
بهرام قاسمی در نشســت خبری دیروز خود در پاسخ 
به این ســوال که آیا قرار اســت ایران مجددا درباره 
برجام با آمریکا مذاکره کند، گفت: در انتخابات آمریکا 
صحبت های مختلفی درباره ایران شد. این مسئله فقط 
درباره ایران نبود و درباره ناتو و اروپا و جهان عرب نیز 

مباحثی مطرح شد.
در ادامه اهم سخنان قاسمی در این نشست را 

می خوانید:
  هرچه ترامپ به آغاز ریاست جمهوری نزدیک شود، 
مواضعش تعدیل می شــود. خردگرایــی در آمریکا تا 
اندازه ای اســت که منافــع آمریــکا و جامعه جهانی 
را به خطر نیندازنــد. با این حال ایران برای شــرایط 
مختلف گزینه های خود را دارد و اگر احســاس کند 
طرف آمریکایی می خواهد اقــدام خاصی انجام دهد، 

گزینه اش را اجرایی می کند.
  برجام یک توافــق دوجانبه نیســت؛ توافقی چند 
جانبه است که به تصویب شــورای امنیت هم رسیده 
و کار راحتی نیســت کــه برجام را زیر پــا بگذارند یا 
اجرایی نکنند و یا مذاکره مجدد صورت گیرد. درباره 
سیاست های هســته ای، قضاوت و جمع بندی نهایی 

نمی کنیم و سعی می کنیم شرایط را بسنجیم.
  )در مورد طرح اخیر دی میســتورا (: طرح ها درباره 
سوریه مقطعی اســت و نتوانســته به خاطر شرایط 
پیچیده سوریه به منصه ظهور برسد. این طرح ابتری 
اســت که به نتیجه ای نخواهد رسید. سوریه بازیگران 
بســیاری دارد و تجزیه آن )ســوریه( با مخالفت های 
جدی همراه است که به سادگی اتفاق نخواهد افتاد. ما 
معتقدیم این موضوع به جایی نرسیده که بخواهیم آن 

را جدی تلقی کنیم.
  )در مورد درخواست شورای همکاری خلیج فارس 
برای اخــراج ایران از ســازمان همکاری اســامی(: 

تحــرکات جدیدی از ســوی ریاض صــورت گرفته 
که شــدت بیشــتری از قبل پیدا کرده و این ناشی از 
مشکات درونی عربستان اســت؛ زیرا سعی می کند 

با تشکیل ائتافی، کشورها را علیه ایران جمع کند.
  عربستان راه غلطی را طی می کند که نشان می دهد 
خردگرایی الزم را ندارد. این کشور راهی را می رود که 
دیکتاتورهای خلع شده آن را طلب کردند. عربستان در 
درازمدت و میان مدت نمی تواند برای کشورهای عربی 

تعیین تکلیف کند که به سرانجامی برسد.
  ما روابط خوبی با کشــورهای مختلف داریم که از 
فشار عربستان سخن می گویند. عربستان باید به این 
فشارها پایان داده و به راه خردگرایی بازگردد. درباره 
سازمان همکاری اسامی هم امیدواریم این سازمان به 
جای واگرایی، به نقش اساسی خود توجه کند. ریاض 
باید پاســخگوی اقدام های خود در برابر کشــورهای 

اسامی باشد.
  اروپا پس از انتخاب ترامپ، به شدت از برجام حمایت 
کرده اســت. کشــورهای اروپایی در پارلمان اروپا با 
قطعنامه شان راهکار خود را درباره ایران نشان دادند. 
همچنیــن وزرای خارجه اتحادیه اروپــا قطعنامه ای 
درباره ایران صادر کردند که قطعنامه مثبتی بود؛ ولی 
نکته آن بیانیه، تاکید درباره برجام بــود. لذا دیدگاه 
اتحادیــه اروپا درباره برجام و ایران روشــن اســت و 

رایزنی های ما ادامه دارد.
  مناسبات ما در ســال های تحریم کاهش یافته بود 
و امیدواریم روابط ما با فرانسه توســعه پیدا کند؛ لذا 
همان گونه که بارها اعام کرده ایم، عاقه مند به توسعه 
روابط با کشورهای دنیا هستیم و آنها هم این مسئله 

را دنبال می کنند.
  فکر می کنیم امنیت و ثبات در منطقه تنها توســط 
کشورهای منطقه و همیاری خودشان اتفاق می افتد. 

ورود کشورهای بیگانه نه تنها حال مشکات نیست، 
بلکه در گذشته دستاویز اختاف ها و تجاوز شده است. 
برای همین هم توصیه می کنم به جای توسل به ناتو 
و کشــورهای بیگانه، کشــورهای منطقه با همکاری 

یکدیگر به ثبات خود کمک کنند.
  )در واکنش به نامه ۱۱ کشور عربی به شورای امنیت 
درباره ایران(: عربســتان مبتکر این سناریوهاست و 
برخی از کشورهای همراهی کننده با ریاض، به صورت 
جدی می توانند همراه عربســتان باشــند ولی برخی 
واقعا همراه با سعودی ها نیســتند. این رفتار از سوی 
کشورهایی که همراه و دوست ایران هستند، قابل قبول 
نیست. این مسئله ریشه در وضعیت داخلی عربستان و 

وضعیت عربستان در یمن و اروپا و آمریکا دارد.
  عربستان دچار یک تصور واهی شده که فکر می کند 
با داشتن دشمنی که از نظر او ایران است، می تواند بر 
مشکاتش فائق شود و به همین خاطر به تاش های 
مذبوحانه خود افزوده اســت. با توجه به دوران انتقال 
در آمریکا فکر می کند از رهگذر این مسئله، می تواند 
مشــکاتی برای ایران و منافعی برای خود ایجاد کند 
که از کم دانی و نادانی آنهاست. البته ما از کشوری که 
بانی تروریسم است و تروریسم را ترویج کرده، انتظار 
نداریم بتواند در این برهــه تصمیم عاقانه ای بگیرد؛ 
ولی مردم جهان و منطقه، قدرت تشخیص مشکات و 

فهم مسائل را دارند.
  )درباره ادعای آژانس مبنی بــر افزایش ذخایر آب 
ســنگین ایران(: تا آنجایی که بتوانیم و طرف مقابل 
بخواهد، بر تعهداتمان پایبند خواهیم بود؛ ولی پاسخ 
شــما را ســازمان انرژی اتمی داد و مواضع کشور را 

بیان کرد.
  بیش از هفتاد الیحه پس از برجام در کنگره تصویب 
شده که هرکدام می توانست مغایر با برجام باشد؛ ولی 
تا ضمانت اجرا پیدا نکند، موجب نقض برجام نیست. 
با اجرای آنها،ایران هم پاسخ خواهد داد و برای همین 
مسئله جای نگرانی ندارد. همان طور که در مذاکرات 
برجام با تیزبینی و پاسخ مناســب به توافق رسیدیم، 
در شــرایط کنونی نیز با تیزبینی پاســخ می دهیم و 
شرایط را رصد می کنیم. چون هنوز این مسئله عملی 
نشده است، آن را جدی نمی گیریم ولی مواضع نظام 
 مشخص اســت و بر ســر منافع ایران و نظام سازش 

نخواهیم کرد.
  )در مورد ادعای رسانه های سعودی مبنی بر تاش 
ایران با حمایت از اربعین برای تحت الشعاع قرار دادن 
مسئله حج(: عربســتان از این حرف های بی ربط زیاد 
می زند که بیشتر به طنز شبیه است. مسئله راهپیمایی 
اربعین و حج، دو مقوله جداست و ارتباط دادن آنها به 
هم و سوءاســتفاده از اعتقادات و آیین های مذهبی، 
امری نابجا و بی ثمر اســت. بیان این حرف ها از سوی 
عربستان، دور از انتظار نیست. آنکه باید پاسخگو باشد 
که چرا فاجعه منــا اتفاق افتاد و آنکــه زمینه حضور 
حجاج ایران را فراهم نکرد، دولت ریاض است و چون 

جوابی ندارند، به داستان سرایی روی می آورند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 از سعودی ها انتظار اتخاذ تصمیم های عاقالنه نداریم
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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان  
با اشــاره به مبارزه بــا حقوق های نجومی، فســاد و 
اشــرافی گری و همچنین تقویت روحیه انقابی گری 
از ســوی حاکمیت گفت: به نظر بنده ســتاد احیای 

امربه معروف و نهی از منکر بایــد به قرارگاهی تبدیل 
شــود که با آوردن همه نهادها در جلسات، مسائل را 
هدایت و پیگیری کند. ســردار ســرتیپ دوم پاسدار 

غامرضا سلیمانی بابیان اینکه باید...

ستاد احیای امربه معروف باید قرارگاهی
عمل کند

15

15

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی شهر :

بودجه فرهنگی شهر
پاسخگو نیست

3

بی رونقی معادن اصفهان
در کوهی از مشکالت

15

پسران پیشتاز
در تولد در استان اصفهان

3

بهبود نسبی تولید فوالد در مهرماه؛

عملکرد برتر ورق سازان اصفهانی 
نسبت به سایرین

7

استاندار چهارمحال و بختیاری:

پروژه های نیمه تمام
تکمیل می شوند

سکوت ویسی شکست؛

حادثه در سپاهان

وکیل مدافع علی مطهــری در این باره گفت: شــکایتی علیه مقام 
مســئول قضایی در اســتان خراســان رضوی و شهرستان مشهد 
تنظیم و به مرجع قضایی دادســرای کارکنان دولت تهران تحویل 

داده ام. مصطفی ترک همدانی در گفت و گو با ایسنا ...

امیر سرلشــکر عطاا... صالحی فرمانده کل ارتــش صبح دیروز در 
مراسم تودیع و معارفه فرمانده پیشین و جدید نیروی زمینی ارتش 
ضمن تسلیت ایام اربعین گفت: امیدواریم هر دو عزیز با علم هایی 

که به دست گرفتند در یگان های خود موفق باشند. وی ...

 شکایت »علی مطهری«
 از مقام قضایی در خراسان رضوی

امیر سرلشکر عطاا...صالحی فرمانده کل ارتش مطرح کرد:

دوره »راحت باش«
نباید دوره فریب باشد

2

2

14
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پیشنهاد سردبیر:
دوره »راحت باش« نباید دوره فریب باشد

عکس روزیادداشت

اخبار

دیدگاهارتشپارلمانسپاه

ســردار رمضان شریف ســخنگوی ســپاه در گفت وگویی با 
خبرگزاری ایلنا گفته اســت: این اقدامی مغرضانه اســت که 
کسانی تالش کنند، موضع گیری ها و رفتار سپاه را منصوب به 

یک دولت خاص بدانند.
سخنگوی سپاه در این گفت وگو تاکید می کند: جان فشانی 
که نیروهای مسلح و به ویژه نیروی دریایی سپاه انجام می دهد 
و اقتداری که می آفریند، حتما پشــتوانه مســتحکمی برای 
کسانی است که می خواهند مواضع سیاسی جمهوری اسالمی 

را پیگیری کنند.
سردار شــریف در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد 
ادعای برخی رســانه های آمریکا در مورد عدم تعامل دولت و 
سپاه نیز می گوید : هدف دشــمن ایجاد جریان دوقطبی در 
کشور است. رفتار سپاه، رفتار مشــخص و تعریف شده ای در 
چارچوب سیاست های نظام و تدابیر مقام معظم رهبری است 
که یکی از این  تدابیر هم حمایت از دولت است. االن دولت در 
بخش عمده ای مسئول رفاه و آسایش مردم و امنیت آنهاست، 
برای همین ســپاه یکی از حامیان جدی همه دولت هاست نه 
فقط این دولت؛ آن هم برای اینکــه دولت ها بتوانند خدمات 

خود را به مردم ارائه دهند.

دریادار حبیب ا... سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی صبح دیروز در نشست خبری با بیان 
اینکه نیــروی دریایی، نیروی تجهیزات محور اســت، 
اظهار داشت: قبل از انقالب آماده نگه داشتن تجهیزات 
برعهده مستشــاران خارجی بود و وقتــی آنها خارج 
شــدند، دشــمن فکر می کرد تجهیزات ما بالاستفاده 
شــده ولی تجهیزات در آن زمان بالفاصلــه آماده به 
 کار شــد و در عملیات مروارید دشــمن را شکســت 
دادیــم و دشــمن اصال فکــرش را هم نمی کــرد و تا 
 پایان دفاع مقدس نتوانســت در شــمال خلیج فارس 

حضور یابد.
دریادار ســیاری از اعزام 44 ناوگروه رزمی به آب های 
آزاد و آزاد کردن 5 ناوگروه دوســتی خبر داد و گفت: 
نیروی دریایی ارتش امنیت را در شمال اقیانوس هند 

برقرار کرده است.
وی با اشاره به اســکورت 3844 فروند کشتی تجاری 
و نفت کش توســط نداجا در خلیج عدن اظهار داشت: 
نیروی دریایی ارتش در حال ســاخت 2 منطقه بزرگ 

دریایی و 3 پایگاه در سواحل مکران است.

سردار رمضان شریف تاکید کرد:

سپاه یکی از حامیان جدی همه 
دولت هاست

فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد:

 ساخت 2 منطقه بزرگ دریایی 
و 3 پایگاه در سواحل مکران

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 

در واردات فناوری از آمریکا 
منعی نداریم

عارف:

دولت همچنان نیازمند ترمیم 
است 

 عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: از ســخنان 
مقام معظم رهبری چیزی دال بر عــدم رابطه علمی و فناوری 
با کشورهای مختلف از جمله آمریکا استنباط نمی شود و بعید 
می دانم منع رهبری از واردات کاالهای آمریکایی شامل دانش 

و فناوری های نوین هم بشود.
نماینده مردم ســبزوار در مجلس محور سیاست های اقتصاد 
مقاومتــی را به خدمت گرفتــن دانش و فنــاوری غیربومی و 
داخلی سازی آن دانست و خاطرنشــان کرد: واردات فناوری به 
توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی کشور کمک می کند و قطعا 
نباید کشور و صنعتمان را از داشتن آن محروم کنیم؛ البته نباید 
کشور را به استفاده از فناوری یک کشور محدود کرد بلکه باید 
سبدی از فناوری ها و علوم کشــورهای مختلف را برای رشد و 
اعتالی اقتصاد و صنعت کشور به خدمت بگیریم، بی توجهی به 

این مسئله در دراز مدت کشور را دچار مشکل می کند.
رییس کمیته ارتباطات مجلس یادآور شد: قرارداد رنو و پژو در 

گذشته مصداق این مسئله است.
ســبحانی فر همچنین از اعــالم آمادگی فیــات ایتالیا برای 

سرمایه گذاری در کشورمان خبر داد.

محمدرضا عارف، رییس فراکســیون امید مجلــس دهم، با 
اشاره به تالش برخی از نمایندگان برای استیضاح وزیر علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری در مجلس گفت: قطعــا درصورتی که 
ترمیم های بیشــتری در دولت انجام شــده  بــود، نیازی به 
استیضاح وزرا نبود و این در حالی است که به هرحال استیضاح 
حق نمایندگان و مجلس اســت و نمی توان آنها را از استیضاح 
منع کرد. عارف یادآور شد: بااین حال آن چنان که پیش ازاین 
اعالم شــده، راهبرد کوتاه مدت فراکســیون امیــد در قبال 
عملکرد دولت استیضاح نبوده و همواره ترمیم کابینه را به  طور 
جدی دنبال کردیم و آن چنان که شاهد بودید ترمیم هایی نیز 

انجام شد. 
عارف با اشاره به لزوم ترمیم در تیم اقتصادی دولت گفت: نظر 
ما این بود که بخش اقتصادی دولت نیز نیازمند ترمیم اســت. 
به هرحال مسائل معیشتی مردم و اشتغال جوانان از مهم ترین 
دغدغه های مردم و نمایندگان اســت و درصورتی که تحرک 
بیشتر در بخش اقتصادی با همین تیم امکان پذیر باشد، بسیار 
خوب اســت. در غیر این صورت، انتظار جامعه انجام ترمیم در 

بخش اقتصادی نیز خواهد بود.

واکنش دفتر آیت ا... علم الهدی 
به لغو سخنرانی مطهری در مشهد

 شکایت »علی مطهری«
 از مقام قضایی در خراسان رضوی

زمان نشست  قالیباف با متقاضیان 
تفحص از شهرداری مشخص شد

حمل 11 تن آب سنگین مازاد ایران 
به عمان

عکس یادگاری شاد دانش آموزان
با سردار نقدی 

پایگاه اطالع رســاني آیت ا...علم الهدي با توجه به حواشــي اخیر درباره 
لغو میتینگ سیاســي علي مطهري در مشــهد و ادعاي دخالت نماینده 
ولي فقیه در اســتان خراســان رضوي در این موضوع اطالعیه اي را روز 

یکشنبه منتشر کرد.
در این اطالعیه آمده است: 

با کمال تاســف امروز شــخصي که در جایــگاه هیئت رییســه مجلس 
قانون گــذاري این نظــام قــرار دارد از قدرتــي که به واســطه برقراري 
مردم ساالري دیني در این کشــور از مردم به امانت گرفته و جزو یکي از 
قدرت مداران این نظام اســت، اســتفاده کرده و رییس جمهور را تهدید 
مي کند که اگر پیگیري براي کشــف علل انحالل سخنراني من در مشهد 
را نکنید، مجلس فالن و بیســار مي کند!! و با تکیه بر قدرت خود به هر که 
مي خواهد تهمت و افترا مي زند که »امیدوارم این نامه از آقاي علم الهدي 
امام جمعه مشــهد نباشــد... لطفا براي ما روشــن فرمایید که حاکم در 
استان خراسان رضوي استاندار است یا دادســتان و امام جمعه؟« و گویا 
مي خواهد با این جمالت این طور القا کند که آیــت ا... علم الهدي جلوي 
سخنراني وي را گرفته است. بدین وسیله اعالم مي دارد آیت ا... علم الهدي 
اصال به چنین ســخنراني و مراسمي توجهي نداشــته است و این حق را 
دارد که علیه شــخص مفتري اقدام قضایي کند و در صورت عدم جبران 

تشویش اذهان عمومي توسط این شخص، اقدام خواهد شد.

در راستای خبر قبل در همین ستون که مربوط به انتشار بیانیه دفتر آیت 
ا...علم الهدی در مورد لغو سخنرانی نایب رییس مجلس بود ، وکیل مدافع 
علی مطهری در این باره گفت: شــکایتی علیه مقام مســئول قضایی در 
استان خراسان رضوی و شهرســتان مشــهد تنظیم و به مرجع قضایی 

دادسرای کارکنان دولت تهران تحویل داده ام.
مصطفی ترک همدانی در گفت و گو با ایسنا با بیان این مطلب، می گوید: 
در پی اقدام غیرقانونی یک مســئول قضایی در اســتان خراسان رضوی، 
شــکایتی به وکالت از آقای علی مطهری تنظیم و به دادســرای صالحه 
تقدیم شده اســت. وی افزود: دســتگاه قضایی در پرونده  شکایت دکتر 
علی مطهری در شهر شیراز به خوبی و شایسته رســیدگی ها را  به انجام 
رسانید و حتی دادســتان وقت عمومی و انقالب شیراز با دقت و وسواس 
الزم توانست تقریبا اکثر مقصران و متهمان را شناسایی و به دادگستری 
بســپارد. ترک همدانی گفت: با عنایت به اینکه پرونده در حال تحقیقات 

مقدماتی است از بیان جزییات قانونا معذورم.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس از نشست مشترک شهردار تهران و 
متقاضیان تحقیق و تفحص از شــهرداری تهران در هفته سوم آذرماه خبر 
داد. علیم یارمحمدی، گفت:  نشست مشترک محمدباقر قالیباف شهردار 
تهران و متقاضیان تحقیق و تفحص از شــهرداری تهران پس از تعطیالت 
اربعین حسینی، شــهادت امام رضا)ع( و رحلت پیامبر اکرم )ص( برگزار 
می شود و در صورت قانع کننده نبودن پاســخ های قالیباف در این جلسه، 
تحقیق و تفحص از شــهرداری تهران در نوبت رســیدگی در صحن علنی 

مجلس قرار می گیرد.

به گزارش خراســان، روز شــنبه یــک خبرنــگار روزنامــه آمریکایی 
وال اســتریت ژورنال مدعی شــد ایران ظرف دو روز آینده در حدود 11 
تن آب ســنگین به عمان ارســال خواهد کرد تا ذخایر آب سنگین این 
کشور به پایین تر از 130 تن برســد. این خبرنگار همچنین گفته بود که 
آب ســنگین ایران تحت پلمب آژانس بین المللی انرژی اتمی، در یکی از 
بنادر این کشــور آماده صدور اســت. در همین زمینه یک منبع آگاه در 
سازمان انرژی اتمی کشــورمان در گفت وگو با خبرنگار خراسان با بیان 
اینکه جمهوری اســالمی ایران طبق تعهدات خود در ماده 14 پیوســت 
یک برجام، اقدام به ارســال مازاد تولید آب ســنگین خود به عمان کرده 
خاطرنشــان کرد : ایران توانســت در مذاکرات هســته ای بــا قدرت از 
توانمندی تولید آب ســنگین خود حفاظت کرده و امروز سالیانه بیش از 
20تن آب سنگین تولید می کند که در شــمار بهترین و با کیفیت ترین 
محصوالت آب سنگین دنیاســت .وی افزود : در 10 ماه گذشته نیز ایران 
طبق سیاست های اصولی خود به تعهداتش در برجام عمل کرده و ارسال 
مازاد آب ســنگین خود به عمان در چارچوب این تعهدات و برای عرضه 
در بازارهای بین المللی این محصول و طبق تدابیر تجاری مسئوالن ذی 
ربط صورت گرفته اســت.این منبع آگاه با بیان اینکه 11 تن آب سنگین 
مازاد بر 130تــن ایران پــس از بارگیری در بندرعبــاس و با هماهنگی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز یکشــنبه در حال ارســال به سمت 
عمان اســت، تصریح کرد : این اقدام جمهوری اســالمی ربطی به برخی 
خبرسازی های رسانه های غربی و بهانه گیری های جدید آژانس نداشته 
و کامال طبق زمانبندی و رویه های معمول ســازمان انرژی اتمی صورت 
گرفته و با توجه به ادامه تولید آب سنگین با قدرت و با نشاط در اراک این 
روند تا زمانی که اقدامی جهت نقض عملی برجام از ســوی طرف مقابل 

دیده نشود، ادامه خواهد داشت.

سردار نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت هفته 
بسیج ، صبح دیروز  با حضور در جمع دانش آموزان دبیرستان البرز 

به سخنرانی پرداخت.

کافه سیاست

شورای روابط بین المللی کشورهای حاشــیه خلیج فارس موسوم به »کوگر« 
از کشورهای عربی و اســالمی به ویژه اعضای شــورای همکاری خلیج فارس 
خواست سخت ترین تصمیمات را در قبال ایران اتخاذ و این کشور را از سازمان 

همکاری  اسالمی اخراج کنند.
» طارق آل شــیخان « رییس کوگر در بیانیه ای بار دیگر ادعای کذب شلیک 
موشک به سمت مکه مکرمه را تکرار کرد و در ادامه مدعی شد ایران متحدانش 

را در یمن برای این اقدام تحریک کرده است.
وی افزود: پس از شــلیک موشــک مذکور ، میــزان کینه این کشــور علیه 
 پاک ترین مقدسات اسالمی و عدم توجه آن به مقدسات آشکار شد و این اقدام 
»پاســخی ســخت« و شایســته حفاظت از مطهرترین مکان های جهان را 
می طلبد.ادعاهای آل  شــیخان در حالی علیه ایران مطرح می شود که حمایت 
عربستان و برخی متحدانش از گروه های تروریســتی و آشوب ها و تنش های 

ناشی از این موضوع در کشورهای مختلف به اثبات رسیده است.

قدردانی ظریف 
از حجت االسالم 
والمسلمین زائری

»کوگر« خواستار اخراج 
ایران از سازمان های 

اسالمی شد!

در پی اظهار محبت حجت االســالم والمســلمین زائری و یاد کردن از وزیر امور 
خارجه در پیاده روی اربعین حسینی، محمد جواد ظریف ضمن قدردانی، خطاب 
به وی اظهار کرد: خوشا به ســعادت شــما که توفیق زیارت اربعین سید و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبدا...الحسین )ع( نصیبتان شد. از بزرگواری، مروت و مردانگی 
شما بسیار سپاسگزارم و از خداوند بزرگ آرزوی قبولی زیارت، سربلندی  در دنیا و 

پاداش و اجر در عقبی دارم. 
حجت االســالم زائری هنگام پیاده روی اربعین در عتبــات عالیات در مطلبی در 
فضای مجازی چنین نوشــت: االن در نجف هســتم و اگر خدا بخواهد عازمیم به 
ســمت کربال ... نیت کردم که امســال من نایب الزیاره دکتر ظریف باشم. آری... 
حاال چند قدم هم بــه نیت دکتر محمد جواد ظریف برمــی دارم؛ همان طور که از 
طرف امام)ره( و رهبر انقالب و شــهدا و علما و بســیاری از اولیای خدا و صلحا و 
 آشنایان و دوســتان نیت می کنم و قدم بر می دارم. امســال من نایب الزیاره دکتر

 محمدجواد ظریف هستم. 

بین الملل

دیده بان حقوق بشــر روز دوشــنبه پس از انــکار دولت 
میانمــار در مورد آزار و ســرکوب مســلمانان روهینگیا 
در اســتان راخیــن، با اســتناد بــه تجزیــه و تحلیل 
تصاویر ماهواره ای اعــالم کرد بیش از یــک هزار خانه 
روهینگیایی های مســلمان در روســتاهای شمال غرب 

میانمار با خاک یکسان شده است.
دولت میانمــار پس از حملــه هماهنــگ و مرگبار ماه 
گذشته به پســت مرزی پلیس این کشــور در نزدیکی 
مرز بنگالدش که در آن 9 نفر کشته شــدند، خانه های 

مسلمانان روهینگیا را در نزدیکی این منطقه ویران کرد.
به دنبال این خشــونت ها و کشــته شــدن ده ها نفر در 
منطقه ای روستایی به دست نیروهای امنیتی با استفاده 
 از بالگرد، براســاس آمار ســازمان ملل متحد دســتکم 

30 هزار نفر آواره شده اند.
نیروهای امنیتی براســاس گزارش رســانه های دولتی 
میانمار از حــدود 6 هفته قبل تاکنون دســتکم 70 نفر 
را پس از درگیری مرزی کشــته و بیــش از 400 نفر را 
بازداشت کردند، اما فعاالن حقوق بشر تعداد این افراد را 

به مراتب باالتر می دانند.
صدها نفر از روهینگیایی ها که مدت طوالنی است توسط 
دولت میانمــار مورد آزار و اذیت قــرار می گیرند، تالش 
کرده اند برای فرار از این خشــونت به ســمت بنگالدش 
بروند. شاهدان و فعاالن روهینگیایی، نیروهای دولتی را 
به کشتن مســلمانان، تجاوز به زنان و غارت و سوزاندن 
خانه های خود متهــم می کنند و دولــت میانمار نیز به 
ناظران بین المللی اجازه بررسی این اتهامات را نمی دهد.

دولت برآمده از تفکرات »آنگ سان سوچی« برنده جایزه 
صلح نوبل نیز منابع مســتقل را برای تاییــد وقایع اتفاق 
افتاده با محدودیت های قابل توجهی مواجه کرده است 
و حضور روزنامه نگاران و ســازمان های کمک رسانی در 
منطقه با اختالل مواجه شــده، اما شــواهدی از تخریب 

گسترده روستاها وجود دارد.
به نوشته تارنمای شــبکه خبر آســیا، دیده بان حقوق 
 بشر روز دوشــنبه اعالم کرد که تصاویر ماهواره ای نشان

 می دهد 820 ســاختمان روهینگیایی ها در پنج روستا 
بین 10 تا 18 نوامبر )20 تا 28 آبان( ویران شده است.

گروه حقوق بشر براســاس تجزیه و تحلیل ها اعالم کرد 
یکهزار و 250 خانه و ساختمان در طول فعالیت نظامیان 
نابود شده اســت. این در حالی اســت که دولت میانمار 
گفته است کمتر از 300 خانه در حمالت ستیزه جویان 
که به دنبال »ایجاد ســوء تفاهم بین نیروهای دولتی و 

مردم« هستند، نابود شده است.

دولت میانمار هزاران خانه 
مسلمانان را با خاک یکسان کرد

امیر سرلشــکر عطاا... صالحی فرمانده کل ارتــش صبح دیروز در 
مراسم تودیع و معارفه فرمانده پیشین و جدید نیروی زمینی ارتش 
ضمن تسلیت ایام اربعین گفت: امیدواریم هر دو عزیز با علم هایی 

که به دست گرفتند در یگان های خود موفق باشند.
وی درباره شخصیت و عملکرد امیرپوردســتان در نیروی زمینی 
افزود: کارهای بزرگی در هفت ســال گذشته صورت گرفت، طرح 
ثامن االئمه برای چابک ســازی نیروهای ارتش، تولید سالح های 
جذاب و ویژه برای مقابله با تهدیدات، ســاخت تانک و به خصوص 

دستیابی به تانک نوین در دوران ایشان صورت گرفت.
 فرمانده کل ارتــش تاکید کــرد: تجربیات مستشــاری در دوره

 امیر پوردســتان ساختار ســازمانی به خود گرفت. در دوره ایشان 
بهترین جوانان پذیرفته شدند و تحت تعلیم و تربیت قرار گرفتند.

امیر صالحی ادامــه داد:به کارگیری عملیات پهپاد در صحنه عمل، 
در عرصه فناوری اطالعات و مخابرات جمرهایی در نیروی زمینی 

ارتش ساخته شد که نیروهای دیگر نیز  از آن بهره می گیرند.
وی با اشاره به تاکیدات فرمانده کل قوا افزود:  اولویت مهم برای همه 
مسئوالن سیاسی و غیرسیاسی بصیرت است و مهم ترین نکته در 
بصیرت نیز دشمن شناسی است،اینکه دشمن چیست و کیست؟ 
اینکه چه چیــزی مردم را تهدیــد می کنــد، راحت ترین راه حل 
دشمن شناسی، شــناخت دشمن در نظر »دشــمن« است ؛یعنی 

اینکه چه کسی در نظر تهدیدات دشمن قرار دارد.
امیر صالحی افزود: باید بدانیم دشمن عرضی است یا طولی؟ یعنی 
ما االن با عراق دوست هستیم اما در طول هشت سال جنگ دشمن 
بودیم، این دشمن، دشمنی فصلی است.دشــمن طولی هیچگاه 
مقاصدش را در طول زمان نسبت به خود درک نمی کند.آمریکا با ما 

دشمنی طولی دارد، فکر نکنیم با خنده و دوستی، دشمنی با ما کنار 
می آید.هرگونه دلبستگی به آمریکا موجب ذلت ملت خواهد شد.به 

گرگ نباید دل بست.
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی اضافه کــرد: آمریکا تبدیل 
به گرگ شــده با این حال، او چطور می توانــد در برابر ایران کوتاه 
بیاید؟ مگر در کودتای 28 مرداد جمهوری اسالمی وجود نداشت؟ 
به مرور در برابر ایران تبدیل به گرگ شدند، هزینه لشکرکشی های 
آمریکا بر عهده نوکرانشان است که جنگ های نیابتی راه انداختند. 
فکر کنیم این موجود که جز گرگ صفتــی  راه دیگری ندارد با این 
بدهی می تواند به عنوان بزرگ تر دست کسی را بگیرد؟ آمریکا فقط 

می خواهد بَِکَند. او حرف زور می زند.
وی افزود: در شــرایط کنونی با تهدیدات نوینی روبه رو هســتیم. 
در این شــرایط باید از آن شــرایط ســنتی به ســمت ســاختار 
 آموزش و عملیــات نوین روی بیاوریم که زمینه هــای آن در دوره 
امیر پوردستان فراهم شده اســت، از امیر حیدری نیز می خواهیم 

این بسترها را با سرعت بیشتر به سمت عملیات ها سوق بدهد.
امیر صالحی تاکید کرد: امروز سردار سلیمانی مرواریدی در صدف 
حضرت آقاســت. از این تجربه ها اســتفاده کنیم. انتظار از نیروی 

زمینی این است نسبت به تهدیدات نوین به سمت آموزش برود.
وی گفت: در زمان جنــگ فقط امام)ره( بود، امــا ببینیم امام)ره( 
چه داشت که در برابر شرق و غرب ایستاد. امروز نیز خلف ایشان با 
قدرت ایستاده و از هیچ تهدیدی واهمه ندارد. اگر برخی در جلسه 
4 ســال پیش ما بودند، خبری از تهدید داعش نبود. ما بر اســاس 
یافته هایی گفتیم تهدیــد عملیاتی از غرب اســت. همه با تعجب 
پرسیدند غرب؟ ما به اتفاق سردار جعفری به بازدید منطقه رفتیم، 

آمدیم،گفتیم این تهدید در حال عملیاتی شــدن اســت حتی در 
محضر آقا نیز مطرح شــد. با مدرک گفتیم و  این تهدید امروز واقع 

شده است.
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی اضافه کرد: دشمن طولی با 
قرارداد و مذاکره از بین نمی رود و از دشــمنی دســت برنمی دارد، 
دوره »راحت باش« نباید دوره فریب باشد و کسی نباید گول بخورد. 
امروز، این دشمن به خاطر رهبری شجاع و ظرفیت نیروهای مسلح 
در خط مقدم قدرت اعمال اراده ندارد اما دنبال فرصت اســت زیرا 

این گرگ اهلی شدنی نیست.
وی گفت: در برابر گرگی که فقط قصد کندن و خوردن دارد، نباید 
کوتاه آمد، داعش و تکفیری ها در آینــده نزدیک از بین می روند و 

بساطشان جمع خواهد شد.
امیر صالحی اضافه کرد: دشمن پس از ناکامی در این عرصه دنبال 
تهدید دیگری اســت و ما بــرای آن جایــزه می گذاریم! هرکس و 
هر نیرویی از ارتش و ســپاه اگر تهدید آینده را شناسایی کند 20 
میلیون تومان جایزه دریافت می کند. اگر نیرویی از ســپاه یا ارتش 
ظرف یک ماه، مؤلفه هایــی  را ارائه کند که تهدید آینده کشــور 
چیســت؟ از کجا و  از چه زمانی شروع می شــود؟ این جایزه به او 

تعلق می گیرد.
در ادامه  این مراســم ا میر کیومرث حیدری فرمانده جدید نیروی 
زمینی ارتش ، امام خمینــی)ره( را پرچمدار عزت و افتخار انقالب 
اسالمی دانست و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به 
برکت وجود نورانی ولی امر مســلمین از سه تفاوت ماهوی با همه 
نیروهای مسلح دنیا برخوردارند. تفاوت در مشروعیت و مقبولیت 
یکی از این موارد اســت. تفاوت در ماموریت و تفاوت در سلســله 

مراتب فرماندهی دو تفاوت دیگر با سایر نیروهای مسلح دنیاست.
وی افزود: ما به خاطر وجود مبارک فرمانــده معظم کل قوا خدا را 
شاکر هستیم که اگر شاکر نباشیم ممکن است زندگی ما به مصیبت 
و گرفتاری ختم شــود.فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش با اشاره 
به انتصابش به فرماندهی جدید نیروی زمینی ارتش گفت: زیر بار 
مسئولیت سنگینی رفته ام و این مســئولیت امانتی گرانقدر است؛ 
ان شــاا...با شــهادت این امانت را به مســئول بعدی تحویل دهم. 
امیدوارم با شهادت در رکاب ولی امر مسلمین شرمنده ایشان نشوم 

و این امانت را با شهادت تحویل فرد دیگری دهم.
در پایان  امیر احمدرضا پوردســتان فرمانده پیشین نیروی زمینی 
ارتش و جانشــین فرمانده کل ارتش  که  این مراسم برای  تودیع 
ایشان نیز بود  با اشاره به سخنان امیر حیدری گفت: امیر حیدری 
تنها برای خود دعا کرد اما ما می گوییم ایشان به تنهایی حق ندارند 
شهید شوند)با خنده(. از فرمانده کل ارتش تشکر می کنم و خود را 
شایسته این جایگاه نمی دانم،ان شاا... بتوانم با همه وجود به اسالم 
و کشور خدمت کنم و با خود عهد می کنم تا پایان در خدمت نظام 

جمهوری اسالمی باشم.

 ما به خاطر وجود 
مبارک فرمانده 

معظم کل قوا خدا 
را شاکر هستیم 

که اگر شاکر 
نباشیم ممکن 

است زندگی 
ما به مصیبت و 
گرفتاری ختم 

شود

امیر سرلشکر عطاا...صالحی فرمانده کل ارتش مطرح کرد:

دوره »راحت باش« نباید دوره فریب باشد 
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
کدام صنايع بورسی تا شب عید کدام صنايع بورسی تا شب عید لیدر بازار هستند؟

لیدر بازار هستند؟

زنگنه:

افت ۶۰ دالری عادالنه است

شکايت استاندارد
از ۲ واحد صنعتی متخلف

ايرباس به زودی می رسد

یک کارشناس بازار ســرمایه گفت: در صورتی که ارز تک نرخی 
شود، قیمت خوراک پتروشیمی ها افزایش پیدا کرده و درنتیجه 
به افزایش هزینه منجر می شود. علی تیموری، مدیرعامل شرکت 
تامین سرمایه لوتوس پارسیان، با اشــاره به وضعیت صورت های 
مالی شرکت های بورسی گفت: به نظر می رسد مجموعه تحوالت 
بازارهای جهانی برای صنایع بورسی به منزله فرصتی برای تنفس 
باشــد. اکنون گروه هایی که به قیمت کاالهای اساســی وابسته 
هستند، جهشــی در صورت های مالی داشــته اند و این موضوع 
باعث خروج آهســته صنایع از رکود می شود. به نظر می رسد که 
تا پایان سال مالی 95، در EPS شــرکت های مربوط به کاالهای 
اساسی و صادرات، محور تغییرات رو به رشدی نسبت به سال های 
قبل دیده شــود. وی درخصوص تاثیرات تک نرخی شدن ارز در 
بورس گفت: تک نرخی شــدن ارز باعث منفعت صنایعی می شود 
که خریدهــای ریالی و فروش هــای دالری و به طــور خاص در 
صادرات فعالیت دارند. البتــه این امر بــرای صنایعی که رقبای 
بیرونی دارند، به عنوان عوارض نانوشته تلقی می شود. این موضوع 
باعث کاهش حاشیه سود پتروشیمی ها می شود، اما به قدر مطلق 
ســود در این صنعت لطمه ای نمی زند. دلیل کاهش حاشیه سود 
نیز این است که در پتروشیمی ها، خوراک دریافتی با ارز مبادالتی 
گرفته شــده و فروش محصوالت نیز با ارز آزاد انجام می شود. در 
صورتی که ارز تک نرخی شــود، قیمت خوراک پتروشــیمی ها 

افزایش یافته و به افزایش هزینه منجر می شود. 
تیموری درخصوص ادغام ســایپا برای تامین نقدینگی از طریق 
انتشــار اوراق مرابحه  در بازار ســهام گفت: هم اکنون شــرکت 
خودروسازی ســایپا مانند سایر شــرکت های خودروسازی، در 
وضعیت سودآوری مناسبی نیســت؛ هر چند سهام این شرکت از 
لحاظ نقدشوندگی در وضعیت خوبی قرار دارد. همچنین شرکت 

سایپا نیز به زودی مجددا صکوک منتشر می کند. 
وی افزود: هم اکنون شــرکت ایران خودرو نیز قصد انتشار اوراق 
مشارکت با حجم 700 میلیارد تومان را دارد؛ البته هنوز نوع اوراق 

مشخص نیست. 
تیموری در پاسخ به چرایی عدم انتشار اوراق استصناع برای سایپا 
به منظور توســعه خط تولید گفت: توسعه بخش تولیدی که فعال 
ســایپا در نظر دارد، به خرید مواد اولیه نیز مربوط می شــود؛ به 

همین دلیل نمی شد از اوراق استصناع استفاده کرد.

وزیر نفت از بشــکه ای 55 تا ۶0 دالر به عنوان قیمت عادالنه نفت 
نام برد و گفت: احتمال اینکه در نشست نوامبر وزیران نفت و انرژی 
اوپک به توافق برسند، زیاد است. بیژن زنگنه با بیان اینکه دبیرکل 
اوپک در این دیدار، گزارش مفصلی از فعالیت های انجام شده پس 
از نشست فوق العاده اوپک در الجزایر و مذاکراتی را ارائه کرد که با 
مقام های کشورهای عضو و غیرعضو این سازمان از جمله ونزوئال، 
عراق، کویت، امارات، عربستان، روسیه و ... در جریان سفرها یا در 
حاشیه نشست های بین المللی داشته اند، گفت: کشورهای عضو و 
غیرعضو اوپک در تالشند که در نشست عادی آذر ماه این سازمان 
در وین به تصمیمی جامع برســند و اطالعاتی که دبیرکل امروز 
به من دادند، دلگرم کننده است. به گزارش اقتصاد آنالین به نقل 
از مهر، وزیر نفت که امروز در حاشــیه دیدار با »محمد سانوسی 
بارکیندو« دبیرکل اوپک، در جمع خبرنگاران ســخن می گفت، 
تحوالت پیش روی بازار نفت را مثبت پیش بینی و اظهار کرد: نگاه 
مثبتی به تحوالت آینده دارم و فکر می کنم در آینده وضع بهتری 

خواهیم داشت.

مدیرکل اســتاندارد تهران، با اشــاره به انجــام ۱۶ هزار مورد 
بازرســی از مراکز تولید، خدمات و عرضه کاال در ســال جاری، 
از ابطال پروانه اســتاندارد ۳9 محصول صندلی اداری و مبلمان 
خانگی خبر داد. مســلم بیات، با بیان اینکه از ابتدای امســال 
تاکنون، بازرســی هایی در حوزه تولید واحدهای تولیدکننده 
صندلی اداری و مبلمان شــده اســت، گفت: پروانه استاندارد 
۳9فرآورده در این صنعت، به دلیل عدم تامین شرایط استاندارد 
ابطال شده  اســت. وی افزود: همچنین در جریان بازرسی های 
کارشناســان اســتاندارد از واحدهای این صنعــت، از دو واحد 
متخلف به نــام های »ابتــکار صنعت« در منطقــه چهاردانگه 
تهران به دلیــل تولید بدون مجوز اســتاندارد و مبلمان راحتی 
خانگی »نیلپر« در شهرک صنعتی پرند و جعل نشان استاندارد، 
به دادگاه شــکایت شد. به گفته مدیرکل اســتاندارد تهران، در 
جریان کمیته عالیم مهرماه این اداره کل، پروانه کاربرد عالمت 
اســتاندارد برای چهار برند صندلی اداری بــا نام های تجارتی 
»راشــن«، »لیوتاب«، »آرویــد« و »TRUST SEAT« صادر 
شــد. بیات همچنین به انجام ۱۶ هزار مورد بازرســی از مراکز 
تولید، خدمات و عرضه کاالهای مشمول استاندارد اجباری، در 
هفت ماهه نخست سال جاری اشــاره کرد و گفت: فعالیت تمام 
واحدهای تحت پوشش اســتان تهران، در جریان بازرسی های 
جاری از واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مراکز عرضه 
در قالب طاها )طرح اجرای هماهنگ اســتاندارد(، زیر ذره بین 
اســتاندارد قرار دارد و در برخورد با متخلفــان، بدون اغماض و 

مسامحه، مطابق قانون رفتار می شود.

رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری گفت: خرید هواپیمای 
ایرباس مراحــل پایانی خود را طی می کند و بــه زودی قرارداد 
آن امضا خواهد شد. علی عابدزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، 
اظهار کرد: انعقاد قرارداد خرید ایرباس بــه مراحل پایانی خود 
می رســد؛ مســائل فنی تا حد بسیاری روشن اســت، مسائل 
حقوقی نیز ادامه دارد و ان شاءا... در آینده نزدیک قرارداد خرید 
امضا خواهد شــد. وی همچنین درخصوص علت تاخیر ساعت 
پروازها گفت: تاخیــر زمان حرکت هواپیماها کــه در بعضی از 
پروازها اتفاق می افتد، علت های مختلفــی دارد اما واقعیت این 
است که شرایط شرکت های هواپیمایی و فرودگاه ها با نیازهای 
کشور منطبق نیســت. نیاز کشــور در بحث جابه جایی مسافر 
بسیار باالست؛ اما امکانات بســیار محدود است که این موضوع 

باید حل شود تا تاخیرها به حداقل برسد.

عبدالوهاب ســهل آبادی در برنامه مناظره شــبکه یــک با موضوع 
»مبارزه با قاچــاق کاال و ارز« کــه با حضور فعاالن و کارشناســان 
اقتصادي پخش شــد، اظهار داشــت: تنها راه مبارزه با قاچاق این 
است که ظرفیت هاي تولید در کشور تقویت شود؛ آن هم به گونه اي 
که بتوان با کاالهاي کشــورهاي دیگر رقابت کرد. وی در پاســخ به 
پرسشــی مبنی بر اینکه آیا روند فعلی مبارزه با قاچاق کاال در جهت 
ریشــه کنی این پدیده اســت، در اظهارنظري متفاوت ازمسئوالن 
بخش هاي دولتي، بیان داشــت: ما اصال معتقد نیســتیم که بعد از 
چندین ســال باید هنوز با قاچاق مبارزه کرد. ســهل آبادی افزود: 
بدون شک قاچاق از توســعه یافتگي اقتصادي جلوگیري مي کند اما 
اگر قرار بود در مبارزه با قاچاق اتفاقــي بیفتد، تاکنون افتاده بود. به 

اعتقاد وی، تنها راه مبارزه با قاچاق، تقویت تولید ملي است.

معاون وزیــر راه و شهرســازی، از ارائه خدمات ویژه شــرکت های 
هواپیمایی به زائران اربعین خبــر داد و گفت: طبق قرارداد ایرالین ها 
هر مســافری که از پرواز خود جا بماند، می توانــد از پرواز بعدی یک 
ایرالین دیگر به صورت رایگان اســتفاده کند. علی عابدزاده، رییس 
سازمان هواپیمایی کشوری، با اشــاره به ارائه خدمات ویژه از سوی 
شــرکت های هواپیمایی داخلی در ایام اربعین گفت: برای این ایام، 
ایرالین ها قراردادی منعقد کرده اند که طی آن مقرر شــد به یکدیگر 
خدمات پشــتیبان ارائه دهند؛ یکی از این خدمات، پذیرش مسافران 

جامانده از پرواز است.
 وی افزود: این عرف بین المللی است که ایرالین ها با یکدیگر قرارداد 
منعقد می کنند که چه در پروازهای بیــن المللی و  چه در پروازهای 

داخلی خدمات پشتیبانی به یکدیگر ارائه دهند.

