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ته حصه، منطقه ای کـــــه خیلی ها از شــنیدن نامش هم دلهره به 
سراغ شــان می آید، خانواده ای وجود دارد از مهاجران افاغنه. خانه ای 
محقر و کوچک با دیواره هایی آجری که ســاکنانش بابت اینکه سقفی 

باالی سرشان است، ...

همچنین این مقام ارشــد نظامــی در ادامه بیانات خود اظهار داشــت 
که اهمیت داشتن پایگاهی در دور دســت، اهمیتی به مراتب بیشتر از 
فناوری هســته ای دارد؛ چرا که اثرات بازدارنده برخــورداری از پایگاه 

دریایی در کشورهای خارجی، می تواند ده برابر موثرتر از...

معوقه های بانکی به معنــای مطالبه های بانک 
از اشــخاص حقیقــی و حقوقی اســت که پس 
از دریافــت تســهیالت، اقســاط آن را پرداخت 
نکرده اند. در نظام بانکداری بین المللی، نســبت 
معوقه های بانکی به تسهیالت ارائه شده از سوی 
بانک ها، حداکثــر باید حدود پنج درصد باشــد 
و باالتر از این میزان، به معنای وارد شــدن بانک 
به یک دوره ریسک است. در ابتدای فعالیت دولت 

یازدهم در سال 92 نســبت معوقه ها به تسهیالت 
بانکی حدود 14 درصد بود اما با مجموعه اقدام های 
انجام شده، این نســبت کاهش یافته است. رییس 
کل بانک مرکزی ایران، آبان امسال با اشاره به عزم 
دولت تدبیــر و امید در اصالح نظام بانکی کشــور 
گفت: نسبت کل مطالبه های معوق بانکی کشور، 
با کاهش چهار درصــدی از 15 به حدود 11درصد 

رسیده است.  ولی ا... سیف افزود: این نسبت با...

رییس جمهور گفت: همه باید برای حراست از دستاوردهای این 
توافق تالش کنند و نباید اجازه داد کشــوری طبــق امیال خود 
اقدامی برای تضعیف توافق انجام دهد. حجت االســالم حســن 
روحانی طی دیدار با نماینده ویژه رییس جمهور روســیه در امور 
خاورمیانه، پس از استماع گزارش فرستاده ویژه والدیمیر پوتین 
رییس جمهوری روسیه، درخصوص آخرین تحوالت منطقه ای و 
از جمله تازه ترین تحوالت میدانی در مبارزه با تروریسم در سوریه، 
اظهارداشــت: همفکری و همکاری خوبی که میان تهران-مسکو 
در این عرصه وجود دارد، تا تحقق هدف نهایی که ریشه کن شدن 
تروریســم و برقراری صلح و ثبات کامل در منطقه اســت، ادامه 
می یابد. روحانی تصریــح کرد: موضوع ســوریه از طریق مذاکره 
سیاسی و احترام به اراده مردم که تصمیم گیر اصلی و نهایی درباره 
آینده سوریه هستند  و همچنین با حفظ تمامیت ارضی آن کشور 
قابل حل اســت. وی تاکید کرد که حمایت از مردم غیرنظامی و 
کمک به آوارگان و مردم آسیب دیده از جنگ، یک ضرورت انسانی 
است و برای آن نباید از هیچ تالشی فروگذار کرد. رییس جمهور، 
تروریســم را خطری بزرگ بــرای منطقه و جهان برشــمرد و بر 
ضرورت ادامه همفکری و همکاری تنگاتنگ ایران و روســیه در 
ســوریه برای مبارزه با تروریســم در منطقه تاکید کرد. روحانی 
در بخش دیگری از اظهارات خود، با ابراز خرســندی از روند رو به 
گسترش روابط تهران-مســکو در حوزه های دوجانبه، منطقه ای 
و بین المللی گفت: بی تردید همکاری های دو کشــور در مسائل 
دوجانبه به نفع دو ملت و در مسائل منطقه ای به نفع صلح و ثبات 
منطقه ای خواهد بود. رییس جمهور همچنین توافق هسته ای را 
محصول کار هفت کشور و در راســتای صلح و امنیت جهانی ذکر 
کرد و اظهارداشت: همه باید برای حراســت از دستاوردهای این 
توافق تالش کنند و نباید اجازه داد کشــوری طبــق امیال خود 
اقدامی برای تضعیف توافق انجام دهد. روحانی تصریح کرد: ایران 
همواره به تعهدات بین المللی خود پایبند بوده و خواهد بود و برای 
پایداری برجام ســایر اعضای گروه 1+5  نیز باید به طور کامل به 

تعهدات خود عمل کنند.

روند وصول مطالبات سیستم بانکی مناسب نیست؛

49 هزار میلیارد ریال معوقه 
بانکی در اصفهان

ذوب آهن نتیجه اعتماد به دستیار یحیی را گرفت؛

نصف جهان خاکستری شده است؛

جوالن با مجتبی

دود بی تدبیری 
در ریه  مردم اصفهان

14

12 » حصه « و آدم هایش منتظر نگاه مهربان ما هستند؛

سلیمه را دریابید

به بهانه جو سازی اخیر رسانه های عربی؛

گزارش یک تحریف 
روحانی:

گروه ۱+۵ باید به تعهدات خود 
در قبال برجام عمل کند

10

2

رییس ستاد کنگره نکوداشــت حضرت آیت ا... العظمی 
مظاهری گفت: 2٨ اثــر موضوعی که آیــت ا... العظمی 
مظاهری نوشــته اند، جمع آوری و در موضوعات اخالق، 
اصول، شــرح ادعیه و رجال ارائه شده اســت. مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در نشست جامعه 
روحانیت مبارز اصفهان، به ارائه گزارشی از عملکرد ستاد 
کنگره ستاد کنگره نکوداشــت حضرت آیت ا... العظمی 

مظاهری پرداخت...

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد:

 گردآوری ٢٨ اثر موضوعی
 از آیت ا... العظمی مظاهری

15
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پیشنهاد سردبیر:
حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد

دیدگاهانتخاباتپارلمانخبر

»سید حسین افضلی« درباره جلسه تحقیق و تفحص 
امالک شهرداری اظهار داشت: جلسه تحقیق و تفحص 
درباره امالک شــهرداری تاکنون یک بار برگزار شــده 
است. وی ادامه داد: در آن جلســه یکی از نمایندگان 
به یک بند قانونی اشــاره کرد مبنی بر اینکه وقتی یک 
پرونده مراحل دادگاهی را می گذرانــد عمال روی آن 

نمی توان تحقیق و تفحص انجام داد. 
عضو کمیســیون عمــران تصریح کرد: نظــرات تمام 
اعضای کمیســیون شــنیده شــد و در نهایت بنا شد 
هیئت رییســه کمیســیون از هیئت رییســه مجلس 

استفسار کند. 
افضلی اضافــه کرد: موضوع تحقیــق و تفحص امالک 
شهرداری از دستور کمیســیون خارج نشده؛ اما بنا بر 

این شد پس از بررسی، کار ادامه پیدا کند. 
وی خاطر نشــان کرد: البته الزم به ذکر است تحقیق 
و تفحص روی ســه مورد تمرکز داشت که یکی از آنها 
درگیر دادگاه بود، اگر یکی از این سه مورد مشمول بند 
قانونی شود دو مورد بعدی باز هم در دستور تحقیق و 

تفحص قرار خواهد گرفت.

پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقالب اسالمی 
با اشاره به برنامه های تشکل متبوعش در انتخابات سال 
96، اظهار کرد: فعال در حال بررســی نامزدهای ریاست 
جمهوری 96 در جمعیت رهپویان هســتیم و به زودی 
گزینه نهایی خــود را به ائتــالف اصولگرایــان معرفی 
می کنیم. وی درباره زمان معرفی نامزد تشکل متبوعش 
گفت: ان شــاءا... تا دو هفته دیگر یعنی پایان آذر گزینه 
نهایــی جمعیت رهپویــان معرفی می شــود. قائم مقام 
جمعیت رهپویان انقالب اسالمی درباره محوریت جامعه 
روحانیت در انتخابات سال آینده، اظهار کرد: علما همواره 
در انقالب نقش اساسی داشــتند و باید از همه امکانات 
 برای پیشــبرد جریان انقالب اســتفاده کنیم. پیش تر

 لطف ا... فروزنده ســخنگوی جمعیت ایثارگران انقالب 
اسالمی با اشاره به معرفی نامزد نهایی این تشکل اصولگرا 
به ائتالف اصولگرایان در آینده نزدیک به تسنیم گفته بود 
که یکی از گزینه های این جمعیت برای انتخابات ریاست 
جمهوری 96 الیاس نادران است. اخیرا دبیر حزب مؤتلفه 
 اســتان تهران نیز گفته بود این حزب در حال بررســی 

8 گزینه برای انتخابات 96 است.

عضو کمیسیون عمران :

تفحص از امالک شهرداری تهران 
همچنان در دستور کار است

قائم مقام جمعیت رهپویان انقالب اسالمی:

به زودی کاندیدای جمعیت 
رهپویان معرفی می شود

معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

حضور آخوندی در جلسه 
سه شنبه کمیسیون عمران

کارشناس مسائل غرب آسیا:

ممکن است دولت عراق
به سوریه نیرو اعزام کند

»علیرضــا محفوظــی« معــاون پارلمانی وزیــر راه و 
شهرســازی در واکنش بــه درخواســت تعــدادی از 
نمایندگان برای استیضاح و اســتعفای آخوندی گفت: 
فشــار کنونی را برای انجام اســتیضاح و استعفا درست 
نمی دانم زیرا در حال حاضر ســانحه قطــار باید به دقت 
بررسی شود. وی ادامه داد: در حال حاضر نمایندگان در 
حوزه های انتخابیه خود به سر می برند و این درخواست 
اســتیضاح بیشــتر به صورت غیابی و تلفنی انجام شده 
لذا باید منتظر حضور آنها در صحن بود تا اســتیضاح  به 
صورت عملی امضا شده و به کمیسیون تخصصی ارجاع 
شــود. محفوظی تاکید کرد: نگاه عمومی دولت آن است 
که جامعه دچار مشکل، فشار و سرگردانی نشود؛ لذا این 
سانحه باید ابتدا بررسی و رسیدگی شود تا نقاط ضعف و 
خطاهای آن  مشخص گردد. وی از حضور آخوندی وزیر 
راه و شهرسازی روز  سه شنبه در کمیسیون عمران خبر 
داد و گفت: بنده با تعدادی از نمایندگان مجلس صحبت 
کرده ام و بسیاری از آنها بر این عقیده اند که نباید در این 

شرایط تصمیمات احساسی گرفت.

حســین رویوران کارشناس مســائل غرب آسیا با بیان 
اینکه تصویب اکثریــت پارلمان عراق در به رســمیت 
بخشــیدن به حشدالشعبی به نیاز این کشــور و تجربه 
عملیاتی در این کشور بر می گردد، اظهار داشت: ارتش 
عراق که هســته های اولیه آن، از زمان اشــغال، توسط 
آمریکا ایجاد شده بود، در اشــغال سه استان سنی عراق 
نشــان داد که فاقد یک عقیده نظامی قوی و انگیزه های 

الزم برای جنگ بوده است.
این کارشناس مسائل غرب آسیا تصریح کرد: به همین 
دلیل دولت همواره دنبال اصالح این اشغال بوده تا اینکه 
مرجعیت فتوا داد و حشدالشعبی شکل گرفت. وی افزود: 
حشدالشعبی بر پایه جهاد کفایی وارد شد و نشان داد که 

از توان و پتانسیل باالیی برخوردار است.
این کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به اینکه امنیت 
عراق ارتباط مســتقیمی با ســوریه دارد اظهار داشت: 
همانطور که داعش از سوریه آمد و ســه استان عراق را 
گرفت، ممکن است دولت عراق به این فکر بیفتد، که به 

صورت رسمی به سوریه نیرو اعزام کند.

بین الملل

وزیر خارجه روســیه گفــت که حضور نظامی مســکو 
در ســوریه صرفا به منظور جلوگیری از تبدیل شــدن 
سرنوشت سوریه به لیبی است. الوروف با تاکید بر اینکه 
جامعه جهانی پس از وقایع لیبی دیگر نمی تواند نسبت 
به تروریسم بی تفاوت باشــد اظهار کرد: آن کشورهایی 
که »معمر قذافی« را سرنگون کردند هم اکنون در حال 
ایجاد مشکالتی برای دیگر کشورهای آفریقایی هستند. 
وی همچنین در خصوص مجوز »شورای امنیت سازمان 
ملل« به فرانسه برای مبارزه با تروریسم در کشور »مالی« 
گفت: روســیه همیشــه از صدور احکامی برای مبارزه 
با تروریســم حمایت می کند اما لطفــا فراموش نکنید 
که چه کســانی از تروریســت ها در »لیبی« پشتیبانی 
و آنها را مســلح می کردند. وی در ادامه با اشاره به اینکه 
نباید اصرار بر تغییر رژیم در کشورها ما را به پشتیبانی و 
تسلیح تروریســت ها ســوق دهد تصریح کرد که دلیل 
حمایت کشــورهای خــاص از تروریســت ها در لیبی و 
سرنگونی»معمر قذافی«، امید این کشورها به دستیابی 

به اهداف ژئوپلوتیک خاصی بود.

ســخنگوی نیروهای دولتی در لیبــی از عملیات زنان 
انتحاری گروه تروریستی داعش در شهر سرت این کشور 
خبر داد. رضا عیسی سخنگوی نیروهای دولتی در لیبی 
اعالم کرد، چند زن روز جمعه خودشان را منفجر کردند 
که به کشته شدن چهار سرباز لیبی منجر شد. وی افزود: 
سربازان، به زنان یاد شــده اجازه داده بودند که در سایه 
امنیت از ساختمان های تحت کنترل داعش خارج شده 
و عبور کنند؛ اما آنها پس از خروج، خود را منفجر کردند. 
سخنگوی نیروهای دولتی لیبی تاکید کرد: خبرنگاران 
روز جمعه هنگام توقف درگیری شاهد بودند که یک زن 
به همراه ســه کودک پای پیاده در یک کوچه به سمت 
نیروهای لیبی که منتظر آنها بودند، حرکت می کرد اما 
وقتی کودکان سوار آمبوالنس شده و از محل دور شدند، 
آن زن کمربند انفجاری خود را منفجر کرد که به زخمی 
شدن بیش از 10 نفر منجر شد. سخنگوی نیروهای لیبی 
گفت: دو حادثه مشــابه نیز در جریان خــروج دو زن به 
همراه چند کودک از منطقه تحــت کنترل داعش روی 
داد. وی افزود: در حمالت مذکــور، چهار نیروی امنیتی 
لیبی کشته و 38 نفر دیگر زخمی شــدند. داعش شهر 
سرت را اوایل سال 2015 میالدی به کنترل کامل خود 

در آورد.

مسکو اجازه نمی دهد سوریه 
سرنوشت لیبی را داشته باشد

آغاز عملیات تروریستی زنان 
داعشی در سرت لیبی

در حاشیه

بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلیس در سخنرانی خود در اندیشکده 
چتم هاوس مســتقر در لندن گفت: تالش برای برقــراری روابط جدید 

اقتصادی با ایران در صدر سیاست های ما در آسیا قرار دارد. 
جانسون در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه انگلیس بیرون از اتحادیه 
اروپا که برای خود نقشــی جهانی تعریف می کند، چه نقشی می تواند در 
آشتی دادن آمریکا و ایران بازی کند؟ اظهار کرد: من حامی تقویت روابط 

با ایران و برجام هستم. 
من فکر می کنم این توافق، در مسیر درســتی رو به جلو است و ما باید با 
دولت آمریکا در این باره صحبت کنیم تا ببینیم موضع آنها چیســت و بر 
نقاط مثبت این روند تاکید کنیم. رشــد تجارت از جمله دســتاوردهای 
مثبتی است که میان انگلیس و ایران شاهد آن هستیم. من در سخنرانی 
خودم زیاد از تجارت صحبت کردم زیرا به نقــش آن کامال باور دارم و فکر 

می کنم که تجارت با ایران اکنون بسیار حائز اهمیت است.

عضو جبهه پایداری:

شایعه پناهندگی ام به 
آمریکا، حرف بی ربطی است

وزیر خارجه انگلیس: 

برقراری روابط با ایران در 
صدر سیاست های انگلستان 

همچنین این مقام ارشــد نظامی در ادامه بیانات خود اظهار داشت 
که اهمیت داشتن پایگاهی در دور دست، اهمیتی به مراتب بیشتر 
از فناوری هســته ای دارد؛ چرا که اثرات بازدارنــده برخورداری از 
پایگاه دریایی در کشــورهای خارجی، می تواند ده برابر موثرتر از 
انرژی هسته ای باشد؛ اما برخی رســانه های غربی و عربی، به گونه 
ای تحریف شده، بیانات سرلشکر باقری را پوشــش دادند و از این 
ســخنان به عنوان اینکه ایران خواهان تجاوز نظامی و نیز گسترش 

قلمروی نظامی خود در جهان است، یاد کردند. 
در همین رابطه تایمز اسراییل نوشت، این اظهارات نشانه آن است 
که ایران به دنبال ادامه مداخله نظامی در یمن و ســوریه اســت و 
روزنامه »الشرق االوســط« ، از بنگاه های تبلیغاتی آل سعود، هم 
درتازه ترین ســرمقاله خود مدعی شــد: »فرماندهان نظامی ایران 

این روزها خیلی دارند ســر و صدا می کنند و این ســر و صداها در 
حوزه سیاسی و نظامی به حد بی سابقه خود رسیده است.« الشرق 
االوســط در ادامه طی تحلیلی که نشــان از اوج کینه سعودی به 
ایران است، مدعی شــد: »ایرانی ها از حکومت اسالمی جهانی دم 
می زنند و سربه ســر ادوات نظامی آمریکا و ناوهواپیمابر این کشور 

در آب های منطقه می گذارند. 
از یک ســو اظهارت ژنرال باقری و از ســویی هم تصریحات ژنرال 
صفوی همه نشان از این است که ایران می خواهد سیطره آمریکا بر 
منطقه را ارث ببرد.ایران می خواهد پایگاه دریایی در آب های یمن 

و سوریه ایجاد کند. 
ولی ما کشــورهای عربی شــورای همکاری از ایــن تهدیدها آگاه 
بودیم و در سال 2014 به برگزاری مراسم کلنگ زنی پایگاه دریایی 

مشترک در آب های سرزمینی اقدام کرده ایم.« 
  

در حال حاضــر در منطقه خاورمیانه، هیچ کشــوری در کشــور 
دیگر پایگاه دریایی نــدارد؛ اما از دل تحریف هــای صورت گرفته 
که این رســانه ها با تفســیرهای غلط و تحلیل های خالف واقع و 
 تحریــک آمیز مبنی بــر جنگ طلب بــودن ایران ارائــه داده اند، 

می توان به چند نکته اشاره کرد:
اولین نکته این است که اگر زمانی از ســوی ایران تصمیمی مبنی 
بر ایجاد پایگاهی دریایی در کشــوری دیگر گرفته شود، جمهوری 
اسالمی قطعا و مسلما از طریق مکانیســم های مبتنی بر قوانین و 
مقررات بین المللی در این زمینه اقدام خواهد کرد و بدون توافق با 
کشور مقابل، چنین اقدامی را صورت نخواهد داد. چنان که تا کنون 
نیز ایران در تحقق اهداف و حل مســائل و بحران های بین المللی 
خود، همــواره از روش هــای مبتنی بــر عقالنیــت و مذاکره در 
چارچوب های متعارف بین المللی استفاده نموده است. نکته حائز 
اهمیت دیگر این اســت که مباحث مطرح شــده از سوی سرلشکر 
باقری، ناظر بر زمان حال نبــوده و احتمال و امکانــی در آینده را 
مطرح می کند؛ همچنین مباحث مذکور نه مباحثی عملیاتی، بلکه 
مباحثی مطالعاتی و بیانگر واقع گرایی و عقالنیت در حوزه مطالعه و 

سیاست گذاری نظامی بوده است. 
مســئله دیگری که باید به آن پرداخت این اســت که در سال های 
اخیر و نیز در حال حاضر ایران از ســوی مخالفانــش در منطقه و 
خارج از منطقــه با تهدیدهای متعــددی مواجه بوده اســت و در 
شــرایطی که آمریکا در کشــورهای مختلف منطقــه از جمله در 
عربســتان، کویت، قطر، عمان و امــارات دارای پایگاه های نظامی 
زمینی، هوایی و دریایی اســت، به شــکلی که ایران را در محاصره 
دارند، ایران چگونه می تواند نســبت به چنین تهدیدی بی تفاوت 
باشد؟ در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کردکه سوریه خط مقدم 
مبارزه با رژیم صهیونیستی دانسته می شــود؛ بنابراین اگر زمانی 
تصمیم بر ایجاد پایگاهی نظامی در این کشــور اتخاذ شود، بر پایه 

اهداف استراتژیک جمهوری اسالمی خواهد بود. 
این مسئله در مورد یمن نیز به گونه ای دیگر صادق است. چنان که 
قسمت هایی از یمن، مشرف به تنگه باب المندب، به عنوان منطقه 
ای استراتژیک شناخته می شــود که همواره مورد تهدید است از 
جمله تهدید دزدان دریایی که تاکنون نیروی دریایی ایران بسیاری 
از حمالت آنها را دفع کرده اســت؛ اما اگر این تنگه به دست آمریکا 
و متحدانش بیفتد، مســلما برای منافع و امنیت ملی ایران تهدید 

بزرگی خواهد بود. 

 سوریه خط مقدم 
مبارزه با رژیم 
صهیونیستی 

دانسته می شود؛ 
بنابراین اگر زمانی 

تصمیم بر ایجاد 
پایگاهی نظامی 

در این کشور 
اتخاذ شود، بر پایه 

اهداف استراتژیک 
جمهوری اسالمی 

خواهد بود

یکشنبه، 7 آذر ماه، در گردهمایی فرماندهان مناطق دریایی که در ستاد نداجا )نیروی دریایی ارتش جمهوری  فروغ سلطانی
اسالمی ایران( برگزار شد، سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، ضمن تاکید 
بر لزوم حضور نظامی در دریاهای دور، این مسئله را بیان کرد که »شاید زمانی امکان داشته باشد که در سواحل یمن و سوریه پایگاه 

]دریایی[ داشته باشیم و یا پایگاه هایی در جزایر به صورت شناور باشد.« 

به بهانه جو سازی اخیر رسانه های عربی؛

گزارش یک تحریف 

بیژن نوباوه وطن درباره ردشــدن ادعای ترور بیولوژیکی او در کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: واقعیت آن اســت  که اصال 

بررسی نکردند و هیچ کار تحقیقاتی درباره این موضوع صورت نگرفت. 
وی افزود: همه مدارک پزشــکی من وجود دارد. وقتی از آمریکا برگشــتم 
دو نوع سم در بدن من وجود داشــت؛ اما کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس که چنین موضعی درباره پرونده پزشکی من گرفت حتی 
یک مصاحبه هم با من انجام نداد. این فعال سیاســی اصولگرا درباره اینکه 
گفته می شود قصد داشته به آمریکا پناهنده شود گفت: این حرف ها برای 
دوهزارسال پیش است، خیلی صحبت ها هم می کنند، همان موقع هم که 
می گفتند من در ایران بودم و داشــتم کار می کردم. کسانی که خودشان 
ســودای آمریکا دارند می گویند نوباوه می خواســته پناهنده شود. کدام 
پناهندگی، اینها حرف هایی چرت و پرت و بی ربط اســت. من همه چیزم 

ایران است و دوست دارم روزی که مردم در ایران باشم. 

عکس روزیادداشت

اخبار

دیدار فرستاده ویژه روسیه 
در امور سوریه با رییس جمهور

صبح دیروز نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور سوریه با 
رییس جمهور روحانی دیدار کرد.

حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد

رییس جمهور امروز الیحه بودجه ۹۶ 
را به مجلس ارائه می دهد

سفیر ایران در نایروبی مطرح کرد:

پیگیری مستمر »سفارت ایران در 
کنیا« جهت آزادی دو وکیل ایرانی

دکتر غالمرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور 
از تایید حکم اعدام بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده فســاد 

نفتی در دیوان عالی خبر داد.
وی تصریح کرد: حکم اعدام مهدی شــمس و حمید فالح هروی 
 متهمان ردیف دوم و ســوم پرونده فســاد نفتی نقض و به شعبه

 هم عرض ارجاع شد.
دی ماه سال 93 بود که ســخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 
خود با خبرنگاران از صدور قــرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و 
گفت: قرار مجرمیت بابک زنجانی 2000 صفحه اســت و باید هر 
صفحه مطالعه شود و زمان می برد تا به مرحله تایید برسد و پرونده 
بسیار سنگین و شامل 209 جلد اســت که با ملزومات آن هر جلد 

200 صفحه دارد.
بررسی پرونده بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه 11 مهر ماه سال 
گذشــته جلســات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده 
فســاد نفتی، بر اســاس کیفرخواســت 237  به صورت علنی و به 
ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و دادگاه در بیست و شش جلسه و 

با حضور خبرنگاران به اتهامات این سه نفر رسیدگی کرد. 
در نهایت 16 اسفند ماه سال گذشته حکم این پرونده صادر و بابک 
زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شــمس متهم ردیف دوم و حمید 
فالح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام،رد مال و 

جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند.
این حکــم 16 فروردیــن ماه امســال در 318 صفحه به رســول 
کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی ابالغ و یادداشــت برداری از آن 

آغاز شد.
در نهایت این پرونده 20 اردیبهشــت به دیوان عالی رفت و اکنون 

در این مرجع قضایی در حال رسیدگی است.

 حســینعلی امیری معــاون پارلمانــی رییس جمهــور از حضور 
 حجت االسالم حســن روحانی در جلســه علنی امروز قوه مقننه 

خبر داد.
وی ادامه داد: رییس جمهــور با حضور در صحــن علنی مجلس 

الیحه بودجه سال 96 کل کشور را به قوه مقننه ارائه می دهد.
الیحه بودجه ســالیانه کشــور هر ســاله طبق آیین نامه داخلی 

مجلس باید تا  15 آذر از سوی دولت به پارلمان ارائه شود.
حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور روز 11 آذر در جلسه 
شورای اداری استان خراسان رضوی گفته بود، الیحه  بودجه سال 

96 یکشنبه 14 آذر به مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود.
وی بودجه عمومی کشور در سال آینده را حدود 320 هزار میلیارد 
تومان دانسته و تصریح کرده بود که  از این رقم قصد داریم   60 هزار 
میلیارد تومان را به بودجــه عمرانی اختصاص دهیم که این میزان 

در بودجه عمرانی برای اولین بار در  کشور، رقم می خورد. 
وی تاکید کرده بــود: در تدویــن بودجه ســال 96 توجه خاص 
 و ویژه ای بــه موضوع اشــتغال و 4 بخــش مهــم  آب، فاضالب، 
محیط زیست و توسعه شبکه ریلی کشور شده  و اعتبارات ویژه ای 

نیز برای حل مشکالت در این بخش ها اختصاص یافته است. 

هادی فرج وند ســفیر ایــران در کنیــا درباره جزییــات آخرین 
پیگیری ها در مــورد آزادی دو وکیل ایرانی گفــت: در تاریخ 29 
نوامبر 2016 دو وکیــل ایرانی به نام های عبدالحســین صفایی 
و ســید نصرا... ابراهیمی از اســاتید دانشــگاه و وکالی رســمی 
دادگســتری که از ســوی خانواده دو زندانی ایرانــی در کنیا به 
منظور پیگیری و مشاوره حقوقی زندانیان مذکور به نایروبی سفر 
کرده اند، در بازگشــت از دیدار با زندانیان، به درخواست نیروهای 
امنیتی یک طــرف ثالث به اتهام فیلمبــرداری متوقف و به پلیس 

کنیا تحویل داده شدند. 
وی گفت: ایــن دو نفــر پس از پاســخ به ســواالت پلیــس و با 
پیگیری هــای به عمل آمــده و رفع ســوءتفاهم آزاد شــدند؛ اما 
متاسفانه سوء اســتفاده و ورود برخی طرف ثالث به این موضوع، 
منجر به بازداشــت مجدد دو وکیل مزبور از ســوی پلیس کنیا در 

روز پنجشنبه شد.
ســفیر ایران در کنیا تصریح کرد: ســفارت جمهوری اســالمی 
ایــران در نایروبــی با اظهار تاســف شــدید از انتشــار اخبار بی 
اساس و سوءاســتفاده رســانه ای از این اتفاق، اعالم می دارد این 
اخبار و تحرکات با هدف تخریب روابط دوســتانه و رو به توســعه 
جمهوری اســالمی ایران و کنیــا صورت گرفته اســت و از دولت 
کنیا انتظــار دارد اقدامــات موثری برای روشــن ســازی افکار 
 عمومی و جلوگیری از سوء اســتفاد ابزاری از اینگونه اتفاقات را به 

عمل آورد.  
وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با توجه به هویت شناخته 
شــده وکالی مذکور، روند رســیدگی به این رویــداد تحت تاثیر 
خبرسازی های بدخواهان روابط دو کشور قرار نگرفته و با پیگیری 
جدی و تعامل مســئوالنه دولت و قوه قضاییه کنیا، دو شــهروند 

ایرانی فورا آزاد شوند.

مسعود پزشکیان، با انتقاد از برخی رفتارها در قبال نمایندگان 
مجلس، اقدامات خالف قانــون را به ضرر کل نظــام و قوای 
سه گانه دانســت و اظهار کرد: می آیند مسئله ای را که راحت 
می شــود با آن برخورد کرد به یک چالش کشــوری تبدیل 

می کنند و تنها کســی که بــا این اعمال خالف قانون ســود 
می برد دشمن است.وی ادامه داد: متاسفانه برخی خواسته یا 
ناخواســته دارند کاری انجام می دهند که بهانه به دست افراد 
سوء استفاده گر داخل کشور داده می شود و سوژه تفرقه افکنی 
رســانه های خارجی و معاند را فراهم می کنــد در حالی که 
می شــود در چهارچوب قانون به راحتی این مسائل را فیصله 
داد. نایب رییس مجلس شورای اســالمی با اشاره به ماجرای 
اقدام به دســتگیری محمود صادقی، ورود بزرگان مملکت را 

در این جریانات الزم دانست و خاطرنشان کرد: ما نمی گوییم با 
کسی که خالف کرده است برخورد نشود، اما برخورد هم نباید 
به صورتی باشد که باعث شــکاف و دعوا و تعمیق اختالفات 
شود. پزشکیان با اشــاره به تعامل ســه قوه، ثبات مملکت را 
در انسجام بین قوا دانســت و تاکید کرد: اگر قوای سه گانه با 
یکدیگر اختالف پیدا کنند، پایه های مملکت سســت خواهد 
شد، قوا باید انســجام خود را با هم حفظ کنند و در چارچوب 

قانون با منطق  جلو بروند.

پزشکیان:

ثبات مملکت در سایه انسجام بین 
قوا شکل می گیرد
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يادداشت ارز

پیشنهاد سردبیر:
بازار خودرو نیمه جان شد

طرح جايگزينی پرايد و پژو 405 
اجرا می شود

بازار خودرو نیمه جان شد

فرصت طاليی خودروسازان

»المبورگینی اونتادور« 
شاه خودروی ايران در شهر تبريز

  معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معــدن و تجارت گفت: طرح 
جایگزینی سواری پراید و پژو 405 به تدریج اجرا می شود و تولید 
این خودروها با توجه به رعایت استانداردهای موجود در کشور ادامه 
دارد. محســن صالحی نیا افزود: طرح جایگزینی این 2 خودرو در 
ســال های آینده و زمانی اجرا می شود که خودروهای جایگزین از 
اقبال مردمی و اســتانداردهای الزم در کشور برخوردار باشند. وی 
ادامه داد: بیش از 90 درصد تولیدات صنایع خودروســازی کشور 
در داخل انجام شده و 10 درصد باقی مانده مربوط به خودروهایی 

است که در کشور مونتاژ می شوند.

کاهش دمای هوا در آخرین روزهای پاییز، باعث شــد که مراجعه 
مشتریان به بازار خودرو کمتر از گذشته شود. 

عمق رکود در بازار خودرو بیشتر و بیشتر می شود و عامل اصلی این 
موضوع به نظر می رسد سرد شدن هوا باشد که موجب شده تقاضا 
برای خرید خودرو در بازار کم شود؛ اگرچه تعطیالت مناسبتی طی 

یکی دو هفته گذشته نیز در این موضوع بی اثر نبوده است. 
گزارش ها حاکی از آن است که اگرچه هر ساله در پاییز بازار خودرو 
در رکود به ســر می برد، اما این رکود در دوره اخیر بی سابقه بوده و 

عمق آن بیشتر است. 

اگر چه پنجشنبه گذشــته بازار ارز روز آرامی داشــت، با این حال 
افزایش ناگهانی قیمت دالر ظرف هفته گذشــته صاحبان برخی 
از صنایع را نگران کــرد. قیمت دالر در هفته یاد شــده از 3هزار و 
683تومان به 3 هزار و 818 تومان رسید. در این بین قیمت جدید 
ثبت شــده برای دالر، رکورد جدیدی برای این ارز طی چهار سال 
گذشته به حســاب می آید، حال آنکه نوســان آن بخصوص برای 
خودروســازان، یادآور روزهایی همراه با روند صعودی هزینه های 
تولید است. ســوالی که مطرح می شود این اســت که صعود نرخ 
ارز به ســود خودروسازان اســت یا به ضرر آنها؟ در این زمینه یک 
کارشناس صنعت خودرو معتقد است که نخستین مزیت افزایش 
نرخ ارز برای خودروسازان این است که در ازای هر دالری که از راه 
صادرات کسب می کنند، ریال بیشتری به حساب آنها وارد می شود؛ 
به همین دلیل هم افزایش نــرخ ارز  برای تولیدکنندگان صنعتی 
خوشایند است. این کارشناس همچنین تاکید می کند که صادرات 
نیز در شرایط خاصی می تواند به سود خودروسازان باشد که یکی از 
آن شرایط این اســت که خودروهای صادراتی شان وابستگی ارزی 
کمتری داشــته باشــد. وی عنوان می کند هرچند قطعاتی که در 
کشور تولید می شوند هم از نوسانات نرخ ارز تاثیرپذیری دارند، اما 

در مجموع افزایش داخلی سازی به نفع صادرات است.

نمايشگاه خودرو

عکس روز

رییس اتحادیــه میادین میوه و تــره بار اصفهان با اشــاره به افزایش 
20درصدی قیمت خیار نســبت به 10 روز گذشته، گفت: با برداشت 
مرکبات توســط باغداران شــمالی، قیمت این محصــوالت در بازار 
اصفهان نسبت به هفته گذشــته 35 درصد کاهش یافته است. ناصر 
اطرج درخصوص وضعیت بازار میوه، بیان داشت: نرخ مرکبات شمال 
نسبت به هفته گذشته بین 30 تا 35 درصد کاهش داشته اما قیمت 
مرکبات جنوب بدون تغییر باقی مانده اســت. به گفته وی، باغداران 
شمالی از ترس ســرد شدن هوا و ســرما زدگی محصوالتشان، کمی 
زودتر اقدام به برداشت مرکبات کرده اند که این موجب کاهش قیمت 
محصوالت شده اســت. اطرج افزود: با توجه به بارش های شدید در 
هرمزگان و تاخیر در برداشــت خیار، نرخ انواع ایــن محصول در بازار 
اصفهان نسبت به 10 روز گذشته حدود 20 درصد افزایش یافته است.

معاون اداره کل راهداری، حمل و نقل و پایانه های اصفهان، با اشــاره 
به استقرار 100 اکیپ راهداری در طرح زمســتانه در سطح راه های 
اســتان، گفت: با وجود بارش باران طی روزهای گذشته تمام راه ها و 
محورهای مواصالتی استان اصفهان، باز و تردد در آنها به صورت روان 
انجام می شــود. فرزاد دادخواه درخصوص آخریــن وضعیت راه های 
اســتان با توجه به بارش های اخیر، اظهار داشت: با وجود بارش باران 
طی دو روز گذشته در اکثر نقاط استان بخصوص غرب، جنوب، مرکز 
و شــمال شــرق، تردد در تمام محورهای اصفهان روان بوده و مسیر 
مسدودی نداریم. وی با اشــاره به اینکه 100 اکیپ در طرح زمستانه 
راهداری، در راهدارخانه های دائمی و موقت اســتان اصفهان مستقر 
هســتند، افزود: عالوه بر این، برای مناطق صعــب العبور و برف گیر، 

شن و نمک زمستانی در سطح استان اصفهان تامین شده است.

ريیس اتحاديه میادين میوه و تره بار اصفهان گفت:

ارزان شدن 35 درصدی 
مرکبات شمال

استقرار 100 اکیپ راهداری 
زمستانه در راه های استان

بدهی میلیاردی وزارت راه و شهرسازی به شرکت »ریف«، 
بزرگ ترین کارخانه تولید رنگ استان اصفهان، سبب اخراج 

صدها کارگر از این کارخانه شده است.
نوزدهم خرداد ماه امســال بود کــه رییس جمهور در جمع 
اعضای شوراهای عالی کشــور گفت: »مردم پیش از برجام 
هر روز با یک تحریم جدید مواجه بودنــد؛ اما اکنون و بعد از 
برجام، هر روز یک گشایش در امور حاصل می شود که جای 

شکرگزاری دارد.« 
در همان روزها بود که خبر تعطیل شدن کارخانه بزرگ اَرج 
به عنوان بزرگ ترین گشایش بعد از برجام به تیتر یک اخبار 
اقتصادی کشور تبدیل شد و پس از آن کارخانه های بزرگ 
و کوچک دیگری نیز به سرنوشــت ارج دچار شدند. اما این 
»گشایش« را هزاران کارگری باید معنی کنند که نام آنها در 
لیست سیاه کارگران اخراجی و تعدیل شده صنایع بزرگ و 
کوچکی قرار گرفته که این روزها معنی بی پولی را بهتر از هر 

زمان دیگری درک می کنند.
بیکار شــدن 15هزار کارگر اصفهانی در 6 ماهه نخســت 
امســال و بدهی 6 تا 9 ماهه بیش از 100 کارخانه تولیدی 
به کارگران، رشــد بیمه بیکاری و افزایش 2/1درصدی نرخ 
بیکاری نسبت به سال گذشته، خود گویای همه چیز است. 
اینها آمار و ارقامی است که رییس خانه صنعت و معدن ایران 
مطرح می کند که ریاست اتاق بازرگانی استان اصفهان را نیز 

برعهده دارد. 
عبدالوهاب سهل آبادی می گوید: متاسفانه نرخ رشد بیکاری 
در استان اصفهان نسبت به سال گذشته 2/1درصد افزایش 
پیدا کرده و این در حالی اســت که در اصفهان 8 هزار واحد 
صنعتی و معادن مختلــف وجــود دارد. وی ادامه می دهد: 
رشد بیمه بیکاری نیز در این استان در سال جاری 27 درصد 
افزایش یافته است، در مجموع از فروردین تا شهریور امسال 
حدود 15 هزار کارگر بیکار شده اند و بیش از 103 کارخانه 
تولیدی استان هم حقوق معوق بیش از 6 تا 9 ماهه در بخش 

کارگری دارند.
ریف، بــه عنــوان کارآفرین نمونه کشــور در ســال 91، 

تولیدکننده محصول نمونه کشــور و واحــد تولیدی نمونه 
کشور در ســال 93 اما با روزهای اوج خود فاصله گرفته؛ تا 
جایی که حتی مجبور است فرم اخراج صدها نفر از کارگران 
خود را امضا کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی، در نشست اخیر خود با خبرنگاران، برای نخستین 

بار از وضعیت مالی شرکت ریف صحبت کرد. 
ســمیه محمودی کــه در نشســتی خبری پاســخگوی 
خبرنگاران شهرستان شــهرضا بود، درباره وضعیت شرکت 
ریف گفت: شرکت ریف مبلغ 620 میلیارد ریال از وزارت راه و 
شهرسازی طلبکار است اما به دلیل عدم پرداخت این بدهی، 

مجبور به اخراج 400 نفر از کارگران خود شده است.
وزارت راه هربار بابت بدهی های خود مبلغ کمی 

پرداخت می کند
مدیرعامل کارخانه خودرنــگ، از کارخانجات زیرمجموعه 
شرکت ریف، درباره وضعیت این کارخانه می گوید: شرکت 
ریف از چندین دستگاه و نهاد طلبکار است، عمده آنها یکی 
از شرکت ها با حدود 18 میلیارد تومان بدهی است، عالوه بر 
این شهرداری ها و وزارت راه و شهرســازی نیز به ما بدهکار 

هستند.
رســول باطنی ادامه می دهــد: وزارت راه نیاز مــا را تامین 
نمی کند، هر بار بابت بدهی ســنگینی که دارند مبلغ کمی 
پرداخت می کنند، از سوی دیگر فشار بانک ها نیز وجود دارد، 
سررسید پول ها رسیده و تمدید نمی کنند، ال سی برای ما باز 
نمی شود و در مجموع به دلیل کمبود نقدینگی نمی توانند 

بدهی های خود را پرداخت کنند.
تسهیالت دولت شامل حال ريف نشد

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان 
چندی پیش از آغاز پرداخت تســهیالت به واحدهای دچار 
مشکل در اصفهان خبر داده بود. اسرافیل احمدیه با اشاره به 
 ثبت نام 4 هزار و 500 واحد برای استفاده از تسهیالت، گفت: 
1000 میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی استان 
اصفهان اختصاص یافت؛ اما باطنــی عنوان می کند که این 

تسهیالت شامل حال شرکت ریف نشده است. 
وی با اشــاره به تعداد کارگران اخراجی این شرکت به دلیل 
بدهی ها می گوید: از 900 کارگر، حدود 400 نفر از مجموعه 

جدا شده اند و اکنون با کمتر از 500 کارگر کار می کنیم.

