
امينی اضافه کرد: ســيل خروشــان مردم در راهپيمايی 

22بهمن، زورگويان استکبار را سر جای خودشان خواهد 
نشــاند و برای رجزخوانی های حاکمان بی تجربه و تازه به 

دوران رسيده آمريکايی، پاسخ محکمی خواهد بود.
وي همچنيــن پــس از تقديــر از عملکــرد خــوب 
دســت اندرکاران برپايي نمايشــگاه و موزه عبرت ها، با 
اشــاره به اينکه شــهرداری بايد به قول هايی که به مردم 
می دهد، ســر موعد عمل کنــد، اظهار کرد: الزم اســت 
خريد 250 دســتگاه اتوبوس تا دهه فجــر، تکميل خط 
دوم اتوبوس های تندرو، تهيه 5 هزار دستگاه موتور برقی 
و تکميل ميدان استقالل، هر چه ســريع تر، اجرايی و به 

مردم شهر تقديم شود.
اميني در ادامه، با انتقاد از رفتار شخصی برخی از کارکنان 
شــهرداری در ارتباط با حضور بی مورد در ساعات اداری 
و در محافل مختلف تاکيد کرد: نبايــد اجازه داد که يك 
فرد از امکانات شهر به نفع خود استفاده کند و شهرداری 
اصفهان بايد در اين زمينه روال نظارتــی خود را بيش از 

پيش فعال کند.
رييس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در بخش ديگری 
از سخنانش همچنين با اشــاره به عدم تحقق درآمدهای 
شــهری گفت: شــهرداری ها بايد بدانند که اگر مناطق و 
ســازمان ها را برای تحقق درآمدهای پايدار تحت فشــار 
قرار دهند، سالمت مالی  خودشــان به خطر خواهد افتاد؛ 
درنتيجه بايد اين مســئله را به صورت جدی مورد توجه 

داشته باشند.
امينی در قســمتی ديگر از ســخنان خود، به سيســتم 
مکانيزه شــهری اشــاره کرد و گفت: برای اين سيســتم 
هزينه های بسياری شــده است و بايد شــهرداری ها از 
اکنون اين سيســتم را نصب کنند تا در سه ماهه اول سال 
آينده بتوانند خدمات خود را به وسيله آن ارائه دهند؛ چرا 
که با اســتفاده از اين سيستم بســياری از واسطه گری ها 
حذف می شود. امينی همچنين خواستار شد مناطقی که 
تاکنون نســبت به راه اندازی سيستم مکانيزه شهرسازی 
اقدام نکرده اند، هر چه سريع تر برنامه ريزی و اقدام کنند.

رييس شورای اسالمی شــهر اصفهان، همچنين با اشاره 
به پرداخت مطالبــات پيمانکاران شــهرداری گفت: اگر 
شهرداری در پرداخت مطالبات پيمانکاران مشکل دارد، 
نبايد پروژه های جديد را شــروع کند و بهتر است در نظر 
داشته باشــد که در وهله اول نســبت به تسويه حساب با 

پيمانکاران در حال کار، وارد عمل شود.
امينــی تصريح کرد: بايد بــرای اين پروژه هــا و بدهی ها 
برنامه ريزی شــود تا کارگران هم در شب عيد با مشکالت 

اقتصادی روبه رو نشوند.

شهرداری ها باید 
بدانند که اگر مناطق 
و سازمان ها را برای 
تحقق درآمدهای 

پایدار تحت فشار قرار 
دهند، سالمت مالی  

خودشان به خطر 
خواهد افتاد

رییس شورای اسالمی شهر خواستار شد؛

توجه و تسریع در راه اندازی پروژه های شهری

رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان، صبح دیروز در جلسه علني شــوراي شهر اصفهان با اشاره به ایام ا... 
دهه فجر اظهار کرد: یکی از ضربات شکننده  بر پیکر رژیم شاهنشــاهي، حرکت شجاعانه پرسنل نیروي 
هوایي ارتش در 19 بهمن 1357 بود. در این روز، نظامیان متعهــد نیروي هوایي، با حضور در اقامتگاه رهبر 
بزرگ انقالب اسالمي در مدرسه رفاه و بیعت با حضرت امام)ره(، سندي از افتخار، حماسه، رشادت و ایمان 

را در برگ هاي زرین انقالب اسالمي به ثبت رساندند.