تقويت تولید ملي؛ تنها راه 
مبارزه با قاچاق

پذيرش رايگان مسافران 
جامانده با پرواز بعدی

استاندار اصفهان گفت: نباید با اعالم آمارهای مختلف 
و متفاوت از میزان آالیندگی هوای استان اصفهان، به 

اعتماد مردم خدشه وارد شود.
رسول زرگرپور در جلســه ای که با هدف هماهنگی 
بیشتر بین محیط زیست، هواشناســی و بهداشت و 
درمان استان و مدیریت بحران استانداری تشکیل شد، 
بر هماهنگی جدی بین دستگاه های ذی ربط در ارائه 
آمارهای دقیق میزان آالیندگی هوای استان اصفهان 

و اطالع رسانی شفاف به مردم تاکید کرد.
وی با اشــاره به گــزارش مدیرکل مدیریــت بحران 
اســتانداری مبنی بر ارائه اخبار متفــاوت از وضعیت 
ناپایــدار جوی هفته قبل توســط محیط زیســت و 
هواشناســی و بازتاب آن در برخی رســانه ها، افزود: 
ســالمت عموم مردم برای ما از هر امری مهم تر است 
و اطالع رسانی صحیح، دقیق و به موقع، الزمه این امر 

است و مسئوالن در این ارتباط وظیفه دارند.
استاندار اصفهان با بیان این مطلب که اعتماد عمومی 
در هر زمینه ای بزرگ ترین ســرمایه برای مسئوالن 
است، گفت: نباید با اعالم آمارهای مختلف و متفاوت 
به این اعتماد و ســرمایه عمومی خدشــه وارد شود. 
وی با اشــاره به گزارش مدیران کل محیط زیســت 
و هواشناســی درخصوص تعداد ایســتگاه های فعال 
سنجش آلودگی هوا در اســتان تصریح کرد: مبنای 
اعالم وضعیت آلودگی هوا نمی تواند تنها یک ایستگاه 
باشد بلکه باید تلفیقی از میانگین ایستگاه های موجود 
سه دســتگاه محیط زیست، هواشناســی و در آینده 

شهرداری اصفهان در نقاط مختلف باشد.
زرگرپور در این ارتباط، بر هماهنگی کامل بین محیط 
زیست و هواشناسی و بهداشــت و درمان در ارائه آمار 
تاکید کرد و عنوان داشــت: الزم اســت ۱00 درصد 
اطالعات با همدیگر رد و بدل شده و یک عدد میانگین 
طبق روش علمی جهت اطالع به مردم اعالم شــود. 
وی در پایان، بر افزایش تعداد ایســتگاه های سنجش 
آالیندگی هوا به استانداردهای کشوری و بین المللی 
و همچنین نصب این ایستگاه ها در نقاطی که از لحاظ 

علمی و فنی منطبق با استانداردهاست، تاکید کرد.
شایان ذکر است در ابتدای این جلسه مدیران محیط 
زیســت، هواشناســی، مدیریت بحران و بهداشت و 
درمــان، گزارشــی از آخرین وضعیــت آلودگی هوا، 
اقدامات انجام شــده و نحوه اطالع رسانی درخصوص 

وضعیت آالینده ها ارائه کردند.

استاندار اصفهان:

 نبايد با اعالم آمارهای متفاوت
به اعتماد مردم خدشه وارد شود

درشهر

به گزارش ایمنا، در اســتان اصفهان نیز حدود هزار و ۱00 
معدن وجود دارد که در ۶ گروه معــادن فلزات، غیرفلزات، 
سنگ های تزئینی، ســنگ آهک، خاک رس و شن و ماسه 
و ســنگ آهک الیه قرار دارنــد. اما به دلیــل رکود حاکم 
بر بازار طی دو ســال اخیر تولیدات آنها کاهش بســیاری 
داشته و حتی ۳0درصد معادن استان در وضعیت غیرفعال 

قرار دارند.
از سوی دیگر مدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت می گوید: مشــکل معدن این اســت که 
میانگین حفاری های این بخش هنوز به 50 متر نرسیده؛ در 
حالی که این رقم در برخی از کشورهای دنیا باالی 2کیلومتر 
است. اسداله کشاورز تاکید می کند: در نظر داریم میانگین 
عمق اکتشــافات در معدن را به ۱50 متر برسانیم که این 

اتفاق، انقالبی در بخش معدن کشور خواهد بود.
میانگین حفاری معادن کمتر از 5۰ متر

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد هر کشوری می تواند متکی به 
معدن باشــد، می افزاید: این اتفاق موجب افزایش اشتغال 
در کشور، همچنین تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی 

خواهد شد. به گفته کشــاورز، ایران جزو ۱0 کشور معدنی 
دنیاست اما هنوز در اکتشافات خود به 50 متر هم نرسیده 
و اگر به ۱50متر دست یابد شرایط بهتری در سطح جهان 
پیدا خواهد کــرد. وی با بیــان اینکه ما در بحــث اقتصاد 
مقاومتی تعریف پهنه های اکتشافی معدن را مطرح کردیم، 
تاکید می کند: در این راســتا ۱20 پهنه اکتشافی معدن را 
در فضایی به مســاحت ۱2 هزار کیلومتر مربع در کشــور 

تعریف کردیم.
صدور پروانه بهره برداری معــدن در 7 درصد 

مساحت کل کشور
وی تصریــح کــرد: در ایــن پهنه بنــدی ها ما بــه دنبال 

پتانسیل های بزرگ معدنی در کشور هستیم.
مدیــر کل دفتر امور اکتشــافات وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت افزود: هم اکنون در 7 درصد مســاحت کل کشــور 
پروانه بهره برداری معدن صادر کردیم که بسیار ناچیز است؛ 
همچنین تعداد مجوزهــای صادره در ایــن بخش معادل 
۱8هزار پروانه اســت. از ســوی دیگر در بحث بهره برداری 
معادن، برای ۱20 هزار نفر اشــتغال زایی مســتقیم ایجاد 

شــده اســت. وی گفت: فضای اکتشــافات معدن تخریب 
زیادی ندارد و با این کارگروه ها به دنبال تلطیف فضای کار 
معدن داران هستیم. کشاورز همچنین درخصوص صالحیت 
فنی و مالی معــدن داران و گالیه فعــاالن این بخش، بیان 
داشــت: در این فضا معدن داران واقعی بــه این عرصه وارد 

می شوند اما سعی در متعادل کردن این شرایط داریم.
معادن راکد و بیکاری شاغالن

از سوی دیگر عضو هیئت مدیره انجمن معادن معتقد است 
به دلیل رکود بازار و شــرایط اقتصادی، این معادن تعطیل 

شده  یا با حداقل ظرفیت به فعالیتشان ادامه می دهند.
جمشــید موالیی با اشــاره به اینکه حدود نیمی از سنگ 
کشور در استان اصفهان تولید می شــود و با آمار موجود از 
تعطیلی معادن کشــور، می توان گفت تعداد زیادی از این 
معادن تعطیل نیز در اســتان قرار دارند، می افزاید: ازطرفی 
با تعطیلی این معادن بســیاری از کارخانه ها دچار مشکل 
نقدینگی شده و اقدام به تعدیل نیرو کرده اند.تعداد زیادی از 
معادن کشور، راکد و میزان زیادی از شاغالن نیز بیکار شده 

یا خواهند شد.
مغفول مانــدن بخش معدن در برنامه ششــم 

اقتصادی کشور
رییس خانه صنعت، معــدن و تجارت اســتان اصفهان در 
بررسی مشکالت معادن، مسائل محلی را مهم ترین مشکل 
معدن کاران این استان برای استخراج مواد معدنی می داند 
و می گوید: متاســفانه دامــداران و روســتاهای نزدیک به 

معدن ها، همواره با فعالیت معدن کاران مشکل دارند.
اســرافیل احمدیه از مغفول ماندن بخش معدن در برنامه 
ششــم اقتصادی کشــور انتقاد می کند و می گوید: بخش 
معدن می تواند درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد کند. 
وی با اشاره به توافق بین ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
با منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهــان می افزاید: 
براساس این توافق، تالش شده است بخش معدن با رعایت 

موازین قانونی توسعه پیدا کند.
فروش بلندمدت محصــول های معدنی؛ چالش 

بزرگ معدن داران
 رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز از همگرایی تشــکل های 
معدنی استان می گوید و می افزاید: هم افزایی تشکل های 

معدنی می تواند مسائل بخش معدن را سریع تر حل کند.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی، فروش بلندمدت محصول های 
معدنی را یکی از چالش های این بخش می داند و می گوید: 
مالیات بر ارزش افزوده و حقوق دولتی باید بر اســاس نحوه 

فروش آنان دریافت و الزم است این مورد تسهیل شود.

با وجود پتانسیل صادرات بخش معدن و افزايش اشتغال صورت گرفته است؛

بی رونقی معادن اصفهان در کوهی از مشکالت

حدود نیمی از سنگ 
کشور در استان اصفهان 

تولید می شود و با آمار 
موجود از تعطیلی معادن 

کشور، می توان گفت 
تعداد زيادی از اين 

معادن تعطیل نیز در 
استان قرار دارند

کشــور ايران در بین غنی ترين کشــورهای جهــان به لحاظ تعــدد منابع معدنــی قرار دارد. امــا با وجود 
سرمايه گذاری های بســیار برای راه اندازی معادن به دلیل نبود نقدينگی، افزايش هزينه های تولید، فشارهای 
مالیاتی، دريافت حقوق دولتی و تورم سال های گذشته، هم  اکنون معادن کشور و بخصوص اصفهان، از نظر میزان 
تولید، شــرايط خوبی ندارند و تعداد زيادی از آنها به دلیل رکود بازار در حالت تعطیلی يا نیمه تعطیلی به ســر 

می برند.

در مهرماه امسال یک میلیون و2۱7 هزار تن شمش فوالد 
توسط فوالدســازان بزرگ کشــور نظیر فوالد خوزستان، 
ذوب آهن، فوالد مبارکه، هرمزگان، ســبا، خراسان و گروه 
ملی فوالد تولید شده اســت که این عدد نسبت به مهرماه 

سال قبل 5/8درصد رشد را نشان می دهد.
صنعت فوالد به عنوان صنعتی مــادر و دارای مزیت، طی 
سال های اخیر مشکالت فراوانی را به خود دیده و اتفاقاتی 
نظیر تحریم هــای ظالمانه، جهــش ارزی، افزایش قیمت 
انرژی، تزریق نیــروی کار مازاد، افــت قیمت های جهانی 
و عدم تناســب در زنجیره تولید، باعث شــده فوالدسازان 

کشور سال های سختی را سپری کنند.
با این حال از ابتدای امسال، وقوع برخی رخدادها از جمله 
وضع تعرفــه واردات، افزایش قیمت هــای جهانی، تقویت 
تقاضای داخل، فراهم شــدن امکان صادرات و بهره برداری 
طرح هــای پایین دســتی، وضعیــت را تا حــدی به نفع 
فوالدسازان رقم زد تا پس از گذشــتن از سال بحرانی 94، 
صنایع فوالدســاز پس از افت چند درصدی تولید و دپوی 
گسترده محصوالت به دلیل مشــکالت فروش، مجددا در 

مسیر تولید قرار گرفته و بهبود شرایط راتجربه کنند.
افزايش تولید فوالد در مهرماه

بررســی آمارهای تولید زنجیــره فوالد در مهر ماه ســال 
جاری، نشــانگر افزایش تولید و مناســب تر شدن فضای 
کســب و کار در صنعت فوالد اســت. بر این اساس و طبق 
گزارش ســازمان توســعه صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، 
تمامی محصــوالت موجود در زنجیره تولیــد فوالد اعم از 
کنستانتره ســنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی و شمش با 
رشد مناسب در تولید مواجه شــده اند و بیشترین رشد در 
تولید گندله با ۳۶ درصد افزایش نســبت به مهرماه ســال 

گذشته ثبت شده است.
در مجموع در مهرماه سال جاری یک میلیون و 2۱7 هزار 
تن شمش فوالد توســط فوالدســازان بزرگ کشور نظیر 
فوالد خوزستان، ذوب آهن، فوالد مبارکه، هرمزگان، سبا، 
خراسان و گروه ملی فوالد تولید شده که این عدد نسبت به 

مهرماه سال قبل 5/8درصد رشد را نشان می دهد.
عالوه بر اینکه در ســال جــاری تا پایان مهرمــاه بیش از 
8میلیون و 4۱۶ هزار تن شمش تولید شــده که این عدد 

نســبت به بازه زمانی مشابه ســال قبل ۱/2درصد افزایش 
یافته است.

عملکرد موفق اصفهانی ها در تولید فوالد
فوالدســازان اصفهانی به دلیل در اختیار داشــتن حدود 
70 درصد از بازار فوالد کشور، همیشــه نقش اصلی را در 
پیشرانی صنعت فوالد ایفا کرده اند و در مهرماه سال جاری 
نیز آمارها حاکی از عملکرد موفق دو شــرکت ذوب آهن و 

فوالد مبارکه است.
فوالد مبارکه در بخش گندله ســازی با تولید ۶۳۱ هزار و 
500 تن گندله، مقام اول تولید این محصول در کشــور را 
حفظ کرده و توانسته است تولید خود را در این ماه نسبت 

به مهر ماه سال گذشته ۱۱درصد افزایش دهد.
گفتنی اســت میزان تولید کل سال فوالد مبارکه در بخش 

گندله، 4 میلیون و ۳۱۳ هزار تن گزارش شده است.

تولید آهن اســفنجی فوالد مبارکه نیز در این ماه صعودی 
بوده و این شرکت توانسته است با تولید 57۳ هزار تن آهن 
اســفنجی در مهر ماه و ۳/8میلیون تن در کل سال، میزان 

تولید خود را 20 درصد افزایش دهد.
ســایر زیر مجموعه های فوالد مبارکه از جمله هرمزگان و 
سبا نیز در این ماه توانســته اند تولید آهن اسفنجی خود را 

به ترتیب ۳7 و 2 درصد افزایش دهند.
افزايش تولید فوالد خام در کشور

در مهرماه سال جاری بیش از ۱/2میلیون تن شمش فوالد 
در کشــور تولید شــده و تولید این محصول در کل ســال 
تا پایان مهر ماه بــه 8 میلیون و 4۱۶ هزار تن رســیده که 
نسبت به بازه زمانی سال قبل 2 درصد رشد داشته است. در 
حوزه تولید شمش اما ذوب آهن روند منفی سال های قبل 
را حفظ کرده و نتوانســته بهبودی در وضعیت خود ایجاد 

کند و از همین رو تولید شمش این کارخانه در مهر ماه در 
قیاس با مهر ماه سال گذشــته با ۱5 درصد کاهش همراه 

شده است.
در فوالد مبارکــه وضعیت به گونه ای دیگــر رقم خورده و 
تولید شــمش در مجتمع های مبارکه، هرمزگان و ســبا 
مجموعا با ۱5درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
به ۶45 هزار تن در مهر ماه و 4/2میلیون تن در کل ســال 

رسیده است.
رونق در تولید ورق گرم

محصوالت نهایی فوالدی به محصوالتی اطالق می شــود 
که پــس از تولید شــمش و انتقال آن بــه واحدهای نورد 
ســرد و گرم در این واحدها، تولید و عمــده ارزش افزوده 
صنعت فوالد در جهــان نیز بر پایه تولیــد این محصوالت 

حاصل می شود.
در ایران طیف گســترده ای از محصوالت فــوالدی تولید 
می شــوند که عمده آن در چند گروه انــواع ورق، میلگرد، 
تیرآهن، کالف، شــمش کاالیی و برخی از محصوالت ویژه 
طبقه بندی می شوند و ســایر محصوالت نهایی نظیر لوله، 
پروفیل، ناودانــی، ریل و... نیز در زیر گــروه این گروه های 

عمده قرار می گیرند.
بر اســاس آمار اعالمی ایمیدرو، در ســال جاری بیشترین 
رونق تولید در محصوالت فوالدی در ورق گرم ثبت شــده 
و دو شــرکت فوالد مبارکه و نورد و لوله اهواز توانســته اند 

تولید این محصول را با رشد همراه کنند.
فوالد مبارکه با تولید 449 هزار تــن ورق گرم در مهرماه، 
تولید کل سال خود را به ۳ میلیون و ۳۳4 هزار تن رسانده 
که نسبت به کل تولید ســال قبل بدون تغییر است و این 
ثبات تولید در حالــی رخ داده که تولیــد کل محصوالت 
فوالدی در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد 

کاهش را نشان می دهد.
 بررســی آمارهای فوق نشــان می دهد تولید ورق گرم به 
دلیل وجود بازارهای صادراتی و بعضا تحرکات بازار داخل 
نسبت به ســایر محصوالت فوالدی )میلگرد و تیرآهن( که 
عمدتا با بازار ســاختمان در ارتباط هستند، رونق بیشتری 
داشته و امید می رود رشــد صنعت فوالد نیز از این ناحیه 

شارژ شود.

بهبود نسبی تولید فوالد در مهرماه؛

عملکرد برتر ورق سازان اصفهانی نسبت به سايرين

فوالد

اخبار
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

پنیر طول عمر را افزايش می دهد

سالمت بدن با وضعیت دســتگاه گوارش ارتباطی تنگاتنگ دارد. به طوری 
که در صورت وجود اختاللی در فعالیت آن، مشکالت زیادی برای بدن ایجاد 
خواهد شد. در این مطلب توصیه هایی ســاده در رابطه با سالمت دستگاه 

گوارش ارائه می شود:
بهداشت را رعايت کنید: عدم رعایت بهداشــت مواد غذایی، به اسهال، 
تهوع و دیگر مشکالت گوارشــی می انجامد. غذاهای سرد را به صورت سرد 
و غذاهای گرم را به صورت گرم نگه دارید. برای ســبزیجات و گوشت ها از 

تخته های جداگانه استفاده کرده و لبنیات پاستوریزه مصرف کنید. 
رژيم غذايی خود را کنترل کنید: اگر با مصرف لبنیات دچار نفخ و درد 
شکم می شوید، از شیر بدون الکتوز اســتفاده کنید. اگر در صورت مصرف 
حبوبات دچار نفخ می شوید، آنها را چند ســاعت قبل از پخت، خیسانده و 
آب آن را دور بریزیــد. اگر با مصرف غذاهای اســیدزا ماننــد چای، قهوه، 
گوجه فرنگی و غذاهای ترش دچار ســوزش معده می شوید از خوردن  آنها 

اجتناب کنید.
مصرف فیبر را افزايش دهید: متخصصان تغذیه توصیه می کنند روزانه 
۲۰ تا ۳۵ گرم فیبر مصرف کنید. منابــع خوب فیبر، غالت کامل، حبوبات، 
آجیل، میوه ها و سبزیجات هســتند که به رفع یبوست کمک کرده و  باعث 
کاهش قند و کلســترول خون می شــوند. از آنجایی که این مواد خاصیت 
ســیر کنندگی دارند، اشــتها را کم کرده و به کاهش وزن کمک می کنند. 
برای جلوگیری از ایجاد نفخ، مصرف فیبر را به طور تدریجی افزایش دهید. 
پروبیوتیک ها باکتری های مفید موجود در روده هســتند که به هضم غذا، 
تولید و افزایش جذب ویتامین ها و اسیدهای آلی کمک می کنند. بعضی از 
مواد غذایی مانند ماست، حاوی پروبیوتیک هستند. تحقیقات نشان داده اند 
که پروبیوتیک ها برای درمان اسهال، سندروم روده تحریک پذیر )IBS( و 
بیماری التهابی روده )IBD( مفید هستند. سندروم روده تحریک پذیر نوعی 
اختالل در عملکرد روده اســت که با درد مزمن در ناحیه شــکم، احساس 
ناراحتی، نفخ، اسهال و یبوست متناوب بروز می کند. بیماری التهابی روده 
نیز نوعی بیماری اســت که طی آن دیواره روده متورم، ملتهب و زخمی و 
در نتیجه موجب مشکالت گوارشــی می شود. عالئم این بیماری به قسمت 

درگیر در مجرای گوارشی بستگی دارد.
به مقدار کافی آب بنوشید: مایعات به دفع مواد زائد از بدن کمک کرده و 
باعث احساس شادابی می شوند. توصیه می شود روزانه ۸ لیوان آب و مایعات 
بنوشــید. مصرف میوه ها و ســبزیجات تازه که به طور طبیعــی دارای آب 

هستند نیز مفید است.

 تحقیقات آزمایشــگاهی نشــان می دهد رژیم غذایی نامناســب در طول 
بارداری عــوارض وخیمی برای ســالمت قلب کــودک در آینــده دارد. 
دانشمندان مرکز ســالمت دانشــگاه وایومینگ آمریکا، سالمت قلب بچه 
بابون های در حال رشــدی را که مادرشان در طول بارداری تغذیه نامناسب 
داشــتند مطالعه کردند و دریافتند که قلب بابون های متولدشــده از این 
مادران به شــدت متفاوت از بابون های مادران تغذیه شــده با رژیم غذایی 
عادی بود. به طورکلی قلب این بابون ها بدشــکل بود، در پمپاژ خون از هر 
یک از دهلیزهای قلب و در بقیه قسمت های بدن، کارآمدی کمتری داشت 
و به نظر می رسید سریع تر پیر می شود. بدتر اینکه این تغییرات با رسیدن 
بابون به سن ۵ سالگی که معادل ۲۰ سالگی در انسان هاست، کامال مشهود 
بود و این موضوع نشان می دهد که چقدر تاثیرات رژیم غذایی نامناسب در 
طول بارداری، بلندمدت و طوالنی است. به گفته محققان، تغذیه نامناسب 
مادر در طول بارداری منجر به بروز مشکالت قلبی در کودک تا ۲۰ سال بعد 
می شود. این تیم تحقیق اذعان می کند که نوع تغییرات قلبی مشاهده شده 
در حیوانات، مشکالت قلبی مزمنی نظیر بیماری قلبی، سکته و دیابت را در 

افراد به همراه دارد.

 طبق یک مطالعه جدید، برخی افراد به طور ژنتیکی عالقه به مصرف نمک 
دارند و آنقدر این چاشــنی را به غذایشــان می زنند که احتماال قلبشان در 
معرض خطر قرار می گیرد. محققان دانشگاه کنتاکی دریافته اند تغییرات 
ژنتیکی موجب می شــود برخی افراد تمایل بیشتری به مصرف چاشنی ها 
بخصوص نمک داشته باشند. جنیفر اسمیت، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »این افــراد حدود دو برابر بیشــتر از محدودیت روزانه که از 
سوی متخصصان قلب توصیه می شــود، نمک مصرف می کنند.« در این 
تحقیق، تمرکز روی ژن موســوم به TAS۲R۳۸ بوده است که تغییرات آن 
موجب می شود قوه تشخیص فرد در مورد طعم های تلخ و تند بیشتر شود. 
مطالعات قبلی نشــان داده اند که افراد حامل این دسته از تغییرات ژنتیکی 
در TAS۲R۳۸ بیشتر از غذاهای سالم برای قلب که مزه تلخی دارند نظیر 
کلم بروکلی یا سبزیجات با برگ های سبز تیره، اجتناب می کنند. اسمیت 
تصمیم به آزمایش این موضوع داشــت که آیا این ژن منجر به استفاده فرد 
از نمک بیشــتری در رژیم غذایی اش می شود؟ مصرف بیش از اندازه نمک 
منجر به بروز فشارخون باال می شود که ریسک حمله قلبی و سکته را در پی 
دارد. تیم تحقیق، رژیم غذایی ۴۰۷ نفر را در منطقه روســتایی کنتاکی که 
دارای دو یا چند فاکتور پرخطر بیماری قلبی بودند بررسی کردند. محققان 
همچنین آزمایش ژنتیک را روی شــرکت کنندگان انجام دادند تا دریابند 
کدامیک حامل تغییر ژنی بودند. به گفته اسمیت، »ما دریافتیم افرادی که 
طعم تلخ را بیشتر احساس می کردند 1/9برابر بیشتر از دستورالعمل های 
مصرف سدیم یا نمک تبعیت نمی کردند.« پزشکان مصرف بیش از ۲/۳گرم 
نمک را در روز توصیه نمی کنند. به گفته محققــان این گروه از افراد به این 
دلیل تمایل بیشــتری به مصرف نمک دارند چراکه طعــم نمک، مزه تلخ 

برخی از غذاها را از بین می برد.

یک متخصص طب ســنتی گفت: تغییر رژیم غذایی و استفاده از گیاهان 
دارویی، ابتال به بیماری های خونی را کاهش می دهد. خدامی متخصص 
طب سنتی، با اشــاره به تاثیرات گیاهان بر سالمت خون گفت: هرگیاهی 
باتوجه به خاصیت های خود، بر خون انســان تاثیر می گذارد. وی با بیان 
اینکه مصرف زنجبیل بیماری گوارشــی افراد را بهبود می بخشــد، اظهار 
داشــت: این گیاه باعث بهبود حالــت تهوع، اســتفراغ و کاهش دردهای 
عضالنی می شــود. این متخصص طب ســنتی بــا اعــالم اینکه تخمه 
آفتابگردان حاوی موادی نظیر فســفر، پتاســیم، آهــن، روی و ویتامین 
B اســت، تصریح کرد: کاهش اسهال خونی و ســرطان ریه، جلوگیری از 
سرماخوردگی، تشــکیل سنگ در کلیه و لخته شــدن خون، از مهم ترین 
فواید مصرف تخمه آفتابگردان اســت. به گفته وی، مصرف ســیر باعث 
تصفیه خون و جلوگیری از تشکیل پالک های خونی، کاهش کلسترول و 
تری گلیسیرید می شود و در بهبود جریان خون نقش بسزایی دارد. خدامی 
با بیان اینکه هندوانه دارای لیکوپن است، اذعان داشت: لیکوپن، رنگدانه ای 
طبیعی در هندوانه اســت که با مصرف آن، از ورود آب به بافت های خونی 
جلوگیری می شــود. وی با اشــاره به تاثیر لیموترش در رفع عفونت بدن 
گفت: به دلیل اینکه لیموترش حاوی سیترات ســدیم است، مصرف این 

گیاه باعث تصفیه خون و جلوگیری از چسبندگی رگ ها می شود.

نکاتی درباره سالمت دستگاه گوارش

تحقیق جديد نشان می دهد؛

تبعات تغذيه ناسالم در طول بارداری 
بر سالمت قلب کودک

تحقیقات جديد نشان می دهد؛

تغییرات ژنی؛ عامل مصرف باالی نمک

با مصرف اين گیاهان سالمت خون 
خود را تضمین کنید

مطالعه جدید نشــان می دهد میزان ویتامین D بر شانس زنده 
ماندن بیشتر بیماران مبتال به سرطان سینه تاثیر دارد. محققان 
موسسه سرطان رزول پارک نیویورک، داده های حدود 1۷۰۰ 
بیمار مبتال به سرطان سینه را بررسی کردند و دریافتند میزان 
باالتر ویتامین D به هنگام تشــخیص بیماری با شانس بیشتر 
زنده ماندن فرد مرتبط اســت. این رابطه در زنان قبل از ســن 
یائسگی قوی تر اســت. محققان دریافتند میزان ویتامینD در 
بیماران مبتال به تومورهای در مرحله پیشرفته و در زنان قبل از 
سن یائسگی مبتال به سرطان سه گانه منفی، در کمترین میزان 
است. سرطان سه گانه منفی، شایع ترین نوع سرطان سینه در 
بین زنانی است که با تغییر در ژن موســوم به BRCA۱ همراه 
است. به گفته محققان این یافته ها، درخصوص رابطه بین میزان 
پایین ویتامینD و ریســک پیشرفت سرطان ســینه و مرگ، 

شواهد تجربی قانع کننده ای را نشان می دهد.

یک نوع اکسیر جوانی معجزه آســا از ژالتینی که از پوست االغ ها 
بیرون کشیده می شود، برای پوست بسیار مناسب است. روزنامه 
دیلی میل طی گزارشــی اعــالم کرد که محبوب شــدن ژالتین 
کشیده شــده از زیر پوست االغ ها که بســیار برای پوست و جوان 
ماندن مناسب است، باعث شده کشــور چین از کشورهای دیگر 
االغ وارد کرده و به این منظور اســتفاده کند. حــاال این روزنامه 
اعالم کرده اســت که همین ژالتینی که از االغ ها گرفته می شوند 
در یک رســتوران چینی در لندن انگلســتان برای درست کردن 
خرماهای خشک مورد استفاده قرار می گیرد و همین مسئله باعث 
پیگیری های شرکت های استاندارد انگلستان شده است. گفتنی 
است دانشــمندان چینی پس از این کشــف خود اعالم کرده اند 
که به دنبال راهی هســتند تا با اســتفاده از آن بتوانند باعث رشد 
سریع در االغ ها شوند تا بتوانند سریع تر آنها را کشته و از پوستشان 

استفاده کنند.

کشف اکسیر جوانی 
در پوست االغ!

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

محققان اتريشی می گويند:

پنیر طول عمر را 
افزايش می دهد

آزمایش بــر روی موش ها نشــان می دهد پنیــر موجب افزایش 
طول عمر آنها شــده و احتماال این خاصیت را نیز برای انسان ها به 
همراه دارد. تحقیق جدید محققان اتریشــی نشان می دهد وجود 
پلی آمینی موسوم به اســپرمیدین در پنیر قادر به افزایش سالمت 

قلب و حتی افزایش طول عمر است.
این مطالعــه جدید مشــخص کرده کــه اســپرمیدین، ترکیب 
یافت شده در بســیاری از مواد طبیعی نظیر برخی پنیرها، قارچ، 
محصوالت ســویا، حبوبات، ذرت و غالت، منجــر به عملکرد بهتر 

قلب شــده و طول عمر موش هــا را افزایش داده اســت. محققان 
اذعان مــی دارند که هنوز بســیار زود اســت نتایج مشــابه را به 
انسان ها هم نسبت دهیم. در مطالعات قلبی مشخص شده بود که 
اسپرمیدین موجب افزایش طول عمر ارگانیسم های ساده تر نظیر 
پشه میوه و مخمر شده، اما این اولین بار است که تحقیق روی یک 

ارگانیسم پیچیده انجام شده است.
دکتر فرانک مادئو، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه پزشــکی 
ِگراز اتریــش، در این باره می گوید: »زمانی که اســپرمیدین را به 

آب آشــامیدنی موش ها اضافه کردیم، نه تنها عمرشــان طوالنی 
شد بلکه عملکرد قلب شــان هم ســالم تر بود.« طی این تحقیق 
مشخص شده که اسپرمیدین موجب اتوفاژی می شود و در نتیجه 
ســلول های قلب، بخش هایی از خود را که عملکرد بدی داشته یا 

وجودشان دیگر لزومی ندارد، از کار می اندازند.
همچنین در موش هایی که اســپرمیدین داده شده بود، عملکرد 
قلب بهتر و فشارخون پایین تر بود که همگی این شرایط در نهایت 

منجر به افزایش طول عمر می شوند.

 D تاثیر ويتامین
بر بازماندگان سرطان سینه

مهره های پشتی به طور طبیعی دارای یک انحنا هستند و 
قوز وقتی ایجاد می شود که این انحنا بیش از حد طبیعی 
باشــد و علل و بیماری های مختلفی می تواند زمینه ساز 
آن باشد. کمترین فشــار زمانی به ستون مهره ها وارد می 
شــود که وضعیت نشستن و ایســتادن در حالت طبیعی 
باشــد. بنابراین بدون اینکه در نشســتن فشار خاصی به 
ســتون مهره ها وارد کنید ســعی کنید در حالت طبیعی 
و با استفاده از صندلی مناســب یا مبلمان، ستون مهره را 
در بهترین و راحت ترین حالت قرار دهید. راحتی پشــت 
در این حالــت مهم اســت و در صورت برطرف نشــدن 
ممکن اســت دچار انحراف ســتون فقرات باشید. در این 
حالت درمان هایی از جمله ورزش های خاص الزم اســت 
که درخصوص آن بهتر اســت به یک متخصص ارتوپدی 

مراجعه کنید.
 بهتریــن روش، اســتفاده از ورزش هایی بــرای تقویت 

عضالت پشتی است که در ادامه ذکر شده است:
دو استخوان کتف خود را از پشت به هم برسانید، 6۰ ثانیه 
نگه داشــته و ســپس رها کنید. پس از رها کردن دوباره 

حرکت را تکرار کنید.
این ورزش را روزی حداقل 1۵ تــا ۲۰ دقیقه انجام دهید.

تغییر این وضعیت به چند ماه تمرین در انجام این ورزش 
نیاز دارد.

به پشــت و روی فرش دراز بکشــید، زانو ها را خم کنید 
به طوری که کف پاها روی زمین بمانــد، ناحیه کمر خود 
را با قدرت روی زمین فشــار داده و ۳۰ ثانیــه نگه دارید. 
سپس ۳۰ تا 6۰ ثانیه استراحت کنید و دوباره این حرکت 
را انجام دهید. این عمل را هر روز حداقل 1۵ دقیقه انجام 
دهید. پس از 1 تا ۲ ماه بســته به شــدت تمرین، کاهش 
قوس محســوس خواهد بود. قوز کمر ناشــی از نشستن 
نامناسب است بنابراین صحیح نشســتن وتکیه زدن باید 
همیشه مدنظرفرد باشد. استفاده از قوزبند هم می تواند تا 
حدی موثر باشد. برای آشنایی با نرمش هایی برای کنترل 

قوز کمر، با یک کارشناس تربیت بدنی مشاوره کنید.

یک روانشــناس کودک گفت: اختالالت خواب در کودکان 
می تواند نشــانه بیماری های روحی مانند افسردگی یا برخی 
از بیماری های جسمی مانند مشکالت خونی و تیروئید باشد.

دریا صدیقــی درباره اختــالالت خواب در کــودکان اظهار 
داشت: اختالل خواب شــایع ترین مشــکل رفتاری در بین 
کودکان بوده و تقریبا از هر پنج مراجعه کودک به پزشک یک 

مورد مربوط به مشکالت خواب است. 
  وی تصریح کرد: انواع اختالل های خواب در کودکان شامل 
بی خوابی، پرخوابی، اختالالت تنفســی وابســته به خواب، 
دندان قروچه، کابوس و هراس شــبانه و اختالل شب گردی 

است.
 این روانشــناس کودک عنوان کرد: این اختالالت می توانند 
در اثر بیماری های جســمی یــا اختالالت روانــی، عوامل 
ژنتیکی، عوامل اســترس زای محیطی و مشکالت روانی به 
وجود بیایند که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کودکان در مرحله ای 

از رشد خود این اختالالت خواب را تجربه می کنند.
 وی گفت: ســیکل خواب کودکان در سنین مختلف متفاوت 
است و در اکثر موارد والدین به دلیل ناآشنایي با این موضوع 
کودک خود را دچار بي خوابی، اطالق و از پزشک درخواست 

تجویز داروی خواب آور می کنند.
 صدیقی بیان کرد: ســیکل خواب کودکان در زمان نوزادی 
کامال با اطفال بزرگ تر متفاوت است و یک نوزاد، اکثر اوقات 

روز را در خواب به ســر مي برد، گاهي اوقات مــادر با نادیده 
گرفتن چرت زدن هاي نــوزاد در روز، آنها را جزو خواب وي 

به حساب نیاورده و او را بی خواب یا بدخواب تصور می کند. 
 وی افــزود: گاهي اوقــات دلیل بــی قــراری، بدخوابی و 
گریستن هاي نوزاد، ناآشنایی مادر با طرز صحیح شیردادن و 
حفظ نظافت جسماني او است که با رفع این مشکالت خواب 

وی منظم می شود.
 این روانشــناس کودک اظهار داشــت: یکي از مسائل ایجاد 
مشکل در خواب کودکان، حل نشدن اســترس های روزانه 
آنان اســت که با همراهی این مشــکالت به رختخواب، وی 

دچار کابوس یا وحشت شبانه می شود.

اختالالت خواب کودکان نشانه اين بیماری هاست )1( برای درمان قوز چه ورزش هايی وجود دارد؟

زيبايی

گرفتگی منافذ فقط یکی از معضالتی است که ممکن 
است با آن رو به رو شوید. اگر ابزارهای آرایشی شما با 
پودرها، مایعات، کرم ها و... آغشته شده باشد، داشتن 

چهره ای بی نقص را فراموش کنید.
آرایش نامرتب به کنار، ابزار آرایشی کثیف می تواند 
برای شما مشــکالت ســالمتی جدی نیز به ارمغان 
بیاورد. توصیه های ما را رعایــت کرده و از این نکات 
برای تمیــز نگه داشــتن ابزارهــای زیبایی و حفظ  

سالمت پوست خود استفاده کنید.
1- جوش ها

هدلی کینگ M.D. ،متخصص تایید شــده پوســت 
می گوید: »بــرس های پوشــیده از گــرد و خاک، 
روغن هــا و مواد آرایشــی، مــی توانند منافــذ را با 
باکتری ها مســدود کرده و منجر به ایجاد جوش و یا 

تحریکات پوستی شوند. 
برس های مصنوعی کانســیلر و فونداســیون، باید 
حداقل یک بار در هفته تمیز شــوند. به این دلیل که 
آنها دارای منافذی بوده و بیش از برس های طبیعی 
)که فقط نیاز اســت دو بار در ماه تمیز شــوند( مواد 

آرایشی را جذب می کنند.«
کینگ می گوید: »بهترین روش بــرای تمیز کردن 
برس های طبیعی استفاده از  آب و تمیزکننده برس 

یا شامپوی بچه است. 
یک قســمت از شــامپو بچه را با چهار قســمت آب 
ولرم مخلوط کــرده، موهــای بــرس را در آن فرو 
ببرید و ســپس مالش دهید یا اگــر از تمیز کننده 
برس اســتفاده می کنید، موهای بــرس را مرطوب 
کرده، یک قطــره از تمیز کننده را کف دســت خود 
بریزید، موهــای برس را به آرامــی در آن فرو برده و 

مالش دهید. 
سپس شست وشو داده، آب اضافی را با فشار، خارج و 
شکل سر برس را مرتب کنید و بگذارید در حالی که 

موهای برس از لبه میز آویزان است، خشک شود.«
از مایع ظرفشــویی مانند داون، بــرای تمیز کردن 
برس های مصنوعی اســتفاده کنید، چون الزم است 

چربی های جمع شده در آنها از بین برود. 
مقداری از مایــع داون را روی برس ریخته، ســپس 
موهای برس را مالــش دهید و یا آنهــا را روی یک 
حصیر پــاک کننده برس مانند حصیــر تمیزکننده 
برس ســیگما اســپا اکســپرس، تمیز کرده و ســر 
آن را شست وشــو داده و شــکل آن را مرتب کنید تا 

خشک شود.

اگر ابزارهای آرايشی خود را 
تمیز  نکنید!

روماتیسم مفصلی، بیماری التهاب مفاصل است که بر اثر اختالل 
در عملکرد سیســتم ایمنی بدن روی می دهــد. در این مطلب 
سعی داریم شــما را با 1۳ ماده غذایی که برای بیماران مبتال به 

روماتیسم مفصلی مناسب و مفید است، آشنا کنیم:
1. روغن زيتون فوق بکر

روغن زیتــون فوق بکر باعــث کاهش التهاب در بدن شــده و از 
همان مکانیســمی پیروی می کنــد که داروهای ضــد التهاب 
غیراســتروئیدی )NSAIDs( ماننــد ایبوپروفــن و آســپرین 
عمل می کنند؛ زیرا روغن زیتون فوق بکــر دارای ترکیبی به نام 
اولئوکانتال اســت که آنزیم های ایجادکننده التهــاب را بلوکه 
می کند. پیشنهاد می شود به جای ســایر روغن ها در طول روز 
به میزان ۳ و نیم قاشــق غذاخوری روغن زیتــون به غذای خود 
بیفزایید که حدود ۴۰۰ کالری می شود. در این صورت می توانید 

یک قرص ایبوپروفن ۲۰۰ میلی گرمی را حذف کنید.
2. روغن گردو

اســیدهای چرب امگا ۳ ضد التهاب بســیار قوی هستند که در 
روغن ســویا و روغن گردو به فراوانی یافت می شــوند و عالوه بر 
خاصیت ضد التهابی، به کاهش بیماری های قلبی عروقی، دیابت 
و ... کمک می کننــد. روغن گردو 1۰ برابر روغــن زیتون امگا ۳ 

دارد.
3. ماهی

ماهی هایــی مانند هرینگ، ماکرل، ســالمون و تن، سرشــار از 

اسیدهای چرب امگا ۳ هستند. اســیدهای چرب امگا ۳ به علت 
اثرات ضــد التهابی، باعث تســکین دردهای مفصلــی در افراد 
مبتال به روماتیسم مفصلی می شــوند؛ در نتیجه مصرف روزانه 
و هفتگــی منابع امگا ۳ برای ایــن افراد توصیه می شــود. برای 
 همین منظور به افــراد مبتال به روماتیســم مفصلی ۳-۴ اونس 

)حدود 9۰-1۲۰گرم( ماهی ۲ بار در هفته توصیه می شود.
4. گیالس

مطالعات نشــان می دهد مصرف گیالس باعث کاهش حمالت 
نقرس شده و عالئم ناشی از آرتریت روماتوئید مانند التهاب، درد، 
ورم و ... را کاهش می دهد؛ زیرا آنتوســیانین موجود در گیالس 
اثرات ضد التهابی دارد و در سایر ســبزیجات و میوه های قرمز و 
بنفش مانند تمشک، آلبالو، بلوبری، زغال اخته، انگور قرمز، انگور 

سیاه، لبو، پوست بادمجان و ... نیز وجود دارد.
5. لبنیات

لبنیات کم چرب مانند شــیر، پنیر، ماست، کشــک و ... سرشار 
از ویتامین D و کلســیم و برای استحکام اســتخوان ها ضروری 
هســتند. ویتامین D برای جذب کلســیم الزم است و سیستم 
ایمنی را بهبود می بخشد. اگر لبنیات به شــما نمی سازد، سایر 
منابع سرشار از کلسیم مانند ســبزیجات برگ سبز را به فراوانی 

مصرف کنید.
6. بروکلی

بروکلی سرشار از ویتامین های K و C و ترکیبی به نام سولفورافان 

است که روند ایجاد استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید را کند و از 
بروز عالئم آن پیشگیری می کند. همچنین دارای کلسیم بوده و 

کلسیم نیز برای ساخت و استحکام استخوان الزم است.
7. چای سبز

چای سبز سرشار از پلی فنل ها و آنتی اکسیدان است، التهاب را 
کاهش می دهد و تخریب غضروف را کند می کند. ترکیبی به نام 
اپی گالوکاتچین ۳ گاالت )EGCG( در چای سبز وجود دارد و از 
تولید مولکول هایی که باعث تخریب مفاصل )در بیماران مبتال به 

آرتریت روماتوئید( می شوند، جلوگیری می کند.
8. مرکبات

تحقیقات نشــان می دهد مصرف روزانه مقادیر مناسبی از منابع 
ویتامین C مانند مرکبات )پرتقال، لیمــو، نارنج، نارنگی، گریپ 
فــروت و ...( از آرتریت های التهابی پیشــگیری می کند و باعث 

بهبود عملکرد مفاصل می شود.
9. غالت کامل

غالت کامل باعث کاهش ســطح پروتئین واکنشگر C در خون 
می شود. این پروتئین، نشانگر التهاب های مرتبط با بیماری قلبی، 
دیابت و آرتریت روماتوئید اســت و در صورت مبتال شدن فرد به 
هر یک از این بیماری ها، این پروتئین در خون افزایش می یابد. 
مصرف غالت کامل )مانند نان ســبوس دار، برنــج قهوه ای و ...( 
باعث کاهــش التهاب و در نتیجه کاهش ایــن پروتئین در خون 

می شود.
10. حبوبات

حبوبات سرشــار از فیبر بوده و باعث کاهش پروتئین واکنشگر 
C می شــوند. همچنین دارای منابع پروتئینی برای ســالمت 
ماهیچه ها هستند. حبوبات سرشار از اسیدفولیک، منیزیم، آهن، 
روی، پتاســیم و ... بوده و برای سیســتم قلبی عروقی و سیستم 
ایمنی مفید هســتند. مصرف حداقل دو الی ســه بار در هفته از 
انواع حبوبات مانند لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیاچیتی، لوبیا 

سفید، عدس، لپه، ماش، نخود و ... توصیه می شود.
11. سیر

مطالعات متعدد نشان می دهد افرادی که به طور منظم از خانواده 
آلیوم مانند سیر، پیاز، پیازچه، تره فرنگی و... استفاده می کنند، 
کمتر دچار استئوآرتریت می شوند. دی آلیل دی سولفین که در 
سیر یافت می شود، آنزیم های آسیب زننده به غضروف را محدود 

می کند و عالئم آرتریت روماتوئید را بهبود می بخشد.
12. مغزها

مغزها و دانــه های روغنی سرشــار از پروتئین، فیبر، کلســیم، 
منیزیــم، روی، ویتامین E و آلفالینولنیک اســید بوده و همگی 
برای ساخته شدن مفاصل و استخوان ها ضروری هستند. مصرف 
انواع مغزها و دانه های روغنی )گردو، پســته، بادام، فندق، دانه 
کاج، تخمــه آفتابگردان، تخمــه کدو، تخمــه هندوانه، کنجد، 
شــاهدانه و...( به صورت خام و غیر بوداده ۴الــی۵ بار در هفته 

توصیه می شود.

مطالعات متعدد 
نشان می دهد 

افرادی که به طور 
منظم از خانواده 

آلیوم مانند سیر، 
پیاز، پیازچه، 

تره فرنگی و... 
استفاده می کنند، 

کمتر دچار 
استئوآرتريت 

می شوند

خوراکی های مفید برای بیماران مبتال به روماتیسم مفصلی
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پیشنهاد سردبیر: 
حفاظت از حافظه با تحلیل عدد و رقم

معرفی نرم افزارمعما

ماه دوم پاییز را پشــت سر گذاشــتیم و کم کم هوا سردتر و 
سردتر می شود. پاییز بر خالف زمستان شاید غیرقابل پیش 
بینی ترین فصل سال باشد، از همین رو برای آن که تغییرات 
جوی به یک باره غافل گیرتان نکند به یک دستیار خوب نیاز 
دارید. به همین سبب تصمیم گرفتیم  اپلیکیشن هواشناسی 
 Amber برای تان معرفی کنیم. امروز قصد داریم اپلیکیشن
Weather Elite کــه یکی از ابزارهای خوب و اســتاندارد 

هواشناسی به شمار می رود را به شما معرفی کنیم. 
محصــول اســتودیوی Amber Mobile Limited بــا 
 برخــورداری از رابــط کاربــری جــذاب و کارآمــد، یکی 
 از هوشــمند ترین ابزارها در زمینه پیش بینی وضعیت آب 
و هوا به شــمار می رود. پس از نصب و ورود به اپلیکیشــن 
مورد نظــر، Amber Weather Elite بســته به موقعیت 
 مکانی شــما در لحظه تنظیم شــده و آماده اطالع رســانی 
می شــود. این ابزار از رابط کاربری جذابی بر خوردار است و 

تصویر پس زمینه آن با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی 
تغییر می کند. عالوه بر آن قادر هســتید دمای هوا، سرعت 
و جهش وزش باد، درصد رطوبت هوا، فشــار هوا، شــاخص 
 UV، نقطه شــبنم، برهه زمانی طلوع و غروب آفتاب و… را 
به صورت لحظه ای، ساعتی و روزانه مشاهده کنید. اما یکی 
 از ویژگی های جالبی کــه Amber Mobile Limited را 
از دیگر اپلیکیشــن های موجــود متمایز جلــوه می دهد، 
 قابلیت نمایــش دادن شــاخص کیفیت هوای آن اســت. 
با اســتفاده از این ویژگی قادر خواهید بود به صورت روزانه 
از کیفیت هوا و میزان آلودگی آن با خبر شــده و به صورت 
مدیریت شــده تری پای خــود را از خانه بیــرون بگذارید.