گشايش های پسابرجام يکی يکی رو می شوند؛

اخراج 400 کارگر اصفهانی

نگاه روز

فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان 
گفت: طی 3 سال گذشــته با اختصاص 100 میلیارد 
تومان تسهیالت اقتصاد مقاومتی، 8 هزار و 500 طرح 
در اصفهان، فعــال و برای بیش از 15 هزار نفر شــغل 
ایجاد شده است. ســردار غالمرضا ســلیمانی درباره 
حمایت ســپاه صاحب الزمان)عج( از اجرای طرح ها و 
تحقق عرصه های اقتصاد مقاومتی در اســتان اصفهان 
اظهار داشت: طی 3 سال گذشته 100 میلیاردتومان 
تسهیالت اقتصاد مقاومتی به عموم مردم و بسیجیان 
در سراسر اســتان اصفهان اختصاص یافته است. وی 
افزود: در این مدت، 8 هــزار و 500 طرح، فعال و برای 
بیش از 15 هزار نفر شغل ایجاد شده است، همچنین 
برنامه های آموزشی و حمایتی توسط بسیج سازندگی 
اســتان اصفهان برای داوطلبان درنظر گرفته شــده 
اســت. فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( با اشاره به 
برگزاری همایــش طالیه داران اقتصــاد مقاومتی در 
اســتان اصفهان، گفت: این همایش با حضور فعاالن و 
نخبگان اقتصاد مقاومتی از شهرســتان های مختلف 
اســتان در عرصه تولید و اشــتغال مولد برگزار شد و 
شــرکت کنندگان، طرح ها، ایده ها و تجربیات خود را 
در اختیار سایر شرکت کنندگان و مسئوالن حاضر در 

مراسم قراردادند. 
وی با تاکید بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی و انجام 
اقدامات عملی در ایــن حوزه تصریح کــرد: می توان 
با اســتفاده از تجربه افرادی که در عرصه های اقتصاد 
مقاومتی موفق بودند، نوعی الگوســازی در اســتان 
اصفهان را رقم زد و در راســتای اقتصــاد مقاومتی در 

عرصه اقدام و عمل قدم های اساسی برداشت. 
ســردار ســلیمانی اظهار داشــت: با ارائــه آموزش و 
تسهیالت و با همکاری مسئوالن بخش های مختلف، 
می توان تحرکی در تولیــد و بازار  اقتصادی اســتان 
اصفهان که یکی از استان های برتر در حوزه اقتصادی 
اســت، ایجاد کرد. وی گفت: امروزه بسیاری از جوانان 
استان اصفهان داوطلب ایجاد اشتغال در استان هستند 
و به حمایت نیاز دارند. وی درباره راهکارهای عملیاتی 
شدن اقتصاد مقاومتی گفت: الزم اســت با استفاده از 
الگوهای مختلف و ظرفیت موجود، با تالش، کوشش 
و مجاهدت، تکیه بر روحیه بســیجی و جلب همکاری 
مســئوالن، اقدامات عملــی الزم در حــوزه اقتصاد 
مقاومتی را انجام داده و کاستی ها را به سرعت جبران 

کرد تا مسیر برای حضور مردم در اقتصاد هموار شود.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( گفت:

پرداخت 100 میلیارد تومان تسهیالت 
اقتصادمقاومتی در اصفهان

ديدگاه

در ابتدای فعالیت دولت یازدهم در سال 92 نسبت معوقه ها به 
تسهیالت بانکی حدود 14 درصد بود اما با مجموعه اقدام های 
انجام شده، این نسبت کاهش یافته اســت. رییس کل بانک 
مرکزی ایران، آبان امسال با اشاره به عزم دولت تدبیر و امید در 
اصالح نظام بانکی کشور گفت: نسبت کل مطالبه های معوق 
بانکی کشور، با کاهش چهار درصدی از 15 به حدود 11درصد 
رسیده است. ولی ا... سیف افزود: این نسبت با برنامه ریزی های 
در دست اجرا، در آینده ای نه چندان دور به زیر 5درصد کاهش 
خواهد یافت. بر اساس آخرین آمار اعالم شده از سوی اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در اردیبهشت امسال، 
معوقه های بانکی در کشــور بیش از 900هــزار میلیارد ریال 

است.
معوقه های بانکی در اصفهان

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان اصفهان در گفت وگو 
با ایرنا، حجم مطالبه های سیستم بانکی این استان را تا پایان 
شــهریورماه گذشــته 49 هزار میلیارد ریال اعالم کرد. سید 
محمد حســینی با اشــاره به اینکه این مقدار نسبت به پایان 
ســال 1394 با 19درصد رشد همراه بوده اســت، افزود: روند 
وصول مطالبه ها چندان مناســب نیســت.  وی مطالبه های 
معوق را یکــی از موانع مهم در افزایش گــردش پول و اعطای 

تســهیالت، عنوان و از آن به عنوان قفلی بــر منابع بانکی یاد 
کرد. دبیر شــورای هماهنگی بانک های اصفهان، همچنین 
وضعیت منابع بانک های )تحت نظارت بانک مرکزی( استان 
را 659 هــزار میلیارد ریــال و مصارف را 523 هــزار میلیارد 
ریال تا شهریور امســال، اعالم و تصریح کرد: این آمار حاکی 
از تخصیص 80درصدی منابع اســتان در قالب مصارف است. 
رییس اداره امور شــعب بانک ملی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: سیاست های کلی و تعریف شده در جلسه های کمیسیون 
هماهنگی بانک های اصفهان، در جهت کمک به تولید و اقتصاد 
استان است. حسینی، برگزاری جلســه با ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید و همچنین شــورای گفت وگــوی دولت و بخش 
خصوصی، همکاری با خانه صنعت، معدن و تجارت و تسریع در 
اعطای تسهیالت به بنگاه های کوچک و زودبازده را گام هایی 
برای تســهیل امور فعاالن اقتصادی دانست و اظهار امیدواری 
کرد که در ماه های پایانی امســال، فعالیت هــا و اقدام های 
سیستم بانکی بیش از پیش در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی 

و منویات رهبر معظم انقالب و دولت موثر باشد.
يک کارشناس: فعاالن اقتصادی قادر به پرداخت 

سود  بانکی نیستند
مســئول کمیته بانک، بیمه و بورس اتــاق بازرگانی اصفهان 

نیز درباره معوقه های بانکی گفت: فشــار بانکی روی فعاالن 
اقتصادی در شــرایط رکود، زیاد اســت در حالی که در دیگر 
کشورها نرخ سود تســهیالت بانکی در زمان رکود اقتصادی، 
پایین می آید. مصطفی متین راد افزود: بر اساس ابالغیه بانک 
مرکزی، نرخ سود تسهیالت حداکثر باید 18درصد باشد اما در 
عمل مشاهده می شود که برخی از بانک ها با اعمال روش های 

خاص، بین 25 تا 30 درصد سود می گیرند.
متین راد تصریح کرد: وقتی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 
با مســائل و مشــکالت دیگری مانند بیمه، مالیــات و رکود 
اقتصادی مواجهند، چگونه می توان از آنها انتظار داشــت که 
سود ســنگین بانکی را به موقع پرداخت کنند. وی با تاکید بر 
اینکه وام گیرنده به نوعی شریک بانکی محسوب می شود، ادامه 
داد: در این شرایط باید بانک ها به مشتریان خود کمک کنند 
نه اینکه به دنبال اعمال روش هایی برای افزایش سود باشند؛ 
زیرا این کار باعث می شــود بانک و تســهیالت گیرنده هر دو 
آسیب ببینند. وی دنباله روی بانک ها از موسسه های مالی و 
اعتباری غیر مجاز را از دیگر دالیل افزایش مطالبه های بانکی 
خواند و گفت: بسیاری از موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز 
به دلیل نوع فعالیت خود و ضعــف نظارت بانک مرکزی، اقدام 
به جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری آنها در بخش های 
خاص کردند؛ هرچند برخی از آنها پس از سرمایه گذاری دچار 
آسیب شــدند. وی ادامه داد: تعدادی از بانک های کشورمان 
نیز دنباله رو این موسسه ها و برخی از رویه های نادرست آنها 
شدند اما دچار آسیب شــده و فعاالن اقتصادی را نیز با مشکل 
مواجه کردند. این کارشناس بانکداری، از دیگر دالیل افزایش 
معوقه های بانکی در سال های گذشته را بی توجهی بانک ها به 
وثیقه های وام گیرندگان و عدم اعتبارسنجی دقیق از مشتریان 
خواند. متین راد، ابالغ تسهیالت تکلیفی و دستوری به بانک ها 
را یکی دیگر از عوامل افزایش معوقه ها خواند و گفت: عده ای 
از وام گیرندگان به دلیل اینکه این تسهیالت، دولتی است، در 
پرداخت اقساط کوتاهی می کنند. این کارشناس بانکداری با 
بیان اینکه تســهیالت تکلیفی در دولت یازدهم نسبت به دو 
دولت قبلی، کمتر شده است، افزود: با این حال روند پرداخت 
تسهیالت در بانک ها به دلیل مشکالت منابع مالی کند شده 
که این روند انتقاد مسئوالن از جمله استاندار اصفهان را نیز به 
همراه داشته است. استاندار اصفهان آذر ماه امسال در جلسه 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان اصفهان گفت که 
مجموعه بانک ها، انتظارهای مدیریت این استان را در پرداخت 

تسهیالت به واحدهای صنعتی کوچک برآورده نکرده اند. 
34 بانک و موسسه مالی و اعتباری و قرض الحسنه با یکهزار و 

517 شعبه در استان اصفهان فعال است.

روند وصول مطالبات سیستم بانکی مناسب نیست

49 هزار میلیارد ریال معوقه بانکی در اصفهان

 روند پرداخت 
تسهیالت در بانک ها 

به دلیل مشکالت 
منابع مالی، کند شده 

که اين روند انتقاد 
مسئوالن از جمله 

استاندار اصفهان را 
نیز به همراه داشته 

است

معوقه های بانکی به معنای مطالبه های بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی است که پس از دريافت تسهیالت، اقساط آن 
را پرداخت نکرده اند. در نظام بانکداری بین المللی، نسبت معوقه های بانکی به تسهیالت ارائه شده از سوی بانک ها، 

حداکثر بايد حدود پنج درصد باشد و باالتر از اين میزان، به معنای وارد شدن بانک به يک دوره ريسک است.

ريالنام ارزپرچم

31869     1 دالر آمریکا

35952     1 یورو

23581          1 دالر کانادا

33342         1 فرانک سوئیس

3569         1 کرون سوئد

3893         1 کرون نروژ

4572          1 کرون دانمارک

468         1 روپیه هند

9392     1 لیر ترکیه

8740        1 درهم امارات

39962       1 پوند انگلیس

قیمت انواع رايج ارز در بازار

بازار

قیمت انواع دستگاه فکس در بازار

Panasonic KX FM388 -  پاناسونیک

405،000
تومان

457،000
تومان

Panasonic Fax KX-FL612 -  پاناسونیک

970،000
تومان

1،350،000
تومان

KX-MB2085CX -  پاناسونیک لیزری چند کاره

49،000
تومان

88،000
تومان

KX-MB2090 -  پاناسونیک چندکاره

900،000
تومان

1،100،000
تومان
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

دانشمندان روسیه مغز مصنوعی ساختند

بیماران کلیوی که مجبور به انجام همودیالیز می شــوند اغلب با مشکالت 
جانبی بسیاری دســت و پنجه نرم می کنند. یکی از این مشکالت بیماری 
پاهای بیقرار اســت. محققان ایرانی برای رفع این مشکل، استفاده از کیسه 

آب گرم را توصیه کرده اند. 
بیماری »ســندروم پاهای بیقرار«، یک اختالل عصب شناختی در بیماران 
تحت همودیالیز اســت که موجب آشــفتگی فرد در زمان استراحت، عدم 
آسایش، مبتال شدن به استرس و به شکل ثانویه، تضعیف عملکرد و اختالل 

در فعالیت های شغلی و زندگی خانوادگی می شود.
در تالش برای یافتن درمان مناسب این مشــکل و به منظور بررسی تاثیر 
»کیسه آب گرم« بر شدت بروز این بیماری در بیماران همودیالیزی، گروهی 
از محققان دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید صدوقی یزد مطالعه ای انجام 

داده اند.
در این مطالعه که از نوع نیمه تجربی بــوده و روی بیماران مراجعه کننده به 
3 بیمارستان اســتان یزد انجام گرفته، 40 بیمار دارای نشانه سندروم پای 
بیقرار از کل بیماران مراجعه کننده به بخش همودیالیز به روش نمونه گیری 
تصادفی ساده انتخاب شــدند. 64 درصد افراد مورد مطالعه در گروه سنی 
60 سال و باالتر قرار داشتند. 61/5درصد این افراد نیز دارای سابقه درمان 

دیالیز برای مدت یک تا پنج سال بودند. 
پرسشنامه شدت نشانه های پای بیقرار، قبل و بعد از به کارگیری کیسه آب 
گرم، توسط افراد تکمیل شد و سپس داده ها توسط آزمون های آماری مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش که در »مجله علوم پزشــکی 
مازندران« انتشــار یافته، نشــان می دهد که  شــدت عالیم در 61 درصد 
بیماران، بعد از اســتفاده از کیسه آب گرم در ســطح متوسط قرار داشت و 

تفاوت نمرات دو مرحله، از نظر آماری معنی دار بود. 
محققان براساس نتایج پژوهش، اســتفاده از کیســه آب گرم را به عنوان 
روشی موثر، ایمن، کم هزینه و بخصوص با قابلیت استفاده توسط بیماران و 
خانواده هایشان، برای تسکین شدت عالیم پای بیقرار بیماران همودیالیزی 

پیشنهاد داده اند.

 محققان توصیــه می کنند اگر می خواهید عمر طوالنی داشــته باشــید 
ورزش هــای راکتــی انجام دهید. محققان دانشــگاه ســیدنی اســترالیا 
دریافته اند کــه در طول مدت 15 ســال مطالعه، افرادی کــه ورزش های 
راکتی نظیر بدمینتون، اســکوآش و تنیس بازی می کردند، 50 درصد به 
هر علتی جان خود را از دســت دادند.  همچنین بــازی ورزش های راکتی 
با کاهش 56درصدی ریســک مرگ ناشــی از بیماری قلبی در طول مدت 
مطالعه مرتبط بود. امانوئل استاماتاکیس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »شرکت در ورزش های خاص ممکن است فواید گوناگونی برای 

سالمت داشته باشد.«
این مطالعه شامل داده های ۸0 هزار فرد بزرگسال باالی 30 سال )میانگین 
سنی 5۲ سال( در انگلستان و اســکاتلند بود و این اطالعات بین سال های 
1۹۹4 تا ۲00۸ جمع آوری شــده بود.  محققان در این مطالعه، رابطه بین 
انواع مختلف ورزش ها و طــول عمر را ارزیابی کردند. آنهــا عالوه بر فایده 
ورزش های راکتی، دریافتند شــنا و ایروبیک )ورزش هــای هوازی( نیز با 
کاهش 30 درصدی مرگ زودهنگام به هر علتــی مرتبط بودند. دوچرخه 

سواری هم ریسک مرگ زودهنگام را تا 15درصد کاهش می دهد. 
یافته ها نشان داد مرگ ناشی از بیماری قلبی، 41 درصد در بین شناگرها و 

36درصد در بین ورزشکاران هوازی کمتر بود.

 تمامی افراد سیگاری با ریســک باالی حمله قلبی روبه رو هستند، اما طبق 
نتایج یک تحقیق جدید، ایــن تهدید در بین افراد زیر 50 ســال به مراتب 
بیشتر است. محققان بریتانیایی دریافته اند در مقایسه با افراد غیرسیگاری 
یا سابقا سیگاری در گروه سنی زیر 50 سال، ریســک حمله قلبی در افراد 
سیگاری گروه سنی مشابه حدود ۸/5برابر بیشــتر است. طبق این مطالعه 
مشخص شد افراد سیگاری در سنین باالتر هم با ریسک باالی بیماری قلبی 
مواجه هستند. در مقایســه با افراد سابقا ســیگاری و افراد غیرسیگاری در 
گروه سنی مشــابه، افراد سیگاری 50 تا 65 ســال، 5 برابر و افراد سیگاری 
باالی 65 سال ســه برابر بیشتر در معرض ریســک حمله قلبی قرار دارند. 
در این مطالعه، محققان به سرپرســتی دکتر اور گرچ از بیمارستان عمومی 
نورثرن انگلستان، داده های بیش از 1۷00 بیمار بزرگسال دچار حمله قلبی 

را مورد بررسی قرار دادند.
آنها دریافتند 4۸/5درصد افراد، ســیگاری، ۲۷ درصد، ســابقا سیگاری و 
۲4درصد، غیرسیگاری بودند. داده ها نشان داد افراد سیگاری فعلی در زمان 
بروز حمله قلبی، یک دهه جوان تر از افراد غیرســیگاری یا سابقا سیگاری 
بودند. در مقایسه با افراد غیرسیگاری، سیگاری های کنونی و قبلی دو برابر 
بیشتر دارای ســابقه بیماری قلبی و سه برابر بیشــتر دارای بیماری عروق 
پیرامونی بودند. در بیماری عروق پیرامونی، لختگی در عروق خون موجب 

محدودشدن جریان خون در پاها می شود.
در مجموع، افراد سیگاری بیش از ســه برابر افراد سیگاری و سیگاری های 

سابق، در معرض ریسک حمله قلبی قرار دارند.

سهیال یعقوبی متخصص طب ســنتی گفت: اســتفاده از انواع قرص ها و 
شربت های شیمیایی تنها راه درمان گلو درد و سرما خوردگی نیست بلکه 

می توان با استفاده از ترکیبات گیاهی به درمان موثر این عارضه پرداخت.
وی ادامه داد: یکی از خواص بسیار مفید لیمو ترش، درمان و بهبود سریع 
گلو درد اســت زیرا با ضد عفونی کردن بدن، تولید گلبول های ســفید را  

فعال تر کرده و سیستم ایمنی را در برابر بیماری تقویت می کند.
یعقوبی اظهار داشت: آویشن برای مقابله با آنژین، گریپ و برونشیت موثر 
است، تقویت کننده سیستم دفاعی بدن و ضدســرفه بوده و برای درمان 

گلودرد بسیار موثر است. 
وی اظهار داشت: برای استفاده  از آویشن 150میلی لیتر آب جوش را روی 
یک قاشق چای خوری پر آویشن بریزید، در ظرف را بپوشانید و اجازه دهید 
به مدت 10 الی 15 دقیقه دم بکشد. سپس محلول را صاف کرده و روزانه 
بعد از غذا 3 فنجان از این دم کرده را میل کنید. توجه داشــته باشــید که 
نباید بیش از 3 هفته مداوم از دم کرده  آویشــن استفاده کرد و بهتر است 
که زنان باردار برای استفاده  از آن به پزشک مراجعه کنند. این متخصص 
طب ســنتی بیان کرد: سرکه  ســیب سرشــار از ویتامین، ضدباکتری و 
ضدویروس است و سیستم ایمنی بدن را تحریک می کند. وی تصریح کرد: 
اســطوخودوس ضد درد التهاب بوده  و برای درمان بیماری های تنفسی 
مثل برونشیت بسیار موثر است. این گیاه گلودرد و سرفه را درمان می کند. 
یعقوبی یاد آور شد: ۲0 گرم اسطوخودوس را با یک لیتر آب جوش به مدت 
10 دقیقه بجوشانید، سپس محلول را از صافی رد کنید و روزانه 3 فنجان 

بنوشید. این کار را حداکثر 5 تا ۷ روز تکرار کنید.

درمان »پاهای بی قرار« 
با کیسه آب گرم! 

يافته های پژوهشی نشان می دهد؛

ورزش تنیس عمر را طوالنی می کند

مطالعه جديد نشان می دهد؛

سیگار، ريسک حمله قلبی را ۸ برابر 
افزايش می دهد

درمان معجزه آسای گلودرد 
با اين ترفندها

دانشمندان آکادمی علوم پزشــکی نیژنی نوگراد روسیه موفق به 
ساخت بافت های مغز در شرایط آزمایشگاهی شدند. ایرینا موخینا 
رییس گروه تحقیقاتی روسیه گفت: برای ساخت مغز مصنوعی از 
زیست ماده ای استفاده شــده که از موش ها به دست آمده است. 
وی افزود: اجزای جمع آوری شــده به یک لوله آزمایشگاهی ویژه 
منتقل شدند و تحت تاثیر فرآیندهای مختلف، یک شبکه عصبی 
ویژه با قابلیت به خاطر ســپردن و دارای حافظه تشــکیل شد. به 
گفته موخینا، این دستاورد جدید به زیست شناسان روسیه اجازه 
می دهد تا به مطالعه مســائلی بپردازند که پیشــتر در مکانیسم 
حافظه انسان ناشناخته بود و همچنین بتوانند داروهای جدیدی 
برای درمان اختالالت حافظه، مانند بیماری پارکینســون بسازند. 
دانشــمندان روســی از روش های منحصربه فرد خود براســاس 
یافته های تحقیقاتی اســتفاده کرده اند که به دلیل حساسیت این 

پروژه، تاکنون جزئیات آن اعالم نشده است.

یکی از محققان مهندســی بیومدیکال در دانشگاه کالیفرنیا 
ســعی دارد به وســیله یک پروتز به قدرت حافظه انســان 
بیفزاید. تئودور برگر هم اکنون مشغول آزمایش این حافظه 
روی انســان هاســت. پروتز حافظه می تواند به عنوان یک 

هیپوکامپوس مصنوعی در مغز فرد فعالیت کند.
هدف این دانشمند از خلق حافظه مصنوعی، تبدیل حافظه 
کوتاه مدت به بلند مدت و ذخیره آن به شــیوه ای است که 
بخش هیپوکامپــوس مغز انجــام می دهد. این پــروژه در 
صورت عملی شــدن، به افرادی که اختالالت حافظه دارند، 
کمک شایانی می کند. این دســتگاه کوچک را می توان در 
هیپوکامپوس فرد کار گذاشت تا نورون هایی را تحریک کند 
که حافظه کوتاه مدت را بــه بلند مدت تبدیل می کند. برگر 
امیدوار است پروژه اش راهگشای بیماران آلزایمری و افرادی 

باشد که دچار صدمات مغزی می شوند.

ساخت پروتز حافظه برای کمک 
به بیماران مبتال به آلزايمر

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

محققان می گويند:

بدخوابی های 
 متوالی؛ عامل 

ابتال به افسردگی

 مطالعات نشان می دهد افراد بزرگسال مبتال به بیخوابی، بیش از 
دیگران عالئم اضطراب و افســردگی را در زندگی تجربه می کنند. 
مطالعات همواره نشــان داده اند که خواب مختــل همواره قبل از 
افسردگی وجود داشــته اســت و نه بعد از آن. اما دلیل آن کامال 

مشخص نیست.
در یک مطالعــه متمرکز بر منطقه مغزی موســوم به »آمیگدال« 
یا بادامــه مغز که نقش مهمــی در میزان اضطراب و احساســات 
دارد، مشخص شد شرکت کنندگانی که 35 ساعت کمبود خواب 

داشــتند به هنگام قرارگیری در معرض تصاویــر منفی از لحاظ 
احساسی، در مقایسه با افرادی که کمبود خواب نداشتند، واکنش 

بادامه مغزشان بیشتر بود.
همچنیــن رابطه با بخش هایــی از مغز که تنظیــم کننده بادامه 
بودند، ضعیف تر به نظر می رسید؛ بدین معنا که شرکت کنندگان 
کمتر قادر به کنترل هیجانات و احساســات شان بودند. این یافته 
می تواند توضیح دهد که چگونه بدخوابی موجب بروز مشــکالتی 
نظیر افسردگی می شود. همچنین مطالعات دیگر نشان می دهند 

افراد مبتال به افسردگی یا در معرض خطر افسردگی، دارای میزان 
باالی التهاب در بدنشان هستند؛ از این رو سیستم ایمنی بدن آنها 
در تالش برای مقابله با عفونت یا التیام جراحات، به شــدت فعال و 
تحریک پذیر اســت. زمانی که فرد دچار بیخوابی می شود، ممکن 
است التهاب را نیز تجربه کند؛ از این رو التهاب می تواند در توضیح 

رابطه بین خواب و افسردگی موثر باشد.
به توصیه محققان، بهبود خواب می تواند به پیشــگیری یا درمان 

افسردگی کمک کند.

دانشمندان روسیه مغز مصنوعی 
ساختند

کارشناســان می گویند بهترین راه بــرای کاهش وزن 
پیاده روی است. در این مطلب هفت راهنمای پیاده روی 
برای کاهش وزن ذکــر خواهیم کرد که به وســیله آنها 
می توانید به طور موثر، امن و مداوم، تنها با یک پیاده روی 

ساده وزن کم کنید.
مسیرها را تغییر دهید

بهترین راه برای کاهــش وزن پیاده روی اســت. خیلی 
ساده است؛ اما وقتی مســیر پیاده روی شما خسته کننده 
شــود، چه اتفاقی می افتد؟ پــس راه را دور بزنید! از یک 
 مســیر همیشــگی اســتفاده نکنیــد. مســیرهایی که 

دار و درخت دارند، برای انتخاب مناسب ترند.
در باران راه برويد

یکی از بهترین راه ها برای کاهش وزن این اســت که در 
باران راه بروید. اما برای اینکه از بیماری های موسمی در 

امان بمانید، یادتان باشد که بارانی به تن کنید.
راه رفتن احساسی

زمانی که از دست شریک زندگی تان عصبی هستید و به 
کمی خلوت نیاز دارید، پیاده روی سریع را انتخاب کنید. 
این کار نه تنها به آرامش ذهن که بــه کاهش وزنتان نیز 

کمک خواهد کرد.
راه رفتن دقیقه ای

چه کسی را می شناســید که امروزه پر مشــغله نباشد؟ 

خیلی خوب اســت کــه در میانــه روز، پیاده روی های 
15دقیقه ای داشته باشــید. این پیاده روی های کوتاه، به 
شــما کمک خواهند کرد که وزن و اســترس تان کاهش 

پیدا کند.
پیاده روی های خانوادگی

پس از یک روز پر مشــغله کاری، چه خسته شده باشید 
و چه نه، گذراندن وقت با خانواده خیلی مهم اســت. یکی 
از بهتریــن روش هــای گذارندن وقت بــا  ارزش با دختر 
نوجوانتان این اســت که با او پیاده روی کنیــد. این نوع 
پیــاده روی عالوه بر ســالمتی، در بهبــود روابطتان نیز 

موثر است.

 مرحلــه رویــش دنــدان بــرای هــر کودکی ســخت و 
ناراحت کننده است.کودک در این مرحله از رشد تب کرده 
و بیمار و بهانه گیر می شــود و دیدن این بی قراری ها برای 
والدین او بسیار سخت اســت. پدر و مادر به هر پیشنهادی 
عمل کرده و هر روشــی را برای تســکین درد کودکشــان 
امتحان می کننــد. در این مطلب با چنــد روش موثر برای 

کاهش درد در مرحله رویش دندان آشنا می شویم:
۱. ماساژ لثه

برای این کار نیاز به یک انگشــت تمیز دارید، به آرامی و با 
اندکی فشار انگشــتتان را روی لثه کودک بکشید. این نوع 

ماساژ خارش و درد لثه را کمتر می کند.
۲.  کمپرس حوله سرد

یک حوله تمیز را در آب یا شــیر مادر و یا چــای بابونه )که 
خاصیت آرامبخشی دارد( خیس کرده و سپس در فریزر قرار 
دهید تا سرد شود. سپس حوله سرد و مرطوب را در اختیار 

کودک قرار دهید تا گاز بزند و درد لثه اش کاهش یابد.
۳.  غذاهای سرد

اگر کودکتان خوردن غذاهای جامد را شــروع کرده است، 
برای کم شــدن درد لثه اش می توانید از غذاهای سرد مانند 

پوره سیب یا ماست استفاده کنید.
4. مشغول کردن ذهن کودک

زمانی که کودک درد دارد و بهانه می گیرد ذهن او را به یک 

منظره یا یک فعالیت منحرف کنیــد، به عنوان مثال او را به 
حمام برده و با آب بازی و اسباب بازی های غوطه ور در آب 

مشغول کنید. 
در مواقع ناراحتی کودک، حتما او در آغوش گرفته، ببوسید 

و نوازش کنید.
 5. میوه سرد

برشی از میوه هایی مثل سیب و موز را در محفظه های توری 
مخصوص غذای کــودک )mesh feeder( قرار داده و به 
او بدهید تا گاز زده و بخورد؛ با ایــن کار هم میان وعده ای 
خوشــمزه برای کودک فراهم کرده اید و هم در کاهش درد 

لثه اش تاثیرگذار بوده اید.

چگونه درد رويش دندان در کودکمان را کاهش دهیم؟ )۱( انواع پیاده روی برای کاهش وزن )۲(

زيبايی

یک متخصص پوســت و مو گفت: پوســت افراد در 
همه نژادها از ســلول هایی به نام مالنوسیت تشکیل 
می شــود. دکتر امیر هوشنگ احســانی با بیان این 
موضوع گفت: مالنوســیت ها، رنگدانه های مالنین 
تولید می کننــد. در همه افراد تعداد مالنوســیت ها 
برابرند و تفاوت آنها در پراکندگــی و تراکم مالنین 

در پوست است.
وی با تاکید بر اینکه تقســیم بندی پوست بر اساس 
رنگ پوســت، از عدد 1 تا 6 صورت می گیرد، افزود: 
به عنوان مثال عدد یک مربوط به نژاد شــمال اروپا، 
اسکاندیناوی و افرادی است که کک و مک دارند و به 
این ترتیب اعداد ۲ تا 6  باقی می ماند. رنگ پوســت 
با عدد 5 مربــوط به مردم جنوب کشــور ما و عدد 6 

مربوط به پوست افراد آفریقایی است.
احســانی، بیمــاری »بــرص« یــا »ویتگیلــو« را 
معروف ترین بیماری دانست که در یک سفید پوست 
ایجاد می شود و ادامه داد: در این بیماری سلول های 
مالنوســیت یا رنگدانه ســاز از بین می روند و علت 
این خودکشــی سلولی هنوز مشــخص نشده است؛ 
که البته نمی توانیم به ایــن افراد توصیه کنیم مدت 
طوالنی مثال 5الی6 ســاعت زیر آفتاب قرار بگیرند؛ 
چرا که نور آفتاب ممکن اســت بیمــاری را در آنها 
تشــدید کند. مصرف ضدآفتاب نیز بــرای این افراد 

توصیه می شود.
وی در پاســخ به این پرســش که لکه های قهوه ای 
پوستی به چه علت به وجود می آیند، گفت: لکه های 
پوستی دامنه وسیعی دارند و زمینه پاتولوژیک همه 
آنها، افزایش رنگدانه پوست است اما با دالیل مختلف 
مثال لکه های پوســتی با نام مالســما که اولین بار 
در حاملگی مشاهده شــدند و به همین علت به آنها 

ماسک حاملگی هم گفته می شود.
احســانی در ادامه افزود: ایــن لکه هــا در آقایان و 
خانم هــای ازدواج نکرده کــه فرزندی هــم به دنیا 
نیاورده اند دیده می شــود. البته لیــزر درمانی برای 
مالسما توصیه نمی شــود؛ چون تاثیر چندانی بر آن 

نخواهد د اشت. 
علت ایــن لک هــا را بــه افزایش هورمون نســبت 
 می دهنــد؛ لکه های قهــوه ای رنگ دیگــری به نام 
کک و مک هســتند که نــور آفتاب آن را تشــدید 

می کند و ژنتیک هم در ایجاد آن نقش دارد.
وی در ادامــه توصیه کــرد: این افــراد حتما از ضد 
آفتاب، کاله، دستکش و عینک آفتابی استفاده کنند.

 لکه های پوستی چگونه
به وجود می آيند؟

مصرف داروها باعث ورم شکم می شود
برخــی از داروها باعث ورم شــکم افرادی می شــوند که با 
مشکالت گوارشــی درگیر هســتند. اگر روده ها حساس 
باشند مصرف هر چیزی و حتی مصرف دارویی مانند داروی 
ضدالتهاب یا یک آنتی بیوتیک نیز باعث ورم شکم می شود. 
باید بدانید که آنتی بیوتیک ها باعث برهم زدن تعادل فلور 
روده ها می شــود و به این ترتیب میــزان باکتری هایی که 
عامل تخمیر هســتند افزایش یافته و مشــکالت شــکمی 
بیشتر می شود. بنابراین توصیه می کنیم زمانی که مجبور 
به مصرف آنتی بیوتیک ها هستید در کنار آن از محصوالت 
غذایی پروبیوتیک )ماســت پروبیوتیک( اســتفاده کنید تا 

عوارض جانبی دارو کاهش پیدا کند.
عدم تعــادل فلور روده باعث بروز مشــکالت 

گوارشی می شود
باکتری های روده ما که به فلور روده شــهرت دارند در روند 
هضم غذا دخیل هستند؛ اما همه چیز مربوط به تعادل این 
باکتری هاســت. زمانی که برخی از باکتری هــا زیاد یا کم 

می شوند روند هضم غذا دچار مشــکل شده و ممکن است 
شکم ورم کند. در اکثر موارد عدم تعادل فلور روده به تغذیه 
نامناســب )مصرف چربی و پروتئین بیش از اندازه( مربوط 
می شــود. تنها راه برای ایجــاد تعادل فلــور روده پرهیز از 
مصرف مواد غذایی نامناســب است. در عین حال می توانید 
با مصرف مکمل یا مواد غذایی حــاوی پروبیوتیک به حفظ 
تعادل این میکروارگانیســم هــا کمک کنید. بــه عقیده 
متخصصان الزم است به شــیوه تغذیه نیز فکر کنید؛ یعنی 
بهتر است در حالت نشسته و با آرامش و تمرکز غذا بخورید. 
عالوه بر این باید نســبت به نحوه طبخ غذا نیز دقت کرد؛ به 
عنوان مثال بخارپز کردن باعث بهبود گوارش و هضم مواد 

غذایی می شود.
نفخ حاصل از مصرف مواد غذايی

افرادی که تحت استرس شــدید هستند در معرض عوارض 
سنگین آن روی گوارش و سالمت روده هایشان قرار دارند. 
استرس باعث تغییراتی در ترشح هورمون های فوق کلیوی 
می شود؛ این مکانیسم نیز التهاب روده ها را بیشتر می کند.

نفخ به دلیل تجمع گاز در روده ایجاد می شود که در نتیجه 
مکانیســم تخمیر بروز کــرده و باعث ورم و بزرگی شــکم 
می شــود. به گفته متخصصان باکتری های روده هر آنچه را 
که ســلول ها پس زده اند هضم می کنند؛ اما این باکتری ها 
نمی تواننــد از عهده برخی از مــواد غذایــی برآیند که به 
»فودمپ« ها )مواد غذایی حاوی قندهــای مورد نیاز فلور 
روده برای تخمیر( شهرت دارند. ارتباط نزدیکی بین مصرف 
فودمپ ها و بروز مشکالت گوارشی مانند گاز، نفخ، اسهال، 
یبوست و غیره وجود دارد. در این صورت الزم است مصرف 
فودمپ ها به طور موقت محدود شود. این مواد غذایی شامل 
برخی از میوه ها مانند سیب، گالبی، زردآلو و غیره و برخی 
از ســبزیجات مانند کلم ها، تــره فرنگی، آرتیشــو )کنگر 
فرنگــی( و حبوباتی مانند عدس، نخــود، لوبیا، محصوالت 
لبنی و غالت می شــود. البته یادتان باشــد که در صورت 
بروز نفخ نیــز حذف کامل این مواد غذایــی ضرورت ندارد؛ 
چون برای سالمتی الزم و ضروری هستند. فقط کافی است 
در مواردی که احســاس نفخ زیادی دارید مصرف این مواد 

غذایی را محدود کنید.
احتباس آب

احتبــاس آب در بدن و ورم آن نتیجه مکانیســمی اســت 
که طی آن، آب از بافت های بدن دفع نمی شــود؛ بنابراین 
مازاد آب بدن در شکم تجمع کرده و باعث ورم و بزرگی آن 
می شود. اما احتباس آب در بدن باعث بروز واکنشی فراتر از 
ورم شکم می شــود. بنابراین الزم است در ابتدا عامل اصلی 

این احتباس آب و عدم دفع آن بررسی شود.
وجود يک بیماری گوارشی نادر اما مزمن

در برخی شــرایط و البته در مــوارد نادر، ورم شــکم بر اثر 
عدم تعادل مزمــن روده بروز می کنــد. در این صورت پای 
یک بیماری گوارشــی مانند بیماری کرون، سندروم روده 
تحریک پذیر یا رکتوکولیت هموراژیــک یا التهاب زخمی 
شونده روده بزرگ در میان اســت. این بیماری ها مزمن و 

جدی هستند و باید مورد بررسی پزشکی قرار گیرند.
عدم تعادل هورمونی

بعضــی مواقع علت شــکم ورم کــرده و بــزرگ را باید در 
میزان هورمون ها جســتجو کرد. برخی هورمون ها مانند 
هورمون کورتیزول )هورمون استرس( یا هورمون انسولین 
که به تغذیه وابســته اســت، روی حجم و اندازه شکم تاثیر 
می گــذارد. بهتر اســت بدانید کــه عالوه بــر دو هورمون 
ذکر شــده، هورمون های دیگری نیز در ورم کردن شــکم 
نقش دارند. هورمون های زنانه نیز بــه ویژه در صورت ابتال 
به اختالل هورمونی یا قرار داشتن در دوره پیش از یائسگی 

روی اندازه شکم تاثیر دارند. 
اختالل هورمونی مربوط به یائســگی، باعث ایجاد تغییراتی 
در اســکلت خانم ها نیز می شــود. در این دوره قد خانم ها 
کمی خم شــده و چند ســانتی متری کوتاه تر می شوند و 
این تصور به وجود می آید که شــکم پیــدا کرده اند. اما در 
این حالت توزیع حجم جدید در شــکم به وجود آمده است 

و بنابراین تمام محتویات شکم برجسته تر دیده می شود.

به این دالیل شکم شما بزرگ می شود!

اگر با وجود تمام تالش هايتان موفق به کوچک کردن شــکمتان نمی شــويد بايد به دنبال داليلی باشید که مانع 
صاف شدن شکمتان می شود. در اين مطلب شــما را با اين عوامل پنهان که باعث دلسردی می شوند بیشتر آشنا 

می کنیم؛ لطفا با ما همراه باشید.

احتباس آب در 
بدن و ورم آن 

نتیجه مکانیسمی 
است که طی آن، 
آب از بافت های 

بدن دفع 
نمی شود؛ بنابراين 

مازاد آب بدن 
در شکم تجمع 

کرده و باعث 
ورم و بزرگی آن 

می شود
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پیشنهاد سردبیر: 
دریافت سیگنال از ماهواره، پس از گذشت ۵۰ سال از گم شدن!

معرفی نرم افزارمعما

 KineMaster اپلیکیشــنی برای ویرایــش فیلم و ویدیو 
 در اندروید اســت که این امــکان را در ســطحی حرفه ای 
در اختیار شما قرار خواهد داد. تقریبا کمتر موضوعی وجود 
 دارد که یک گوشــی اندرویــدی به  طــور پیش فرض قادر 
به انجام آن نباشد. اما یکی از معدود مواردی که به خصوص 
در نسخه  خام اندروید تعبیه نشــده است؛ اپلیکیشنی برای 
ویرایش فایل های ویدیویی اســت. KineMaster یکی از 
بهترین انتخاب هایی است که در این زمینه در اختیار دارید 
و از آنجایی که استفاده  حرفه ای و ســطح باال را اولویت اول 
خود قرار داده، یک ســر و گردن از اپلیکیشــن های مشابه 
 باالتر اســت و محیطی مشــابه بــا Power Director را 
به ارمغان می آورد. با KineMaster می توانید به ویدیوهای 
خود، آیتم های مختلفی همچون عکس، صوت، اســتیکر، 
نوشــته و حتی دســت خط اضافــه کنید تا یــک نتیجه  
شخصی ســازی شــده و جذاب را در انتها تحویل بگیرید. 
امکان برش زدن ویدیو ها نیز در برنامه وجود دارد تا بتوانید 
ویدیوهای طوالنی را به بخش های کوتاه تبدیل کنید یا تنها 

بخش مورد نظــر را از ویدیو جدا و فایــل اصلی آن را حذف 
کنید. افکت ها و فیلترهای تصویری نیز روی ویدیوی شــما 
 قابل اجرا خواهــد بود و موارد مختلفی همچون روشــنایی 
و ... را می تــوان در تصویــر ویدیــو تغییــر داد. صــدای 
 ویدیوهایی که توســط این برنامه Cut می شوند، به  صورت

Fade in/Fade out پخش خواهد شد تا فایل جداشده را 
به صورت یک ویدیوی طبیعی جلــوه دهد و از پخش و قطع 
ناگهانی آن جلوگیری کند. اگر قصد پیوند زدن چند ویدیو 
 KineMaster ،به هم و ســاخت یک ویدیوی واحد دارید
قادر به انجام این کار نیز هســت و در کنــار آن، افکت های 
متنوع و جذابی هــم برای تغییر ویدیوها برای شــما تعبیه 
کرده است. این اپلیکیشن از نمایش الیه بندی شده  ویدیو ها 
پشــتیبانی می کند که البتــه در این مورد خاص، گوشــی 
شــما باید به طور ســخت افزاری از این موضوع پشتیبانی 
 کند؛ از همین رو این ویژگی در تمام گوشــی های اندروید 

قابل استفاده نخواهد بود.
KineMaster با حجم تقریبی۴۰ مگابایت منتشــر شده 

است و برای اجرا به نسخه  ۴/1 یا باالتر اندروید نیاز دارد.
 شــما مــی توانیــد بــرای گرفتــن ایــن اپلیکیشــن 

به goo.gl/XgGe2f مراجعه کنید.

معمای  2۰17
 بدون استفاده از عمل تقســیم و فقط در یک دقیقه 
به معما پاسخ دهید شما چند بار می توانید عدد 315 

را از عدد 9563587۴ کم کنید؟

جواب معمای 2۰16
ابتدا خیار 1رو یک برش می زنیم ســپس خیار ٢ رو 
 کنار خیار 1گذاشــته و یک برش می زنیم و خیار 1

 و ٢رو از هم جــدا کرده و به خیار ٢یــک برش دیگر 
می زنیم این طوری خیار 1چهار بخش است و خیار 
٢چهار بخش و خیار سوم هم یک قسمت و سه برش 

که جمعا می شود 9 قسمت.

کســانی که به معمــای ٢۰16 پاســخ صحیح 
داده اند:

- سعید نیکشاهی از اصفهان.
لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 

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

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

 :KineMaster اپلیکیشن

ویرایش حرفه ای ویدیو در اندروید

امکان شروع جنگ به واسطه 
زباله های فضایی

بنابر گفته محققــان، افزایش مــداوم زباله هــای فضایی 
 که در اطراف کره زمین شــناور هســتند مــی تواند منجر 
به باال گرفتن تنش های سیاســی و حتی صف آرایی نظامی 
کشورهای مختلف شود. بر اســاس تحقیق محققان، حتی 
یک قطعه کوچک از این زباله هــا قدرت کافی برای تخریب 

یا از بین بردن ماهواره های نظامی را دارد.
این محققــان مــی گویند کــه قطعاتــی از موشــک ها 
 یا ســخت افزار هــای معلــق در فضا مــی تواننــد منجر 
به خطرهــای نظامــی ویژه ای شــوند؛ زیرا ممکن اســت 
یــک ماهــواره عملیاتی در حیــن پرواز بــا ایــن زباله ها 
برخورد کند ولی به اشــتباه تصور شــود که ایــن ماهواره 
به وســیله یک حمله بین المللی از جانب یک کشور از دور 
خارج شده اســت. آژانس فضایی آمریکا و روســیه در این 
 زمینه توانســته اند بیش از ٢3 هزار قطعه بــزرگ تر از1۰ 
ســانتی متر از این زبالــه های فضایــی را ردیابــی کنند، 
اما تخمیــن ها حاکــی از این هســتند که ممکن اســت 
نیــم میلیــارد زباله فضایــی در انــدازه های بــزرگ تر از 
1۰ ســانتی متــر در فضا وجود داشــته باشــد. همچنین 
شــمار قطعات کوچک تــر معلــق در فضا بــه میلیاردها 
 مورد خواهد رســید. بزرگ ترین خطری که ایــن زباله ها 
می توانند داشته باشند، در مدارهای پایینی زمین است، این 
زباله ها در این منطقه می توانند با ســرعتی برابر با3۰ هزار 
مایل بر ساعت به فضاپیماها برخورد کنند. این منطقه از فضا 
که در حدود1۰۰ تا1٢۰۰ مایل باالتر از ســطح زمین قرار 
دارد، منطقه ای است که بیشــترین ماهواره های نظامی را 
در خود جای داده است. بنابر گزارش ها، تاثیر این زباله های 
فضایی به خصوص بر روی ماهواره هــای نظامی موجب به 
 وجود آمدن خطر سیاسی خاصی است که ممکن است حتی 

به درگیری های نظامی نیز بینجامید. 
 عالوه بر این کشور صاحب ماهواره آسیب دیده نیز به سختی 
 می پذیرد که ماهواره آن کشــور توســط زباله های فضایی 

و تنها بر اساس یک حادثه از بین رفته است.

بعد از سقوط کاوشــگری که برای انجام یک فرود آزمایشــی در سطح مریخ 
 طراحی شــده بود، آینده پــروژه کاوشــگر ExoMars در هالــه ای از ابهام 
قرار گرفت.  با تمام این اوصاف، وزرای علوم کشــورهای اروپایی در شــورای 
آژانس فضایی اروپا که در لوسرن ســوییس برگزار شد، تصمیم گرفتند از این 
 پروژه حمایت کننــد. این ماموریت در واقع مرحلــه دوم از یک برنامه فضایی 
با بودجه 1/3 میلیارد یورو است که با هدف فرود آوردن یک کاوشگر در سیاره 
سرخ در سال ٢۰٢1 میالدی تعریف شده است. قرار است این کاوشگر از خاک 
مریخ نمونه برداری کرده و به جستجوی آثار بیوشــیمیایی از میکروب های 
زنده یا مرده بپردازد. البته احتمال توقف این پروژه تنها چالش آن نبوده است. 
در اصل قرار بود این پروژه با همکاری ناســا به انجام برســد، اما پس از عقب 

کشیدن ناسا از این پروژه، آژانس فضایی روسیه وارد میدان شد. 
در ماه می نیز به دلیل تاخیر در تحویل تجهیزات سخت افزاری، تاریخ پرتاب 

کاوشگر به مریخ، به مدت دو سال به تعویق افتاد.