مديرعامل ســازمان نوســازی و بهســازی شهرداری 
اصفهان گفــت: با احداث خيابــان آقا نــورا... نجفی، 
خانه های تاريخی شــرق ميدان امام)ره( احيا و مرمت 
می شــود. حســين جعفری با اعالم اين مطلب گفت: 
شرق ميدان نقش جهان از بافت های فرسوده بيشتری 
برخوردار اســت، به همين منظور احداث خيابان حاج 
آقا نورا... نجفی در شــرق ميدان در دســتور کار قرار 
گرفته اســت. وی با اشــاره به اينکه اکنون آزادسازی 
خيابان حاج آقا نورا... نجفی از سوی شهرداری منطقه 
3 در دست اجراســت، افزود: با بازگشايی اين خيابان، 
خانه های تاريخی موجود در ايــن محدوده نيز مرمت 
و احيا می شــوند. جعفری ادامه داد: خيابــان آقانورا... 
نجفی گذر700 متری اســت که در فاصله 50متری از 
ميدان به صورت شــمالی و جنوبی از خيابان حافظ تا 
مدرسه الماسيه و پس از آن، از غرب به شرق به سمت 
خيابان نشاط پيش بينی شــده است. وی خاطرنشان 
کرد: شهروندان ســاکن در بافت فرسوده شرق ميدان 
برای احيای ايــن بافت بايد مانند ديگرشــهروندان به 
شــهرداری، مراجعه و پروانه ســاخت دريافت کنند 
تا ازســوی شــهرداری به بانك ها معرفی شــوند و از 

تسهيالت نوسازی بافت های فرسوده استفاده کنند.

خانه های تاریخی شرق میدان 
امام)ره( مرمت می شود

خبرحمل و نقلسازمان نوسازی

برگزاری همایش قرآن، انقالب 
و سبک زندگی اسالمی

راه اندازي مانیتورینگ مبدأ و 
مقصد سفر در پایانه هاي اصفهان

مديرعامل ســازمان پايانه های مسافربری شهرداری 
اصفهــان اعالم کرد: سيســتم مانيتورينــگ مبدأ و 
مقصد پايانه های شــهرداری اصفهــان، هم زمان با 
سالروز پيروزی انقالب اســالمی به بهره برداری می 

رسد.
 محمدرضا آقاباباگليــان با بيان ايــن خبر گفت: به 
منظور ارائــه خدمات بيشــتر ســازمان پايانه های 
شــهرداری به مسافران، اين سيســتم در پايانه های 
اصفهان به صورت فارســی و التين فعال می شود. به 
گفته وي براي اولين بار در کشــور مانيتورينگ مبدأ 
و مقصد سفر در پايانه ها طراحي شده و 22 بهمن به 
سرانجام می رسد تا ديگر شاهد حضور جارچي هايي 
نباشيم که در پايانه ها توليد آلودگي صوتي مي کنند.

مديرعامل ســازمان پايانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان ادامه داد: اين سيستم با صرف هزينه ای بالغ 

بر 150ميليون تومان راه اندازی می شود.
آقاباباگليــان خاطرنشــان کــرد: ايــن سيســتم 
مانيتورينگ مشابه سيســتم اطالع رسانی فرودگاه 
است؛ با اين تفاوت که تعداد شرکت های اتوبوسرانی 
نسبت به برنامه پرواز زياد است اما قطعا نتيجه خوبی 

را دربر خواهد داشت.