 همچنین ایــن ابزار هواشناســی دارای ده هــا ویجت زیبا 
و شــفاف اســت که می توانید با دانلود موارد دلخواه، آن ها 
را به صفحه اصلی خــود اضافه کنید. ایــن ویجت ها ضمن 
افزودن به زیبایی بک گراند تلفن هوشــمند اندرویدی تان، 
 ســبب می شود تا به شــکلی ســریع، به وضعیت دقیق آب 

و هوایی دسترسی داشته باشید.
 goo.gl/J62ctC شــما می توانید برای گرفتن این اپ به

مراجعه کنید.

معمای  2011
 با توجه به اعداد داده شــده چه عــددی را می توان 

به جای عالمت سوال قرار داد؟
9     4     1     13
7     9     2     23
؟       5     4     6

جواب معمای 2010
دو برابر ضــرب عدد چپ در عدد راســت به عالوه 1 
می شود عدد وسط و بدین ترتیب عدد خواسته شده 

عدد 11 است.

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

mazaheri.zayanderoud@gmail.  
com

 بفرســتیدتا نــام شــما در همیــن صفحــه آورده 
شود.

معرفی Amber Weather Elite؛ 

 اپلیکیشن دقیق هواشناسی 
و نمایش شاخص کیفیت هوا

حفاظت از حافظه 
با تحلیل عدد و رقم

 کدام ژن 
سرطان را به وجود می آورد؟

نتایج مطالعات محققان نشــان می دهد، مشاغل سختی که 
دائما با اعداد و ارقام در ارتباط بوده یا شــاغالن حرفه هایی 
مانند وکال و طراحان نــه تنها از حافظه بهتری نســبت به 
سایرین برخوردارند بلکه احتمال ابتال به بیماری هایی مانند 
زوال عقل نیز در آنها کمتر است. مطالعات محققان انگلیسی 
 بر1000 اسکاتلندی70 ســاله نشان می دهد، اشخاصی که 
 به شغل های ســخت اشتغال داشته اند نســبت به سایرین 
و در سنین باال از حافظه بهتری برخوردار خواهند بود. هدف 
 از این مطالعــه را می توان در ارزیابی و ارتباط بین مشــاغل 
و ذهن اشخاص دانســت که آیا حرفه ها عالوه بر جنبه های 
مادی و ... می تواننــد تاثیری در تقویت حافظه اشــخاص 
نیز داشته باشــند. نتایج این تحقیقات نشــان داد، افرادی 
که در مشــاغلی مانند طراحی، تدریــس و آموزش، وکالت، 
حسابداری و ... اشــتغال دارند به نسبت کارگران، کارمندان 
یا اشخاصی که فعالیت ثابت روزانه ای را انجام می دهند، از 

حافظه برتری برخوردارند. 
 مشــاغل ســخت قدرت تفکر، ارزیابی، ســرعت پردازش 

و تصمیم گیری را افزایش می دهند.

دانشــمندان آمریکایی موفق به شناســایی یک مجموعه 
پروتئینی  شــده اند که بــه احتمال زیاد ژن مســئول بروز 
ســرطان محســوب شــده و با تاثیرگذاری بر فعالیت سایر 
ژن ها، منجر به رشــد تومور می شــود. به گفته دانشمندان، 
مجموعه پروتئینی موســوم به CSN و زیر واحد CSN۶ بر 
فعالیت ژن دیگری به نام Myc اثر می گذارند؛ این ژن با رشد 
تومور سرطانی در ارتباط است. محققان متوجه شدند که زیر 
واحد CSN۶ یک انکوژن قوی است که  با افزایش بیان ژنی 
همراه بوده و به طور قابل توجهی باعث افزایش سرعت رشد 
 CSN۶ تومور در انواع مختلف سرطان می شــود؛ زیر واحد
همچنین بر بیان ژنی Myc در تومورها نیز اثر می گذارد. ژن 
Myc یک پروتو - انکوژن یا ژن اصلی سرطان است که رشد 
تومور در انواع مختلف ســرطان از جمله پستان، ریه، روده، 
مغز، پوســت، خون، پروســتات، لوزالمعده، معده و مثانه را 
تحریک می کند. نتایج یافته جدید محققان بسیار مهم است، 
چراکه هدف قراردادن ژن Myc با توجه به ساختار منحصر 
به فرد آن بسیار دشوار است؛ طی سال ها مطالعه هنوز هیچ 
بازدارنده موثری برای Myc توســعه پیدا نکرده اســت. این 
تحقیق نشــان داد که مهارCSN۶ به سرعت باعث بی ثبات 
کردن Myc شــده و تاحد زیادی از متاســتاز شدن و رشد 

تومور جلوگیری می کند.

بدن انسان رازهای بســیاری دارد و انسان همیشه پرسش های 
زیادی در مورد واقعیت های مرتبط با جســم خود در ذهن دارد 
و بیشــتر اوقات پاسخ هایی که از سوی دانشــمندان می گیرند، 
 عجیب و شگفت انگیز هستند. با ما همراه باشــید تا به 4  مورد 

از این شگفتی هایی که در بدن انسان رخ می دهد، بپردازیم.
چرا مفصل های تان صدا می دهد؟

 برای بســیاری از ما در طول روز ممکن است صداهای متفاوتی 
از بعضی از مفاصل بدن شنیده شود. گاهی این صداها شبیه تقه 
هستند. گاهی به صورت خرت خرت و شــبیه به ساییده شدن 
 دو چیز روی هم هســتند. گاهی بعد از عملی کــه در بین مردم 
به شــکاندن انگشــت معروف اســت صدایی از مفصل انگشت 
به وجود می آید. در تمام مفاصل بدن انســان مایعی به نام مایع 
ســینوویال وجود دارد که غلیظ و لغزنده است. وظیفه این مایع 
 لغزنده کردن ســطوح مفصل و تســهیل حرکت مفصل است. 
این مایع در تغذیــه غضروف مفصلی هم نقــش دارد. در درون 
این مایع مانند بسیار دیگر از مایعاتی که در بدن ما وجود دارند، 
گازهایی مانند اکســیژن، نیتروژن و دی اکسید کربن به صورت 
محلول وجود دارد. وقتی که شما با تحت فشار قرار دادن مفصل 
انگشت خود، صدای تقه از آن درمی آورید، در واقع لیگامان های 

آن مفصل را تحت کشش قرار داده اید.
 در این عمل شــما با فشار موجب می شــوید دو سطح مفصلی 
از یکدیگر فاصله گرفته و در واقع می خواهید حجم داخل مفصل 
را افزایش دهید. با انجام این کار فشار درون مایع مفصلی کاهش 
 پیدا می کند و با این کاهش فشــار، مقداری از گازهای محلول 
در مایع، نامحلول شــده و به صورت حباب هــای گاز در درون 
مفصل ظاهر می شــوند. ایجاد این حباب گاز به صورت ناگهانی 
با ایجاد یک موج صدا همراه است که شــما آن را به صورت یک 
تقه می شنوید. بعد از شنیدن صدای تقه شما تا مدتی نمی توانید 
مجددا این صدا را ایجاد کنید. علت آن این اســت که ابتدا باید 
مدتی بگذرد تا حباب گاز تشکیل شده مجددا به صورت محلول 

در مایع درآید تا شما بتوانید مجددا آنرا تولید کنید.
علت سیخ شدن موهای بدن انسان چیست؟

سیخ شــدن موها از زمانی آغاز شد که بدن انســان  ها پوشیده 
از مو بود. وقتی هوا گرم است و شــما نیاز به خنک شدن دارید، 
 ماهیچه هــای کوچــک در انتهای هر مو منبســط می شــود 
و این انبساط باعث شل و ول شدن موهای بدن انسان می شود. 
غده های مولد عرق با ترشــح عرق، گرما را از بدن دور می کنند. 
رگ های خونی نیز گرما را به سمت پوست بدن آورده و آن را دفع 

 می کنند. اما وقتی هوا سرد اســت، این ماهیچه ها منقبض شده 
و باعث انقباض یا راست ایســتادن موها می شود. غده های مولد 
عرق بسته می شــوند تا گرما را حفظ کنند. رگ های خونی هم 

کوچک می شوند تا از هدر رفتن گرما جلوگیری کنند. 
 راست ایستادن یا همان سیخ شــدن موها امروزه کمک زیادی 

به ما نمی کند، چون ما موی زیادی روی بدن مان نداریم.
 میلیون ها ســال قبل بدن انســان ها با موی زیادی پوشــیده 
شده بود و این عمل باعث گرم شدن آنها می شد. سرما تنها علت 
سیخ شدن موهای بدن نیســت؛ ترس یا عصبانیت نیز می تواند 
همان واکنش را ایجاد کند. این مسئله در پستانداران دیگر مثل 
سگ و گربه هم صادق است. جالب است بدانید وقتی که سگ ها 
یا گربه ها عصبانی می شــوند، موهای بدن شان سیخ می ایستد.

چرا پلک چشمتان می زند؟
عالمت تیک پلک، حرکات سریع پلک اســت که گاه به صورت 
پلک زدن غیــرارادی بروز می کنــد. معموال اختــالل بینایی 
نمی دهد. افزایش اســترس ها علت اولیه تیک هســتند و اغلب 
در روزهایی که فرد دچار اضطراب و استرس شده، رخ می دهد. 
 خســتگی شــدید و ضعف بدنی، بی خوابی یا خواب ناکافی هم 
از علل بروز آن اســت. به دلیل تحریک اعصاب عضالت چشم، 
تحریکات عصبی و روانی، اســترس و اضطــراب یا حادثه ای که 
اعصاب شــما را تحت تاثیر قرار داده، پیش می آید و پس از رفع 
 مشــکل پیش آمده به خودی خود برطرف می شــود. احتماال 
در جایی کار یا زندگی می کنید که منبع نور آنجا، شدید یا حاصل 
المپ های سفید مهتابی است. کم خوابی یا عدم استراحت چشم 
را نیز می توان به نشانه های خستگی افزود. با کاهش میزان تابش 
نور یا افزودن المپ های زرد معمولی و نیز استراحت، دور شدن از 
وسائل نوری ظاهرا یکنواخت، اما دارای تشعشع، کمپرس ناحیه 
چشم، استراحت و خواب به میزان الزم و مانند آن عضالت پلک 

آرامش قبل را بازیافته، پرش پلک نیز متوقف می شود.
فقر موادی چون منیزیوم و کلسیم در بدن باعث پرش غیرارادی 
 پلک می شــود. اگر چنین باشــد، به ســبب کمبــود منیزیوم 
در دســت های تان هم لرزش خفیفی را حس می کنید و افزون 
بر آن اسپاســم های عضالنی گاه  و بی گاه، خواب رفتن دست ها 
یا پاها، احساس گرفتگی گلو یا شــانه یا گردن نیز به سراغ تان 
 می آید. در این صورت باید به پزشــک مراجعــه کنید و زمانی 
 در حدود 2 تا 3 ماه مکمل ها یا کپســول های حــاوی منیزیوم 
 و کلســیم میل کنید. این زمان طوالنی به خاطر آن اســت که 

مواد پیدا شده به خوبی به همه اعضای بدن برسد.
علت خواب رفتگی و مورمور شدن چیست؟

مورمور شدن به علت نرسیدن جریان خون به عصب تحت فشار 
به وجود می آید. اگر به مدت طوالنی در یک جا بنشینید یا حتی 
وقتی که پاهای تان را روی هم انداخته اید، ممکن اســت روی 
عصب های تان زیاد فشــار وارد کنید و باعث می شوید که مثال 

پای تان خواب رود یا احساس کرختی کنید. 
مورمور شدن بیشتر در دست ها، پاها، و قوزک پا اتفاق می افتد. 

این حس آزاردهنده، پیامی را به مغز می رساند. 
 عوض کردن حالت نشســتن، تقریبا همیشــه راه حلی اســت 
تا این مشکل برطرف شود. اما این احســاس دلخراش به ندرت 

می تواند نشانه بیماری هایی مانند دیابت، لوپوس و ms باشد.

اخبار علمی

گروهی از محققان تالش می کنند تا اپلیکیشن مناسبی برای جلوگیری از وقوع 
حوادث دلخراش و حتی مرگ ناشی از گرفتن تصاویر سلفی ارایه کنند. 

به نقل از سی.بی.سی کانادا، تحقیقات نشان می دهد که در حد فاصل سال های 
2014 تا 2016 بالغ بر 127 مرگ مرتبط با گرفتن عکس سلفی روی داده است. 
 نگرانی های مربوط به افزایــش چنین مرگ هایی محققان را بر آن داشــته که 
به دنبال طراحی اپلیکیشنی باشــند که مانع از بروز چنین مرگ هایی می شود. 
اکنون گروهی از محققان در دانشــگاه کارنگی ملون با بررســی موقعیت های 
 خطرناکی که افراد در حین ســلفی گرفتن در آنجا حاضر می شــوند، طراحی 
و ساخت اپلیکیشنی را آغاز کرده اند که به طور خودکار به افراد درخصوص قرار 
 گرفتن در چنین موقعیت های خطرناکی هشــدار می دهد. این اپلیکیشن که 
بر روی تلفن همراه نصب می شــود با ســنجش زوایای مختلف سطوح شیبدار 
و ســایر فاکتورهای مرتبط با در معرض خطر قرار گرفتن سالمت افراد حاضر 
در عکس هشــدار الزم را منتشــر می کند. محققان امیدوارند با ساخت چنین 
اپلیکیشــنی بتوانند کمی عقل افراد عاشق دیده شــدن با عکس های سلفی 
خطرناک را ســرجای خود قرار دهند تا به این ترتیب از مرگ های عجیب برای 

گرفتن سلفی که مختص عصر تکنولوژی است، جلوگیری شود.

از زمان رونمایی از هواوی P9 تا به حال، هواوی تمرکز زیادی بر دوربین های 
دوگانه و برند الیکا داشته است. هواوی و الیکا اخیر نیز مرکز تحقیق و توسعه 
جدیدی در آلمان افتتاح کرده و به این ترتیب همکاری های خود را گسترش 
داده اند. بنابراین تعجبی ندارد اگر در هواوی P10 نیز شاهد برند الیکا باشیم. 
حال تصویر جدیدی منتشر شــده که این گمانه را تقویت می کند. در تصویر 
جدید که به آنر ۸ شباهت دارد، دو دوربین در کنار یکدیگر قرار دارند. در این 
تصویر، پشت گوشی شیشه ای بوده و قســمت باال خاکستری است. در سمت 

راست دوربین دوگانه، فالش و در زیر آن، حسگر اثر انگشت را می بینید. 
 به نظر می رســد کــه هــواوی در P10 چندان تغییــرات ظاهــری ایجاده 
نکرده است. از نظر مشــخصات فنی، هواوی P10 همان چیپستی را دارد که 
در میت 9 شاهد هستیم و آن هواوی Kirin 960 است. نمایشگر 5/5 اینچی، 
6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت حافظه داخلی و شــیار کارت حافظه از دیگر 
مشخصاتی است که می توان برای پرچمدار بعدی هواوی نام برد و اما سیستم 
 عامل این گوشــی اندروید نوقا خواهــد بود؛ و در نهایت احتماال این گوشــی 

به دلیل قیمت باال، چندان فراگیر نخواهد شد.

 ســونی چنــد وقــت پیــش اســتودیوی بازی ســازی جدیــدی بــه اســم
 ForwardWorks تاســیس کرد؛  اســتودیویی که قرار اســت برای این شرکت 
بزرگ ژاپنی، بــازی موبایل بســازد. به نظر می رســد که تا یکــی دو هفته دیگر، 
ســونی از اولین بازی های موبایل خــود رونمایی خواهد کرد. طبــق اطالعاتی که 
خبرگزاری وال اســتریت ژورنال منتشر کرده است، ســونی می خواهد تا بازی های 
جدید موبایل و پروژه هایی که بــرای این پلتفرم برنامه ریزی کرده اســت را در روز 
هفتم دســامبر معرفی کند. خبر وال اســتریت ژورنال همچنین بــه این موضوع 
 اشــاره کرده اســت که بازی هــا اول در ژاپن عرضه خواهند شــد و ممکن اســت 
 تا پایــان ســال 2016 میــالدی، از این کشــور خارج نشــوند. خبرهــای قبلی 
گفته بودند که اســتودیوی بازی ســازی ForwardWorks تا پایــان ماه مارس 
 ســال 201۸ میالدی، قرار است شــش بازی موبایل بســازد؛ بازی هایی که روی 
هــر دو پلتفرم اندروید و iOS عرضه خواهند شــد. ممکن اســت تمام این شــش 
بازی یا تعدادی از آن ها را در رونمایی روز هفتم دســامبر ببینیم. شــرکت نینتندو 
 اولین بازی موبایل خــودش را در کنفرانس رونمایی از آیفــون 7 معرفی کرد. بازی

Super Mario Run در ماه آینده برای آیفون و آیپد عرضه خواهد شد. استودیوی 
بازی سازی ForwardWorks قرار است بر اساس مجموعه های سونی بازی بسازد.

ساخت  اپلیکیشن
 برای پیشگیری از مرگ با عکس سلفی

سونی اولین بازی های موبایل تصویر جدیدی از هواوی P10 منتشر شد
خودش را معرفی می کند

 خودروهای الکتریکی کــه روز به روز در بیــن تولیدکنندگان 
و مشتریان محبوبیت بیشتری پیدا می کنند، از موتوری تقریبا 
 بی صدا برخوردارند و تنهــا صدایی که از آنها بیــرون می آید، 
 بر اثــر مقاومت هــوا و اصطکاک تایرها با ســطح جــاده ایجاد 

می شود، آن هم در سرعت های متوسط به باال. 
حال طبق قوانیــن جدید، از ایــن به بعد تمامــی خودروهای 
برقی سبک باید در ســرعت های کمتر از30 کیلومتر بر ساعت 
 در حال حرکت رو به جلو یا عقب، صدایی قابل شــنیدن تولید 

کنند. 
 ) NHTSA ( ســازمان مدیریت ایمنی بزرگــراه های آمریــکا 
می گوید اعمال این شــرط برای ســرعت های باالتر ضرورتی 
ندارد. البته در این قانون توضیح نداده شده که چه صدایی باید 
تولید شــود، بنابراین تولیدکنندگان می توانند از نویز مصنوعی 
موتور یا بــوق ها مقطع ) چیزی شــبیه به هشــدار دنده عقب 

نیسان آبی ( استفاده کنند. 
» آنتونی فاکــس « وزیر حمل و نقــل ایاالت متحــده در این 
رابطه مــی گوید: ما برای کســب هشــیاری در برابر خطرهای 
 محتمل به حس های مــان متکی هســتیم و از آنجا که امروزه 
 اتومبیــل هــای بــی صــدای برقــی و هیبریدی بیشــتری 
در جاده ها تردد مــی کنند، خطر تصادف عابــران پیاده با این 

خودروها افزایش پیدا کرده است.
 این قانون برای افراد نابینا که صرفا به قابلیت شــنیداری خود 
برای عبور از خیابان ها وابسته هســتند، اهمیت فوق العاده ای 

دارد و امنیت آنها را تا حدودی تضمین خواهد کرد. 
 گفتنی اســت پیش از این نیز برخی از تولیدکنندگان دســت 
به اقداماتی مشــابه زده انــد، اما هــدف آنها امنیــت عابرین 
پیاده نبــوده، به عنوان مثال پورشــه برای راضی نگه داشــتن 
 خریداران ســدان الکتریکی Mission E و ایجاد حس هیجان، 
صدای غرش موتور را بــه صورت مصنوعی از سیســتم صوتی 

خودرو پخش می کند.

با وجود اینکه گوشــی ویندوز فونی شــرکت HP با نام elite x3 که 
امسال رونمایی شد، موفقیت چندانی به دست نیاورد، اما این شرکت 
تسلیم نشد و قصد دارد سال آینده نیز با همکاری مایکروسافت یک 
گوشــی جدید ویندوز فونی با ویندوز فون 10 عرضه کند. گوشــی 
Elite X3 HP که یکی از قوی ترین گوشی های ویندوز فونی است، 
امسال رونمایی شد؛ اما این گوشی موفقیت چندانی به دست نیاورد؛ 
زیرا این گوشــی با کمی تاخیر ماه پیش در بازار آمریکا و اروپا عرضه 
 شد؛ اما از یک سو قیمت باالیی داشت و از سویی دیگر عملکرد برخی 
 از ویژگــی هــای آن در حــد انتظــار کاربــران نبــود. همیــن 
 دو عامل موجب شــد حتــی وفادارتریــن کاربران به گوشــی های 
 HP وینــدوز فونــی نیــز از آن اســتقبال نکنند. بــا این وجــود
 باز هــم تســلیم نشــد و قصــد دارد ســال آینــده یک گوشــی 
وینــدوز فونــی جدید به بــازار عرضــه کند کــه احتمــاال در ماه 
فوریه ســال آینــده میــالدی رونمایــی خواهد شــد. شــایعات 
 جدید حاکــی از آن هســتند کــه HP قصــد دارد این گوشــی را 
با همکاری مایکروســافت طراحــی و تولید کند و تــالش می کند 
 با این گوشــی نظــر عالقه مندان گوشــی هــای وینــدوز فونی را 
به خود جلب کند. طبق اطالعات منتشــر شده، شــرکتی که دفتر 
اصلی آن در شــهر ردموند واقع شــده اســت، قصد دارد با شرکت 
HP همــکاری کند و فنــاوری های بــه کار رفته در گوشــی های 
لومیای خــود را برای تولید گوشــی جدید، در اختیار این شــرکت 
 قرار دهد کــه شــامل Glance screen ) نمایش دائمی ســاعت 
 بر روی صفحه نمایش گوشــی، حتی اگر گوشــی خاموش باشد (،

ClearBlack display ) فیلتری که بر روی صفحه نمایش گوشی 
قرار داده می شــود و انعکاس نور آن را در زیر تابش مســتقیم نور را 
به حداقل می رســاند (، دوبار ضربه زدن بر روی گوشی برای خارج 
 کردن آن از حالت اســتندبای و قابلیت های پیشــرفته دوربین این 
گوشــی ها مــی شــود. اگر چــه تاریــخ رونمایــی این گوشــی 
 جدید هنوز مشــخص نیســت؛ اما طبق اطالعات منتشــر شــده 
از ســوی برخــی از منابــع، مایکروســافت در رویــدادی که این 
هفته در شــهر ردمونــد برگزار کــرده اســت، اعالم کرده اســت 
این گوشــی که مجهــز بــه وینــدوز فــون10 اســت، در فوریه 
 ســال آینــده رونمایی خواهد شــد. بــا توجــه به اینکه گوشــی

 Elite X3 امســال در حیــن زمــان رونمایــی شــد، انتظــار 
 می رود، HP و مایکروســافت با همــکاری یکدیگر این گوشــی را 

در کنفرانس MWC 2017 رونمایی کنند.

 تولید خودروهای برقی و هیبریدی 
بی صدا، در آمریکا ممنوع می شود

HP سال آینده هم گوشی 
ویندوز فونی عرضه خواهد کرد

شما می توانید سوال های خود در رابطـــه با حوزه های مختلف 
فنـاوری اطالعـات را به نشـانی ایمیل زیر بفرســتید: 

mazaheri.zayanderoud@gmail.com 
تا پاسخ آنها را در همین ستون به اطالع تان برسانیم.

با ســام. در رایانه افزایش میزان حافظه بهتر است 
یا ارتقا پردازنده. چــه به لحاظ قیمــت و چه به لحاظ 

کارآیی. لطفا راهنمایی کنید.
Hatam_me****@yahoo.com

با ســالم خدمت شــما خواننده محترم. مســئله ارتقا قطعات 
سخت افزاری جدا از این کدام ســخت افزار انتخاب بهتر خواهد 
بود، مستلزم ســنجش امکان ارتقا هم هســت. به این معنی که 
باید ببینید آیا ســخت افزارهای دیگر شــما می توانند پذیرای 
ســخت افزارهای جدیدتر باشــند یا خیر؟ اگر از امــکان ارتقا 
سخت افزار خود مطمئن هستید باید ببینید که ارتقا سخت افزار 
را برای چه کاری نیاز دارید. زمانی شــما نیاز بــه حافظه دارید. 
برای مثــال نرم افزارهای گرافیکی متعــددی مانند محصوالت 
ادوبی نصــب کرده اید. چون ایــن محصوالت نیــاز به حافظه 
زیاد دارنــد بنابراین بــرای جلوگیــری از تاخیرهــای متعدد 
 سیســتم عامل در کار بــا حافظه اصلــی رم و حافظــه جانبی 
 پر تاخیری مانند هارددیسک، بهتر اســت حافظه خود را تغییر 

دهید. 
زمانی هم قصد دارید رندرهای گرافیکی در نرم افزارهایی مانند 
 3DStudio یا AutoCAD بگیرید و منابع پردازشــی شــما 

برای این کار کافی نیست. 
بنابراین بهتر است پردازنده یا کارت گرافیک خود را ارتقا دهید. 

 در هر صــورت ابتــدا بایــد ببینیــد این ارتقــا را بــرای چه 
می خواهید.

پرسش و پاسخ

 فناوری

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

4  واقعیت عجیب در مورد بدن انسان
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پیشنهاد سر دبیر: 
درخشش خورشید کاروان در اصفهان

 اکران

تلویزیون

مجموعه تلویزیونی »کاله قرمزی« در جدول پخش برنامه های 
نوروز ۹۶ شبکه دو ســیما قرار گرفت و به زودی عوامل سازنده 

این برنامه، ساخت سری جدید آن را آغاز خواهند کرد.
»کاله قرمزی« بــه همراه عروســک هایی که با چند نســل از 
مخاطبان ســیما همراه بوده است، هر ســال نوروز به تلویزیون 
 می  آید تــا قصه هــای متفاوتــی از زندگــی عادی مــردم را 

روایت کند.
مجموعه تلویزیونی »کاله قرمزی« که سال هاست در ایام نوروز 
از تلویزیون پخش می شود، سال گذشــته به دلیل مسائل مالی 
تولید نشــد؛ ولی نوروز امســال این مجموعه به تهیه کنندگی 
حمید مدرسی و کارگردانی و اجرای ایرج طهماسب از شبکه دو 

سیما پخش خواهد شد.

محرم امســال پس از رای دیــوان عدالت اداری بــه نفع عوامل 
»رستاخیز«، به نظر می رسید شــرایط برای اکران این فیلم مهیا 
شــده و حرف و حدیث ها دربــاره اکران آن باال گرفــت، اما هنوز 

خبری درباره اکران این فیلم نشده است.
بهادر زمانی بازیگر نقش ابوالفضل)ع ( در »رستاخیز« که ماجراها 
بر سر نورانی کردن چهره اوســت، به تازگی در مصاحبه ای اعالم 

کرده که دیگر از انتظار برای نمایش این فیلم خسته شده است.
بهادر زمانی پس از بازی در »رستاخیز«، در سریال »تنهایی لیال« 
نیز در نقش یک روحانی ظاهر شــد، البته به نظر می رسد با وجود 
پیشنهادهایی که به او می شود این بازیگر از همین ابتدا قصد دارد 
کم کار باشــد. او به تازگی با اشــاره به اینکه از منتظرماندن برای 
اکران »رستاخیز« خسته شده است، در این باره می گوید: »دیگر 
منتظر اکران »رستاخیز« نیســتم. ای کاش »رستاخیز« به موقع 
اکران می شد؛ اما نشد و آن قدر هم امروز و فردا در اکرانش کردند 
و این ماه و ماه بعد که نوعی دلزدگی برای عوامل و از جمله خودم 
پدید آمد. البته اخیرا تحوالتی درباره فیلــم صورت گرفته و مثال 
در تلویزیون بــه آن با نگاه مثبت پرداخته می شــود؛ اما اینکه چه 

خواهد شد، واقعا معلوم نیست.«

نوروز 96 با کاله قرمزی در تلویزیون

بازیگر نقش حضرت ابوالفضل)ع(:

دیگر منتظر اکران »رستاخیز« 
جشنوارهنیستم

دبیرخانه جشنواره فیلم کوتاه حسنات اعالم کرد که تا اول 
آذر ماه، 1۶28 اثر در سامانه این جشنواره ثبت شده است.

 دبیرخانــه جشــنواره فیلم کوتــاه حســنات ضمن اعالم 
پایان مهلت ارســال آثار به این جشــنواره، از آخرین آمار 
آثار ارســالی خبر داد که بر اســاس آن، تا کنون 1۶28 اثر 
در سامانه این جشــنواره ثبت شــده و از این تعداد،  ۶28 
فیلم کوتــاه داســتانی، 578 فیلمنامــه، 300 فیلم کوتاه 
و مســتند و 122 انیمیشــن، به ترتیب بیشــترین تعداد 
را به خود اختصــاص داده انــد. دبیرخانه جشــنواره ملی 
حســنات با بیان اینکه شورای سیاســت گذاری جشنواره 
به منظــور ترویــج فرهنگ نیکــوکاری درجامعــه و بیان 
آن از منظــر هموطنان، بخــش »هرشــهروند، یک فیلم 
کوتاه« را بــه عنوان بخش ویژه مســابقه ششــمین دوره 
از جشــنواره معرفی کرده اســت، از عمــوم عالقه مندان 
درخواســت کرد که درخصــوص تهیه فیلم یا گــزارش با 
محوریت موضوعات جشــنواره نظیر نیکوکاری، شادابـــی 
و نشـاط اجتمـاعی، خـــانه و خـــانواده و سبک زنـدگی 
ایـرانی اسالمـی، آیین و حقوق شهرونـدی، فرهنگ پذیری 
و آمـوزش فرهنگـی به کودکـان و نوجوانان، تسهیل گری 
و کارآفرینی اجتمـــاعی، شهر پاک، محیط زیست، حفظ 
 منابــع ارزشمنـــد آن و روش های بهینه مصــرف انرژی و 
انسـان – امـــید – آینـــده، با تلفن همراه یا دوربین های 
خانگی خود )با رعایت مدت زمــان حداکثر 5 دقیقه(، اقدام 
و اثر خود را ازطریق ســایت جشــنواره، تا اول بهمن ماه به 

آدرس http://hasanatfilm.ir ارسال کنند.
گفتنی است ششمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 

اصفهان، از 11 تا 14 اسفند ماه برگزار می شود.

فلورا ســام کارگردان مجموعه های تلویزیونی، فرم جشنواره 
فیلم فجر را برای »نیمکت« پر کرد.

تدوین فیلم سینمایی »نیمکت« به کارگردانی فلورا سام به 
پایان رســید و در حال انجام دیگر مراحل فنی آن هستیم. به 

نظر  می رسد حدود یک ماه آینده امور فنی کار پایان یابد.
»نیمکت« مضمونــی اجتماعــی دارد و داســتان زندگی 
نویسنده ای را روایت می کند که در حین نوشتن آخرین رمان 
خود، پرده از حقایق زندگی اش برداشته می شود؛ حقایقی که 
وی هیچ گاه تصورش را هم نمی توانست بکند. مجید اوجی و 
ابراهیم اصغری تهیه  کنندگی این فیلم را با ســرمایه گذاری 

محمدعلی تفکر برعهده گرفته اند.

 دبیرخانه ششمین جشنواره ملی فیلم حسنات:

 پایان مهلت ارسال آثار
به جشنواره ملی حسنات

فلورا سام، فرم جشنواره 
فیلم فجر را پر کرد

به گزارش ایمنا، نمایش خورشــید برای نخســتین بار با 
همراهی گروه کــرال و هم آوازی موال، به آهنگســازی و 
سرپرستی ســعید شــمس، با اجرای 7قطعه هم آوازی به 

روی صحنه رفته است.
کارگردان نمایش خورشــید کاروان دراین باره گفت: در 
این نمایش 5 بازیگر اصلی به نقــش آفرینی می پردازند و 
11 بازیگر کودک، گروه 15 نفره موسیقی کرال، سه سرباز 
و ســه فرشــته نیز در این نمایش پر بازیگر به روی صحنه 

می روند.
وی در ادامه افزود: این نمایش برای 27 ســال متمادی در 
تهران اجرا شــده و برای اولین بار در شهر اصفهان به روی 

صحنه رفته است.
ایزد دوســت در مورد عمده تفاوت کیفیت کاری در تئاتر 
اصفهان بــا تهران توضیــح داد: نمی تــوان گفت کیفیت 
کار در اصفهان بهتر اســت یا تهران، ولی با شرایط و ابزار 
موجود در پایتخت، رســیدن به یک هــدف دراماتیک، به 
مراتب آسان تر از اصفهان اســت. نکته دیگر، زمانی است 
که برای شــکلگیری یک پروســه اجرایی در اصفهان در 
نظــر گرفته می شــود؛ به عنــوان مثــال تمامیت ارضی 
این نمایــش در مــدت زمانی 28 روزه بســته شــد که 
به خودی خود برای پرداخت و تمرین بر ســر یک اجرای 
نمایشی، زمان بســیار کمی اســت. همچنین نبود سالن 
مناســب برای اجرای این کار مشــکالت اجرایی را برای 
ما دوچنــدان کرد؛ چرا که ســالنی که در اختیــار ما قرار 
داده شــده اســت حتی یک در ورودی به صحنه ندارد و 
 بازیگران ما مجبورند برای عبور و مــرور از میان جمعیت

حرکت کنند.
تجلیل از پیرغالمان منطقه 4

آنچه بــه عنوان یکی از نــکات قابل توجــه در اجرای این 
نمایش محســوب می شــود، تجلیــل از 150 پیرغالم از 
50هیئت مذهبی منطقه 4 اصفهان اســت که در هر شب 
ضمن اجرای نمایش انجام می شــود. این مراسم با حضور 
شهردار منطقه 4 و معاونین وی برگزار می شود و در شبی 
نیز با حضور شــهردار اصفهان و برخی از اعضای شــورای 

شهر انجام خواهد شد.
همچنین تقدیر از 25 کانــون فرهنگی هنری فعال در 50 
مســجد منطقه 4، از دیگر بخش جانبــی اجرای نمایش 

خورشید کاروان است.
اما به دور از هر حاشــیه نگاری می تــوان گفت نمایش در 
ابعاد مذهبی می توانــد فرهنگ ســازی را در حوزه های 
آموزشــی تســریع کند و از همین رو اســتفاده از چنین 
ابزارهایی، باعــث پیشــرفت فرهنگ و تبــادل تفکرات 

مخاطب با مجریان صحنه خواهد شد.
از سوی دیگر این نمایش می توانســت در اجرا عمیق تر و 
دقیق تر به روی صحنه برود. برای اینکــه ابعاد دراماتیک 
یک اجــرای صحنه ای را شناســایی کنیــم، نیازمند آن 
هســتیم که عناصر بــه کار رفتــه در نمایــش را به خاطر 
بســپاریم و در انتها این عنصر را با آنچه راوی می خواسته 
برایمان تعریف کند، بســنجیم. ایــن نمایش در ذات یک 
اثر نمایشــی، یک پروژه چند منظوره هدفمند اســت و به 
همین خاطر نمی تــوان از آن درس های آکادمیک گرفت 
و مخاطبان این نمایش عمومیت بیشــتری در یک جامعه 

آرمانی پیدا خواهند کــرد. یک اثر نمایشــی مذهبی که 
میزانســن آن عبارت اســت از صلیب، کتاب، طاقچه و...، 
می تواند نوستالژی خاطرات ســینه به سینه ای باشد که 
ماالمال از اندوه و ماتم اســت. اما چنین میزانسن هایی به 
تنهایــی توانایی بازگویی روایت های بصــری را ندارند، به 
همین خاطر استفاده درســت از گروه کرال و دیگر عوامل 
اجرایی باعث می شــود که مخاطب میزان هم ذات پنداری 

خود را با شرایط موجود در زمان روایت بیشتر کند.
 از خورشید کاروان تا بغضی که ماند

اجرای سال گذشــته این گروه با عنوان »بغضی که ماند«، 
خوشــبختانه بــا اســتقبال 
مناسب شــهروندان اصفهانی 
روبه رو شــد و به همان اندازه 
از نمایــش خورشــید کاروان 
انتظــار مــی رود ایــن بغض 
را همچنــان در ســینه خود 
حفظ کند تــا مخاطبان برای 
 شکســتن آن به سالن نمایش

راه یابند.
از ســوی دیگر بایــد عملکرد 
اجتماعی  فرهنگــی  معاونت 
شــهرداری منطقه 4 را مورد 
بررســی قرار دهیم و بگوییم 
چه بهتر بود چنین نمایشــی 
چند روز زودتر به روی صحنه 
می رفت تا با نزدیک شــدن به 
اربعین حسینی، شاهد آخرین 

اجرای آن باشیم.
اما بــه طــور کلــی فعالیت 
در  اصفهــان  شــهرداری 

حوزه هنرهای نمایشــی، روز به روز برای هنرمندان شهر 
امیدوارکننده تر می شــود و باید از زحمات این ســازمان 
قدردانی کرد؛ چراکــه هنرمند نیاز به دیده شــدن دارد، 
حال در هــر حوزه ای کــه فعالیت می کند. هنــر باید در 
 معرض عموم جامعه قرار گیرد تا قضاوت عادالنه ای از آن

داشته باشد.
خورشــید کاروان می توانــد نمونه خوبی باشــد از آینده 
هنرهای نمایشــی در اصفهان که این روزها به شــدت در 

حال گسترش است.
امیدواریــم هیچ کاروانــی در حوزه های نمایشــی بدون 

خورشید نماند.

تا 10 آذرماه روی صحنه است؛

درخشش خورشید کاروان در اصفهان

خورشید کاروان 
می تواند نمونه 
خوبی باشد از 

آینده هنرهای 
نمایشی در اصفهان 

که این روزها 
به شدت در حال 

گسترش است

نمایــش خورشــید کاروان بــه کارگردانی جواد 
ایزددوست تا 10 آذرماه در اصفهان به روی صحنه 

می رود.

تحدید حدود عمومی
آگهــی تحدید حــدود عمومی قســمتی از بخش های  
پنج و شــش حوزه ثبت اســناد وامالک شهرســتان 

خوروبیابانک
 به موجــب مــاده 14 قانــون ثبــت اســناد وامالک

 تحدید حدود حــدود عمومــی رقبات زیــر واقع در 
بخش های 5 و6 حوزه ثبتی خوروبیابانک از ســاعت 
 8 صبح روزهای تعیین شده شــروع وبه عمل خواهد

 آمد
12 فرعــی از2 اصلــی – خانــم زهــرا رحمــت 
فرزندمحمدآقاوغیره شش دانگ یکباب خانه واقع در 

خوروبیابانک
یک فرعی از 409 اصلی -  آقای ســید محمد موسوی 
فرزندســید عباس شــش دانــگ یکباب خانــه واقع 

درخوروبیابانک
424 اصلی – آقای امیر حســین ایرجــی  فرزندعلی 
 اکبرشــش دانــگ یکبــاب خانــه واقــع در  خــورو

بیابانک
2795 اصلی- موقوفه پیر حاجات خور با تولیت اداره 
اوقاف وامور خیریه شهرســتان خوروبیابانک شش 

دانگ یکباب باغ واقع در خوروبیابانک 
1437 فرعــی از 3431  اصلــی – آقــای حبیــب اله 
فاضلی فرزندعلی اکبر شش دانگ یک باب خانه واقع 

درروستای بیاضه
1496 فرعــی از 3431  اصلــی – خانــم آزاده 
نازدارطاوسی فرزندمحمدشش دانگ یک قطعه زمین 

محصور واقع درروستای بیاضه
95/10/4

88 فرعی از 3524  اصلی – خانم شقایق بابائیان فرزند 
مسلم وغیره شش دانگ یکباب خانه واقع درروستای 

مهرجان
158 فرعــی از 3524  اصلی – خانم مهناز شمســایی 
فرزند محمدرضا  وغیره شش دانگ یکباب خانه واقع 

درروستای مهرجان
1089 فرعــی از 3524اصلــی – آقــای جــواد نایب 
فرزندحسن شش دانگ یک باب خانه واقع درروستای 

مهرجان
440 فرعی از 3562  اصلی – آقای جمشــید قاســمی 
فرزندمیرزا محمدشــش دانــگ یک باب خانــه  واقع 

درروستای عروسان گلستان
221 فرعــی از 3567  اصلی – آقــای عباس خوریان 
فرزندرمضــان شــش دانــگ یک بــاب خانــه واقع 

درروستای نیشابور
95/10/5

295 فرعی از 3577  اصلــی – آقای ابوالفضل )وحید( 
یغمایی فرزند هادی  وغیره شش دانگ یک قطعه زمین 

مزروعی محصور واقع درروستای گرمه
1568 فرعــی از 3577 اصلــی– خانم بتــول عارف 
فرزندمحمد شش دانگ یکباب خانه واقع درروستای 

گرمه
1585 فرعی از 994 فرعی  از 3577 اصلی– آقای ابو 
محمــد آزاد  فرزندحاجی ابراهیم وغیره شــش دانگ 

یکباب خانه واقع درروستای گرمه
1586 فرعــی از 699 فرعــی از 3577  اصلی – خانم 
سپیده رحمانی فرزند محمود فرخ منش وغیره شش 

دانگ یک باب باغ  واقع درروستای گرمه
)) 3952 -اصلی واقع درشــهر خور فروعات به شرح 

ذیل ((
10 فرعی – خانم ایراندخت خالو فرزندعلی شش دانگ 

یکباب خانه 
461 فرعی – آقــای محمد رضا علیخانــی فرزندعلی 

اکبرشش دانگ قسمتی از یکباب خانه 
95/10/6

464 فرعی– شهرداری شــش دانگ یکباب ساختمان 
شهرداری خور  

465 فرعی– آقای مهدی وهاب فرزندحسن شش دانگ 
یک قطعه زمین محصور  

467 فرعی– آقای جواد پارسا فرزندحسینعلی شش 
دانگ یکباب خانه نیمه ساز  

468 فرعی– آقای مهدی پارسا فرزندحسینعلی شش 
دانگ یکباب خانه نیمه ساز  

470 فرعی– خانم سکینه پارسا فرزندحسینعلی شش 
دانگ یکباب خانه نیمه ساز 

95/10/7
471 فرعی– خانم فاطمه طاهری فرزندغالمحســین 

شش دانگ یکباب خانه نیمه ساز  
473 فرعی– خانم فاطمه طاهری فرزندغالمحســین 

شش دانگ یکباب خانه نیمه ساز  
475 فرعی– آقای سید مهدی آل داود فرزندسید رضا 

شش دانگ یکباب خانه 
477 فرعی– خانم سلما یغمایی فرزندعلی  وغیره شش 

دانگ یکباب خانه 
95/10/8

بخش 6 حوزه ثبتی :

یــک فرعــی از 31 اصلــی –خانــم ناهیــد ترابــی 
فرزندمحمدشــش دانگ یک قطعه زمیــن محصور با 

بنای احداثی واقع در شهر فرخی
372 اصلی –آقای عباس ترابی فرزندحبیب اله شــش 

دانگ یکباب خانه واقع در شهر فرخی
266 فرعــی از3323اصلی – آقای علــی اکبرجندقی 
فرزندحسین وغیره شــش دانگ یکباب خانه واقع در  

روستای ابراهیم آباد
177 فرعی از3324اصلی – آقــای مرتضی رحمانی 
فرزندمحمدرضاشــش دانــگ یکباب خانــه واقع در  

روستای جعفر آباد
95/10/9

در روزهای فــوق الذکر به ترتیب از ســاعت 8 صبح 
تعیین حدود شروع و بعمل خواهد آمد لذا از صاحبان 
امالک و مجاورین آنها به وسیله این آگهی دعوت می 
شود که در ساعت و تاریخ مقرر در محل حضور یابند 
و چنانچه هر یک از صاحبان یا نماینــده قانونی آنها 
در موقع تحدید حدود حاضر نباشــد مطابق ماده 15 
قانون مزبورملک آنها با حدود اظهار شــده از طرف 
مجاورین تحدید و اگرصاحبان امالک مجاور در موقع 
مقرر حاضر نباشند و نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی 
، حقی برای خود قائل باشند طبق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بمدت 30 روز 
دادخواست خود را تسلیم دادگاه و رسید آن را جهت 

ضبط در پرونده به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: سه شنبه 95/9/2

 م الــف: 26645 محمــد علــی بیطــرف رئیــس ثبت
 خورو بیابانک

تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 
8539 فرعــی از 18/2774 واقــع در بخــش 14 ثبت 
اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نــام خانقزی الیقی 
قلعه ســوخته  فرزند میزرزا اقا در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضــای نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 1395/9/24 ساعت 9 در محل 
شــروع  و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز وســاعت 
مقرر در محل حضور یابنــد . اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته 

خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی  ثبت معترض  ظرف یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با 
تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواســت را اخذ  و به این اداره تسلیم نماید.