محققان اروپایی موفق به ســاخت ســازه گنبدی شکلی شــده اند که عالوه بر 
زیبایی و تطابق با محیط زیســت در برابر طوفان و زلزلــه مقاومت فوق العاده ای 
دارد. کمپانی دانش بنیان اروپایی » بیو دامز « توانســته  یک سازه گنبدی شکل 
شیشــه ای مقاوم بســازد که با شــبکه فلزی مورد محافظت قرار گرفته است و 
می تواند به خوبی در برابر ســهمگین ترین طوفان ها نظیــر تورنادو و زلزله های 

سنگین مقاومت کند و به عنوان یک پناهگاه امن مورد استفاده قرار بگیرد.
طبق اعالم شــرکت » بیو دامز « این گنبدهــا در برابر طوفان هایی با ســرعت 
3٢۰ کیلومتر بر ســاعت و زلزله های 8/5 ریشــتری مقاومت می کنند و توانایی 
تحمل وزن٢۰ تن را دارند. ایــن گنبدها قابلیت پیاده ســازی در تمام مکان ها 
 را با ابعاد مختلــف دارنــد و مقاومت آنها بارها در شــرایط مختلف ســنجیده 
شده است. مسئوالن شــرکت » بیو دامز « اعالم کرده اند خریداران می توانند هر 
طرحی را برای داخل این گنبدها ســفارش دهند و حتی این امکان وجود دارد 
که با اتصال چند گنبد به صورت تونل، فضای بیشتری را در اختیار داشته باشند. 
تنها مشــکلی که می توان برای این ســازه ها در نظر گرفت غیر قابل جابه جایی 

بودن آنهاست چرا که پی آنها باید کامال مستحکم و ثابت باشند.

این محصول با عنــوان Path Breath and Fat Band با تجزیه و تحلیل 
مفصل متابولسیم انسان می تواند به کاسته شدن از وزن او کمک کند. 

عرضه این محصول به بحث و جدل در دنیای پزشــکی در مورد اثرات واقعی 
عرضه چنین تولیداتی نیز دامــن زده و در حالی که برخــی متخصصان آنها 
را تاثیرگذار می دانند، برخــی دیگر نیز در مورد کارآیــی و اثرگذاری عملی 

محصوالت مذکور تردیدهای جدی دارند.
 Path Breath and Fat Band که متشــکل از یک دســتبند هوشــمند 
و ابزاری برای تحلیل و بررسی وضعیت تنفس انسان هاست ٢79 دالر قیمت 
دارد. برای استفاده از این ابزار کاربر باید در زمان راه رفتن یا انجام یک فعالیت 

بدنی دیگر به مدت 5 دقیقه در ابزار تحلیل و بررسی تنفس بدمد. 
این ابزار با بررســی ســطح اکســیژن و دی اکســیدکربن در نفس انســان، 

متابولسیم یا سوخت و ساز ٢۴ ساعته او را برآورد می کند. 
از این طریق مشخص می شود که آیا فرد به اندازه کافی از طریق فعالیت بدنی 
چربی های بدن خود را می سوزاند یا خیر و در نهایت دستگاه می تواند میزان 

فعالیت بدنی مورد نیاز فرد برای رسیدن به وزن مطلوب را مشخص کند.

ساختمانی که در برابر زلزله 8/8 ریشتری کاوشگر انگلیسی به مریخ می رود
مقاوم است!

این دستبند هوشمند به کاهش وزن 
کمک می کند

در اوایل ماه گذشــته اخباری منتشــر شــد که ادعــا می کرد 
گوشی هوشمند سامسونگ گلکســی A5 2017، گوشی میان 
 رده ای خواهد بــود و تا چند ماه آینده به طور رســمی رونمایی 

خواهد شد.
با وجود این که سامســونگ هنوز وجود خارجی این دستگاه را 
تایید نکرده است، اما هنوز هم اخبار ضد و نقیضی از این گوشی 

منتشر می شود.
اخبار جدید تصاویری را که در گذشته در مورد این گوشی رندر 

شده بود، به آن نسبت می دهند. 
این گوشی که ظاهرا شبیه به گلکســی اس7 است، گوشه های 
گرد نسبتا مشــابهی دارد و یک اســکنر اثر انگشت در قسمت 

جلویی آن تعبیه شده است.
بدیهی است که تفاوت هایی هم بین این دو گوشی وجود دارد، 
 مانند این که این گوشــی یک دوربین عقب بیــرون زده ندارد 

و اثری از سنسور ضربان قلب در آن نیست. 
عالوه بر این، به نظر می رســد که A5 2017 دارای یک بلندگو 

در سمت راست بدنه خود، در کنار دکمه پاور باشد.
سامسونگ Galaxy A5 2017 باید دارای یک صفحه نمایش 
5/٢ اینچی با رزولوشــن1۰8۰ باشد که توســط یک پردازنده 

هشت هسته ای Exynos 7870 طراحی شده است. 
ویژگی هــای دیگــر این گوشــی ممکن اســت شــامل 3٢ 
گیگابایت فضــای ذخیره ســازی قابل ارتقــا و 3 گیگابایت رم 
 باشــد. اگر این ویژگی ها درســت باشــند، به نظر می رسد که
بــرای ای  شایســته  جانشــین   Galaxy A5 2017   

 Galaxy A5 2016 باشد.
وقتی که این گوشــی به بازار بیاید که احتماال اوایل سال آینده 
خواهد بود، احتماال در چهار رنگ در دســترس کاربران باشــد: 

سیاه، صورتی، آبی و طالیی. 
امیدواریم که سیستم عامل این گوشی اندروید7/۰ باشد. 

سامسونگ که هر ســال یک مدل جدید از این سری گوشی ها 
 را روانه بازار می کند، همواره سعی داشته که جایگاه باالتری را 
به دســت آورد. از طرفی، این گوشــی ها هم همواره با استقبال 

خوبی از سوی کاربران مواجه شدند.

یکی از مدیران ارشد سابق شــرکت تایوانی فاکس کان به جرم 
ســرقت و فروش57۰۰ گوشــی آیفون در چین و به جیب زدن 

1/56 میلیون دالر محکوم شده است.
به گزارش آسیاوان، فاکس کان بزرگ ترین شرکت پیمانکاری 
 جهــان در زمینــه مونتــاژ محصــوالت الکترونیــک تولیدی 

شرکت های بزرگی همچون اپل و سونی است. 
تعداد کارمندان فاکس کان حدود یک میلیون نفر اســت و آنها 
 در کارخانه های مختلف فاکس کان در سراســر چین مشغول 

به کار هستند.
 Tsai مدیر متخلف فاکس کان که تنها نام خانوادگی وی یعنی
اعالم شده، هشت کارمند در حوزه تســت گوشی آیفون داشته 
و از موقعیت خود برای قاچاق هزاران گوشــی آیفون 5 و 5 اس 

سواستفاده کرده است.
 Tsai و کارمندانش آیفون های عرضه شــده بــرای آزمایش را 
 از طریق فروشــگاهی در شــنزن چین به فروش می رســاندند 
و از این طریق طی ســال های ٢۰13 تا ٢۰1۴ توانستند 1/56 

میلیون دالر به جیب بزنند.
 مقامــات تایوانی در حال رســیدگی بــه این تخلف هســتند 

و مجازات زندان در انتظار Tsai است. 
حداکثر مجازات پیش بینی شده برای این تخلف یعنی خیانت 

در امانت بر طبق قوانین تایوان1۰ سال زندان است.
شــرکت فاکس کان در ســال های اخیر بارها به علت تخلفات 
کارکنانش و همین طور به علت بدرفتــاری مدیران با نیروهای 

زیردست جنجال آفرین بوده است. 
 در ســال ٢۰1۴ هم 5 کارمند فاکــس کان به دلیــل ارتکاب 

جرایم مشابهی به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

 Galaxy A5 مشخصات گوشی
منتشر شد

دستگیری مدیر فاکس کان 
به جرم سرقت هزاران گوشی آیفون

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

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

ســام. رنگ صفحه نمایش من هنگام بازی ناگهان 
پریده مخدوش می شــود و در این زمان دستگاه هیچ 
پاسخی نمی دهد. باید آن را از برق بکشم و دوباره روشن 
 کنم. ممکن اســت راهنمایی کنید باید چــه کار کنم. 

با تشکر
Sid150****@gmail.com

با سالم خدمت شما خواننده محترم. شــما در متن سوال خود 
اشاره ای به نوع دستگاه تان نکرده اید. از توضیحات شما آن طور 
بر می آید که یک لپ تاپ دارید. نکته اول این که نیازی نیســت 

دستگاه خود را از برق بکشید. 
برای خاموش کردن دستگاهی که در اصطالح هنگ کرده است 
 کافی اســت دکمه پاور کامپیوتر خود را برای ۴ ثانیه نگه دارید 
 تا خاموش شــود. این روش بــرای لپ تاپ ها نیــز کاربرد دارد. 
اما این کــه چرا چنیــن اتفاقی برای دســتگاه شــما می افتد، 

موضوعی است که باید به آن رسیدگی کنید. 
گاهی اوقات دســتگاه شما داغ شــده و این رفتار پاسخی است 
برای جلوگیری از آسیب رسیدن به ســخت افزارهایی که برای 

اجرای بازی داغ می شوند. 
این ســخت افزارها می توانند پردازنده اصلی یــا کارت گرافیک 
 شما باشد. گاهی اوقات این مشــکل به دلیل درایورهای درگیر 

در اجرای بازی رخ می دهد. 
به این معنی که شــاید نیاز باشــد درایورهای خود را خصوصا 
 درایــور کارت گرافیک را باید بــه روز کنید. بــرای همین ابتدا 
به شــما توصیه می کنیم برای تهویه دســتگاه خــود کارهای 
ضروری را ماننــد در جریان بودن هوا در اطراف دســتگاه خود، 
انجام دهید. در گام بعدی بهتر اســت تمام نرم افزارهای خود را 

به روز کنید. از درایور کارت گرافیک غافل نباشید. 
اگر بعد از انجام چنین کارهایی هنوز مشــکل شما پا بر جا بود، 
ممکن است مشکلی در یکی از ســخت افزارهای شما به وجود 
آمده باشــد. بهتر اســت در آن صورت دســتگاه خود را به یک 

متخصص نشان دهید.

پرسش و پاسخ

 فناوری

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معموال زمانی که جسمی در فضا گم می شود، آن را برای 
همیشه از دســت رفته می دانند و همگان این سرنوشت 
LES-1 .نیز پیــش بینی می کردنــد LES-1 را بــرای 

)مخفــف Lincoln Experimental Satellite یــا 
ماهواره  آزمایشــی لینکولن ( ماهواره ای بود که در ســال 

1967 ارتبــاط آن با مرکز و دســتگاه های کنترل کننده 
 LES  قطع شد. طی1۰ ســال بعد از این اتفاق، 8 ماهواره
 دیگر به فضا پرتاب شــد، امــا این تنهــا LES-1 بود که 

از صفحه  رادارها حذف شد.
ســیگنال های LES-1 برای اولین بار توســط یک منجم 

 انگلستانی در ســال ٢۰13 شناسایی شــد. فیل ویلیامز 
پس از شناســایی ایــن ســیگنال ها گفت کــه صدایی 
شبح مانند از ســیگنال LES-1 شنیده اســت. هر چند 
دالیلی علمی برای این موضوع مطرح شــد، اما خیلی ها 
معتقدند که این ســیگنال صدای بیگانگان را به ســمت 
زمین می فرســتد و آن ها قصد برقــراری ارتباط با زمین 
را دارند. ایــن موضوع که ایــن ماهواره بعد از ۴6 ســال 
 معلق بــودن در فضا و قطــع ارتباط آن، به ناگاه شــروع 
به کار کــرده، دانشــمندان را بــه کلی متحیر ســاخته 
است. از سه ســال پیش تاکنون محققان در تالش برای 
 اثبات این موضوع بودند که این ســیگنال ها به طور حتم 
از LES-1 گرفتــه می شــود و اکنــون بــه ایــن نتیجه 
 رسیده اند که این ســیگنال ها از LES-1 گرفته می  شود 
 و این ماهــواره دقیقا طبــق اهــداف و برنامه ریزی های 
 پیش بینی شــده پس از ده ها ســال شــروع به فعالیت 
کرده است. سیگنال گرفته شــده از این ماهواره در حال 
نوسان است و دلیل آن هم این است که ماهواره با سرعت 
در حال چرخش اســت. زمانی که صفحات خورشــیدی 
ماهواره در معرض نور خورشــید قرار می گیرند، فرستنده 
امکان برقراری ارتباط را به دســت مــی آورد و زمانی که 
صفحات در ســایه قرار می گیرند، ارتباط قطع می شــود. 
پس از ارسال این ماهواره به فضا در سال 1965، تنها چند 
 ماموریت برنامه ریزی شــده  آن محقق شد و پس از تقریبا 
 ٢ سال از شــروع فعالیت، ارتباط آن به کلی با زمین قطع 
و در فضا معلق شد. هم اکنون پس از تاکید بر این موضوع 
که این ســیگنال ها از LES-1 گرفته می شــود، بسیاری 

افراد معتقدند پای بیگانگان در میان است.
 نظر شــما چیســت؟ آیا فعالیت مجدد این ماهواره پس 

از ۴6 سال معلق بودن در فضا طبیعی است؟ 
آیا این موضوع ارتباطی با بیگانگان ندارد؟

سیگنال گرفته 
شده از این 

ماهواره 
در حال نوسان 

است و دلیل 
آن هم 

این است که 
ماهواره 

با سرعت 
در حال چرخش 

است

دریافت سیگنال از ماهواره، پس از گذشت ۵۰ سال از گم شدن!

یکی از ویژگی هــای مدنظر خریدارن این روزهای گوشــی های 
هوشمند، ظرفیت باتری یا به بیانی ساده تر، مدت زمان نگهداری 
شارژ توسط گوشی ا ست. قابلیتی که در مقایسه با مواردی همچون 
وضوح نمایشــگر، کیفیت دوربین و قدرت پردازنده، کمتر به آن 
 توجه شــده اســت. البته نمی توان این رابطه، چندان به فعاالن 
این عرصــه خرده گرفــت که چــرا ضخامت باریک گوشــی ها 
 چنین اجازه ای را برای اســتفاده از باتری هایی با ظرفیت بیشتر 
به آن ها نمی دهــد. در حال حاضر، برای گوشــی هایی با ابعاد 5 
 اینچ همانند گلکســی اس 7، از باتری با ظرفیــت تقریبی3۰۰۰ 
میلی آمپر ســاعتی اســتفاده می شــود که البته شــرکت های 

تولیدکننده، تغییراتی در قسمت های سخت افزاری گوشی های 
خود اعمال می کنند تا مصرف انرژی بــه کمترین میزان ممکن 
برسد و طول عمر بیشــتری را برای کاربر به دنبال داشته باشید. 
اما برخالف تمامی این تالش ها، هنوز ایــن بخش از موبایل جای 
پیشــرفت دارد و تولیدکنندگان گوشی های هوشمند می بایست 
توجه ویژه ای را به این حوزه داشــته باشــند. اگر چه در طی یکی 
دو سال اخیر، شاهد رونمایی از اســمارت فون های معدودی که 
 از باتری های قدرتمندی بهــره می بردند، بودیــم اما اخیرا یکی 
از کمپانی ها به نام YAAO گوشــی هوشــمندی را تحت عنوان 
YAAO 6000 تولید کرده اســت که ظرفیت باتری آن 1۰9۰۰ 
میلی آمپر ساعت اســت و این یعنی بیش از 3 برابر ظرفیت باتری 
گلکسی اس 7 سامســونگ و 5 برابر ظرفیت باتری آیفون 7 اپل. 
ظرفیتی که این شــرکت برای باتری گوشــی خود در نظر گرفته 

است، بیشــتر برای پاور بانک ها استفاده می شود، اما خوشبختانه 
ضخامت آن با توجه بــا گنجاندن چنین باتــری در خود، چندان 
هم ضخیم به نظر نمی رســد. در خصوص سایر مشخصه های این 
اســمارت فون نیز باید گفت که از ویژگی هایی همچون پردازنده 
چهار هســته ای MT6735 مدیاتــک، رم 1 گیگابایتی، حافظه 
داخلی 16 گیگابایتی، صفحه نمایش 5/5 اینچی با رزولوشن7٢۰ 
در1٢8۰ پیکســل، دوربین اصلی 13 و سلفی 5 مگاپیکسلی بهره 
می برد. همچنین، باتری1۰9۰۰ میلی آمپر ســاعتی این گوشی 
قابل جدا شدن است و می توان از آن به عنوان یک باتری یدکی نیز 
استفاده کرد. قیمت این گوشی برابر با٢٢۰ دالر عنوان شده که با 
توجه به مشخصاتی که در دل خود جای داده است، نسبتا گران به 
نظر می رسد، اما وقتی به میزان ظرفیت باتری آن نگاه می کنیم، 

می توان گفت که ارزش پرداخت چنین هزینه ای را دارد.

آشنایی با اسمارت فون YAAO با باتری 1۰9۰۰ میلی آمپری؛

 ۵ برابر قوی تر از باتری آیفون 7
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پیشنهاد سر دبیر: 
برگزاری نخستین نمایشگاه طراحی لباس

اخبار

به گزارش ایلنا، از یکی دو دهه گذشته تلویزیون با اجرای 
سیاست ساخت تله فیلم، تعداد زیادی از جوانان را وارد این 
حیطه کرد که شاید نه زمان مناسبی برای ورود آنها بود و 
نه تله فیلم ها حرفی برای گفتن داشتند. سیاست جایگزین 
این تولید هنگفت هنر، تجربه اســت که شاید بخش بسیار 
کوچکی از بازارهای موردنیاز جوانان عالقه مند به ساخت 
فیلم را پوشــش داده است. مهدی روشــن روان می گوید: 
می شد این جوانان با ریسک کمتری وارد عرصه کارگردانی 
شوند، تجربه کسب کنند و کم کم وارد حیطه سریال سازی 

شوند.
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه ســه، درباره موج بیکاری  
جوانــان وارد شــده به عرصه فیلمســازی که با ســاخت 
تله فیلم ها وارد بازار تولید فیلم و سریال شده اند، می گوید: 
میزان بیکاری این عده، بســتگی به شــغل هایی دارد که 
آنها برای آینــده خود انتخــاب کرده اند. مثــال بازیگر ها 
می توانند به هر حال در ســریال ها یا فیلم های سینمایی 
مشــغول به کار شــوند و چرخه اقتصادی و معیشت آنها 
به شــیوه قبل در گردش باشــد؛ اما درباره بخشی که وارد 
حوزه فیلمسازی شــدند و اتفاقا جوان  هایی هستند که با 
امید فراوان کار ســاخت فیلم و تله فیلم را شــروع کردند، 
من هم با شما موافقم؛ می شــد آنها با ریسک کمتری وارد 
عرصه کارگردانی شــوند، تجربه کسب کنند و کم کم وارد 
حیطه سریال یا فیلمسازی شوند؛ گرچه امروز با باال رفتن 
تولید سریال، شاید بتوان امید داشت که تعدادی از همین 

جوانان وارد بازار کار شوند و این خود یک راهبرد است.
روشــن روان درباره سیاســت گذاری های غلط گذشــته 
تلویزیون در تولیــد انبوه تله فیلــم، بدون آنکــه به بازار 
مخاطب فکر کنــد و درباره سرنوشــت بودجه ســازمان 
برنامه ریزی داشته باشد نیز می گوید: این صحبت را قبول 
دارم؛ تصمیم گیری و سیاست گذاری درست در این زمینه 
باید توسط مدیران ارشد سازمان صورت می گرفت چراکه 
خیلی از مــوارد ازجمله تعریــف کد بودجــه باید درنظر 

گرفته شود. 
وی با بیان این مطلب که البته در ساختار جدید سیمافیلم، 
تله فیلم پیش بینی شــده که به صورت متمرکز فیلم های 
تلویزیونی تولید شــود اما نه به گســتردگی گذشــته، به 
کیفیت پایین بسیاری از فیلم های تولیدی نیز اشاره کرده 
و می گوید: بنده به سیســتم قبلی معترضم. در بسیاری از 
شــبکه ها کارهای غیرقابل پخشی تولید شــد که فقط به 
هدر رفت بودجه می انجامید. به خاطر گستردگی و حجم 
باالی تولیــدات آن روزها، عده ای که در مبانی ســینما و 
فیلمســازی و تولید فیلم های تلویزیونی مشکل داشتند، 
وارد این عرصه شــدند که نه توانســتند آثار خوبی تولید 

کنند و نه برنامه ریزی ها با رونق تولید فیلم عملی شد.
مدیر گروه فیلم و ســریال شبکه ســه در ادامه می گوید: 
وقتی به بســیاری از فیلم هــای تولید شــده در این دوره 

نگاه می کنیم، می بینیــم نگاه ســهل انگارانه ای در تولید 
این تله فیلم ها وجود داشته اســت؛ حتی فیلمسازان سعی 
می کردند کار ها را ۱۰ یــا ۱۵ روزه ببندند بی آنکه کیفیت 

آثار مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به حجم باالی تولید تله فیلم در سال های اخیر 
می گوید: یادم هست چند سال پیش تعهد سیمافیلم برای 
تولید تله فیلم، ۲۰۰ فیلم در ســال بود. تازه این تعداد تنها 

به سیمافیلم اختصاص داشت 
و درکنار آن، مراکز اســتان ها 
سراســری،  شــبکه های  و 
خــود تعــداد باالیــی تولید 
تله فیلم داشتند. یعنی حجم 
سرســام آوری کــه بودجــه  
بســیار زیــادی از ســازمان 
مصرف می کــرد؛ حجمی که 
تولیدش سرســام آور بود اما 

خروجی اش نزدیک به هیچ.
می دهد:  ادامه  روشــن روان 
طی یک دوره زمانی سازمان 
و کشور در وضعیت خوبی به 
ســر می برد؛ بهای هر بشکه 
نفــت ۱۲۰ دالر بود. شــاید 
در آن زمــان صــرف چنین 
توجیه  قابــل  هزینه هایــی 
بود اما امروز که ســازمان در 
وضعیت دشوار مالی قرار دارد 
و حتی ســریال های نوروزی 

هنوز تامین اعتبار نشــده اند و ما به شدت نگران وضعیت 
تولید در سازمان هســتیم، اولویت ســازمان فعال سریال 
است که به نظر من هم درست است چون سریال، مخاطب 
ثابت می آورد. امروز در سازمان، ساخت فیلم تلویزیونی در 

اولویت دوم قرار دارد.
وی درباره چند و چون تخصیص بودجــه به تله فیلم برای 
سال آینده نیز می گوید: تغییر مدیریت سازمان در اواسط 
سال انجام شــد اما بودجه از سال قبل بســته شده است. 
مدیریت جدید برای سال آینده حتما ساخت تله فیلم را در 

دستور کار خواهد داشت.
این مدیر در رســانه ملی، اشــاره ای هم بــه برخوردهای 
ســلیقه ای مدیــران در حــوزه سیاســت گذاری کرده و 
می گوید: در اینجا بحث ســلیقه مطرح نیست بلکه بحث 

اولویت بندی است.

اولویت اول به ســمت جذب مخاطب ثابت اســت. سریال 
اســت که می تواند مخاطب ثابت را پای تلویزیون بنشاند. 
تله فیلم نمی تواند مخاطب را هر شــب جــذب تلویزیون 
کند. تمام شبکه های معتبر دنیا هم سریال دارند. پس اگر 
بودجه ای داشته باشــید که بخواهید با آن تولید کنید باید 

اولویت ها را درنظر بگیرید.
به اعتقاد وی، مدیران سازمان به چشم انداز سال های آینده 
برای رســانه ملی، نگاه صفروصدی دارند. او می گوید: من 
تصمیم گیرنده سیاســت های کلی برنامه ســازی نیستم و 
فقط جزو مدیران اجرایی هستم. سطح نیروهای مدیریتی 
در سازمان طبقه بندی شــده و البته قطعا با ما هم مشورت 
می شود اما تصمیم و سیاســت های کلی سازمان با ایشان 

است. هرتصمیمی هم گرفته شود، ما اجرا خواهیم کرد.
روشــن روان درباره احتمال ورود نیروهای تــازه نفس به 
ســازمان نیز می گوید: قطعا ورود نیروهــای تازه نفس به 
ســازمان ضرورت دارد. به هرحال وقتی ورود نیرو متوقف 
شود، تبعات زیادی دارد. یکی اینکه وقتی سن ها باال برود، 
توان و انرژی ها تحلیــل می رود. دوم اینکه رکود، فســاد 

می آورد؛ قطعا باید نیروهای جدید وارد شوند.
وی ادامه می دهد: بعضی  می گویند چــرا نیروهای جدید 
به سریال ها وارد نمی شود. نمی شــود یک شبه کست کل 
سریال را براســاس نیروهای تازه نفس بســت. نیروهای 
جدید ممکن اســت تحصیالت مربوطه را داشته باشند اما 
مطمئنا تحصیالت صرف کافی نیســت. برای مثال هدایت 
مالی یک پروژه کار ساده ای نیســت که بشود آن  را به یک 
تازه کار داد. زمان هم مســئله مهمی اســت. مثال جوانی 
که فیلم کوتاه می سازد برای ســاخت یک فیلم، یک سال 
زمان می گذارد. این جوان قطعا تجربه هدایت یک سریال 
را ندارد و اگر این ســریال ۴یا ۵ میلیــاردی بخوابد، دیگر 
بلند نمی شــود. الزم است که این دوســتان تجربه کسب 
کرده و بعد به پروژه ها وارد شــوند. آنها باید در تعدادی کار 
دستیاری کنند تا کم کم به شرایط تولید برسند. نمی شود 

یکباره بدنه تلویزیون را جوان کرد.
روشن روان در پایان، درباره طرح های رسیده به شبکه سه 
می گوید: وقتــی طرح ها را می خوانیــم ضعف های زیادی 
در آنها دیده می شــود. نویســندگان جدید بیشتر از روی 
سریال های دیگر متن می نویسند یا از کلیشه های داخلی 
اســتفاده می کنند. متن های رســیده خیلــی اورجینال 
نیستند. انتخاب سوژه، شخصیت پردازی، خالقیت و... در 
خأل شکل نمی گیرد؛ یعنی باید دامنه زندگی باال برود تا به 

خلق اثر منجر شود.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه:

تولیدات غیرقابل پخش برخی شبکه ها فقط باعث هدررفت بودجه شد

وقتی به بسیاری از 
فیلم های تولید شده 

در این دوره نگاه 
می کنیم، می بینیم 

نگاه سهل انگارانه ای 
در تولید این 

تله فیلم ها وجود 
داشته است؛ حتی 
فیلمسازان سعی 

می کردند کار ها را 
۱۰ یا ۱۵ روزه ببندند 
بی آنکه کیفیت آثار 

مورد توجه قرار گیرد

بنده به سیســتم قبلی معترضم. در بســیاری از 
شبکه ها کارهای غیرقابل پخشــی تولید شد که 
فقط به هدر رفــت بودجه می انجامیــد. به خاطر 
گستردگی و حجم باالی تولیدات آن روزها، عده ای 
که در مبانی ســینما و فیلمسازی و تولید فیلم های 
تلویزیونــی مشــکل داشــتند، وارد این عرصه 
شدند که نه توانســتند آثار خوبی تولید کنند و نه 

برنامه ریزی ها با رونق تولید فیلم عملی شد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان گفت: فیلم »نفس« به 
کارگردانی نرگس آبیار از امروز در سینما فلسطین اصفهان اکران 

می شود.
سید مصطفی حســینی، درباره فیلم های روی پرده سینماهای 
اصفهان اظهار داشــت: فیلم ســالم بمبئی به کارگردانی قربان 
محمدپور و با نقش آفرینی محمدرضا گلزار در ســینما ســاحل 
اکران شــده است که به دلیل اســتقبال بســیار زیاد در روز اول 
اکران، به ســانس فوق العاده رســید. وی با بیان اینکه فیلم نفس 
به کارگردانــی  نرگس آبیار، امروز در ســینما فلســطین اکران 
می شود، افزود: در سالن اصلی سینما ســپاهان فیلم آس و پاس 
به کارگردانی آرش معیریان و در سالن ۲، فیلم یتیم خانه ایران به 

کارگردانی ابوالقاسم طالبی اکران می شود.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان با اشاره به اینکه فیلم 
فروشــنده به کارگردانی اصغر فرهادی در دو ســانس ۱8:3۰ و 
۲۰:3۰ در سینما سپاهان اکران می شود، بیان داشت: در سینما 
فلســطین نیز فیلم متولد 6۵ به روی پرده رفته و در یک سانس 
۲۰:3۰ نیز فیلم سالم بمبئی اکران شده اســت. وی در ارتباط با 
برنامه سینماهای حوزه هنری اســتان نیز ابراز داشت: فیلم آس 
و پاس در سینما یاسمن شاهین شــهر اکران شده و در سالن یک 
و دو سینما فرهنگ فوالدشــهر نیز آس و پاس و سیانور به روی 
پرده رفته است. حســینی گفت: همچنین در سالن یک مجتمع 
سینمایی کاشان، فیلم آس و پاس، در سالن دو فیلم فروشنده و در 

سالن سه، فیلم ربوده شده اکران شده است.

دومین نمایشگاه دوساالنه هنر معاصر با عنوان »ُصــــلح روی 
کــــاغذ« پس از موزه نیاوران تهران و آبادان، در موزه هنرهای 

معاصر اصفهان برگزار می شود.
در این دوساالنه که با حمایت بنیاد آفرینش های هنری نیاوران، 
موزه هنرهــای معاصر تهــران، موزه هنرهای معاصــر آبادان و 
گالری جمعه برگزار می شــود، 6۰ اثر در بخش نقاشی، ۵۰ اثر 
در بخش عکس، ۲۰ اثــر در بخش طراحــی و ۱۰ اثر در بخش 
چیدمان در معــرض دید عموم قرار می گیــرد. همچنین بیش 
از ۱۰ اثر ویدئــوآرت در طول مدت برگزاری نمایشــگاه اکران 
می شــود و بیش از ۱۵ گالری و نهاد فرهنگی و هنری داخلی و 

خارجی نیز در آن شرکت کرده اند.
»دوساالنه هنر معاصر« گرد هم آیی آثار ۱3۰ هنرمند است که 
از میان آنها می توان به پریوش گنجی، کوروش شیشــه گران، 
فریدون آو، فرح اصولی، پانته آ رحمانی، مهرداد محبعلی، شادی 
نویانی، ســهیال ســخنوری، میترا تبریزیان، هومن مرتضوی، 
شــادی قدیریان، فریدون امیدی، نرگس هاشمی، رامتین زاد، 
فرهاد گاوزن، اردشــیر محصص، حســین زنــده رودی، فریده 

الشایی و قاسم حاجی زاده اشاره کرد.
»صلح روی کاغذ« اســتعاره ای از تالش بشــر در ترسیم تاریخ 
تمدن، به منظور همگرایی بیشتر به آرامش و امنیت، در همه آن 
معاهده ها، عهدنامه ها و توافقات اســت. مجید عباسی فراهانی، 
کیوریتور و برگــزار کننده این مجموعه و حامــد جابر ها، طراح 

گرافیک این نمایشگاه است.
نمایشگاه »صلح روی کاغذ« از امروز تا ۱۴ دی ماه به مدت یک 

ماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار می شود.
گفتنی اســت ویدئــوآرت »همچنان می چکد« ســاخته الهام 

باطنی، هنرمند اصفهانی نیز در این نمایشگاه اکران می شود.

نمایشگاه نقاشی های پاستل در گالری نگاه نو برگزار می شود.
نقاشی های ارائه شده در این نمایشــگاه  توسط فرناز فلسفی و 
شهرزاد نیکنام و با تکنیک پاستل خلق شــده و در گالری نگاه 
نو به نمایش درمی آیند. این نمایشــگاه از ۱۲ آذرماه برپا شده 
و عالقه مندان می توانند تــا ۱7 آذرماه از ســاعت ۱6 تا ۲۰ به 
گالری نگاه نو واقع در خیابان مســرور، کوی باغ ارم، شــماره 3 

مراجعه کنند.

نمایشــگاهی از آثار نقاشی آبرنگ محســن درخشان در گالری 
سایان برگزار می شود.

محســن درخشــان، تحصیل کرده رشــته گرافیک در ایران، 
طراحی آزاد از مادرید اســپانیا،  لیســانس نقاشــی از تورنتوی 
کانادا و همچنین فوق لیسانس بورسیه فلورانس ایتالیاست. وی 
مرمت سفال، نقاشی و ســرامیک را نیز در آمریکا آموخته است. 
درخشان تاکنون۲۰ نمایشــگاه خارجی و بیش از 3۰ نمایشگاه 
داخلی برگزار کرده و آثار وی توسط شــهرداری یورک تورنتو، 
کتابخانه مرکزی تورنتو )شــهر اســکاربورد( و مــوزه هنرهای 
معاصر اصفهان خریداری شده است. این نمایشگاه از ۱۲ آذرماه 
در گالری ســایان گشــایش یافته و تا ۱8 آذرماه در این گالری 

واقع در خیابان ابوذر، بن بست 3۲ دایر است.

دومین نشست از سلسله نشســت های کارنامه، با حضور اکرم 
ابوالمعالی، ۱6 آذر ماه در تاالر هنر برگزار می شود.

تاالر هنر به عنوان دفتر تخصصی تئاتر، سلسله نشست هایی را 
با حضور فعالین و موثرین تئاتر کودک اصفهان، طی برنامه ای با 

عنوان »کارنامه« آغاز کرده است.
در دومین نشست این برنامه، کارنامه هنری »اکرم ابوالمعالی«، 
هنرمند فعال در حوزه تئاتــر کودک که اخیــرا نمایش موفق 
»مقابله به مثل آقا و خانم توییــت« را روی صحنه برده بود، در 

حضور این هنرمند بررسی می شود.
این برنامه کــه در اولین نشســت خود کارنامــه هنری مجید 
کیمیایی پور را بررســی کرده اســت، در نظر دارد رزومه کاری 
هنرمندان فعــال در زمینه تئاتر کــودک را در جمع هنرمندان 
و مسئولین بررســی کرده و ســپس از نظرات آنها درخصوص 

اقداماتی که موجب پیشرفت این حوزه می شود، استفاده کند.
عالقه مندان برای شرکت در این نشست می توانند ۱6 آذر ماه، 

رأس ساعت ۱7 به تاالر هنر مراجعه کنند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان:

فیلم »نفس« در سینما فلسطین 
اکران می شود

دوساالنه هنر معاصر برگزار می کند؛

نمایشگاه »ُصــلح روی کــاغذ«
 در موزه هنرهای معاصر

تا ۱7 آذرماه برپاست؛

آثار نقاشی پاستل در گالری نگاه نو

تا ۱8 آذرماه برپاست؛

آثار آبرنگ در گالری سایان

۱6 آذر ماه در تاالر هنر؛

»اکرم ابوالمعالی« میهمان دومین 
نشست کارنامه می شود

کودک و نوجوان

یک نویســنده حوزه کــودک و نوجوان گفت: تشــکیل 
باشــگاه های کتاب خوانی، یــک روش تشــویقی برای 
کودکان است تا آنها را به سمت کتاب خواندن سوق دهد.

آتوسا صالحی اظهار داشت: با انجام فعالیت های گروهی 
بین کــودکان و نوجوانان در باشــگاه های کتاب خوانی، 
حس رقابت و مســابقه ایجاد می شــود و این موضوع در 
کنار کسب تجربه، زمینه افزایش فرهنگ مطالعه در این 

قشر را فراهم خواهد کرد.
وی تصریح کرد: این باشگاه ها، آینده خوبی را برای بچه ها 

ترسیم می کند و برای رشد فرهنگی، اجتماعی و اخالقی 
آنها بسیار مفید است. این نویســنده کودک و نوجوان با 
اشاره به پیشــرفت باشــگاه های کتاب خوانی کودکان و 
نوجوانان در شهر اصفهان و ضرورت توجه به این موضوع 
افزود: با سازمان دهی مناســب توسط تشکیل  دهندگان 
این باشگاه ها، بدون شک می توان به پیشرفت و ترقی آنها 
کمک کرد و با اجرای مســابقات بین کودکان، آنها را به 

مسیر صحیح مطالعه سوق داد.
صالحی اضافه کرد: انسان با خواندن کتاب، از نظر ذهنی 

و فکری توانمند می شــود و بــا اســتفاده از کتاب هایی 
که می خواند، دوســتانی پیدا می کند و بــه همراه آنها با 
کتاب های جدیدتری آشــنا می شــود که این چرخه به 

صورت پی در پی ادامه دارد.
جام باشــگاه های کتاب خوانی اصفهان، به همت موسسه 
ســرزمین قصه های کهن، ســازمان فرهنگــی تفریحی 
شــهرداری اصفهان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگزار شــد که طــی آن، کــودکان و نوجوانــان عضو 
باشــگاه های کتاب خوانی و والدین و مربیان آنها گرد هم 
جمع شــدند تا ضمن آشــنایی با دیگر باشگاه ها و اطالع 
از چگونگی تشکیل باشگاه و فعالیت آن، با یک نویسنده 

مطرح در حوزه ادبیات نوجوان نیز آشنا شوند.

نویسنده کودک و نوجوان:

باشگاه های کتاب خوانی، کودکان را به مطالعه تشویق می کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه طراحان لباس باید 
با توجه به نیاز مخاطبان و ارائه مدل های مناســب فعالیت کنند، گفت: نخستین 

نمایشگاه طراحی لباس استان اصفهان، دی ماه امسال برگزار می شود.
حجت االســالم حبیب رضا ارزانی، با اشــاره به ضرورت توجه به موضوع حجاب و 
عفاف در طراحی البسه اسالمی اظهار داشــت: حجاب به معنای پوشش اسالمی 
بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی اســت. بعد ایجابی آن وجوب پوشش بدن و 
بعد ســلبی آن حرام بودن خودنمایی به نامحرم اســت و این دو بعد باید در کنار 
یکدیگر باشد تا حجاب اسالمی محقق شود. وی با اشاره به تاسیس برخی از مراکز 
و موسســات تخصصی و ترویجی در زمینه عفاف و حجاب افزود: تاسیس مراکز و 
موسســات تخصصی و ترویجی در زمینه عفاف و حجاب با توجه به اهدافی چون 
تدوین دوره های آموزش طراحی لباس با هــدف تربیت نیروی متخصص و خالق 

در ایجاد طرح های ایرانی و اسالمی البسه صورت گرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســتان اصفهــان تصریح کــرد: ایجــاد ارتباط بین 
تولیدکنندگان لبــاس، طراحان، مخاطبان و مصرف کنندگان با هدف شــناخت 
نیازهای آنها از یک ســو و نیز ارائه مدل های مناسب از سوی دیگر، از دیگر اهداف 
تاسیس این مراکز به شــمار می رود. وی با بیان اینکه گروه های سنی متفاوت، به 
شــرایط خاص عفاف و حجاب مربوط به ســن خود نیاز دارند، تصریح کرد: ایجاد 
درگاه مجازی تخصصی بــرای طراحان لباس و اقدام به برگزاری نمایشــگاه های 
لباس، با هدف تامین البســه مورد نیاز گروه های اجتماعی و سنی متفاوت مبتنی 

بر آموزه ها و شرایط مربوط به عفاف و حجاب صورت گرفت.
ارزانی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشــی مد و لباس و کارگاه های طراحی و 
دوخت بیان کرد: مجموعه طراحی ها شــامل مجموعه طرح های مانتو برگرفته از 
معماری ایرانی، مجموعه طرح های فصل تابستان و پاییز و نیز مجموعه طرح های 
چادر بانــوان در این دوره ها ارائه و آموزش داده می شــود. وی خاطرنشــان کرد: 
برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی فرم مدارس و سلسله نشست های تخصصی 
طراحان لباس، از دیگر فعالیت های صورت گرفته در این راســتا به شمار می رود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به فعالیت ها و برنامه های 
شــش ماهه دوم امســال در این زمینه گفت: در این راستا نخســتین نمایشگاه 
طراحی لباس اســتان اصفهان، دی ماه امسال در نمایشــگاه دائمی نصف جهان 
برگزار می شود. وی اظهار داشت: همچنین برگزاری نخستین کنفرانس تخصصی 
مد ولباس اســتان اصفهان و  برگزاری دومین نمایشــگاه تخصصی فرم مدارس، 

بهمن ماه امسال در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل ارشاد اسالمی اصفهان:

برگزاری نخستین نمایشگاه طراحی لباس

نمایشگاه

پژمان جمشــیدی بازیگر جدید فیلم ســینمایی »آذر« بــه کارگردانی 
محمد حمزه ای و تهیه کنندگی نیکی کریمی شد.

فیلمبــرداری این فیلم تاکنون از مرز 8۰ درصد گذشــته اســت و گروه 
تولید هــم اکنون در خیابان های تهران مشــغول گرفتن ســکانس های 
فیلم هســتند و به تازگی پژمان جمشــیدی به جمع بازیگران این فیلم 
اضافه شده اســت. در خالصه داستان »آذر« آمده اســت: »ادامه زندگی 
بهای ســنگینی دارد.« آذر، اولین فیلم بلند ســینمایی محمد حمزه ای 
است که فیلمنامه آن توسط احسان بیگلری با همکاری پریسا هاشم پور 
به نگارش در آمده اســت. تهیه کنندگی این فیلم برعهده نیکی کریمی 
کارگردان و بازیگر سینمای ایران است. نیکی کریمی، حمیدرضا آذرنگ، 
فرید سجادی حسینی، هســتی مهدوی، لیال زارع، مهران نایل، شیرین 

آقاکاشی، مانیا علیجانی و هومن سیدی بازیگران این فیلم هستند.

تصویربرداری سریال »مرز خوشبختی« به کارگردانی حسین سهیلی زاده، این 
روزها در یک خانه قدیمی در شــهریار ادامه دارد و بعد از چند روز گروه سازنده 
آن به تهران باز می گردند. تاکنون حدود ۵۰ درصد از تصویربرداری این سریال 

نوروزی به تهیه کنندگی مهران رسام انجام شده است. 
در خالصه داستان سریال آمده اســت: »به طال و تالش و عشق... جوان و ُگل و 
ِگل... همه چیز از یک وسوسه شروع می شود و به یک وسوسه ختم می گردد. از 

رفاقت شروع می شود و به رفاقت می رسد...«
این ســریال با ایفای نقش بازیگرانی چون پوریا پورســرخ، امیرحسین آرمان، 
مهدی سلوکی، شهرزاد کمالزاده، سروش جمشیدی، مریم معصومی، جمشید 
جهانزاده، عباس محبی، مهدی صباغی، فرزانه نشــاط خواه، شهربانو موسوی، 
رضا یزدانی، جواد زیتونی و عباس محبوب،  آماده پخش نوروزی در ۱۵ قسمت 

از شبکه دوی سیما می شود.

پژمان جمشیدی
بازیگر جدید »آذر« شد

مرزخوشبختی
از نیمه گذشت

آگهی مزایده عمومی
یک مرحله ای شماره 95/14/ز و 95/15/ز

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه زیر را از طریق مزایده به فروش و اجاره رساند.
از متقاضیان محترم دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون معامالت، ادارات راه و شهرسازی 

شهرستان ها و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

شرحشماره مزایدهردیف
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری حمل و نقل9۵/۱۴/ز۱
اجاره سه ساله یک قطعه زمین جهت احداث میدان میوه و تره بار 9۵/۱۵/ز۲

واقع در شهرستان دهاقان
مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱39۵/۰9/3۰ 

گشایش پیشنهادها ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ ۱39۵/۱۰/۰۱ 
تلفن: ۰3۱-3668۱۰68  نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد  

م الف: 7۵۰2
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پیشنهاد سردبیر:
واردات نباید رقیب تولیدات داخلی شود

مدیرکل هواشناســی چهارمحال و بختیاری از متوسط 131 میلیمتری 
بارش از ابتدای مهرماه سال جاری در این اســتان خبر داد. مهرداد قطره 
اظهار کرد: میزان متوســط کل بارش از ابتدای مهرماه امسال تاکنون در 
استان چهارمحال و بختیاری 131 میلیمتر بوده است. وی با اشاره به اینکه 
بارش ها به صورت باران و در ارتفاعات به صورت برف پراکنده بوده اســت، 
ادامه داد: این میزان نســبت به مدت مشابه سال گذشته که 105میلیمتر 
بوده، 25 درصد افزایش داشته اســت. مدیرکل هواشناسی استان عنوان 
کرد: این میزان بارش طی این مدت نسبت به بلند مدت مشابه، 16درصد 
افزایش داشته اســت. قطره خاطرنشان کرد: بیشــترین میزان بارش در 
کوهرنگ با 220 میلیمتر و کمترین میــزان در بروجن با 61 میلیمتر بوده 
است. وی افزود: میزان بارش در مرکز اســتان 76 میلیمتر بوده و در هفته 

جاری پدیده خاصی برای آسمان استان پیش بینی نمی شود.