همايش قرآن، انقالب اســالمی و ســبك زندگی، با 
هدف انتقــال آرمان هــا و اهداف انقالب اســالمی به 
نســل جديد، مطرح کردن شــعائر، آرمان ها و اهداف 
انقالبيــون و حضــرت امــام خمينی)ره(، تشــريح 
 دستاوردها و پيشــرفت های کشــور بعد از انقالب و 
شفاف ســازی چشــم انداز نظام و انقالب برای آينده 
کشور، برای عموم شــهروندان و جامعه  قرآنی برگزار 

خواهد شد.
 اين همايش فردا از ســاعت ۸:30 صبــح با همکاری 
معاونت فرهنگی جهاد دانشــگاهی واحــد اصفهان و 
مشــارکت دارالقرآن کريم اصفهان، معاونت فرهنگی 
دانشجويی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، سازمان 
تبليغات استان، صدا وســيمای مرکز اصفهان، کميته 
و ســتاد قرآنی دهه فجر انقالب، شــورای هماهنگی 
تبليغــات اصفهــان، ســازمان فعاليت هــای قرآنی 
دانشگاهيان کشــور و با سخنرانی اســاتيد برجسته 
حوزه و دانشگاه حجت االســالم نيلی پور، رييس بنياد 
مهدويت، حجت االســالم گرجی و  دکتــر امان الهی 
و با کرسی تالوت قرآن کريم و تواشــيح و قدردانی از 
دو خانواده قرآنی مدافع حرم، در تاالر دکتر شــريعتی 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

اصناف

مديرعامل ســازمان تاکسيرانی شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: بر اساس اعتبار مصوب شــورا و شهرداری 
اصفهان، در پايان هر مــاه آن دســته از رانندگان که 
روزانه 20 تراکنش با ســامانه هوشمند تاکسی داشته 
باشــند، می توانند از 10 درصد مبلــغ کل تراکنش ها 
يعنی مبلغی بين 50 تا100هزار تومان هديه دريافت 
کنند. حسين جعفری تصريح کرد: گرچه اين جشنواره 
در ايام دهــه فجر برگزار می شــود و به آن دســته از 
تاکســی رانانی که روزانه 20 تراکنش داشته اند، مبلغ 
مذکور اهدا می شود، اما اجرای اين طرح تا پايان سال 
ادامه خواهد داشــت. وی به رژه تاکسی رانان اصفهان 
در روز 12 بهمن اشــاره کرد و گفــت: هم زمان با آغاز 
جشــن های پيروزی انقالب اســالمی و دهه فجر، به 
منظور تجديد ميثاق با آرمان های امام خمينی)ره( و 
هم زمان با لحظه تاريخی ورود ايشان به ميهن اسالمی 
ايران، مانور بزرگ رانندگان تاکســی با حضور بيش از 
1200 نفر از شرکت تاکسيرانی، از چهارراه فرايبورگ 

به سمت گلستان شهدا برگزار شد.
وی اضافه کرد: پس از پايان رژه، رانندگان تاکســی با 
حضور در گلستان شهدا ضمن تجديد ميثاق با شهدا، 

بر ادامه راه آنها تاکيد کردند.

رانندگان تاکسی با 20 
تراکنش در روز هدیه بگیرند
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کاوه کاویانی
 کالس هفتم