تاریخ انتشــار:1395/9/2 رئیس منطقه ثبت اسناد و 
امالک غرب اصفهان)173 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/694  خانم تبسم منتشــی دارای  شناسنامه شماره 
134 به شرح دادخواست به کالســه  4482/95 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بتول علی بک به شناسنامه 
1267 در تاریــخ 95/6/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به همسر و 2 دختر: 1- خسرو منتشی، ش.ش 8 زوج 
2- گلناز منتشــی، ش.ش 483 فرزند دختر 3- تبسم 
منتشی، ش.ش 134 فرزند دختر 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 باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 25601 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/679  آقــای مرتضــی قراتکنــی با وکالــت آقای 
مســیح بیــات دارای  شناســنامه شــماره 4472 به 
شــرح دادخواست به کالســه  4481/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان صغرا سیفی به شناسنامه 50100 
در تاریخ 95/7/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
2 فرزند و همســر و پدر و مادر به نام ذیل: 1- فاطمه 
قراتکنــی، ش.ش 1272655822 فرزنــد 2- مرتضی 
قراتکنــی، ش.ش 4472 همســر متوفی 3- شــهناز 
جهانگیری، ش.ش 9795 مادر متوفی 4- پرویز سیفی، 
ش.ش 13  پدر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
 مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی 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 
شــد. م الف: 25586 شــعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )150 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
استفاده از استادان بسیجی برای برداشتن گام های بلند است

محقق طب اســامی در اســتان چهارمحال و بختیاری 
گفت: ظروف ســنگی  به دلیل دارا بــودن اماح معدنی 

بهترین ظروف برای پخت و پز محسوب می شوند.
 محمد امیــن افرا اظهــار کرد: متاســفانه بســیاری از 
بیماری های امروزی از جمله ســرطان، ناشی از تغذیه و 

پخت غذا در ظروف نامناسب است.
 وی بهترین ظــروف برای پخت و پز را بــه ترتیب ظروف 
سنگی، مسی و گلی دانست و گفت: ظروف سنگی  به دلیل 
دارا بودن امــاح معدنی بهترین ظروف بــرای پخت و پز 

محسوب می شوند.
افرا خاطرنشان کرد: سطح داخلی ظرف مسی حتما با فلز 
قلع پوشیده شده باشد، در غیر این صورت مس وارد غذا و 
ســپس وارد فعل و انفعاالت بدن می شود و در اثر استفاده 
طوالنی مدت، مس در بدن انباشــته و اثرات نامطلوبی به 

دنبال خواهد داشت. 
این محقق طب اسامی خاطرنشان کرد: گاهی برای اندود 
کردن ظروف مسی از ســرب به دلیل قیمت ارزان آن به 
جای قلع استفاده می شود که این خود خطر مسمومیت با 

سرب را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی استفاده از ظروف آهنی و چدنی را از نظر طب اسامی 
نامناسب دانست و گفت: آبلیمو و ســایر مواد ترش نیز به 
دلیل وجود مواد شیمیایی دربطری های پاستیکی قابل 
نگهداری نیستند و تنها در بطری های شیشه ای می توان 

آنها را نگهداری کرد.
این محقق طب اســامی خاطرنشــان کــرد: لیوان های 
پاستیکی به ویژه نوع شفاف آنها برای نوشیدنی های داغ 

مناسب نیستند. 
افرا با اشــاره به نگهداری غذا در ظروف فوم و ســلولزی، 
تصریح کرد: ظرف های فوم و ســلولزی نیز در صورتی که 

غذا داغ نباشد برای نگهداری مواد غذایی مناسب هستند.
وی تصریح کرد: ظروف شیشــه  ای اثر بدی بر مواد غذایی 
ندارنــد و می توان بــرای پخــت و نگهداری غــذا از آنها 
استفاده کرد. افرا گفت: اســتفاده طوالنی مدت از ظروف 
آلومینیومــی مثل کتری های آلومینیومی ممکن اســت 
منجر به اختال در جذب روی و سلنیوم شود و بهتر است 

از کتری و سماور برنجی استفاده شود.
این محقق طب اســامی افزود: اگر در کتری و ســماور 
جرم ایجاد شــود، نیازی به برطرف کردن آن نیست چون 
خود آن مانند تصفیه کننده عمل می کنــد.وی در پایان 
خاطرنشــان کرد: اگر آب هفت بار جوشــانده شود دیگر 

نیازی به هیچ گونه تصفیه کننده نیست.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه دولت به دنبال تکمیل 
پروژه های نیمه تمام اســت، گفت: پروژه های نیمــه تمام چهارمحال و 

بختیاری تکمیل می شوند.
 قاســم ســلیمانی دشــتکی عنوان کرد: تکمیل و افتتاح پــروژه های

نیمه تمام، نقش مهمی در ایجاد اشــتغال و کاهش نــرخ بیکاری در این 
استان دارد.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: هم اکنون این اســتان نرخ 
بیــکاری باالیی دارد که باید زمینه اشــتغال جوانــان را فراهم کرد. وی 
یادآور شــد: به همت دولت، ســه پروژه صنعتی اشــتغال زا شامل فوالد 
سفید دشت، واحدصنعتی تولید چادر مشــکی و تولید ورق پوشش دار 
 در این استان افتتاح شده که اشتغال قابل توجهی را در این استان ایجاد 

کرده است.
 استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تسهیل در روند سرمایه گذاری، 
فعال کردن واحد هــای صنعتی راکد، جذب ســرمایه گذاران خارجی و 
تکمیل پــروژه های نیمه تمــام، اولویت اصلی مســئوالن چهارمحال و 
بختیاری است. ســلیمانی عنوان کرد: هم اکنون ورود سرمایه گذاران به 

استان در حال افزایش است.

رییس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پــرورش چهارمحال و بختیاری 
گفت: ســی و پنجمین دوره مســابقات فرهنگی و هنــری در مدارس 
سراسر استان آذرماه برگزار می شود. جهانگیر دوستی اظهار داشت: این 
مسابقات در دو بخش فرهنگی روزهای یکم و دوم آذرماه و بخش هنری 
از 3 تا 7 آذرماه در مدارس سراســر اســتان با هماهنگی معلم یا معاون 
پرورشی برگزار می شود. وی با اشــاره به اهداف برگزاری این مسابقات 
افزود: مسابقات در راستای کشف، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش 
سطح آگاهی هنری دانش آموزان نسبت به فرهنگ و هنر ملی - اسامی 
از طریق ایجاد انگیزه و رقابت سالم برگزار می شود. رییس اداره فرهنگی 
و هنری آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هنرهای ادبی 
و پژوهشی، رســانه و فضای مجازی، هنرهای دستی، هنرهای تجسمی، 
فیلم کوتاه، هنرهای نمایشــی و هنرهــای آوایی از موضوعات ســی و 
پنجمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری است. دوستی خاطرنشان کرد: 
دانش آموزان می توانند آثار خود را تا پایان دی ماه به صورت شــخصی یا 
با کمک مدیر یا معاون پرورشی به سایت همگام ارسال کنند. وی با بیان 
اینکه سال گذشته حدود 17 هزار دانش آموز و 1500 فرهنگی از استان 
در مسابقه پرسش مهر شــرکت کردند، افزود: پیش بینی می شود امسال 
60 درصد از دانش آموزان در پرســش مهر رییس جمهور مبنی بر »برای 

ساختن فردای جامعه خشونت نه، صلح و آرامش آری« شرکت کنند.

مدیرکل هواشناســی چهارمحال و بختیاری گفت: دمای هوای استان با 
ورود سامانه بارشی، 10 درجه کاهش می یابد.

مهرداد قطره اظهار داشت: براساس آخرین داده های هواشناسی تا اواخر 
هفته به علت ریزش هوای سرد عرض های شمالی به جو منطقه دمای هوا 

از امروز10 درجه کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به پیش بینی بارش باران و برف در اســتان افزود: از امروز به 
ویژه چهارشنبه و پنجشنبه با کاهش دما بارش باران در استان پیش بینی  

شده که در ارتفاعات بارش به صورت برف است.
قطره با اشــاره به وضعیت هوا در دو روز آینده گفت: با توجه به بررســی 
نقشــه های پیش یابی هواشناســی برای دو روز آینده آســمان کمی تا 
قسمتی ابری در اواســط روز همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید 
پیش بینی می شود. وی با اشــاره به کاهش بارش خاطرنشان کرد: میزان 
بارش نسبت به دوره مشابه سال گذشــته 85 درصد، نسبت به میانگین 
 بلندمدت دوره مشابه 80 درصد و نســبت با میانگین سال زراعی کامل

 98 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت:  در هشت 
ماه ابتدای امســال بیش از 3/5 هکتار از اراضــی دولتی طی 12 مورد 
اجرای حکم آزاد سازی و از چنگال زمین خواران رفع تصرف شده است.  
قاسم قاسمی اظهار کرد: در هشت ماه ابتدای امســال با اقدام به موقع 
تیم های گشت یگان حفاظت ســازمان ملی زمین و مسکن مستقر در 
اداره کل راه و شهرســازی اســتان بیش از 36 هزار و پانصد و 27 متر 
 مربع  از اراضی ملی به ارزش بیش از  155 میلیارد ریال آزادسازی و به

 بیت المال بازگشت.
وی افزود: بیشــترین رفع تصرفــات از حیث ارزش ریالــی مربوط به 

شهرستان های شهرکرد، بروجن ، فارسان و کوهرنگ است.
قاســمی با تاکید بر حفظ و نگهداری اراضی ملــی، تصریح کرد: برای 
تحقق این امر، در برخورد قانونی و مقابله با سودجویان زمین هیچگونه 
اغماض و چشم پوشی نخواهیم داشــت و تمام افرادی که در این زمینه 
احساس مســئولیت دارند باید با مشــارکت مردم در حفظ و نگهداری 
بیت المال بکوشند. مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به راه اندازی 
یگان حفاظت ســازمان ملی زمین و مسکن اســتان از شش ماه پیش، 
گفت: قطعا با راه اندازی ایــن یگان موضوع برخورد بــا زمین خواری و 
بازپس گیری اراضی ملی در استان با جدیت بیشتری در دستور کار قرار 
خواهد گرفت. وی با اشــاره به اینکه با وجود آماده باش کامل نیروهای 
یگان حفاظت در تمامــی عرصه های ملی، روند نزولــی در تصرفات را 
شاهد هســتیم، افزود: این مهم مرهون تاش شبانه روزی پرسنل یگان 
حفاظت اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری  است و چنین 
تصرفات غیرقانونــی اراضی دولتی و ملی به فرهنگی نادرســت تبدیل 
شده و برای کوتاه کردن دست واســطه ها و متصرفان باید اطاع رسانی 

شود.
قاسمی درباره اقدامات پیشگیرانه به تشکیل یگان هاي حفاظت و ایجاد 
سامانه اطاع رساني اشــاره کرد و گفت: شــهروندان مي توانند قبل از 
خرید زمین از طریق شــماره تلفن  03833333222 با اداره کل راه و 
شهرســازي چهارمحال و بختیاری تماس گرفته و از ملي نبودن اراضي 

خود اطمینان حاصل کنند.
وی خواستار همکاری و هماهنگی بیشــتر دستگاه های اجرایی و مردم 
برای مقابله با پدیده زمین خواری شــد و خاطرنشان کرد : اراضی ملی و 
دولتی ســرمایه های عمومی هســتند و باید به خوبی از آنها حفاظت و 

صیانت شود.

از دیدگاه طب اسالمی؛

بهترین ظروف برای پخت غذا 
کدام است؟

استاندار چهارمحال و بختیاری:

پروژه های نیمه تمام، تکمیل می شوند

رییس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش:

سی و پنجمین دوره مسابقات فرهنگی 
و هنری مدارس برگزار می شود 

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

دمای هوا، ۱۰ درجه کاهش می یابد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تاکید کرد:

 رفع تصرف بیش از 3/5 هکتار
 از اراضی ملی 

مسئول سازمان بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری گفت: هدف 
بسیج اساتید در واقع این است که اساتید بسیجی را گرد هم جمع 
کرده تا بتوانند در حوزه های علــم، فرهنگ و... گام های بلندی را 

بردارند.
احمدرضا بسیج، اظهار کرد: بسیج ســازمانی است که به فرمان 
امام خمینی )ره( تشکیل و تاسیس شــد تا کارهایی که عموما بر 
زمین مانده بودند را انجام دهد؛ چراکه بسیج رده بندی یا قوانین 
دست و پا گیر ندارد.مسئول ســازمان بسیج اساتید چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه در دفاع مقدس بسیج توانست صرف نظر 

از مباحث درجه، حقوق و مزایای دیگر پیروزی هایی را رغم بزند، 
گفت: همچنین بســیجیان می توانند در حوزه هــای دیگر مثل 

اقتصاد، فرهنگ، علم، مسائل اجتماعی و... نیز نقش ایفا کنند.
این مسئول با بیان اینکه بسیج اســاتید نیز همچون بسیج اقشار 
دیگر مثل بسیج حقوقدانان، طاب، هنرمندان و... به فعالیت های 
خود ادامه می دهد، خاطرنشان کرد: هدف بسیج اساتید در واقع 

این است که اساتید بسیجی را گرد هم جمع کند.
بسیج افزود: وقتی مجموعه ای از اساتید با یک هدف و مرام باشند؛ 
البته می توانند کارهــای بزرگی را صورت دهند کمــا اینکه در 

حوزه های مختلف این اتفاق افتاده اســت. مسئول سازمان بسیج 
اساتید چهارمحال و بختیاری تشکیل حلقه های صالحین که در 
آنها مباحث معرفتی، سیاســی، اخاقی و... پیگیری می شوند را 
یکی از اقدامات بسیج اساتید این استان دانست و تاکید کرد: برای 
به روز بودن و آشــنایی با معارف دینی و مسائل سیاسی روز، این 

حلقه های صالحین کارایی بسیار خوبی دارند.
 وی با اشاره به اینکه برنامه دیگری که از سوی بسیج اساتید دنبال 
می شود حلقه های علمی اســت تصریح کرد: در این حلقه ها یک 
استاد و چندین دانشجو روی پروژه های علمی تحقیق و پژوهش 
می کنند و در طول سال جلســاتی نیز دارند که هم جنبه تربیتی 
و هم علمی دارد. مســئول سازمان بسیج اســاتید چهارمحال و 
بختیاری به بازدید اساتید بســیجی از مناطق جنگی و اردوهای 
راهیان نور زمینی و دریایی اشــاره و خاطرنشــان کرد: برگزاری 
سمینارها و همایش های فرهنگی که تقریبا به تناسب وقایع روز 
هســتند ازجمله همایش 9 دی، هفته دفاع مقدس، بزرگداشت 
31 مردادماه سالروز بسیج اساتید، وحدت حوزه و دانشگاه و... از 
دیگر اقدامات این سازمان است.بســیج پیگیری مباحث مربوط 
به اقتصاد مقاومتی، آمایش ســرزمینی، تشــکیل جلســات با 
دانشمندان جهان اسام و... را در زمره برنامه های مقطعی بسیج 
اســاتید عنوان و ادامه داد: همچنین مباحث مربــوط به زیارت 
عتبات عالیات، کربا و نجف، برگزاری مسابقات علمیـ  پژوهشی 
با حضور اســاتید و... اقداماتی هستند که به تناسب در طول سال 

انجام می شوند.
وی بیان داشت: هرساله همایشی با حضور پنج هزار نفر از اساتید و 
خانواده های آنها در مشهد مقدس برگزار می شود که این افراد در 
طی این همایش هم از مطالب علمی جلســات استفاده می کنند 
و هم از فضای معنوی این شــهر بهره مند می شوند، این همایش 
بزرگ در نوع خود کم نظیر است که در دیگر اقشار بسیجی نمونه 

آن دیده نمی شود.
مسئول سازمان بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: 
بسیج اســاتید در حوزه جنگ نرم، تمدن اسامی، تربیت استاد 
درزمینه بررســی معارف و... کارهای زیادی صورت داده است تا 
بتوان از این اساتید در دانشگاه ها استفاده کرد، تربیت این اساتید 
منحصرا در سازمان بسیج اساتید این استان انجام می شود به ویژه 

در حوزه جنگ نرم یا تمدن اسامی.

 بسیج سازمانی 
است که به فرمان 
امام خمینی)ره( 

تشکیل و 
تاسیس شد 

تا کارهایی که 
عموما بر زمین 
مانده بودند را 

انجام دهد

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحــال و بختیاری گفت: از ابتدای 
امســال تاکنون بیش از یک تن و 230 کیلوگرم مواد مخدر در 
استان کشف و ضبط شده است. ســردار غامعباس غامزاده در 
محل فرماندهی نیروی انتظامی اظهار داشــت: میزان کشفیات 
مواد مخدر نســبت به سال گذشــته در مدت زمان مشابه 110 
درصد افزایش یافته اســت. وی افــزود: در پی کســب اخبار و 
اطاعات مبنی بر حمل مقدار قابل توجهی مــواد مخدر از یکی 
از استان های شرقی کشور به داخل استان موضوع در دستور کار 

پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت. 
فرمانده نیــروی انتظامی چهارمحال و بختیــاری بیان کرد: در 
 این عملیــات با همکاری نیــروی انتظامی شهرســتان لردگان

دو قاچاقچی مواد مخدر دســتگیر و بیــش از 69 کیلوگرم مواد 
مخدر از نوع تریاک و یک دستگاه خودرو کشف و ضبط شد.

غامزاده با بیان اینکه از ابتدای امســال تاکنون 21 باند تهیه و 
توزیع مواد مخدر شناسایی و متاشــی شدند، خاطرنشان کرد: 
32 دســتگاه خودرو در راســتای حمل مواد مخدر نیز توقیف 
و ده هــا نقطه آلوده توســط همــکاران در راســتای برخورد با 
خرده فروشان پاکسازی شد. وی تصریح کرد: نیروی انتظامی با 
همکاری دیگر مســئوالن امر با تمام توان در راستای برخورد با 

باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر و خرده فروشان، پاکسازی نقاط 
آلوده و ســاماندهی معتادان تاش شــبانه روزی انجام می دهد. 
فرمانده نیــروی انتظامی چهارمحــال و بختیــاری بیان کرد: 
از عموم مردم درخواســت می شــود اخبار و اطاعات مربوط به 
فعالیت قاچاقچیان را به سامانه 110 اطاع رسانی کنند تا پس از 

بررسی های الزم اقدامات پلیسی انجام شود.
غامزاده تصریح کرد: قاچاقچیان باید بداننــد مبارزه بی امان با 
مواد مخدر توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف ذاتی خود 
و خواســته مردم ادامه دارد که در ایــن راه از ایثار جان خود نیز 

دریغ نمی کنند.
 وی با اشاره به دستگیری سارقان طافروشــی فرادنبه از توابع 
شهرســتان بروجن افزود: بافاصله پس از سرقت، تیم مجربی از 
کارآگاهان تشکیل شد که با اقدامات پلیسی و اطاعات و اخبار 
از صحنه جرم، همکاری افراد مالباخته در شناســایی سارقان و 
همکاری یکی دیگر از اســتان ها که ســارقان در این استان نیز 
مبادرت به سرقت کرده بودند سارقان شناسایی شدند. فرمانده 
نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: یکی از سارقان 
در خارج از استان و دیگری در داخل اســتان همراه با طاجات  

سرقت شده دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.

مدیــرکل بیمــه ســامت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
توانمندسازی بیمه شدگان در این استان جانی تازه گرفت.

صفر فرامرزی، اظهار کرد: توانمندسازی، فرآیند قدرت بخشیدن 
به افراد اســت که در این فرآیند به افراد کمک می شود تا حس 
اعتماد به نفس خویش را بهبود بخشــند و بر احساس ناتوانی و 

درماندگی غلبه کنند.
مدیرکل بیمه ســامت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
توانمندســازی، تشــویق افراد به مشــارکت بیشــتر در اتخاذ 
تصمیم هایی بوده که بر فعالیت های آنان تاثیرگذار است و از این 
طریق فرصت هایی فراهم می شود که ایده های خود را ارائه و اجرا 
کنند عنوان کرد: توانمندسازی به این معنی است که افراد را به 
طور ساده تشــویق کنیم تا نقش فعال تری در کار خود ایفا کنند 
و تا آنجا پیش روند که مســئولیت بهبود فعالیت خود را به عهده 
گیرند و بدون مراجعه به مســئوالن باالتــر بتوانند تصمیماتی 

کلیدی اتخاذ کنند.
وی بیــان داشــت: بیمه ســامت اســتان با تشــکل کمیته 
توانمندســازی و برگزاری جلســات متعدد با مدیران کل سایر 
دستگاه ها و رؤسا و کارشناســان بیمه سامت گامی مهم در این 
زمینه برداشــته که  آموزش و اطاع رســانی از طریق اصحاب 

رسانه، تهیه اپلیکیشــن ها و کتابچه های اطاع رسانی، مشارکت 
دادن بیمه شدگان در دریافت خدمات بیمه ای و درمانی، تعامل 
با ســازمان های مردم نهاد و تاثیرگذار در حوزه سامت، استفاده 
از ظرفیت هــای آموزش و پرورش، بهداشــت و درمان، ورزش و 
جوانان و ... از مهم ترین این اقدامات در راســتای توانمندسازی 
بیمه شــدگان اســت.  فرامرزی با تاکید بر آگاهی بیمه شدگان 
از نکات مهم خاطرنشــان کرد: الزم است بیمه شــده بداند هر 
خدمتــی را در چه زمانی، با چــه قیمتی، از چه روشــی و از چه 
موسسه درمانی و با چه کیفیتی دریافت کند و در این راستا نیاز 
به ارتقای ســطح آگاهی مردم داریم و باید بتوانیم ســطح سواد 
سامت جامعه را افزایش دهیم و مردم را با حقوق و تکالیف خود 
آشنا سازیم.مدیرکل بیمه سامت استان چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکــه از برنامه های مهم ما در ســال جــاری برگزاری 
همایش بــزرگ چالش های خرید راهبردی در اســتان اســت، 
گفت: توسعه پزشــک خانواده و نظام ارجاع در شهرها، مدیریت 
تقاضاهای القایی و ... دیگر برنامه هایی است که در راستای خرید 
راهبردی، بیمه سامت استان پیگیر آن بوده و امیدواریم بتوانیم 
زمینه های توانمندسازی بیمه شدگان را در سطح استان در حد 

مطلوب فراهم آوریم.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کشف یک تن و ۲3۰ کیلوگرم مواد مخدر
مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری:

توانمندسازی بیمه شدگان جانی تازه گرفت

در شهر

مدیر کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری از اجرای پــروژه جایکا در حوزه کارون 
بزرگ با محوریت چهارمحال و بختیاری خبر داد.

علی محمدی مقدم اظهار داشــت: پروژه جایکا از سال 89 در شهرستان کوهرنگ اجرا 
شد که پس از پنج سال به مدت یک ســال و نیم تمدید و از دی ماه امسال نیز در شش 
اســتان حوزه کارون بزرگ اجرا می شــود. وی با بیان اینکه از تجربیات سایر استان ها 
که محیط زیســت آنها به خطر افتاده است باید اســتفاده کرد، افزود: ما باید به سوی 
توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی به مفهوم اســتفاده از منابع و پتانسیل های موجود در 
راستای توسعه، حرکت کنیم. مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
با افزایش کارخانجات با توجه به خشکســالی ها مجبور به استفاده از آب های زیرزمین 

هستیم که این امر در طوالنی مدت به زیان کشور است.

مدیرکل آمــوزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: 103 مدرســه این 
اســتان دارای حداقل دانش آموز هســتند و تعداد دانش آموزانی که در این 

مدارس تحصیل می کنند بین شش تا 10 دانش آموز می باشند.
بهروز امیدی با اشــاره به این مطلب اظهار داشــت: تعداد زیادی از مدارس 

استان فعال هستند ولی کمتر از 10 نفر دانش آموز دارند.
وی عنوان کرد: این مدارس در روســتاهای شهرســتان کوهرنگ، لردگان، 
اردل، کیار و فارســان قرار دارند. مدیرکل آموزش و پــرورش چهارمحال و 
بختیاری تاکید کرد: هم اکنون در همه نقاط اســتان دانش آموزان ابتدایی از 

تحصیل برخوردار هستند.

 مدیر کل اســتاندارد چهارمحال وبختیاری گفــت: از ابتدای ســال جاری تاکنون از 
106 مرکز تولید وعرضه طا و مصنوعات گرانبها در استان بازرسی به عمل آمده است.

 عبدا... نظری اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق شــهروندان و عدم عرضه طا و 
مصنوعات گرانبهای پایین تر از اســتاندارد معمول، کارشناسان انگ فلزات گرانبهای 
این اداره کل، طرح بازرسی و شناســایی مراکز تولید و فروش اینگونه مصنوعات را در 

دستور کار دادند.
مدیــر کل اســتاندارد چهارمحال وبختیــاری افــزود: از 106 مرکز عرضــه طا در 
ســطح اســتان، تعداد  83 مصنوع طا مورد آزمون قرار گرفت.  نظــری از تمامی هم 
 استانی ها خواست که در موقع خرید طا به کد شناســایی توجه و حتما فاکتور خرید

 دریافت کنند.

پروژه »جایکا« در حوزه رودخانه کارون 
اجرا می شود

فعالیت ۱۰3 مدرسه با کمتراز
۱۰ دانش آموز 

بازرسی از ۱۰6 مرکز تولید وعرضه طال 
در چهارمحال و بختیاری

اخبار

دیدگاه

برنامه هفته بسیج در چهارمحال و بختیاری با آیین های عزاداری 
اربعین سید و ساالر شهیدان آغاز شد.

همچنین تعدادی از بسیجیان چهارمحال و بختیاری آیین های 
عزاداری ســید و ساالر شهیدان را در گلزار شــهدا و مزار شهدای 

گمنام اجرا و زیارت اربعین را قرائت کردند.
فرمانده سپاه قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری از اجرای 
866عنوان برنامه محوری همزمان با هفته بســیج در این استان 
خبر داد و گفت: از این تعداد 675 برنامه از سوی نواحی مقاومت و 

191برنامه از سوی بسیج اقشار در استان اجرا می شود.
سردار پاسدار رضا محمد ســلیمانی افزود:همزمان با هفته بسیج 

70 پایگاه مقاومت در نقاط مختلف اســتان بهره برداری می شود 
و چنانچه زمین برای احداث پایگاه به ســپاه واگذار شــود، سپاه 
قمر بنی هاشم)ع( برای ساخت و احداث پایگاه مقاومت آمادگی 
 کامل را دارد و 40 فضای سوله صالحین نیز مورد تکمیل و تجهیز

 قرار می گیرد.
فرمانده ســپاه قمر بنی هاشــم)ع( گفت:همزمان با هفته بسیج 
ســالن نهم دی ماه کوهرنگ، ســوله صالحین فیل آبــاد، حوزه 
مقاومت دشــتک، حوزه کارگری قطب صنعتی، 6سالن نهم دی 
 در شهرستان های اســتان و طرح فیزیکی حفاظتی به مساحت

 سه هزار و 500 مترمربع بهره برداری می شود.

محمد ســلیمانی اظهار کرد: کارگاه علمی مــادران پرچمداران 
مقابله با جنگ نرم،نقش علوم پایه در اقتصاد مقاومتی، نشســت 
تبیین گفتمــان انقابیگری در مدارس اســتان، نشســت های 
سیاســی روشــنگری، همایش جهادگــران علم و فنــاوری و 

همایش های علمی دیگر در این هفته برگزار می شود.
به گفته وی، آیین تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم، همایش 
جاماندگان از اربعین حسینی، همایش اربعین حسینی و پژواک 
فریاد حضرت زینب )س(، یادواره های شــهدا ، دیدار با خانواده 
شهیدان اســتان، برپایی ایســتگاه های صلواتی ، برپایی ادعیه و 
دعا، همایش شــهید آبروی محله ، تجمع مدافعان حرم و دیدار 
 جمعی از بســیجیان اســتان به همراه دیگر بســیجیان کشور با 

مقام معظم رهبری از جمله برنامه های این هفته است .

آغاز برنامه های هفته بسیج در چهارمحال و بختیاری

مسئول سازمان بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری:

 استفاده از استـادان بسیجی بـرای 
برداشتن گام های بلند است
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حصر وراثت
8/680  خانم زهرا کیان داران دارای  شناســنامه شــماره 2819 به شــرح 
دادخواست به کالسه  4351/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس کیان داران به شناسنامه 740 
در تاریخ 95/6/11 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
 آن مرحوم منحصر اســت به 2 پســر و 3 دختر: 1- غالمحسین کیان داران، 
ش.ش 2228 فرزند پســر 2- مهدی کیــان داران، ش.ش 913 فرزند پســر 
3- شــهناز کیــان داران، ش.ش 985 فرزند دختر 4- شــهرزاد کیان داران، 
ش.ش 10 فرزند دختر 5- زهرا کیان داران، ش.ش 2819 فرزند و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی 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: 25647 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/681  آقای محســن جعفریان دارای  شناســنامه شــماره 559 به شــرح 
دادخواست به کالسه  4372/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه نکوئی ریزی به شناسنامه 
73 در تاریخ 95/6/21 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین 
 الفوت آن مرحوم منحصر اســت به مادر و یک دختر و ســه پسر: 1- خانم

 آغا شهیدی ریزی، ش.ش 4620 مادر متوفی 2- زهره جعفریان، ش.ش 1174 
فرزند دختر 3- مهدی جعفریان، ش.ش 1174 فرزند پسر 4- محسن جعفریان، 
ش.ش 559 فرزند پســر 5- محمود جعفریان، ش.ش 55 فرزند پسر. 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 باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 25641 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)150 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/682  آقای حبیب اله دباغ دارای  شناسنامه شماره 992 به شرح دادخواست 
به کالسه  4308/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی دباغ شهرضا به شناسنامه 7913 
در تاریخ 95/4/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به والدین متوفی به اسامی زیر: 1- نصرت دباغ فرزند 
ایرج، ش.ش 51 مادر متوفی 2- حبیب اله دباغ فرزند حســینعلی، ش.ش 992 
پدر متوفی 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25622 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )135 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/683  خانم طاهره بهرامی دارای  شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست 
به کالسه  4338/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حسینعلی نظری به شناسنامه 39 در تاریخ 
95/7/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به همسر و 1 فرزند دختر: 1- طاهره بهرامی، ش.ش 1 همسر 2- 
الهام نظری، ش.ش 19 فرزند دختر 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25623 شعبه 10 
حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/684  آقای مجید میری قهدریجانی دارای  شناسنامه شماره 33719 به شرح 
دادخواست به کالسه  4467/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفیه خاتون میری  قهدریجانی به 
شناســنامه 22 در تاریخ 94/11/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 4 فرزند به نام ذیل: 1- مجید 
میری قهدریجانی، ش.ش 33719 فرزند 2- ســید سعید میری، ش.ش 1431 
فرزند 3- سادات میری، ش.ش 29333  فرزند 4- شهناز میری، ش.ش 30484 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 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: 25585 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )141 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/685  آقای محمد ســعید معلم دارای  شناســنامه شــماره 1973 به شرح 
دادخواست به کالسه  4428/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعیده قاسمی فسارانی به شناسنامه 
1973 در تاریخ 95/7/16 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و سه فرزند: 1- محمد سعید معلم، 
ش.ش 114 همسر متوفی 2- سارا معلم، ش.ش 3138 فرزند دختر 3- شیرین 
معلم، ش.ش 6971 فرزند دختر 4- ایمان معلم، ش.ش 1272658503 فرزند 
پسر. 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: 25584 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )140 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/686  خانم اشرف رستمی دستگردی دارای  شناسنامه شماره 39224 به 
شرح دادخواست به کالسه  4425/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا نادرپور دستگردی 
به شناســنامه 38060 در تاریخ 95/7/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و یک پسر و 2 دختر:

 1- اشرف رستمی دســتگردی، ش.ش 39224 همسر متوفی 2- حمیدرضا 
نادرپور دستگردی، ش.ش 3 فرزند پسر 3- سمیه نادرپور دستگردی، ش.ش 
9 فرزند دختر 4- سمیرا نادرپور دســتگردی به شماره ملی 1130132536 
فرزند دختر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 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: 25583 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )150 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/687  آقای محمد واعظ برزانی دارای  شناســنامه شماره 20590 به شرح 
دادخواست به کالسه  4449/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کمال واعظ برزانی به شناسنامه 
1651 در تاریخ 95/7/21 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به همسر و یک پســر و دو دختر: 1- زهره 
صفاپور، ش.ش 1273 همسر متوفی 2- محمد واعظ برزانی، ش.ش 20590 

فرزند پســر 3- مهشــید واعظ برزانی، ش.ش 1271391041 فرزند دختر 
4- مهشاد واعظ برزانی، ش.ش 1272312186 فرزند دختر و الغیر. 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 باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 25581 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)147 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/688  معصومه فوالدی دارای  شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به 
کالسه  4474/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مصطفی ملت به شناسنامه 87 در تاریخ 95/6/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به همسر و مادر و یک دختر و یک پسر: 1- معصومه فوالدی، ش.ش 109 
همســر متوفی 2- مریم ملت، ش.ملی 0200081802 دختر متوفی 3- محمد 
ملت، ش.ملی 0151558620 پسر متوفی 4- صغری بهرامی کرکوندی، ش.ش 
53 همسر متوفی 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: 25582 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )144 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/689  آقــای آرمین صادقــی با وکالت خانم لیال رئیســی دارای  شــماره 
ملی 1271908409 به شرح دادخواست به کالســه  4434/95 از این دادگاه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
مهری رزق جو به شناســنامه 627 در تاریــخ 95/5/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به مادر و 
یک فرزند پســر: 1- آرمین صادقــی، ش. ملی 1271908409 فرزند پســر 
2- شــاه بیگم حیدری باغبادرانی، ش.ش 1897 مادر متوفی و الغیر. 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 باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 25605 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)135 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/690  خانم شــهناز هاشــمی دارای  شناســنامه شــماره 5642 به شرح 
دادخواست به کالسه  4410/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن قائدی به شناسنامه 92745 
در تاریخ 95/5/28 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1- شهناز هاشــمی، ش.ش 5642 مادر متوفی 
2- علی قائدی، ش.ش 3 پدر متوفی 3- فاطمه بهرامی، ش.ش 1270205536 
همسر متوفی 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: 25606 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )129 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/691  خانم فاطمه روشنی دســتگردی دارای  شناســنامه شماره 882 به 
شرح دادخواست به کالسه  4424/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلی روشنی دستگردی 

به شناسنامه 1066 در تاریخ 95/7/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به همسر و یک دختر و یک پسر: 
1- فاطمه روشنی دســتگردی، ش.ش 882 همســر متوفی 2- امید روشنی 
دستگردی، ش.ملی 1271031256 فرزند پسر 3- مائده روشنی دستگردی، 
ش.ملی 1272970701 فرزند دختر 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25604 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )140 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/692  آقای محسن قراتکنی با وکالت آقای مســیح بیات دارای  شناسنامه 
شماره 251 به شرح دادخواست به کالسه  4480/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب قراتکنی 
به شناســنامه 4160208819 در تاریخ 95/6/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 دختر و همسر و 
مادر به نام ذیل: 1- مهرسا قراتکنی، ش.ش 1276902506 فرزند 2- محسن 
قراتکنی، ش.ش 251 همســر متوفی 3- زهرا خلیل دره ساری، ش.ش 3163 
مادر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 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: 25603 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )143 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/693  آقای حســین فرامرز اصفهانیان دارای  شناسنامه شماره 2 به شرح 
دادخواست به کالسه  4490/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان طلعت خانم غالمی به شناســنامه 
17379 در تاریخ 86/9/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
 الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 فرزند دختر و یک پســر: 1- رضوان

  فرامرز اصفهانیان، ش.ش 268 فرزند دختر 2- ایــران فرامرز اصفهانیان، 
ش.ش 4 فرزند دختر 3- حســین فرامرز اصفهانیان، ش.ش 2 فرزند پسر و 
 الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 25602 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )139 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/657  خانم فاطمه مرادی قهدریجانی دارای  شناسنامه شماره 5144 به شرح 
دادخواست به کالسه  4206/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاشــم کریمی به شناسنامه 2746 
در تاریخ 91/3/29 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به زوجه و یک دختر و 2 پســر: 1- فاطمه مرادی 
قهدریجانی، ش.ش 5144 زوجه 2- صدیقه کریمی، ش.ش 1168 فرزند دختر 
3- علیرضا کریمی، ش.ش 49346 فرزند پسر 4- عباس کریمی، ش.ش 1140 
فرزند پسر الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 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: 25574 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )142 

کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/695  آقای امیر هوشــنگ اصطهباناتی با وکالت آقــای ابراهیمیان دارای  
شناسنامه شــماره 39442 به شرح دادخواست به کالســه  4492/95 از این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شــادروان مهین بانو رفیعی نائینی به شناســنامه 714 در تاریخ 95/3/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 3 فرزند به نام ذیل: 1- امیر هوشــنگ اصطهباناتی، ش.ش 39442 
فرزند 2- مهناز اصطهباناتی، ش.ش 32976 فرزنــد 3- زهرا اصطهباناتی، 
ش.ش 46247 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: 25600 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )136 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/696  آقــای اردالن یداللهی دارای  شــماره ملی 1272247805 به شــرح 
دادخواست به کالسه  4438/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیدرضا یداللهی به شناسنامه 789 
در تاریخ 94/11/2 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به همسر و 2 فرزند پســر: 1- فریبا خسروی فاتح 
آبادی، ش.ش 702 زوجه 2- ارشــیا یداللهی، ش.ملی 1273699491 فرزند 
پســر 3- اردالن یداللهی،ش.ملی 1272247805 فرزند پسر و الغیر. 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 باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 25599 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)133 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/697  آقای نصرت خانی بــا وکالت زهره آذربایجانی دارای  شناســنامه 
شــماره 422 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  4218/95 ح 10 از این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شــادروان قدمعلی خانی به شناســنامه 796 در تاریــخ 92/2/11 اقامتگاه 
دائمــی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حیــن الفوت آن مرحــوم منحصر 
اســت به 4 پســر و 5 دختر و همســر: 1- مرتضی خانی، ش.ش 27 پســر 
2- اســماعیل خانی، ش.ش 30 پســر 3- صدیقــه خانــی، ش.ش 12 دختر 
4- بتــول خانــی، ش.ش 23 دختر 5- صدیقــه خانــی، ش.ش 1207 دختر 
 6- طیبه خانــی، ش.ش 1038 دختــر 7- نصرت خانــی، ش.ش 432 دختر

 7- حلیمه شاه ســنایی، ش.ش 8 همسر.  اینک با انجام تشــریفات 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25697 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/698  آقــای امیــر یارعلــی دارای  شناســنامه شــماره 1887 به شــرح 
دادخواســت بــه کالســه  4331/95 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان شــهربانو یار 
علی اشــنی به شناســنامه 1654 در تاریــخ 94/4/2 اقامتــگاه دائمی خود 
بدرود زندگــی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت به 4 
دختر و 5 پســر: 1- صدیقه یارعلــی، ش.ش 1867 فرزند دختــر 2- پروین 
یارعلــی، ش.ش 4665 فرزند دختــر 3- طاهره یارعلــی، ش.ش 356 فرزند 
 دختــر 4- مهیــن یارعلــی، ش.ش 4225 فرزنــد دختــر 5- امیــر یارعلی، 
ش.ش 1887 فرزند پسر 6- مهدی یارعلی، ش.ش 90 فرزند پسر 7- حسین 
یارعلی، ش.ش 1225 فرزند پسر8- علی یارعلی، ش.ش 769 فرزند پسر 9- 

محمدرضا یارعلی، ش.ش 2285 فرزند پسر.  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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25698 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )174 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/699  خانم مهری سعید قهه دارای  شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست 
به کالسه  4012/95 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان جمال کمالی قهه به شناسنامه 23 در تاریخ 
95/6/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
 منحصر است به 1 پســر و 2 دختر و همســر و مادر و پدر: 1- حامد کمالی، 
ش.ش 3333 پسر متوفی 2- مریم کمالی، ش.ش 5958 دختر 3- ملیحه کمالی 
قهه، ش.ش 1830 دختر 4- مهری ســعیدی قهه، ش.ش 10 همسر 5- منیژه 
سعیدی، ش.ش 33 مادر 6- محمد کمالی قهه، ش.ش 561/5091 پدر. 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 باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 25684 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/700  آقــای بهرامعلــی مرادی دارای  شناســنامه شــماره 37 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  4313/95 ح 10 از این شــورا درخواســت گواهی 
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان غضنفر مرادی 
بــه شناســنامه 1296 در تاریــخ 80/7/21 اقامتــگاه دائمــی خــود بدرود 
زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه پســر و 
ســه دختر و همســر: 1- رمضــان مــرادی، ش.ش 5 پســر 2- بهرامعلی 
مرادی، ش.ش 37 پســر 3- علی اصغر مرادی، ش.ش 582 پســر 4- سکینه 
خاتون مــرادی، ش.ش 38 دختــر 5- مدینــه مــرادی، ش.ش 3223 دختر 
 6- صدیقه مــرادی، ش.ش 2092 دختر 7- زهرا عســکری پورتخمافلوئی، 
ش.ش 6210021931 همسر.  اینک با انجام تشــریفات 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: 25683 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8  آقــای حســین آرندیــان دارای  شناســنامه شــماره 10 بــه  /701
شــرح دادخواســت به کالســه  4342/95 ح 10 از این دادگاه درخواســت 
گواهی حصر وراثــت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان محمد 
علی آرندیــان بــه شناســنامه 1 در تاریــخ 95/6/1 اقامتــگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفتــه ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه 
پســر و دو دختــر و همســر و مــادر: 1- حســین آرندیــان، ش.ش 1، 2- 
 امیــر آرندیــان ،ش.ش 1، 3- علیرضــا آرندیــان، ش.ش 1240006993 ،

 4- مینا آرندیان، ش.ش 2، 5- زهره آ رندیــان، ش.ش 1، 6- فاطمه آرندیان، 
ش.ش 3 همسر 7- فاطمه قاسمی تودشــکچوئی، ش.ش 121 مادر.  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 باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 25682 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/702  آقای ابراهیم خاکسار سودانی دارای  شناسنامه شماره 88 به شرح 
دادخواست به کالسه  4367/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 

نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه رضائی به شناسنامه 35 در 
تاریخ 95/7/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر اســت به 6 فرزند به نام ذیل: 1- عباس خاک زاد ســودانی،

 ش.ش 1081، 2- هاشم خاک زاد سودانی، ش.ش 1385، 3- ابراهیم خاکسار 
ســودانی، ش.ش 88 فرزند 4- جمیله خاک زاد سودانی، ش.ش 1080 فرزند 
5- فخری خاک زاد سودانی، ش.ش 1386 فرزند 6- زهرا خاکسار سودانی، 
ش.ش 40 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: 25681 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/703  آقــای حســن حیــدری دارای  شناســنامه شــماره 16386 بــه 
شــرح دادخواســت بــه کالســه  4439/95 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهی حصر وراثــت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان فاطمه 
صغــرا حیــدری دنبــه بــه شناســنامه 13512 در تاریــخ 95/7/12 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
 مرحــوم منحصــر اســت بــه 6 فرزند بــه نــام ذیــل: 1- علی حیــدری، 
ش.ش 49 فرزند 2- حســن حیدری، ش.ش 16386 فرزند 3- محمد حسین 
حیدری، ش.ش 26 فرزند 4- پروانه حیدری دنبه، ش.ش 12 فرزند 5- رضوان 
حیدری دنبه، ش.ش 16387 فرزند 6- کبــری حیدری، ش.ش 17625 فرزند 
و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. 
م الف: 25680 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )153 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/704  آقای مهدی کوکب دارای  شناسنامه شماره 2881 به شرح دادخواست 
به کالســه  4440/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان اکبر کوکب به شناســنامه 82 در تاریخ 
94/10/3 اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن 
مرحوم منحصر است به همسر و یک دختر و چهار پسر: 1- ملوک خانم لطف 
محمدی، ش.ش 69 همســر متوفی 2- نفیسه کوکب، ش.ش 236 فرزند دختر 
3- محمدرضا کوکب، ش.ش 10106 فرزند پسر 4- مهدی کوکب، ش.ش 2881 
فرزند پسر 5- هادی کوکب، ش.ش 155 فرزند پسر 6- محمد کوکب، ش.ش 
191 فرزند پسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 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: 25679 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )156 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/705  آقــای حیاتعلی عباســی دارای  شناســنامه شــماره 44 به شــرح 
دادخواســت بــه کالســه  4362/95 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان یونــس 
عباســی بــه شناســنامه 1270898825 در تاریــخ 93/5/11 اقامتــگاه 
دائمــی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حیــن الفوت آن مرحــوم منحصر 
 اســت به یک پــدر و مــادر: 1- حیاتعلــی عباســی، ش.ش 44 پــدر متوفی

 2- ثریا عباســی، ش.ش 3111 مادر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
 مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبــه آگهی می نماید تا هر کســی

 اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
 25625 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )125 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/706  خانم عزت سلمانی باصیری دارای  شناســنامه شماره 58 به شرح 
دادخواست به کالسه  4074/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین سلمانی باصیری 
به شناسنامه 8 در تاریخ 83/9/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه- مادر- پدر- فرزند: 1- عزت 
 سلمانی باصیری، ش.ش 58 زوجه 2- ســیمین گل قیدرلو، ش.ش 29 مادر

 3- غالمرضا ســلمانی باصیــری، ش.ش 292 پدر 4- معصومه ســلمانی 
باصیــری، ش.ش 1270964992 فرزند. اینک با انجام تشــریفات 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25624 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )141 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت دادرسی، دادخواست و ضمائم

8/591 شــماره ابالغنامــه: 9510103763306098 شــماره پرونــده: 
9509983763301039 شــماره بایگانی شــعبه: 951100 آگهی ابالغ وقت 
دادرســی دادخواســت و ضمایم به ســید محمود ظهرابی فرزند سید رضا 
آقای ســید محمد ظهرابی فرزند سید رضا دادخواســتی به خواسته صدور 
حکم موت فرضی به طرفیت شــما )ســید محمود ظهرابی فرزند سیدرضا( 
در دادگاه عمومی بخش میمه تقدیم که به کالســه 951100 ثبت و برای روز 
دوشنبه مورخ 95/10/6 ســاعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور دادگاه به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار درج و به نامبرده باال ابالغ می شود جهت دریافت اوراق 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مراجعه و 
روز دوشنبه مورخ 95/10/6 ساعت 9 صبح به جهت رسیدگی در شعبه اول 
حاضر شــود و اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 25967 شعبه اول 

دادگاه عمومی بخش میمه )143 کلمه، 2 کادر(
رای دادگاه

پرونــده:  شــماره   9509973637101801 دادنامــه:  شــماره 
9509983637100422 شــماره بایگانی شعبه: 950634خواهان: آقای علی 
اصغر غریبی فرزند حسین به نشانی اصفهان- خوانسار- خ شهید رجایی- 
 ک سروش- پ 4، خواندگان: 1- آقای فرشاد غریبی 2- آقای فرشید غریبی

3-آقای فرهاد غریبی 4- آقای فرزاد غریبی ، خواســته: دستور فروش ملک 
مشاع، گردشکار: دادگاه پس از وصول پرونده و جری تشریفات ختم دادرسی 
را اعالم و با استعانت از درگاه ایزد متعال به شرح زیر مبادرت به اصدار رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست علی اصغر غریبی به طرفیت 
فرهاد و فرشاد و فرزاد غریبی به خواسته دستور فروش ملک مشاعی مستند 
به سند رسمی پالک 2587 واقع در بخش 1 خوانسار و رای عدم افراز شماره 
242477 مورخ 95/04/08 که داللت بر رد درخواســت افراز پالک مذکور از 
ســوی خواهان دارد و اســتعالم صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و امالک 
خوانسار مبنی بر قطعیت رای عدم افراز، لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد 
دانسته و مستنداً به مواد 2 و 4 قانون افراز و فروش امالک مشاع و مواد 9 و 
10 آیین نامه مذکور دســتور فروش پالک مذکور را صادر تا اجرای احکام 
مدنی نســبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجــرای احکام مدنی به 
فروش اموال غیر منقــول اقدام و وجوه حاصله از فروش ملک پس از کســر 
هزینه عملیات اجرایی بین شرکاء نسبت به سهام آنها تقسیم نماید این تصمیم 
 قطعی است. م الف: 25967 شــعبه اول دادگاه عمومی خوانسار )234 کلمه،

3 کادر(
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تحدید حدود اختصاصی
8/656 شــماره: 1395/14/294134-95/8/15 چــون تحدیــد حــدود 
ششــدانگ مزرعه تحت پالک 650 فرعــی 13 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت 
خوانســار که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حســن طبرزدی و غیره فرزند 
مصطفی در جریــان ثبت بــوده و به علت عــدم حضور متقاضــی ثبت به 
عمل نیامده اســت اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبــق تقاضای نامبــرده تحدید حــدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه 
مــورخ 95/10/27 راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
 خواهد آمد لــذا به موجب ایــن  آگهی به کلیــه مالکیــن و مجاورین اخطار

 می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق مــاده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر 
این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه می دهد. تاریخ انتشــار:1395/09/02  م الف:242 شیخ سلیمانی کفیل 

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)219 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/406 شماره: 1395/14/284092-95/7/19 چون تحدید حدود ششدانگ 
یکدستگاه عمارت که مشتمل بر 5 باب بناهای تحتانی فوقانی است تحت پالک 
1964 واقع در بخش 2 ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام محمد هدایتی 
فرزند مسیب 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 پنجشنبه مورخ 95/10/2 
راس ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
 مبادرت نمایــد و در غیر این صــورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی 
 می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را

 اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بــدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/09/02  
م الف:200 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)223 کلمه، 