به مناســبت ماه ربیع االول و با تالش شوراي حل اختالف و ریش سفیدان 
منطقه ریگ از توابع شهرستان لردگان، خانواده مقتول با گذشت از خون 

فرزند خود، به اجرا نشدن حکم قصاص قاتل رضایت دادند.
حجت االسالم شــمس، مســئول انجمن حمایت از زندانیان شهرستان 
لردگان، اظهار داشــت: در ســال 1392 قتلي در منطقه ریــگ از توابع 
شهرســتان لردگان صورت گرفت که طي مراحل قانوني، حکم اعدام قاتل 
صادر شد اما با وســاطت ریش ســفیدان، بزرگان و اقوام، خانواده مقتول 
رضایت خود را براي رضاي خدا و عمل بــه کالم موال علي)ع(  که فرمودند 
»در عفو و بخشش لذتي است که در انتقام نیســت«، اعالم داشته اند که 
با حضور رییس زندان شهرکرد، دادســتان لردگان، رییس زندان لردگان، 
بزرگان، ریش سفیدان و جمعي از مسئولین شهرستان، این گذشت توسط 
خانواده مقتول انجام گرفت. وي یادآور شــد: فرصت دادن به یک انســان 
براي حق حیات دوباره و گذشــتن از حق خود و خون فرزند، کاري بسیار 
ارزشمند و الهي اســت. گفتني است این قاتل 44 ســاله داراي سه فرزند 
است که بر اثر اختالفات خانوادگي در ســال 1392 همسر خود را به قتل 
رسانده بود و تمام این مدت در حبس به سر مي برد و حکم اعدام وي صادر 

شده بود.
روستاي ریگ در 25 کیلومتري شــهر لردگان و با فاصله 160 کیلومتري 

شهرکرد، مرکز استان چهار محال و بختیاري واقع شده است.  

رییس اتاق بازرگانی اســتان با اشــاره به اینکه قاچاق یک مشکل اساسی 
برای واحدهای تولیدی اســت، گفت: مســئولین باید با این پدیده به طور 
جدی مقابله کنند. سید محمدرضا سید نبوی 13 آذرماه در آیین تجلیل 
از صادرکنندگان نمونه، با اشاره به اینکه تحریم و نوسانات اقتصادی دلیل 
بســیاری از مشــکالت واحدهای تولیدی استان اســت، اظهار کرد: باید 

به منظور تقویت این واحدها، حمایت الزم از آنها صورت گیرد.
وی با بیان اینکه وابســته های بازرگانی کشــور در ســفارتخانه ها افرادی 
سیاسی هستند، تصریح کرد: افرادی که در این ســمت ها قرار دارند باید 
اقتصادی و دارای معلومات بازرگانی باشــند. رییس اتاق بازرگانی استان با 
اشاره به اینکه قاچاق یک مشکل اساســی برای واحدهای تولیدی است، 
خاطرنشــان کرد: مســئولین باید با این پدیده به طور جدی مقابله کنند. 
سیدنبوی گفت: تعرفه های باالیی که کشورهای دیگر برای صادرات کشور 

ما قرار داده اند، مشکلی است که رقابت با سایر کشورها را سخت می کند.

با کمک دو میلیارد و 300 میلیون ریالی یک خیر از جنوب کشور، ساخت 
مدرسه شش کالسه شهرستان اردل آغاز شــد. مدیر کل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری گفت: این آغاز ســاخت مدرســه 
خیری در چهارمحال و بختیاری اســت و مدرســه در زمینی با مساحت 

300متر مربع تا سال آینده احداث می شود.
آقای حیدری افزود: همچنین برای ســاخت این مدرســه پنج میلیارد و 
200میلیون ریال از محل  اعتبار دولتی هزینه می شــود. وی همچنین از 
کمک بیش از 10 میلیارد ریالی این خیر برای ساخت هشت مدرسه دیگر  

در این استان  خبر داد.

محقق طب اســالمی در چهارمحال و بختیــاری گفت: امــروزه یکی از 
علت های عمده سقط جنین، افزایش غلظت خون به دلیل مصرف کودهای 
شیمیایی است که مصرف رب انار مانع از ســقط جنین و تولد نوزاد نارس 
اســت. محمد امین افرا اظهار کرد: عصاره میوه انار عامــل موثری در برابر 
تومورهای سرطانی است. وی افزود: رب انار همچنین به  مادرانی که منتظر 
تولد کودکشــان هســتند، کمک می کند تا نوزادی با وزن متعادل به دنیا 
بیاورند. افرا با اشاره به قدرت آنتی اکسیدانی باالی انار  نسبت به چای سبز، 
تصریح کرد: قدرت آنتی اکسیدانی انار به گونه ای است که تنها باکتری های 
مضر را نابود می کند ولی چای سبز تمام باکتری ها اعم از باکتری های مفید 

و مضر را از بین می برد.
 این محقق طب اســالمی، جوشــانده غنچه انار )گلنــار( را برای کاهش 
خونریزی دوران قائدگی مناسب دانســت و گفت: تهوع دوران بارداری نیز 
اگر به دلیل گرمای زیاد باشد با مصرف جوشانده غنچه انار و رب انار کاهش 
می یابد. وی در مقایسه بین انار شیرین و ترش، تصریح کرد: نمی توان علنا 
گفت کدام انار نافع تر اســت؛ چرا که این امر بستگی به شرایط آب و هوایی 
دارد. بنابراین در آب و هوای گرم بهتر اســت انار ترش و در هوای سرد انار 

شیرین مصرف شود.
افرا افزود: یکی از خاصیت های انار این اســت که آب آن، همراه با داشــتن 
خاصیت ضدباکتریایی و ضدویروســی، به کاهش اثرات پالك های دندانی 
نیز کمک می کند. وی  خشــک شــده پوســت انار را برای درمان اسهال 
مناسب دانســت و گفت: انار  به همراه مواد سفید اطراف دانه باعث تنظیم 
دستگاه گوارش می شود ولی مصرف دانه های انار به تنهایی عامل یبوست 

خواهد شد. 
این محقق طب اسالمی عالوه توصیه به مصرف انار در پاییز، میوه به  را نیز 
توصیه کرد و گفت: کســانی که  مبتال به گلودرد و سرفه هستند، با کباب 
کردن به یا پخت آن همراه پلو، این عــوارض را از بین می برند. وی در پایان 
خاطر نشان کرد: مصرف میوه به، عالوه بر فزونی عقل، سبب زیبایی فرزند 

نیز می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 متوسط بارش 131 میلیمتری
از ابتدای مهرماه امسال در استان

بخشش قاتل محکوم به قصاص
 در لردگان

قاچاق، مشکل اساسی واحدهای 
تولیدی است 

آغاز ساخت مدرسه با کمک یک خیر 
جنوبی در اردل

مصرف »رب انار« تولد نوزاد نارس را 
کاهش می دهد

نبود اعتبار، روند احداث فرهنگسرا در شهرستان سامان 
را کند کرده اســت و این امر موجب شده که فرهنگسراي 
شهرستان سامان بعد از ۸ ســال تنها 25 درصد پیشرفت 

فیزیکي داشته باشد.
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد شهرستان ســامان با بیان 
اینکه کلنگ احداث فرهنگســرا در شهرستان سامان در 
ســال ۸7 به زمین خورده و از ســال 91 عملیات اجرایي 
این پروژه در شهرســتان آغاز شــده و تاکنون هم ادامه 
داشته و تنها این پروژه 25 درصد پیشرفت فیزیکي داشته 
است، اظهار داشت: فرهنگسراي شهر سامان در سه طبقه 
شامل ســاختمان اداري، ســالن آمفي تئاتر، نگارخانه، 

موتورخانه و... است.
نیکخواه با بیان اینکه با تالش هاي فرماندار شهرســتان 
و اســتقرار اداره فرهنــگ و ارشــاد، اعتبــاري بالــغ بر 
250میلیون تومان به این پروژه اختصاص یافته است که 
موجب پیشرفت حدودي فرهنگسرا در شهرستان خواهد 
شد، بیان داشت: با توجه به اینکه این پروژه از پروژه هاي 
فرهنگي استان بوده و اعتبارات آن نیز جزو اعتبار استاني 
محسوب می شــود، باید از بودجه فرهنگي استان به این 

پروژه اعتبار تخصیص یابد.
وي افزود: نبود اعتبار موجب کند شدن روند احداث این 

فرهنگسرا در شهرستان سامان شده است.

همزمان با روز جهانی معلوالن، اجــرای طرح غربالگری 
اوتیسم در استان آغاز شد.

مدیرکل بهزیســتی اســتان گفت: در این طرح کودکان 
یک تا شش سال که از طریق آزمون، مشکوك به اوتیسم 
شناخته می شوند، برای تشخیص نهایی و همچنین آغاز 
اجرای طــرح های درمانــی، به متخصصــان ارجاع داده 
شــده و پس از تایید قطعی بیماری، بــه مراکز درمانی و 
توانبخشــی معرفی می شــوند. محمد میرزایــی افزود: 
هم اکنون تنها مرکز تخصصی اوتیسم با ظرفیت پذیرش 
60 بیمار در چهارمحال و بختیاری فعال اســت و در این 
مرکز، خدمات گفتــار درمانی، کار درمانی و مشــاوره به 

بیماران ارائه می  شود.
وی گفت: تاکنــون 250 کــودك مبتال به اوتیســم در 

چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است.
مدیرکل بهزیستی استان افزود: طرح غربالگری کودکان 
اوتیسم سال گذشــته نیز در بین کودکان با اولویت گروه 
ســنی 1۸ تا 36 ماهه در این اســتان اجرا شــد. اوتیسم 
نوعی بیماری اختالل ذهنی در کودکان اســت که تا قبل 
از سه سالگی ظاهر شده و طی آن، کودك دچار مشکالتی 

از جمله واکنش به رنگ ها، موقعیت ها، صداها، تغییرات 
 محیطی، گوشــه گیری و ناتوانی در برقــراری ارتباط با 

دیگران می شود.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان سامان:

پیشرفت ۲۵ درصدي فرهنگسراي شهرستان سامان بعد از ۸ سال
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

آغاز غربالگری اوتیسم در استان

اخبار

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی استان با اشاره به 
اینکه امسال پیش بینی می شــود حدود 600 هزار اصله نهال  
در استان توزیع شود، تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال 
434 هزار اصله نهال در نهالستان های استان، تولید و مابقی از 
سایر اســتان ها و زیر نظر کمیته فنی تهیه و وارد استان شود. 
ابراهیم شیرانی اظهار کرد: در حال حاضر تعداد نهالستان های 
فعال و دارای مجوز استان، هشت واحد  و مجموع سطح تولید 
این تعداد نهالستان  6/2هکتار است. وی افزود: نهال میوه های 
هســته و دانه دار مانند بادام، هلو، زردآلو، آلو، آلبالو و گردوی 

بذری در نهالستان های استان تولید می شود.
شیرانی با اشاره به اینکه نهال های تولیدی استان از نظر تجاری 
بسیار بازار پسند است، گفت: دو واحد از نهالستان ها مختص 
نهال قلمه دار و ریشه دار گل محمدی است و سالیانه 150هزار 
قلمه ریشه دار گل محمدی در این نهالستان ها تولید می شود. 
وی با اشاره به اینکه امسال پیش بینی می شود حدود 600هزار 
اصله نهال  در اســتان توزیع شــود، تصریح کرد: پیش بینی 
می شود امسال 434 هزار اصله نهال در نهالستان های استان، 
تولید و مابقی از سایر اســتان ها و زیر نظر کمیته فنی تهیه و 
وارد استان شود. شــیرانی گفت: فصل غرس نهال در استان از 
اوایل اســفند تا اواخر فروردین ماه است که بستگی به شرایط 

آب و هوای مناطق مختلف دارد. 
وی با اشــاره به اینکه متاسفانه قلمه های ریشــه دار گیاهان 
دارویی در اســتان، متقاضیان بســیار کمــی دارد، افزود: در 
صورتی که تعــداد متقاضیان افزایش و بازار فروش مناســب 
باشد، این سازمان حمایت های الزم را درخصوص متقاضیان 
قلمه های ریشه دار گیاهان دارویی انجام خواهد داد. مدیر امور 
باغبانی جهاد کشاورزی استان خاطرنشــان کرد: به باغداران 
استان توصیه می شود نهال مدنظر خود را ازمحل های معتبر 
و مورد تایید سازمان جهاد کشاورزی استان و زیر نظر کمیته 

فنی خریداری کنند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خبر داد :

پیش بینی تولید 434 هزار اصله 
نهال در نهالستان های استان 

حجت االسالم والمسلمین نکونام، نماینده ولی فقیه در چهارمحال 
و بختیــاری، در دیدار مدیــرکل و جمعی از کارکنــان اوقاف و 
امورخیریه اســتان که به مناســبت دهه وقف برگزار شد، ضمن 
گرامی داشــت دهه وقف، اوقــاف و امورخیریــه را یک مجموعه 
ارزشمند خواند و گفت: وقف، یک سنت حسنه  است که تنها ویژه 
اسالم نیست و قبل از اسالم و در ادیان توحیدی، اصل وقف مورد 
توجه بوده است اما بعد از اسالم این جریان قوت و نمود بیشتری 
پیدا کرد. امام جمعه شهرکرد، نظم، ســازماندهی و تالش برای 
احیای نیت خیر واقفیــن را از اقدامات اساســی نظام جمهوری 
اسالمی ایران در مســئله وقف بیان کرد و گفت: بعد از اسالم و به 
ویژه پس از شکل گیری انقالب اســالمی، اصل وقف و صیانت از 

موقوفات، نظم و ســاماندهی بهتری یافت و وقف در جامعه رونق 
بیشتری پیدا کرد. نکونام تشویق و ترغیب مردم به وقف را یکی از 
مسائل مهم در موضوع وقف دانست و افزود: مردم باید اوقاف وامور 
خیریه و متولیان وقف را مأمن و پناهگاهی بــرای خود بدانند تا 
بتوانند موقوفات و ادای حق موقوفات خود را به آنان بسپارند که 
این خدمت بزرگ به عهده ســازمان اوقاف و امور خیریه است و 

شما در این جهت نقش آفرین هستید.
نماینده ولی فقیه در اســتان، در ادامه بر توجه و رسیدگی ویژه به 
امامزادگان و بقاع متبرکه تاکیدکرد و گفت: امامزادگان هم از نظر 
معنوی و فرهنگی و هم از نظر اجتماعی، رفاهی و خدمت رسانی، 
اماکن قابل توجهی هســتند و مردم نیز نگاهی همه جانبه به این 

مجموعه های ارزشــمند دارند که ایجاب می کند با یک مدیریت 
قوی و منســجم، تمام امکانات و نیازمندی های الزم در راستای 
خدمات رسانی مطلوب به مردم در امامزادگان فراهم شود. نکونام 
خاطرنشــان کرد: اگر امامزاده ای هم درآمد کافــی برای تامین 
نیازمندی ها و امکانات الزم برای خدمت رسانی مطلوب به مردم 
نداشته باشد و اوقاف و امورخیریه بتواند از طریق موقوفه های عام، 
نیازمندی های ضروری این امامــزادگان را برطرف و این مراکز را 
پررونق کند، قطعا خدمت رســانی قابل توجهی به جامعه صورت 

گرفته است.
امام جمعه شــهرکرد با اشــاره به عدم مدیریت و خدمات رسانی 
نامناسب در امامزادگان مرکز اســتان تصریح کرد: باوجود اینکه 
بارها بر مسئله رفع مشکالت و کاســتی های امامزادگان به ویژه 
امامزادگان مرکز اســتان تاکیدکرده ایم و اوقــاف و امورخیریه 
نیز در این راستا اقداماتی انجام داده اســت، اما همچنان آثار آن 
کمتر دیده می شــود و خدمات رسانی ها در شــأن یک امامزاده 
مرکز اســتان نیست و گالیه های بســیاری در این خصوص به ما 
منتقل می شــود. وی تاکیدکرد: اوقاف و امور خیریه باید نظارت 
دقیق تری به وضعیت امامزادگان داشته باشد و مدیریت و مسئول 
ســاماندهی در امامزادگان نیز فعال تر و با دغدغه بیشــتر به این 
گونه مسائل رسیدگی کنند تا فضای خدمات رسانی مطلوب تری 
در امامزادگان حاکم شــود. نماینده ولی فقیه در اســتان تصریح 
کرد: اگر یک مدیریت فعــال و دغدغه مند بــر امامزادگان مرکز 
استان حاکم شــده و مشــکالت برطرف و فضای خدمات رسانی 
خوبی در آن فراهم شــود، قطعا تاثیر فرهنگی خوبی بر استان و 
تحسین مردم را نیز درپی خواهد داشت؛ لذا رسیدگی و توجه به 
امامزادگان باید مورد توجه متولیان اوقاف و امورخیریه باشد. امام 
جمعه شهرکرد، همچنین درپایان از زحمات و تالش های مدیران 

و کارکنان اوقاف و امورخیریه استان تشکر و قدردانی کردند.

 خدمات رسانی ها 
در شأن یک 

امامزاده مرکز 
استان نیست و 

گالیه های بسیاری 
در این خصوص به 
ما منتقل می شود

با مسئوالن

قاسم سلیمانی دشــتکی روز گذشته در نشســت با معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برای رفع موانع سر راه تولیدات 

داخلی باید تدابیر الزم اندیشیده شود.
وی تصریح کرد: محاســبه میزان صــادرات براســاس تولیدات 
استان ها می تواند ســهم دقیق نقاط مختلف کشور در صادرات را 

به طور شفاف مشخص کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری، همچنین با اشاره به خدمات دولت 
یازدهم در سه سال گذشته گفت: دولت در ارتقای زیرساخت های 
توســعه ای مناطق محروم کشــور مانند چهارمحال و بختیاری 
نقش مهمی ایفا کرده است. استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار 

کرد: در این مدت زیرســاخت های توسعه ای اســتان، به ویژه در 
بخش های راهســازی، گازرسانی، برق رســانی، آبرسانی و ارتقای 
شاخص های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی رشد 
چشمگیری داشته است. وی گفت: در مدت فعالیت دولت یازدهم، 
طول بزرگــراه های چهارمحــال و بختیــاری از 110 کیلومتر به 
310کیلومتر و پوشش گازرسانی استان از ۸4 درصد به 94درصد 
افزایش یافت. سلیمانی دشتکی به آبرسانی سیار از طریق تانکر به 
220 شهر، روستا و شهرك صنعتی استان در ابتدای فعالیت دولت 
تدبیر و امید، اشاره و تاکید کرد: با اقدام های انجام شده در سه سال 
گذشته، مشکل تامین آب بسیاری از این مناطق به طور کامل رفع 

شده و تالش برای آبرسانی به بقیه مناطق در دستور کار قرار دارد.
معاون وزیــر صنعت، معدن و تجارت و رییس ســازمان توســعه 
تجارت ایران نیز گفت: توســعه صادرات محور تولیدات داخلی و 
ارتقای تولید کاالهای صادراتی در اســتان های مختلف کشور، از 
اولویت های این وزارتخانه است. مجتبی خسروتاج تصریح کرد: به 
همین منظور باید ظرفیت صادراتی استان های مختلف، شناسایی 
و در راستای تقویت آن، تالش شــود و برنامه ریزی علمی و عملی 

صورت گیرد.
کولر آبی، لوازم خانگی، خوراك آبزیان، سیمان، کاشی و سرامیک، 
شیرخشک نوزاد، چینی آالت بهداشتی و ورق فوالدی از مهم ترین 
کاالهای صادراتی چهارمحال و بختیاری اســت که به کشورهای 
عراق، افغانستان، ازبکستان، هند، پاکســتان، آذربایجان و کویت 

صادر می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

واردات نباید رقیب تولیدات داخلی شود

شهرستان

مدیر جهــاد کشــاورزی 
از  فارســان،  شهرســتان 
تکمیــل فــاز اول طــرح 
آبیاری عمومی تحت فشار 

در شهر گوجان خبر داد.
دهقان شــهرانی بــا بیان 
آغاز اجرای طــرح آبیاری 
عمومی تحت فشار اراضی 
کشــاورزی شــهر گوجان 
بــا مســاحت 150 هکتار 
و مشــارکت 150 خانوار 
بهره بردار از ســال گذشته 

گفت: فاز اول این طرح در ســطح 50 هکتار و با اعتبار 4 میلیارد و 200 میلیون 
ریال، در آبان ماه امسال تکمیل شد و به بهره برداری رسید. 

وی افزود: 3 هــزار و 500 میلیون ریــال از اعتبار اجرای فــاز اول این طرح، از 
صندوق توســعه ملــی و 700 میلیون ریال آن از آورده شــخصی کشــاورزان 

تامین شد. 
شــهرانی اضافه کرد: فــاز دوم این طرح نیز در ســطح 100 هکتــار و با اعتبار 

9میلیارد ریال در حال اجراست. 
شهر گوجان از توابع شهرستان فارسان، در 35 کیلومتری شهرکرد مرکز استان 

چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج 
امام کاظم)ع(سورشجان از 
توابع شهرســتان شهرکرد، 
از اعزام افــراد بی بضاعت به 
زیارت بــارگاه ملکوتی امام 
رضا)ع( در مشــهد مقدس 

خبر داد.
فرمانــده حــوزه مقاومت 
بســیج امــام کاظــم)ع(

سورشــجان طی گفت وگو 
با خبرگزاری بســیج  گفت: 
شــرایطی فراهم شده است 

که تعداد ۸۸ نفر از خواهران و برادران بی بضاعت 40 ســال به باال که تاکنون موفق 
به زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( نشده اند، تحت عنوان طرح شمس الشموس به 
مشهد مقدس اعزام شــوند. فرهنگ حیدری افزود: این اردوی زیارتی به مدت 4روز 
توسط حوزه مقاومت بسیج امام کاظم)ع( با همکاری آســتان قدس رضوی برگزار 
می شود. وی گفت: در این طرح، اســکان زائران به عهده بسیج و سپاه و تغذیه آنها به 
عهده آستان قدس رضوی است. حیدری با اشــاره به مهم ترین اهداف و رویکرد این 
اردوها اظهار کرد: کمک به افراد بی بضاعت، تربیــت دینی، ایجاد فضای فرهنگی با 
هویت اسالمی و ایجاد بستری مناسب برای تحقق آموزه های تربیتی، دینی، فرهنگ 

و معرفتی، از اهداف برگزاری طرح شمس الشموس به شمار می روند.

اردل  شهرســتان  فرماندار 
گفت: مشکل پوسیدگی لوله 
انتقال نفت بــه تلمبه خانه 
گندمکار کــه در محلي بین 
ســرخون و گندمکار ترك 
خــورد، با تــالش کارکنان 

شرکت نفت برطرف شد.
فرماندار  نــوذري  محمــد 
شهرستان اردل، درخصوص 
خبــري مبنــي بــر اینکه 
ترکیدگي لولــه انتقال نفت 
به تلمبه خانــه گندمکار در 

محلي بین سرخون و گندمکار در شهرســتان اردل باعث خروج نفت به رودخانه شده 
است، افزود: پوســیدگي لوله، عامل ترکیدگي خط لوله نفت شــده است که بالفاصله 
بعد از شنیدن این خبر تمام اقدامات کنترلي و ترمیمي با تالش کارکنان شرکت نفت 

برطرف شد.
نوذري افزود: در مجــاورت این لوله نفت هیچ گونه شــیالت ماهي نبوده و با نشــتي 
کوچکي که این خط لوله داشــته، خسارت کمي به زیســت محیط این رودخانه وارد 

شده است.
سرخون از توابع شهرستان اردل، در 130 کیلومتري جنوب مرکز استان چهارمحال و 

بختیاري )شهرکرد( و یک کیلومتري جاده ارتباطي آن به استان خوزستان قرار دارد.

تکمیل فاز اول طرح آبیاری عمومی 
تحت فشار در گوجان

برگزاری طرح شمس الشموس 
در بخش الران

مشکل ترکیدگي خط لوله نفت گندمکار 
برطرف شد

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

خدمات رسانی به مردم در امامزادگان مرکز استان مطلوب نیست
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تحدید حدود اختصاصی
9/101 شــماره صادره : 1395/43/303037 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 32/1130 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای هیات قانــون تعیین تکلیف به نام رســول مزروعی ســبدانی فرزند 
شــعبان مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
95/10/08 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/09/14 م الف: 27300 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان  )144 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/103 شــماره صــادره: 1395/43/302601 نظر به اینکــه ورثه محمد 
کریم محققیان  با تسلیم یک برگ استشهاد شــهود شماره: 72713 مورخ 
95/08/03 دفترخانه 25 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک شماره: 15/23/1 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که در ذیل ثبت 6756 صفحه 153 دفتر جلد 52 امالک صادر و تسلیم گردیده 
و به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه 
جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 27322 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان 

)204 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/104 شــماره صــادره: 1395/43/302630 نظر به اینکــه ورثه کوکب 
محققیان  با تســلیم یک برگ استشــهاد شــهود شــماره: 72712 مورخ 
95/08/03 دفترخانه 25 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت یک دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک شماره: 15/23/1 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که در ذیل ثبت 6756 صفحه 155 دفتر جلد 52 امالک صادر و تسلیم گردیده 
و به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه 
جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 27323 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان 

)203 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
9/111 شــماره صــادره: 1395/43/304057 نظر به اینکــه خانم زهره 
نبوی فرزند ســید اصغر  با تســلیم دو برگ استشــهاد شــهود شماره: 
5334- 95/07/15 دفترخانه 250 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
ششدانگ پالک شــماره: 1424 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که در ذیل ثبت 23612/8808 مورد ثبت در صفحه 529 دفتر جلد 
223 امالک تحت شماره چاپی 057113 صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
انتقال شماره 92781 و 118517 و 136981- 1364/11/30 و 1368/09/04 
و 1372/02/26 دفترخانه 77 اصفهان به وی انتقال یافته و اظهار داشته که 
سند مالکیت مرقوم در اثر ســهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 27696 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان )229 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

8/711 شــماره آگهــی: 139503902004000232 شــماره پرونــده: 
139304002004000239 آگهــی مزایــده پرونده کالســه: 9300955 
ششــدانگ پالک چهار فرعی از دو هزار و دویست و پنجاه مجزی شده از 
دو هزار و دویســت و پنجاه اصلی باقیمانده به مساحت دویست و پنجاه 
متر مربع واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خ هزار جریب- 
کوی امام جعفر صادق)ع( جنب مسجد صادق)ع(- کوچه بوستان 7 شرقی- 
پالک 23 کدپستی 13 الی 56411-81746 که سند مالکیت آن در صفحه 124 
دفتر 64 با شــماره چاپی 964385 ذیل ثبت 6406 ثبت و صادر شده است 
با حدود: شــمااًل بطول ده متر پی به پی پالک 2250/11 شرقًا بطول بیست 
و پنج متر پی به پی پالک 2250/3 جنوبًا بطول ده متر پی اســت به خیابان 
10 متری غربًا بطول بیســت و پنج متر پی به پی پالک 2250/5 ) و حقوق 
ارتفاقی ندارد( که طبق نظر کارشناسان رسمی پالک فوق بصورت یکباب 
خانه مسکونی دارای بنای 3 طبقه ) طبقه زیرزمین انباری و طبقه همکف و 
اول مسکونی( به مســاحت عرصه 250 متر مربع و مساحت اعیانی حدود 
480 متر مربع با قدمت ساخت باالی 25 ســال می باشد. ساختمان دارای 
اســکلت فلزی، ســقف ها تیرآهن و آجر و نمای خارجی آجرنما 3 سانتی 
می باشــد. ســطوح داخلی دیوارها گچ و رنگ روغنی، درب و پنجره های 
بیرونی آلومینیوم و دربهای داخلی چوبی و با چهارچوب فلزی می باشد. 
کف پذیرایی سرامیک و اتاقهای خواب موزائیک و موکت روی آن مفروش 
می باشــد طبقه همکف و اول هر یک دارای 2 اتاق خواب، پذیرایی، حمام و 
سرویس بهداشتی کاشیکاری شده، آشپزخانه با کابینت فلزی و آبگرمکن 
دیواری می باشد. دارای سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش 
کولرآبی می باشد. دارای انشعابات شهری کنتور شهری برق مجزا، کنتور 
آب و فاضالب، کنتور گاز اســت. ملکی آقای جالل رضائی که طبق ســند 
رهنی شــماره 8258 مورخ 88/3/30 تنظیمی دفترخانه 148 اصفهان در 
رهن بانک ملت واقع می باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه نامه می باشد از 
ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 95/10/04 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهار راه اول خیابان الهور 

به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 11/440/000/000 ریال ) 
یازده میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/09/14 درج و منتشر 
می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده بــه روز بعد موکول می گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه 
مزایده  در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  به همراه تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:26535 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)561 کلمه، 6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/108 خواهان آقای ابوالفضل درخشــنده  به طرفیت آقای فرشید گالبی 
دادخواستی را به خواسته الزام به تنظیم سند تسلیم این شورا نموده که به 
کالسه 639/95 به تاریخ روز چهارشنبه 95/9/24 ساعت 3 وقت رسیدگی 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و دستور شــورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار یا محلی درج می گــردد تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت رسیدگی حاضر شــود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف:235 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خوانسار )121 

کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

9/105 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگرددو در صورتی 
که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند:
1- کالسه 191/94برابر راي شماره 139560302020000073 هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقــاي/ فریدون اقدامي فرزند میرزافرهاد بشــماره 
شناسنامه 1 صادره از در یک باب خانه به مساحت 439/50 مترمربع  پالک 
1052 فرعي از 35 اصلي  واقع در روستای اذان خیابان امامزاده خریداري 

از مالک رسمي خانم پروین جباری محرز گردیده است.
2- کالســه 77/93 برابــر راي شــماره 13956032020000160 هیات 
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 

فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي/ محمد جورمند فرزند جلیل آقا بشماره 
شناســنامه 10 صادره از در یک باب خانه به مساحت 445 مترمربع پالک 
1143 فرعــي از 11 اصلي مفروز و مجزي  واقع دروزوان خیابان شــهید 
نقیان خریداري از مالک رســمي خانم بی بی جان صمیعی محرز گردیده 

است 
3– کالسه 51/95 برابر راي شماره 1395114402020000051هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم عشرت عمراني فرزند حسن بشماره شناسنامه 
122 صادره از میمه در یک باب خانه به مســاحت 323.45 مترمربع پالک 
2437فرعي از1 اصلي واقع در شهر میمه خیابان طالقانی خریداري از مالک 

رسمي آقاي حسن عمرانی محرز گردیده است
4- کالســه 218/94برابــر راي شــماره 139560302020000262 
 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه 
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي رمضانعلــي صالح فرزند 
امان اله بشماره شناســنامه 35 صادره از در یک باب انباری به مساحت 
48/21مترمربع پالک 66 فرعي از 35 اصلي  واقع در ازان کوی باالخریداري 
 از مالک رســمي آقاي/خانم ورثه مرحوم سکینه کســایی محرز گردیده

 است
5-  کالســه 3/95برابــر راي شــماره 139560302020000346 هیات 
اولموضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم فرح مرادي فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 
4 صادره از در یک بــاب خانه/یک قطعه زمیــن مزروعي/یک قعطه باغ به 
مســاحت 289/32 مترمربع پالک 551 فرعي از 67 اصلي واقع در حســن 
رباط کوی سرچشــمه خریداري از مالک رســمي خانم ماه منیرفرازمند 

محرز گردیده است
6- کالسه37/95 برابر راي شــماره 13956032020000266 هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي/ غالمرضا میرزائیان فرزند حسینعلي بشماره 
شناسنامه 27 صادره از میمه در یک باب خانه به مساحت 205/04 مترمربع 
پالک 2248 فرعي از 26 اصلي  واقع در روستای ونداده خریداري از مالک 

رسمي خانم طاوس کریمی محرز گردیده است
7-کالسه 34/95 برابر راي شــماره 13956032020000265 هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي علي میزائیان فرزند حسینعلي بشماره شناسنامه 
5 صادره از میمه در یک باب خانه به مساحت 264/53 مترمربع پالک 2248 
فرعي از 26 اصلي  واقع در روســتای ونداده  خود مالک رســمی مشاعی 
اســت ونیزخریداري عادی از مالک رســمي خانم فاطمه حمزه ایی محرز 

گردیده است
 بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اولیک شنبه  1395/09/14

 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1395/09/30  
م الف: 27798 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه 

حوادث ایران

حوادث جهان

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری 
نوجوان معتاد به حشــیش که اقدام به قتل و ســوزاندن جســد 
مادرش کرده بــود، خبر داد. به گزارش ایســنا، در تاریخ ۲۱ آبان 
ماه امســال یکی از اتباع افغانی مقیم ایران با مراجعه به کالنتری 
 ۱۵۱ یافت آبــاد به مامــوران اعالم کرد که همســرش در تاریخ 
 ۲۰ آبان ماه از منزل خارج شــده و دیگر بازنگشته است. در ادامه 
با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع فقدان افراد و به دســتور 
بازپرس شــعبه هفتم دادســرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده برای 
رســیدگی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 
گرفت و شاکی پرونده پس از حضور در اداره یازدهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: روز بیستم آبان ماه 
زمانی که به خانه آمدم، همسرم در خانه حضور نداشت از پسرم به 
 نام فرهاد پرسیدم که مادرش کجاست که گفت به همراه مادرش 
و برای انجام تسویه حساب به محل کار فرهاد رفته و پس از تسویه 
 حساب و در مســیر بازگشت به خانه، همســرم برای انجام خرید 
 از وی جدا شــده و پس از آن دیگر از او هیچ خبری ندارد. با توجه 
به اظهارات شاکی پرونده، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی 
 به محل کار فرهــاد در یک کارگاه چرخــکاری در همان منطقه 
یافت آباد رفتــه و در تحقیقــات از صاحبکار فرهــاد اطالع پیدا 

 کردند که فرهاد در شــهریور ماه نســبت به انجام تسویه حساب 
با صاحبکارش اقدام کرده اســت.  صاحبکار سابق فرهاد در ادامه 
اظهاراتــش به کارآگاهان گفــت: فرهاد در تمــاس تلفنی از من 
خواهش کرد در صورتی که پدرش به سراغم آمد، به دروغ بگویم 
که فرهاد به همراه مادرش به مغازه من آمده و حتی خواســت که 
به پدرش بگویم که او بــه همراه مادرش و پــس از گرفتن مبلغ 
۸۰۰ هزار تومان بابت تسویه حســاب، مغازه را ترک کرده است.  
با تحقیقات به عمل آمده از صاحبکار فرهاد و محرز شــدن کذب 
 بودن اظهارات و گفته هــای فرهاد به پــدرش، تحقیقات از وی 
 در دســتور کار کارآگاهان اداره یازدهم قــرار گرفت و کارآگاهان 
به محل ســکونت شــاکی پرونده مراجعه و از طریق پدر فرهاد 
اطالع پیدا کردند که پس از مراجعه وی بــه کالنتری برای طرح 
شــکایت، فرهاد از منزل خارج شــده و دیگر بازنگشــته است. 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ در تحقیقات 
 میدانی از محل ســکونت فقدانی اطالع پیــدا کردند که تعدادی 
از اهالی محل، فرهاد را به همراه یکی از دوستانش در حال انتقال 
یک عدد چمدان مشاهده کرده و حتی یکی از همسایگان به علت 
ســنگینی بیش از اندازه چمدان به کمک آنهــا رفته و چمدان را 
برای آنها در داخل یک چرخ دســتی قرار داده است که در ادامه 

و با شناسایی یکی از همســایگان، وی در اظهاراتش ضمن تایید 
اظهارات سایر همســایگان مبنی بر کمکش به فرهاد و دوستش 
 برای جا به جــا کردن چمــدان بــه داخل یک چرخ دســتی، 
به کارآگاهان گفت: زمانی که از فرهاد علت ســنگینی چمدان را 
پرسیدم، او در پاسخ گفت که داخل چمدان مقادیری لوازم خانگی 
اســت که قصد دارد آنها را به منزل خواهــرش در همان نزدیکی 
ببرد. با شناسایی دقیق دوست فرهاد به نام ابراهیم. ش ۱۵ ساله، 
کارآگاهان در ســاعت ۱۱ هفتم آذرماه اقدام به دســتگیری وی 
کردند. ابراهیم در اظهارات اولیه منکر اظهارات همسایه خانواده 
فرهاد شد، اما در ادامه مجبور به بیان حقیقت شد و در اظهاراتش 
 به کارآگاهــان گفت: من و فرهــاد با یکدیگر حشــیش مصرف 
می کنیم و در تاریخ بیستم آبان فرهاد با من تماس گرفت و از من 
خواست تا به خانه شــان بروم؛ زمانیکه وارد خانه شدم، فرهاد مرا 
به باالی ســر جنازه مادرش برد و آنجا بود که متوجه شدم فرهاد، 
مادرش را با چاقو کشته است، به درخواست فرهاد ابتدا آثار خون 
را از روی زمین پاک کرده و جنازه مــادرش را داخل یک چمدان 
قرار دادیم تا آن را به محوطه سبزی کاری در همان نزدیکی محل 
 زندگی فرهاد ببریــم. در بیرون از منزل، یکی از همســایگان نیز 
 در قــرار دادن چمــدان بر روی چرخ دســتی به کمــک ما آمد 
 و پس از آن جنــازه را به باغچه ســبزی کاری منتقــل کردیم؛ 
در آنجا بود که فرهاد با تهیه مقداری بنزیــن، اقدام به آتش زدن 
جســد مادرش کرد و پس از آن هر دو نفر از محل خارج شــدیم.

با اعتراف ابراهیم مبنی بر ارتکاب جنایت توســط فرزند فقدانی، 
دستگیری فرهاد در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت و با انجام 
اقدامات پلیسی، سرانجام مخفیگاه فرهاد در یک سفره خانه سنتی 
شناســایی و کارآگاهان با اخذ نیابت قضایی به این ســفره خانه 
در منطقه شــهریار اعزام و عامل اصلی جنایت را عصر همان روز 
دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند. 
فرهاد پس از انتقال بــه اداره دهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ، 
صراحتا به ارتکاب جنایت و در ادامه ســوزاندن جســد مادرش 
 اعتراف کرد. وی در اعترافاتــش و در خصوص انگیزه این جنایت 
 به کارآگاهــان گفت: مدتــی بود که مــادرم به رفــت و آمدها 
و همچنین نحوه خرج کــردن پول هایم گیــر داده بود و همین 
موضوع باعث شد تا در روز جنایت و در حالیکه از دستش عصبانی 
و خسته شــده بودم، در یک لحظه با چاقوی آشپزخانه حمله ور 
شده و ضربه ای را به پهلویش وارد کنم. در حالیکه مادرم بر روی 
زمین افتاده بود، به بیرون از خانه آمده و شروع به کشیدن سیگار 
کردم؛ پس از تمام شدن ســیگار و مراجعه به داخل خانه، متوجه 
 شــدم که مادرم فوت کرده که بالفاصله بــا ابراهیم تماس گرفته 
 و بــدون آنکه چیزی به او بگویم، از او خواســتم تــا به منزل مان 

بیاید.
براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ 
کارآگاه حمید مکــرم، معاون مبــارزه با جرایــم جنایی پلیس 
 آگاهی تهران بــزرگ، با اعالم این خبر گفت: بــا اعترافات صریح 
هر دو متهم، آنان امروز به شــعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه 
۲۷ تهران صادر و برای هر دو متهم قرار قانونی صادر و متهم اصلی 
 پرونده با قرار بازداشــت موقت و برای انجــام تحقیقات تکمیلی 

در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

جنایت هولناک نوجوان افغان در تهران
بعدازظهر پنجشــنبه در محور فســا - داراب حدفاصل شهر نوبندگان 
براثر برخورد یک پراید و وانت نیســان هفت نفر کشــته و زخمی شدند. 
فرمانده پلیس راه فســا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل شدت 
حادثه هویت هیچ کدام از جان باختگان تا این لحظه مشــخص نشــده و 
 پلیس راهور فســا با اســتعالم خودرو مربوطه هویت مالک را مشخص 
خواهد کرد. ســرهنگ سهراب صادقی افزود: ســه مصدوم با سه خودرو 
اورژانس به بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر فسا اعزام شدند و اجساد 
 چهار فوتی برای پیگیری هــای بعدی تا حصول نتیجــه و احراز هویت 
به پزشکی قانونی تحویل می شــود. وی علت حادثه را در دست بررسی 
اعالم کرد. مسئول تیم امداد ســازمان آتش نشانی فسا نیز به خبرنگاران 
 گفت: پس از وقوع حادثه و اطالع رســانی و طی مســافت۲۰ کیلومتری 
 در کمتر از هشت دقیقه عوامل آتش نشــانی در محل حضور داشتند، اما 
به دلیل شدت آتش سوزی پیش از رســیدن تیم اورژانس و آتش نشانی 

تمام سرنشینان خودرو پراید جان باختند.

فرماندار چالوس گفت: پس از هفت شــبانه روز تالش نیروهای مردمی 
و با وجود اســتفاده از امکانات و ماشــین آالت فــراوان زمینی و هوایی 
جسد پدر 4۷ ساله مرحوم منوچهر ســام دلیری در منطقه هسل دشت 
در نزدیکی محل دامداری او با همت نیروهای محلی کشــف و شناسایی 
شــد. محمدناصر زندی افزود: پس از شناسایی جســد پدر، همه تالش 
نیرو در حوالی همان منطقه متمرکز شد و سرانجام بدن بی جان دومین 
فرد مفقودی این حادثه یوسف ســام دلیری جوان ۲۷ ساله چالوسی نیز 
 ۲۰۰ متر باالتر از جسد پدر کشــف و شناسایی شــد. وی با بیان اینکه 
با حضور دادستانی جسد پدر و پسر تحویل پزشک قانونی می شود، گفت: 
بعد از انجام آزمایشات و بررسی های الزم زمان فوت درگذشتگان معلوم 
می شــود که طی روزهای آینده اعالم می شود. فرماندار چالوس از تالش 
اهالی روســتاهای بخش مرکزی چالوس، کوهنوردان و نیروهای کمکی 

که در پیدا کردن این مفقودشدگان کمک کردند قدردانی کرد. 
پدر و پسر دامدار  از چهارشنبه هفته گذشــته در نخستین روز از بارش 
 برف برای پیدا کردن دام های خود راهی جنگل های طالجو شــده بودند 

و هرگز به منزل بازنگشتند.

عمومی ناتنی که نمی خواست دختر برادرش ازدواج کند، موجب هتک 
حرمت او شد. سرهنگ حسینی در این باره گفت: با شکایت فردی مبنی 
بر ایجاد مزاحمت اینترنتی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا 
قرار گرفت. بنابر اظهارات دختر جوان  و بررسی های انجام شده مشخص 
شد فردی با ارســال پیامک و ایمیل های دروغین برای نامزد این دختر 

موجب مزاحمت و آزار و اذیت آنها را فراهم کرده است. 
 رییس پلیس فتا فارس افــزود: متهم در بازجویی ها بــه جرم خود اقرار 
و اظهار ندامت و پشیمانی کرد. او هدف خود را عالقه زیاد به برادرزاده اش  
عنوان کرد و گفت نمی خواستم دختر برادرم با شخصی که دور از محل 

زندگی مان است، ازدواج کند.

4سرنشین پراید در آتش سوختند

پایانی غم انگیز برای پدر و پسر 
چالوسی

نمی خواستم برادرزاده ام 
ازدواج کند

مدتی بود که مادرم
  به رفت و آمدها 

و همچنین 
 نحوه خرج کردن 

 پول هایم گیر
 داده بود و همین 

 موضوع باعث شد 
 تا در روز جنایت 

و در حالیکه
  از دستش عصبانی 
و خسته شده بودم، 

 در یک لحظه 
با چاقوی آشپزخانه 

 حمله ور شده 
و ضربه ای را 

به پهلویش وارد کنم

 پدری که دختــر ۱4 ســاله اش را مجبور بــه ازدواج 
 با شــخصی کرد که وی را مــورد تجاوز قــرار داده بود 
به حداقل 4 ماه زندان محکوم شــد. » کیت استران « 
اهل آیداهو، از ایالت های غرب امریکا دختر ۱4 ســاله 
خود را که از سوی یک مرد مورد تجاوز قرار گرفته بود، 
مجبور به ازدواج با آن شــخص کرد. بنابه این گزارش، 
قربانی که در پی تجاوز مردی ۲4 ســاله در آوریل سال 
گذشــته باردار شــده بود به اجبار پدرش بــه عقد این 
پســر در آمد. کیت قصد داشــت دخترش را به همراه 
فرد متجاوزگر فرســنگ ها دورتر از محل زندگی شان 
جایی که افراد زیر ۱۵ ســال مجاز به ازدواج با رضایت 
والدین در شــرایط خاص مانند بارداری هستند به عقد 
یکدیگر دربیاورد. با شــکایت داماد، پلیس وارد ماجرا 
شد و پدر این دختر بازداشت شــد و به 4 ماه حبس نیز 
محکوم شد. از طرف دیگر جوان ۲4 ســاله نیز به اتهام 
 تجاوز به عنف از ســوی دادگاه گناهکار شــناخته شد 

و به ۱۵ سال زندان محکوم شد. 
 وکیل ایــن پــدر در دادگاه اذعــان داشــته موکلش 
 با انگیــزه حمایت از دختــرش ایــن ازدواج را تحمیل 
کرده بــود. همچنیــن پــدر قربانــی در دادگاه گفت 
دخترش را بی نهایت دوست دارد و خواستار این ازدواج 

به جهت حمایت از دخترش بوده است.