 ) معدل 19/93  (

  محمدرضا رفیعی  
 كالس هفتم

 ) معدل  19/86  (

    محمد ترکیان  
 کالس هفتم

 ) معدل19/86(

    پویا حافظی      
 كالس هفتم

 ) معدل  19/86 (

 علی صفیان
 كالس هفتم

 ) معدل19/79  (

  محسن حاتمی  
 كالس هفتم

 ) معدل19/79  (

  حمید رضا صفیان 
 كالس هفتم

 ) معدل19/43 (

مهدی نادری
 كالس هفتم

 ) معدل19/71 (

   امیر حسین  رحمانی فرد
 كالس هفتم

 ) معدل19/21 (

 مهدی حاتمی
 كالس هفتم

 ) معدل19/57 (

 حمید صفیان
 كالس هفتم

 ) معدل19/21 (

  امیر حسین مقیمی  
 كالس هفتم

 ) معدل19/57 (

    سینا طهماسبی  
 كالس هفتم

 ) معدل19/50 (

    مهدی مردانی  
 كالس هفتم

 ) معدل19/57 (

    مهدی رفیعی  
 كالس هفتم

 ) معدل19/21 (

سیدحسین حسینی 
 كالس هفتم

 ) معدل19/57 (

  شایان حافظی  
 كالس هفتم

 ) معدل19/57 (

محمد آقابگی 
 كالس هفتم

 ) معدل19/43 (

 امیرحسین مردانی
 كالس هفتم

 ) معدل  19/86 (

      دانش آموزان موفق پایه هفتم

  امیررضا نادری
 كالس هفتم

 )معدل18/93(

مجتبی حاتمی كالس 
هفتم

 )معدل18/71(

  حمیدرضا علی پور  
كالس هفتم

  )معدل18/64(

ابوالفضل رحمانی  
كالس هفتم

)معدل18/50(

ابوالفضل نادری كالس 
هفتم

)معدل18/36(  

          امیر علی صفیان                               
 كالس هفتم

)معدل18/50(

   مهدی صفیان نیا  
 كالس هفتم

)معدل18/57( 

مهدی طهماسبی
 كالس هفتم

 )معدل18/07(

  مهدی سلطانی
         كالس هفتم
)معدل18/50(

دانش آموزان برتر
دبيرستان ابن سيناي بلداجي نوبت اول پایه هفتم  سال تحصيلي 95-96

دانش آموزان برتر
دبيرستان ابن سيناي بلداجي نوبت اول پایه نهم سال تحصيلي95-96

محمدجواد طهماسبی   
كالس نهم 

) معدل 19/79 ( 

حسین نادری
 كالس نهم )معدل 

     ) 19/50

 حسین رحمانی
كالس نهم 

) معدل 19/71(

 محمد صفیان 
   كالس نهم

 )معدل 19/36 (  

 مهرشاد رحیمی                   
كالس نهم

 ) معدل 19/29  (             

بهنام رفیعی 
 كالس نهم 

) معدل 19/71 (

حسین حیات غیبی
كالس نهم 

)معدل19/21(

محمدجواد طهماسبی
 كالس نهم 

)معدل19/21(     

محمدمهدی رفیعی
کالس نهم 

)معدل19/07(

محمد رحمانی
كالس نهم 

)معدل19/21(

حسین رحمانی
کالس نهم  

)معدل19/14(

حسین نادری
كالس نهم 

)معدل19/21(

      دانش آموزان موفق پایه نهم

محمد حیات غیبی
كالس نهم 

)معدل18/36(

علیرضا طهماسبی
كالس نهم 

)معدل18/29(

امیر نادری
كالس نهم 

)معدل18/71(

محمد پوینده
كالس نهم  

)معدل18/71(

علیرضا آبساالن
   كالس نهم  
)معدل18/86(

هادی عباسی
كالس نهم
 )معدل18(

ابراهیم طهماسبی
 كالس نهم  
)معدل18/50(

محمد طهماسبی
كالس نهم 

)معدل18/57( 

امیر مردانی
كالس نهم 

)معدل18/71(

یاسین آقابگی
كالس نهم  

)معدل18/64(

نیما رفیعی
كالس نهم 

)معدل18/36(
علی رحمانی
کالس نهم
 )معدل19(

علیرضا   مرادی
کالس نهم

 )معدل19/07(

حسن حاتمی
کالس نهم 
)معدل19 (

دانش آموزان برتر
دبيرستان ابن سيناي بلداجي نوبت اول پایه هشتم سال تحصيلي 95-96