3 کادر(
مفاد آراء

8/634 آگهــی مفــاد آراء »قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 

وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل 
اختالف مســتقردراداره ثبت اســناد و امــالک زواره صــادر گردیده ودر 
اجرای ماده 3قانون مذکــور در دو نوبت بــه فاصلــه ی 15 روز از طریق 
روزنامه های کثیر االنتشــار و محلی آگهی می شــودودر روستاها عالوه 

بر انتشار آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده شــورای اسالمی روستا در 
محل الصاق می گردد تا شــخص یا اشــخاصی که به آراء مذکور اعتراض 
دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق 
در محل ظرف مــدت دو ماه اعتراض خــودرا به اداره ثبت اســناد و امالک 
زواره تســلیم و رســید اخذ نمایند واز تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکمــاه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل نموده 
و گواهي تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت زواره تســلیم نمایند،در 
 این صــورت اقدامات ثبت  موکــول به ارائــه حکم قطعی دادگاه اســت.در

 صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به 
صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به 

دادگاه نیست:
1- رأی شــماره 139560302021000064 مورخ 95/05/17 – خانم کبرا 
 دهقان زاده زواره فرزند علی بشماره ملی 1189587742 ششدانگ یکبابخانه

 نیمه ساز)به استثنای بهاء ثمنیه اعیانی( احداثی برروی قسمتی از پالک 1955 
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهســتان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 173/12 متر مربع خریداری رســمی از آقای جــواد صادقی 

حداد زواره .
2- رأی شماره 139560302021000097 مورخ 95/08/06 – خانم فاطمه 
بیگم احمدی طباطبائی زواره  فرزند سیدرحیم بشماره ملی 1189474956 
یکدانگ مشــاع)به اســتثنای بهاء ثمنیه اعیانی(  از ششــدانگ یکقطعه ملک 
مزروعی تحت پالک ثبتــی 1882 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهســتان 
گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مســاحت 13816 متر مربع 

خریداری عادی از خانم بتول مدنی . 
 تاریخ انتشار نوبت اول:               1395/09/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم:               1395/09/16 

م الف: 313 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره  
حصر وراثت

8/661  خانم نیماه بحرینی اصفهانی دارای  شناســنامه شــماره 1289 به 
شرح دادخواست به کالسه  4464/95 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهــرداد گنجعلی 
 دشــتی به شناســنامه 1099 در تاریخ 95/6/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود

 زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به همســر و 2 
دختر و مادر: 1- نیمــاه بحرینــی اصفهانی، ش.ش 1289 همســر متوفی 
2- مرجــان گنجعلــی دشــتی، ش.ش 327 دختــر متوفی 3- نــدا گنجعلی 
دشــتی، ش.ش 14301 دختــر متوفــی 4- بیگم جــان کیومــرث، ش.ش 
5 مــادر متوفی و الغیــر. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد شــد. م الف: 25578 
 شــعبه 10 حقوقی شــورای حــل اختــالف اســتان اصفهــان )149 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ اجرائیه

8/647 شــماره پرونــده: 139504002004000312/1 شــماره بایگانــی 
پرونده: 9500828/2 شماره ابالغیه: 139505102004002243 بدینوسیله 
به آقای حســین معنوی ســاکن اصفهان خ پروین خ صمدی نژاد پالک 62  
بدهکار پرونده کالســه 9500828 که برابر گزارش مامور مربوطه نشانی 

فوق مورد شناســایی واقع نگردیده  ابالغ می گردد که  برابر اســناد رهنی 
شــماره های 64174-91/7/23 و 70403-92/9/20 تنظیمی در دفترخانه 
شماره 129 اصفهان، بستانکار به نشــانی فوق مبادرت به صدور اجرائیه 
کالســه فوق را نموده که برابر آن مبلــغ 1/250/000/000 ریال اصل طلب 
به انضمام حق الوکالــه طبق تعرفه بدهکار می باشــید . لــذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی مراتــب فقط یک نوبــت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شــما درج و منتشر و از زمان درج در 
روزنامه اجرائیه ابالغ شــده محســوب می گردد چنانچه ظرف مدت مقرر 
در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حــذف ماده 34 مکرر آن 
نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام ننمائید بنا به تقاضای بســتانکار پس 
 از ارزیابی تمامی مورد وثیقه ) ششــدانگ خانه پــالک 2719 فرعی مجزی

 شــده از 14915/38 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان( و قطعیــت آن حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نســبت به 
وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده 
آگهی دیگری منتشر نخواهد شــد. م الف: 25440 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)221 کلمه، 3 کادر( 
فقدان سند مالکیت

8/648 شــماره صــادره: 1395/43/294411 نظــر به اینکــه آقای بخش 
علی شــهریاری با تســلیم یک برگ استشــهاد شــهود شــماره: 41393-

95/8/11 دفترخانه 226 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ 
پالک شــماره: 31/227 واقــع در بخش 14 ثبــت اصفهان کــه در ذیل ثبت 
114077 صفحه 589 دفتر جلــد 731 امالک تحت شــماره چاپی 645597 
الف 80 صادر و تســلیم گردیده که به موجب سند انتقال شماره: 102652-

82/9/13 دفترخانــه 12 اصفهــان بــه نامبرده انتقــال یافتــه و به موجب 
ســند رهنــی شــماره 12433-1395/2/18 دفترخانــه 316 اصفهــان در 
رهن بانک ســپه قرار گرفته و اظهار داشــته که ســند مالکیــت مرقوم در 
اثر ســهل انگاری مفقود گردیده و  تقاضــای صدور ســند مالکیت المثنی 
نموده اســت لــذا مراتب به اســتناد تبصره یــک اصالحی ذیل مــاده 120 
 آییــن نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 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 سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 26188 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان )229 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/658  خانــم مهــری قــوه عــود دارای  شناســنامه شــماره 1124 بــه 
شــرح دادخواســت بــه کالســه  4221/95 از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهی حصر وراثــت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان مهین 
قــوه عــود بــه شناســنامه 1220 در تاریــخ 92/3/12 اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر 
 اســت بــه 2 بــرادر و 2 خواهــر: 1- مهــری قــوه عــود، ش.ش 1266 
خواهر متوفی 2- مهیــن قوه عــود، ش.ش 1124 خواهر متوفــی 3- اکبر 
قــوه عــود، ش.ش 797 بــرادر متوفــی 4- احمد قــوه عــود، ش.ش 12 
برادر متوفی. اینــک با انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 

در یک مرتبــه آگهی می نمایــد تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه 
از متوفــی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یــک ماه به 
شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد. م الــف: 25575 
 شــعبه 10 حقوقی شــورای حــل اختــالف اســتان اصفهــان )144 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

8/659  خانم نازلی مارکوسیان غرغنی دارای  شماره ملی 1270809601به 
شرح دادخواست به کالسه  4412/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ویگن مارگوسیان غرغنی 
به شناســنامه 1345 در تاریخ 95/7/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 دختر و یک عیال دائمی 
و مادر: 1- نازلی مارکوســیان غرغنی، ش ملی 1270809601 فرزند دختر 
2- ناره مارکوسیان غرغنی، ش. ملی 1271916673 فرزند دختر 3- کارلت 
سیمونیان، ش.ش 1342 همسر متوفی 4- لوســیک خداوردیان قلعه ملکی، 
ش.ش 223 مادر متوفی 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 25576 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )150 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/660  خانم مریم کیانی دارای  شناسنامه شماره 975 به شرح دادخواست 
به کالسه  4499/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فتاح کیانی به شناســنامه 1080 در تاریخ 
95/5/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 3 فرزند و یک عیال به نام ذیل: 1- علی کیانی، ش.ش 19011 
فرزند 2- حمید کیانی، ش.ش 473 فرزند 3- مریم کیانی، ش.ش 975 فرزند 
4- فاطمه عابدی کنجه، ش.ش 247 همســر متوفی و الغیــر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهــی می نماید تا 
هر کســی 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: 25577 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)141 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/662  آقای علیرضا رحیمی صادق آبادی دارای  شناسنامه شماره 4389 به 
شرح دادخواست به کالسه  4440/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا رحیمی صادق آبادی 
به شناسنامه 586 در تاریخ 95/5/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 خواهر و 2 برادر )ابوینی( 1- 
 چراغعلی رحیمی صادق آبادی، ش.ش 18 برادر متوفی 2- علیرضا رحیمی

  صادق آبــادی، ش.ش 4389 بــرادر متوفی 3- صنمبر رحیمی خشــوئی، 
ش.ش 10 خواهر متوفی 4- شهال رحیمی صادق آبادی، ش.ش 607 خواهر 
متوفی 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: 25573 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )152 

کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/663  خانــم فرحناز طهرانی دارای  شناســنامه شــماره 642 به شــرح 
دادخواست به کالسه  4393/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعباس نوابی فرد جهرمی 
به شناسنامه 1965 در تاریخ 95/6/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پسر- دختر- همسر و مادر: 
1- رضا نوابی فرد جهرمی، ش.ش 1271101858 پسر 2- بهاره نوابی فرد 
جهرمی، ش.ش 8306 دختر 3- فرحناز طهرانی، ش.ش 642 همسر 4- ملوک 
طهرانی شــهرضائی، ش.ش 10466 مادر. 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: 25572 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )143 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/664  آقای اصغر مسجدی خوراسگانی دارای  شناسنامه شماره 12673 به 
شرح دادخواست به کالسه  4487/95 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی مسجدی خوراسگانی 
به شناسنامه 33 در تاریخ 94/2/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 فرزند و یــک عیال به نام 
ذیل: 1- محمد جواد مسجدی خوراســگانی، ش.ش 17324 فرزند 2- زهره 
 مسجدی خوراسگانی، ش.ش 14024 فرزند 3- اصغر مسجدی خوراسگانی، 
ش.ش 12673 فرزند 4- سکینه خبازی خوراسگانی، ش.ش 39 همسر متوفی 
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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 25580 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )147 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/665  آقــای محمدرضا برقی دارای  شناســنامه شــماره 794 به شــرح 
دادخواست به کالسه  4485/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمود برقی به شناسنامه 1106 
در تاریخ 95/8/4 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 3 فرزند پســر و 1 دختر به نام ذیل: 1- مجید 
برقی، ش.ش 81 فرزند 2- محمدرضا برقی، ش.ش 794 فرزند 3- رســول 
برقی، ش.ش 1060 فرزند 4- مریم برقی، ش.ش 1478 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 25579 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)140 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/666  آقــای محمود داوری دارای  شناســنامه شــماره 1848 به شــرح 
دادخواست به کالسه  4506/95 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی داوری دولت آبادی به 
شناســنامه 117 در تاریخ 95/8/5 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 4 پســر و همسر: 1- محمد 
علی داوری دولت آبادی، ش.ش 70460 فرزند پســر 2- احمد داوری دولت 
آبادی، ش.ش 2616 فرزند پسر 3- محمود داوری، ش.ش 1848 فرزند پسر 
4- مهــدی داوری دولت آبادی، ش.ش 4098 فرزند پســر 5- زهرا داوری، 
ش.ش 34همسر. اینک با انجام تشــریفات 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: 25791 شعبه 10 حقوقی شورای حل 
اختالف استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/667  آقای محســن رحمانی دارای  شناســنامه شــماره 625 به شــرح 
دادخواست به کالسه  4326/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نازبیگم کشاورزان صادق 
آبادی به شناســنامه 1 در تاریخ 95/5/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند: 1- زهره رحمانی 
خواجوئی، ش.ش 86 دختر 2- رسول رحمانی خواجوئی، ش.ش 708 پسر 3- 
محسن رحمانی خواجوئی، ش.ش 625 پسر 4- مصطفی رحمانی خواجوئی، 
ش.ش 634 پسر. اینک با انجام تشــریفات 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: 25598 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )139 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/668  فــروغ الســادات هاشــمی نــژاد دارای  شناســنامه شــماره 3 به 
شــرح دادخواســت به کالســه  4318/95 ح 10 از این شــورا درخواست 
گواهی حصر وراثــت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان رباب 
مقــاره عابــد بــه شناســنامه 5922 در تاریــخ 95/4/9 اقامتــگاه دائمی 
خود بــدرود زندگــی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت 
بــه 4 دختــر: 1- فخرالســادات هاشــمی نــژاد، ش.ش 76، 2- فــروغ 
 الســادات هاشــمی نــژاد، ش.ش 3، 3- اکــرم الســادات هاشــمی نــژاد، 
ش.ش 880، 4- اعظم الســادات هاشــمی نژاد، ش.ش 1465، اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهــی می نماید تا 
هر کســی 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: 25597 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)138 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/669  فخرالسادات شاهنگی هاشمی دارای  شناسنامه شماره 75 به شرح 
دادخواســت به کالســه  4322/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغری دواتگران قبرستانی 
به شناســنامه 24498 در تاریخ 88/1/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 2 دختر: 1- سید 
محمود )احمد( شاهنگی هاشمی، ش.ش 811 فرزند پسر 2- سید محمد علی 
شاهنگی هاشمی، ش.ش 308 فرزند پســر 3- سید سعید شاهنگی هاشمی، 
ش.ش 677 فرزند پسر 4- سید حمید شــاهنگی هاشمی، ش.ش 283 فرزند 
پسر 5- فخرالسادات شــاهنگی هاشــمی، ش.ش 75 فرزند دختر 6- زهره 
شــاهنگی هاشــمی، ش.ش 5 فرزند دختر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م 
الف: 25596 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )167 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/670  آقای امین هارونی دارای  شناسنامه شماره 200 به شرح دادخواست 
به کالسه  4355/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حســینعلی هارونی به شناسنامه 1348 در 
تاریخ 95/5/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به همسر و 2 پســر و مادر: 1- لیال هارونی، ش.ش 
1410 همســر متوفی 2- شــهربانو هارونی، ش.ش 1089 مــادر 3- بهنام 

هارونی، ش.ش 1245 فرزند پسر 4- امین هارونی، ش.ش 200 فرزند پسر 
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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 25595 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )140 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/671  خانم مهناز جهانبانی دارای  شناســنامه شــماره 1083 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  4089/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شــوکت علی اصغری به 
شناســنامه 42 در تاریخ 95/7/4 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 پســر و 3 دختر و همسر: 
1- ابوالقاسم جهانبانی وشــاره، ش.ش 496 فرزند پسر 2- احمد جهانبانی 
وشاره، ش.ش 812 فرزند پســر 3- مهناز جهانبانی وشاره، ش.ش 1083 
فرزند دختر 4- شــهربانو جهانبانی وشــاره، ش.ش 713 فرزند دختر 5- 
مرضیه جهانبانی وشاره، ش.ش 779 فرزند دختر 6- حیدر جهانبانی، ش.ش 
همسر متوفی 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25594 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/673  آقای یحیی دهقان دارای  شناسنامه شماره 705 به شرح دادخواست 
به کالسه  4357/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان پروین جلوانی به شناسنامه 106 در تاریخ 
95/6/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و دو دختر و همسر: 1- مهرداد دهقان، ش.ش 134 
پسر 2- مژگان دهقان، ش.ش 1083 پســر 3- مهرناز دهقان، ش.ش 4794 
پسر 4- یحیی دهقان، ش.ش 705 همســر. 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: 25592 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/674  خانم ژارمینه اقوریان نماگردی دارای  شناســنامه شــماره 751 به 
شرح دادخواست به کالسه  4366/95 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان وارتان اقوریان به 
شناســنامه 28 در تاریخ 93/11/9 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر: 1- آ ریس 
اقوریان نماگردی، ش.ش 340 پسر 2- سمیک اقوریان نماگردی، ش.ش 979 
پسر 3- ژارمینه اقوریان نماگردی، ش.ش 751 دختر 4- زاره نوشی اقوریان 
نماگردی، ش.ش 505 دختر. اینک با انجام تشــریفات 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 شــد. م الف: 25591 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )143 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/675  خانــم اعظم جعفری دارای  شناســنامه شــماره 14225 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  4395/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان قاسم احمدی دستجردی 
به شناســنامه 37 در تاریــخ 95/5/12 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی 
گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 1 پســر و 1 دختر و 

همســر و مادر به نام های ذیل: 1- امیر حســین احمدی دستجردی، ش.ش 
1275815146 فرزند 2- الناز احمدی دســتجردی، ش.ش 1275272010 
فرزند 3- اعظــم جعفری صــادق آبــادی، ش.ش 14225 همســر متوفی 
4- فاطمــه احمــدی دســتجردی، ش.ش 21 مــادر متوفی و الغیــر. اینک 
 با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یــک مرتبه آگهی

 می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 25590 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/676  خانــم ناهید زارعــی با وکالت علیرضــا آلوئی دارای  شناســنامه 
شــماره 764 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  4388/95 ح 10 از این 
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان حســین رحیمی خیادانی به شناســنامه 18 در تاریــخ 95/3/8 
اقامتگاه دائمــی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصر اســت به یــک پســر و دو دختــر و همســر: 1- محمــد رحیمی 
خیادانــی، ش.ش 1273639294 پســر متوفی 2- زهــره رحیمی، ش.ش 
 8192 دختــر 3- زهــرا رحیمــی، ش.ش 1423 دختــر 4- ناهیــد زارعی، 
ش.ش 764 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 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25589 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )145 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/677  آقــای علی رضا زمانی دارای  شناســنامه شــماره 692 به شــرح 
دادخواست به کالسه  4386/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صدرالســادات دقیقی به 
شناسنامه 1189 در تاریخ 95/6/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پســر و یک دختر و همسر: 
1- علیرضا زمانی اســتکی، ش.ش 692 فرزند پســر 2- حمیدرضا  زمانی 
استکی، ش.ش 1270138723 فرزند پســر 3- مریم زمانی استکی، ش.ش 
657 فرزند دختر 4- عباســعلی زمانی اســتکی، ش.ش 600 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 نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 25588 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)146 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/678  آقای مســعود عــارف پــور دارای  شناســنامه شــماره 187 به 
شرح دادخواســت به کالســه  4405/95 از این شــورا درخواست گواهی 
حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده کــه شــادروان فاطمه زینت 
زمان وزیــری بــه شناســنامه 268 در تاریــخ 81/3/13 اقامتــگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 
فرزند و یک همســر به نام ذیل: 1- مســعود عارف پور، ش.ش 187 فرزند 
2- منصور عارف پــور، ش.ش 189 فرزنــد 3- زهرا عــارف پور، ش.ش 
50179 فرزنــد 4- علی عــارف پور، ش.ش 401 همســر متوفــی و الغیر. 
 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 باشد از 
تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. 
م الف: 25587 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )147 

کلمه، 2 کادر(
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10
دو خواهر خردسال در همدان 
بر اثر سقوط در چاه جان باختند

رییس تبهکاران آشنا درآمد؛

مرا اشتباهی دزدیدند! 

مدیرعامل آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهر همدان گفت: دو 
 دختر خردســال حدود دو و هشــت ساله به علت ســقوط در چاه 
در منطقه حصارحاج شمسعلی شــهر همدان جان خود را از دست 
 دادنــد. محمدرضا بیاناتی بیان کرد: شــواهد و اظهــارات، گویای 
این است که دو خواهر هنگام بازی در داخل حیاط منزل مسکونی 
به داخل چاه ســقوط کرده و بــه علت غیبت طوالنــی مدت آنها، 

خانواده نگران شده و متوجه سقوط آنها در داخل چاه می شوند.
وی اضافه کرد: ســاعت هفده و هشــت دقیقه روز یکشنبه گزارش 
 ســقوط این دو خواهر به داخل چاه به آتش نشــانی اطالع رسانی 
می شود. وی افزود: عوامل آتش نشانی مستقر در ایستگاه 12 و 18 
در کمتر از چهار دقیقه در محل حادثه حضور پیدا کرده و عملیات 
امداد و نجات را آغاز کردند. مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهر همدان گفت: ابتدا کودک حدود دو ساله که بر روی آب شناور 
بود توسط آتش نشانان از داخل چاه خارج شــده و به مدت پانزده 
دقیقه نیز عملیات ســی پی آر بر روی آن صــورت گرفت. بیاناتی 
بیان کرد: با وجود تالش آتش نشانان ولی عالیم حیاتی این کودک 

بازنگشت و کودک توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
وی ادامــه داد: با پایــان پیدا کــردن عملیات خارج کــردن این 
 کودک از داخل چاه، خانواده این کودک مدعی شــدند یکی دیگر 
از فرزندان شان نیز مفقود شده که احتمال می رود وی نیز در داخل 
چاه سقوط کرده باشــد. وی بیان کرد: تیم های آتش نشانی دوباره 
وارد چاه شــده و کودک هشــت ســاله که به زیر آب رفته بود را از 
چاه خارج کرده و توسط خودروی آتش نشانی آن را به بیمارستان 
منتقل کردند. وی گفت: عملیات امداد و نجات این دو کودک پس 
 از 31 دقیقه تالش به اتمام رســید و چهار ایســتگاه آتش نشــانی 

به همراه 12 نیروی آماده باش در این عملیات مشارکت داشتند.

روز شنبه مرد جوانی با حضور در شــعبه هفتم بازپرسی دادسرای جنایی 
تهران از پنج مرد بــه اتهام اقدام برای آدم ربایی شــکایت کرد. شــاکی 
به بازپرس مرشــد لو گفت: در حال انتقال خودروام به پارکینگ خانه ام 
در شــمال تهران بودم که متوجه جر و بحث سرنشینان دو خودروی پژو 
وجک شــدم. بعد ازورود به پارکینگ و پارک خــودرو، آن ها خودرویم را 
محاصره و با تهدید چاقو مرا به بیرون از پارکینگ بردند. شاکی ادامه داد: 
هرچه دادو فریاد کردم انگار کسی صدایم را نشنید. پنج مرد ناشناس مرا 
تهدید به مرگ کردند و از ترس جانم ســکوت کــردم. آن ها مرا به داخل 
یکی ازخودروهای شــان انداخته و ربودند. هنوز مسافت کوتاهی را طی 
نکرده بودیم که خودروی دیگری به آن ها ملحق شد. سرنشین آن خودرو 
را می شــناختم. او در همان محله زندگی می کرد. وی با دیدن من بر سر 
همدســتانش فریاد زد و گفت: » چرا این مرد را دزده اید. من فرد دیگری 
 را نشــان داده بودم. « با دســتور آن مرد، آدم رباها مــرا از داخل خودرو 
به بیرون انداخته و متواری شدند. سرکرده آدم رباها نیز سوار خودرویش 
شد و فرار کرد. گمان می کنم آنها قصد ربودن مرا داشتند و چون سرکرده 
 آنها را شــناختم، رهایم کردند. همزمان با شــکایت ایــن مرد تحقیقات 

برای دستگیری اعضای این باند آدم ربایی ادامه دارد.

همیشه از دخترهای زود باور بدم می آمد حتی دوستانی را انتخاب 
می کردم که مثل خودم زود باور نباشــند و به هر کسی به راحتی 
اعتماد نکننــد. به قول مامانــم توی این دوره زمونــه دیگه حتی 
نمی تونی به چشــم هات هم اعتماد کنی، وای بــه حال غریبه ها. 
تقریبا بیست وهفت بهار از عمرم گذشــته بود. متولد اردیبهشتم 
و چون در فصــل گل و غنچه دنیــا آمدم، مادرم اســمم را غنچه 
 انتخاب کرده بود تا به قول خودش همیشه مثل یک غنچه شاداب 
و با طراوات باشم. لیسانسم را که گرفتم. باالخره تونستم با کمک 
یکی از دوستام در یک شرکت خصوصی طراحی ساختمان مشغول 
بشوم. در این مجموعه همکاران خوبی داشتم. چند خانم هم سن 
و ســال خودم که مجرد بودند و در کنار آنهــا روزگار کاری خوبی 
داشــتم. روزها را با هم کار می کردیــم، می گفتیم، می خندیدیم 
و عصرها هم بــا اتومبیلی که پــدرم برایم خریده بــود به منزل 
 بازمی گشــتم. وقت نهار خوری متوجه پچ پــچ دخترها بودم که 
در گوشی چیزهایی را می گفتند و زیر زیرکی می خندیدند وگاهی 
به من و به امین نگاه می کردند. امین یکی از کارمندان شیک پوش 
 و خوش تیپ شــرکت بود با 33 سال ســن. مردی بسیار سنگین 
و نجیب از آن دسته مردهایی که من دوست داشتم. مردهایی که 
نجابت و پرستیژ خاصی نسبت به سایر مردها داشتند. وقت شناس 
 و مودب، با کالس و با شــخصیت. امین آنقدر متین بود که بچه ها 
در خلوت خودشــان  او را امیــن متین صدا می کردنــد، آنقدر با 
 نجابت با خانم ها رفتار می کرد که همه یک دل نه صد دل عاشقش 
شــده بودند و به هر نحوی ســعی می کردند که خودشان را یک 
جوری به امین نزدیک کنند و شــده چهار کالمی با او حرف بزنند.

 امین با شــخصیت بود. نه اینکه اهل اخم باشــد و بــا بد اخالقی 
یا سردی با دیگران رفتار کند بلکه بلد بود چطور در عین رعایت حد 
وحدودها با خانم ها به بهترین نحو رفتار کند. دخترها همه منتظر 

بودند که امین به یکی از آنها رو کند و با او یک رابطه عاطفی ایجاد 
کند، اما دخترها چنین اقبالی نداشتند. چند ماهی از رفتن من به 
آن شرکت گذشــته بود که من هم به امین عالقه مند شده بودم، 
دوست داشتم از زندگی امین بیشتر بدونم، اما هرگز به خودم اجازه 
نمی دادم بیش از حد و حدود به امین نزدیک بشوم چون همیشه 
از دخترهایی که خودشــان را به زور به پسری می چسباندند بدم 
می آمد از این رو هرگز به روی خودم نیاوردم که به شخصیت امین 
عالقه مند شده بودم البته امین مرد خوش تیپ و خوش رویی بود 
که همین اندازه هم می توانســت هر دختــری را به خودش جذب 
کند. یک صبح پاییزی از صدای خش خش بــرگ هایی که توی 
حیاط شرکت ریخته شده بود در فضای خلوت شرکت که سکوت 
خاصی در آنجا حکمفرما شده بود احساس کردم کسی وارد شرکت 
می شود. سرم را که بلند کردم دیدم که امین با نان سنگک بزرگی 
که معلوم بود سفارشی زده شده با پنیر وخامه و یه  کره و یه عسل 
باالی سرم کنار میز ایستاده. سالمی کردم تا خواستم از جایم بلند 
شوم، امین گفت: شما این روزنامه ها را به جای سفره روی میز باز 
کنید. من با چایی تازه دم برمی گردم صبحانه را اگر اجازه بفرمایید 
در محضر شــما میل کنیم؟ باز هــم از این ادبیات متشــخصانه 
خوشــم آمد. انگار یکی توی دلم می گفت بخت واقبال از بین این 
همه دختر به تو رو کرده که امین در طی این ســال هایی که اینجا 
بوده به هیچ یک از همکارانت عالقه مند نشــده و اینک با یک نگاه 
خاصی به سمت تو آمده است. با اینکه دلم نمی خواست از نزدیک 
شدن امین به خودم خیلی خوشحالی ام را نشان دهم سعی کردم 
میز را برای صبحانه آماده کنم. آن روز بعدازظهر امین دم شرکت 
منتظر تاکسی بود به یاد محبت صبح و صبحانه سفارشی که برایم 
تدارک دیده بود افتادم و امین را تا نزدیکی های منزلش بردم. این 
 سرآغاز آشــنایی من با امین بود. حاال دیگه آشــنایی من و امین 

به سوژه دخترها تبدیل شــده بود. همه به من متلک می انداختند 
که کلک چی کار کردی که بعد از این همه مدت تونستی دل امین 
 را ببری؟ این آشــنایی هفته ها طول کشــید. هر روز ابعاد تازه ای 
از شــخصیت خوب امین برایم روشن می شــد و هر روز نسبت به 
روز قبل بیشتر مشــتاق زندگی و ازدواج با امین می شدم تا اینکه 
امین به من پیشــنهاد داد که تا آخر ماه به همــراه خانواده اش که 
ساکن شهرستان بودند به خواستگاری ام بیاید. احساس می کردم 
بهترین خبر عمرم را شــنیده ام، دلم می خواســت بال دربیاورم و 
پرواز کنم باالخره مرد رویاهایم را پیدا کرده بودم. امین می گفت به 
دنبال فراهم کردن پول برای رهن یک آپارتمان شیک در بهترین 
جای شهر اســت از این رو بود که توان خریدن اتومبیل را نداشت. 
 من هم برای اینکه به کارهایش برســد و مقدمات خواســتگاری 
و ازدواج مان زودتر فراهم شــود اتومبیل گران قیمتم را که هدیه 
 پدرم بود به او دادم تا شــب جمعه آینده مراســم خواستگاریم را 
به شــادی برگزار کنیم. دقیقا یک هفته به عروســی مانده بود. به 

 امین ساعت ده،  شــب بخیر گفتم 
و به دلیل سردرد میگرنی که داشتم 
قرص خوردم و خوابیدم. آن ســاعت 
نمی دانســتم که امین از اینکه من 
میگرن دارم و ســردردم باعث شده 
که زودتر به رختخــواب بروم چقدر 
خوشــحال بوده اســت. نیمه های 
شــب بود که با صدای زنــگ تلفن 
 همراهــم از خــواب بیدار شــدم، 
 از کالنتری بود. باورم نمی شــد که 
از کالنتــری این موقع شــب به من 
زنگ بزنند، موضوع درباره اتومبیلم 
بود. دلم هزار راه رفت. فکر می کردم 
که حتما امین تصــادف کرده و خدا 
 خدا می کــردم که بالیی برســرش 
نیامده باشد. وارد کالنتری که شدم 
با دیدن ریخــت و قیافــه دخترها 
 و پســرهایی کــه امین هــم  یکی 
از آنها بــود متوجه شــدم که هنوز 

بچه ام و شــناختی از آدم های به اصطالح با شــخصیت دور و برم 
 ندارم! امین که بــه متانت معروف بود، با دوســتان بی بندوبارش 
در یک پارتی بــه دام پلیس افتاده بود و از بــد ماجرا اتومبیل من 
هم در حیاط آن خانه ضبط و توقیف شــده بود. باور کردنی نبود 
که امین چقدر بی آبــرو و بی حیا بوده، وقتی بــه عنوان نامزدش 
معرفی شدم با ناباوری تمام صدای زنی را از پشت سرم شنیدم که 
ادعا می کرد زن امین و مادر دو فرزند اوســت... اشک، تمام صورتم 
را پوشانده بود مالم ضایع شده و احساسم نادیده گرفته شده بود و 
همسر امین به من تهمت بی آبرویی می زد... آن شب بدترین شب 
زندگی ام بود. شبی که فکر می کردم دقیقا هفته دیگر این ساعت 
 در مراسم خواستگاری متین ترین مرد زندگی ام شادی می کنم.... 
این داســتان واقعی زندگی دخترانی اســت که بــدون توجه به 
ســنت ها و صرف آشــنایی مجازی یا در خیابان یا حتی در محل 
 کار به پســرانی که از زندگــی آنها هیچ نمی دانند، پاســخ مثبت 

می دهند.

فکر می کردم امین بهترین مرد دنیاست؛

غنچه ای که پرپر شد

حوادث ایران

اخبار

 مرد شــیطان صفــت وقتی بــا یکی از دوســتانش 
به دنبــال دوســت دختــرش در منطقــه ورامین 
رفت در یک ماجرای هولناک اقدام بــه آزار و اذیت 
دختر جوان کردند. دختر جوانــی به نام به کالنتری 
 قرچک ورامین رفت و از دو پسر جوان که وی را آزار 
داده بودند شــکایت کرد. وی گفــت: در یک مطب 
منشی هســتم. یک هفته قبل با پســر جوانی به نام 
افشــین که به عنوان بیمار به مطب پزشــک آمده 
بود آشــنا شــدم و او به من ابراز عالقه کرد. او با من 
 قرار مالقات گذاشت و ظهر بیســت و چهارم خرداد 
با پرایــدش دنبالم آمد. وقتی ســوار پراید » پدرام « 
شدم با یک پسر دیگر که روی صندلی عقب ماشین 
نشسته بود روبه رو شــدم. افشین گفت که او دوست 
صمیمی اش است و برای تفریح همراه او آمده است.

دختر جوان ادامه داد: در حال گشت زنی در خیابان 
بودیم که افشــین به منطقه چهاردیواری در ورامین 
 رفت و در یک خیابان خلوت ماشــین را متوقف کرد. 
 او و دوســتش بــدون توجه بــه التمــاس های من 
با تهدید چاقو، مرا آزار دادند و از ماشین بیرون پرتاب 
کردند. در حالی که پزشــکی قانونــی ادعای دختر 
جوان را تایید کرده بود، پدرام و بابک بازداشت شدند. 
آنها اما منکر جرم شان شدند. هیئت قضایی با توجه 
به اینکه دختر جوان با میل خودش ســوار ماشــین 
 پســران غریبه شــده بود متهمان را از اتهام تجاوز 
به عنف تبرئــه و هر یک از آنها را بــه جرم آزار دختر 
جوان به100 ضربه شــالق محکوم کرد. با اعتراض 
شــاکی پرونده به این حکم، پرونده برای رســیدگی 
به اتهام آدم ربایی و تهدید به چاقو به شــعبه هفتم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده و این بار 
متهمان پشــت درهای بســته و غیرعلنی محاکمه 
شــدند. دو متهم که منکر آدم ربایی و تهدید با چاقو 
بودند ادعا کردند اصال دختر جوان را نمی شناســند.

بنا به این گزارش، با توجه به گفته های شاکی پرونده 
و مدرک های موجود هر یک از پسران جوان با حکم 
 قضایی جدید به اتهــام آدم ربایی و تهدید شــاکی 

با چاقو به 17سال زندان محکوم شدند.

رییــس اورژانــس 
رامسر  شهرســتان 
گفت: یــک زن 77 
ســاله که در مسیر 
پرواز تهران - رامسر 
دچار حملــه قلبی 
شده بود نجات پیدا 

کرد.
مجید عارف اظهار کرد: با تماس کاپیتان هواپیـمای 
پرواز تهران - رامســر به اورژانس 11۵ فورا ماموران 
این مجموعه به محل حادثه اعزام شــدند و یک زن 
 77 ســاله که به علت ســفر طوالنی خارج از کشور 
به ایران در پرواز تهران به رامســر دچار حمله قلبی 

شده بود، نجات پیدا کرد.
وی افزود: این بیمار دارای ســابقه قلبی بوده و طی 
کردن مسیر طوالنی باعث افت فشــار و حمله قلبی 
 شــده بود که حضــور به موقــع اورژانــس و انتقال 

به بیمارستان امام سجاد ) ع ( جان وی را نجات داد.
 رییــس اورژانس شهرســتان رامســر ادامــه داد: 
 هــم اکنــون حــال عمومــی وی خــوب بــوده 

و تحت مراقبت های پزشکی است.

 دختر جوان و پســر مــورد عالقــه اش پــس از فرار 
از خانه وقتی با مشــکل مالی روبه رو شدند، سناریوی 

آدم ربایی ساختگی را اجرا کردند.
هفته گذشــته مردی افغان با حضور در شــعبه هفتم 
بازپرسی دادســرای امور جنایی تهران از ناپدید شدن 

دختر جوانش خبر داد.
شــاکی به قاضی پرونــده گفت: دخترم بــرای خرید 
از خانه خــارج شــد و دیگــر بازنگشــت. همه جا را 
جســت وجو کردیم، اما موفق به پیدا کردن او نشدیم.

در ادامه تحقیقات پلیسی، شــاکی با حضور در پلیس 
آگاهی گفت که مردی در تماس با وی مدعی شده که 
دخترش را ربوده و بــرای آزادی او پنج میلیون تومان 
می خواهد. ماموران به جســت وجوها ادامــه دادند و 
چند روز پیش مردی را که بــرای تحویل گرفتن پول 
از شــاکی به محل مالقات آمده بود، شناســایی و او را 
برای ادامه تحقیقات به پلیــس آگاهی منتقل کردند. 
متهم به افســر بازجو گفت: چندی پیش در خیابان با 
دختر افغان دوست شدم و مدتی بعد دلباخته یکدیگر 
شــدیم. خانواده اش قصد داشــتند او را به زور شوهر 
دهند که ماجرا را به من گفت. بعد هم از خانه فرار کرد 
و نزدم آمد. در این مدت با پول هایی که داشتیم، هزینه 
 اقامت و خورد و خوراک مان را تامین می کردیم. وقتی 
 پول هــای مــان تمــام شــد، بــه پیشــنهاد دختر 
مورد عالقه ام بــا خانواده اش تماس گرفتــم و وانمود 
کــردم او را ربوده ام و بــرای آزادی اش پنــج میلیون 
 تومان پول خواستم تا با این نقشه آدم ربایی ساختگی، 

از خانواده او اخاذی کنیم که ناکام ماندیم.
بــا اعتــراف وی، دختر جــوان هــم در مخفیگاهش 
شناسایی شــد و با انتقال به پلیس آگاهی، گفته های 

جوان مورد عالقه اش را تایید کرد.

پزشک جوان 
قربانی مرد شیطان صفت

نجات زن ۷۷ ساله در مسیر 
پرواز تهران - رامسر

آدم ربایی ساختگی
 برای اخاذی از پدر

قصه های دادگاه

یک مرد میانســال و یک مرد جوان کــه در ماجراهای جداگانه 
دســت به جنایت زده بودند با جلب رضایت اولیای دم از قصاص 
 رهایی پیــدا کرده، امــا از جنبه عمومی جرم محاکمه شــدند.

فرهاد 47 ساله بیســت و هفتم مهر90 مرد 36ســاله ای به نام 

پوریا را در خیابان مالک اشــتر تهران با ضربه های چاقو کشت 
 و باخودروی پرشــیا از محل گریخت. وی کــه زندگی مخفیانه 
 در پیش گرفتــه بود بیســت و هفتم تیر 91 بازداشــت شــد 
 و بــه جنایت اعتــراف کــرد. وی پای میــز محاکمه ایســتاد 
و به درخواســت اولیای دم به قصاص محکوم شد. حکم صادره 
در شــعبه20 دیوان عالی کشــور مهر تایید و قطعی شــده بود 
 که اولیــای دم در یک عمــل خیرخواهانه بدون قید و شــرط 
از قصاص گذشتند و به این مرد زندگی دوباره بخشیدند. به این 
ترتیب فرهــاد از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایســتاد.

در جلســه رســیدگی به این پرونده که در شــعبه دوم دادگاه 
کیفری یک استان تهران برگزار شــد، فرهاد به تشریح جزییات 
 ماجرا پرداخــت. وی گفت: پوریا زندگــی ام را خراب کرده بود، 
او وارد زندگی  من و پســرم شده بود و باعث شــد فرزندم معتاد 
 شــود. او با رفتارهایش باعث جدایی من و همســرم شد و بعد 
از مدتــی همســرم را بــه عقــد موقــت خــودش درآورد. 
کینــه او را بــه دل داشــتم و دلیــل همــه بدبختــی هایــم 
را پوریــا مــی دانســتم بــه همیــن خاطــر چنــد بــار در 
 خیابان بــا او درگیر شــدم. آخریــن بــار پوریا وقتــی با من 
 روبه رو شــد با هــم درگیر شــدیم و او بــا چو ب به ســرم زد.

من چــوب را از او گرفتم، اما به رویم چاقو کشــید. من هم برای 
دفاع از خودم با چوب چند ضربه به ســرش زدم که روی زمین 
افتاد. همان موقع چاقــو را از او گرفتم و چند ضربــه به او زدم.

من آن روز واقعا حال طبیعی نداشــتم و حاال مــی گویم از قتل 
پشیمان هستم. 

۵ ســال اســت که در زندانم و در این مدت به اندازه کافی تنبیه 
شده ام. 

 از قضــات دادگاه تقاضــا دارم در مجازاتم تخفیف قائل شــوند 
 تا بــه زندگی عــادی برگــردم و گذشــته ام را جبــران کنم.

دومین محکوم به اعدام که شنبه از جنبه عمومی جرم پای میز 
 محاکمه ایستاد و درخواست بخشش کرد، وحید30 ساله است. 
وی بیستم شهریور 92 یک مرد معتاد به نام یوسف را در خیابان 
کشــت و جنازه اش را به کانال آب کشــاورزی در پاکدشــت 
 انداخــت. این مرد کــه به قصاص محکوم شــده بــود با تالش 
خانواده اش و پرداخــت دیه به اولیای دم توانســت از چوبه دار 
رهایی پیدا کندد. او در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران پای میز محاکمه ایســتاد و گفت: از وقتــی به دام اعتیاد 

افتادم زندگی ام تباه شد. 
همسرم رهایم کرد و خانواده ام مرا ترک کردند. به همین خاطر 

 برای گذرانــدن زندگی خرده فروشــی مواد مخــدر می کردم.
وی در تشریح جزییات جنایت گفت: یوسف آن روز سراغم آمد 
 و به مبلغ20 هزار تومــان از من تریاک خواســت. وقتی مواد را 
بــه او دادم گفت پولی در بســاط ندارد که به من بپردازد. ســر 
 همین موضوع با هم درگیر شــدیم و من که تحت تاثیر مصرف 
مواد مخدر بودم به رویش چاقو کشــیدم. چاقو به گردن یوسف 
 برخورد کــرد و غرق خــون روی زمین افتاد. من هم از ترســم 
 جنــازه اش را بــه داخل کانــال آب کشــاورزی پــرت کردم 
 و از آنجا گریختم، اما فقط چنــد روز بعد از طریق آخرین تماس 
تلفنی ام با وی دستگیر شدم. من سه ســال است که در زندانم 
و در این مدت مواد مخدر را ترک کــرده ام. خانواده ام با زحمت 
زیاد توانســتند با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کنند. 
 من در زندان فهمیدم که گذشــته ســیاهی داشــته ام و حاال 
از قضات دادگاه تقاضای بخشش دارم و می خواهم گذشته ام را 

جبران کنم. 
 در پایــان ایــن جلســه هیئــت قضایــی وارد شــور شــد تا 
با توجه به گذشــت اولیای دم و طبق مــاه 612 قانون مجازات 
اسالمی این محکوم را به 3 تا10 سال زندان با احتساب روزهای 

بازداشت محکوم کند.

مرد میانسال و جوان سی ساله بخشیده شدند؛

نجات محکومین به اعدام

قاب حوادث

وقت نهار خوری 
متوجه پچ پچ 

 دخترها بودم که 
در گوشی 

چیزهایی را 
می گفتند 

و زیر زیرکی 
می خندیدند 
وگاهی به من 
وبه امین نگاه 

می کردند

یکی از پرســنل مهدکودکی در مینیاپولیس، امریکا قصد داشت کودک یک ساله ای 
را دار بزند که با حضور والدین کودک دیگری از محل گریخت. خوشــبختانه حضور 
والدین یکی دیگر از کودکان مهد در آن لحظه منجر به نجات قربانی شد. این زوج به 
سرعت پسر یک ساله را به بیمارســتان انتقال دادند. متهم با مینی ون طالیی که از 
محل متواری شــده بود در حین فرار با عابر پیاده و دوچرخه سواری نیز تصادف کرد 
که عابر پیاده دچار شکســتگی در ناحیه زانو و خراشیدگی شــده، اما دوچرخه سوار 
آسیب های جدی دیده است.متهم بعد از این همه خرابکاری در نهایت تصمیم گرفت 
خود را از باالی پلی به پایین پرت کند که با مداخله پلیس قبل از مرگ بازداشت شد. 

گوش دادن به موســیقی با هدفون در حال عبور از کنار خط راه آهن، جان یک دختر 
روس را گرفت.

شنبه شب ســاعت 19  دختری20 ســاله در حال عبور از کنار ایستگاه خط راه آهن 
لوبنیا - مسکو بود که به دلیل گوش دادن به موسیقی و عدم دقت وارد محدوده خط 
راه آهن می شود، در این هنگام قطار وارد ایستگاه شده و لوکومتیو ران هر چقدر بوق 
خطر را به صدا در می آورد و تالش می کند با ترمز اضطراری قطار را متوقف کند، اما 

دختر جوان با قطار برخورد کرده و جان خود را از دست می دهد.
 وزارت  حــوادث غیر مترقبه روســیه اعــالم کرد، دلیــل این حادثه گــوش دادن 
به موســیقی با هدفون بوده که باعث شــده مقتول نتواند صــدای پیرامونی خود را 

متوجه شود و به دلیل بی دقتی وارد حریم ممنوعه راه آهن شده است.

یک دختر 11 ساله اهل ایالت اوکالهامای آمریکا، یک متهم تحت تعقیب را در کمد 
اتاقش پیدا کرد. » پرســلی براون « می گوید که وقتی این مــرد غریبه را در کمدش 

دیده تا حد مرگ ترسیده است.
صدای فریاد و جیغ های پرسلی براون، پدرش را به اتاق کشید و او به مرد غریبه حمله 

کرد، اما متهم با سرقت100 دالر از پول هدیه تولد پرسلی از خانه گریخت.
بعد از تماس خانواده براون بــا پلیس، ماموران پلیس » ریس کاکس « 26 ســاله را 
 ساعت10 شــب بازداشــت کردند. پرســلی براون که از این اتفاق به شدت ترسیده 

در مصاحبه ای تلویزیونی گفته است: امیدوارم دیگر مردی به کمد من نیاید!

کارباورنکردنی کارمند مهدکودک 
با پسر بچه بی گناه 

هدفون، جان دختر 20 ساله را گرفت پدری که پسر جوان را 
در کمد اتاق خواب دخترش دید!