دختران دانشجوی آلبانیایی به جرم آزار هم اتاقی خود 
در خوابگاه دانشگاهی در آلبانی دستگیر شدند. متهمان 
6 دختر ۱9 تا ۲۱ سال هستند که هم اتاقی خود را مورد 
 ضرب و شــتم قرار می دادند و او را در بدترین شــرایط 
در اتاق شــان محبوس کرده بودند. بــه گزارش پلیس 
صدای داد و فریادهای دختر ســبب شد تا برخی نگران 

حال او شوند و به ماموران پلیس خبر بدهند.
 پلیس بیان کرد هنوز روشن نیســت که انگیزه دختران 

از چنین رفتاری با هم اتاقی خود چه بوده است. 
ماموران پلیس دختر شکنجه شده را صبح روز پنجشنبه 
گذشــته در حالی پیدا کردند که چشم ها و دست هایش 
بسته بود و مقداری غذای فاسد در مقابلش قرار داشت و 

بوی تعفن آن فضای اتاق را پر کرده بود.

اجبار متجاوز به ازدواج با قربانی؛

می خواستم از دخترم 
حمایت کنم

رفتار غیر انسانی دانشجویان 
دختر با هم اتاقی خود 
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پیشنهاد سردبیر: 
مسئوالن دولتی، فاتحه برجام را بخوانند

اخبار

کوتاه از شهرستان ها

مدیر مرکــز جهاد کشــاورزی بــادرود از یخ زدگــی ۵۰درصد از 
انارســتان های منطقه کویری بادرود خبر داد و اظهار کرد: به علت 
تغییر ناگهانی ۲۰ درجه ای دما در روزهــای پایانی ماه آبان بیش از 
8۰درصد از سرشــاخه ها و ۵۰درصد تنه درختان انار بادرود دچار 
یخ زدگی شــده و نیمی از انارســتان های این منطقه به طور کامل 
از بین رفته اســت.احمد علی مختاریان پور گفت: متاسفانه در طی 
این مدت و بازدید کارشناســان امور باغی جهاد کشاورزی از باغات 
منطقه بادرود، نزدیک به  ۵۰ میلیارد ریال خســارت به محصوالت 
باغی و زراعی بادرود وارد شده اســت.وی افزود: این خسارت بیشتر 
به درختان انار، به، گندم، جو و ســایر محصوالت باغی بادرود وارد 
شده است.مختاریان پور یکی از علل تشــخیص درختان یخ زده را 
خراش پوســت تنه درخت عنوان کرد و اظهار داشت: پس از خراش 
اگر ته ساقه ســیاه شده باشد نشــان از یخ زدگی درخت است و اگر 
ســبز باشــد از دمای ۱۰ درجه ای ۳۰ آبان و اول آذر مصون مانده 

است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان نطنز از کمک بیش از دو 
میلیارد ریالی یک خیر نطنزی به ایتام شهرستان نطنز خبر داد و اظهار 
کرد: این حامی نطنزی تاکنون مبلغ زیادی را برای کمک به ایتام این 
نهاد در شهرستان پرداخت کرده و در بسیاری از موارد این نهاد مقدس 
را در رسیدن به اهداف پیش رو نیز یاری کرده است. محمد رضا مومی 
اردســتانی افزود: کمک های نقدی و غیر نقدی ایــن خیر نطنزی در 

سطح شهرستان و بین ایتام زیر پوشش این نهاد توزیع شد.
وی گفت: ۷۰ یتیم زیر ۲۵ سال زیر پوشــش کمیته امداد شهرستان 
نطنز هستند که ۴۱ نفر آنها از بخش امامزاده و مابقی از بخش مرکزی 
هستند که با کمک خیران و حامیان ایتام نیازهای آنها تامین می شود. 
مدیر کمیته امداد نطنز بیان کرد: این حامی نیکوکار از ســال ۱۳۹۰ 
با طرح اکرام همکاری دارد و سرپرســتی ۷۰ یتیم را تاکنون برعهده 
گرفته است. اردستانی خاطر نشــان کرد: در حال حاضر بیش از ۴۷۰ 
حامی، سرپرســتی ۷۰ نفر از ایتام زیر پوشــش این نهــاد مقدس در 

شهرستان نطنز را بر عهده گرفته اند .

مدیر عامل انجمن دوســتداران میراث فرهنگی نجف آباد گفت: در 
جریان حفاری های مربوط به اجرای شــبکه جمــع آوری فاضالب 
نجف آباد، قدیمی ترین ســنگ قبر شناسایی شــده در نجف آباد با 
قدمت نزدیک به ۳۰۰ ســال کشف و با همکاری شــهرداری به خانه 
تاریخی مهرپرور به عنوان نخســتین موزه مردم شناسی شهر انتقال 
داده شد.حســین نجفی پور با اعالم این خبر گفت: این ســنگ قبر 
یک متر و ۴۰ ســانتی متری متعلق به شــخصی به نام سعید پهلوان 
متوفی به سال ۱۱۴۲ هجری قمری است که با توجه به شواهد و درج 
شجره نامه این فرد تا هفت نســل قبل، یکی از افراد سرشناس دوران 
خود محســوب می شده است. نجفی پور با اشــاره به هماهنگی های 
صورت گرفته با اداره میــراث فرهنگی و گردشــگری جهت انتقال 
سنگ قبر مذکور بیان داشــت: عالوه بر وجه عرضی ۴۰ سانتی متری 
سنگ که به سختی نوشته ها و اشعار درج شده آن را می توان خواند، 
در وجوه مربوط به ارتفاع ۳۰ ســانتی متری اثــر نیز مطالبی حکاکی 
شده که همین امر نیز مؤید جایگاه اجتماعی خاص صاحب قبر است.

مردم روستای یزدل در دهه اول ماه ربیع االول سنت صد ساله پخت 
حلوای نذری را برگزار کردند.

در این آیین بیش از صد نفر از مردان و زنان روســتا از مدت ها قبل با 
آماده کردن نوع خاصی از آرد آن را آمــاده پخت می کنند. این آیین 
ابتدا توسط رستم شعبانی آغاز و سپس توسط خانواده خندان ادامه 

پیدا کرده است.
برای پخت این حلوای نذری پنج تن آرد، ۵۰۰ کیلوگرم شکر و ۱۲۰ 
کیلو گرم روغن اســتفاده شده اســت. حلوای پخت شده پس از یک 
روز تالش آماده و پس از اقامه نماز مغرب و عشا بین اهالی روستاها و 
شهرهای اطراف توزیع می شود.این آیین از ابتدا به نام علمدار دشت 
کربال حضرت ابوالفضــل العباس)ع(پخته و توزیع می شــده و برای 
پخت آن حدود یکصد میلیون ریال توســط خانواده خندان و برخی 

دیگر از اهالی هزینه می شود.
روستای یزدل با حدود سه هزار نفر جمعیت در ۲۰ کیلومتری مرکز 

آران و بیدگل واقع شده است.

 سرما به باغات بادرود
 5 میلیارد تومان خسارت زد

 کمک دو میلیارد ریالی
 خیر نطنزی به ایتام

 کشف قدیمی ترین 
سنگ قبر نجف آباد

پخت بیش از 5 تن حلوای 
نذری در آران و بیدگل

رییس اداره اوقاف شــهرضا در ســخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه شــهرضا با اشــاره به ســابقه طوالنی وقف در این 
شهرســتان گفت: قدیمی ترین موقوفه شــهرضا به ۳8۰ سال 
 پیش بازمی گردد که تحت عنوان موقوفه »شــیخ شــاهنظر« 

۴ هزار متر زمین وقف شده است.
حجت االسالم رضا ابراهیمی ادامه داد: یکی از موقوفات مهم در 
ســطح منطقه، موقوفه فردی به نام »شــیخ محمدتقی نجفی« 
 در دهاقان اســت که برای قرائــت قرآن در جــوار حرم مطهر 

علی بن موسی الرضا )ع( وقف شده و ماندگار مانده است.
وی شهرستان شهرضا را در جایگاه چهارم استان از منظر تعداد 
موقوفات و رتبه ســازمانی دانســت و اذعان کرد: متاسفانه در 
شــهرضا مانند بسیاری از مناطق کشــور، بی مهری های زیادی 

نسبت به وقف و موقوفات وجود دارد.
ابراهیمی بــا بیان اینکــه بســیاری از این موقوفــات باهدف 
عام المنفعه ایجادشــده اند تصریح کرد: درحالی که باید درآمد 
موقوفات شــهرضا بیش از ۱۰ میلیارد در ســال باشد، به علت 
 عدم پرداخت این حقوق، به حدود ۳۰۰ میلیون در سال کاهش

 یافته است.
وی افزود: ازآنجایی که بســیاری از این موقوفــات عام المنفعه و 
بسیاری برای کمک به تهیه دارو و درمان مردم وقف شده است؛ 
اگر کل این درآمدها وصول شــود، می توان کمک های زیادی به 

مردم شهرستان در زمینه های مختلف کرد.
وی با اشــاره به اهمیت ســنددار کردن موقوفــات، گفت: در 
شــهرضا بیش از ۱۰ موقوفه وجود دارد و باوجود آنکه علم کافی 
بر موقوفه بودن آنهــا وجود دارد به دلیل آنکه تاکنون ســندی 
برای آن صادر نشــده، از تصرف این اداره خارج است؛ بنابراین 
 صدور ســند برای موقوفات به اندازه وقف مــال مهم و ضروری 

است.
رییس اداره اوقاف شــهرضا تصریح کرد: وظیفه اصلی این اداره 
صیانت از موقوفــات و اجرای صحیح نیات واقفان اســت؛ اما در 
مواردی که عین موقوفه درخطر باشــد، اولویــت اول حفظ آن 

است.
وی با بیان اینکــه برخی افــراد حقیقی و حقوقــی موقوفاتی 
را تصرف کــرده اما حقوق شــرعی آن را پرداخــت نمی کنند، 
عنوان کرد: در راســتای ســنددار کردن موقوفــات از ابتدای 
انقــالب اســالمی تاکنــون تــالش زیادی شــده اســت که 
نتیجــه آن صدور ۴۲۲ عــدد ســند مالکیت بــرای موقوفات 
 شهرســتان بوده که ۵۰ درصد آن در طول ۴ ســال گذشــته 

اتفاق افتاده است.

رییس اداره اوقاف شهرضا:

نسبت به وقف، بی مهری وجود دارد

دیدگاه

در پی دومین تجمع معترضان به فعالیت معادن در نطنــز، مرتضی صفاری نطنزی، 
نماینده شهرستان نطنز و قمصر با صدور بیانیه ای که یک نسخه از آن برای خبرگزاری 
فارس ارسال شده است، خواستار احقاق حقوق حقه اهالی طرق رود و کمجان شد. در 
ابتدای این بیانیه آمده است: »منطقه حفاظت  شده کرکس یکی از مناطق منحصر به  
فرد و حائز اهمیت کشور به لحاظ زیســت محیطی است که چندی است مورد تعرض 
معدن کاران قرارگرفته اســت و به  رغم اعتراضات مردمی و اظهار نظر کارشناسان در 
مورد جلوگیری از این تخریب ها، تاکنون اقدام عملی برای نجات این اثر طبیعی صورت 
نگرفته است.« در ادامه با انتقاد از پیامدهای فعالیت معادن آمده است: »بهره برداران 
معادن ســنگ بدون توجه به شرایط طبیعی و اکوسیســتم خاص منطقه، به فعالیت 
گسترده خود و بهره برداری بیش ازحد و بی رویه از معادن ادامه می دهند. همین عامل 

موجب تخریب گســترده منابع طبیعی و طبیعت بکر بخش مرکزی شهرستان نطنز 
شده و در بسیاری از مناطق که از اهمیت فوق العاده طبیعی و زیست محیطی برخوردار 
بوده و حتی ظرفیت های بسیار مناسب زیست محیطی دارند، لطمات جبران ناپذیری 
برجای گذاشته اســت.« در این بیانیه افزایش ســطح تخریب گسترده منابع طبیعی 
منطقه حفاظت شــده کرکس توســط بهره برداران معادن، از بین رفتن اکوسیستم 
طبیعی منطقه، تخریب مراتع و مزارع و نهایتا تهدید جدی چشمه ســارها و آب های 
زیرزمینی، از بین رفتن شرایط زیست محیطی برای ساکنین منطقه، به خطر افتادن 
زندگی جانوری و گیاهی مخصوصا گیاهان دارویی و صدها موردی که بر کشــاورزی 
و دام پروری منطقه اثرات ســوء گذاشــته، از پیامدهای فعالیت این معادن دانســته 
شده است.در ادامه بیانیه آمده اســت: »این در حالی است که این معادن نیز در بهبود 
وضع معیشتی مردم ،کوچک ترین نقشــی ایفا نکرده اند و تنها تخریب مزارع و مراتع 
و آسیب های زیســت محیطی را برای مردم منطقه به ارمغان آورده اند. به دلیل وجود 
سنگ های تراورتن و ســاختمانی مرغوب در منطقه، فرد یا افرادی با عناوین مختلف 

جای جای منطقه و حتی در برخی از موارد بدون اســتعالم از محیط زیســت و منابع 
طبیعی را به ثبت رســانده و در حال استخراج و بهره برداری هســتند و این در حالی 
است که حتی کوچک ترین خدمت عام المنفعه ای به منطقه نداده اند درحالی که بنا بر 
رأی شورای عالی معادن و  اعالم مسئوالن سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست؛ 
فعالیت معدنی در منطقه حفاظت شــده کرکس با تخلفات عدیده روبه رو بوده و باید 
اقدامات قانونی با متخلفین صورت گیرد، ولی هیچ مقام مســئولی در رابطه با اجرای 
مصوبه شــورای عالی معادن اقدامی صورت نمی دهد و تنها مســئولین آن را اقدامی 
نادرست ذکر می کنند.« در پایان این بیانیه نوشته شده است: »نباید گذاشت هرکس 
به دالیل و منفعت شــخصی، ســرمایه منطقه ای را از بین ببرنــد. آرامش منطقه را 
معدن داران برهم زده اند و باید از این کار جلوگیری شود. این برخورد باید قانونی باشد 
و با اقدامات حاشیه ای و بدون پشــتوانه فکری نباید برخورد با معادن را به حاشیه برد 
انتظار اینجانب از دستگاه های اجرایی استان و شهرستان ورود جدی و بررسی دقیق 

معضل معدن در شهرستان نطنز و برخورد قاطع با متخلفین است.«

نماینده  نطنز:

فعالیت معادن، آرامش منطقه را بر هم زده اند

امام جمعه دهاقان:

ایجاد نظام جمهوری اسالمی 
بزرگ ترین معروف بود

 نماینده ولــی فقیــه در شهرســتان وامــام جمعــه دهاقان  
در خطبه هــای نماز جمعــه دهاقان اظهــار داشــت:دفاع از 
ارزش های نظام جمهوری اســالمی نوعی معروف است و لطمه 
زدن از ناحیه دشــمنان یا بی کفایتی های مــا  نیز بزرگ ترین 

نهی می باشد.
حجت االسالم والمســلمین اصغر رضوانی بااشــاره به سالروز 
تصویــب قانــون اساســی در ســال ۱۳۵8 شمســی،اذعان 
داشت:قانون اساسی یک نقطه عطفی در حیات شیعه در جهان 
امروز است ،اینکه امروز شــیعه وزارتخانه،اساس،بنیان و...دارد 
وتوانسته امور سیاسی را در دســت بگیرد یک بحث کم سابقه 

است.
خطیب نمــاز جمعه دهاقــان گفت: امــروز طرفــداران امام 
زمان)عج( ،لشــکر،ارتش،نیروی نظامــی و اطالعات دارد. االن 
در دهه چهارم نظام جمهوری اســالمی هســتیم وخدمت به 
نظام امروزه خدمــت به حضرت امیر المومنیــن علی)ع( وامام 
زمان)عج( است وخیانت وبی تدبیری وبی کفایتی نیز به همین 
میزان خطر ناک اســت،امروز مسئله اساســی اسالم در دست 

ماست وما باید از کیان و آرمان های این نظام دفاع کنیم.
حجت االســالم رضوانی ، محوریت قانون اساسی را ریلی برای 
حرکت مثال زد و تصریح کرد:برای این حرکت یک نقشه ترسیم 
کنیم تا آینده باشــکوه وجاودان داشته باشــیم،باید در اجرای 
 بند های قانون اساســی بسیار سعی وکوشــش کرده وکوتاهی 

نکنیم.
وی در ادامه بااشــاره به ۱6آذر ماه روز دانشــجو خاطر نشــان 
کرد:در ۲8مرداد ســال۳۲ آمریکا برای ســرنگونی دولتی که 
برآمــده از ملت بود ، در ایــران کودتا کرد وبــا مداخله آنها هم 
دولت سرنگون شــد،پس از گذشــت ۴ماه دولت آمریکا برای 
بررسی دستاورد کودتا وارد شــدند ودر ۱6آذر ماه نیز نیروهای 
نظام شــاهی برای کنتــرل دانشــجویان وارد دانشــگاه فنی 
تهران می شــوند ودر کالس آقای مهندس شــمس که بحث 
نقشه کشی بود دو نفر از دانشــجویان خط امام )ره( را دستگیر 
 می کنند ودر راهرو نیز تیر اندازی و ســه نفر دیگر را به شهادت 

می رسانند.
امام جمعه دهاقــان اجتماع دینی را همانند دانه های تســبیح 
دانست وعنوان کرد:اجتماع دینی بند تســبیح دارد که یکی از 

آنها اخوت دینی می باشد.
در پایان نمــاز جمعه دهاقان،مردم نماز گزار به شــکرانه بارش 
۱۰میلی متر باران، نماز شــکر برپا کردند و خواســتار ادامه دار 

بودن رحمت الهی شدند.

رییــس اداره بهزیســتی گلپایگان گفت: هدف ســازمان 
بهزیستی، خودکفایی معلوالن است.

حســن مرادی با بیان اینکه باید در جهت استقالل فردی 
و شــکوفایی توانمندی های معلوالن تالش مضاعف شود، 
تصریح کرد: در حال حاضر حــدود یک هزار و 8۰۰ معلول 
در گلپایگان زندگی می کنند و ۴۰۰ خانواده تحت حمایت 
حوزه اجتماعی بهزیســتی گلپایگان اســت.رییس اداره 
بهزیستی گلپایگان گفت: بهزیستی در ۴ حوزه پیشگیری، 
توان بخشی، مشــارکت ها و اجتماعی به فعالیت مشغول 

است.
مرادی با بیان اینکه ۳ مرکز توان بخشــی زیر نظر سازمان 
بهزیســتی در شهرســتان گلپایگان به فعالیت مشــغول 
هستند، مطرح کرد: دو مرکز توان بخشی دختر و پسر برای 
افراد باالی ۱۵ سال اســت که به مدد جویان آموزش هایی 
مانند قالی بافــی، منبــت کاری و کارهای دســتی ارائه 
می دهند و در جهت حرفه آموزی مددجویان بیشــتر، گام 
برمی دارند.وی با اشــاره به یکی دیگر از مراکز توان بخشی 
گلپایگان افزود: این مرکز مخصــوص مددجویان زیر ۱۵ 
سال است و با آموزش هایی که به آنان ارائه می شود آنان را 

برای مدارس استثنایی آماده می کنند.
مرادی با بیان اینکه در حــال حاضر ۱۵درصد افراد جامعه 
را معلوالن تشکیل می دهند، گفت: این افراد بنا به دالیلی 
مانند حوادث ناشی از کار، رانندگی و تصادفات و مشکالت 
مادرزادی دچار معلولیت شــده اند.رییس اداره بهزیستی 
گلپایگان خاطر نشــان کرد: نگاه جامعه بــه معلوالن نگاه 
ترحم آمیز اســت اما معلوالن ترحم نمی خواهند بلکه آنان 
نیازمند احترام و توجه ســایر افراد جامعه هستند.وی ابراز 
کرد: مناسب ســازی معابر شــهری و مکان های عمومی 
موجب می شود معلوالن بیشــتر در اجتماع حضور یابند.

مرادی با بیان اینکه سازمان بهزیستی در حوزه توان بخشی 
و پیشگیری همواره ثابت قدم بوده است، تصریح کرد: یکی 
از وظایف کارشناسان بهزیســتی آگاه سازی افراد جامعه و 
جلوگیری از به وجود آمدن معلولیت است.وی گفت: تست 
غربال گری از نوزادان، شنوایی ســنجی و بینایی ســنجی، 
پیشگیری از اعتیاد، مشاوره های ژنتیک از جمله خدماتی 

است که در حوزه توان بخشی ارائه می شود.
وی افزود: معلولیت بــار مالی زیادی بــر دوش خانواده و 
جامعه تحمیل می کند و از آنجایی که بنیه مالی ســازمان 
بهزیستی بســیار ضعیف اســت و در حوزه های مختلفی 

فعالیت دارد، نیازمند کمک خیران و نیکوکاران هستیم.

رییس اداره بهزیستی گلپایگان:

400 خانواده تحت پوشش اداره 
بهزیستی گلپایگان هستند

نماینده ولی فقیه در دامنه در خطبه های نماز جمعه این 
هفته شهر دامنه با مروری بر درس ها و عبرت های عاشورا 
اظهار کرد: تمایل قلب ها به نام حســین )ع( و داشــتن 
محبت به اهل بیت )ع( کافی نیست و نباید تصور کرد که 

نهایت این مسیر هدایت است.
حجت االســالم ناصر صابری با بیان اینکــه هدایت آغاز 
فرآیند جذب دل هاســت؛ عنوان داشت: امام حسین )ع( 
چراغ هدایت را روشــن می کند و پــس از آن طی کردن 
ادامه مسیر با خود شخص است، همچنان که هنگام جذب 
قلوب مردم به سمت اعمال و مناسک هاجر و اسماعیل سر 
منشاء ادامه مســیر هدایت و بندگی شد و اینگونه نیست 

که کسی تنها با انجام اعمال حج هدایت یافته کامل باشد.
لزوم حفظ دســتاوردهای معنوی ماه محرم و 

صفر
وی با تاکید بر لزوم حفظ دستاوردهای معنوی ماه محرم و 
صفر افزود: جوانانی که در محرم وصفر شیفته مکتب امام 
حسین )ع( می شوند باید مراقب باشند که پس از گذشت 

این ایام نیز راه را ادامه دهند.
حجت االســالم صابری با بیان اینکه تنها چراغ به دست 
گرفتن دردی را دوا نمی کند افزود:امام حسین )ع( چراغ 
هدایت همه بشریت است؛ اما طی مسیر با گام های استوار 

به دست خود اشخاص است.
نماینده ولی فقیه در فریــدن در بخش دیگری از اظهارات 
خود بــا قدردانــی از هیئت هــای مذهبی شــهر دامنه، 
روحانیــون و مبلغان در اجرای باشــکوه عــزاداری های 
ماه محــرم و صفرگفت: هیئت امنای مســاجد بدانند که 
وظایف و مسئولیت آنها تمام نشــده و الزم است باز هم با 
همان شور و اشتیاق شــب های محرم و صفر برای احیای 
مســاجد و برپایی نماز جماعت و جذب جوانان با مساجد 
دغدغه داشته باشــند.حجت االسالم صابری با قدردانی از 
دست اندرکاران عزاداری های اربعین و مناسبت های دهه 
پایانی ماه صفر تاکید کرد: نفس عزاداری برای ائمه خوب 
اســت، اما باید این اجتماعات با محوریت قرار دادن نماز 

جماعت مایه نزول رحمت و غفران الهی باشند.

عزادار شدن یک ملت با قصور و بی تدبیری
امام جمعه دامنه در ادامه با اشــاره به پیــام معنا دار مقام 
معظم رهبری در خصــوص حادثه تلخ قطار ســمنان – 
مشهد و نیز شهادت تعدادی از هموطنان در سفر به کربال، 
گفت: نحوه برخورد مســئوالن با عامالن این حوادث باید 

مدبرانه، دلسوزانه و مجدانه باشد.
وی بــا بیــان اینکه قصــور و بــی تدبیری برخــی افراد 
بی مســئولیت، ملتی را عزادار کرد افزود: متاسفانه وقتی 
مسئوالن سرگرم مسائل حاشیه ای و انتخابات می شوند 
و از موارد مهم تر غافل می شــوند، دلســوزی و پیگیری 

اهمیتی ندارد و مطرح نمی شود.
ابهام دنباله دار موضوع حقوق های نجومی

حجت االســالم صابری با اشــاره به دیدار اخیر رهبری با 
فرماندهان و مســئوالن نیروی دریایی یاد آور شد: در این 
دیدار مقام معظم رهبری بر لزوم پیگیری برنامه ها و کارها 
تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها تاکید داشتند، 
اما متاســفانه نیمه رها کــردن برخی امــور در بعضی از 
حوزه های کشور دیده می شــود؛ مانند مسئله حقوق های 
نجومی که هنوز نتایج آن برای مردم روشــن نشــده و در 

ذهن مردم مبهم است.
وی افزود: این مسئله نشان می دهد که اگر تذکر رهبری 
در کار نباشــد دولتمردان عــزم جدی بــرای برخورد با 

غارتگران بیت المال و حرام خواران ندارند.
وی با اشــاره به اعالم گزارش پرونده حقوق های نجومی 
در مجلس در چند روز آینده تصریح کرد:  مسئوالن نباید 
عنوان این حقوق ها را به حقــوق های غیر متعارف عوض 

کنند تا بار روانی آن را کم کنند.
برجام عمر کمی داشت و جوانمرگ شد!

حجت االســالم صابری با تاکید بر لزوم رعایت استحکام و 
پرهیز از عجله و بی مالحظه بــودن در کارها گفت: غفلت 
 از جزییــات موجب ایجاد رخنه و نقطه ســلبی در آن کار 
می شود؛ نمونه آن برجام است که آقایان عجله داشتند در 
عرض ۱۰۰ روز موفقیت و گشایشــی ولو ظاهری به مردم 

نشان بدهند.
وی در بخش دیگــری از خطبه هــای خود با اشــاره به 
تمدید تحریم های ۱۰ ســاله بر غلیه ایران توسط سنای 
آمریکا گفت: این مسئله موجب شــد که برجام این مولود 

ناخواسته، عمر کمی داشته باشد و جوانمرگ شود!
امام جمعه دامنه افزود: آقایان و مسئوالن دولتی باید پیرو 
منویات و رهنمود های رهبری شروط ۹ گانه نقض برجام 
را اعالم و فاتحــه آن را بخوانند.حجت االســالم صابری 
تصریح کرد: مســئوالن نباید با توجیحات ادامه دار وقت 
و ظرفیت و ســرمایه مملکت را صــرف موضوع بی فرجام 
برجام کنند.وی در پایــان از فرماندار فریــدن و نماینده 
مردم فریدن،فریدونشــهر، چادگان و بوئین میاندشت در 
 مجلس شورای اســالمی؛ جهت حضور در شــهر دامنه و

 استماع سخنان کشــاورزان و سایر مشــکالت این شهر 
دعوت به عمل آورد.

 هیئت امنای 
مساجد بدانند 

که وظایف و 
مسئولیت آنها 

تمام نشده و 
الزم است باز هم 

با همان شور و 
اشتیاق شب های 
محرم و صفر برای 

احیای مساجد 
و برپایی نماز 

جماعت و جذب 
جوانان با مساجد 

دغدغه داشته 
باشند

با مسئوالن
نماینده ولی فقیه در دامنه:

مسئوالن دولتی، فاتحه برجام را بخوانند
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10
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی خبر داد:

اجرای طرح غربالگری » آلزایمر « 
در آینده نزدیک

آغاز ثبت نام از 1۶ آذر؛

اعالم نحوه شرکت در کنکور دکتری 

رایزنی برای توزیع شیر رایگان در مدارس

در زندگی تک بعدی پیش نروید

حسادت همسر خود را 
تحریک  نکنید

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح غربالگری 
» آلزایمر « در آینده نزدیک توسط بهزیستی خبر داد.

حسین نحوی نژاد، درباره اجرای طرح غربالگری » آلزایمر « اظهار کرد: 
در حال حاضر سازمان بهزیستی با یک انجمن آلزایمر وارد فاز مطالعاتی 
این طرح شده اســت. وی ادامه داد: در فصل زمســتان نتایج اولیه این 

طرح اعالم و به صورت پایلوت در برخی مناطق کشور اجرا خواهد شد.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیســتی کشور در پایان گفت: درحال 
حاضر در بهزیســتی مراکز تخصصی اوتیســم، آلزایمــر، بیماری های 
خاص روانی و ... راه اندازی شــده و به دنبال تخصصی شدن این خدمات 
بهزیستی هســتیم. بیماری آلزایمر شایع ترین شــکل زوال عقلی است 
که موجب از دست رفتن قدرت حافظه می شــود؛ اما همچنان در مورد 
آن نکات ناشناخته ای وجود دارد. دو نکته مهم درباره آلزایمر این است 
که علت این بیماری هنوز مشخص نیســت و درمانی هم برای آن وجود 
ندارد. بیشــتر افراد مبتال به این بیماری پنج تا۲۰ سال پس از تشخیص 
زنده می مانند. در سال های اولیه فرد به حد خفیفی قدرت حافظه خود 

را از دست می دهد، اما عالیم آن به تدریج پیشرفت می کند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ و نحوه ثبت  نام 
آزمون دکتری نیمه  متمرکز ) Ph.D ( سال ۱۳۹۶ از امروز منتشر 

می شود و داوطلبان از ۱۶ آذر می توانند ثبت نام کنند.
حسین توکلی مشاور عالی ســازمان سنجش آموزش کشور گفت: 
ثبت  نام آزمون ورودی دوره دکتری ) نیمه متمرکز ( ســال ۱۳۹۶ 
 منحصرا به صورت اینترنتی از روز سه شــنبه ۱۶ آذر آغاز می شود 
و در روز دوشنبه ۲۲ آذر پایان می پذیرد. وی افزود: تمامی متقاضیان، 
ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق 
دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام 
به پایگاه اطالع رســانی سازمان ســنجش  آموزش کشور به نشانی 
 www.sanjesh.org مراجعه و نســبت به ثبت نام برای شرکت 
در آزمون مذکور اقدام کنند. مشــاور عالی سازمان سنجش یادآور 
شد: در اطالعیه تکمیلی این ســازمان درخصوص ثبت نام آزمون 
دکتری جزییات و نحوه ثبت نام اعالم خواهد شــد. وی خاطرنشان 
 کرد: آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D ) نیمه متمرکز ( سال ۱۳۹۶ 

در روز جمعه ۶ اسفندماه برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: به دنبال تامین بودجه الزم برای توزیع 
شیر و سرانه مدارس هستیم.

فخرالدین احمدی دانش  آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در خصوص 
توزیع شیر در مدارس، اظهار داشت: رایزنی هایی در حال انجام است؛ 
امیدواریم بودجه شیر را تامین کرده و بتوانیم آن را در مدارس توزیع 
کنیم. وی در خصوص پرداخت سرانه به مدارس نیز خاطرنشان کرد: 
سرانه نیز جزو مواردی اســت که در تالش برای تامین آن هستیم و 

امیدواریم بتوانیم امکانات مالی را فراهم کرده و آن را پرداخت کنیم.

 افراد تک بعدی در یک مســیر رشــد کرده و فقط بــه یک جنبه 
از مســائل زندگی می پردازند و دیگر جنبه ها را نادیده می گیرند.

محمد تکلو کارشناس روانشناسی، گفت: افراد تک بعد فقط از یک 
جنبه به مسایل زندگی می پردازند و با دیگر جنبه ها کاری ندارند. 

وی افزود: افراد تک بعدی از آنجا که از اســم شــان پیداست فقط 
از یک بعد رشــد می کنند و هیچ گونه توازنی بیــن ابعاد مختلف 
زندگی شــان وجود نــدارد و حالــت نرمالی نداشــته و هیچ گاه 
احســاس خوبی نســبت به خود ندارند چرا که فقط از یک منظر 
به موضوعات می پردازند. این کارشــناس روانشناســی در ادامه 
 اظهار داشــت: افــراد باید به نیاز هــای روانی، ســالمت فیزیکی 
و موضوعات مختلف زندگی توجه الزم را داشــته باشــند و همه 
جنبه های مختلف زندگــی را در نظر بگیرند. تکلــو تاکید کرد: 
توازن، تعادل و تکامل ســه نکته کلیدی اســت که افرد در مسیر 
زندگی باید به آن توجه الزم را داشــته باشــند و سعی کنند فقط 
از یک بعد به مســایل نپردازند زیرا به مرور زمان این روش سبب 
احساس پوچی و سر خوردگی در آنان می شود. وی در پایان گفت: 
فرهنگ، آداب ورسوم، نوع تربیت خانوادگی ازجمله عواملی است 
 که بر دیــدگاه فرد تاثیــر می گذارند. آگاهی، ترویــج موضوعات 
در رســانه، تجدید نظر بر افکار و عقاید خود و تامــل بر کارهای 
روزمره زندگی می تواند از بروز این مشــکل در زندگی جلوگیری 

کند.

برای جلب محبت بیشتر، حس حسادت همســر خود را با انجام 
کارهای غیرضروری و اذیت کننده تحریک نکنید.

پژمان بابایی جامعه شــناس، با بیان اینکه بعضی از زن و شوهرها 
برای جلب توجه همسرشان حســادت او را برمی انگیزند، اظهار 
 داشــت: به طور معمول خانم ها یا آقایانی که در صدد جلب توجه 
 و محبــت بیشــتری از ســوی همســر خود هســتند شــروع 
به برانگیختن این حس با مخفیانه اســتفاده کردن از شبکه های 

مجازی می کنند.
وی در ادامه افزود: حسادت یکی از شــایع ترین هیجانات انسانی 
است که به طور مســتقیم به نوع روابط بین افراد مربوط می شود. 
اگر فرد بتواند رفتارهای طرف مقابل را خوب بررسی کند و طرف 
مقابل هم نســبت به افکار و احســاس خود آگاه باشد، می توانند 

علل و ریشه های این عمل را پیدا کنند. 
این روانشــناس با اشــاره به دالیلی که زن و مرد به دنبال ایجاد 
حسادت در همسران شان هســتند، تصریح کرد: گاهی زوجین 
 برای اینکه همسرشــان را امتحان کنند و میزان اهمیت خود را 
در رابطه زناشویی شان بدانند شــروع به تحریک حسادت طرف 
مقابل می کنند و این در حالی اســت که از عواقب خطرناکی که 
می تواند رابطه شــان را دگرگون کنــد، غافلند. بابایــی در ادامه 
بیان کرد: امنیت عاطفی، کنترل زیاد همســر، تنبیه وی، گرفتن 
 آرامشــی که تصور می کنند باید در زندگی داشته باشند و ندارند 
از جمله دالیل دیگری اســت که ایــن افراد بــرای انجام چنین 

کارهایی دارند.

ته حصه، منطقه ای کـــــه خیلی ها  زینب ذاکر
 از شــنیدن نامــش هــم دلهــره به 

سراغ شان می آید، خانواده ای وجود دارد از مهاجران افاغنه. 
خانه ای محقر و کوچک با دیواره هایی آجری که ساکنانش بابت 

اینکه سقفی باالی سرشان است، خدا راشکر می کنند. 
 خداراشــکر مــی کنند بابــت زندگــی در چهاردیــواری تنگ 
و کوچکی که هرگوشــه اش را دســت بزنی، بیــم فروریختنش 
می رود و تکان بخوری با دیــوار برخورد می کنــی. خانه ای که 
نه حیاط دارد و نــه دار و درخت. جای بازی برای بچه ها نیســت. 
اتاق خواب و نشــیمن و راهرو و میهمانخانه ندارد. ســلیمه خانم 
 و فرزندانش همگی بــا هم در همــان اتاق چندمتــری زندگی 
می کنند. صدای بوق ماشــین را که می شــنوند، از خانه بیرون 
 می آینــد. منتظرمــان بودند. دوســت خیــر ما، پیک شــادی 
 این خانواده اســت. خانواده ای کــه تعریف ســادگی و صداقت 
 و پاکی شــان را زیاد شــنیده ام. مــادر خانواده مــا را درآغوش 
می گیــرد و در ســینه اش می فشــارد. احســاس نزدیکی می 
کند با مــن و دوســتانم . می بوســمش. برایم مهم نیســت که 
هموطن من نیســت. خوشــحالم که بی خبر از خانــه و خانواده 
ای که قرار بود به ســراغ شان برویم، با ســلیمه و فرزندانش رو به 
رو شــده ام. اینجا، ته حصه. جایــی که کوچه هایــش بوی تلخ 
 مخدرها را می دهند و جوان هایش از ســر بیکاری در ســرمای 
 اســتخوان ســوز یکی از شــب هــای آذرماه ســر هــر کوچه 
و خیابانی که می رســیم، ایســتاده اند و به رفت و آمد مردم نگاه 
 مــی کنند. دختــرکان جــوان را می بینــم. یکی چادر به ســر 
 از خریــد برمی گــردد و دیگری کیف بــر دوش و ســر به پایین 
 از ســر کار برگشــته اســت. یکی از همراهان با غصه می گوید:  
 » بیچــاره ایــن دخترهــا. نــام ایــن منطقــه آن قدر بــد در

 رفته است که همه را قربانی می کند. حتی این دخترکان معصوم 

 و زحمتکش و صاف و ســاده و پــاک و معصوم را کــه مجبورند 
با یکی از همین جوان های معتاد منطقه خودشــان ازدواج کنند 
چون هیچکس حاضر نیست برای زن گرفتن دست روی دختران 

حصه بگذارد. « 
 دختــران ســلیمه خانــم را که مــی بینــم یاد حــرف هایش 
 می افتم. دخترانی باالبلند و دوســت داشــتنی و زیبارو. سلیمه 
 با گرمی به درون خانه دعوت مان می کند. بچه ها با خوشــحالی 
به طرف مان می دوند. ۶ بچه ای که درون اتاق هســتند. یک پسر 
ســلیمه خانم ازدواج کرده و در طبقه باالیی همراه با همســرش 
زندگی می کند. سلیمه خانم می گوید که پول ساخت این چندمتر 
خانه را پسرش داده و وقتی ازدواج کرد، عروس خانواده حاضر نشد 
در طبقه پایین زندگی کند و مادرشوهر را با همسر مریض و هفت 
فرزندش راهی طبقه پایین کرد که حالت زیرزمین دارد و خودش 

همراه با همسرش در طبقه باالیی ساکن شدند. 
 با شــنیدن ایــن داســتان از دســت عــروس شــاکی و دلگیر 
می شــویم و حتی او را خودخــواه تصور می کنیم، بــا این حال 
 ســلیمه با دل بــزرگ و مهربانــی کــه دارد می گویــد: بازهم 
 دســت شــان درد نکند. همین که مــن را با این هفــت تا بچه 
از خانه بیرون نکردند و اجازه دادند اینجا بمانیم خدا خیرش بدهد. 

اگر می گفتند بروید بیرون، من کجا می رفتم؟ 
 دختــر بزرگ تر به خواســت ما ســاک حــاوی لباس هــا را باز

می کند تا ببیند کدام به دردشان می خورد. خبری از شلوغ بازی 
نیست. مودب و باحجب و حیا هستند. حتی دوپسر کوچک تر هم 

آرام و بی صدا گوشه ای کز کرده اند. 
ســلیمه خانم از کار جدیــدی که پیــدا کرده،خبر مــی دهد. 
 می گوید صبح ها از ســاعت ۹ مــی رود تــا  ۶ و ۷ بعدازظهر پتو 
بســته بندی می کند. هــر پتو۵۰ تومــان! درطــول روز حدود 
 ۱۰۰-۱۵۰ تــا پتــو بســته بندی مــی کنــد و در پایــان روز 

و در بهترین حالــت ۶ هزارتومانــی نصیبش می کند. ســلیمه 
 توضیح مــی دهــد و درحین حــرف زدن بــه دســتانش نگاه 
می کنم. چروکیده اســت و حکایــت از یک عمر ســختی و رنج 
دارد. حســاب می کنم اگــر کل مــاه را به کارخانه بــرود و هیچ 
 روز تعطیلــی هم درکار نباشــد و هــرروز ۶ هزارتومــان درآمد 
داشــته باشــد، در پایــان مــاه مــی تواند دلــش را بــه۱۸۰ 
 هزارتومانــی که مــی گیرد خــوش کنــد. پولی کــه خودش 
مــی گوید تمــام آن را خــرج دوا درمان شــوهر بیمــارش می 
 کند. مدارک بیمارســتان و نســخه های شــوهرش را می آورد. 

می گوید یک نسخه آن۱۵۰ هزارتومان شده است. 
باید کار کند تــا بتوانــد از عهده مخــارج و هزینه هــا بربیاید. 
 دختربــزرگ تــر می گویــد مدتــی همراه مــادر بــه کارخانه 
می رفته. کارخانــه ای که بیرون از منطقه ایجاد شــده اســت، 
اما پس از چندروز مادر که حساســیت زیــادی روی دخترانش 
دارد، اجازه نداده او به ســرکار برود. ســلیمه از درس و مدرســه 
بچه هایش هــم مــی گویــد. از اینکــه یکــی از فرزندانش را 
 امسال نتوانست به مدرســه بفرســتد چون از عهده شهریه اش 
برنمی آمــد و درحال حاضر هم ســه ماه اســت که نتوانســته 
هزینــه ۳۵ هزارتومانی ســرویس مدرســه دوپســر کوچکش 
 را بدهــد و راننده ســرویس گفتــه تا تســویه نکند بچــه ها را 
به مدرســه نمی برد و بچــه ها مجبورنــد پای پیاده مســافت 
 طوالنی تا مدرســه را طی کننــد. در حین حــرف زدن و گفتن 
 از ســختی ها، چشــمانش خیــس می شــود. تــالش زیادی 
می کند تا قطره اشــک از چشمانش جاری نشــود، اما تالشش 
 بی فایده اســت. بــا مظلومیت هرچه تمــام تر، بی صدا اشــک 

می ریزد. می گوید : این هم حکایت ماست دیگر ... 
 از کمبودهــای زندگــی اش مــی پرســیم. ســرش را پاییــن 
 می انــدازد. حرف نمی زنــد. پــس از چندباری اصــرار، حاضر 
می شــود بگوید که درحال حاضــر چه لوازم و امکاناتی بیشــتر 
نیــاز دارد. از اجــاق گاز مــی گوید که خــراب شــده و دود می 
کند و مجبور می شــود در ســرمای پاییز درب اتاق را باز بگذارد 
 تا هوای نامطبــوع و دود بیــرون بــرود. کتری و قابلمــه ندارد 
و پتویــی الزم دارد که زیر فــرش اهدایی یکــی از خیرین گروه 
 بیندازد تــا زیرپــای بچه هایش گــرم تر شــود. بچه هــا آرام 
نشســته اند و به ما نــگاه می کننــد. همکارم چندبــاری تاکید 
می کند که هوای مادرشــان را داشته باشــند. می گوید سلیمه 
خانم زن بســیار مقاوم و رنجکشــی اســت. تا به حال اشکش را 
 ندیده بودم. اینکه امشــب گریه کرد یعنی خیلی خســته شــده 
و دیگــر بریده اســت ... وقــت رفتن رســیده. باید عــازم خانه 
پیرزنی شــویم که در همان منطقــه همراه با شــوهر زمینگیر 
و نوه هــای بدون پــدر و مادرشــان زندگی می کند. از ســلیمه 
خانم خداحافظی می کنیم. تــا دم در همراهی مــان می کنند. 
 صفــا و صمیمیت این خانــه و خانــواده عجیب حالــم را خوب 
 می کند. دلم مــی خواهــد خیلی زود دوبــاره برگــردم اینجا. 
به حصه، ته حصه. جایی که خیلی ها از شــنیدن نامش هم دلهره 
به سراغ شان می آید، اما آدم هایی دارد که حتی اگر هموطن من 

نیستند، اما دیدن شان حالم را خوب می کند. 
صفا، صداقت، غیرت و ســادگی امثال سلیمه را به شهر که برسم، 

گم می کنم ...