محمد رضا نادری
 كالس هشتم

 ) معدل 19/86 (

حسین رحمانی
كالس هشتم 
) معدل 20  (

محمدجوادکرمیان
کالس هشتم 

)معدل19(

میثم رفیعی
كالس هشتم 
)معدل19/36(

مهدی صفیان
كالس هشتم 
)معدل19/43(

حمید کرمیان
کالس هشتم 
) معدل 19/93(

حسام سلطانی
کالس هشتم 
)معدل19/36(

مهدی خاکسار
کالس هشتم

 )معدل 19/79 (

حمید خاکسار
کالس هشتم 

) معدل 19/71  (

محمدجوادطهماسبی
كالس هشتم 
)معدل19/50(

علیرضا صفی خانی
كالس هشتم 
)معدل 19/71 (

محمدمهدی طهماسبی
كالس هشتم 
)معدل19/57(

علی طهماسبی
كالس هشتم 
)معدل19/71(

      دانش آموزان موفق پایه هشتم

مجتبی فرهادی
كالس هشتم 

)18/86(

مهدی مددیان
كالس هشتم 
)معدل18/50(

محمدرضاطهماسبی
كالس هشتم 

)معدل18(

حسین بابکان
كالس هشتم 
)معدل18/86(

محمدمهدی رفیعی
كالس هشتم 
)معدل18/57(

محمدمهدی حاتمی مفرد
كالس هشتم 

)معدل18/29(         

محمد طهماسبی
كالس هشتم 

)18/93(

سید صادق حسینی
كالس هشتم 
)معدل18/57(

علیرضا شهریاری
كالس هشتم 
)معدل18/36(

ابوالفضل صفیان
كالس هشتم  
)معدل18/93(

سیدمهدی حسینی
كالس هشتم 
)معدل18/64(

علی کاظمی
کالس هشتم 
)معدل18/43(

صادق نادری
كالس هشتم 
)معدل18/71(

ابوالفضل حافظی
كالس هشتم 

)معدل18/43(          

محمد رفیعی
كالس هشتم 

)معدل18(            

جواد خدری
كالس هشتم 
)معدل18/93(

محمد رحمانی
كالس هشتم 
)معدل18/57(

حمید رفیعی
كالس هشتم 

)معدل18/43(        

میثم خاکسار
کالس هشتم 
)معدل19/07(

سیداحمدرضا حسینی
کالس هشتم 
)معدل19/29(

حسین خاکسار
کالس هشتم 

)معدل19(

با سالم و عرض ادب و احترام خدمت کلیه دست اندرکاران عرصه تعلیم و تربیت در منطقه بلداجی 
 ضمن تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقالب اســالمی ایران بدین وســیله از زحمات جناب آقای علی نادری مدیریت محترم دبیرستان ابن سینای شــهر بلداجی و معاونین محترم این آموزشگاه  

جناب آقایان صمد حاتمی ، عبداهلل حاتمی و همه دبیران  و مربیان  این دبیرستان شاخص در سال تحصیلی 96- 95  کمال تقدیر و تشکر را داریم. موفقیت  و سربلندی این عزیزان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم .

با تقدیروتشکر ازانجمن اولیا و مربیان دبیرستان  ابن سینای شهر بلداجی 
حاج حسن مردانی  ، حاج محمد کارگر ، حاج مهرداد نادری ، قربانعلی خاکسار و علیرضا رحمانی بلداجی 

حدیث عشق

حق معلم برشاگرد
حق معلم و استادت بر تو این است که او را بزرگ 
و محترم شماری و به مجلس او احترام گذاشته و 
به بیاناتش خوب گوش دهی و مشــتاق او باشی 
و با نزاکــت و احترام با او صحبت کنــی. وقتی از 
کسی ســوال کند جواب ندهی و در مجلس او با 
کسی سخن نگویی و نزد او از کسی غیبت نکنی و 

عیوبش را پوشانده و نیکی هایش را اظهار کنی... 
                                                       )امام سجاد علیه السالم(

7
-8

-1
-11

امام علی)علیه السالم(:
در پی روزی حالل بودن از کار آخرت بازنمی دارد.
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