پیشنهاد  سردبیر:
نجات محکومین به اعدام
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پیشنهاد سردبیر: 
وضعیت نامناسب ایل گلی تبریز؛از اصفهان، شهر جهانی صنایع دستی تا شیراز، شهر هنر خاتم

جهانی شدن یا ملی ماندن باغ فتح آباد
معاون میراث فرهنگی کشور به دنبال تقاضای مسئوالن باغ فتح آباد برای 
الحاق آن به پرونده باغ های جهانی گفت: اگر فتح آباد چیزی فراتر از باغ 

شازده ماهان داشته باشد می توان پیگیر ثبت جهانی آن شد.
باغ شــازده ماهان در اســتان کرمان به عنوان یکی از ۹ باغ ایرانی سال 
۹۳  در فهرســت میراث جهانی یونسکو به ثبت رســید؛ اما این باغ تنها 
باغ اســتان کرمان نبود که جهانی شــد. فتح آباد نیز یکی از مهم ترین 
باغ های کرمان اســت؛ اما هنوز در فهرســت جهانی ثبت نشده یکی از 
دالیل آن عدم مرمت چندین ساله عمارت آن و متروک و مخروبه شدن 
بنای سفید رنگش بوده است. این باغ و عمارت که ۴۰ سال قدیمی تر از 
شازده ماهان نیز هست، سال ها متروک بود تا اینکه در سال ۹۳ استاندار 
وقت کرمان تصمیم گرفت این باغ و بنای تاریخی که با شــماره ۷۲۸۴ 
در فهرســت میراث ملی به ثبت رسید، مرمت شــود. همه این اقدمات 
را موسســه اجرایی بنیاد توســعه و عمران موقوفات با همکاری سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری انجام داد.  نورپردازی هــای زیاد این باغ 
موجب شد که از آن به عنوان درخشــان ترین بنای تاریخی کرمان یاد 
شود. مســئوالن این باغ نیز درصدد هســتند تا آن را به پرونده باغ های 
ایرانی الحاق کنند. در این باره سروناز نخعی که اکنون مدیریت این باغ را 
بر عهده دارد در گفت وگویی با خبرنــگار مهر بیان کرد ه بود که در زمان 
افتتاح باغ، مسئوالن سازمان میراث فرهنگی اعالم کردند به پرونده باغ 
های ایرانی الحاق خواهد شــد اما هنوز خبری از این اقدام نشــده است. 
در پاســخ به این موضوع محمدحســن طالبیان معاون میراث فرهنگی 
کشــور به خبرنگار مهر درباره ثبت جهانی فتح آباد توضیح داد و گفت: 
زمانی که پرونده ۹ باغ ایرانی را به ثبت جهانی رســاندیم نماینده ای از 
جامع ترین و بهترین باغ های هر اســتان را برگزیده و انتخاب کردیم و 
در اســتان کرمان نیز باغ شــازده ماهان بهترین بود؛ اما اگر باغ فتح آباد 
چیزی فراتر از باغ شازده ماهان داشته باشد می توان پیگیر ثبت جهانی 
آن شد. در آن صورت باید شــرایط جهانی شدن را نیز داشته باشد وگرنه 
باغ شازده اکنون نماینده باغ های کرمان است. در استان خراسان جنوبی 
نیز اگرچه یک باغ جهانی شــد اما ممکن است در مطالعات بعدی به این 
نتیجه برسیم که باغ گلشــن طبس در این استان نیز متفاوت از باغ های 
ایرانی دیگر اســت و می تواند به این پرونده الحاق شــود. وی ادامه داد: 
در اســتان آذربایجان شــرقی نیز اگر وضعیت باغ  ایل گلی تبریز خوب 
بود و ساماندهی می شــد و اطرافش تغییر اساسی می کرد می توانست 
به عنوان یکی از باغ های ایرانی ثبت جهانی شــود؛ چــرا که نمونه ای از 
باغ هایی است که وسط آن یک عمارت واقع شد و این ویژگی می توانست 
بر ویژگی های ۹ باغ دیگر ثبت شده اضافه شود. با این وجود همه باغ های 
ایرانی در فهرست میراث ملی ثبت هستند. ولی باید باغی که می خواهیم 
به پرونده ثبت جهانی الحاق کنیم ویژگی متفاوت و برتری داشته باشد. 
ما باید دنبال الحاق باغ های دیگری باشــیم کــه ارزش منحصر به فرد 
دیگری دارند وگرنه همه مردم می خواهند که باغ شهرشان در فهرست 
 جهانی ثبت شود درصورتی که کارشناسان یونسکو بهترین را انتخاب و

 ثبت می کنند.

اولین مسجد چوبی مقاوم در برابر زلزله در جهان
 این مسجد، اولین مسجد چوبی مقاوم در برابر زلزله در جهان می باشد که در دهکده چوبین واقع در نیشابور ساخته شده است .این بنا ۲۰۰ متر مربع وسعت دارد و سقف آن به صورت شیروانی می باشد. دو مناره آن ۱۳ متر از سطح زمین ارتفاع دارد و وزن هر یک تقریبا

۴ تن می باشد. شکل ظاهری آن به صورت کشتی ای وارونه بر زمین است. در ساخت این مسجد که حدود دو سال طول کشیده، ۴۰ تن چوب استفاده شده است. مسجد چوبی این دهکده نه تنها در ایران بلکه در جهان بی نظیر است. این مسجد می تواند تا ۸ ریشتر 
زمین لرزه را تحمل کند و بنای آن به گونه ای است که تا صدها سال دیگر نیز آسیب نخواهد دید . قابل ذکر است که محلی که در آن مسجد ساخته شده، بسیار موریانه خیز است، اما راهکارهایی برای جلوگیری از اثرات مخرب چوب خواران به کار گرفته شده است، به 

طوری که به عنوان نمونه، خانه سازنده مجموعه با عمر بیش از۲۰ سال، از آسیب چوب خواران به دور مانده است. برای ماندگاری دراز مدت دیواره های خارجی در برابر نزوالت آسمانی، چوب های ویژه با فرآوری خاص استفاده شده است.

اصفهان از ۱۳ تا ۱5 آذرماه ســال جاری میزبان جشنواره 
ســفره ایراني و فرهنگ گردشــگری در مصــالي بزرگ 

اصفهان خواهد بود.
 جشنواره ســفره ایرانی و فرهنگ گردشــگری، مراسمی 
همگانی برای نمایش غذاهای بومــی، محصوالت غذایی 
و برندهــای مطرح صنایع وابســته و محلی بــرای انجام 
بحث های علمی و تخصصی در این رابطه اســت. ســری 
جشــنواره های »ســفره ایرانی، فرهنگ گردشگری« به 

صورت منطقه ای توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری در اســتان های مختلف کشور برگزار 
می شــود و نتایج حاصله از جشــنواره های منطقه ای در 

یک جشنواره ملی مورد بررسی قرار می گیرد.
براین اساس، جشنواره منطقه ششم با حضور استان های 
اصفهان، تهران، البــرز، قم و مرکزی به میزبانی اســتان 
اصفهــان در روزهای ۱۱ تــا ۱۳آذرماه ۱۳۹5 در شــهر 

اصفهان برگزار می گردد.
در این جشنواره مسابقاتی در موضوعات انتخاب  بهترین 
غذای سرآشپز، بهترین دسر، بهترین سس، بهترین قهوه، 
بهترین بریان، بهترین نوشیدنی و دمنوش، بهترین سایت 
اینترنتی در حوزه غذا، بهترین طراحی آشپزخانه، بهترین 
آموزشگاه صنایع غذایی و بهترین غذای خانگی در بخش 

مسابقه مردمی برگزار می شود.
مسابقات شامل مسابقات بین مراکز پذیرایی، کارگاه های 
آموزشــی، برگــزاری نمایشــگاه، مســابقات تخصصی 
آموزشــگاه و کافی شاپ و ســایت و مســابقات مردمی،   
بخش مطبخ و مراســم آیینی و همچنیــن همایش ها و 
ســمینارهای علمی، ازجمله بخش های این جشــنواره 

است.

رایــزن فرهنگی کشــورمان در دیدار با شــهردار شــهر 
تســالونیک یونان گفت کــه عالقه منــدی طرفین برای 
خواهرخواندگی شــهرهای اصفهان و تسالونیک، مطرح و 

مورد استقبال قرار گرفت.
 علی محمــد حلمــی در حاشــیه برگزاری جشــنواره 
بین المللی فیلم تســالونیک، با یانیــس بوتاریس دیدار و 
درباره توســعه روابط و همکاری های فرهنگی و هنری با 

وی بحث تبادل و نظر کرد. 
رایزن فرهنگی ایران به روابط دیرینــه و تاریخی دو ملت 
ایران و یونان اشاره و وجود این روابط را محوری با اهمیت 

برای توسعه روابط امروز دو ملت قلمداد کرد. 
وی همچنین به تاریخچه شــهر اصفهان هم اشاره کرد و 
گفت: اصفهان در گذشته پایتخت ایران بوده و از آن زمان 
یعنی از زمان حکومت صفویه، به یکی از شهرهای هنری 
ایران مبدل شــد و امروز کارهای هنــری فراوانی در این 

شهر صورت می گیرد. 
وی افزود: این شــهر دارای آثار تاریخی و معماری زیبای 
فراوانی نیز هست و مشابهت های زیادی با شهر تاریخی و 
زیبای تسالونیک دارد؛ بنابراین پیشنهاد خواهرخواندگی 

شهر های اصفهان و تسالونیک را ارائه می دهم. 

حلمی ادامه داد: ما قبل از هر کشــور دیگری، گفت وگوی 
اسالم و مسیحیت ارتدکس را با یونان شروع کردیم؛ ولی 
متاسفانه مدت زیادی است که این گفت وگوها به دالیلی 

متوقف شده و مایل هستیم که آن را از سر بگیریم. 
وی در بخش دیگری از ســخنان خود اعــالم کرد: زمینه 
توسعه همکاری ها فرهنگی و هنری فراوانی بین دو کشور 
وجود دارد و ما مایــل به برگزاری همایش ها، جشــنواره 

فیلم، نمایشگاه عکس و اجرای موسیقی هستیم.

اخبار

درشهر

قاب  روز  

اصفهان میزبان جشنواره 
سفره ایراني و فرهنگ گردشگری می شود

اصفهان و تسالونیک یونان
 به دنبال خواهرخواندگی

مهرماه ســال گذشــته، اعتبارنامه مربوط به انتخــاب اصفهان 
به عنوان »شــهر جهانی صنایع دســتی«، طی مراسمی از سوی 
»غدا هیجاوی« رییس شورای صنایع دستی آســیا و اقیانوسیه 
به معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اعطا شد. یک سال بعد، پنجشنبه ۲۷ 
آبان ماه، خبر ایجاد دبیرخانه مرکزی شهر جهانی خاتم از سوی 
معاون صنایع دستي و هنرهاي سنتي اســتان فارس اعالم شد. 
زهرا الحمدي اشــاره کرد که این دبیرخانه با محوریت واحدهاي 
آموزش و توســعه و ترویج در معاونت صنایع دستي استان فارس 
راه اندازي شده و  تهیه پروپوزال پیشنهاد شــیراز به عنوان شهر 
جهاني خاتم در دســتور کار قرار گرفته اســت. زهــرا الحمدي 
خاطرنشان ســاخت که در جلسه اي که با مســئوالن حوزه های 
چهارگانه بازرگانی، توســعه و ترویج، حمایت از تولید و آموزش 
برگزار شــد، برنامه تهیــه و تنظیم طرح پیشــنهادی به صورت 
اجرایی بررســي و مقرر شد طرح نهایی بر اســاس دستورالعمل 
اجرایی ارائه شده توسط شورای جهانی و پس از تنظیم، براي اخذ 
تاییدیه اجرایی به دبیرخانه مرکزی شــهرهای جهانی مستقر در 

معاونت صنایع دستی کشور ارسال شود.
ثبت اصفهان به عنوان شــهر جهانی صنایع دستی، 

رویدادی تکرار نشدنی
سرپرست معاونت صنایع دستی اســتان اصفهان در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا ضمن اشاره به تفاوت خاتم کاری اصفهان و شیراز 

اظهار داشــت: یکی از تفاوت هــای هنر خاتم کاری در شــیراز و 
اصفهان، تعداد گره هایی است که اســتفاده می شود، به عبارتی 
خاتم اصفهان 6 گره دارد و در خاتم شــیراز از 5 گره استفاده می 

شود، اما در مراحل ساخت تفاوتی وجود ندارد.
جعفرصالحی افــزود: تنها اصفهــان از ایران و جیپور از کشــور 
هندوستان به عنوان شــهرهای جهانی صنایع دستی در یونسکو 
ثبت شده اند. اصفهان شهر جهانی صنایع دستی است و مطمئن 
باشــید این اتفاق دیگر برای هیچ شــهر دیگری نه تنها در ایران 

بلکه در جهان روی نخواهد داد.
وی با اشــاره به اینکه به زودی شهر کاشــان به عنوان شهر ملی 
و جهانی صنایع دستی نساجی سنتی و شــهرضا به عنوان شهر 
ملی و جهانی صنایع دســتی سفال و ســرامیک معرفی خواهند 
شــد، تصریح کرد: اســتان اصفهان باالترین حجم تولید صنایع 
دســتی را در کشــور داراســت و به لحاظ تولید و تنوع از رتبه 
اول در سطح کشــور برخوردار اســت و در این زمینه، مدارک و 
 مســتندات بســیاری درباره اصالــت صنایع دســتی اصفهان 
وجود دارد. سرپرســت معاونت صنایع دســتی استان اصفهان با 
اشاره به تشکیل دبیرخانه شــهر جهانی خاتم در شیراز، گفت: ما 
به هیچ عنوان حساسیت روی این موضوع نداریم که مثال شیراز 
به عنوان شهر جهانی خاتم مطرح بشــود یا سایر شهرهای ایران 
در زمینه های دیگر صنایع دســتی به صورت ملی و جهانی ثبت 
شوند، باید دیدمان را این طور تغییر دهیم که هر شهری از ایران 

در زمینه های مختلف هنری و ازجمله صنایع دســتی بتواند در 
سطح جهانی مطرح شود، افتخاری برای ایران محسوب می شود.

سرپرست معاونت صنایع دستی اســتان اصفهان ادامه داد: البته 
به این بــاور مهم یقین داریم کــه اصفهان در تمام شــاخه های 
صنایع دستی دارای برند تاریخی اســت، اصفهان به عنوان شهر 
جهانی صنایع دســتی در یونســکو ثبت شده اســت که نشان 
می دهد انواع صنایع دســتی در اصفهان در ســطح جهانی می 
درخشند و بدین لحاظ ثبت هریک از شــهرهای ایران در زمینه 
های مختلف صنایع دســتی، هیچ تاثیر سوء بر اصفهان به عنوان 
شــهر جهانی صنایع دســتی و همچنین شــهر خالق در زمینه 

صنایع دستی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: اصفهــان نه تنها در هنر خاتــم بلکه در تمامی 
صنایع دستی به عنوان شهرجهانی صنایع دستی ثبت شده است 
و لزومی به حساسیت درباره ثبت شــیراز به عنوان شهر جهانی 
خاتم وجود ندارد و نباید هم دیدگاه ما دیدگاه رقابت منفی باشد. 
قطعا مطرح شــدن تمام شــهرهای ایران در انواع صنایع دستی 
ازجمله ثبت شهر شیراز به عنوان شهر جهانی خاتم، برای شیراز، 

اصفهان و برای کل ایران افتخار است.
جعفرصالحی خاطرنشان ســاخت: هفته آینده ازسوی معاونت 
گردشگری اســتان اصفهان، جشنواره ســفره ایرانی و فرهنگ 
گردشگری در قالب معرفی غذاهای ســنتی اصفهان با حضور 5 
استان منطقه مرکزی کشور شــامل تهران، البرز، مرکزی، قم و 
اصفهان، به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شــد که همراه با این 
جشنواره، بخش صنایع دستی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اســتان اصفهان نیز نمایشگاه صنایع دستی 
شامل ظروف، ســفره قلمکار، مبلمان و درمجموع صنایع دستی 
وابسته به هنر آشــپزی در ســازمان غله در ابتدای خیابان شیخ 

صدوق برگزار می شود.
وجود بیشــترین تعداد کارگاه های خاتم کاری در 

استان اصفهان
رییس اتحادیه صنایع دســتی اســتان اصفهان ضمن اظهار این 
نکته که ثبت شیراز به عنوان شــهر جهانی خاتم تاثیر زیادی بر 
تولید و عرضه خاتم اصفهان نخواهد داشــت؛ اما این موضوع باید 
با همفکری و صحبت با هنرمنــدان خاتم کار اصفهان صورت می 
گرفت، به خبرنگار ایمنا گفت: در استان اصفهان بیشترین تعداد 
کارگاه های خاتم کاری وجود دارد درحالی که این تعداد در کل 
شیراز انگشت شمارند. شهر خوراسگان، قسمتی از خمینی شهر 

و رهنان در هنر خاتم کاری در ایران سرآمد هستند.
عباس شــیردل ادامه داد: محاســبات آقای نامورمطلق همیشه 
دقیق اســت و قطعا موضوع ثبت جهانی شــیراز به عنوان شهر 
خاتم با محاســبات دقیق ایشــان صــورت گرفته اســت. وی 
خاطرنشان ســاخت: اصل هنر خاتم، از گره های سرامیکی آغاز 
شد که روی چوب کارمی شده اســت. بعدها استاد گلریزخاتمی 
 مادامی که از شــیراز به اصفهان آمد روشــی را کــه در آنجا کار

می کرد با اندک تغییراتی در اصفهــان ادامه داد و اکنون بهترین 
خاتم کاران دنیا ازجمله استاد کبیری و استاد قنبری در اصفهان 

فعالیت دارند.
ما باید ایران پر از هنر را ارتقا ببخشیم و بیش از پیش 

معرفی کنیم
سرپرســت معاونت صنایع دســتی اســتان فارس در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، بــه تفاوت های خاتم کاری شــیراز و اصفهان 
اشــاره کرد و گفت: مــن بدون موضــع گیری ناسیونالیســتی 
عرض می کنم که در هنر خاتم کاری شــیراز و در هنگام بستن 
گل های الیه های خاتم از زری اســتفاده می شود که گل خاتم 
را منســجم نگه می دارد، همچنیــن آســترداربودن الیه های 
خاتم شیراز و اســتفاده از چسب های غیرشــیمیایی در ترکیب 
کار خاتم در هنر خاتم شیراز رعایت می شــود و دلیل استحکام 
محصوالت خاتم شــیراز در شــرایط جوی حتــی در رطوبت، 
اســتفاده از چســب های قالی اســت و ســه موردی که عنوان 
 شــد ازجمله تفاوت هــای میان خاتــم کاری شــیراز و اصفهان 
محسوب می شــوند.زهرا الحمدی افزود: باتوجه به تنوع صنایع 
دستی که در شهر شــیراز وجود دارد، این شــهر در رشته های 
خاص صنایع دســتی مانند قلمزنی، خاتم و دست بافته ها دارای 
برندهای تاریخی است. سرپرســت معاونت صنایع دستی استان 
فارس برخی نظرات ارائه شــده درباره پیشــی گرفتن اصفهان و 
ثبت جهانی این شــهر به عنوان شــهر جهانی صنایع دستی و از 
سوی دیگر عقاید مطرح شده درباره ثبت جهانی شیراز به عنوان 
شــهر خاتم بدون درنظرگرفتن اینکه اصفهان پیش تر در زمینه 
صنایع دستی به ثبت جهانی رسیده اســت را بی اساس خواند و 
تصریح کرد: هــر افتخاری برای هر یک از شــهرهای ایران باعث 
خشنودی تمام ایران است و باید به این موضوع باور داشته باشیم 

که همه جای ایران سرای من است.
الحمدی افزود: گاهــی در مصاحبــه ها از من می پرســند که 
فالن صنایع دســتی در شــیراز بهتر اســت یا اصفهان یا دیگر 
نقاط؟! من به شــدت با این دیدگاه مخالف هســتم و همیشه از 
 آمار طفــره مــی روم؛ چراکه اصــوال جبهه گیرانه بــه موضوع 
نگاه نمی کنــم. وی گفت: هنر هنرمندان کشــور، همگی دارای 
ارزش است و این مقایســه ها درصورتی که درجهت رقابت سالم 
باشد درست اســت و غیر از این، معنا ندارد و  به هنر این مملکت 
خدشــه وارد می کند. اگر بگوییم اصفهان به عنوان شهر جهانی 
صنایع دستی ثبت شــده و شــیراز از این قافله عقب ماند، یک 
قیاس غلط است و هر گوشه از این ســرزمین که بتواند به عنوان 
شهری جهانی ثبت شود باعث افتخار برای کل کشور است.زهرا 
الحمدی ضمن اشــاره به اینکه رویدادهایــی مانند ثبت جهانی 
شــهرها، به نوعی به منظور نمادین کردن این شهرها محسوب 
می شود، تصریح کرد: این طور نیست که بگوییم مثال فالن شهر 
اگر در یکی از رشته های صنایع دســتی به صورت جهانی ثبت 
شد، این قابلیت و این هنر در آن رشته فقط در آن شهر ثبت شده 
وجود دارد و در سایر شــهرها اینگونه نیست؛ بلکه تمامی شهرها 
می توانند و البته باید در کنار یکدیگــر به اعتالی انواع مختلف و 
متنوع صنایع دســتی کمک کنند و ما باید ایران پر از هنر را ارتقا 

ببخشیم و بیش از پیش معرفی کنیم.

از اصفهان، شهر جهانی صنایع دستی تا شیراز، شهر هنر خاتم

 به این باور مهم 
یقین داریم که 

اصفهان در تمام 
شاخه های صنایع 
دستی دارای برند 

تاریخی است، 
اصفهان به عنوان 

شهر جهانی 
صنایع دستی در 

یونسکو ثبت شده 
است

ثبت اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی و از سوی دیگر خبر ایجاد دبیرخانه مرکزی شهر جهانی خاتم در شیراز، سبب 
ایجاد نوعی رقابت و دیدگاهی ناسالم میان برخی از هنرمندان، خبرنگاران و کارشناسان شده است. ایمنا از طریق واکاوی این 

موضوع و گفت وگو با سرپرستان معاونت صنایع دستی استان های اصفهان و فارس، به بررسی این موضوع پرداخته است.

 راه اندازی گردشگری دریایی
 عمان به چابهار

فقط ۹۰ منطقه نمونه گردشگری 
اقدامات قابل قبول داشتند

رییس پژوهشکده مردم شناسی خبر داد:

مفقود شدن بیش از هزار ساعت شعر
 اقوام ایرانی

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان سیســتان و بلوچســتان از 
راه اندازی خــط کشــتیرانی چابهار-عمان خبــر داد. کامبیز 
مشتاق گوهری گفت: تنها خط کشــتیرانی ایرانی بین عمان 
و چابهار راه اندازی شده و قرارداد آن توسط یکی از شرکت های 
بلوچستانی به سرانجام رسیده است. به این ترتیب گردشگران 
ایرانی می توانند در مدت ســه ســاعت به صورت مستقیم از 
چابهار به عمان و بالعکس با ۴۰۰ تــا 6۰۰ هزار تومان هزینه، 
ســفر دریایی داشته باشــند. به این ترتیب ســفر عمانی ها به 
بندر چابهار نیز تسهیل خواهد شــد. مدیرکل میراث فرهنگی 
استان سیستان و بلوچستان گفت: قصد داریم تا اولین اقامتگاه 
تاریخی استان سیستان و بلوچستان را نیز در روستای قلعه نو 
راه اندازی کنیم به همین سبب قلعه تاریخی این روستا را با دو 
میلیارد تومان هزینه به هتل تبدیل خواهیم کرد ســپس آن را 

برای واگذاری به بخش خصوصی به مزایده می گذاریم.

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی گفت: تنها ۹۰ منطقه 
نمونه گردشگری از بین یک هزار و ۱6۸ منطقه، اقدامات قابل قبولی 
داشــته اند. سعید شــیرکوند گفت: اعالم شــده بود که طبق مصوبه 
هیئت وزیران ،۱۱6۸ منطقه نمونه گردشــگری وجود دارد؛ اما از این 
تعداد تنها ۹۰ منطقه از نظر ما جزو مناطقی هستند که اقدامات قابل 
قبولی در آنها انجام گرفتــه و مابقی هیچ اقدام قابــل توجهی چه در 
بحث پذیرش سرمایه گذار چه شروع فعالیت ها و زیرساخت ها انجام 
نداده اند. معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی گفت: مناطق 
نمونه گردشگری بدون مطالعه و نیازســنجی به تصویب رسیده اند و 
امکان سنجی تبدیل این مناطق به منطقه نمونه گردشگری، محاسبه 
میزان جذب گردشگر و پیش بینی منابع در هیچ کدام از مناطق نمونه 

گردشگری مورد توجه قرار نگرفته است.

رییس پژوهشکده مردم شناســی گفت: بیش از هزار ساعت شعر اقوام 
ایرانی که در ســال های ۸۴ و ۸5 ضبط شــده بود در جریــان انتقال 

پژوهشگاه میراث فرهنگی به شیراز مفقود شده است. 
حسن زاده رییس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
در نشست مطبوعاتی هشتادمین سال گرامیداشت نهاد مردم شناسی 
ایران ، در باره مفقود شدن اســناد این پژوهشکده گفت: حدود ۴۰، 5۰ 
گزارش مکتوب در زمان انتقال این پژوهشگاه به شــیراز  از بین رفت. 
در سال ۸۴ و ۸5 شــاید بیش از هزار ســاعت زمان برای ضبط صدای 
شاعران و شعرهای سه زبانه در استودیو وقت گذاشته شد؛ اما اکنون این 
صداها دیگر وجود ندارد. در انتقال پژوهشگاه میراث فرهنگی به شیراز 
از این دســت اتفاقات بسیار افتاد. حســن زاده ادامه داد: مرکز دیداری 
و شنیداری اســناد را با این هدف ایجاد خواهیم کرد که بخشی از این 
آسیب ها دیگر اتفاق نیفتد. در تکمیل این صحبت فیضی دبیر همایش 
نکوداشــت مردم شناســی در ایران و معاون پژوهشکده مردم شناسی 
گفت: مفقود شدن این گزارش ها به این معنی نیست که دیگر نمی توان 
آنها را به دســت آورد؛ افرادی هســتند که برخی از این اسناد را دارند و 
برخی اســناد به صورت پی دی اف هنوز وجود دارد. در بخش اســناد 

صوتی نیز ممکن است تعدادی از آنها به مرکز اسناد رفته باشد.
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پیشنهاد  سردبیر:
حیوانات آزاردیده، انتقام می گیرند نزوالت جوی در همسنجی با سال 

آبی گذشته 82 درصد کاهش پیدا کرد

شکارچیان بی رحم میش وحشی 
آبستن، دستگیر شدند

آثار تغییر اقلیم در ایران 
بسیار جدی و نگران کننده است

بررســی آخرین گزارش وضعیت بارندگی کشور از سوی وزارت 
نیرو نشــان دهنده کاهش 82 درصدی میــزان بارش ها از آغاز 

مهرماه تاکنون در همسنجی با سال آبی 95-1394 است.
به گزارش وزارت نیرو بر اســاس آخرین آمار ارایه شده از سوی 
 شــرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش های جوی 
از آغاز مهرماه تا بیســت و نهم آبان ماه ســال آبی 1395-96 

نزدیک به 12 میلیمتر است.
حجم بارش ها در مدت مشابه پارسال 66 میلیمتر و در متوسط 

درازمدت 28 میلیمتر بود.
این مقــدار بارندگی در همســنجی با میانگیــن درازمدت 57 
درصد و نســبت به دوره مشــابه سال آبی گذشــته 82 درصد 

کاهش پیدا کرد.
 حجم بارش از اول مهر تا پایان بیســت و نهــم آبان 19 میلیارد 
و 776 میلیون مترمکعب است. در این مدت از میان حوضه های 
آبریز اصلی و ششــگانه کشــور، حوزه آبریز دریــای خزر با 79 
میلیمتر بارش، بیشــترین و حوضه آبریز مرزی شــرق با صفر 
میلیمتر بــارش، کمترین میزان بارش ها را بــه خود اختصاص 

دادند.
 حداکثر بارندگی در ایســتگاه رامســر ) ترکرود- آخوند ( واقع 
 در اســتان مازندران بــا 444 میلی متــر و حداقــل بارندگی 
در ایســتگاه » بنرک « واقع در استان خراســان جنوبی با نیم 
میلیمتر بارندگی ثبت شــد. در مدت یاد شــده ایســتگاه های 
قوچان و چناران در اســتان خراســان رضوی، اهواز در استان 
خوزستان، » آباده تشک « در اســتان فارس و » خونیک علیا « 

در خراسان جنوبی، هیچ  بارشی نداشتند.
 همچنین حجم بارش ها از آغاز ســال آبی امسال ) اول مهرماه (

 تا پایان بیســت و یکم آبان ماه در 26 اســتان در همســنجی 
با پارسال بیش از50 درصد کم شد. 

 ســال آبی در ایــران از آغــاز مهرماه هر ســال آغاز می شــود 
و تا سی و یکم شهریورماه سال بعد ادامه دارد.

شــکارچیان بی رحم پناهگاه حیات وحش موته مشمول صدور 
حکم قضایي 7 سال حبس تعزیري شدند.

پنج متخلف شــکار و صید که اسفند سال گذشــته در پناهگاه 
حیات وحش موته اقدام به شــکار یک قوچ و دو میش وحشــي 
کرده بودند با حکم دادگاه به 7 ســال حبــس تعزیري محکوم 

شدند.
مرتضي جمشیدیان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان در این زمینه افزود: براي پنج متخلف شــکار و صید که 
اسفند سال گذشته در پناهگاه حیات وحش موته اقدام به شکار 
یک قوچ و دو میش وحشــي که یکي از آنها آبستن بود، کردند 

حکم قضایي صادر شد.
 وي افــزود: ایــن پنج متخلــف شــکار و صید به دلیــل تمرد 
و تیراندازي به ماموران حفاظت محیط زیست و همچنین شکار 
یک قوچ و دو میش وحشــي و نگهداري و حمل سالح غیر مجاز 
با حکم دادگاه به تحمل7 ســال حبس تعزیري و پرداخت مبلغ 
چهارصد میلیون ریال بابت ضررو زیان به محیط زیست محکوم 
شدند. از این متخلفان دو اسلحه شــکاري، 26 فشنگ، دوربین 

شکاري و سایر ادوات شکار کشف شد.
طبق بند ب ماده 12 قانون شکار وصید شکار غیر مجاز جانوران 

وحشي جرم محسوب و مستوجب مجازات است.

پژوهشگر آب با بیان اینکه 
 وضعیــت آبی کشــورمان 
به دلیــل تشــدید تغییر 
اقلیم و گرم شــدن زمین 
بســیار جدی است، گفت: 
تنهــا راهــکار، اقدامــات 

بین المللی است. 
داود رضا عرب پژوهشــگر 
آب، دربــاره مشــکل آبی 
کشورمان اظهار داشت: وضعیت آبی کشورمان روز به روز دچار 
مشکالت جدی تری می شود و خشکسالی های اخیر، تغییر اقلیم 
و عوامل انسانی از دالیل بروز مشکل و حادتر شدن وضعیت آبی 
کشورمان است. این مدرس دانشــگاه بیان داشت: بحث تغییر 
اقلیم مسئله بازگشت ناپذیری است که بسیار نگران کننده بوده 
و جز طبیعت ایران خواهد شــد ولی خشکسالی پدیده ای است 

که رفت و بازگشت دارد.
عرب در ادامه افزود: برای رفع اثرات تغییر اقلیم در ســطح ملی 
نمی توان کاری کرد و تنها راهکار آن اقدامات بین المللی اســت.

وی با بیان اینکه اســتان های آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایالم، 
گلستان و خراسان شمالی به لحاظ اقتصادی به کشاورزی متکی 
هستند، افزود: بیشتر از مناطقی که به صنعت وابسته اند گرفتار 

خشکسالی و آثار تغییر اقلیم شده اند.
پژوهشــگر حوزه آب با تاکید بر گرم شــدن کــره زمین گفت: 
عوامل طبیعی و تغییر اقلیم که انســان ساز هســتند از دالیل 
گرم شدن این روزهای کره زمین هستند که ایران در این زمینه 
جلوتر از پیش بینی ها و حد نرمال جهانی اســت، این مســئله 
به طور ویژه روی تشــدید وضعیت بحرانی آب کشورمان تاثیر 
خواهد گذاشــت. عرب تصریح کرد: هنوز هم می توان با تغییری 
 اساســی در مدیریت و نــوع مصرف آب، اصالح الگوی کشــت 

و تغییر فرهنگ، تحولی در استفاده از آب ایجاد کرد.
وی ادامه داد: بــا برنامه ریزی، قانون گــذاری، نظارت و ارزیابی 
و واگذاری مدیریت آب به بخش خصوصــی از جانب حاکمیت 
می توانیم گام های تاثیرگذاری بــرای مدیریت و اصالح الگوی 

مصرف در کشورمان برداریم.
مدرس دانشــگاه در پایان گفت: راه اندازی بازار آب و تخصیص 
 پیدا کردن آن بــه بخش کاالی ارزشــمند از جملــه کارهای 
محیط زیستی اســت که هم به نفع اقتصاد بوده و هم به اصالح 

مصرف آب بسیار کمک کننده خواهد بود.

اخبار

ویژه

حیات وحش ) چشم در چشم با حشرات و حیوانات! (

 به گزارش ایســنا، محیط زیســت اکنون رو بــه افول بوده 
و از این رو نیازمنــد یاری تمام اقشــار جامعــه و حمایت 
دستگاه های دولتی اســت تا دوباره روی پای خود بایستد 
و به دست نسل های بعدی برسد. کاهش منابع آبی، خشک 
شدن تاالب ها و رودخانه ها، کاهش سطح جنگلی و مرتعی، 
آتش ســوزی جنگل ها و نابودی گونه های گیاهی و جانوری 
برخی از دســتاوردهای انســان اســت که نتیجه استفاده 

نابخردانه از منابع زیستی موجود در طبیعت است. 
البته تغییــر اقلیم و گرمایــش زمین هــم در این تخریب 
 ســهمی دارد، اما انســان می تواند با رفتــار بخردانه تاثیر 

سو آن  را تا حد ممکن کاهش دهد.
کشور ما از لحاظ جنگل فقیر است

 کالنتــری مدیــرکل دفتــر آمــوزش ســازمان حفاظت 
محیط زیست در این باره گفت: مردم حق دارند از وضعیت 

محیط زیست اطالع داشته باشند.
وی افزود: نسل آینده، مســئولیت پذیر و پاسخگوی حفظ 
محیط زیست خواهند بود، همه اقشــار جامعه به خصوص 

دانشجویان باید درباره محیط زیســت بدانند و از وضعیت 
مطلوب آن آگاهی داشــته باشــند. مدیرکل دفتر آموزش 
سازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه در این راستا 
مســئوالن باید روی ذهن های پاک مردم ســرمایه گذاری 
کننــد، اضافه کرد: حفظ محیط زیســت مربــوط به گروه 
خاصی نیســت، همه ما در این کره ساکن هستیم و بایستی 
در حفظ محیط زیســت که وظیفه عمومی تلقی می شــود 
 تمام ســعی خو د را بــه کار گیریــم. کالنتــری ادامه داد: 
در جامعه حفظ محیط زیست، مســئولیت شرعی و قانونی 
 و جز وظایف عمومی محســوب می شــود و در این راســتا 
این گردهمایی ها فرصت خوبی هستند که بتوانیم وضعیت 

محیط زیست را تشریح کنیم.
وی تصریح کرد: اطالع رســانی محیط زیســت از اهمیت 
باالیی برخوردار است و مردم حق دارند از وضعیت آن اطالع 
داشته باشند. مدیرکل دفتر آموزش سازمان محیط زیست 
بیان کرد: مردم باید در حفظ محیط زیســت با ما مشارکت 
داشته باشــند و برای اینکه بتوانیم آن را حفظ کنیم حتما 

باید آنان را در مسائل زیســت محیطی وارد کنیم. کالنتری 
با بیان اینکه محیط زیســت مجموعه ای منابع انرژی ) آب، 
خاک، هوا، موجودات زنده، انســان، جانــوران و گیاهان ( 
اســت که همه این ها الزم و ملزوم همدیگرند، اظهار کرد: 
برای نگه داشتن تعادل باید همه این شــرایط رعایت شود 
در غیر این صــورت با عدم تعادل محیط زیســت یا تخریب 
محیط زیست به صورت فیزیکی، شــیمیایی و بیولوژیکی 
 مواجه خواهیــم بود. وی بیــان کرد: جهان از ســه پدیده 
 گرم شــدن کــره زمیــن، تخریــب الیــه ازن و نابودی 
تنوع زیستی در عذاب است. مدیرکل دفتر آموزش سازمان 
محیط زیست گفت: رشــد جمعیت، توسعه صنعتی، تالش 
 برای تامین غذا، آلودگی های پی درپی، ذوب شــدن یخ ها 
و جنگ های خانمان سوز باعث شده که روز به روز بر اهمیت 

محیط زیست در دنیا افزوده شود.
 کالنتــری ادامه داد: برخالف اینکه در کشــوری هســتیم 
با تنوع آب و هوایی و اقلیمی، اما متاسفانه این کشور بسیار 
آسیب پذیر و شکننده است. در سی ســال گذشته تاکنون 
جمعیت کشور دو برابر شــده و این افزایش نیازمند منابع 

است که همه آن از طبیعت تامین می شود.
وی بیان کرد: دهه 35 جمعیت کشور 19 میلیون نفر بوده 
و میزان منابع آب تجدیدپذیر130 میلیارد مترمکعب بوده 
هم اکنون جمعیت کشــور80 میلیون نفر است و منابع آب 
تجدیدپذیر 104 میلیارد مترمکعب است، در گذشته سرانه 
آب6500 مترمکعــب بــوده و امروز بــه1300 مترمکعب 
رسیده اســت و در افق 1404 چنانچه مشکلی در طبیعت 
 ایجاد نشــود جمعیت کشــور 85 میلیون نفر خواهد شد 
و منابــع آب تجدیدپذیــر بــه1200 میلیــارد مترمکعب 
می رسد و با توجه به این تراکنش و با نوع مصرفی که داریم 
شــاهد تنش آب و بحران های محیط زیســتی پی در پی 

خواهیم بود.
مدیرکل دفتر آموزش ســازمان محیط زیست با بیان اینکه 
کشور ما از لحاظ جنگل فقیر اســت و 7/5 درصد مساحت 
کشــور ما را جنگل در بر می گیرد که ایــن جنگل ها خیلی 
 پرتراکم نیســتند، تصریح کرد: این در حالیســت که باید 

25 درصد مساحت کشور ما جنگل باشد.
می توانیم در 9 درصد مساحت کشور، کشاورزی 

کنیم
کالنتری اضافه کرد: متوسط بارندگی در دهه های گذشته 
 در کشــور باالی3000 میلی متر بوده، اما امروز شــاهدیم 

این بارش ها به230 میلی متر رسیده است.
 وی با تاکید بر اینکه کشــور ما کشــوری آسیب پذیر است 

به گونه ای که چهار متر تبخیر بالقوه در وسط کشور داریم، 
یادآور شــد: متاســفانه کویر مرکزی با بحــران جدی آب 
مواجه است؛ ســطح زاینده رود را برای یک میلیون و800 
مترمکعب آب ساخته شده و این در حالیست که امروز150 
میلیون مترمکعــب آب دارد و البته شــاهدیم که10 هزار 
صنعت در اصفهان مشــغول به فعالیت هستند. کالنتری با 
تاکید بر اینکه در مجموع می توانیم در 9 درصد مســاحت 
کشــور کشــاورزی کنیم، افزود: اهمیت محیط زیست در 
 کشور ما بیشتر از سایر کشورهاســت و سیاست های نظام 
در بخش محیط زیست آبان ماه گذشته از سوی مقام معظم 
 رهبری ابالغ شده و امسال دستگاه ها باید گزارش دهند که 

در راستای این سیاست ها چه اقداماتی انجام داده اند.
 این مقام مســئول بــا طرح این ســوال که آیــا در صیانت 
 از محیط زیســت تا چــه انــدازه از ظرفیت ها اســتفاده 
 شده است، تاکید کرد: تا کی باید شــاهد ازدیاد آلودگی ها 
 و کاهش جنگل ها باشــیم، وضعیت محیط زیســت کشور 

باید غیر از وضعیت موجود باشد. 
وی تصریح کــرد: در دنیایی زندگی می کنیــم که پیچیده 
و پویاســت، نیازها نامحدود و منابع محدود اســت و با این 
تفاســیر راهی نداریم جز مدیریت منابع و بایستی منابع را 

درست مدیریت و استفاده و به نسل بعد منتقل کنیم.
 مدیرکل دفتر آموزش ســازمان محیط زیســت با اشــاره 
به اینکه وقتی آمایش ســرزمین نداریم ســواحل ما خالی 
اســت و 22 درصد جمعیت کشــور در کمتــر از 2 درصد 
مســاحت کشــور متمرکز می شــود و این یعنی آلودگی، 
پســماند، ترافیک و مصرف انرژی، گفت: مشــکل اصلی ما 
این است که فکر می کنیم محیط زیست دستوری است در 
 حالی که محیط  زیســت تفکری است و باید آن را یا کنترل 

و فرماندهی کرد یا با مشارکت مردمی محافظت کرد.
کالنتری گفــت: آنچه که در کشــور دنبــال می کنیم این 
اســت که باید رویکرد مشــارکتی را ترویج دهیم که البته 
 برای افزایش مشــارکت باید آموزش  ها داده شود البته قبل 
از آمــوزش بایــد وضعیــت موجــود و وضع مطلــوب را 
اطالع رســانی کنیم و روی ذهن آیندگان کشور کار کنیم. 

باید بدانیم که روی زمین ساکن هستیم نه مالک.
وی یادآور شد: توسعه الزم است و هیچ کس مخالف توسعه 
نیست؛ توسعه را در ســازمان محیط زیست سد نمی کنیم 
 بلکه توســعه را هدایت می کنیم چراکه اعتقاد داریم توسعه 

و حفاظت محیط زیست مکمل هم هستند.
 مدیرکل دفتر آموزش ســازمان محیط زیســت جهل، فقر 
و بیکاری را دشــمن محیط زیســت دانســت و با تاکید بر 
اینکه چنانچه این ســه مورد برطرف شــود محیط زیست 
حفظ می شود، تصریح کرد: اگر توسعه درست هدایت شود 
 توسعه پایدار خواهد بود، اما اگر توسعه خوب هدایت نشود 

باید هزینه هایی صرف بی تدبیری افراد شود.
 کالنتری بــر مدیریت آثــار توســعه تاکید کــرد و گفت: 
عالوه بر حفظ محیط زیست باید مردم را آگاه کنیم و کشور 

را به پیشرفت برسانیم.

دیدگاه

 محســن غرویان، اســتاد حوزه و دانشــگاه درباره پدیده 
 » حیــوان آزاری « می گوید: اذیــت و آزار موجودات دیگر 
اعم از انســان، حیوانات و حتی نباتات و گیاهان به عنوان 
اینکه موجودات زنده ای هستند از نظر فقه ما جایز نیست. 

این مسئله از منظر اخالقی هم جایگاهی ندارد. 
 برای اینکه ما آن طور که در رابطه با انســان ها اخالق داریم 
 در رابطه با حیوانــات، نباتات و گیاهان هــم باید اخالق را 
 مد نظر قــرار دهیم، یعنــی اینکه عنــوان اذیــت و آزار 

یک عنوان منفی است.
با توجه به اینکه حیوان آزاری امری بســیار نکوهیده است، 
 دیدگاه اسالم نســبت به حیوانات چگونه است و انسان ها 
تا چه حد مجازنــد، برای اغذیه خود از حیوانات اســتفاده 
کنند؟ آزار این است که انســان بدون جهت و بدون هدف 
و غرض واالیی به یک موجود زنده دیگر آســیب برســاند. 
بنابراین از نظر فقهی در حد اغذیه اســتفاده از حیوانات و 

نباتات بال اشکال است، اما اگر مصداق اذیت و آزار را چه در 
مورد انسان های دیگر، چه در مورد حیوانات و چه در مورد 
نباتات و گیاهان پیدا کند، جایز نیســت. این موارد نکاتی 
است که ما در فقه اســالمی و در آموزه های دینی به عنوان 

یک اصول کلی می توانیم به آنها استناد کنیم.
با توجه به اینکه تمام موجــودات خداوندی صاحب حق و 
حرمت هستند و حیوانات هم از این قاعده مستثنا نیستند، 

اسالم در مورد حقوق حیوانات چه دیدگاهی دارد؟
حیوانات در فقه ما تقسیم بندی می شوند. برخی حیوانات 

هستند که به زندگی ما فایده ای می رسانند. 
برای مثــال حیواناتی که برای نگهبانــی و حتی صید قابل 
استفاده هستند و حتی در روایات فقهی هم از آنها نام برده 

شده است. 
 مثل ســگ شــکاری که در کتاب های فقهی ما آمده است 
و همچنین اســب، االغ، قاطر، گوســفند و حتی حیواناتی 

 که ما از آنهــا به عنوان غــذای حالل اســتفاده می کنیم 
همگی جزو حیوانات مفید به حساب می آیند.

 از ســوی دیگر، برخی حیوانات دیگری هم هســتند که از 
نظر سالمتی برای انسان و محیط او مضرند و باید با محیط 
زندگی ما فاصله داشته باشــند. در مورد این حیوانات هم 
احکام خاصی وارد شــده اســت. به نظر من دور کردن این 
حیوانات از محیــط زندگی خودمان به معنی این نیســت 
که در حق آنها ظلــم کرده و آنها را مــورد آزار و اذیت قرار 
دهیم، بلکــه باید حق حیــات را برای حیوانــات محفوظ 
بدانیم و زندگــی خود را طوری تعریف کنیــم تا حیواناتی 
که موجب آلودگی محیط زیست می شــوند را از خودمان 
 دور کــرده یــا خودمــان از محیط آنهــا فاصلــه بگیریم 

تا بلکه موجب ناسالمی محیط زیست انسانی نباشد. 
اســالم به طور کلی رعایت عقود موجــودات زنده را اصل 
و مبنا قــرار می دهد. مهم این اســت که مــا آن حقوق را 
 بشناســیم و بتوانیم اهــم و مهم را در هنــگام تزاحم بین 
دو حق تشــخیص بدهیــم و آنجایی که حقــوق حیوان، 
گیاهان و نباتات با حقوق انســان ها تعــارض و تهاجم پیدا 

می کند، می توانیم به آن حقی که اهم است عمل کنیم.
اخیرا انواع تصاویر و فیلم های حیوان آزاری در شــبکه های 
 اجتماعی در معرض نمایش گذاشته شده است، عواقب آن 

از منظر اسالم چگونه است؟
آنچه فقه ما در مورد حیوان آزاری می گوید این اســت که 

حیوان آزاری از نظر اخالقی برای انسان مضر است. 
برای اینکه اذیت رساندن به یک موجود زنده باعث قساوت 
قلب انسان ها می شــود و انســانی که روحیه آزار رسانی و 
 موذی گری داشته باشد، انسان صالح و شایسته ای نیست. 
به عبــارت دیگر حیــوان آزاری منجر به این می شــود که 
موجودات آزاردیده درصدد انتقــام و کینه برآیند، چرا که 
بعضا در حیوانات هــم صفات کینــه ورزی و انتقام گیری 
مشاهده می شود. از سوی دیگر، حیوانات آزار دیده عالوه بر 
فرد آزارگر ممکن است که به خانواده او هم آسیب برسانند. 
 البته این اتفاق، آثار و تبعات حیوان آزاری در این دنیاست 
 و در معاد و رســتاخیز هم که به آن اعتقــاد داریم، موجب 
دور شــدن رحمت خداوند از انســان آزارســان و موذی 

می شود.

حیوانات آزاردیده، انتقام می گیرند

محیط زیســت عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است که شــامل مجموعه ای از عوامل زیستی و 
محیطی در قالب محیط زیست و غیرزیستی ) فیزیکی، شیمیایی ( اســت که بر زندگی یک فرد یا گونه تاثیر 

می گذارد و از آن تاثیر می پذیرد.

توسعه الزم است 
و هیچ کس مخالف 

توسعه نیست؛ 
توسعه را در سازمان 

محیط زیست 
سد نمی کنیم بلکه 

توسعه را هدایت 
می کنیم چراکه 

اعتقاد داریم توسعه 
و حفاظت 

محیط زیست 
مکمل هم هستند

کاهش منابع آبی، خشک شدن تاالب ها و...
نتیجه استفاده نابخردانه است

اتفاقات روز

بر اســاس هماهنگــي و برنامه ریزي صــورت گرفتــه، برنامه 
آماربرداري از پستانداران شــاخص منطقه حفاظت شده کرکس 

شامل کل و بز، قوچ و میش و گراز وحشي انجام شد.
این برنامه سرشماري حیات وحش شاخص با مشارکت نیروهاي 
یگان حفاظت محیط زیست، کارشناسان محیط طبیعي، رییس 
و ماموریــن منطقه، همــکاران ادارات حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان ها و با همکاري گروه هاي کوهنورد  ســازمان هاي 
 مردم نهــاد غیردولتي، کوه نــوردان و عالقه منــدان به طبیعت 
 و همیاران محیط زیســت در قالب تشــکیل گروه هاي مختلف 
و با روش مشاهده مستقیم انجام شد. بر اساس نتایج حاصل شده 
 از این آماربرداري افزایش قابل توجهي در آمار ســال 95 نسبت 

به سال قبل، قابل مشاهده است.