» حصه « و آدم هایش منتظر نگاه مهربان ما هستند؛

سلیمه را دریابید

اخبار 

روانشناسی
با مسئوالن

اخبار کوتاه

تحویل 1۲ هزار و ۴۳۶ تخت بیمارستانی 
در طرح تکمیل ۲1 هزار تخت

بیش از یک میلیون تن در 8 ماه 
خون اهدا کردند

طرح تجمیع بیمه ها عقالنی نیست

پیشنهاد  سردبیر:
آمار اعتیاد دانش آموزان نباید رسانه ای شود

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جــرم قوه قضاییه 
آخرین وضعیت اجرای طرح نماد و ســند ملی پیشگیری 
از جرم را تشریح کرد. محمدباقر الفت در خصوص اجرای 
 طرح نظــام مراقبت دانش آمــوزی در مــدارس گفت: 
 به منظور اعمــال فعالیت هــای پیشــگیرانه این طرح، 
 در مــدارس و بــرای دانش آمــوزان اجرا می شــود که 

به اختصار نماد نامیده می شود. 
وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با وزرات آموزش و پرورش 
گفت: ســند ائتالف نظام مراقبت دانش آموزی با حضور 
پرتعداد مسئوالن کشوری، اخیرا در آموزش و پرورش به 

امضای متولیان مربوطه رسید.  
معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
 افــزود: در ایــن خصــوص انســجام و یکپارچگی بین 

دستگاه ها و نهادهای مختلف برقرار شد. 
الفت در خصوص بررسی آســیب های موجود در مدارس 
گفت: خوشبختانه درک صحیحی از آسیب های جدی که 
در محیط آموزشــی به دانش آموزان  برای آنها ایجاد می 
شود، در بین دست اندرکاران این سند وجود داشت و این 

موارد بررسی می شود. 

معاون رییس قوه قضاییه از تقسیم کار ملی در این حوزه 
 خبر داد و افزود: به یک هماهنگــی و هم صدایی واحدی 
در حوزه مراقبــت از دانش آموزان رســیدیم و دســت 

اندرکاران از فعالیت های جزیی فاصله می گیرند. 
ابالغ سند نماد، به زودی    

الفت تصریح کرد: کارشناســان از ســوی دستگاه های 
مختلف معرفی شده و کمیته های مربوط به اجرای سند 
 فعال شــده اســت به همین منظور فعالیت های مربوط 
به سند در حال ساماندهی است و این سند به زودی ابالغ 
می شود. معاون رییس قوه قضاییه در ادامه و در خصوص 
آخرین وضعیت ســند ملی پیشــگیری از جرم گفت: با 
 توجه به قوانین عادی مثل قانون نظام ســالمت اداری که 
بر تدوین این سند از سوی قوه قضاییه تصریح کرده است،  

به دنبال اجرای این سند هستیم. 
الفت افزود: عالوه بر این به دنبال این هستیم که در قانون 
برنامه ششم توسعه، مجلس به موضوع پیشگیری از جرم 

اهمیت دهد. 
وی افزود: تاکنــون اقدامات خوبی در رابطه با این ســند 

انجام شده است و به زودی تدوین سند نهایی می شود.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
آمار ارایه شــده توســط آموزش و پرورش درباره تعداد 
دانش آموزان معتــاد مورد تایید من نیســت، گفت: آمار 
دانش آموزان معتاد هرچند که بســیار ناچیز اســت، اما 
به اعتقاد من، نباید رســانه ای شــود و با بیان این مطالب 

مخالف هستم.
علی مویدی با اشــاره به اظهارات اخیر یکی از مسئوالن 
آمــوزش و پــرورش در خصــوص آمــار دانش آموزان 
معتاد اظهار کرد: نباید دانش آمــوزان را از این منظر که 
معتاد هســتند جامعه هدف قرار دهیم، بلکه باید آنها را 
ســرمایه ای بدانیم که نیازمند توجه بیشــتری هستند. 
دانش آموزان همواره در بحث صیانت و پیشگیری جامعه 

هدفی برای ستاد مبارزه با موادمخدر بوده اند.
وی با بیان اینکــه دانش آموزان به عنــوان اولین اولویت 
ســتاد مبارزه بــا موادمخــدر مدنظر هســتند، تصریح 
کرد: هم اکنون در ۱۲ اســتان دانش آمــوزان مقطع دوم 
متوســطه تحت آموزش و آگاهی بخشــی قرار گرفته اند. 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر با همراهی آموزش و پرورش 
تالش می کند تا آگاهی دانش آموزان نسبت به این پدیده 

بســیار خطرناک افزایش پیدا کند و تمایل آنها به حداقل 
برسد.وی با بیان اینکه در خصوص میزان آمار ارایه شده، 
این آموزش و پرورش است که باید پاسخگو باشد، گفت: 
باید مشخص شــود این آمارها به چه طریقی گرفته شده 
 اســت. من این آمارها را تایید نمی کنم، اما در عین حال 

قابل بررسی است.
 مویــدی ادامــه داد: در حــوزه نوجوانــان و جوانــان 
 باید با احتیاط صحبت کنیم چون این قشر بسیار ظریف 
و دارای روح لطیفی هســتند، بنابراین بیــان هر آماری 
درخصوص جوانان و نوجوانان می تواند چالش ساز باشد.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: 
 آمار دانش آموزان معتاد هرچند که بســیار ناچیز است، 
اما به اعتقاد من، نباید رسانه ای شود و با بیان این مطالب 

مخالف هستم.
 پیش تر منصــور کیایــی، مدیــرکل دفتر پیشــگیری 
از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش گفته بود: ۱۳۶ 
هزار نفر از دانش آموزان در معــرض خطر ابتال به مصرف 
مواد مخدر هســتند و از این میان ســه هــزار و۶۰۰ نفر 

حداقل یک بار مصرف کننده مواد مخدر بوده اند.

 معاون توســعه مدیریــت و منابع وزارت بهداشــت گفــت: از مجمــوع ۴۵۲ پروژه 
در طــرح تکمیل ۲۱ هــزار تخت بیمارســتانی ۳۱ پــروژه باالی۲۰۰ تخــت دارند.

ســیدعلی صدر الســادات در خصوص طرح تکمیل ۲۱ هزار تخت بیمارستانی گفت: 
این طرح که از شــهریورماه ۹۴ بــا هدف افزایش تعــداد تخت های درمانی کشــور 
 آغاز به کار کرد گامی موثر در راســتای رســیدن به هدف تامیــن ۲/۶ تخت به ازای 
 هر هزار نفر است. معاون توسعه وزیر بهداشــت گفت: در این طرح که حدود ۲۵ درصد 
تخت های موجود کشــور افزایــش پیدا کرده یا نوســازی می شــوند توانســته ایم 
 میانگیــن تامین این تعــداد تخــت را در دولت یازدهــم به حدود هفــت هزار تخت 
در ســال افزایش بدهیم. وی ادامــه داد: طــرح تکمیل ۲۱ هزار تخت، شــامل ۲۱۴ 
پروژه بیمارســتانی و ۲۳۸ پروژه توسعه بخش ها می شــود که از این تعداد ۳۱ پروژه 
مربوط به بیمارســتان های باالی۲۰۰ تخت با تامین مجموع ۸۵۵۴ تخت می شــود. 
صدرالســادات، اظهار کــرد: تاکنون در ایــن طرح ۱۲ هــزار و ۴۳۶ تخت بــا متراژ 
 یک میلیــون و۸۰ هزار متر مربــع در بحث توســعه و تکمیل بیمارســتان ها تحویل 
شده اســت. معاون وزیر بهداشــت با بیان اینکه تدابیر ویژه برای تامین نیروی انسانی 
و تجهیز این بیمارســتان ها نیز دیده شــده اســت، تاکید کرد: در موضوع تجهیز این 
بیمارستان ها۱۰ هزار و۴۵۰ تخت بیمارستانی طی سال های ۹۳ و ۹۴ تجهیز شده اند. 
وی در ادامه اظهار داشــت: نوع خدمات دهی این بیمارســتان ها بــه دو نوع عمومی 
و تخصصی تقســیم می شــوند که بخش تخصصی شامل بیمارســتان های کودکان، 

سوختگی، قلب، روانی، تنفسی، پوست، چشم و گوش و حلق و بینی می شود.

 ســخنگوی ســازمان انتقال خون گفت: از ابتدای فروردیــن تا پایان آبان ماه امســال 
یک میلیون و ۴۴۳هزار و ۳۷۱ تن در کشــور خون خود را برای کمک به بیماران نیازمند 
اهدا کردند. بشــیر حاجی بیگی افزود: این میزان اهدای خون در کشــور نسبت به مدت 

هشت ماهه مشابه سال گذشته ) ۱۳۹۴ ( ۱/۲ درصد رشد داشته است.
وی خاطر نشــان کــرد: طی این مــدت، یــک میلیــون و ۷۹۲هــزار و ۶۵۵ تن برای 
 اهدای خــون به مراکز انتقال خون سراســر کشــور مراجعه کرده اند که از این شــمار، 
یک میلیــون و ۴۴۳ هــزار و ۳۷۱ هزار تن موفق بــه اهدای خون شــدند؛ ضمن اینکه 
بیشــترین میزان اهدای خــون را در اســتان های تهــران، فارس و خراســان رضوی 
 شــاهدبودیم. حاجی بیگــی گفــت: همچنین در طی هشــت ماه گذشــته ۲میلیون 
و ۴۸۸هزار و ۱۷۸ واحد خون و فرآورده های آن شــامل، گلبول قرمز فشــرده شــده، 
پالکت و پالســما به مراکز درمانی و بیمارســتانی کشور توزیع شــده است که نسبت 
 به مدت مشــابه ســال گذشــته نزدیک به یک و نیم درصــد افزایش توزیع را نشــان 
 مــی دهــد. وی ادامــه داد: بیشــترین میــزان توزیع خــون و فــرآورده هــای آن 
در بیمارســتان ها و مراکز درمانی اســتان تهــران، ۵۸۹ هزار و۱۳۰واحد بوده اســت. 
 ســخنگوی ســازمان انتقال خون تصریح کرد: بانوان اســتان های لرســتان، مرکزی 
و خراسان شمالی باالترین میزان شاخص اهدای خون بانوان را در هشت ماهه سال جاری 
داشته اند. وی ادامه داد: شــاخص اهدای خون مستمر ) با ســابقه حداقل دو بار اهدای 
خون در سال ( در استان سمنان نزدیک۷۰ درصد است و بعد از آن شاخص اهدای خون 

مستمر در استان های کردستان ۶۶ درصد و سیستان و بلوچستان ۶۲ درصد است.

خدادادی معتقد اســت؛ پیشــنهاد دهندگان و مدافعان طرح تجمیع بیمه ها 
تجربه کار بیمه ای ندارند و بدون درنظر گرفتن عواقب تجمیع بیمه ها نمی توان 

این طرح را در کشور اجرا کرد.
ســلمان خدادای ) رییس فراکســیون اجتماعی مجلــس ( درخصوص طرح 
تجمیع بیمه ها که توسط مسئوالن وزارت بهداشت مطرح شده است، می گوید: 
 بسیاری با کلیات طرح تجمیع بیمه ها موافق هســتند و به نظر این طرح علمی 
و کارشناسی شده می آید، اما نه با برنامه و نظراتی که مسئوالن وزارت بهداشت 

و برخی نمایندگان مجلس می دهند. 
باید توجه داشــت که ایــن طــرح در همه کشــورهای جهان اجرای شــده 
 اســت و دلیل اصلی اینکه کســی نمی تواند در ایران بیمه هــا را تجمیع کند، 

نبود برنامه ریزی و کارشناسی های ریشه ای در خصوص بیمه کشور است.
 وی ادامــه داد: تجمیع بیمه ها کار بســیار پیچیده و ســختی اســت زیرا باید 
در این طــرح حق الناس و ذخایر بیمه هــا را مدنظر قرار دهیــم. بیمه ها از نظر 
دارایی بــا یکدیگر متفاوت هســتند و به همیــن دلیل اگــر می خواهیم یک 
 بیمه ثروتمند داشــته باشــیم باید بیش از اینها در این خصوص بحث شــود 
و از کارشناسان این امر کمک گرفته شود. رییس فراکسیون اجتماعی مجلس 
ادامه داد: متاسفانه باید بگوییم که تجمیع بیمه ها با برنامه هایی که اعالم شده، 
خنده دار است. دولت باید کار ریشه ای انجام دهد و تصمیمات بدون برنامه ریزی 
شــده نگیرد، ما در دولت قبل از تصمیماتی که بدون برنامه ریزی گرفته می شد 
صدمات بســیاری دیدیم و به عنوان مثال هدفمند کردن یارانه ها تصمیمی بود 

که رییس دولت قبل گرفت و دولت های بعد از خود را هم دچار بحران کرد.

معاون رییس قوه قضاییه تشریح کرد:

بررسی آسیب های وارده به دانش آموزان
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر؛

آمار اعتیاد دانش آموزان نباید رسانه ای شود

یادداشت

یک فوق دکترای روانشناسی از دانشــگاه هاروارد تاکید کرد: 
 ثبات در بهبود و پاکــی از اعتیاد، اهمیت بســیار باالیی دارد 
و این مهم زمانی محقق می شود که محیط طبیعی در اجتماع 
 برای فرد فراهم باشــد که ائتــالف میان خانــواده، محالت 

و اجتماع را می طلبد.
 ســید محســن فاطمی در نخســتین همایش ملی صیانت 
 اجتماعــی و گفتمــان ســازی اجتماعــی شــدن مبارزه 
با مواد مخدر که در ســالن اجالس ســران در حال برگزاری 
 اســت با بیان اینکه وقتی از درمان اعتیاد ســخن می گوییم 
 دو روش مدنظــر اســت، گفــت: در روش و مدل نخســت 
ترک اعتیاد متمرکز بر فرد و در واقع فردمحور است، اما مدل 
دوم می گوید که اگــر اجتماع و محیــط در درمان فرد نقش 
نداشته باشند، درمان از اثربخشی الزم برخوردار نخواهد بود.

وی افزود: مطالعات نشــان می دهد افراد بــه خوبی اعتیاد را 
ترک می کنند، اما وقتی به محیط و اجتماع خود بر می گردند 
مجدد به اعتیاد روی می آورند. در این مدل جدید بهبود فرد، 

ارتباط مستقیم با بهبود خانواده و اجتماع خواهد داشت.
این فوق دکترای روانشناسی از دانشگاه هاروارد با بیان اینکه 
بر اســاس مطالعات تجربی مهم ترین عامل در فرآیند بهبود، 
عامل » حمایت های اجتماعی « در فضای بهبود است اظهار 
کرد: یکی از مهم تریــن موضوعات در این مدل اســتفاده از 
استعاره هاست، » امید « در یک جامعه امیدوار می تواند نقش 
مهمی در فضای بهبود داشته باشد و »شیوع فضاهای مثبت« 

می تواند نقش مهمی در ریکاوری معتادان داشته باشد.
فاطمی ادامــه داد: در این میان فضاهای فیزیکی وجســمی، 
 فضاهــای روانی و ذهنــی و فضاهــای فرهنگــی هرچقدر 
به یکدیگر نزدیک و در هم تنیده باشــند اجرای برنامه های 

بهبود و درمان اعتیاد موفقیت آمیزتر خواهد بود.
وی به گســترش فرهنگ بهبــود و ارتقای پویایــی در فرد، 
خانواده و اجتماع اشــاره کرد و گفت: فراهم آوردن اقدامات 
 پس از درمان به صورت منســجم و پیوســته در محالت نیز 

یکی دیگر از عوامل موثر در بهبودی کامل است.
 این فوق دکترای روانشناســی از دانشــگاه هاروارد با تاکید 
 بر اینکه بهبود اعتیاد، فرآیندی اســت که از مراحل مستقلی 
 در ایــن مدل برخــوردار اســت، عنــوان کرد: ایــن فرآیند 
 به هر میزان از مراحل دارای فرزانگی باالتر برخوردار باشــد 

می تواند نقش موثرتری در بهبود ایفا کند.
 فاطمی تاکید کرد: در مجموع باید گفــت که ثبات در بهبود 
 و پاکی اهمیت بســیار باالیی دارد و این مهــم زمانی محقق 
می شــود که محیط طبیعی در اجتماع برای فرد فراهم باشد 

که ائتالف میان خانواده، محالت و اجتماع را می طلبد.

یک فوق دکترای روانشناسی تاکید کرد:

 ارتباط مستقیم پاکی معتاد 
با بهبود فضای خانواده و اجتماع

 در حین 
 حرف زدن و گفتن 

از سختی ها، 
چشمانش خیس 

می شود. 
 تالش زیادی 

می کند 
تا قطره اشک 
از چشمانش 
جاری نشود
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تاریخ پیشنهاد سردبیر: 
 سلفی ناصرالدین شاهعکس هایی که جهان را تکان داده اند

ناصرالدین شــاه قاجار در عین آنکه در زمــره اولین چهره هایی 
است که در تاریخ عکاسی ایران تصویرش بر صفحه »داگرئوتیپ« 
ثبت شده، خود از پیشــگامان تاریخ عکاســی در ایران به شمار 

می رود.
ناصرالدین شــاه قاجار در کنار عالقه به شــعر و نقاشی از اولین 
برخورد با دوربین عکاسی و قرار گرفتن در مقابل دوربین عکاسان 
فرنگی مجذوب این پدیده شد و با دایر کردن نخستین عکاسخانه 
ایران و آوردن معلمان فرنگی عکاســی به دارالفنــون، خود نیز 
یادگیری مهارت ها و فنون آن را آغاز کرد.شاید عالقه ناصرالدین 
شاه به عکاســی به زمانی برگردد که ژول ریشــار نخستین معلم 
زبان فرانسه مدرســه دارالفنون با دوربین اهدایی ملکه ویکتوریا 
از او عکاســی و شــاه جوان را از دیدن تصویر خود ســخت ذوق 
زده کرد. این ذوق و عالقه باعث شــد ناصرالدین شــاه وقتی 19 
سال داشــت دســتور دهد با دوربین عکاســی از تخت جمشید 
گزارش تصویری بگیرنــد و برای او بیاورند. او همچنین دســتور 
داد آقا رضاخان اقبال الســلطنه، از درباریان نزدیک شاه، عکاسی 
را از فرانســیس کارلهیان عکاس فرانســوی بیاموزد تا بتواند در 
سفرهای مختلف همراه ناصرالدین شاه باشد و از او عکس بگیرد. 
در این میان خود ناصرالدین شــاه با عالقه و پشتکار خاصی کار 
یادگیری عکاســی را دنبال می کرد و از هر فرصتی برای عکاسی 
یا سوژه عکس شده اســتفاده می کرد. سوژه های ناصرالدین شاه 
برای عکاســی زنان حرمســرا، وقایع روزمره در کاخ ســلطنتی، 
پرتره نزدیکان و درباریان، اردوکشی ها، ییالق ها، سفرها، مراسم 
سالم، اسب دوانی ها، شهرها، طبقات مختلف مردم، رجال و البته 
خودش بود. ناصرالدین شــاه یکی از عکاســانی بود که به گرفتن 
عکس سلفی بسیار عالقه داشــت و ذوق آن را داشت که سوژه و 
عکاس خودش باشــد؛ عکس باال یکی از همین موارد است. شاه 
قاجار در این عکس که مربوط به سال 1282ه.ق است و نسخه ای 
از آن در آلبوم خانه کاخ گلســتان نگهداری می شود به خط خود 

نوشته: این عکس خودم را خودم در اندرون انداخته ام.  

»جوزف فیلبرت دو پرانجی« اولین کســی است که به خاورمیانه 
ســفر کرد و از مکان ها و شــهرهای مختلــف آن عکس گرفت. 
جوزف فیلبرت دو پرانجی، عکاس و محقق فرانســوی در ســال 
1841 تا 1844بــه خاورمیانه ســفر کــرد و اولیــن تصاویر از 
شهرهایی از کشورهای سوریه، ترکیه، مصر و فلسطین را به روش 
»داگرئوتیپ« به ثبت رساند. عکس های این عکاس فرانسوی که 
به 800 داگرئوتیپ می رســید در ســال 1900 به صورت اتفاقی 
کشف شد و به عنوان اولین اســناد مصور از کشورهای خاورمیانه 
شناخته شــد. دراینجا عکس مربوط به بیت المقدس از آلبوم این 

عکاس را می بینید.

دیدنی ها

در دل تاریخ

قاب روز

جوامــع بشــری هیچــگاه نتوانســته اند کامــال دســت از 
دشمن تراشــی بردارند و طعم صلح را بچشــند. بــه عبارتی 
می توان گفت آمار ســال های ســپری شــده در حالت صلح 
نســبت به جنگ تقریبا ناچیز اســت. آلبرت انیشتین یکی از 
مشهورترین و موثرترین فیزیکدانانی اســت که تاکنون پا به 
جهان گذاشته اســت. او نقل قولی معروف در ارتباط با جنگ 
دارد: »من نمی دانم جنگ جهانی سوم چگونه به وقوع خواهد 
پیوست، اما می دانم که مردم در جنگ جهانی چهارم با چوب 
و سنگ به جنگ هم می روند!« او معتقد بود در جنگ جهانی 
چهارم همه با چوب و ســنگ به جنگ یکدیگــر می روند. در 
واقع شاید بتوان گفت که اختراع باروت نقطه عطفی در تاریخ 
جنگ بوده است؛ چرا که فلسفه جنگ را دچار تغییر و تحول 
کرد. اهداف جنگــی نظام مند و دکترین هــای متفاوتی برای 
جنگ ها تعریف شــد؛ البته ماهیت جنگ دست نخورده باقی 
ماند: کشتار و کشتار و کشتار. کودکان و زنان بی دفاع همواره 

از قربانیان اصلی جنگ ها بوده اند.
 اما خونین ترین نبردهای پایان یافتــه در تاریخ کدام بودند؟ 
در ادامه 10 نبرد خونین تاریخ را به ترتیب آمار کشته شدگان 

بخوانید.
 جنگ جهانی دوم

زمان: بین سپتامبر 19۳9 تا اوت 194۵
نیروهای درگیر در جنگ: بیش از سی کشور

گسترده ترین جنگ تاریخ که بیش از 100 میلیون نفر در آن 

جنگیدند. در طول این جنگ کشــورهای مختلف تمام توان 
اقتصادی و علمی خود را بر محور ســاخت تسلیحات جنگی 

متمرکز کردند.
آمار کشته شدگان: بین ۵0 تا 8۵ میلیون نفر

فتوحات مغول ها
زمان: 1206 تا 1۳۳7 میالدی

نیروهای درگیر در جنگ: کشورهای آسیایی و شرق اروپا
یورش مغوالن یکی از بدترین فجایع تاریخ بشــر محســوب 
می شود. آنها در اواخر سده ششــم خورشیدی نیروی جنگی 
ســهمگینی ایجاد کردند که بیشتر آسیا و شــرق اروپا را به 
تصرف خود درآورنــد. مغول ها حدود  ۵99 خورشــیدی به 
ایران حمله کردند و در ایران با عنــوان ایلخانان بیش از یک 

قرن حکومت کردند.
آمار کشته شدگان: بین ۳0 تا 60 میلیون نفر

فتوحات دودمان چینگ  
زمان: 1616 تا 1662 میالدی

نیروهای درگیر در جنگ: دودمان چینگ و مینگ در چین
سلســله چینگ آخرین سلسله پادشــاهی در چین بود که از 
سال 1644 تا 1912 میالدی بر چین حکمرانی می کرد. این 
دودمان با براندازی دودمان مینگ به قدرت رسید و با تشکیل 

جمهوری چین عمر این سلسله پایان یافت.
آمار کشته شدگان: 2۵ میلیون نفر

شورش تای پینگ

زمان: 18۵0 تا 1864 میالدی
نیروهای درگیر در جنگ: دودمان چینگ، پادشاهی آسمانی 

تایپینگ، بریتانیا، آمریکا و فرانسه
در ســال18۵0 میالدی، بزرگ ترین قیام مــردم چین به نام 
قیام تایپینگ ها آغاز شــد. براندازی حکومت چین و استقرار 
حکومت تایپینــگ در رأس برنامه ها قرار داشــت. دامنه این 

شورش نیمی از چین را فرا گرفت.
آمار کشته شدگان: حداقل 20 میلیون نفر

شورش آن لوشان
زمان: 7۵۵ تا 76۳ میالدی

نیروهای درگیر در جنگ: دودمان های تانگ و یان در چین
در دوره سلسله تانگ، ژنرال آن لوشان در شمال چین خود را 
امپراتور نامید و سلسله یان را تاسیس کرد. ارتش او از فانیانگ 

به سرزمین های جنوب سرازیر شد.
آمار کشته شدگان: 1۳ میلیون نفر

جنگ جهانی اول  
زمان: 1914 تا 1918 میالدی

نیروهای درگیر در جنگ: بیش از بیست کشور
جنگ جهانی اول مســتقیم و غیرمســتقیم نقــش بزرگی 
در تعیین تاریخ ســده بیستم داشــت. این جنگ نقطه پایان 

تعدادی از نظام های پادشاهی در اروپا بود.
آمار کشته شدگان: حداقل 10 میلیون نفر

شورش دانگان
زمان: 1862 تا 1877 میالدی

نیروهای درگیر در جنــگ: امپراتوری چینگ و مســلمانان 
هوئی

شــورش دانگان جنگی قومی و نژادی به رهبری قوم هوئی و 
دیگر اقوام مسلمان در قرن 19 در چین بود.

آمار کشته شدگان: 8 تا 12 میلیون نفر
جنگ داخلی روسیه  

زمان: 1917 تا 1922 میالدی
نیروهای درگیر در جنگ: ارتش سرخ و ارتش سفید

پس از فروپاشی تزارها در روســیه زنجیره ای از درگیری های 
چند ســویه رخ  داد که به ســرنگونی دولت موقت روسیه، به 
قدرت رســیدن بلشــویک ها و برپایی اتحاد جماهیر شوروی 
انجامید. در دو ســوی اصلی این درگیری ها، یکی ارتش سرخ 
بلشــویک ها بود که گاه با دیگر گروه هــای چپ گرای پیش از 

انقالب متحد می شد و دیگری ارتش سفید بود.
آمار کشته شدگان: ۵ تا 9 میلیون نفر

جنگ سی ساله
زمان: 1618 تا 1648 میالدی

نیروهای درگیر در جنگ: کشــورهای پروتستان  و کاتولیک 
اروپایی

درگیری بین دو مذهــب کاتولیک و پروتســتان و همچنین 
رقابت بیــن حکومت های هابســبورگی اتریش و اســپانیا با 
قدرت های دیگر منطقه دوران ســختی را در اروپای مرکزی 
به وجود آورد. این جنگ قحطــی و بیماری های گوناگونی را 

به همراه داشت.
آمار کشته شدگان: 7/۵ میلیون نفر

تاریخ پر از وحشی گری است؛

نبردهای خونین تاریخ

گرچه کمال آتاتورک در تاریخ به کشــف حجاب و ترویج 
پوشش اروپایی شناخته می شود؛ اما همسر خود او چندان 
پایبند به سیاست های وی نبود و با حجاب در انظار ظاهر 

می شد.
مصطفی کمال پاشــا معروف به آتاتورک در ســال 192۳ 
ترکیه مدرن را بنیان گذاشــت و خود تــا زمان مرگش در 
ســال 19۳8 به عنــوان رییس جمهور ترکیه بر مســند 
قدرت بود. آتاتــورک که در طــول دوران زمامداری خود 
سیاســت های مدرنیزاســیون از جمله جدا کردن دین از 
سیاست، قانونی کردن حق رای زنان و تغییر خط عربی به 
خط التین را دنبال می کرد خیلی زود با اعتراض روحانیون 
مواجه شد. سیاست کشف حجاب و ترویج پوشش اروپایی 
در میان ترک هــا بیش از هرچیز بــه نارضایتی روحانیون 
افزود؛ سیاستی که رضاشــاه پهلوی، پادشاه وقت ایران نیز 
به پیــروی از او دنبال کرد.نکته جالب توجه آن اســت که 
با وجود وضع سیاست کشــف حجاب؛ اما همسر خودش 
»لطیفــه هانم«  چنــدان پایبند بــه آن نبــود و در کنار 
آتاتــورک با حجــاب در انظار ظاهر می شــد.عکس هایی 
که از ســال های زمامداری آتاتورک موجود اســت همگی 
همسر او را در مألعام با حجاب نشــان می دهند؛ گرچه در 
ســال های بعد عکس هایی بدون حجاب از او منتشر شد؛ 
اما برخی معتقدند این عکس ها مربوط به آلبوم شــخصی 
او بوده و از ســوی دولت الئیک ترکیه برای نادیده گرفتن 
حجاب لطیفه هانم منتشــر شــده اســت. گفته می شود 
آتاتورک حجــاب را در ترکیــه ممنوع کرد امــا بر خالف 
رضاشاه به تعقیب وحشیانه زنان با حجاب دست نزد قانون 
کشف حجاب را بیشتر در آنکارا و اســتانبول که بخشی از 
ســاکنانش غیر مســلمان و اروپایی بودند به مرحله اجرا 
گذاشت. عکس باال یکی از اسنادی است که آتاتورک را در 
کنار همسر محجبه اش نشــان می دهد. این عکس مربوط 

به سال 19۳2 یعنی 6 سال قبل از مرگ آتاتورک است.

همسر محجبه آتاتورک!

پارادوکس

جوامع بشری هیچگاه 
نتوانسته اند   کامال 

دست  از دشمن تراشی 
بردارند و طعم صلح 

را بچشند. به عبارتی 
می توان گفت آمار 

سال های سپری شده 
در حالت  صلح  نسبت 
به جنگ تقریبا    ناچیز 

است

جنگ، رفتاری خصمانه بین کشورها یا گروه هاست که از جمله دالیل آن منافع اقتصادی طرف های درگیر است. دود 
آن اما فقط در چشم مردم بی گناه می رود.از زمان اختراع باروت، آتش جنگ دامان جمعیت بیشتری از غیرنظامیان را 

گرفته   است. 

بیت المقدس در سال 1841

سرانجام افراد در سه عکس تأثیرگذار تاریخی

1. سگ های جنگ
تصویری تکان دهنده از یک زندانی برهنه با طنابی بر گردنش که نگهبان زندان 
»سرجوخه لیندی اینگلند« آن را به دست گرفته است. این تصویر تکان دهنده 
اعتبار ارتش ایاالت متحده را در سراسر جهان خدشه دار کرد. لیندی اینگلند 
به دلیل رفتار ناشایست از ارتش اخراج شــد و به اتهام توطئه، بدرفتاری با 
زندانیان و ارتکاب اعمال ناشایست به سه سال زندان محکوم شد. هفت عضو 
دیگر ارتش آمریکا نیز به جرائم مشابه متهم شدند. یکی از آنها نامزد لیندی به 
نام »چالرز گرانر« بود. گرانر به ده سال زندان محکوم شد. اکنون لیندی در سن 

33 سالگی با پسرش »کارتر« در ایالت ویرجینیای غربی زندگی می کند. 

3. ژاپن 1945
تفنگداران نیروی دریایی آمریکا پرچــم آمریکا را در تاریخ 23 فوریه 1945 
در ژاپن )جزایر کازان(، باال می برند.این تصویر لحظه باال بردن پرچم آمریکا 
توسط شش عضو نیروی دریایی را در نبرد »ایوو جیما« در سال 1945 نشان 
می دهد.ســه نفر از آنها ) گروهبان مایکل استرانک، سرجوخه هارلون بالک 
و فرانکلین سوســلی( چند روز بعد در عملیات کشته شدند. سرجوخه »رنه 
گاگنون« بعدها در خطوط هوایی دلتا مشــغول به کار شــد و در سال 1965 
دوباره از کوه »سوری باچی« دیدن کرد. او در پنجاه وچهارسالگی از دنیا رفت.

سرجوخه »ایرا هیز« در سال 1955 در سی و دو سالگی فوت کرد. 

2. میدان تیان آنمن
یک مرد چینی به تنهایی در برابر تانک ها ایستاده تا از حرکت آنها 

به سمت میدان »تیان آنمن« در پکن جلوگیری کند.
این تصویر نماد شجاعت وصف ناپذیر است. در 4 ژوئن 1989، یک 
مرد به تنهایی به رهبران کمونیســت چین اعتراض می کند. هویت 

این مرد تا به امروز نامعلوم باقی مانده است.

شهریورماه سال گذشــته بود که انتشار تصویری از جسد یک 
کودک ســوری که امواج آب او را به ساحل شــهر »بدروم« 

ترکیه آورده بود بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان یافت 
و افکار عمومی را در شــوک فروبرد؛ اما این اولین بار نبود که 
یک عکس جهان را تکان می دهد و توجهات را به ســوی یک 

فاجعه جلب می کند. 
عکاس این عکس که برای پوشــش اخبار و وضعیت آوارگان 

سوری که به صورت غیرقانونی توسط قاچاقچیان عازم ترکیه 
می شــوند به بدروم رفته بــود به گفته خــود در مواجه با این 
صحنه شــوکه شــده و در جای خود میخکوب می شود اما در 
همین لحظات دســت به کاری می زند که پیامدهای جهانی 

به همراه داشت. 

او دوربینش را آماده می کند تا این تصویــر تکان دهنده را به 
ثبت برساند و با دیگران به اشتراک بگذارد؛ اقدامی که معموال 
هر خبرنگار و عکاســی در این مواقع انجام می دهد. در تاریخ 
عکاسی بسیاری از عکاســان و خبرنگاران و حتی افراد عادی 
عکس هایی گرفته اند که مانند عکس های دمیر جهان را تکان 

داده اســت. عکس های تکان دهنده ای که در تاریخ عکاســی 
خبری کم نبوده اند؛ تصاویری که پس از انتشار، افکار عمومی 
جهان و حتی سیاســتمداران جهان را تحت تاثیر قرار داده و 
تاریخ را عوض کرده اند. از این میان برخی معروف تر هســتند 

که تعدادی از آنها را می بینید.

وقتی تاریخ با یک عکس عوض شد؛

عکس هایی که جهان را تکان داده اند

 عکس آبخوری های مجزا در کارولینای شمالی یکی 
از عکس های نمادین دهه ۵0 اســت که »الیوت ارویت« 

عکاس شهیر آمریکایی ثبت کرده است.

این عکس در سال 19۳0 گرفته شده است و صحنه اعدام 
غیرقانونی دو سیاه متهم به جنایت را  نشــان می دهد. این دو 
نفر به وسیله انبوهی از مردم از زندان ایالتی به زور بیرون آورده 

شدند و بعد از شکنجه به دار آویخته شدند. 

عکس مشــهور به »مادر مهاجــر« از »دوروتی لنگ« 
عکاس روزنامه سانفرانسیســکو در ســال 19۳6 و دوران 
رکود بزرگ؛ این عکس فقر و بی پناهی یک مادر و فرزندان 

بی بضاعتش را در اردوگاه »نیپومو« نشان می دهد.

عکس »مــوری بکر« از واقعه آتش ســوزی در کشــتی 
هوایی LZ129 »هیندنبورگ« در نیوجرسی در 6 می 19۳7. 
در اثر این آتش ســوزی 97 نفر از سرنشینان کشتی هوایی و 

۳۵ نفر روی زمین )به علت سقوط کشتی( آتش گرفتند.

عکس »هورســت فــاس« از اعدام افــراد مظنون به 
همکاری با پاکستان توسط سربازان بنگالدشی در »داکا«. 
این عکس جایزه پولیتزر را در ســال 1972 برای فاس به 

همراه داشت.
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پیشنهاد  سردبیر:
دود بی تدبیری در ریه  مردم اصفهان

بیش از سه هزار متر دام صیادی
 ازسد زاینده رود جمع آوری شد

قهرمان تاالب معرفي مي شود

پلنگ  های آفریقایی
 در معرض خطر انقراض هستند

مامورین حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان، طی گشت 
وکنترل و نور کشــی از سطح دریاچه ســدزاینده رود ) منطقه 
حفاظت شــده داالنکوه و ســد زاینده رود ( ، بــا قایق موتوری 
ســازمانی بیش از۳۰۰۰ متر دام از قسمت های مختلف دریاچه 
را جمع آوری و به پاسگاه محیط زیست چادگان منتقل کردند.

ماموران حفاظت محیط زیســت ایــن اداره با توجــه به اینکه 
 گشت به صورت شبانه و به وسیله قایق موتوری انجام می گیرد 
 و همچنین سرمای شــدید، متخلفان یا در محل حضور ندارند
یا با شنیدن صدای قایق از ساحل دور شده و متواری می شوند.

 بنــا برایــن گــزارش؛ همچنیــن تعــدادی از ادوات صید که 
از متخلفان هنگام فرار در ســواحل دریاچه به جا مانده بود نیز 

جمع آوری و به پاسگاه محیط بانی چادگان منتقل شدند.
  الزم به ذکر اســت با توجه بــه پایین رفتن ســطح آب دریاچه 
و خروج جزیره هایی از سطح آب که گاها به طور کامل از سطح 
آب خارج نشده اند و در تاریکی شب ) حتی با وجود نور پرژکتور 
 هم قابل مشاهده و تشــخیص نیســتند (، امکان برخورد قایق 
 با این جزیره ها وجود دارد که این موضوع گشــت های شبانه را 

با خطرات بسیاری همراه می کند.

همزمان با روز جهاني تاالب ها، قهرمان تاالب معرفي مي شود.
به گزارش » پارما « برنامه ســاالنه انتخاب قهرمان تاالب طبق 
روال هر ســال همزمان با روز جهاني تاالب ها برگزار مي شود.

به منظور شناســایي، جمع آوري و طبقه بندي تجربیات موفق 
 مرتبط با حفاظــت بهینه اکوسیســتم هاي تاالبي و تشــویق 
و گســترش فرهنگ تاالبي در کشــور، برنامه ســاالنه انتخاب 
 قهرمان تــاالب طبــق روال هر ســال همزمان بــا روز جهاني 

تاالب ها برگزار مي شود.
جایزه قهرمــان تاالب در ســه بخش فعالیت هــاي تحقیقاتي 

مطالعاتي، اجرایي و مشارکت مردمي اهدا خواهدشد.
کلیه افراد حقیقــي و حقوقي مي توانند در این رقابت شــرکت 
 کنند و مهلت ارســال مدارك تــا۲۰ دي ۱۳۹۵ در نظر گرفته 
 شــده اســت. فرم هاي دریافتي توســط کمیته داوران بررسي 
 و نتایــج آن در روز جهاني تاالب هــا ) ۱۳ بهمن مــاه ( اعالم 

و به نفرات برتر جوایزي اهدا مي شود.
متقاضیــان اطالعات درخواســتي را به آدرس تهــران، اتوبان 
حکیم، پارك طبیعت پردیسان، ســاختمان اداري، موزه تنوع 
زیســتي، بلوك E، دفتر زیســتگاه ها و امور مناطــق یا آدرس 
پســت الکترونیك wetlands۲۰۱۷@gmail.com ارسال 
 کننــد. همچنین امــکان پرکردن و ارســال مســتقیم فرم ها 
از طریــق ســایت اینترنتــي www.doe.ir در بخش معاونت 
محیط طبیعي و تنوع زیستي، دفتر زیســتگاه ها و امور مناطق 

نیز فراهم شده است.
 روز جهاني تاالب هــا ) World Wetlands Day ( ســاالنه 
در ۱۳ بهمن در یکي از استان هاي کشور برگزار و قهرمان تاالب 
 معرفي مي شــود. این روز در ۲ فوریه ۱۹۷۱ در شــهر رامســر 
در شمال ایران در کنوانسیون رامسر به امضا رسید. روز جهاني 

تاالب ها براي اولین بار در سال ۱۹۹۷ جشن گرفته شد.

 مرکــز خدمــات آبزیــان و حیات وحــش آمریکا اعــالم کرد: 
طی ۲۵ ســال گذشــته جمعیت پلنگ آفریقایــی کاهش۳۰ 
درصدی داشته و این گونه را با خطر انقراض روبه رو کرده است.

به گفته کارشناســان تعداد گونه جانوری پلنگ آفریقایی رو به 
کاهش است.

در آفریقا و آســیا نیز پلنگ ها در معرض خطر فزآینده انقراض 
 هســتند که این امر به دلیل شــکار غیرقانونی و شــکار برای 
به دست آوردن نشان های افتخار است. مطالعات نشان می دهد 
کنتــرل ضعیف در شــکار برای به دســت آوردن نشــان های 

افتخاری عامل کلیدی در کاهش جمعیت پلنگ ها است.
 به گــزارش نیچــر ورلدنیــوز، همچنیــن طبق اعــالم مرکز 
تنوع زیســتی، پلنگ  از مدت ها قبل به عنــوان گونه در معرض 

خطر انقراض در آسیا و شمال آفریقا معرفی شده است.
این مرکز تاکید کــرد: همچنین ضــرورت دارد در آمریکا این 
میزان از مراقبت برای حفظ تمامی پلنگ ها در نظر گرفته شود 

تا روند کاهشی این گونه جمعیتی به وضعیت عادی بازگردد.

ویژه

اخبار

حیات وحش

برای بقا در دنیای دشــوار بیشــه زارها و علفزارهــای آفریقا، 
 شــیرها، پلنگ ها، کفتارها و سگ های وحشــی باید بی وقفه 
در پی شکار باشند. شــکارچیان اســطوره ای آفریقا؛ شیرها، 
پلنگ ها، کفتارها و ســگ های وحشــی به دلیل فریبکاری، 
پنهان کاری و سماجت از سایر شــکارچیان مشهورتر هستند.

 اما این درندگان گوشــتخوار به خوبی شــناخته نشــده اند. 
سگ های وحشی آفریقایی در مورد همنوعان شان سخاوتمند 
 هســتند. آنها در النه های تنــگ زیر زمینی زندگــی کرده و 
از توله های ماده و نر مسلط گروه مراقبت و پرستاری می کنند. 
آنها به دیگر اعضای که بیمار یا مجروح باشــند، غذا می دهند. 

شکارچیان مشهور آفریقا با اینکه در راس هرم غذایی قرار دارند 
اما با تهدیدهای بسیاری مواجه هستند؛ شــکار غیرقانونی، از 
بین رفتن زیســتگاه های طبیعی، خشکســالی و... قلمروهای 
وسیع سالطین وحش آفریقا به ســرعت کوچك تر می شوند. 
پلنگ ها از زیستگاه های طبیعی شان به مناطقی که مسکونی 
شده اند، رانده شده و تعداد شیرها که در سال های دهه۱۹4۰ 
میالدی حدود4۵۰ هزار بــود امروز به۲۰ هزار شــیر کاهش 
پیدا کرده اســت. شــکارچیان که چاره ای جز وفق دادن خود 
 با تهدیدها ندارند بیش از پیش ناگزیر هســتند برای تســلط 

بر قلمروهای کوچك شده خود با یکدیگر بجنگند.

شکارچیان آفریقا هنگام شکار 

دانستنی ها

خرچنگ نارگیل با هر دست خود می تواند۱۰ برابر نیرویی 
که انسان هنگام دســت دادن وارد می کند، در پنجه های 
 خود توان داشته باشــد. یکی از قوی ترین انواع دوزیستان 
» خرچنگ نارگیل « نام دارد که به واســطه دستان قوی 
 خود بــرای باز کــردن میوه نارگیــل به این نــام معروف 
شده اســت. دانشمندان برای نخســتین بار این خرچنگ  
را به دقت مورد بررســی قرار دادند تا میــزان توان هر یك 
از دست های آن مشــخص شــود. در پایان مطالعه جدید 
مشــخص شــد این خرچنگ نه تنها به راحتی با دستان 

 خود پوسته سخت نارگیل را می شکند، بلکه از آن می توان 
به عنوان قوی ترین و نیرومندترین سخت پوســت جهان 
یاد کرد. پنجه خرچنــگ نارگیل برای خــرد کردن انواع 
 مختلف اشــیا به قدری توانمند اســت که آن را می توان 
با توان آرواره های بســیاری از حیوانات زمینی مقایســه 
کرد.خرچنگ نارگیل قادر است با هر دست خود اشیا ۲8 
کیلوگرمی را از زمین بلند کند و پنجه های توانمند خود را 
هنگام مواجه با دشــمن به کار برد. بر این اساس می توان 
 گفت دو دســت قدرتمنــد این سخت پوســت فقط برای 

غذا خوردن مورد استفاده قرار نمی گیرند.
البته بــزرگ ترین خرچنــگ نارگیل که تاکنــون مورد 
 بررســی قرار گرفته حدود 4 کیلوگرم وزن داشــته است 
و هر پنجه آن می توانست۳۳۰۰ نیوتن نیرو وارد کند. این 
رقم۱۰ برابر از میانگین نیرویی که انســان هنگام دســت 
دادن وارد می کند، بیشــتر و چهار برابر نسبت به نیرویی 
که برای بریدن یك قطعه گوشــت با دندان وارد می کنید 
بیشتر محاســبه می شــود و همچنین معادل ۷۵ درصد 
نیرویی محاسبه می شود که کفتار،  شیر و ببر با دندان های 

خود ایجاد می کنند.