 دو پرنده ســارگپه معمولي و10کبوتــر جنگلي ) فاخته (
در طبیعت شهرستان فالورجان رها شد.

محمد ولیــد مغربــي  سرپرســت اداره محیط زیســت 
شهرستان فالورجان اظهار کرد: این پرنده ها توسط فردي 
 که به صورت غیر قانوني نگهداري مي شــد کشف و ضبط 

و در طبیعت شهرستان فالورجان رهاسازي شد.
وي افزود: پرندگان شــکاري داراي نقشي مهم در طبیعت 
 از جمله کنترل جمعیت جانورانــي نظیر جوندگان دارند.

 وي با اشــاره بــه اینکه این گونــه پرندگان بــه تغییرات 
و آلودگي هاي زیســت محیطي بســیار حساس هستند، 
افزود: وجــود آنها در محیط، نشــان دهنده ســالمت آن 

محیط است.

رها سازي ۱2 پرنده وحشي 
درزیستگاه  فالورجان

اجراي برنامه سرشماري حیات وحش 
در منطقه حفاظت شده کرکس 
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پیشنهاد  سرد بیر: 
هیچ وقت زود قضاوت نکن

نورهای لرزان و زرد رنگ فانوس ها و شمع ها در قبرستان هیبتی 
خاص و ترســناک به فضای آنجا داده بود. تصــور این که در زیر 
هر کدام از این سنگ ها آدم هایی خوابیده اند که روزگاری برای 
خود برو و بیایی داشــتند و به دیگران امــر و نهی می کردند، اما 
 حاال کالغی هم کــه باالی درخت های این قبرســتان النه دارد 
و گربه ای که از کنار این قبرها عبور می کنند، هم به آنها توجهی 
نمی کنند و این معنای واقعی تنهایی است که می گویند در قبر 
هیچ کس نیســت که به کمکت بیاید و فقط و فقط نامه اعمالت 
است که نجات دهنده توست. آری حداقل من در این افکار سیر 
 می کردم و چشــم به فضا و اطراف دوخته بــودم که لختی بعد 
هر سه نفر ما متوجه شدیم که از محوطه اصلی و شلوغ قبرستان 

دور شده  ایم. ابتدا من این موضوع را به زبان آوردم و گفتم: 
 - بچه ها حواس تون هســت کــه داریم می ریم قســمت پرت 

و قدمی قبرستون؟
اما فربد پاسخ داد: چیه؟ نکنه می ترسی؟

- نه بابا ترس کدومه؟ گفتم یه وقت خطرناک نباشه...
- خب بگو می ترسم دیگه.

- بابا آی کیو... تــرس چی؟ می گم االن نصفه شــبه و اینجا هم 
پرت و بدونه آدمه... یه وقت دزدی چیزی بیاد چاقو بگیره و تمام 

ساعت و گوشی و پول هامون رو بزنه!
- بچه شدی؟ اونم امشب؟ اینجا داد بزنیم، می دونی چند تا آدم 

می ریزن دورمون؟
حق با حســام بود، من هم نه از روی ترســیدن که واقعا از باب 
دزد، این حرف را بر زبــان آوردم. اما هر چه که بود ما ســه نفر 
 قدم به قدم در حال دور شــدن از محوطه اصلی قبرستان بودیم 

و داشتیم در قسمت های قدیمی و نسبتا متروک راه می رفتیم.

آن شب، مهتاب عجیبی در وسط آســمان نقش بسته بود و هوا 
کامال مهتابی بود. حاال دیگر هم بخشــی که ما بودیم ســکوت 
بود و تاریکی مطلــق، نه جنبنده ای تکون می خــورد و نه از نور 
 فانوس خبــری بود. هر چه که بود ســکوت بود و ســکوت! من 
و فربد همزمان بر اثر راه رفتن زیاد خســته شدیم و بر روی یکی 
 از قبرها نشســتیم. لختی بعد حســام نیز به جمع ما ملحق شد 
و شروع کردیم به حرف زدن و داستان تعریف کردن. بی اختیار 
در خالل این حرف زدن ها و گپ زدن ها، چشمان هر سه نفرمان 
به تاریخ تولد و وفات و پیــدا کردن طول عمــر متوفی ها روی 
سنگ قبرها گرم شد و این کار آرام آرام جایگزین حرف های مان 
 شد و از جا بلند شــدیم و تک تک قبرهای قدیمی را نگاه کردیم 
و درباره مرده داخلش حرف زدیم تا این که رسیدیم به قبری که 

در بین چند قبر قدیمی کنده شده بود و خالی و گود بود.
- این دیگه چیه؟

- نمی دونم، ظاهرا این قبر رو شبونه خالی کردن.
- آخه برای چی؟

- حتما برای فروش.
- برای فروش؟ یعنی چی؟

 - ای بابا ایــن روزا مردم بــرای تامین مایحتاج زندگی شــون 
از فروش قبر مرده هاشونم نمی گذرن.

- مگه می شه؟
- چرا نمی شــه؟ قبر وقتی سنش از سی ســال گذشت می شه 
اون رو باز کرد و هر کاری که خواســت باهاش کــرد، حتی اونو 

فروخت... 
این قبر هم حتما با توجه به این که ســی سال از عمرش گذشته 
بازماندگانش تصمیم به فروشــش گرفتن و امــروز قبر رو خالی 

کردن... 
- خدای من به حق چیزای نشنیده...

 این را من گفتم و سپس حســام دورخیزی کرد و با عزمی جزم 
در حالی که سکوت و تاریکی به اوج خود رســیده بود و حالتی 
 وهم انگیز به آن قســمت داده بود، گفت: بچه ها پایه هســتید 

بریم توی قبر بخوابیم؟ 
فربد با هیجان از پیشــنهاد حسام اســتقبال کرد، من، اما واقعا 

جرات چنین کاری را نداشتم نه این که از چیزی بترسم. 
اما همین که احســاس کنم در جایی می خواهم دراز بکشم که 
ســی ســال یک جنازه داخل آن درب بســته و دم کرده وجود 
داشــته، برایم چندش آور بود و برای همین مــن کمی در ابتدا 
امتناع کردم، اما فربد و حســام به هر شــکلی که بــود مرا قانع 

کردند تا در این بازی به اصطالح هیجان انگیز، شرکت کنم.
اما هنوز حســام به عنوان اولین داوطلب به داخل قبر نرفته بود 

که صدایی از پشت سر، هر سه نفر ما را میخکوب خود کرد:
- پسرها مواظب باشید.

تقویت اعتماد به نفس
 اولین گام برای رســیدن بــه اعتماد نفــس فراگیری 
مهارت های جدید در زمینه های کاری و شخصی است. 

 نقش زبان بدن در افزایش اعتماد به نفس 
تحقیقات نشان می دهند که افراد با اعتماد به نفس باالتر 
 به نســبت افرادی که اعتماد پایین تری بــه خود دارند 
به درجات باالتری از موفقیت می رسند. اگر فکر می کنید 
به اندازه  کافی اعتماد به نفس باالیی ندارید از بدن خود 
شــروع کنید و چند تکنیک ســاده، اما کاربردی را یاد 
 ،Body Language ،بگیرید. با اســتفاده از زبان بدن

می توان به تمرین اعتماد به نفس پرداخت.
 لطفا سر خود را باال نگه دارید 

افرادی که از اعتماد به نفس باالیی برخوردار هســتند 
هیچ وقت به پایین، میــز یا پای خود نــگاه نمی کنند؛ 
همیشه ســر خود را باال نگه می دارند و مستقیم را نشانه 
می روند. برای تمرین این تکنیک فرض کنید که یک نفر 

همیشه کله  شما را از پشت به سمت باال می کشد. 
در واقع وقتی اعتماد به نفس نداشــته باشیم ناخودآگاه 

چانه مان را کمی پایین تر از حد نرمال می گیریم. 
 این کار بعــد از مدتی شــکل عادت به خــود می گیرد 
و ژست طبیعی صورت مان می شود. به خاطر این عادت 
 اســت که وقتی برای بار اول چانه تــان را خیلی باال نگه 

می دارید احساس ناشی بودن بهتان دست می دهد.  
 اما دلیــل آن فقط این اســت که به آن عــادت ندارید، 

همین.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید گران ترین کفش دنیا ۱میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان است؟
آیا می دانید در بین انواع خرس، خرس پاندا بزرگ ترین جمجمه را دارد؟
آیا می دانید که هر۵۰ ثانیه ۱ نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتال می شود؟
آیا می دانید که استرس تا ۵ برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می آورد؟

آیا می دانید شانس شبیه بودن دو اثر انگشت ۱ به ۶۴ میلیارد است؟
آیا می دانید شیارهای کف دست کمکی برای بهتر گرفتن اشیا است؟

آیا می دانید مسواک باید حداقل ۲ متر با دستشویی فاصله داشته باشد؟
آیا می دانید در کازینو های قماربازی las Vegas هیچ ساعتی وجود ندارد؟

 آیا می دانید که بیســت درصد آب شــیرین جهــان میان آمریــکا و کانادا 
قرار دارد؟

آیا می دانید۶۰ گاو قادر هســتند در عرض کمتر از ۱ روز ۱ تن شــیر تولید 
کنند؟

آیا می دانید خرس قطبی هنگامــی که روی دو پا می ایســتد حدود ۳ متر 
است؟

 آیا می دانید بــرای تولید ۱ لیتــر بنزین ۲۳/۵ تن گیاه در گذشــته مدفون 
شده است؟

 آیا می دانید که شــیرینی تنها مزه ای اســت که جنین در رحــم مادر هم 
می فهمد؟

آیا می دانید با دویدن می توان مسافر زمان بود و کســری از ثانیه از دیگران 
بیشتر عمر کرد؟

 آیا می دانید که کره زمیــن از ۱۰۲ عنصر به وجود آمــده و این ۱۰۲ عنصر 
در بدن انسان وجود دارد؟

موفقیت

هایالیت

همه ما در زندگی ناگزیر از برقراری ارتباط با یکدیگر هســتیم، اما در بسیاری 
موارد در ارتباطات کاری یا خانوادگی خود دچار مشکالتی می شویم که علت 

اصلی آنها را نمی دانیم.
کیفیت ارتباط

 در واقع کیفیت ارتباطات ما به عوامل مختلفی مربوط می شــود. ما از والدین 
 و مربیان خــود چیزهــای زیــادی می آموزیم کــه می تواند بــر چگونگی 
برداشت مان از خود، دیگران و در نتیجه ارتباطات مان تاثیر بگذارد. اگر کودکی 
بداند که او را دوســت دارند و می پذیرند، در شــرایطی قرار خواهد گرفت که 
می تواند بر مشــکالت خود نیز غلبه کند. در واقع دیگران خواسته یا ناخواسته 

در بدرفتاری هایی که با ما می شود دخیل هستند.
 اگر به کودک اجازه داده شــود با مخاطرات دوران کودکی خود مواجه شــود، 
او در مراحل بعدی زندگی نیز در تعیین حد و مرز برای زندگی خود با مشکالت 

زیادی روبه رو می شود.
هنگامی که دائم به کودک توجه و به خواســت های او پاسخ مثبت داده شود، 
او گمان می کند در بزرگسالی نیز در ارتباط با دوســت، همسر یا همکار خود 
نباید جواب منفی بشــنود یا برعکس، وقتی کودک همیشه مورد نقد و انتقاد 
قرار می گیرد و در مقایسه با دیگران ضعیف و ناتوان شناخته می شود، نمی تواند 
اعتماد به نفس الزم را داشته باشد بنابراین در آینده نیز اجازه می دهد دیگران 

هر طور می خواهند با او رفتار کنند.
هنگامی که رییس یا همســرش تمام مســئولیت های کاری را بــه دوش او 
می اندازد، برای اینکه نشان دهد شخص ناتوانی نیست، همه کارها را به تنهایی 

انجام می دهد، اما هیچ گاه احساس رضایت نمی کند. 
در واقع همه ما تحت تاثیر گذشته خود رفتار می کنیم. 

اما با شناخت مشکالت گذشته، می توانیم جلوی تکرار آنها را در آینده بگیریم.

- همان طور که بعــد از مدتی به بوی بــد در یک محیط 
عادت می کنیم. اگر با آدم های غمگین و غرغر و نشســت 
 و برخاســت کنید، کم کــم به ناراحتی عــادت می کنید 
و فکر می کنید که این طبیعی اســت. اگر دوســت شما 
 دروغ بگوید، در ابتدا از دســتش ناراحت می شــوید ولی 
 در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگویید 
و اگر مدت طوالنی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم 
دروغ خواهید گفت. اما اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه 
 دمخور شوید، شــما هم خوشــحال و پرانگیزه می شوید 

و این امر برای تان کامال طبیعی می شود. 
 تصمیم بگیرید بــه مجموعه افراد مثبت ملحق شــوید. 
 وگرنه افراد منفی شــما را پایین می کشــند؛ در حالی که 

اصال نیز متوجه چنین اتفاقی نخواهید شد.
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مسئوالن یک موسسه خیریه متوجه شدند که وکیل 
پولداری در شهرشان زندگی می کند و تا کنون حتی 

یک دالر هم به خیریه کمک نکرده است. 
پس یکی از افرادشان را نزد او فرستادند.

مســئول خیریه: آقای وکیل ما در مورد شما تحقیق 
کردیم و متوجه شــدیم که الحمدا... از درآمد بسیار 
خوبی برخوردارید ولی تا کنون هیچ کمکی به خیریه 

نکرده اید. 
نمی خواهید در این امر خیر شرکت کنید؟

وکیل: آیا شــما در تحقیقاتی که در مورد من کردید 

متوجه شــدید که مادرم بعد از یک بیماری طوالنی 
 ســه ســاله، هفته پیــش درگذشــت و در طول آن 
ســه ســال، حقوق بازنشســتگی اش کفاف مخارج 

سنگین درمانش را نمی کرد؟
مسئول خیریه: ) با کمی شرمندگی ( نه، نمی دانستم. 

خیلی تسلیت می گویم.
وکیل: آیــا در تحقیقاتی کــه در مورد مــن کردید 
فهمیدید که برادرم در جنگ هر دو پایش را از دست 
 داده و دیگر نمی توانــد کار کنــد و زن و ۵ بچه دارد 
و سال هاست که خانه نشین است و نمی تواند از پس 

مخارج زندگیش برآید؟
مســئول خیریــه: ) بــا شــرمندگی بیشــتر ( نه، 

نمی دانستم. چه گرفتاری بزرگی ...
وکیل: آیا در تحقیقات تان متوجه شدید که خواهرم 
 ســال هاســت که در یک بیمارســتان روانی است 
و چون بیمه نیســت در تنگنای شدیدی برای تامین 

هزینه های درمانش قرار دارد؟
مســئول خیریه که کامال شرمنده شــده بود، گفت: 

ببخشید. 
نمی دانستم این همه گرفتاری دارید ...

وکیل: خوب. حاال وقتی من بــه اینها یک دالر کمک 
نکرده  ام شما چطور انتظار دارید به خیریه شما کمک 

کنم؟

یــک روز یــک زن و مــرد ماشینشــون با هم 
 تصادف ناجوري می کنه. به طوری که ماشــین 

هر دوشون به شدت آسیب میبینه.
ولی هر دوشــون به طرز معجزه آســایی جون 

سالم بدر می برن.
 وقتی که هر دو از ماشینشــون که حاال تبدیل 
 به آهن قراضه شــده بیرون میان، راننده خانم 

بر میگرده میگه:
 - آه چه جالب شــما مرد هســتید! ببینید چه 
بــه روز ماشــینامون اومده! همه چیــز داغون 

شــده ولی ما سالم هســتیم! این باید نشونه ای 
از طرف خدا باشــه که این طوری با هم مالقات 
 کنیم و ارتباط مشــترکی رو با صلح و صفا آغاز 

کنیم …!
مرد با هیجان پاسخ میگه:

- اوه … بله کامال … با شــما موافقــم این باید 
نشونه ای از طرف خدا باشه!

بعد اون خانم زیبا ادامه می ده و می گه:
- ببین یک معجــزه دیگه! ماشــین من کامال 
داغون شــده ولی این شیشه مشــروب سالمه.

مطمئنا خدا خواســته که این شیشــه مشروب 
 ســالم بمونه تا ما این تصادف خــوش یمن که 
مي تونه شــروع جریانات خیلي جالبي باشه رو 

جشن بگیریم!
و بعد خانم زیبا بطری رو به مرد میده.

مرد ســرش رو به عالمت تصدیق تــکان میده 
و درب بطــری رو بــاز می کنه و نصف شیشــه 
مشروب رو می نوشــه و بطری رو برمی گردونه 

به زن.
 زن درب بطــری رو مــی بنــده و شیشــه رو 

برمی گردونه به مرد.
مرد می گه شما نمی نوشید؟!

 زن لبخند شــیطنت آمیزي مي زنــه در جواب 
می گه:

نه عزیزم، فکر می کنم االن بهتره منتظر پلیس 
باشیم!!!

صحنه تصادف

سودوکو

تلنگری بر روح

برنده ها در شرایط سخت خودشــان را گم نمی کنند و دنبال راه 
حل می گردند. محکم می ایســتند و کارشــان را می کنند. اگر با 
مانعی برخورد کردید که ســد راه تان بود، تمرکز کنید که چطور 
می توانیدآن را دور بزنید. همان طورنایستید و نگاهش کنید، یک 
اقدامی کنید که مفید باشد. راه های رسیدن به موفقیت زیاد است.

هر روز بهتر از دیروز باشید 
 ما باید خودمــان را با تغییــرات بازاریابی جهانی همســو کنیم 
و اطالعات مان را به روز نگهداریم. باید همیشه در حال بهتر شدن 
باشیم و دانش و مهارت های مان را بیشتر و بیشتر کنیم تا به حقوق 
مســلم و اهداف دقیق مان برســیم. هر روز با خودتان عهد کنید 
 که فردا بهتر از دیروز باشــید. هر چند وقت یــک بار در کالس ها 

و سیمنارهای خودباوری شــرکت کنید یا خودتان را در شرایطی 
قرار دهید که رو به بهبود دائمی باشید.

چند کار برای امروز و فردا
خب حاال وقت عمل است. سه تا کارت برای ۴8 ساعت آینده تان 
پیشنهاد می کنم. این کارت ها به شما کمک می کنند هر روز مثل 
همان روز اول پرانگیزه و پرانرژی باشید؛ در پایان هر روز گزارشی 
از دســتاوردهای آن روز و آن چیزهایی که فکر می کنید باید فردا 
بهتر شوند، بنویسید. برای نکات مثبتش خودتان را تشویق کنید 
 و نقاط ضعف را ســریع بررســی کنید و برنامه ای برای درســت 
کردن شــان بریزید. این کار به شــما کمک می کند، کامال روی 
هدف تان متمرکز باشید و راه را گم نکنید. هر روز کاری را که شروع 

می کنید خودتان را در آن یک قهرمــان واقعی ببینید؛ خودتان را 
مجســم کنید که دارید مثبت، با اعتماد به نفس و با اراده صحبت 
می کنید، با وقار و خوش برخوردید، راه رفتن و نشستن تان مجذب 
کننده است. تمام اسامی و جزییات را در ذهن تان دارید و دیگران 
به خاطر تالش های بی وقفه تان تحسین تان می کنند. یک نشانه، 
نوشته یا یک تصویر الهام بخش از هدفی که دارید، سر کار جلوی 
چشــم تان بگذارید. این شی همیشــه باید یادآور اهمیت کارتان 
باشد. باید آنقدر قوی باشــد که هر بار می بینیدش انگیزه چندین 
 برابر بگیرید. این یــادآوری کمک تان می کند همیشــه آن ذوق 
و تازگی » روز اول « را داشــته باشید و مصمم و پرانرژی مسیرتان 

را ادامه دهید.

چگونه هر روز بهتر از دیروز باشید ) 3 (

برای خوردن، سپهساالر
برای دعوا بنه پا

ایــن مثــل در مــورد 
کســی گفته می شود 
 که همیشه شانه از زیر 
هر نوع کار و مسئولیتی 
خالی کنــد و در عوض 
پر توقع و ناراضی باشد 
و منافعــش را بیش از 
دیگران در نظر بگیرد. 
مــی گوینــد دو برادر 
بودند که همیشه و همه 
اوقــات حتی در ســفر 
 هم با هــم بودند. چون 
در قدیم دزد سر گردنه 

زیاد بود، در سفرها عده ای جلو می رفتند و جاده و گردونه را می پاییدند 
و راه را برای کاروان باز می کردند تا مســافرها با خیال راحت به راه شان 
ادامه دهند. اما بشنوید از این دو برادر. برادر بزرگ تر که همیشه ادعای 
 برتری و آقایی می کــرد، وقتی به گردنه یا محل نا امنی می رســیدند 
به برادر کوچک تر می گفت: » برادر! تو ماشاءا... جوانی و پرزور، برو جلو 
مواظب باش، من هم اینجا پهلوی بار و بنه ها می مانم و بنه پایی می کنم 
 تا برگردی. « و به این ترتیب برادر بیچاره را همیشــه به استقبال خطر 
می فرســتاد و خودش از تیررس راهزنان در امان می ماند. هنگامی که 
متوجه می شد خبری از دزدان نیســت و راه، امن و امان است، با کبکبه 
و دبدبه و سر و صدا دســتور می داد: » همین جا بار بیندازید. « و چنان 
وانمود می کرد که یکه بزن دوران اســت. وقت خورد و خوراک هم که 
 می شد، ســینه را جلو می انداخت و می گفت: » یاال غذا را بیارین دلم 
از گرســنگی داره میره. دیگه خسته شــدم. این چه وضعیه؟ یاال جم 
بخورین بی عرضه ها، بی خاصیت ها. از صبح تا عصر زحمت می کشــم 
و از همه مواظبت می کنم. اما شما همه اش کارتان خوردن و خوابیدن 
 اســت. « و با گفتن این جمالت و ســرو صدا راه انداختــن از همه پرتر 
 می خورد و کمتــر می دویــد. دیگران هم کــه او راشــناخته بودند، 

می گفتند: » برای خوردن، سپهساالر است برای دعوا بنه پا. «

ضرب المثل

هیچ وقت زود قضاوت نکن

دلنوشته
 - من کســی را کــه مرا بــه خاطر خوبــی هایم مــی خواهد 
نمی خواهم، کسی را می خواهم که با دانستن بدی هایم باز هم 

مرا می خواهد...
- آن روز که سقف خانه ها چوبی بود! 

گفتار و عمل در همه جا خوبی بود!
امروز بنای خانه ها سنگ شده!
دل ها همه با بنا هماهنگ شده!

- یادتان باشــد، خوشــبختی شــما همیشــه با خودتان آغاز 
 می شــود. نه دارایی هــای تان، نه شــغل تان، نــه روابط تان، 

نه دوستان تان، بلکه با خودتان!
- گاهی نیاز اســت از دیگران فاصله بگیری اگر اهمیت دادند 
ارزشــت را می دانند و اگر ندادند تو خواهــی فهمید که کجا 

ایستاده ای... 
- آدمی را دیدم با سایه خود دردل می کرد!
چه رنجی می کشد او وقتی هوا ابریست....!

- کاش گاهــی وقتا. خدا از پشــت اون ابرها مــی اومد بیرون 
وگوشــم رو محکم می گرفت و داد می زد: که آهای!!! بشــین 

سرجات، اینقده غر نزن. 
 همینه که هســت، بعد یه چشــمک می زد و آروم تو گوشــم 

می گفت: همه چی درست می شه... 
- تا لحظه شکســت به خدا ایمان داشته باش... خواهی دید که 

آن لحظه هرگز نخواهد رسید...
- خدایا! آرزویم بزرگ و دلم کوچک است تو به بزرگی و جاللی 

که داری برآورده اش کن. 
- به پایان رســیدیم... اما نکردیم آغاز، فرو ریخت پرها، نکردیم 

پرواز. 
- اگر بــه قابلیت خــود در گرفتن تصمیمــات متحول کننده 
زندگی، نشان دادن شجاعت یا دفاع کردن از خود، دچار تردید 
هستید، به یاد داشته باشید: اگر پرنده ای با بال های سالم برای 
مدتی طوالنی در قفس حبس بماند، نســبت بــه قابلیت پرواز 

خود، دچار تردید خواهد شد. 
 - از زندگی پرســیدم، چــرا اینقــدر ســختی؟ لبخندی زد 

و پاسخ داد، شما آدم ها هیچ گاه قدر راحتی را نمی دانید. 
- چقدر تلخ است، عالقه ای که عادت شود، عادتی که باور شود، 

باوری که خاطره شود و خاطره ای که تنها درد شود.

کاریکاتور

قبرستان مرموز ) قسمت دوم  (
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   پیشنهاد سردبیر: 
حادثه در سپاهان

فضای مجازی

  مهاجم سابق پرسپولیس با قرار دادن جمله ای روی صفحه شخصی خود 
جواب کری خوانی اســتقاللی ها را داده است. پیام صادقیان مهاجم سابق 
 پرسپولیس و فعلی ماشین ســازی که به یاغی سرخپوشان مشهور است، 
در پستی اینستاگرامی پاســخ کری خوانی اســتقاللی ها را داده است. او 

نوشته است: »آ مثل آسیا«
قطعا منظور پیام صادقیــان حضور پرســپولیس در مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان و مشخص نبودن وضعیت استقالل در مرحله پلی آف بوده است.

 یاغی پرسپولیس 
جواب استقاللی ها را داد

به منظور توســعه ورزش های همگانی، ایجاد و توسعه کارگاه های 
خرد و کوچک ســاخت تجهیزات ورزشــی و در راستای حمایت 
از تولید داخل، صندوق کارآفرینی امید تفاهــم نامه ای را با وزارت 
ورزش و جوانان منعقد کــرد. این تفاهم نامه در راســتای اجرای 
سیاست های توسعه و تعمیم ورزش و پرورش و تقویت روحیه سالم 
در افراد کشور، شناسایی و استفاده بهینه از استعداد و توانایی های 
نســل جوان، همگانی کردن ورزش، توســعه ورزش در روستاها و 
مناطق عشایری، فراهم کردن تمهیدات الزم برای تقویت مشارکت 
بخش خصوصی در فعالیت های ورزشــی و حمایت از تولید داخلی 
تجهیزات ورزشی منعقد شد. براساس این توافق نامه صندوق متعهد 
به پرداخت تسهیالت قرض الحســنه به متقاضیان معرفی شده از 
سوی وزارتخانه برای ایجاد، توســعه یا تکمیل مکان های ورزشی و 
همچنین خرید و نوسازی تجهیزات ورزشی باشگاه ها و سالن های 
ورزشی، پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به متقاضیان معرفی شده 
از سوی وزارتخانه برای ایجاد کارگاه های خرد و کوچک، تولید ابزار 
و تجهیزات ورزشی و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به متقاضیان 
معرفی شــده از ســوی وزارتخانه برای ایجاد مراکــز ارائه خدمات 

مشاوره ای، فرهنگی و علمی به جوانان شد.

کمیته بین المللی المپیک از حسن یزدانی به دلیل اهدای دوبنده 
خود به موزه این کمیته تقدیر کرد. حســن یزدانــی دارنده مدال 
طالی وزن 74 کیلوگرم رقابت های کشــتی آزاد المپیک 2016 
برزیل پس از قهرمانی در این مســابقات دوبنده خــود را به موزه 
کمیته بین المللی المپیک اهدا کرد.در همین راســتا معاون بنیاد 
فرهنگ و میراث کمیته بین المللی المپیک در نامه ای به اتحادیه 
جهانی کشــتی اعالم کرد که تقدیر نامه ای از سوی این کمیته با 

امضای توماس باخ رییس IOC برای ایشان ارسال می شود.

چهار حامی مالی بزرگ مســی که به صورت مشترک حامی مالی 
تیم ملی آرژانتین و باشــگاه بارســلونا نیز محســوب می شوند به 
 دنبال راهی برای پیروزی مسی در مراسم 25 نوامبر هستند؛ البته 
تا کنون بیش از نیمی از افراد صاحب رای در این مراسم، رای خود 
را به صورت رسمی به مقامات برگزار کننده مراسم اهدای توپ طال 
تحویل داده اند، اما روزنامه پرتغالی آبوال که حامی رسانه ای رونالدو 
در این فرآیند محسوب می شــود مدعی شده که عده ای به صورت 
سازماندهی شده در میان رای دهندگان برای مسی رای خریداری 
می کنند.پدر و وکیل مســی این موضوع را به یک شوخی بی مزه 
تشبیه کرده و بر این باور است که پســرش بدون این فضا سازی ها 
صاحب توپ طال خواهد شــد؛ چرا که مســتحق این جایزه بزرگ 
جهانی است. بسیاری از کارشناســان قدیمی و زبده فوتبال جهان 
معتقدند که مراســم توپ طال تحت کنترل حامیان مالی اســت و 

بازیکنی صاحب توپ طال می شود که آنها بخواهند.

کیانا سال هاست در تیم ملی شمشیربازی بانوان عضویت دارد. برخی 
از شمشیربازان و مربیان این رشــته می گویند او فقط به خاطر اینکه 
دختر رییس فدراســیون اســت در تیم ملی حضور دارد و جای افراد 
شایسته را می گیرد؛ البته رییس فدراســیون شمشیربازی می گوید 
کوچک ترین نقشــی در حضور دخترش در تیم ملی ندارد و او فقط به 

خاطر توانایی هایش به تیم ملی رسیده است...
اما شمشیربازان و مربیان فعال این رشته چیز دیگری می گویند؛ البته 

روابط گسترده تر فامیلی را در فدراسیون اسکی می توانید ببینید.

انعقاد تفاهم نامه ای که آینده روشنی را ترسیم می کند؛

 پیشرفت اقتصاد ورزش
 اقدامی موثر در دولت تدبیر و امید

اهدای دوبنده حسن یزدانی 
IOC به موزه

رایزنی برای رسیدن توپ طال 
به مسی 

مورد عجیب دختر رییس فدراسیون 
شمشیربازی !

منهای فوتبال

فوتبال جهان

معمای دفاع چپ پرسپولیساز 16 سالگی من را داور صدا می زدند
کنفدراســیون فوتبال آســیا از علیرضا فغانی داور بین المللی کشورمان 
 AFC به عنوان بهترین داور تجلیل کرد. وی در گفت وگویی که با ســایت
داشــت، گفت: من در خانواده ای به دنیا آمدم که برادرم و برادر همســرم 
هر دو داور بودند. همچنین پدرم و پدر همســرم در لیگ ایــران از داوران 
حرفه ای بودند. آنها تاثیر بزرگی روی من گذاشــتند و من ســاعت ها را به 
تماشــا و یادگیری از آنها گذراندم. وی افزود: از زمانی که 16 سال داشتم 
مرا داور صدا می زدند. وی همراه با رضا سخندان و محمدرضا منصوری در 
کواالالمپور حضور داشت. فغانی درباره کمک هایش که در فینال بازی های 
المپیک ریو هم حضور داشتند، خاطرنشــان کرد: رضا و محمد همراهان 
بسیار خوبی هستند و ما گروه ویژه ای را تشکیل داده بودیم. به عنوان یک 
داور وسط شما نیاز دارید از همه جزییات آگاه باشید و کمک هایم این مسیر 

را برایم راحت تر کرده بودند.

گوچی هیچ وقت به لیگ ایران نمی آید

با اینکه بازی تیم ملی با ســوریه در یک زمین باتالقی برگزار شــد 
و بازی در چنیــن زمین هایی انرژی مضاعفی می طلبد؛ اما ســید 
جالل در صحنه کم نیــاورد. هماهنگی او با مدافع روی دســت و 
مدافعان کناری مثل همیشه بود. همه ضربات سر را زد و روی زمین 
هم توپ را به گردش در می آورد و البته در کنار او مرتضی پورعلی 
گنجی هم روز خوبی را پشت سر گذاشت. مدافع 35 ساله تیم ملی 
که مدت ها پیش از بازی 100 هم عبور کرده بود دوســت دارد به 
این حضور ادامه دهد. شاید حضور در جام جهانی بعدی هم یکی از 
رویاهای حال حاضر او باشد. رویایی که کی روش در نقش بستن آن 
یا برهم زدن آن نقش ویژه ای دارد.  کی روش اهل تعارف نیســت. 
اگر احساس کند لحظه خداحافظی بازیکنی از تیم ملی فرا رسیده 
بی تعارف و در خلــوت به او می گوید. او ایــن کار را با علی کریمی 
کرد. همچنین جواد نکونام و در آینده شــاید ســید جالل یکی از 

بازیکنانی باشــد که رودرروی کی روش خواهد نشست. کی روش 
در این نشست بی شک از سید جالل تشکر خواهد کرد. بابت همه 
زحماتی که در سال های حضورش در تیم ملی برای ایران کشیده 
و یکی از شــاگردان متعصب کــی روش بوده؛ آینده را چه کســی 
دیده؟ شــاید حتی او را به کادر فنی تیم ملی فرا بخواند. مثل جواد 
نکونام. در پایان هم توصیه ای که از ســوی کی روش به سید جالل 
خواهد شد خداحافظی از تیم ملی اســت. طی یک مراسم ساده و 
البته با شکوه از سوی کادر فنی تیم ملی؛ چرا که فدراسیون فوتبال 
ترتیب بازی خداحافظی برای ملی پوشــان را بلد نیست؛ اما هنوز 
آن روز نرســیده. آن روزی که کی روش این ســناریو را پیاده کند 
و سید جالل طبیعتا دوست ندارد پیش دســتی کند و به استقبال 
روز خداحافظی برود. ســید جالل دوست دارد به حضور ادامه دهد 
و حتی در صورت توان در جام جهانی آتی هم همراه تیم ملی باشد. 
نکته مهم این است که با خداحافظی ســید جالل تیم ملی یکی از 
با کیفیت ترین و متعصب ترین بازیکنانش را از دست می دهد؛ اما 
دچار خأل نمی شــود به این خاطر که امروز کی روش دو تیم خوب 

دارد. یک تیم خوب در زمین. یک تیم بهتر هم روی نیمکت.

بازیکنان بی کیفیت خارجی لیگ ایران که 
چهاربرابر اروپا پول می گیرند سوژه طنز 

کاریکاتوریست ها شدند.
» با  اینها می فرستمت یه باشگاه ایرانی، 
قرارداد می بندی قول میدم تا آخر فصل 
هم از روی نیمکت تکون نخوری چطوره؟«

» اگه پول خوب میدن قبوله!«

قاب  روز مستطیل سبز

اندر حکایت بازیکنان 
بی کیفیت خارجی

 یکی از بازیکنانی که همیشــه شایعاتی در مورد 
احتمال حضورش در لیگ ایران شنیده می شود 
رضا قوچان نژاد است. گوچی قبل از بازگشت به 
هلند و بازی در هیرنوین یکی از گزینه هایی بود 
که صحبت از پیوستنش به پرسپولیس بود. فعال 
که رضا در فوتبال هلند روزهای فوق العاده ای را 
پشت ســر می گذارد؛ اما اگر او یک روز هم بدون 
تیم باشد بعید اســت برای بازی کردن به ایران 
بیاید. دلیلش توصیه عموی ورزشی رضا به اوست. 
جبار قوچان نژاد که چهره شــناخته شده ای در 
والیبال کشورمان محسوب می شود، در بخشی 
از مصاحبه اش با خبرگزاری میزان درباره احتمال 

حضور برادرزاده معروفش در لیگ ایران گفته: ما 
از رضا خواســته ایم که هیچ وقت بــه لیگ ایران 
نیاید و فوتبالــش را در اروپا تمام کنــد؛ البته از 
اینکه در تیم ملــی ایران بــازی می کند خیلی 

خوشحال است و مشکلی در این باره ندارد. 

سید جالل 
به استقبال خداحافظی نمی رود!

طبق نظر باشــگاه ذوب آهن اصفهان، بازی مرحله یک چهارم 
نهایی جام حذفی باید در اصفهان برگزار شود.این نظر ذوبی ها 
به این خاطر است که آنها اعتقاد دارند چون دو حریف قبلی تیم 
گسترش در جام حذفی از رویارویی با این تیم انصراف داده اند، 
بنابراین باید طبق مقررات میزبانی به اصفهان برسد. اما غالمرضا 
بهروان گفت: اگر تیمی قبل از برگزاری مسابقه اعالم کند که در 
زمین حاضرنخواهد شد، به معنای انصراف از مسابقه است. مس 
رفسنجان این وضعیت را داشت اما شهرداری ماهشهر، حریف 
تیم گسترش فوالد در مرحله یک هشــتم، انصراف خود را اعالم 
نکرد و تیم تبریزی به ماهشهر ســفر کرد و حتی در زمین هم 
حاضر شد. حتی داوران مســابقه هم در زمین حاضر شدند اما 

تیم شهرداری ماهشهر در زمین مسابقه حاضر نشد و این اتفاق 
به منزله انصراف نیســت.بهروان ادامه داد: بنابراین با توجه به 
میزبانی ذوب آهن در مرحله قبلی و همچنین حضور گسترش 
فوالد در خانــه حریف، میزبانی مرحله یک چهــارم نهایی جام 

حذفی بر عهده تیم تبریزی خواهد بود.

شایعه عجیب سرباز شــدن علیرضا جهانبخش و احتمال 
پیوستن او به تراکتورسازی تبریز واکنش مدیر برنامه های 
او را به دنبال داشت. امیر هاشــمی مقدم که سرمربی تیم 
دوم نایمخن هلند هم هست در این باره گفت: »علیرضا در 
حین اینکه فوتبال بازی می کند دانشجو است و به دانشگاه 
می رود و اصال چنین مباحثی مطرح نیســت و شــایعه به 
حســاب می آید. تمام توافقات الزم با مقامات نظام وظیفه 
و فدراسیون فوتبال پیش از حضور علیرضا در فوتبال هلند 
انجام شــده و آنها همکاری های الزم را در این زمینه انجام 
داده اند و االن عجیب اســت که این صحبت ها را می شنوم. 
علیرضا تا هر زمانی کــه درس هایش ادامه پیدا کند، حتی 

تا مقطع دکترا می تواند بــه درس خوانــدن ادامه دهد و 
این مسائل  حل شده اســت. ضمن اینکه اگر این بازیکن به 
دانشگاه هم نرود، باز هم از این لحاظ مشکلی وجود نداشته 
و او به جز همراهی تیم ملی  می تواند به غیر از آن سالی 2-3 

بار به ایران سفر کرده و دوباره به هلند بازگردد.«

جهانبخش ، سربازی ؛ 

اصال از این خبرها نیست
قانون، ادعای باشگاه ذوب آهن 

را رد کرد
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 این طور که به نظر می رسد برانکو برای بازی با پیکان سه بازیکن اصلی اش 
را در اختیار نخواهد داشــت. به جز بیرانوند و عالیشــاه که قطعا به بازی روز 
پنجشنبه نمی رسند، تکلیف ربیع خواه هم برای این بازی مشخص نیست. 
او که در اردوی امارات پرسپولیس مصدوم شــده هنوز در تمرینات گروهی 
حاضر نشده و شاید دیدار مقابل شــاگردان مجید جاللی را از دست بدهد. 
آن طور که ایران ورزشــی نوشــته، در بازی درون تیمی روز شنبه برانکو در 
غیاب ربیع خواه از عارف محمدعلیپور بازیکن جوان و جدید تیم که پســت 
اصلی اش هافبک راست اســت، در دفاع چپ بهره برد. حال آنکه دفاع چپ 
اصلی تیم، قبل از شروع فصل محمدامین آرام طبع بود که فعال در لیگ بازی 
نکرده و در تنها بازی جام حذفی هم نمایش خوبی ارائه نکرد. به نظر می رسد 
برانکو دوست دارد هر طور شده محسن ربیع خواه را به بازی پنجشنبه برساند 

چرا که بر خالف مقطع پیش فصل، دیگر به آرام طبع اطمینان ندارد.

عبدا... ویسی این روزها به واسطه برخی اتفاقاتی که در اصفهان به 
صورت زیرپوستی در حال وقوع است، تحت فشار قرار گرفته و این 
در حالی اســت که این مربی در اهدافی که مدنظر داشته مبنی بر 
جوان کردن و پوست اندازی تیم اصفهانی موفق عمل کرده تا جایی 
که بیشتر کارشناســان از این لحاظ فارغ از هر نتیجه ای به ویسی 

نمره مثبت می دهند.
ویسی پس از هفته ها، ســکوتش را شکسته و در خصوص بسیاری 
از مسائل با فارس به گفت و گو پرداخت که متن کامل آن را در زیر 

می خوانید:
از جام حذفی و صعود به مرحله یــک چهارم نهایی آغاز 

کنیم.
جام حذفی برای تیم ها تعاریف مختلفی دارد. برخی تیم ها در این 
جام به دنبال ارزیابی خود هستند و برخی دیگر به دنبال آن هستند 
تا فقط در این مسابقات حضور پیدا کنند. برخی تیم ها نیز به دنبال 
کسب سهمیه یا قهرمانی از مســیری کوتاه تر هستند. در این بین 
سپاهان که پرافتخارترین تیم جام حذفی به شمار می رود در این 
رقابت ها به دنبال قهرمانی است. ما در تعطیلی رقابت های لیگ به 
دنبال آن نیســتیم که به جام حذفی به چشم یک رقابت دوستانه 
نگاه کرده و یا این رقابت ها را سرســری بگیریم بلکه با تمام وجود 
و برای قهرمانی در این جام بازی می کنیــم. در این بین بازی های 
ســخت  را رد کردیم و از بازی با تیم هایی که مقابل لیگ برتری ها 
با انگیزه زیادی بــازی می کنند عبور کردیم و خوشــبختانه مثل 
تیم هایی که حذف شدند گیر انگیزه باالی تیم های فوق نیفتادیم. 
معتقدم االن مسیرمان راحت تر شــده و در ادامه با تیم هایی بازی 

می کنیم که شرایط آنها مثل خود سپاهان است. 
بنابراین از این پس هر تیمی برنامه ریزی بهتری داشــته باشــد و 
تالش بیشتری در زمین مسابقه به خرج بدهد برنده میدان خواهد 

شد.
همان طور که گفتید در جام حذفی کار برای کسب سهمیه 
آسان تر اســت؛ البته این دلیل برخالف عقیده شما باعث 
می شود تا کار تیم ها برای قهرمان شدن و صعود به مراحل 

باالتر سخت تر شود.
8 تیم باقــی مانده اند که هر 8 تیم شــانس برابر بــرای قهرمانی 
دارند. چون جام حذفی به صورت تک بازی برگزار می شــود همه 
تیم ها به اندازه کافی و برابر شــانس دارند. به نظر من االن شانس 
تراکتورسازی و نفت و گاز گچساران برای قهرمانی در حذفی برابر 
اســت و کاری به قدرت تیم ها و حضور آنها در جدول لیگ برتر و 

دسته اول ندارد.
به بازی پنجشنبه مقابل فوالد خوزســتان در لیگ برتر 
برسیم. چه احساســی از رویارویی مقابل تیم سابق خود 

دارید؟
وقتی مقابل تیم ســابق خود قرار می گیرید احساسات فرق دارد. 

برخی مربیان ادا درمی آوردند و از روی نیمکت تکان نمی خوردند 
و برخی دیگر رفتارهای دیگری می کنند.

 اما شما مقابل اســتقالل خوزستان هم نشان 
دادید که اهل این رفتارها نیستید.

بله؛ من فوالد را دوست دارم و همراه این تیم 
به عنوان کمک مربی قهرمان ایران شدم 

و عرق خوبی به تیم اهــوازی دارم اما 
تیم فعلی من ســپاهان است و همان 
طور که مقابل اســتقالل خوزستان 
که تازه از این تیم جدا شــده بودم و 

عرقم به این تیــم همچنان تازه 
بود، ایستادیم و بازی را بردیم؛ 
مقابل فوالد هم با تمام وجود 
بازی می کنیم. بــه هر حال 
ما سپاهانی هســتیم و باید 
ایــن بــازی را در خانــه با 
پیروزی پشت سر بگذاریم و 
شرایطمان را در جدول بهتر 

کنیم.
با توجه به اینکه این دیدار 

در اصفهان برگزار می شــود 
از حاال 3 امتیــاز را برایتان کنار 

بگذاریم؟
شرایط بازی  مشخص نیست و این دیدار شرایط خطرناکی 
دارد، اما تالش می کنیم تا 3 امتیاز دیدار خانگی را کســب 

کنیم.
چند هفته از لیگ برتر گذشــته و نقطه ضعف و قوت 
همه تیم ها مشخص شده است. در این بین به سپاهان 
چقدر شانس قهرمانی و یا کسب عنوان سهمیه آسیا 

را می دهید؟
روزی که به ســپاهان آمدم از من قهرمانی نخواستند و از من 

یک سپاهان جدید خواستند که این وعده را محقق کردم. امروز 
همه سپاهانی ها از این وضعیت راضی هستند و آن کسی که با من 
در این خصوص صحبت کرد از همه راضی تر اســت؛ یعنی دکتر 
سبحانی رییس کارخانه فوالد مبارکه. پس از آن هم هیئت مدیره 
و مدیریت وقت سپاهان از ما راضی بودند و مردم هم از اینکه یک 
تیم جوان و شــاداب داریم رضایت دارند؛ چراکه یک سپاهان در 

حال ساخته شدن است برای چند سال آینده.
به نظر می رسد؛ اما آزار و اذیت ها برای سپاهان در اصفهان 

ادامه دارد! 
دقیقا همین طور اســت. برخی نمی خواهند و اجازه نمی دهند تا 

سپاهان روی موفقیت را به خود ببیند.

منظورتان از ایــن افراد چه 
کسانی هستند؟

از داخل باشــگاه هســتند تا 
آن تَــه؛ افرادی کــه موفقیت 
ســپاهان را نمی خواهنــد. در 
این بیــن بــرای موفقیت از 
گرفته  خارجی  دشمنان 
تا دوستان داخلی، 

باید با همــه آنهــا بجنگیم؛ 
بنابرایــن این موضــوع کار را 
ســخت می کنــد. از این فرصت 
اســتفاده کرده و به مردم اصفهان 
و دکتر سبحانی عرض می  کنم که 
اوضاع تیم ما از درون بســیار عالی 
اســت و صمیمیت خــاص و رفاقت 
زیادی بین اعضا وجــود دارد و کادر 
خوبی داریم اما یکسری مسائل تیم را 
آزار می دهد که امکان دارد باعث شود 
اتفاقات ناگواری برای ســپاهان رخ 
دهد. سربسته هشدار می  دهم و اگر 
اتفاقات خوب برای تیم رخ ندهد، 
یعنی کاری که باید انجام شود، 
انجام نشــود؛ آن زمان آن روی 
قضیه اتفــاق می افتد که باعث 
می شود تا مردم اصفهان بیشتر 
از هر زمان دیگری ناراحت شوند.