 دانشــمندان پس از قرن ها تالش باالخره متوجه شــدند 
چرا الك پشت ها در پشــت بدن خود الك سنگین و بزرگ 
را حمل می کنند. اگر قرار باشد الك پشت ها را با یك شاخه 
اصلی شناســایی کرد، این موجودات به واســطه الکی که 

پشت خود حمل می کنند شهرت دارند. 
ولی آیا تاکنون فکر کرده اید کــه این موجود چرا باید الك 

به این سختی و سنگینی را با خود حمل کند؟
گروهی از دیرینه شناسان بین المللی ادعا می کنند ارتباط 
مشــترك میان حیوانات اولیه و الك پشــت های امروزی 

را پیدا کرده اند تا مشــخص شود پوســته الکی این آبزی 
 چگونه در طول تاریخ شکل گرفته و چه کاربردی برای آن 
داشته است. الك  پشــت های امروزی از پوسته خود برای 
محافظت اســتفاده می کنند ولی باید گفت این مســئله 
هدف اصلی ایجاد الك سنگین روی بدن آنها نبوده است.

مطالعه روی فسیل های به دســت آمده از نمونه های اولیه 
 اجداد الك پشــت ها نشــان داد خصوصیات این پوســته 
در ابتدا به گونه ای تعریف شــده بود تا بــه حیوان مذکور 
کمك کند زمین را آسان تر بکند و زیر آن النه سازی کند.

 دکتر » تایلر الیســون « مدیر این گــروه تحقیقاتی گفت: 
» این ســوال ســال ها ذهــن زیست شناســان را به خود 
مشغول کرده بود که چرا این موجود الك سنگین و بزرگ 
 دارد. سرانجام مشــخص شــد گونه های اولیه الك پشت 
از این عضو بــدن خود برای النه ســازی و کنــدن زمین 

استفاده می کردند. «
 دکتر الیســون می گویند همان طور که پرندگان در ابتدا 
از پرهــای خــود بــرای پــرواز اســتفاده نمی کردنــد، 
الك پشــت های اولیه هم این عضــو بدن خــود را برای 

محافظت در برابر شکارچیان به کار نمی بردند. 

دستانی به قدرت آروار ه های شیرچرا الک پشت ها الک بزرگ و سنگین دارند؟

 جــدای از معضــل آب و زاینده رود که مــردم اســتان جز وعده 
 در مورد آن چیزی نشــنیدند، ایــن روزها فقط بایــد منتظر بود 
تا باد و باران ترمز آلودگــی هوای اصفهان را بکشــد و بهانه هایی 
نظیر آلوده بودن بنزین تولیــد داخــل و واردات بنزین نامرغوب 
هم به صرف جنبه تبلیغاتی، مطرح شــده و حال هوای اصفهان را 
خوب نکرده است. این روزها فارغ از دعواهای بین دستگاهی برای 
گریز از مســئولیت تنگی نفس مردم اصفهــان، رانت ها و رابطه ها 
 نیز بر هوای مردم سایه افکنده و از گوشــه و کنار خبرهایی مبنی 
 بر زد و بنــد بر ســر منافع و ســالمتی مردم چــه در مصرف آب 
و چه در تولید آالینده ها به گوش می رسد که آغاز یك مسیر سخت 

برای مردمان دیار نصف جهان است.
افشاگری نماینده مجلس در مورد آالینده ساز شمال 

اصفهان
حســینعلی حاجی دلیگانی دربــاره یکی از آالینده های اساســی 
اصفهان  گفت: پاالیشــگاه نفت اصفهان که در شاهین شــهر واقع 
 شــده، آلودگی های زیســت محیطی زیادی را بــرای هوا، خاك 
و زمین منطقه به همراه دارد، اما مسئوالن این پاالیشگاه نسبت به 

رعایت قانون تمکین ندارند.

وی با بیان اینکه این پاالیشــگاه چندی پیش به بخش خصوصی 
واگذار شــده، افزود: پاالیشــگاه اصفهــان روزانــه4۰۰ تن مواد 
 آالینــده را در آســمان شاهین شــهر و اصفهان منتشــر می کند 
و با وجود پیگیری های انجام شده ســازمان محیط زیست اقدامی 
برای برخورد با این پاالیشــگاه بــه منظور کاهش مــواد آالینده 
 نداشــته اســت. نماینده مــردم شاهین شــهر، برخــوار و میمه 
 در مجلس شــورای اســالمی اظهار داشت: مســئوالن پاالیشگاه 
با بده و بستانی که با مقامات اســتانی دارند، از اجرای قانون برای 
رعایت مسائل محیط زیستی شــانه خالی می کنند و در برابر قانون 

تمکین ندارند.
تعطیلی مدارس کاهش آالیندگی ها را درپی ندارد؛ 

تنها تغییر صورت مسئله است
 وجود پاالیشــگاهی با آالیندگــی روزانه4۰۰ تن مــواد آالینده 
 در شــمال اصفهان یکی از مشــکالتی اســت که این اســتان را 
با مسائل آلودگی و بیماری های تنفســی برای گروه های حساس 
 جامعه مواجه کرده اســت؛ هرچند این اســتان مرکزی کشــور 
از وجود صنایع این چنینی کمبودی ندارد و در سمت دیگر خود با 

صنایعی فرسوده چون ذوب آهن دست و پنجه نرم می کند. 

در چند هفته اخیر نیز با شــروع آالیندگی ها در پایتخت، اصفهان 
 نیز از ایــن میدان جای نمانــد و حد شــاخص های آالیندگی آن 
به مرز پرخطر برای گروه حساس رسید ولی در نهایت امر مسئوالن 
اســتانی برخالف تهرانی ها که حداقل چــاره را تعطیلی مدارس 
دانستند این تدبیر را هم نکردند و مردم را به استشمام آالینده ها در 
وضعیت بد آلودگی ها فراخواندنــد. تعطیلی مدارس تنها راهکاری 
 کوتاه مدت و در شــرایط بحرانی برای بازه های چند روزه اســت، 
اما تعمیم آن به وضعیتی پایدار برای برخورد با آالینده ها کار بسیار 
ناشــیانه و بی تدبیرانه ای است که متاســفانه مورد تایید باالترین 

مرجع رسیدگی مشکالت زیست محیطی کشور قرار گرفته است.
مروری بر دست و پنجه نرم کردن مردم با چند هفته 

آالیندگی
 منصــور شیشــه فروش در ادامــه وضعیــت بحرانــی آالینده ها 
 در هفته هــای پیــش در اصفهان، دربــاره رونــد تصمیم گیری 
و اقدام برای برخورد بــا آالیندگی ها بیان کرد: ابتدا هواشناســی 
 وضعیت هوا را می ســنجد و در اختیار محیط زیست قرار می دهد 
و پس از آن محیط زیســت با توجه به ایســتگاه هایی که در سطح 
شــهر دارد، اگر نیازی به اقدامی بود، انجام می دهد. وی در رابطه 
 با علل عدم تعطیلی مدارس اصفهــان هم اضافه کرد: از آنجایی که 
با هوای ســرد مواجه نبودیم حالت اینورژن رخ نمی دهد تا شرایط 
آالیندگی به جایی برســد که برای عموم مردم در اســتان ناسالم 
اعالم شــود؛ در صورت نیاز به تعطیلی مدارس یــا هر اقدام دیگر، 
محیط زیســت به عنوان مرجع اصلی باید اعالم کند. پافشــاری 
 رســانه ها و مطالبه مردم برای وجود آالیندگی در ســطح شــهر 
 و اســتان اصفهان منجر شــد تا اســتاندار نیز پا به میدان بگذارد 
و در این خصوص ایراد ســخن کند. رســول زرگرپور در جلسه ای 
که با هدف هماهنگی جدی بین دســتگاه های ذی ربط در موضوع 
آلودگی ها و آالیندگی ها تشــکیل شــد بر ارایــه آمارهای دقیق 
 میزان آالیندگی هوای اســتان اصفهان و اطالع رســانی شــفاف 
 به مردم تاکیــد کرد. وی با بیــان این مطلب کــه 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 خدشه وارد شود.
حضور اضافی بعضی از سازمان ها در کشور

در چند ســال اخیر با ابتکار عمل ها و زایش های جدید پدیده های 
زیست محیطی، مردم به این نتیجه رســیدند که هیچ کاری برای 
وضعیت جوی کشور نمی شــود کرد و تنها باید یك نهادی به اسم 
 سازمان محیط زیســت وجود داشته باشــد، آن هم صرف حضور 
و بودن تا گاهی اگر کســی به حیوانی تعرض کرد بــا آن برخورد 
کنند؛ البته این هم به این شــرط که کســی از آن آگاه شود. کالم 
آخر آن که اگر برخــی از تولیدکنندگان خودرو در داخل، چشــم 
بر سود کالن ببندند و بر کم بســنده کنند و ابتکارها هم بر صنایع، 
کارخانه ها و وســایل حمل ونقلی نظارتی قابل قبول را انجام دهند 
 قطع به یقیــن نیازی به تعطیلــی در هیچ اداره و ارگانی نیســت 
 و دیگر شــاهد شــیوع ســرطان ها و بیمارهای مختلف تنفســی 
به علت آالیندگی در کالن شهرها نخواهیم بود؛ در غیر این صورت 
 هزینه برای بدنه سنگین سازمانی چون محیط زیست خرج اضافی 

از جیب مردم است.

 پاالیشگاه 
اصفهان 

روزانه400 تن 
مواد آالینده 
را در آسمان 
شاهین شهر 

و اصفهان 
 منتشر می کند 

فارس: اصفهان که در گذشته های نزدیک به شهری با آسمان آبی و گنبدهای فیروزه ای معروف بود حاال، بیشتر 
شبیه به شهری با نمای خاکســتری تبدیل شــده و معضل آالینده ها و آلودگی های زیست محیطی یک پای 

موضوعات استان شده است.

نصف جهان خاکستری شده است؛

دود بی تدبیری در ریه  مردم اصفهان
رییس مرکز اموربین الملل ســازمان محیط زیست بااعالم 
اینکه ســال گذشــته 4 قطعنامه جهانی دربــاره پدیده 
گردوغبار تصویب شد، گفت: نیمه اول سال آینده اجالسی 

بین المللی در این زمینه در تهران برگزار می شود.
مجید شفیع پور در حاشیه مراسم امضای سند چارچوبی 
توافقنامه و تمدید استقرار مرکز منطقه ای بازل در تهران 
بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دبیرخانه کنوانسیون 
بازل در جمع خبرنگاران گفت: وســعت کانون های تولید 
 ریزگردها رو به افزایش اســت، بخش وسیعی در استرالیا 
و در آســیا، مغولســتان، چین، کره و ژاپــن و همچنین 
صحرای قره قوم ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ایران و 
تقریبا تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس غیر از عمان، 
عربســتان ســعودی، عراق، بخش هایی از جنوب ترکیه، 
ســوریه، در آفریقا، تمام شــمال و مرکز آفریقا، در اروپا، 
بخش هایی از اسپانیا و ایتالیا و همچنین بخش گسترده ای 
از خاك آمریکای شمالی و بخشی هم از آمریکای مرکزی 

را تماما کانون های انتشار ریزگردها دربر گرفته است.
شفیع پور تصریح کرد: این یعنی معضل ریزگردها محدود 
به یك کشور و منطقه نیست و بحثی جهانی است که نیاز 

به تدابیر جهانی دارد.
وی ادامه داد: با پیگیری شــدید جمهوری اسالمی ایران، 
نخســتین قطعنامه درباره گرد و غبار به عنوان یك تالش 
ارزشمند در دسامبر سال گذشته در مجمع عمومی ملل 
متحد تصویب شد که شــاه کلید اصلی این تالش، تکلیف 
 دبیرکل ملل متحد بــرای تهیه، تنظیم و ارایه گزارشــی 
از وضعیت طوفان های شن و گرد و غبار در عرصه جهانی 
بود. رییس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان 
حفاظت محیط زیست افزود: در دومین تالش، خرداد ماه 
امســال در بانکوك ابعاد اقتصادی و اجتماعی هم بر ابعاد 
این معضل افزوده شد که با تالش جمهوری اسالمی ایران 
و پاکستان آغاز شــده و یك قطعنامه جهانی دیگر شکل 
گرفت. کلید این قطعنامه نیز ضرورت همکاری کشورهای 
هر منطقه درباره این موضوع اســت؛ مثال در غرب آسیا، 
 ایران، عراق، ســوریه، ترکیه، قطر و عربســتان سعودی 

باید در این زمینه همکاری منطقه ای داشته باشند.
شفیع پور خاطرنشــان کرد: یك هفته پس از آن در نیمه 
خرداد ماه در دومین مجمع عمومی محیط زیست سازمان 
ملل متحد UNEA در نایروبی، ســومین قطعنامه جهانی 
گرد و غبار شــکل گرفت که آن هم با محوریت جمهوری 
اسالمی ایران آغاز شد و به انجام رسید و کلید این سومین 
 قطعنامه، ضــرورت مشــارکت نهادهای مالــی جهانی 

و منطقه ای برای اجرای پروژه هایی در این زمینه است.

گرد و غبار، مسئوالن ۵0 
کشور را به ایران می آورد

خبر
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
راهکارهایی برای خوشحال بود ن 

همان طور که گفتم د ر رشــته برق د ر یکی از د انشــگاه های 
بســیار معتبر قبول شــد م و ســرم به د رس خواند ن گرم شد . 
 د ر این بین، مــاد رم که خواهــر و براد رهایش یعنــی خاله ها 
و د ایی های من همگی د ر آمریکا بود ند  و قلبا بد ش نمی آمد  که 
به آنجا برود ، از روی سرگرمی، فرم التاری را پر کرد  و فرستاد ... 
هرگز فراموش نمی کنم، روزی که فرم را فرســتاد  و من و پد ر 
با خند ه گفتیم این همه آد م د ر د نیــا این فرم ها رو پر می کنند  
و فکر می کنی چقد ر باید  خوش شانس باشــی که قرعه به نام 

تو بیفتد ؟ 
خود  ماد ر هــم، حتی یک د رصد  احتمال نمی د اد  که اســمش 
بیرون بیاید ، اما او خوش شــانس بود  و با همان یک بار اقد ام، 

موفق شد  که گرین کارت آمریکا را بگیرد ! 
باورش سخت است، اماشد ...

 شــانس یا بد شانســی هر چه که اســمش را بگذاریــد ، نام او 
و پــد ر د رآمد ه بــود  و باید  کارهای شــان را هر چه ســریع تر 
انجام مــی د اد نــد  تــا بروند . ایــن د رســت زمانی بــود  که 
مــن لیسانســم را گرفته بــود م و پد ر نیــز چند  ســالی بود  
 که بازنشســته شــد ه بــود ، مــاد ر اما هنــوز چهار ســالی 
تا بازنشستگی فاصله د اشت. اما او چنان شوق رفتن د اشت که 
از این همه سال خد مت چشم  پوشــی کرد  و با باز خرید  کرد ن 
خود  نشان د اد  که تصمیمش جد ی است. پد ر نیز، اگر چه قلبا 
چند ان تمایلی به رفتن ند اشت، اما د وست ند اشت تا مانع ماد ر 
شــود  و برای همین همراه او شــد . آنها که تصمیم د اشتند  به 
آمریکا بروند  و بالفاصله کارهای مــرا نیز انجام د هند ، با فروش 
خانه و لوازم منزلی کوچک تر گرفتنــد  تا من د ر این مد تی که 
مجبور هستم اینجا باشم راحت باشم. ماد ر با این تصور که باقی 

زند گی خود  را د ر کنار خواهرها و براد رهایش ســپری خواهد  
 کرد ، روی ابرها ســیر می کرد  و باالخره روز موعود  فرا رســید  
و آنهــا راهــی آمریکا شــد ند . با رفتــن آنها بد جــوری د چار 
خال شــد م. ما که روزگاری چنان بــه هم وابســته بود یم که 
اگر یک شــب همد یگــر را نمی د ید یم خواب مــان نمی برد ، 
 حاال هر کد ام د ر گوشــه ای از د نیا به ســر می برد یــم. نازنین 
د ر کاناد ا، پد ر و مــاد رم د ر آمریکا و خود م نیــز د ر ایران. چند  
روز اول مرتب از آنجا خبر می رســید . پد ر و ماد رم د وربرشان 
حسابی شــلوغ بود  و تلفن های شان خوشــحالم می کرد . اما 
کم کم به موازات، رخــوت، تنهایی و افســرد گی هم به جان 
من و هــم به جان آنهــا افتاد ه بــود ، زند گی آنها هم ســخت 
 شــد ه بود . ماد ر می گفــت آنجا همه مشــغول کار هســتند  
و کســی فرصت ند ارد  به د یگری ســر بزند . پد رم با آن سن و 
ســال د وباره مجبور شد ه که به ســر کار برود . مشخص بود  که 
آنهــا از وضعیت خــود  چند ان راضی نیســتند ، اما از ســویی 
د یگر، هیچ کس هم جرات مطرح کرد م بازگشــت را ند اشت. 
مــاد رم می گفت که نازنیــن و خانواد ه اش تصمیــم گرفته اند  
 که به آمریــکا مهاجــرت کننــد  و از طــرف د یگــر، ماد رم 
به شــد ت د نبال رد یف کرد ن کارهای من برای رفتن است.این 
وضعیت اد امه د اشت و من د ر یک برزخ بی انتها، برای پر شد ن 
وقتم، د ر حالی که با رتبه خوب فارغ التحصیل شــد ه بود م د ر 

شرکتی مشغول به کار شد م.
 این ایام گذشــت، اما مــن روز به روز افســرد ه تر می شــد م 
 و تنهایی ام بیشــتر د امنــم را می گرفت و بــرای همین عمو 
و عمه هایــم اصــرار کرد ند  که بــرای رهایی از ایــن وضعیت 
زن بگیــرم و تشــکیل خانــواد ه بد هم. خــود من نیــز بد م 

 نمی آمد  کــه ازد واج کنــم و از ایــن تنهایی خالص شــوم، 
چرا که بــر خالف تصــور همه، ظاهرا شــانس من بــا وجود  
مــد رک تحصیلی خوب بــا نمره هایــی باال از یک د انشــگاه 
معتبر بــرای رفتن، مانند  پــد ر و ماد رم نبود  و هــر چه ماد رم 
و خواهــرم تــالش می کرد نــد،  موفــق بــه گرفتــن ویزای 
 من نمی شــد ند . مــن نیز کم کــم قیــد  رفتــن را زد ه بود م 
و د ر همیــن حین بــا ماند انا آشــنا شــد م. ماند انا را شــوهر 
عمــه ام به من معرفــی کرد ه بــود . د ختر یکی از د وســتانش 
بود  و بد یــن وســیله ما با هم آشــنا شــد یم. ماند انــا د ختر 
 بســیار ســاد ه و معمولــی بــود . او کارمند  یک شــرکت بود  
و خانواد ه ای متوســط د اشت. اما شوق و شــور او برای زند گی 
و ســاختن یک خانواد ه موفــق به قد ری بود  که مــرا به وجود   
آورد  و خیلی زود  با هــم ازد واج کرد یم. او از مــن چیز زیاد ی 
نمی د انســت. فقط همین را می د انست که خانواد ه من، همگی 
خارج هســتند  و من نیز اینجا تنها زند گی می کنم.باید  اعتراف 
کنم که من هرگز عاشــق و شــیفته ماند انا نبود م، اما کنار او، 
د وباره معنای خانــواد ه را فهمید ه بــود م و از این موهبت لذت 
می برد م. بــرای همین د ل به کار د اد م و خیلــی زود  اتفاقی که 
مد ت ها د نبــال آن بود م، رخ د اد  و د ر یــک اد اره مهم با مزایای 

باال استخد ام شد م.
زند گی ما، روز به روز د ر حال پیشرفت بود  و خوشبخت بود یم 
تا این که باالخره زد  و با مهاجرت من موافقت شد . نمی  د انید  با 

شنید ن این خبر چقد ر شوکه شد م. 
من تا مد ت ها د نبال این بود م که به نزد  پــد ر وماد رم بروم. اما 
نمی شــد ؟ پس چرا باید  حاال که همه چیز د اشت خوب پیش 

می رفت این اتفاق باید  می افتاد ؟ 
چند  روزی به این موضوع فکر کرد م و ســپس تصمیم خود  را 
گرفتم و قید  رفتن را زد م. اما ظاهرا ماند انا، تفکری کامال متضاد  
با من د اشــت. او د لش می خواســت که هر طور شد ه به خارج 

برود  و د ر آنجا زند گی کند . 
او به من گوشزد  می کرد  که نباید  این موقعیت را ناد ید ه بگیرم.

د ر اصل، هر وضعیتی از زند گی ، سراســر عظمت و فیض الهی 
 را به تصویر می کشــد  و حقیقت واحد ی را آشــکار می کند : 

د ر همه چیز خیر و د ر همه کس روح الهی نهفته است. 
 وقتی با این د یــد ، به د نیا بنگری خیر و برکــت الهی از کائنات 

به سوی تو سراریز می شود .
از کنترل کرد ن همه چیز د ست برد ار    

زند گی جاری است و ذات آن تحول و د گرگونی است. هر چقد ر 
د ر برابر زند گی جبهه بگیری، بیشتر رنج می بری. هر موقع که 
بخواهی اوضاع و شرایط زند گی را کنترل کنی، حالت اضطراب 
و فشار عصبی به تو د ست می د هد  که همین باعث تولید  انرژی 
منفی می شود . فقط تصور کن که زند گی، رود خانه ای پرجوش 
و خروش است، آیا فاید ه ای هم د ارد  که با آن د ست به گریبان 
شوی؟ بهتر نیســت که آن را رها کنی و با جریان زند گی پیش 
روی؟ وقتی خود ت را د ر اختیــار جریان زند گی بگذاری، کلی 
انرژی مثبت ایجاد  می کنی و د ر نتیجــه خیر و برکت و فیض 

الهی را به سوی خود  می کشانی.
جمالت انرژی مثبت   

 د ر هر وضعیتی ســعی کن بیشــتر جنبه های مثبت را ببینی 
و بر روی آنها تمرکز کنی.

- خواند ن کتاب های خوب، مکالمه با مرد مان شــرافتمند  
گذشته است. 

 - از این کــه د ر نهایــت می توانم بــا رنجــم زند گی کنم، 
شگفت زد ه می شوم. 

-گوش هایت را به همه بسپار، اما صد ایت را به عد ه ای معد ود . 
- موفقیت؛ حاصل عبور کرد ن از یک شکســت به شکستی 
د یگر است، بد ون اینکه اشتیاق و پشتکار خود مان را از د ست 

بد هیم. 
- اکثر مرد م نمی د انند  که یکی از مهم ترین اهد اف زند گی، 

لذت برد ن از آن است. 
- من می د ونم تو رفیق بهتر از من زیاد  د اری ولی نمی د ونم 
چرا هوا که برفی میشه من منتظرم بهم بگی تو بیا بریم با هم 

قد م بزنیم. 
- امروز د ارین از د ر خونه می رین بیرون، یه لباس گرم اضافه 
که مد ت هاس ازش استفاد ه نکرد ین رو بذارین تو کیفتون، 

شاید  یکی رو د ید ین که بهش احتیاج د اشت. 
- جای د و گروه از آد ما تــو بد ترین جای جهنمه، یکی اونایی 
 که د ل پد ر و ماد رشون رو می شــکنن و یکی هم اونایی که 

به د روغ کسی رو عاشق خود شون می کنن. 

انرژی مثبت 

هایالیت 

د  انستنی ها

آیا می د انستید  که اولین مرد ماني که به فرمان یکي از پاد شاهان زن ایراني 
کشتي را ساختند،  ایرانیان بود ند ؟

 آیا می د انســتید  که اولین مرد ماني که اگو یا فاضــالب را جهت تخلیه آب 
به بیرون از شهر اختراع کردند،  ایرانیان بود ند ؟

آیا می د انســتید  اســم تمام قاره ها با همان حرفی که آغاز شد ه است، پایان 
پیدا می کند؟ 

آیا می د انستید  مقاوم ترین ماهیچه د ر بد ن، زبان است؟
آیا می د انستید  کلمه ماشــین تحریر ) TYPEWRITER ( طوالنی ترین 
کلمه ای اســت که می توان با اســتفاد ه از حروف تنها یــک رد یف کیبورد  

ساخت؟
آیا می د انستید  شما نمی توانید  با حبس نفس تان، خود کشی کنید ؟ 

آیا می د انستید  محال است که آرنج تان را بلیسید ؟
آیا می د انســتید  جلیقه ضد  گلولــه، ضد  آتش، برف پاک کن های شیشــه 

جلوی اتومبیل و چاپگرهای لیزری توسط زنان اختراع شد ند ؟
آیا می د انستید  پروانه ها با پاهای شان می چشند ؟

آیا می د انستید  نظیر اثر انگشت، اثر زبان هر شخص نیز متفاوت است؟ 

موفقیت

به زند گی ماد ی خود  بپرد ازید . امسال چه گام هایی د ر جهت ایجاد  یک امنیت 
 مالی و اقتصاد ی د ر زند گی برد اشــتید ؟ برای رسید ن به اســتقالل مالی تان 
به چه موفقیت هایی نایل  شد ید ؟ چگونه و به چه طریق، پول تان را صرفه جویی، 
 ســرمایه گذاری یا مصرف کرد ید ؟ امســال د ر مورد  ارتباط با مســایل مالی 

به چه نتایجی رسید ید ؟
شرایط فیزیکی، اجتماع و اطرافیان را کنترل کنید . امسال د ر شرایط جسمی 
خود  چه بهبود هایــی پد ید  آورد ید ؟ آیا احســاس آرامش خانگی بیشــتری 
د اشتید ؟ برای ارتباطات مناســب ترتان د ر اجتماع چه کرد ید ؟ چه نکته های 

تازه ای د ر مورد  ارتباط با جامعه و محیط اطراف تان آموختید ؟ 
وضع سالمتی تان را بررســی کنید . چه گام هایی برای سالمتی هر چه بیشتر 
خود  د ر سال جاری برد اشــتید ؟ چه عاد ات بهد اشتی جد ید ی به کار گرفتید ؟ 
 توانستید  چه کمک هایی برای افزایش عاد ات بهد اشتی بیشتر د ر سال جاری 
به خود  کنید ؟ آیا استرس ها و فشــارهای تان را به د رستی کنترل و مد یریت 
کرد ید ؟ تفریح و ســرگرمی تان را چک کنید . د ر سال جاری، چه فعالیت هایی 
بیشــترین لذت را برای شــما د ر پی د اشــت؟ چه مهارت های تازه اي حاصل 
 کرد ید ؟ آیا ســاختار زند گی تان به گونه ای بود ه که زمان کافی برای استراحت 

و تفریح د اشته باشید ؟ چه د رس هایی از نقطه نظر سرگرمی آموختید ؟
شرایط کارتان را بررســی کنید . چه موفقیت هایی د ر ســال گذشته حاصل 

کرد ید ؟ چگونه خود تان را د ر ارتباط با کارتان به چالش کشید ید ؟ 
چه مهارت های جد ید ی کسب کرد ید ؟ 

چگونه ارزش های تان را د ر راستا و د ر حین کارتان بروز د اد ید ؟
حال که موفقیت تان را د ر تمامی جنبه های زند گی بررســی کرد ید ، روی این 

نکته تمرکز و فکر کنید  که د ر مورد  شرایط زند گی تان چه آموخته اید . 
ببینید  که چطور می توان این د رس ها را د ر آیند ه به کار بست. شاید  جنبه هایی 

د ر زند گی تان وجود  د اشته باشد  که کمتر روی آن ها تمرکز کرد ه اید . 
شاید  بخواهید  د ر آیند ه تمرکز بیشتری روي این حوزه ها د اشته باشید . 

حال با این تفاسیر آیا د وست د ارید  د ر زند گی موفق تر باشید  و زمان بیشتری را 
برای رسید ن به آن د اشته باشید ؟ توصیه می کنم استراتژی موثر و شخصی تان 

را برای نیل به موفقیت د ر زند گی، توسعه و گسترش د هید .

موفقیت تان را جشن بگیرید ) 2 ( 

روش هایی برای جذب کرد ن 
انرژی مثبت ) 2 (
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 مردی متوجه شــد که گوش همسرش سنگین شده 
و شنواییش کم شده است. 

به نظرش رسید که همســرش باید سمعک بگذارد 
ولی نمي دانســت این موضوع را چگونه با او در میان 
 بگذارد. بدین خاطر، نزد دکتر خانوادگي شــان رفت 

و مشکل را با او در میان گذاشت.
دکتر گفت برای این که بتوانی دقیق تر به من بگویی 
که میزان ناشنوایی همســرت چقدر است آزمایش 
ســاده ای وجود دارد. این کار را انجام بده و جوابش را 

به من بگو:

» ابتدا در فاصله ٤ متری او بایست و با صدای معمولی 
مطلبی را به او بگو. اگر نشنید همین کار را در فاصله 
ســه متری تکرار کن. بعد در دو متــری و به همین 

ترتیب تا باالخره جواب دهد. «
آن شب، همسر آن مرد در آشــپزخانه سرگرم تهیه  

شام بود و خود او در اتاق نشیمن نشسته بود. 
مرد به خودش گفت اآلن فاصلــه ما حدود چهار متر 

است. بگذار امتحان کنم.
 ســپس با صــدای معمولی از همســرش پرســید: 

عزیزم شام چی داریم؟
 جوابی نشــنید. بعــد بلند شــد و یک متــر جلوتر 
 به سمت آشپزخانه رفت و دوباره پرسید: عزیزم شام 

چی داریم؟

باز هم پاســخی نیامد. باز هم جلوتر رفت و از وسط 
هال که تقریبا دو متر با آشپزخانه و همسرش فاصله 

داشت گفت: عزیزم شام چی داریم؟
 بــاز هــم جوابی نشــنید. بــاز هــم جلوتــر رفت 

و به در آشپزخانه رسید. 
سوالش راتکرار کرد و باز هم جوابی نیامد.

این بار جلوتر رفت و درســت از پشت سر همسرش 
گفت: عزیزم شام چی داریم؟

زنش گفت: مگه کری؟ بــرای پنجمین بار مي گویم: 
خوراک مرغ!

نتیجه اخالقی: مشکل ممکن است آن طور 
 که ما همیشه فکر مي کنیم در دیگران نباشد و عمدتا 

در خود ما باشد!

مرد  میانسالی وارد  فروشگاه اتومبیل شد . BMW  آخرین مد لی 
را د ید ه و پسند ید ه بود ؛ پس وجه را پرد اخت و سوار بر اتومبیل 

تند روی خود  شد  و از فروشگاه بیرون آمد .
قد ری راند  و از شتاب اتومبیل لذت برد . وارد  بزرگراه شد  و قد ری 
 بر ســرعت اتومبیل افزود . کروکی اتومبیــل را پایین د اد  تا باد  
به صورتش بخورد  و لذت بیشــتری ببرد . چند  شاخ مو بر باالی 
ســرش د ر تب و تاب بود  و با حرکت باد  به این سوی و آن سوی 
می رفت. پای را بر پد ال گاز فشرد  و اتومبیل گویی پرند ه ای بود  

رها شد ه از قفس. سرعت به١٦٠ کیلومتر د ر ساعت رسید . 
مرد  به اوج هیجان رســید ه بود . نگاهی به آینــه اند اخت.  د ید  

اتومبیل پلیس به ســرعت د ر پی او می آید  و چراغ گرد انش را 
 روشــن کرد ه و صد ای آژیرش را نیز به اوج فلک رساند ه است. 
مرد  اند کی مــرد  د ماند  که از ســرعت بکاهد  یا فــرار را بر قرار 
ترجیح د هد . لختی اند یشید . سپس برای آن که قد رت و سرعت 

اتومبیلش را بیازماید  یا به رخ پلیس بکشد  بر سرعتش افزود . 
به١٨٠ رســید  و ســپس٢٠٠ را پشت سر گذاشــت، از٢٢٠ 
گذشت و به٢٤٠ رســید . اتومبیل پلیس از نظر پنهان شد  و او 
 د انســت که پلیس را مغلوب کرد ه اســت. ناگهان به خود  آمد  
و گفت : » مرا چه می شــود  که د ر این سن و سال با این سرعت 
 می رانم؟ باشد  که بایســتم تا او بیاید  و بد انم چه می خواهد . « 
از سرعتش کاست و سپس د ر کنار جاده منتظر ایستاد  تا پلیس 
 برسد .اتومبیل پلیس آمد  و پشت سرش توقف کرد . افسر پلیس 
به سوی او آمد ، نگاهی به ســاعتش اند اخت و گفت: » د ه د قیقه 

د یگر وقت خد متم تمام است. 
 امروز جمعه اســت و قصــد  د ارم برای تعطیــالت چند  روزی 
به مرخصی بروم. سرعتت آنقد ر بود  که تا به حال نه د ید ه بود م 

و نه شنید ه بود م.  
خصوصا اینکه به هشد ار من توجهی نکرد ی و وقتی منو پشت 
سرت د ید ی سرعتت رو بیشــتر و بیشتر کرد ه و از د ست پلیس 
 فرار کرد ی. تنها اگر د لیلی قانع کنند ه د اشــته باشــی که چرا 
 به این سرعت می راند ی، می گذارم بروی. مرد  میانسال نگاهی 
به افسر کرد  و گفت: می د ونی، جناب سروان؛ سال ها قبل زن من 
با یک افسر پلیس فرار کرد . وقتی شما رو آژیر کشان پشت سرم 
 د ید م، تصور کرد م د اری اونو برمی گرد ونی!  افسر خند ید  و گفت: 
 » روز خوبی د اشته باشــید  آقا « و برگشت سوار اتومبیلش شد  

و رفت!

د لیل قانع کنند ه

سود وکو

گوش سنگین

خاطرات مشاور ) قسمت د وم (

تلنگری بر روح

 روزهایی می رسند  که وقتی به پشت سرتان نگاه می کنید  بابت 
 هر آنچه د ر زمان خود ش ثبت شــد ه یا خوشــحال خواهید  بود  
یا ناراحت. بنابراین شاید  بهتر باشــد  گاهی هم پای گوش د اد ن 
به حرف هایی بنشــینیم که تجربه موجود  د ر آنها می تواند  برای 

آیند ه تعیین کنند ه باشد .
راهکارها همین جا هستند :   

 1- انتخاب شغل: شــغل شما باید  پاد اشــی د رونی برای روح 
و روان تان به ارمغان بیاورد . بیشترین نکته ای که افراد  سالمند  
د رباره آن طی این تحقیق صحبت می کرد ند  همین موضوع بود ؛ 
سراغ شغلی بروید  که د وســتش د ارید . آنها همگی بر این عقید ه 
بود ند  که اگر شما شغلی را انتخاب کنید  که حتی د رآمد ش کمتر 

باشد،  اما د وســتش د اشته باشــید  باید  برای تان د ر اولویت قرار 
بگیرد  وگرنه سراغ شغل هایی خواهید  رفت که ناخود آگاه تمام 

طول هفته را منتظر آخر هفته ها و تعطیالت هستید .
نکته: می د انید  یعنی چه؟ یعنی اینکه شما باید  شغل تان 

را بخشی از زند گی تان بد انید . 
با آن زند گی کنید  و از آن لذت ببرید . پس د نبال شــغلی بروید  

که با آن زند گی کنید  نه اینکه د ر زند گی تان آن را تحمل کنید .
 2- بگویید : » بلــه «: همــه ما تجربه د اشــتن د وســتان 
و همکارانی را د اشته ایم که د ر زمینه کاری خود  باریکترین خط 
فکری را گرفته اند  و جلو رفته اند  بد ون اینکه میلی متری از این 
مسیر تنگ منحرف شوند . شاید  شعار آنها این باشد  که » کوچک 

فکر کنیم. «
 شاید  خود شان ند اد ند ، اما آنها د ر سوله های تنگ و تاریک فکری 
 خود  گیر افتاد ه انــد ، د ر چهار د یواری محل کارشــان محبوس 
 شــد ه اند ، د ر همــان اتاقک هایی کــه حتی پنجــره هایش را 
رو به هوای آزاد  باز نمی کنند . د ر واقع موضوع این اســت که آنها 
می خواهند  از حاشیه امنیتی که برای خود شان د رست کرد ه اند  

بیرون بیایند .
ایــن روش یک اشــتباه بزرگ اســت. شــما بایــد  د ر کارتان 
 انواع چالــش هــا را د ر موقعیت هــای مختلــف تجربه کنید  
و تا جایی که ممکن است به این چالش  ها و مواجه شد ن با آنها 

» بله « بگویید .

راهکارهایی برای خوشحال بود ن  ) 2 (

تاکید  قرآن بر مثبت نگری 
د ر زند گی ) 2 (

 معموال د یــد  افراد  مختلف نســبت به زند گی فــرق می کنند  
عد ه ای بســیار خوش بین و مثبت نگر هستند  و عد ه ای بسیار 
نا امید،  یــاس و تیرگی د نیــای این افراد  را د ر بــر گرفته همه 
رفتارهای اطرافیان را حمل بر ســو می کنند  و کینه ها به د ل 
می گیرند؛  این افراد  د ر نظر د یگران اشــخاصی بســیار ضعیف 
و نفرت انگیز جلــوه خواهند  کرد  که به مرور تمامی د وســتان 
خود  را از د ســت خواهند  د اد  چــرا که همه انســان ها د ر نوع 
 خود  با مشکالتی رو به رو هســتند،  د یگر تحمل صحبت های 

یاس آفرین و منفی د یگران را ند ارند .
 قرآن و منفی نگری

» ای کسانی که ایمان آورد ید  از بسیاری از گمان ها بپرهیزید ، 
چرا که برخی از گمان ها گناه است. « 

د ر ایــن آیــه مــراد  از ظنــی کــه مســلمین مامــور بــه 
اجتنــاب از آن شــد ه اند ، ظــن ســو اســت وگرنــه ظــن 
خیر که بســیار خــوب اســت و به آن ســفارش هم شــد ه، 
 همچنــان که از آیــه١٢ ســوره نور هم اســتفاد ه می شــود  
و مراد  از اجتناب از ظن اجتناب از خود  ظن نیســت، زیرا ظن 
نوعی اد راک نفسانی است، پس نهی کرد ن از خود  ظن صحیح 
 نیســت بلکه منظور آیه مورد  بحث نهــی از پذیرفتن ظن بد  

است. 
می خواهد  بفرماید  اگر د رباره کسی ظن بد ی به د لت وارد  شد  
آن را نپذیر و به آن ترتیــب اثر ند ه، بنابراین اگــر د ر اد امه آیه 
آمد ه بعضی از ظن ها گناه اســت باز خود  ظن منظور نیســت 
 بلکه ترتیب اثــر د اد ن به آن اســت که د ر بعضی مــوارد  گناه 

است.
 مانند  این که نزد  شــما از کســی بد گویی کنند  و شــما د چار 
 سوظن به او بشوید  و این ســو ظن را بپذیرید  و د ر مقام ترتیب 
 اثــر د اد ن برآمد ه بــه او توهین کنیــد  یا همان نســبت را که 
شنید ه اید  به او بد هید  که همه این ها آثار بد  و منفی بد گمانی 

و سوظن است.

د لنوشته مثبت نگری
الزم نبود که ســعی کنیم از شــر آب کثیــف لیوان خالص شــویم. 
 فقط بایســتی آنچه را درســت بــود جایگزیــن می کردیــم و طولی 

نمی کشید که آنچه غلط بود، از بین می رفت. 
همین امر درباره شیوه فکر کردن مان هم صادق است. 

اگر به داشتن افکار درست عادت کنید، افکاری برخاسته از ایمان، امید، 
دلگرمی و می توانم ها، آنگاه ذهن تان دگرگون خواهد شد و خودتان را 

خوش بین، امیدوار، قوی و پر جرات پیدا خواهید کرد. 
در آغاز صبح شــکر گــزاری کردن بــرای چیزهای کوچــک و بزرگ 
ارتعاشــی عالــی دارد و درهای نعمــت و برکت و رحمــت خداوند را 
برای تان می گشــاید، وقتی چشــم باز می کنید شــاکر باشــید که 
طلوع صبــح را دیدید، بــرای رختخواب نــرم و گرم تان سپاســگزار 
 باشــید، برای خانواده تان که کنارتان هســتند، برای مســواک زدن 
 و صبحانــه خــوردن، ورزش کــردن، برای هــر چیز که بــه نحوی 
 در آغــاز روز بــا آن ســرو کار داریــد، این طور احســاس تــان عالی 
می شوید و در طول روز شاد و پر انرژی هســتید و روی فرکانس خوب 

قرار می گیرید... 
توی زندگی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست!

اینو تو نگاهی که به گذشته خودم انداختم فهمیدم. 
فهمیدم یه روزایی داشتم که خیلی سخت بود برام. 

اصال فکر نمی کردم اون روزها تموم بشه، اما تموم شد... 
فهمیدم یه روزایی داشــتم پر از شــادی که فکر می کردم دیگه تکرار  

نمیشه، اما بهترش تکرار شد... 
یــه روز یه آدمــی اومد تو زندگیــم که فکر نمــی کردم بهتــر از اون 
 وجود داشــته باشــه، اما بــا رفتنش ثابــت کــرد وجــود داره، اونم 

نه یکی، نه دو تا! بلکه به تعداد موهای سرم، آدم بهتر از اون وجود داره!
فهمیدم واســه یه چیزایی گریه کردم که حتــی ارزش اخم کردن هم 

نداشت!
 و واســه یــه چیزایــی خندیدم کــه نه تنهــا خنــده دار نبــود که 

گریه آور هم بود...!
یه وقتایی گذشت کردم و یه وقتایی گذر... 

یه روزایی زندگی کردم و یه روزایی رو سپری... 
باال و پایین زیــاد داره این زندگی، امــا من فقط ایــن رو فهمیدم که: 
 هیچ چیز تــو این دنیــا قابل پیش بینی نیســت. پس وقتی شــادی، 
 از شــادیت لذت ببــر؛ و وقتــی غمگینی، بــدون روزای پــر از خنده

 تو راه داری.
پس فقط شاد باش و امیدوار...

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
روزهای خوب در راهند

فضای مجازی

 چالش مانکن هــواداران ایرانی تیم اینتر میالن به این باشــگاه 
صاحب نام ایتالیایی رسید.  

باشــگاه اینتر با انتشــار فیلمی از هواداران ایرانی تیم اینتر بابت 
چالش مانکن از آنها تشکر کرد و نوشت: ســالم ویژه به هواداران 
اینتر در ایران، ما از شــور و اشتیاق و حمایت شــما از تیم تشکر 

می کنیم!

پیام باشگاه اینتر به هواداران ایرانی 
بابت چالش مانکن! 