خارج از گود

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن درباره عــدم پرداخت بدهی 
مالیاتی جری بنسون از سوی باشــگاه پرسپولیس تصریح 
کرد: هنوز بدهی مالیاتی بنسون از سوی باشگاه پرسپولیس 
حل نشــده و این بازیکن به همین دلیل نتوانست در اردوی 
تیم ملی کشــورش حاضــر شــود. نمی دانم چرا باشــگاه 
پرســپولیس به تعهداتش در قبال بازیکنــان خارجی خود 
عمل نمی کند. ما هم نمی دانیم بــرای پیگیری این موضوع 
باید با چه فرد مسئولی در باشگاه پرسپولیس تماس بگیریم.   
سعید آذری یادآور شد: چند وقت پیش با علی اکبر طاهری 
در مورد بدهی مالیاتی بنســون صحبت کردم و او گفت این 
مشــکل را حل خواهد کرد؛ اما بعد از گذشت مدت زیادی 
این اتفاق رخ نداد. اخیرا هم یکی از مسئوالن حقوقی باشگاه 
ما با یکی از معاونان طاهری در ایــن زمینه صحبت کرده و 
این فرد گفته در مورد مشــکل بنســون بروید هر کاری که 
می توانید انجام دهید)!( نمی دانم این چه طرز پاسخگویی از 
سوی آقایان است. متاسفانه یکسری از هواداران پرسپولیس 
در قبال این قضیه علیه ما موضع گیری می کنند بدون اینکه 
بدانند حق با کیست. وی با بیان اینکه همیشه حسن نیتش 
را به باشــگاه پرســپولیس و هوادارانش نشــان داده است، 
خاطرنشان کرد: با توجه به احترام زیادی که برای هواداران 
فهیم پرسپولیس قائلیم باشــگاه ذوب آهن در قضیه پرونده 
انتقال محسن مســلمان و پیام صادقیان نهایت همکاری را 
با این باشگاه داشته اســت تا جایی که ما هنوز بعد از 3 سال 
نتوانســته ایم پول خود را بابت این انتقاالت از سازمان لیگ 
بگیریم. تا حرف هم می زنیم یکســری از هواداران را علیه ما 
تحریک می کنند و آنها به من و خانواده ام توهین می کنند. با 
تمام این مسائل ما وظیفه خود می دانیم از حق باشگاه ذوب 
آهن دفاع کرده و حق وحقوقمان را تا آخر پیگیری کنیم. در 
مورد پرونده بنســون دو ماه ونیم پیش به کمیته انضباطی 
شکایت کردیم اما هنوز باشــگاه پرسپولیس بدهی مالیاتی 
وی را پرداخت نکرده اســت. مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن 
در پاسخ به این ســوال که آیا در صورت حل نشدن مشکل 
بنسون از سوی باشــگاه پرســپولیس او نمی تواند در لیگ 
قهرمانان آســیا ذوب آهن را همراهی کند، گفت: باشــگاه 
ذوب آهن اجازه نمی دهد این اتفاق برای بنســون رخ دهد 
و قضیه را تا آخر پیگیری می کند؛ امــا کاش این درایت در 
باشگاه پرسپولیس وجود داشــت تا مشکل بازیکن پیشین 
خود را حل کنند؛ البته باشگاه پرسپولیس به تعهداتش در 
قبال ســرمربی خارجی خود عمل کند تا مشکل بنسون در 

لیگ قهرمانان آسیا برای او رخ ندهد!

هشدار آذری به باشگاه پرسپولیس:

ذوب آهن تا آخر موضوع را 
پیگیری می کند

سکوت ویسی شکست؛

حادثه در سپاهان
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پیشنهاد سردبیر: 
بودجه فرهنگی شهر پاسخگو نیست

با مسئوالن

شــهردار اصفهان اظهارکرد: عوارض نوســازی و کسب و پیشه 
6ماهه اول ســال جاری، اول مهرماه در بین شهروندان توزیع و 

مهلت پرداخت آن تا پایان آبان ماه اعالم شد.
مهــدی جمالی نژاد افــزود: در این راســتا به منظور تشــویق 
شــهروندان به پرداخت عوارض، جایزه خوش حســابی اهدای 
240 دســتگاه دوچرخه برقی به شــهروندان خوش حســاب 
پرداخت عوارض نوسازی و عمران شــهرداری و کسب و پیشه 

در نظر گرفته شد.
شــهردار اصفهان، از تمدید مهلت پرداخت عوارض نوســازی و 
کســب و پیشــه خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه توزیع 
عــوارض و در نظــر گرفتن جایــزه خوش حســابی مصادف با 
ایام عزاداری اباعبدا... الحســین)ع( بود، برای شــرکت بیشتر 
شــهروندان در قرعه کشــی خوش حســابی، مهلت پرداخت 

عوارض تا 30 آذرماه تمدید شد.
جمالی نژاد با اشــاره به اینکه توســعه و آبادانی شــهر در گرو 
حمایت همه مردم در پرداخت به موقع عوارض شــهری است، 
تاکید کرد: شــهروندان با پرداخت به موقع عــوارض می توانند 
عالوه بر شرکت در قرعه کشی جایزه خوش حسابی، در توسعه 

و آبادانی شهر اصفهان نیز سهیم شوند.

مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهــان اظهار کــرد: به منظور 
تســهیل در عبور و مرور شهروندان، ســاماندهی خیابان مقداد 
حدفاصل محله قصر تا خیابان جی شرقی به طول 1500متر در 

دست اجراست.
رضا مختاری بــا تاکید بر اینکــه برای اجرای ایــن پروژه، یک 
میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شــده اســت، 
افزود: ســاماندهی ضلع جنوبی خیابان مقداد تاکنون 70درصد 
پیشرفت داشته اســت. مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان با 
اشاره به دیگر پروژه های منطقه خاطرنشان کرد: پیاده روسازی 
بوستان اریسون به منظور تردد روان شهروندان منطقه، با اعتبار 

20میلیون تومان در دست اجراست.
مختاری با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: اصالح 
هندسی میدان انتهای خیابان اریسون و پیاده رو سازی خیابان 

اریسون با هزینه 30 میلیون تومان تکمیل شد.

شهردار خبر داد:

 تمدید پرداخت عوارض نوسازی
و کسب و پیشه تا پایان آذرماه

مدیر منطقه 15 شهرداری خبر داد:

پیشرفت 70درصدی ساماندهی 
ضلع جنوبی خیابان مقداد

شهرداری

مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شهرداری اصفهان 
گفت: با توجه به بند 21 ماده 55 قانون شهرداری ها) شهرداری ها 
مکلف به اتخاذ تدابیر الزم برای ســاخت خانــه های ارزان قیمت 
برای اقشــار بی بضاعت جامعه خواهند بود(، شهرداری اصفهان 

اجرای دو الیحه را در دستور کار خود قرار داده است.
مســعود مهدویان فر اظهار کرد: در الیحه اول بــا عنوان اهدای 
کمک و مساعدت در احداث مســکن به خانواده هایی که حداقل 
دارای 2 معلول )جســمی و حرکتی یا ذهنی( باشــند، تا ســقف 
 50 میلیــون ریال کمــک هزینــه از جانب شــهرداری اصفهان

اهدا خواهد شد.
مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شهرداری اصفهان 
افزود: این کمک هزینه، شــامل عوارض تفکیک فیزیکی، زیربنا و 
ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی، کســری پارکینگ، جرائم ماده 
100 و عــوارض ارزش افــزوده بر طرح های عمرانی شــهرداری 

خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: خانواده های مشمول در مرحله صدور پروانه 
تا پایان کار ســاختمان و برای یک مرحله روی یک پرونده، پس از 
ارائه معرفی نامه ازســوی نهادهای متولی، قادر به استفاده از این 

تسهیالت بالعوض خواهند بود.
مهدویان فر با اشاره به اینکه در الیحه دوم، این تسهیالت در قالب 
کمک هزینه خرید مســکن به واجدان شــرایط اهدا خواهد شد، 
گفت: خانواده های دارای 2 معلول و زیرپوشش نهادهای حمایتی 
که فاقد مسکن هستند و اســتطاعت مالی و توان خرید مسکن را 
ندارند، می توانند تا سقف 50 میلیون ریال کمک هزینه در راستای 

خرید مسکن دریافت کنند.
مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شهرداری اصفهان 
افزود: این تســهیالت پــس از اســتعالم از نهادهــای متولی، به 
متقاضیانی اعطا می شــود که از هیچ گونه امکانات و تســهیالت 

مرتبط با موضوع مسکن استفاده نکرده باشند.
وی افزود: در الیحه دوم، از مشــارکت خیریــن و نهادهای دولتی 
دیگر نیز استفاده شده است و به مدد تفاهم نامه ای که با خیریه ها 
و نهادهای دولتی در حال انعقاد است، خیران اصفهان نیز در انجام 

این کار خیر سهیم خواهند شد.
مهدویان فــر تصریح کرد: بــا اجرای موفق این طــرح و پیگیری 
برنامه های پیش رو، مشکالت مربوط به مسکن معلوالن شهر تا حد 
زیادی مرتفع گشــته و رضایت مندی این قشر از شهروندان تا حد 

زیادی افزایش می یابد.
یکی از مســائل مهــم در مدیریت اســالمی شــهرها، عدالت در 
زمینه دسترســی به خدمات شهری اســت؛ به طوری که تمامی 
اقشــار و گروه های جامعه دسترسی یکســانی به خدمات شهری 

داشته باشند.
یکی از مهم ترین محورها در اجرای این عدالت شهری آن است که 
امکان دسترسی برای شهروندانی فراهم شود که به دلیل مشکالت 

جسمی یا ذهنی، توانایی بهره مندی از خدمات شهری را ندارند. 
به گزارش ایرنا، بر اساس برآوردها در شهر اصفهان حدود100هزار 

معلول وجود دارد. 
این معلولیت ها شامل جسمی و حرکتی، اعصاب و روان، بینایی و 
شنوایی در درجات مختلف از خفیف تا شدید می شود که 27 هزار 

نفر از این جمعیت، زیر پوشش نهادهای متولی هستند.
برآوردها حاکی از آن اســت که یکهــزار و 500 خانــواده دارای 
2معلول در شــهر اصفهان وجود دارد که حدود یک سوم آنها فاقد 

مسکن هستند.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری  خبر داد:

اختصاص کمک هزینه خرید مسکن 
به خانواده های دارای معلول

کارشناس آمار ثبت احوال اســتان اصفهان با اشاره 
به 13هزار و 620 مورد فوت در هفت ماهه نخســت 
ســال جاری در اســتان اصفهان اظهار کــرد: از این 
تعداد، شــش هزار و 684 مرد و پنج هزار و 869 زن 
 بوده اند و در هزار و 60 مورد جنســیت متوفی ثبت

نشده است.
خدامی با اشاره به آمار متوفیان اصفهان در این مدت 
اضافه کرد: پنج هــزار و 303 فوت در این مدت اتفاق 
افتاده که از این تعداد، دو هزار و 982 مورد مرد و دو 

هزار و 259 زن بوده است.
همچنین در 62 مورد جنـــس متـوفی نـامشخص 

بوده است.
وی به آمار والدت در هفت ماهه نخســت ســال در 
استان اشــاره کرد و ادامه داد: در این مدت 50هزار 
و 204 مورد والدت ثبت شــده اســت کــه 25هزار 
 و 762 مــورد آن پســر و 24 هــزار و 442 نــوزاد

دختر بوده اند.
خدامی به آمار والدت در شــهر اصفهان در این مدت 
اشاره کرد و گفت: در این مدت 21 هزار و 487 مورد 
والدت اتفاق افتاده اســت که از این تعداد، 10 هزار و 
924 نوزاد پسر و 10 هزار و 563 مورد دختر بوده اند.

رییــس پلیس آگاهــی اســتان اصفهان گفــت: راهزنان 
جاده های پنج استان کشــور در اصفهان مورد تعقیب قرار 

گرفته و دستگیر شدند.
سرهنگ ستار خسروی، با بیان اینکه طی دو هفته گذشته 
و با اعالم خبر زورگیری از راننده تریلــر حامل بار آهن در 
جاده تهران - کاشــان و تهدید وی با ســالح گرم، بررسی 
و پیگیری این پرونده در دســتور کار پلیس آگاهی استان 
اصفهان قرار گرفت، اظهار داشــت: متهمان در این حادثه 
دست و پای راننده تریلر را بســته، محموله خودروی آن را 

سرقت و وی را در جاده رها کرده بودند.
وی افزود: این فرد در محدوده اســتان های مرکزی کشور 
اقدام به ســرقت محموله های جاده های مواصالتی کرده و 

آنها را به صورت های مختلف به فروش می رسانده است.
خســروی  با بیان اینکه این بانــد در جاده های مواصالتی 
استان های اصفهان، مرکزی، تهران و قم فعالیت داشته اند، 
ابراز داشت: از این رو با توجه به پیگیری های صورت گرفته، 
یکی از متهمان ایــن پرونده در یکی از شــهرهای اقماری 
اســتان تهران، شناســایی و با همــکاری نیروهای پلیس 

آگاهی اصفهان و کاشان دستگیر شد.
وی ادامــه داد: در نهایت شــش نفر دیگــر از متهمان این 

پرونده نیز شناسایی و دستگیر شدند.

 پسران پیشتاز در تولد
در استان اصفهان

راهزنان جاده های پنج استان 
در اصفهان دستگیر شدند

ناجاخبرثبت احوال

 ستاد احیای امربه معروف
باید قرارگاهی عمل کند

اجرای طرح »مکمل آهن یاری« 
در مدارس دخترانه اصفهان

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با اشاره 
به مبارزه با حقوق های نجومی، فســاد و اشرافی گری و 
همچنین تقویت روحیه انقالبی گری از سوی حاکمیت 
گفت: به نظر بنده، باید ستاد احیای امربه معروف و نهی از 
منکر به قرارگاهی تبدیل شود که با آوردن همه نهادها در 

جلسات، مسائل را هدایت و پیگیری کند.
سردار ســرتیپ دوم پاسدار غالمرضا ســلیمانی با بیان 
اینکه روحانیت و بســیج برای تحقق آرمان های انقالب 
باید در کنار هم قرار گیرند، اظهار کرد: مردم ما همیشه 
نشــان داده اند در هر صحنه ای که به آنها نیاز اســت، از 
آرمان های انقالب پا پس نمی کشــند. وی با اظهار اینکه 
دشــمن تمام هم وغم خــود را برای نشــانه گرفتن این 
انگیزه های متعالی مردم گذاشته است، تصریح کرد: البته 
عده ای از غافالن که غرب روی آنها نیز ســرمایه گذاری 
کرده است، اقدام به ایســتادگی در برابر احیاکنندگان 

فریضه امربه معروف و نهی از منکر می کنند.
سردار سلیمانی بســیج را در همه صحنه ها نیروی آماده 
و گوش به فرمان اوامر مقام عظمــای والیت عنوان کرد 
و گفت: باید کامال مراقب باشــیم تا امروز مدیریت ها در 
نظام جمهوری اســالمی خدای ناکرده به دســت افراد 

غیرصالح نیفتد.

مسئول بخش بهبود تغذیه اســتان اصفهان، از اجرای 
برنامه مکمــل آهن یــاری دانش آمــوزان در مقاطع 
متوســطه اول و دوم مدارس دخترانه اســتان اصفهان 
خبر داد و گفت: برنامه مکمل آهن یــاری در دختران 
نوجوان با هدف ارتقای ســطح سالمت این گروه سنی، 
گام موثری در پیشــگیری از این کمبــود خواهد بود و 
پرورش مادرانی توانمند و نسلی ســالم را در برخواهد 
داشت. ســکینه جعفری در ادامه افزود: مرکز بهداشت 
استان اصفهان هرســاله همزمان با آغاز سال تحصیلی 
به تعداد کل دختران دانش آموز متوســطه اول و دوم، 
قرص فرفولیــک )برای هر دانش آمــوز 16 عددقرص، 
به مدت 4 ماه، هفته ای یک عــدد ( و پرل ویتامین  دی 
)برای هر دانش آموز 9 قرص، ماهی یک عدد( در اختیار 
مدارس قرار می دهد. وی تصریح کرد: الزم به ذکر است 
در سال جاری تعداد 2700000 عدد قرص فرفولیک و 
تعداد 1550000 پرل ویتامین دی در اختیار مدارس 
کل استان قرار گرفته است. جعفری یادآور شد: با توجه 
به اینکه دختران امروز مادران فردا هســتند، اطمینان 
از دریافت کافی این ریزمغــذی در این دوران، عالوه بر 
بهبود تکامل توانایی های شناختی، ذخایر کافی آهن را 

برای دوران بارداری در آینده فراهم می کند.

سپاه

معاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان در جمع 
نمایندگان ارگان های مختلف اســتان از جمله اســتانداری، کمیسیون 
گردشگری شورای شــهر اصفهان، سازمان تاکســیرانی، کمیته خدمات 
کمیســیون گردشــگری اتاق بازرگانی، معاونت حمل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری اصفهان، بر لــزوم راه اندازی تاکســی گردشــگری اصفهان 

تاکید کرد.
 محسن یارمحمدیان گفت: مقرر شد شرکت های سرمایه گذار پیشنهادات 
خود را درخصوص تاکسی گردشگری به اداره کل میراث فرهنگی اصفهان، 
اعالم و اتــاق بازرگانی اصفهان نیز درخصوص چگونگی اجرا و ســاز و کار 
شرکت های حمل و نقل گردشــگری )تاکسی گردشگری( در کشورهای 

خارجی، مطالعه و نتیجه را در جلسه آتی مطرح کنند.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان، با اشــاره به سرمای هوا و 
تاثیر آن بر بازار میوه و ســبزی، اظهار داشــت: مطابق هر سال با کاهش 
دمای هوا، شاهد کمبود برخی از اقالم میوه و یا افزایش قیمت آن در بازار 
خواهیم بود. ناصر اطرج افزود: با کاهش دمای هوا، برخی از میوه ها دچار 
سرمازدگی شده یا دیرتر به بار می رســد که این موجب افزایش قیمت 
می شود. رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان بیان داشت: طی 
دو روز گذشته به دلیل سردی هوا برخی از صیفی جات همچون شلغم، 
لبو، گل کلم و هویج در بازار اصفهان بین 10 تا 30 درصد گران شده است. 
وی همچنین تاکید کرد: عرضه برخی از بارهای مناطق شــمالی کشور 
همچون پرتقال و نارنگی، به دلیل ســرمای هوا در اصفهان، کم و موجب 

افزایش 10 درصدی این محصوالت شده است.

افزایش قیمت میوه و سبزیجات در اصفهانتاکسی گردشگری در اصفهان راه اندازی می شود

رســیدگی به امور فرهنگی،رفع کمبودهــا در این حوزه و 
توسعه فعالیت های فرهنگی در شهر آن طور که مردم انتظار 
دارند،از دغدغه های دوره چهارم شــورای اســالمی شهر از 

همان ابتدای شروع کار بوده است.
 اکنون با نزدیک شــدن به پایان دوره چهارم شورا با رییس 
کمیســیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان به گفت وگو نشســتیم تــا از موفقیت ها و 

کمبودهای موجود در این حوزه برایمان بگوید.
اصغر آذربایجانی هرچند از اقدامات صــورت گرفته در این 
حوزه در ســال های گذشــته راضی اســت اما معتقد است 
در بخش بودجه و اســتفاده از نظرات کارشناســان باید کار 

بیشتری انجام شود.
طی دوره چهارم شورا در حوزه فرهنگی اجتماعی چه 

اتفاق هایی افتاد؟
از ابتدای شــروع کار شــورای چهارم چند مــورد به عنوان 
رویکردهای اصلی شــورا در حوزه فرهنگی مطرح شــد و با 
همکاری اعضای شورا و مدیریت شــهری چند اتفاق خوب 
در این حوزه افتاد. یکی از این موضوعات که به صورت جدی 
به آن پرداخته شد بحث های نگاه توسعه فرهنگی در حوزه 

سخت افزار و نرم افزار بود.
از دیگر موضوعاتی که مطرح شد و جزو تاکیدات بودجه ای 
شــورای شــهر به مدیریت شــهری بود، این بود که حوزه 
بودجه برنامه ای نیاز به یک اصــالح و تغییر جدی دارد که 
خوشــبختانه در این دوره از شــورا بودجه برنامه ای حوزه 
فرهنگــی افزایش قابل توجهــی پیدا کرد و خــودش را در 
حوزه های مختلف، بخصوص در ســطوح مختلف برنامه ای 
و همچنین بخــش هایی کــه در حوزه فرهنگــی فعالیت 

می کردند، نشان داد.
در حوزه ساختار فرهنگی چه اقدامی انجام شد؟

از دیگر موضوعاتی که واقعا به آن توجه شد، نگاه ساختاری 
به حوزه فرهنگی اســت تا به این وســیله بتوانیم در حوزه 
ساختار فرهنگی، ســاختاری متناسب با رویکردهای جدید 

شهرداری در حوزه فرهنگی داشته باشیم.
شــهرداری عالوه بر حوزه خدماتــی، به عنــوان یک نهاد 
فرهنگی اجتماعی نیز شناخته شــده ولی ساختار سازمانی 
حوزه فرهنگی آن متناســب با رویکردهای مدیریت شهری 

نبود.
بنابراین نگاه مویرگی به حوزه فرهنگی و توســعه ســاختار 
مویرگی در حوزه شهری، از جمله اقداماتی بود که در حوزه 

ساختار فرهنگی انجام گرفت.
تشــکیل معاونت هــای فرهنگی اجتماعــی در مناطق که 
با اســتفاده از ظرفیت گــروه های مردم نهــاد و گروه های 
مردمی بتوانند در حــوزه مویرگی فعالیــت های فرهنگی 
انجام دهند، همچنین تشکیل 2 ســازمان ورزش و سازمان 
فرهنگی تفریحی که ماموریت کار شــهری داشــته باشند، 

ازجمله اقدامات به نتیجه رسیده در این بخش هستند.
از پتانســیل های مردمی در امــور فرهنگی چقدر 

استفاده شده است؟

اســتفاده از ظرفیت مشــارکت گروه های مردمی در حوزه 
معاونت فرهنگی اجتماعی یکی از مواردی اســت که در این 

دوره شورا مورد توجه ویژه قرار گرفت.
ایجاد معانــت فرهنگــی اجتماعــی در مناطــق مختلف 
شــهرداری با همیــن نگاه بــود کــه بتوانیــم از حداکثر 
ظرفیت مشــارکت مردمی، هم در توسعه ســخت افزاری 
 و هم در توســعه برنامه هــای مدیریتی شــهری در حوزه 

فرهنگی-اجتماعی استفاده کنیم.
شــهر اصفهــان از جمله شــهرهایی اســت کــه ظرفیت 
کانون ها و مراکــز فرهنگی اجتماعی مردم نهاد آن توســعه 
بســیار زیادی پیدا کــرده و قطعــا کار را به عهــده مردم 
گذاشــتن در حــوزه فرهنگی اجتماعی و نظارت بــر آنها با 
موفقیت های چشــمگیری همراه اســت. این موضوع یکی 
 از رویکردهایی بــود که در بخش هــای مختلف حوزه های 

فرهنگی اجتماعی خود را نشان داد.
در جذب مشارکت های مردمی موفق بوده اید؟

بله، االن درهمین شــبکه مویرگی در حوزه ســخت افزاری 
توســعه بســیاری از مراکز فرهنگــی تحت عنــوان مراکز 

فرهنگی همجوار مسجد با مشارکت مردم انجام شد؛ به این 
طریق که یا زمین در اختیار گذاشــتند و یا ساختمان آماده 
از مردم بود و ما فقط تامین کننده و حمایت کننده بودیم و 

شرایط فعالیت مجموعه فراهم شد.
همکاری با دســتگاه های مختلف بــرای انجام کار 

فرهنگی در شورای چهارم به کجا رسید؟
از جمله رویکردهای جدید که مد نظر بود و به سر انجام هم 
رسید، استفاده هم افزایی دســتگاه ها در حوزه فرهنگی و 
اجتماعی بود تا از ظرفیت دســتگاه های فرهنگی بهره مند 
شــویم و امور با کیفیت بیشتری انجام شــود. در این راستا 
تفاهم نامه هــای متعــددی ایجاد شــد که همــکاری بین 
دستگاه های فرهنگی مختلف و شــهرداری انجام بگیرد که 
همه دستگاه های شهرداری را یک ارگان مجزا نبینند و همه 
پتانسیل خود را در یک سبد بریزند و با کمک هم بتوانند در 

حوزه فرهنگی-اجتماعی کار کنند.
با بهزیســتی، آموزش و پرورش، میــراث فرهنگی و صنایع 
دستی، اداره کل فرهنگ و ارشاد، حوزه هنری و صدا و سیما 

تفاهم نامه منعقد شده است.

پیوست فرهنگی اجتماعی برای پروژه های شهرداری 
به چه نتیجه ای رسید؟

از جمله اقدامات دیگــری که می توان به آن اشــاره کرد و 
شــورای شــهر بر آن تاکید داشــت، الزام شــهرداری به 
تدوین پیوســت فرهنگی اجتماعی برای پــروژه ها بود که 
چندین ســال عنوان می شد و در شورای شــهر در تمامی 
مصوبات بودجه ســالیانه خود تاکید شــد و در حال حاضر 
 یکی از پیوســت های مهم بررســی طرح ها، ارائه پیوست

فرهنگی-اجتماعی پروژه هاست که به عنوان الزام مطالعاتی 
برای همه مشــاوران ابالغ می شــود و در چک لیست آنها 
قرار می دهد که در صورتی که پــروژه ای بخواهد در حوزه 
 طراحی و فــاز مطالعاتی قرار گیرد، در همان ابتدا پیوســت

فرهنگی اجتماعــی آن هم فراهم شــود که  خوشــبختانه 
شــرایطش فراهم شــده و به زودی الیحه ایــن موضوع به 

شورای شهر ارائه می شود.
فکر مــی کنید چه کمبــودی در حــوزه فرهنگی 

اجتماعی وجود دارد؟
 حوزه فرهنگی اجتماعی به دلیل وسعتی که دارد و به جهت 
تاثیرگذاری شاخص ها و مولفه های متعدد و زیاد در عرصه 
فرهنگی و اجتماعــی، چنین ایجاب می کنــد که اقدامات 
فرهنگی در همه حوزه ها با دقت بیشــتری، انجام و نظرات 

کارشناسی بیشتری در این حوزه وارد شود.
بنابراین در این حوزه نیاز به نظرات متخصصین و مشاورین 
بیشــتر احســاس می شــود و باید تالش کرد تا از نظرات 
و ایده های کســانی که در عرصه فرهنگی اجتماعی فعال و 
صاحب نظر هستند، استفاده شــود. این افراد می توانند در 
تدوین شــاخصه های فرهنگی اجتماعی پروژه ها و حرکت 
پروژه ها به این ســمت کمک کنند؛ عالوه بر آن در ارزیابی 
تاثیرات پروژه ها نیز واقعا به وجود کارشناسان و متخصصان 
با علــم و آگاهی بر اســاس اقتضــای مــکان و حتی زمان 

نیاز داریم.
کمک گرفتن از این افراد یکی از ضروریات اســت و به نظر 
می رســد بایســتی در این حوزه از ظرفیت دانشــگاهی در 
رشته های مختلف اســتفاده کرد تا هدف گذاری درستی در 

موارد مختلف داشته باشیم.
از بودجه فرهنگی شهر برایمان بگویید.

حوزه فرهنگی - اجتماعی بســیار وسیع اســت و کارهای 
متعدد و متنوعی را می توان در ایــن بخش انجام داد. انتظار 
مردم از مدیران هم بیشــتر در حوزه های فرهنگی خالصه 
می شود که بسیاری از اقدامات در این بخش نیازمند بودجه 

است.
اما قطعا سهم بودجه فرهنگی اجتماعی نسبت به کل بودجه 
شهر بسیار پایین اســت و ما بایستی بتوانیم این بودجه را به 

اندازه واقعی خود برسانیم.
مسئله بسیار مهم و قابل توجه این است که شرایطی را مهیا 
کنیم که ظرفیت باال بــردن بودجه به وجود بیاید و در مقابل 
در حوزه فرهنگی-اجتماعی قابلیت و شرایط جذب بودجه 

فراهم شود.

شهر اصفهان از 
جمله شهرهایی 
است که ظرفیت 
کانون ها و مراکز 

فرهنگی  اجتماعی 
مردم نهاد آن توسعه 

بسیار زیادی پیدا 
کرده و قطعا کار 
را به عهده مردم 

گذاشتن در حوزه 
فرهنگی اجتماعی 

و نظارت بر آنها، 
با موفقیت های 

چشمگیری همراه 
است

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی شهر:

بودجه فرهنگی شهر پاسخگو نیست
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم: برنج 3 پیمانه،گوشــت 
)گوشــت آمــاده بــرای کبــاب( 200 
گرم،ماست 2 قاشــق غذاخوری،روغن 
مایــع 2 قاشــق غذاخوری،زعفران یک 
قاشــق   1 غذاخــوری،گالب  قاشــق 
غذاخوری،هــل )پودر( به میــزان الزم، 
گوجه فرنگی به میزان الزم،آب 1 چهارم 

پیمانه،کره 50 گرم
طرز تهیه:  برنج را حتما به مدت 2 

ســاعت با آب و مقدار کمی گالب )جدای از مواد اولیه( خیس کنید. ســپس با مقداری نمک و 
روغن داخل قابلمه به مرحله آبکشــی برســانید و آبکش کنید.  200 گرم گوشت را برای کباب 
آماده کنید )با پیاز،تخم مرغ،فلفل،نمک،زردچوبه،زعفران و ... مخلوط کنید و خوب ورز بدهید(  
قالب مناسبی را انتخاب کرده و خوب چربش کنید.  اول گوجه را پوست بگیرید و حلقه ای برش 
بزنید و بعد آن راته قالب قرار بدهید.  گوشــت را به شــکل دلخواه دربیاوریــد و روی گوجه ها 
بگذارید. حاال ماست،روغن مایع،زعفران و گالب و مقداری پودر هل سبز را با یک پیمانه از برنج 
آبکش شــده مخلوط کنید و آن را روی گوشت بریزید و با پشت قاشــق کامال صاف کنید.برنج 
ســفید آبکش شــده را هم روی مواد بریزید و با قاشــق خوب صاف کنید.  1 چهارم پیمانه آب 
جوش را با 50 گرم )یک قالــب کوچک( کره مخلوط کنید وآن را روی همه قســمت های برنج 
بریزید. روی قالب فویل بکشــید و یک ســاعت آن را داخل فری که از قبل با دمای 180 درجه 

سانتی گراد گرم شده قرار بدهید.

طراحی حروف برای فونت فارســی اثر»امید هامونی« را انتشارات 
فاطمی چاپ و روانه بازار کتاب کرده است.

 کمتــر از یک دهه اســت که توجــه طراحان حروف، ســفارش 
دهندگان و مخاطبان به طور جدی به حروف فارســی جلب شده 
 و توقع و انتظار آنها برای داشــتن تایپ فیســی متمایز و سالم باال

رفته است.
 این امر، انگیزه طراحی و تولید فونت فارســی را دوچندان کرده؛ 
اما نتیجه چندان مطلوب نبوده است و بسیاری از تایپ فیس های 
طراحی شده دســتخوش تکرار، شــباهت ها یا ایرادهای طراحی 
و فنی بوده انــد. انگیزه اصلی تالیــف این کتاب، کمبــود منابع 
آموزشــی مناســب برای پرورش هنرجویان در طراحی حروفی 

سالم با کمترین شــباهت ها و ایرادهاست.کتاب »طراحی حروف 
برای فونت فارسی«، با نگاهی به پیشــینه طراحی حروف فارسی 
در ایران، مــواردی تاریخی را بیان می کند کــه پیش تر در جایی 
آورده نشده اســت و در بخش های اصلی با بیان تعریف ها، روش 
ها، مراحل و اصول طراحی، ســعی در ارائه  راهکارهای صحیح و 
کالسی برای طراحی حروفی سالم و درخور تولید دارد.مخاطبان 
این کتــاب به طور خاص، هنرجویان مقطع کارشناســی رشــته 
گرافیک )ارتباط تصویــری( و به طور عام، ســفارش دهندگان و 

تولیدکنندگان فونت فارسی هستند.
بخش های مختلــف این کتــاب عبارتند از:طراحــی حروف در 

ایران،تعریف ها، تایپ فیس، قلم، فونت و... 
 انتشــارات فاطمی اثر حاضر را در 160 صفحه چــاپ و روانه بازار 

نشر کرده است.

حذف قند از رژیم غذایی و اتفاقات بعد از آن)7(ته چین کباب کوبیده 

لبخندک

گوناگون

دوچرخه هایی که گم شده اند

پیشگیری از بیماری کبد چرب
مصرف بیــش از اندازه قند به افزایش ناگهانی و شــدید انســولین منجر می شــود و 
همچنین چربی را وارد ســلول های کبد می کنــد که به نوبه خــود التهاب و زخم را 

موجب می شود.
قند از گلوکز و فروکتوز تشکیل شده که در کبد متابولیز می شوند زیرا تنها کبد دارای 
یک انتقال دهنده برای آن است. هنگامی که قند بیش از اندازه مصرف شود، کبد آن را 
به چربی تبدیل می کند. تولید بیش از اندازه چربی به تغییرات هورمونی در بدن منجر 

می شود که می تواند عملکرد کبد را تحت تاثیر قرار دهد.
مطالعه ای که در ســال 2015 در نشــریه Journal of Hepatology منتشر شد 
نشــان داد که مصرف منظم نوشیدنی های شیرین شــده با قند با خطر بیشتر ابتال به 
بیماری کبد چرب، بــه ویژه در افراد چــاق و دارای اضافه وزن مرتبط اســت.به طور 
همزمان، مصرف زیاد قند موجب التهــاب مزمن در بدن نیز می شــود که برای کبد 

خوب نیست.
کند شدن پیری پوست

مصرف زیاد قند فرآیند پیری پوست را نیز تســریع می کند. قند بیش از اندازه پوست 
را خشک و کدر می سازد و نســبت به چین و چروک مستعدتر می شود.مصرف قند به 
فرآیندی به نام گلیکوزیله شدن منجر می شــود که در آن قند به پروتئین هایی مانند 
کالژن و االستین متصل شــده و به آنها آســیب می زند. این پروتئین ها برای حفظ 
زیبایی و انعطاف پذیری پوســت ضروری هستند. آســیب کالژن و االستین می تواند 

پوست را نسبت به پدیدار شدن چین و چروک مستعد کند.

طراحی حروف برای فونت فارسی

 »Who is Hussain«عبارتی اســت که وقتی آن 
را به زبان خودمان ترجمه می کنیم برای بســیاری 
از ما یادآور شــعر محتشم اســت روی کتیبه های 
محرمــی، کتیبه هایی کــه مدام تــوی کوچه پس 
کوچه های شهرمان این عبارت را فریاد می زنند که 
 »این حسین کیســت که عالم همه دیوانه اوست؟«

امام حســین)ع( فارغ از یک شخصیت مذهبی بین 
ما شیعیان، یک شخصیت بی نظیر در تاریخ بشریت 
به حســاب می آید، شــخصیتی که هنوز هم بعد از 
1۴00ســال قیامش انقدر برای عده ای از آدم های 
روی زمین تازگــی دارد که به یادش ســیاهپوش 
می شــوند و اربعین هرســال با بزرگ ترین جمعیت 
میلیونی دنیا داستانش را مرور می کنند تا به دنبال 
آن از »آزادگی« و »عدالت« حرف زده باشــند؛ اما 
با همه اینها هنوز هم کســانی هســتند که از »امام 
حســین)ع(« چیزی نمی دانند و هنوز هم قصه اش 
را نشنیده اند. مردمانی که شــاید پیش فرضشان از 
اسالم کشت وکشتارهای وحشیانه داعش باشد. این 
کمپین حاال یک کمپین جهانی است که چند سالی 
است در گوشــه و کناره های جهان، امام حسین)ع( 
را به مردم دنیا معرفی می کند و از عدالت اجتماعی 

حرف می زند.
 داوطلبــان مســیحی و هنــدو در کمپین

»Who is Hussain« 
حاال چیزی حدود۴ســال از راه اندازی این کمپین 
جهانی در دنیا می گذرد. کمپینی که ســال 2012 
به همت تعدادی از جوانان مقیم لندن برای معرفی 
امام حسین)ع( به مردم دنیا راه اندازی شد. به شکلی 
که در حال حاضر می شــود رد پای این کمپین را در 
کشــورهایی مثل آمریکا، فرانسه، هند، آلمان، نروژ، 

استرالیا و... پیدا کرد.
 اعضــای این جنبــش را نــه فقط مســلمانان که 
پیروان ادیان دیگر هم تشــکیل می دهند. تا جایی 
که اعضای ایــن کمپین درباره افراد گروهشــان در 
تورنتو این طور می گویند: »مــا از فرقه های مختلف 
اســالم، مســیحیان و هندوها داوطلب داریم و به 
شکل تنگاتنگی با پناهجویان ســوری در کانادا کار 
می کنیم که در بین آنها هم مســلمانان هستند، هم 
مســیحیان و هم ایزدی ها« این در شــرایطی است 
که این جنبش ســعی دارد تا با انجــام فعالیت های 
 خیرخواهانه و صلــح طلبانه به معرفی شــخصیت 

امام حسین)ع( بپردازد. 
برای همین هــم اگر نگاهــی به ســابقه این گروه 
بیندازید به برنامه های متنوعی مثل توزیع غذا بین 
فقرا، اهدای خون، کمک به قربانیان جنگ و حوادث 
را می بینید کارهایی که هرکدامشــان قرار اســت 
بهانه ای باشد برای معرفی امام حسین)ع( و فلسفه 

قیام عاشورا.

 »Who is Hussain« با کمپین
آشنا شوید)1(

قدیم ها ســر پیــچ هرکوچه  یــا روبه روی  نداشاه نوری
نانوایی و یا دور میدانــگاه محله ای که بودی 
گاهی صدای زنگ دوچرخه ای شــنیده می شد و عطر نان تازه 
که توی خورجینش جا خوش کرده بود یا شــمایل هندوانه ای 

که ترکش بسته بودند، دلت را می برد. 
کســی نمی داند دوچرخه ها چرا و چه وقت از زندگی ما بیرون 
رفتند و دیگر کســی حوصله نکرد تا مهره هــای رنگی را توی 
پره های آنها بیندازد و فاتحانه جلوی بقیــه رکاب بزند. حاال ما 
برای رفتن تا سر کوچه هم سوار ماشین می شویم و همین طور 
که داریم از آلودگی هوا و ترافیک گالیه می کنیم، پایمان را روی 

پدال گاز فشار می دهیم.
جارو برقی روان

هنوز زمان زیادی از آن روزگار سپری نشــده که می شد بر لب 
جوی نشســت و گذر عمر و نه بطری آب، ته سیگار و چندتایی 
جونده قوی هیکل را دید. ما ســال هاســت دیگر صدای آب را 
پای دیوار خانه مان نمی شــنویم. به هر حال در آن ارتفاعی که 

زندگی می کنیم توقع شنیدنش را هم نداریم. 
اما اینکه چرا به جوی های کنار خیابان مثل یک جاروبرقی روان 
نگاه می کنیم، داســتان دیگر ی است. اینکه هرچه دم دستمان 
می رســد را توی آب می اندازیم و معتقدیم همیــن قدر که از 
جلوی چشم ما دور شد البد بازیافت شده است؛ اما بیچاره جوی 
که دو تا خیابان باالتر پشت تلی از همه دسته گل هایی که به آب 

داده ایم، بند می آید و صدایش توی گلو خفه می شود.
توفیق اجباری

یکی از صداهایــی که این روزهــا خیلی نمی شــنویم صدای 
شــماره گیرهای دســتی تلفن های قدیمی است. همان صفحه 
دایره ای که برای گرفتن هر شــماره ناچار بودیم آن را یک دور 
تا ته بچرخانیم و صبر کنیم تا سر جای اولش برگردد؛ البته من 
نمی دانم چند نفر واقعا دلشــان برای تلفنی تنگ شده که حتی 
دکمه شــماره گیری مجدد هم نداشــت و ما هربار ناچار بودیم 

همه این مراحل را صبورانه همراهش تکرار کنیم. 
حاال که خوب فکر می کنم می بینم این ســرعت شماره گیری 
شــاید مزیت آنها بوده اســت. معلوم نیســت چند نفر به خاطر 
همین کنــدی تلفن و فرصتی کــه برای فکر کردن داشــتند، 

منصرف شدند، قدری بیشتر صبر کردند و حاال خوشبختند.
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همکاری پناهگاه حیوانات
 با خانه سالمندان

هنگامی که یک پناهگاه حیوانات در آریزونا به کمک بیشــتری 
برای مراقبت از بچه گربه های تازه متولد شــده نیاز داشت، یک 
تصمیم غیرمنتظره گرفت و به یک مرکز خانه ســالمندان برای 

کمک تبدیل شد. 
برای خیلی ها ممکن اســت ابتدا عجیب و غریب به نظر برســد 
که به کسانی که خودشــان نیاز به کمک دارند، وظیفه مراقبت 
از این بچه گربه ها ســپرده شــود؛ اما مهارت ها، احساسات  و 
نیازها هســتند که باعث می شوند یک شــخص مبتال به زوال 
 عقل یا آلزایمر نشــود. تمایل به دادن و گرفتن عشــق همیشه 

باقی می ماند.
 این برنامه توســط مدیر خدمات ســالمتی »ربــکا همیلتون« 
ایجاد شــد که عالوه بر مراقبت از ســالمندان، داوطلب پرورش 
بچه گربه ها نیز بود. او متوجه شــد که مراقبت از گربه ها برای 
او شــادی و لذت زیادی به همــراه می آورد و دانســت که باید 
آن را با ســالمندان به اشــتراک بگذارد. این ابتکار ثابت کرد که 
موفقیت آمیز بوده، زیرا شــرایط کلی بچه گربه ها و افراد مسن 

را بهبود بخشید. 

تصاویر روز

تورهای مخصوص خشک کردن ماهی در ویتنام لباس های سنتی بوداییان تبتی طی مراسمی در نپال

کشکول

گران ترین لباس زنانه جهان
 حراج شد

چندی پیــش لیســت 25 لبــاس گران قیمتی کــه زنان در 
 طول تاریخ از آنها اســتفاده کرده اند منتشــر شــد و در پایان 
»مرلین مونرو« 13 عنوان از این لیست را به خود اختصاص داده 
بود. این لباس ســتاره آمریکایی با نام »تولدت مبارک« معرفی 
شده اســت. زیرا خانم مونرو آن را در مراسم جشن تولد »جان 
اف. کندی« رییس جمهور آمریکا پوشــیده بود و برای دومین 

بار،  این لباس به حراج گذاشته می شود.
 از این لباس به عنوان گران ترین لبــاس زنانه جهان و پنجمین 
لباس گران در طول تاریخ یاد می کنند. این لباس را نخســتین 
بار »لی استراســبرگ« در تاریخ 27 نوامبر 1999 حراج کرده 

بود و آن را به قیمت بسیار زیاد فروخت.
 در ســال 1999 میــالدی ایــن لبــاس در حراجــی معروف

 Christies بــه قیمت یک میلیــون 267 هــزار و 500 دالر 
فروخته شد تا عنوان گران ترین لباس جهان به آن اطالق شود. 
ولی هم اکنون حراجی Julien قیمــت پایه برای این لباس را 2 
میلیون دالر اعالم کرده است که پیش بینی می شود در نهایت با 

میانگین قیمت 3 میلیون دالر به فروش برسد.

المپ هایی که تبدیل به حیوان
 می شوند

طراح تل آویوی »چن بیکوفســکی« با آثار هنری مدرن خود، 
زیبایی معاصر را با اشــاره نوســتالژیک به گذشــته پیوند زده 
اســت. او باالهام از خاطــرات دوران کودکی خــود و عالقه به 
آزمایش بــا محیط، مجموعــه المپ هایی طراحــی کرده که 
 با پرســپکتیو بازی می کند و ســرگرمی دوران کودکی اش را 

گرامی می دارد.
 او درحالی بزرگ شد که عاشــق کتاب داستان های سه بعدی 
بود.هیجان قبل از تبدیل یک صفحه، یک کشــش ساده که از 

یک دنیای جدید رونمایی می کرد.
 به امیــد برانگیختن این حس شــگفتی کودکانــه، او به طور 
خالقانه در آثارش عناصــر جالب این کتاب هــا را با مجموعه 

المپ های خیره کننده اش درآمیخت.
 اگرچه المــپ های او آلومینیومی هســتند؛ اما بــه نظر کاغذ 
نازک و تاشــده می رســند، تا زمانی که خاموش هستند شبیه 
به حیوانــات اریگامی تقریبا ناشــناخته هســتند. هنگامی که 
روشن می شــوند با طرحی که روی دیوار می افتد کامل شده و 

هویتشان مشخص می شود.

افقی
1- گذران معیشــت زندگی- اولین فضانورد جهان از 

شوروی سابق
2- مخترع زیر دریایی در سال 1956- چندین سال- 

مرغ خوشبختی
3- اسب سیاه و سفید- خوار و بار- نوعی زنگ قالی

۴- میوه- دشمنان- نوعی انگور بسیار شیرین
5- شهری در وسط- اعتبار فرنگی

6- استمالت- نخستین قوم ایرانی- انبار کشتی
7- شبیه و نظیر- فیلم ایرج قادری- بخشی از کرمان

8- زن سادات- نخستین قوم ایرانی- انبار کشتی
9- سنت های فولکلوریک هر شهر و هر قوم- زیانکار- 

طغیانگر و فیلم رابرت آلدریج
10- شهر فستیوال فیلم در فرانسه- رهایی- نوعی ماه

11- جای عکس- به هدر رفته
12- ساو- آهو- درخت جدول

13- دندانپزشک- نوعی سال و نوعی تلسکوپ- ماهی 
بی قید و بند

1۴- عقیده- بی خانمان و آواره- کتاب شــاتو 
بریان

15- دو ماه در سال- اختراع توماس الواادیسون
عمودی

1- شــهر کردنشــین ایران- محروم- قلب 
ایتالیا

2- عزیزترین عزیز شماســت- تکیه دادن- 
سرشماری

3- برگــردان موجــی- نرمی کــردن- فیلم 
آنتونی مــان با بــازی چارلتون هســتون  و 

استیفن بوید
۴- هویدا- بستر

5- بعضی از نمک ها دارند- دوستان- مشهور 

خاص و عام
6- خالق کتاب های ارژنگ و شــاپورگان که هرمز 
پسر شاهپور او را به دار آویخت- ضعف و سستی- نه 

من و نه تو
7- میوه قابل خوردن- لحظه به لحظه- آوا

8- کاری خداپسندانه و از ســفارش های موالیمان 
علی )ع( – شما و مخلص- عدد ماه- بانی تلگراف 

9- رمه- برانگیختن- امضای سریع
10- فریاد شکسته در گلو- در آجیل بجویید- قلب 

مازندران
11- کاشــف چهار ماه مشــتری- کتــاب فدریکو 

گارسیالورکا- نام آذری
12- زمان ها- استان ها

13- لم و فن- خاکروبه- رودی در سردشت
1۴- طرف راســت- خون آلود- مخترع دوربین سه 

بعدی سینما
15- نصف نامه- بازیکن تیم ملی فرانســه و مهاجم 

بارسلونا- چرم خام.
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امام علی )علیه السالم(: 
هر كس صداقت و راستگويى پيشه كند، بار زندگى براى او 

سبك مى شود.
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