ملی پوش اصفهانی تیم ملی ووشوی بانوان اظهار کرد: اولین دوره 
مسابقات جام جهانی ووشو در بخش تالو به میزبانی چین برگزار 

شد که هم آقایان و هم بانوان شرکت داشتند.
زهرا کیانی با بیان اینکه تنها نماینده از اســتان اصفهان در بخش 
بانوان بوده، افزود: در فرم جین شــو )فرم با شمشــیر( مدال برنز 
 و در فــرم چانگ چوان )فرم با دســت( مدال نقــره را از آن خود 

کردم.
این ملی پوش تصریــح کرد: هــر دو مدالی که در جــام جهانی 
کســب کردم، باارزش ترین مدال هایی هســتند کــه تاکنون به 
دســت آورده ام، مخصوصا مدال نقره ام در فرم چانگ چوان؛ چون 
مدال آوری فرم با دست در این ســطح از رقابت ها به دلیل اینکه 
دائوکارها و جین کارها )بازیکنان فرم دائو و فرم جین شــو( در آن 

شرکت می کنند، کار سختی است.
وی ادامه داد: بهترین مدال هایم را به باارزش ترین انسان ها یعنی 
شهیدان که قهرمانان واقعی هســتند، تقدیم می کنم؛ نشان های 
نقره و برنز جام جهانی ام را به شهدای روستای هرچگان زادگاهم 
تقدیم می  دارم زیرا همه ما آرامــش و امنیت در زندگی  را مدیون 

شهدا هستیم.
کیانی یادآور شد: مســابقات جام جهانی از ســطح بسیار باالیی 
برخوردار بود چون در هر فرم 8 نفر برتر شــرکت داشتند که در 
مســابقات جهانی اندونزی سال گذشــته جزو 8 نفر اول بودند و 
 توانســتند برای مســابقات جام جهانی امســال کسب سهمیه

 کنند.
وی خاطرنشان کرد: خیلی از بازیکنان هنگ کنگ و ماکائو، چینی 
بودنــد؛ رقابت  با چینی ها هم که می دانید، واقعا ســخت اســت.

ملی پوش اصفهانی تیم ملی ووشــوی بانوان عنوان کرد: در لیگ 
برتر امسال عضو تیم دانشگاه آزاد هســتم و برای این تیم تهرانی 
مســابقه می دهم. در پایان از زحمات خانواده ام، استادم و راضیه 
 حاجی زاده سرپرســت تیم در جام جهانی کــه مربیگری را هم

 بر عهده داشت، تشکر و قدردانی می کنم.

باشــگاه لیورپول اقدامات اولیه برای جذب مهاجم ایرانی را آغاز 
کرده و امیدوار است در زمســتان این بازیکن ایرانی را به خدمت 
بگیرد. چند هفته ای است خبر پیوستن سردار آزمون به لیورپول 
در رســانه های معتبر جهان شنیده می شــود و به نظر می رسد 
این انتقال روز به روز در حال واقعی تر شــدن اســت و به زودی 
شــاهد حضور یک بازیکن ایرانی در یکی از بهترین تیم های اروپا 

خواهیم بود. 
این مهاجم ایرانی 21 ســاله می تواند با رفتن بــه لیورپول تاریخ 
سازی کند و اولین ایرانی تاریخ لیورپول باشد. ولی او اولین ایرانی 

نخواهد بود که به لیگ برتر خواهد رفت. 
کریم باقری اولین ایرانی بــود که با رفتن به چارلتون توانســت 
حضور در لیگ برتر را تجربه کند؛ البتــه او تنها 15 دقیقه در کل 
فصل برای چارلتون به میدان رفت و زمان زیادی برای حضور در 

این تیم را به دست نیاورد. 
بعد از او آندرانیک تیموریان بــرای بولتون در لیگ برتر بازی کرد 
و در ادامه اشکان دژاگه نیز حضور خوبی برای فوالم در لیگ برتر 

داشت و نفر سوم این تیم لندنی بود.
آزمون مهاجم انعطاف پذیری اســت که می تواند در چند پســت 
مختلف در خط حمله بــازی کند و این قابلیتی اســت که باعث 

می شود تیم ها به دنبال جذب او باشند. 
در حال حاضر سران باشــگاه لیورپول در حال بررسی این انتقال 
هستند و بعد از زیر نظر گرفتن سردار در بازی های قبلی، در حال 
حاضر مقدمات برای ارائه پیشنهاد رسمی به باشگاه روستوف در 
حال انجام است. آزمون بازیکنی نیست که بالفاصله بعد از جذب 
از سوی تیم، تبدیل به فوق ستاره آن شــود و چیز جدیدی برای 
لیورپول فراهم کند. او نیاز به پیشرفت دارد تا در آینده به بازیکن 
مهمی برای تیمش تبدیل شود. درســت شبیه مارکو گروئیچ که 
ژانویه سال گذشته به لیورپول پیوســت و این باشگاه نیز او را به 
چند تیم قرض داده تا پیشرفت کند. ســردار آزمون عنوان کرده 
است که تاکنون هیچ پیشنهاد رسمی از تیم هایی چون آژاکس، 
مارســی یا لیورپول دریافت نکرده و در صورت دریافت هر گونه 

پیشنهاد از این تیم ها، آن را بررسی خواهد کرد.

ملی پوش اصفهانی تیم ملی ووشوی بانوان:

 بهترین مدال هایم را 
به شهدا تقدیم می کنم

 شروع اقدام رسمی لیورپول 
برای جذب آزمون

ورزش بانوان

فوتبال جهان

شاکیان جدید در راه استقاللسپاهانی وفادار پرواز کرد
مهدی میرســعیدی ملقــب به مهدی عرب پنجشــنبه شــب به 
دلیل عارضه قلبی و تنفســی دارفانی را وداع گفت و امروز مراسم 
خاکسپاری وی انجام خواهد شــد. وی که به گفته خودش سابقه 
50 ساله هوادارای سپاهان را دارد، زمانی بوقچی این تیم اصفهانی 
بود که هنوز ردپای پول های بی حســاب و کتــاب در فوتبال وارد 
نشده بود و میرسعیدی که نزد هواداران به حاج مهدی عرب شهرت 
داشت، بدون چشمداشت مالی وظیفه تشــویق این تیم را برعهده 
گرفته بود. وی در طول ســال هایی که هواداری سپاهان را برعهده 
داشــت، هیچگاه به دنبال دریافت هزینه لیدری نبود که این مورد 
نکته تمایز او با لیدرهای فعلی فوتبال است که برای تشویق کردن 

نیز هزینه دریافت کرده و در تمام امور تیم دخالت می کنند.

دردسر جدید برانکو در پرسپولیس

بازیکن ســال فوتســال آســیا گفت: مســئوالن زمانی که بخواهند 
عکس هایشــان را بگیرند من تبدیل به یک بازیکن قمی می شوم؛ اما 
اگر پای تقدیر و تشکر به میان بیاید من بازیکن قمی نیستم. علی اصغر 
حســن زاده بعد از دیدار تیم های یاسین پیشــروی قم و گیتی پسند 
اصفهان در لیگ برتر فوتسال و پس از کسب عنوان بازیکن سال آسیا 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهم این بود که یک ایرانی این افتخار 
را کسب کند که افتخار آن برای تمام فوتسال ایران باشد. سال گذشته 
یک سال فوق العاده برای فوتسال ایران بود زیرا پس از دو دوره ناکامی، 
در جام ملت های آسیا توانستیم قهرمان شویم و در جام جهانی نیز در 
حالی سوم جهان شدیم که برای اولین بار ایران در یک رشته گروهی، 
به این جایگاه می رسید. وی افزود: این حاصل زحمات همه است و به 

نظر من همه برای کســب این عنوان زحمت کشیدند و همگی الیق 
کسب عنوان بهترین بازیکن آسیا هستند که من به نمایندگی از همه 
این بازیکنان، توانستم عنوان بازیکن سال آسیا را کسب کنم. بازیکن 
تیم ملی فوتسال گفت: از زمانی که فوتسال بازی می کردم این تفکر را 
داشــته ام که هرگز برای عنوان بازی نکردم و در حال حاضر هم گرچه 
خوشحال هستم اما با کسب این عناوین اشباع نمی شوم و تالش برای 
کسب افتخار برای من تمام نشدنی است. بازیکن قمی تیم گیتی پسند 
اصفهان بیان داشت: پس از اینکه از مسابقات جهانی به ایران بازگشتم 
حتی یک مسئول از استان قم به من زنگ نزد تا تبریکی خشک و خالی 
بگوید چه برسد به اینکه بخواهد از من تقدیر کند؛ البته من در این چند 
سالی که در تیم ملی بوده ام به این مسائل عادت کرده ام زیرا مسئوالن 
قم فکری درباره قمی بودن من و افتخاراتی که به نام شــهرم کســب 
می کنم ندارند. حسن زاده تصریح کرد: تا به اینجا هیچ تقدیری از من 
صورت نگرفته است و فکر می کنم اگر شخص دیگری به جای من بود و 
این عناوین را کسب می کرد مجسمه اش را مقابل درب ورزشگاه شهید 
حیدریان نصب می کردند و این را باید از مســئوالن بپرسید که چرا از 

من تقدیر نشده است.

عصر پنجشــنبه پس از جلسه 
هیئت مدیره باشــگاه خونه به 
خونه بابل، علی کریمی به عنوان 
مدیر فنــی این تیــم انتخاب 
شــد. جمعه شــب هم مراسم 
معارفه علی کریمی در دریاکنار 
با حضور قاســم حســن زاده 
امیــری، علی امیــری، مهران 
نجفی، مرزبان و ســایر مربیان 
و بازیکنان تیم برگزار شــد. در 
باشگاه  عوامل  تمام  این جلسه 
و مربیان و بازیکنان نظرات خود 
را درباره علل ناکامی تیم در طی 
یک ماه گذشــته بیان کردند و 
در پایان جلسه هم قسم شدند 
برای لیگ برتری شدن خونه به 

خونه دست از تالش برندارند.

قاب روز درحاشیه

معارفه جادوگر در دریاکنار

رفع محرومیت محمد انصاری و درخشــش 
رامین رضاییان و نحوه استفاده از این مدافع 
به چالش جدیدی برای برانکو تبدیل شــده 
است. با رفع محرومیت انصاری به طور قطع 
این مدافــع ملی پوش به ترکیــب اصلی باز 
خواهد گشت. با این شرایط و از آنجا که برانکو 
اعتقاد ویژه ای به حسین ماهینی داشته و در 
هر شــرایطی او را به رامین رضاییان در دفاع 
راســت ترجیح داده دور از انتظار نیست که 
ماهینی هم همچون یازده هفته ابتدایی لیگ 
به پست خود در دفاع راســت بازگردد. این 

در حالی اســت که رضاییان پس از هفته ها 
نیمکت نشینی به خاطر استفاده از ماهینی 
در دفاع وسط فیکس شــد و با پاس گلی سه 
امتیازی در بازی ماشین ســازی تاثیرگذار 

بود. 

بازیکن سال فوتسال آسیا؛

هرکسی جای من بود 
مجسمه اش را می ساختند

با انجــام قرعه کشــی لیگ قهرمانان آســیا یک بــار دیگر 
فدراسیون فوتبال ایران در وضعیتی قرار می گیرد که باید با 
استفاده از دیپلماسی بین المللی از حق فوتبال ایران و البته 

منافع ملی دفاع کند.
در دوره قبلی لیگ قهرمانان آسیا، سعودی ها که معموال به 
دنبال تنش آفرینی در روابط فوتبالــی و غیرفوتبالی با ایران 
هســتند، به کنفدراســیون فوتبال آسیا شــکایت بردند و 
درخواســت کردند که به تیم های باشگاهی شان اجازه داده 
شود با نمایندگان فوتبال ایران در کشوری به جز ایران دیدار 

کنند.
این درخواست و شیطنت های بعد از آن باعث شد نمایندگان 
فوتبال ایران در کشــوری غیر از ایران از تیم های عربستانی 
میزبانی کنند و این مســئله تاثیر منفــی در نتیجه گیری 
آنها گذاشــت. در آن مقطع فدراســیون فوتبال ایران برای 

جلوگیری از به کرسی نشستن حرف سعودی ها نتوانست کار 
مفیدی انجام دهد و در این زمینه شکست خورد.

کار به جایی رسید که فدراسیون فوتبال عربستان اعالم کرد 
اگر تیم ملی کشورش در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 
با ایران هم گروه شود، حاضر نیست تیم ملی اش را به تهران 
بفرستد و باید مکان سومی برای دیدارهای ایران و عربستان 
انتخاب شود. این بار بخت با فدراسیون فوتبال ایران یار بود 
که عربســتان با ایران هم گروه نشد و فدراسیون مجبور نشد 

شکست دیگری را در عرصه بین المللی تجربه کند.
مدیریت فدراسیون فوتبال تغییر کرد و علی کفاشیان ردای 
ریاســت را بر تن مهدی تاج کرد و خود، لباس نایب رییسی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را پوشــید و به نظر می رسید که 
شرایط فوتبال ایران خوب شــده باشد و این امیدواری ایجاد 
شد که در نبردهای دیپلماتیک آسیایی، ایران باالخره بتواند 

مچ رقبا را بخواباند؛ اما انفعال نماینده ایران در AFC در قبال 
دو مســئله مهم و حیاتی، نشــان داد که همچنان ایران در 

زمینه تعامالت بین المللی ضعف دارد.
قرعه کشــی فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا، 2۳ آذر ماه 
انجام می شــود و چهار نماینده فوتبال ایران حریفان خود را 
در مرحله گروهی خواهند شــناخت. بدون شک هرکدام از 
تیم های ایرانی در گروه های چهارگانه غرب آســیا با یکی از 
باشگاه های عربستانی هم گروه می شوند و قطعا باز هم بحث 

میزبانی از این تیم ها مطرح خواهد شد.
باید دید این بار رییس فدراسیون فوتبال برخالف کفاشیان 
می تواند از حق باشــگاه های ایرانی دفاع کند یا باز هم قرار 
است شکست دیگری را در عرصه بین المللی متحمل شود. 
حاال که ایران کرســی مهمی در کنفدراسیون فوتبال آسیا 
دارد، آیا می توان امیدوار بود که برای یک بار هم که شــده، 
شیطنت سعودی ها علیه ایران به نتیجه نرسد و این فوتبال 
فارسی باشد که در رقابت با سنگ اندازی همسایه نامهربان و 

کینه توز جنوبی پیروز شود؟

لیگ قهرمانان آسیا و آزمون دیگر منافع ملی در فوتبال؛

فدراسیون فوتبال این بار هم به بازی سعودی ها تن می دهد؟
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باشــگاه اســتقالل همواره با بدهی به بازیکنان خارجی پیشین خود 
روبه رو بوده اســت، بازیکنانی که از طریق فیفا این باشگاه را به دردسر 
انداخته؛ با این حال، اســتقالل تنها درگیر بدهــی بازیکنان خارجی 
نیست. مدیران باشــگاه هر روز با طلبکاران داخلی مواجه می شوند که 
با فریاد ، خواهان دریافت مطالبات خود هستند. آن چیزی که مدیران 
باشگاه استقالل را  هم اکنون به دردســر انداخته، بدهی ۶ میلیاردی 
بازیکنان و مربیان گذشته استقالل اســت که از کمیته انضباطی حکم 
دارند. کمیته انضباطی به باشــگاه اســتقالل اخطار داده که باید این 
بدهی  ها را پرداخت کند .باشگاه اســتقالل بدهی زیادی بابت مالیات، 
عدم پرداخــت مطالبــات بازیکنــان و مربیان، هتل هــا، آژانس های 
هواپیمایی و ... داشته که چیزی نزدیک به ۷0 میلیارد تومان می شود. 

هفته دوازدهم لیــگ برتر جام خلیج فارس 
عصر جمعه با چهار دیدار پیگیری شــد که 
شاگردان مجتبی حســینی توانســتند  با برتری شیرین 
۳ بر صفــر مقابل تیم پیــکان  ضمن قرارگیــری در رتبه 
چهارم جدول خود را به جمع مدعیان این فصل لیگ برتر 
برسانند. تیم ذوب آهن اصفهان شــانزدهمین دوره لیگ 

برتر را درحالی آغاز کرد که مدیریت 
باشگاه اصفهانی برخالف

فراز و نشــیب های 
زیــاد  مقطعــی 
به  خــود  اعتمــاد 

منتخبــش   ســرمربی 
را از دســت نداده و  یحیی گل محمدی 

 را برای ســومین فصــل متوالــی روی نیمکت خود
  نشــاند  ه بــود و گل محمــدی توانســته بــود عنــوان

 با ثبــات ترین نیمکــت را نصیب این تیــم اصفهانی کند 
ولی  این شــرایط و اعتماد دیری نپاییــد و اختالفاتی بین 
آذری و گل محمدی پدیدار شــد و این اختالفات راه خود 
 را به جراید باز کرد و ســبب شــد تا مدیر عامل باشــگاه 
ذوب آهن کــه به حمایــت از یحیی معروف بــود علیه او 
موضع گیری کند و کار به جایی رسید که  تنها چند ساعت 
 قبل از ســفر کاروان  ذوب آهــن به اهواز بــرای برگزاری 
 هفتــه ســوم ،مدیریــت باشــگاه در نامــه ای یحیــی 
گل محمدی را از همراهــی تیم منع کند.  بســیاری این 
اتفاق را به برکناری محترمانه ســرمربی تشــبیه کردند، 
گرچه بعد از آن با بیانیه هایی که صادر شــد باشگاه سعی 
 کرد تا این شــائبه را از اطراف مربی خود دور کند  و دوباره 

گل محمدی به نیمکــت ذوب آهن بازگشــت  ولی گویا 
قرار نبود این کدورت ها تمام شــود و پس از شکست تیم 
ذوب آهن در هفتــه هفتم مقابــل تیم اســتقالل تهران 
خبری روی  خروجی ســایت باشــگاه قرار گرفت که این 
تیم اصفهانی با اســتعفای یحیی گل محمــدی موافقت 
کرده و با این اطالعیه همکاری این تیم با ســرمربی ای که 
توانسته بود در دو فصل و چند هفته، دو جام حذفی را برای 

سبزپوشان اصفهانی به ارمغان بیاورد به پایان رسید.
  مدیریــت باشــگاه ذوب آهن پــس از برکنــاری یحیی 
گل محمدی یار غار او که به مغز متفکر یحیی نیز شــهرت 
یافته بــود را روی نیمکت این تیم نشــاند .مجتبی 

حســینی در حالــی از 
هفته هشــتم سکان ســرمربیگری 

ذوب آهن را در دســت گرفت که در هفته سوم لیگ 
که موقتا گل محمدی از همراهی تیم ذوب آهن مقابل 

فوالد محروم شده بود توانســت نخستین برد این تیم را 
کسب کند.

آغاز همکاری ســرمربی جدید ذوبی ها  بدون حضور یار 
غار قدیمی اش با پیروزی شیرین در دربی اصفهان همراه 
بود که سبزپوشان اصفهانی توانستند در این دیدار با 2 گل 
شاگردان ویسی را شکست دهند.حسینی که  این روزها به 
عنوان یک سرمربی مستقل خود را در فوتبال ایران مطرح 
کرده است و در  پنج بازی گذشته از زیر سایه گل محمدی 

بیرون آمده نتایج فوق العاده ای کســب کرده است.در این 
پنج دیدار حسینی و شــاگردانش موفق شــدند به چهار 
پیروزی دســت پیدا کرده و دستی به ســر و روی جایگاه 

ذوب آهن در جدول رده بندی بکشند.
تیم ذوب آهن در حالی پس از پایان هفته دوازدهم توانسته 
خود را به رتبه چهارم جدول برســاند که در هفته نهم پس 
از باخت به نفت تهران تا رده یازدهم سقوط کرده بود ولی 
شاگردان حســینی با ۳ پیروزی شــیرین مقابل استقالل 
خوزســتان، نفت آبادان و پیکان توانستند خود را به جمع 
مدعیان لیگ برتــر برســانند. عملکرد 
مثبت حســینی در این مدت و 
کسب 12 امتیاز از 15 امتیاز 
ممکن مســئوالن باشــگاه 
اصفهانی را امیــدوار کرده 
تا بتوانند با سرمربی جوان 
تیمشان برای سومین فصل 
پیاپی راهی لیــگ قهرمانان 

آسیا شوند.

منهای فوتبال

تیم ملی تکواندوی کشــورمان در حالی با حضور یک 
تکواندوکار اصفهانی در مســابقات فینــال گرندپری 
باکو شرکت می کند، که علیرضا نصر آزادانی نخستین 
تجربه مربیگری خود در تیم ملی را در این مســابقات 
پشت سر خواهد گذاشت.  مســابقات فینال گرندپری 
در ســال 201۶ با حضور 1۶ تکوانــدوکار )هر وزن 2 
نماینده( بر اســاس آخرین رنکینگ اعالم شده در ماه 
اکتبر در چهــار وزن 58-، ۶8-، 80- و 80+ کیلوگرم 
مردان و 49-، 5۷-، ۶۷- و ۶۷+ کیلوگــرم زنان از روز 
جمعه )19 آذرماه( به میزبانی شهر »باکو« آذربایجان 
آغاز خواهد شــد. بر اســاس برنامه اعالم شده از سوی 
کمیته برگزاری، ورود و ثبت نام  تیم ها روز دوشــنبه و 
سه شنبه )15 و 1۶ آذرماه( است و تکواندوکاران از روز 
سه شــنبه )1۶ آذرماه( به مدت سه روز تمرینات خود 
را در باکو پیگیری می کنند. جلســه و تمرین داوران، 
چهارشنبه و پنجشنبه )1۷ و 18 آذرماه( خواهد بود و 
جلسه سرپرستان تیم ها و قرعه کشی نیز از ساعت 14 

تا 1۶ روز چهارشنبه )1۷ آذرماه( برگزار می شود.
این رقابت هــا از روز جمعه )19 آذرماه( آغاز می شــود 
و در روز نخســت این مبــارزات هوگوپوشــان اوزان 
58- و 80- کیلوگــرم مــردان و 49- و ۶۷- به مصاف 
یکدیگر می روند که آرمین هادی پور و مســعود حجی 
زواره نمایندگان کشــورمان در این روز هســتند. در 
دومین روز این مســابقات، روز شــنبه )20 آذرماه(، 
تکواندوکاران چهــار وزن ۶8- و 80+ کیلوگرم مردان 
و 5۷- و ۶۷+ کیلوگرم زنــان رقابت می کنند که بهنام 
اسبقی، ابوالفضل یعقوبی و سجاد مردانی )تکوارندوکار 
اصفهانی( نمایندگان ایران هستند. مسابقات از ساعت 
10 و ۳0 دقیقه صبح )به وقت تهران( آغاز می شــود و 
تا ســاعت 20 و 50 دقیقه ادامه خواهد داشت و مراسم 
اهدای مدال نیــز بعد از برگزاری مســابقات فینال در 
همان روز انجام می شــود. هدایت تیم  ملی کشورمان 
برعهده بیژن مقانلو )ســرمربی(، علیرضا نصرآزادانی 
)مربی اصفهانی( و هادی افشار )مربی بدنساز( می باشد. 
مســابقات فینال گرندپری G8 اســت و به دارندگان 
مدال طال، نقره و برنز به ترتیب 80، 48 و 28.8 امتیاز 
 تعلق می گیرد. تیم  ملی تکواندوی کشورمان در فینال 
گرند پری ســال 2015 موفق به کسب یک مدال طال 
)ســجاد مردانی(،  یک مدال نقره )فرزان عاشورزاده( و 

یک مدال برنز )مسعود حجی زواره( شد.

اولین تجربه سرمربیگری نصر؛ 

تیم ملی تکواندو 
با 2 اصفهانی به باکو می رود

ذوب آهن نتیجه اعتماد به دستیار یحیی را گرفت؛

جــــوالن با مجـــتبی

رییس هیئــت هندبــال اســتان اصفهــان در خصوص 
برنامه  هــای هیئت هندبال اســتان تا پایان ســال، اظهار 
داشت: عمده برنامه های هیئت مربوط به اعزام به مسابقات 
 در تمامی رده های ســنی اســت که طبق روال گذشــته

 در حال انجام است.
سیدحسن افتخاری گفت: طرح تقســیم مناطق هندبال 
حدود دو سال اســت اجرایی شــده که طبق آن کشور به 
هشــت منطقه تقسیم شــده اســت. اصفهان و دو استان 
 مرکزی و چهارمحال و بختیاری یکی از این هشت منطقه

 محسوب می شوند.

افتخاری ادامه داد: طرح تقســیم کشــور به هشت منطقه 
برای برخی از اســتان ها که در هندبال ضعف داشتند طرح 
خوبی اســت چون تیم تقویت  شــده ای را راهی مسابقات 
کشــوری می کنند؛ اما برای اســتان اصفهان و دو استان 
هم گروهش خوب نبــوده و باید فدراســیون هندبال نگاه 

ویژه تری به اصفهان داشته باشد.
رییس هیئــت هندبــال اســتان اصفهان افزود: اســتان 
اصفهان تیم های بسیار و در عین حال قدرتمند در اختیار 
دارد که با طرح تقســیم بندی مناطق حضــور همه جانبه 
هندبالیســت های اصفهانی در مســابقات قهرمانی کشور 

کمرنگ شده است. وی بیان کرد: از آنجا که تیم های استان 
اصفهان همگی قوی هســتند و در مســابقات منطقه ای 
که با اســتان های چهارمحال و بختیاری و مرکزی برگزار 
می شود همیشــه اصفهان برنده است در نتیجه راهی برای 
حضور هندبالیست های دو استان همجوار برای حضور در 

مسابقات کشوری باز نمی شود.
رییس هیئت هندبال اســتان اصفهان عنــوان کرد: طبق 
 تعامل آمــوزش و پــرورش با هیئــت هندبــال اصفهان
  قــرار اســت امســال بازی های مــدارس تحــت عنوان
  جشــنواره مینی هندبال ســوم دبســتانی ها به میزبانی
  هیئت هندبال اســتان اصفهــان و با همــکاری آموزش

 و پرورش بــرای اولین بار به صورت آزمایشــی در اصفهان 
برگزار شود.

رییس هیئت هندبال استان:

طرح تقسیم بندی مناطق هندبال به نفع اصفهان نبوده است

سمیه 
مصور
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پیشنهاد سردبیر: 
گردآوری ٢٨ اثر موضوعی از آیت ا... العظمی مظاهری

با مسئوالن

شهرداری

ســازمان زیباسازی شــهر اصفهان، به منظور مشــارکت شهروندان و 
هنرمندان سطح کشــور در امر زیباسازی و نشــاط بخشی به شهر در 
ایام نوروز سال 1396، فراخوان طراحی و ساخت آثار حجمی را برگزار 
می کند. طراحی و ســاخت آثار حجمی ویژه نــوروز 96 در موضوعات 
»مادر« با تکنیک آزاد و »استقبال از بهار« با تکنیک مجسمه های بادی 
فراخوان شــد و هنرمندانی که مایل به ساخت طرح های برگزیده خود 
باشند، باید مشخصات طرح خود )شــامل ابعاد، متریال، اهداف طرح و 
روش اجرا( را به طور کامل ارائه کنند. با توجه بــه اینکه آثار مذکور به 
صورت موقت در ایام نوروز سال 1396 مورد بهره برداری قرار می گیرد، 
این آثار حجمی عالوه بر حداقل یک مــاه ماندگاری مفید در فضای باز 

شهری، بایستی از حداقل هزینه نیز برخوردار باشند.
 عالقه مندان مــی توانند طــرح های پیشــنهادی خــود را حداکثر 
تا تاریخ دهــم دی ماه به صــورت طرح یــا عکس با فرمــت jpg  به 
همراه ســابقه کاری، به ســازمان زیباســازی شــهر اصفهان ارسال 
 کننــد و محدودیتــی نیــز در تعــداد طرح هــای ارســالی وجــود 
ندارد. تمامی شــرکت ها و کارگاه های فعال در زمینه مجســمه های 
بادی، به منظور ساخت طرح های برگزیده می توانند سابقه کاری خود 
را تا دهم دی ماه امسال به سازمان زیباســازی شهر اصفهان به نشانی 
اصفهان، خیابان کاوه، جنب آتش نشــانی، کوچه شــهید جوراب دوز 

ارسال کنند.

مدیر منطقه 13 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: اصالح هندسی میدان 
گلستان در بلوار شفق - میدان گلستان در دســت اجراست. سیدرضا 
مبلغ افزود:  اصالح هندسی میدان گلستان با اعتبار 5 میلیارد ریال در 

بهمن ماه سال جاری تکمیل می شود.
مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه 
ادامه داد: ســاماندهي بوستان زمزم به مســاحت 45 هزار متر مربع در 

خیابان ملک الشعراء بهار انجام شد.
مبلغ با تاکید بر اینکه ساماندهي بوســتان آزادي به مساحت 41 هزار 
 مترمربع در شــهرك امیریه نیز به پایان رســید، ادامه داد: همچنین 
8 بوستان محلي به مســاحت 8 هزار مترمربع واقع در شهرك ولي عصر 

ساماندهي شده است.

شــهردار اصفهان در حاشــیه آیین تجدید میثــاق معلوالن با 
شهدا که در گلستان شهداي اصفهان برگزار شد، ضمن تبریک 
روز جهانی »افــراد دارای ناتوانــی و معلولیت«، بــه معلوالن 
اظهار کرد: امــروزه حضور معلوالن در بســیاري از صحنه هاي 
مختلف اجتماعي، نشان از اســتعداد باالي این عزیزان در عین 

محدودیت هاي فیزیکي دارد.
مهدي جمالي نژاد با اشاره به اینکه معلوالن با روحیه باالي خود 
موفقیت هاي چشمگیري در جامعه به دست آورده اند، افزود: در 
کشور ما اوج این موفقیت ها در جانبازان سرافراز جنگ تحمیلي 
متبلور شــده که پــس از جنگ نیــز در عرصه هــاي گوناگون 
اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و ورزشــي حضوري فعال و موفق 

داشته اند.
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه معلولیت محدودیت نیست، 
تصریح کرد: طي چند سال گذشــته و با تالش مستمر سازمان 
بهزیســتي، نقش آفریني و امید به زندگي در معلوالن کشــور 
بیشــتر شــده و این عزیزان به مرور مانند سایر شــهروندان در 
اجتماع نقش آفریني کرده اند؛ اما تا رســیدن به جایگاه مطلوب 

آنها در جامعه فاصله زیادي مانده است.
وي در بخش دیگــري از صحبت هــاي خود، بــه فعالیت هاي 
شهرداري در راستاي مناسب سازي معابر و قسمت هاي مختلف 
شهر براي معلوالن اشــاره کرد و گفت: شــهرداري اصفهان در 
ســال جاري 30 میلیارد ریال بودجه برای مناسب ســازی در 
قالب پروژه های مشــخص در نظر گرفته و اجرا کرده و در حال 
حاضر 70 پروژه مناسب سازی توسط معاونت عمران و سازمان 
طراحی شــهرداری اصفهان در حال انجام است تا شهری بدون 
مانع بــرای تردد معلوالن که قشــر تاثیرگذار جامعه به شــمار 

می روند، داشته باشیم.
جمالي نــژاد ادامــه داد: بــر اســاس آمارهــا و گزارش هــای 
مختلف دســتگاه هاي ذي ربط، شــهرداری اصفهــان در بین 
تمامی ســازمان ها و ارگان هایــی که در امر مناسب ســازی ها 
 وظایفی بر عهــده دارند، بهترین عملکرد را در ســطح کشــور 

داشته است.
وي با اشــاره به حجم باالي پیاده روســازي ها طي یک ســال 
گذشته در شهر بیان کرد: شــهرداري اصفهان در پیاده روسازي 
نیز مانند آسفالت ریزي، دســت به نهضتي بزرگ زده و بسیاري 
از پیاده رو هاي شــهر طي یک ســال گذشــته مناسب ســازي 

شده است.
شــهردار اصفهان همچنین بــه برگزاري چهارمین جشــنواره 
بین المللی تئاتــر معلولین بــه میزبانی اصفهان اشــاره کرد و 
افزود: شهرداري اصفهان در برگزاري این جشنواره با بهزیستي 

اصفهان همکاري و تعامل ویژه اي داشته است.

با تدابیر سازمان زیباسازی شهر صورت گرفت؛

فراخوان طراحی و ساخت آثار 
حجمی نوروز 96 در شهر اصفهان

مدیرمنطقه 13 شهرداری:

 اصالح هندسی میدان گلستان
تا پایان بهمن ماه تکمیل می شود

شهردار همزمان با روز جهانی معلوالن مطرح کرد:

اجراي 30 میلیارد ریال پروژه 
مناسب سازي در شهر

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، در جمع فعاالن 
گردشگری ضمن ابراز خرسندی از حضور آنها در جشنواره 
سفره ایرانی اظهار کرد: با توجه به اینکه گردشگری یکی 
از اصلی ترین محورهای توســعه استان شناخته شده، در 
تالشیم که با تمام توان به ســمت هماهنگی و هم افزایی 
بخش دولتی و خصوصی حرکت کنیم. فریدون اله یاری 
تاکید کرد: با به حرکت درآمدن موتور محرکه گردشگری، 
ما در بخش دولتی و کامال هماهنــگ با بخش خصوصی 
گام به گام در حال پی بردن بــه محدودیت ها و خألهای 
قانونی در حوزه گردشگری هســتیم؛ لذا در این رابطه از 
هر طریق ممکن از جمله کارگروه گردشــگری و میراث 
فرهنگی استان و کمیســیون های مختلف آماده ایم تا در 
حد توان به رفع مشکالت گردشــگری بپردازیم. اله یاری 
در پایان خاطرنشان کرد: در ســه حوزه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، بدون شــک سازمان میراث 
فرهنگی بــه عنوان متولــی حفظ و حراســت از میراث 
فرهنگی، متولی توســعه گردشــگری و متولــی ترویج 
صنایع دســتی، تمامی تالش خود را برای جلب همکاری 
با بخش خصوصی به کار برده است، با این وصف در استان 
اصفهان کارهای بزرگی را با همکاری بخش خصوصی به 

انجام می رسانیم.

نوزدهمین نمایشــگاه تخصصی-صادراتی فرش دستباف 
)ایران-اصفهان( با برنــد carpex 2016  از امروز در محل 
برگزاری نمایشــگاه های بین المللی اســتان واقــع در پل 
شهرســتان، آغاز به کار می کند و تا 19 آذر ماه در این مکان 
دایر خواهد بود. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان، ضمن اعالم این خبر گفت: در نمایشــگاه 
امســال 152 مشــارکت کننــده از اســتان های اصفهان، 
تهران، فارس، آذربایجان شــرقی، اردبیل، قم، کرمان، یزد، 
چهارمحال و بختیاری، کردســتان و گلستان حضور دارند. 
رسول محققیان افزود: نفیس ترین فرش های دستباف کرك 
و ابریشــم اصفهان، فرش نائین، فرش تمام ابریشم قم، انواع 
گبه و گلیم، چرم فرش، فرش بیجار، قالی های روســتایی و 
عشــایری با رنگ های صد در صد گیاهی و گلیم فرش های 
بختیاری، از جمله تولیدات هنرمندانه ای است که طی 6 روز 
در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. وی وسعت این نمایشگاه 
را 9 هزار مترمربع فضای بســته نمایشــگاهی شامل چهار 
ســالن اعالم کرد و ادامه داد: عالوه بر نمایش تازه ترین آثار 
و محصوالت تولید شده فرش دستباف استان های مختلف 
کشــور، اجرای فعالیت های مرتبط با بافت و طراحی فرش 
دستباف توسط انجمن طراحان و نقاشــان فرش دستباف 

اصفهان، ازجمله برنامه های جانبی این نمایشگاه است.

 اجرای طرح  های گردشگری
با حمایت بخش خصوصی 

 نمایش نفیس ترین فرش های 
ایرانی در اصفهان

نمایشگاهخبرمیراث فرهنگی

رشد 4 برابری اهدای خون  
اصفهانی ها در سال جاری 

 برگزاری دومین همایش ملی 
بازی های رایانه ای در اصفهان

مدیرکل ســازمان انتقال خون در اســتان اصفهان، با 
بیان اینکه در سال جاری با مشــارکت مردم اصفهان 
میزان اهدای خون بســیار مطلوب بوده است، اظهار 
داشــت: طی 8 ماهی که از ســال 95 گذشته است، با 
مشارکت خوب مردم برای اهدای خون همراه بوده ایم. 
مجید زینلی با بیان اینکه با توجه به آمارهای تهیه شده 
در ســال 1395 رشــد 4 درصدی اهدای خون را در 
اصفهان مشــاهده می کنیم، افــزود: در 8 ماهی که از 
ابتدای امسال گذشته است بیش از 111 هزار نفر برای 
اهدای خون به مراکز اهدای خون در اســتان مراجعه 
کرده اند که از بین آنها، 88 هــزار و 364نفر موفق به 
اهدای خون شــده اند و از این تعــداد 55 درصد آنها 
اهدا کنندگان مستمر در سازمان انتقال خون اصفهان 

هستند.
وی با اشــاره به آمار اهدا کنندگان مســتمر خون در 
اصفهان گفت: نزدیک به نیمی از اهــدا کنندگان در 
اصفهان، از اهدا کنندگان مستمر هستند که در طول 
سال حداقل 2 بار برای انتقال خون مراجعه می کنند. 
آقایان در طول سال می توانند به طور مستمر 4 مرتبه 

و خانم ها نیز 3 مرتبه برای اهدای خون مراجعه کنند.

رییس مرکــز تخصصی بازی هــای رایانه  ای دانشــگاه 
اصفهان، از برگــزاری دومین همایش ملــی بازی های 
رایانه ای در اصفهان خبر داد. جواد راســتی با بیان اینکه 
مرکز بازی های رایانه ای در سال 92 در دانشگاه اصفهان 
به همراه کارگروهی متشــکل از اعضــای هیئت علمی 
رشته های مختلف روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصادی 
و غیره عالقه مند به بازی  رایانه ای تشــکیل شــد، اظهار 
داشت: در بخش بازی های رایانه ای به این نتیجه رسیدیم 
که برای ســاخت آنها نیازمند تخصص هــای مختلف در 
قالب یک تیم هستیم، در حالی که چنین وحدتی در این 
حوزه در کشــور مشاهده نمی شــود. وی درباره ضرورت 
برگزاری کنفرانس بازی هــای رایانه ای به صورت ملی در 
کشور گفت: در هنگام راه اندازی این برنامه متوجه شدیم 
که در حوزه بازی، پژوهش های ســازمان یافته ای وجود 
ندارد؛ بنابراین با این هدف برای نخســتین بار در کشور 
و به صورت جدی وارد بحــث پژوهش در حوزه بازی های 
رایانه ای شــدیم. وی به همکاری شــهرداری اصفهان و 
همراه اول در برگزاری این رویداد اشــاره کرد و ادامه داد: 
در کنار نخســتین کنفرانس بازی هــای رایانه ای، موفق 
به برگزاری نمایشــگاه بازی های رایانه ای در محل ارگ 

جهان نما شدیم.

سازمان انتقال خون

کمیته امداد امــام خمینــی)ره( اصفهان 114 خانه مســکونی شــهری را به 
مددجویان واگذار کرد. مدیر اداره مســکن و ســاختمان اداره کل کمیته امداد 
اســتان اصفهان گفت: این طرح بیش از 42 میلیارد و 590 میلیون ریال هزینه 

داشت. 
آقای علیرضا رجایی افزود: پارســال 560 واحد مســکونی شــهری با بیش از 
225میلیــارد و 734میلیون ریال اعتبــار دولتی، کمک خیران و ســهم آورده 
مددجو، ساخته و تحویل مددجویان شد. او گفت: از ســال 86 تا کنون سه هزار 
و 130 واحد مسکن برای مددجویان این اســتان تامین شده که 940 واحد آن 
از مساکن مهر بوده است. مدیر اداره مسکن و ســاختمان اداره کل کمیته امداد 
استان اصفهان افزود: تا پایان ســال، 160 واحد مسکونی شهری، آماده و تحویل 

مددجویان کمیته امداد استان اصفهان خواهد شد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی سیدالشهدا)ع( درباره برگزاری یادواره شهدای اطالعات 
عملیات اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: این 
پنجمین یادواره ای است که توســط قرارگاه های عملیاتی نیروی زمینی سپاه و 
به میزبانی استان اصفهان برگزار می شود. سردار جواد استکی افزود: این یادواره 
دوم دی ماه سال جاری در حســینیه عاشقان ثارا... ســپاه، با سخنرانی سردار 
سرلشکر سید یحیی)رحیم( صفوی و حضور خانواده های شهدا و اقشار مختلف 
برگزار می شود. فرمانده قرارگاه عملیاتی سیدالشــهدا)ع( با بیان اینکه قرارگاه 
عملیاتی حضرت سیدالشــهدا)ع( جزو 10 قرارگاه نیروی زمینی سپاه در سطح 
کشور اســت، تصریح کرد: قرارگاه عملیاتی سیدالشهدا)ع(، ماموریت های رزمی 
به ویژه در جنگ سخت و نیمه سخت را بر عهده دارد و استان های اصفهان، یزد و 

چهارمحال و بختیاری  را پوشش می دهد.

برگزاری یادواره شهدای اطالعات عملیات در اصفهان114 مددجوی کمیته امداد امام)ره( در اصفهان خانه دار شدند

رییس ستاد کنگره نکوداشــت حضرت آیت ا... العظمی 
مظاهــری گفت: 28 اثــر موضوعی که آیــت ا... العظمی 
مظاهری نوشــته اند، جمع آوری و در موضوعات اخالق، 
اصول، شــرح ادعیه و رجال ارائه شــده اســت. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در نشست جامعه 
روحانیت مبارز اصفهان، به ارائه گزارشی از عملکرد ستاد 
کنگره ستاد کنگره نکوداشــت حضرت آیت ا... العظمی 
مظاهری پرداخت و گفت: اعضای ستادکنگره نکوداشت 
آیت ا... العظمی مظاهری به دیــدار مراجع عظام تقلید و 
بزرگان حوزه علمیه قــم و اصفهــان و همچنین رییس 
مجلس شــورای اســالمی رفتند تــا از رهنمودهای آنها 
در راســتای برگزاری هرچــه بهتر و موثرتــر این کنگره 
بهره مند شوند.  حجت االســالم حبیب رضا ارزانی با بیان 
اینکه زندگی نامه آیــت ا... العظمی مظاهــری در قالب 
کتابی 600صفحه ای آماده شده اســت، گفت: مجموعه 
اول موســوعه آیت ا... العظمی مظاهــری در این کنگره 
رونمایی می شــود. وی با بیــان اینکه آیــت ا... العظمی 
مظاهری با تواضع بســیار که حاکی از بزرگواری معظم له 
است، اجازه برگزاری نکوداشت را نمی دادند، اظهار داشت: 
پس از چندین جلسه دیدار با معظم له، ایشان تنها اجازه 
رونمایی از مجموعه آثارشــان را به ما دادند. رییس ستاد 
کنگره نکوداشــت حضرت آیت ا... العظمــی مظاهری با 
بیان اینکه 28 اثر موضوعی که آیت ا... العظمی مظاهری 
نوشته اند، جمع آوری و در موضوعات اخالق، اصول، شرح 
ادعیه و رجال ارائه شده است، گفت: کتابی را هم با موضوع 
اخالق از منظر آیت ا... العظمی مظاهری، خالصه و به زبان 
انگلیسی ترجمه کرده ایم. وی همچنین به چاپ کتابی از 
آثار منتخب آیت ا... العظمی مظاهری اشاره کرد و افزود: 
این کتاب برای عموم مردم در قالب کتابی 300 صفحه ای 
آماده شــده اســت. حجت االســالم ارزانی با بیان اینکه 
زندگی نامه آیت ا... العظمی مظاهــری نیز در قالب کتابی 
600 صفحه ای آماده شده است، خاطرنشان کرد: می توان 
گفت در مجموع 38 جلد کتاب در مورد شــخصیت و آثار 
ایشان آماده شــده است. رییس ســتاد کنگره نکوداشت 
حضرت آیت ا... العظمی مظاهری در ادامه افزود: همچنین 
مستندی از زندگی این عالم بزرگوار توسط صدا و سیمای 
مرکز اصفهان در سه قسمت 20 دقیقه ای و مستندی نیز 

توسط شبکه افق، تولید و پخش خواهد شد.
گفتنی اســت نشســت جامعه روحانیت مبارز اصفهان با 
حضور آیت ا... مهدوی، عضو مجلــس خبرگان رهبری و 

امام جمعه موقت اصفهان برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد:

 گردآوری ٢٨ اثر موضوعی
 از آیت ا... العظمی مظاهری

ویژه

رضــا امینی افزود: متاســفانه مشــکالت جاده هــا و راه ها، 
خودروها و عوامل انســانی باعث شــده که حوادث جاده ای 

افزایش یابد و منجر به رشد معلولیت در جوامع شود.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان، از تمهیدات شهرداری 
درخصوص رفاه معلوالن در سطح شــهر خبر داد و گفت: در 
بودجه سال آینده 2 میلیارد و 850 میلیون تومان اعتبار برای 

تردد معلوالن در نظر گرفته شده است.
امینی اضافه کرد: همچنین 600 میلیون تومان برای پروژه ها 
و وسایل حرکت درمانی در پارك ها و 3 میلیارد و 500 میلیون 
تومان نیز برای سرویس های بهداشتی مخصوص معلوالن در 

نظر گرفته شده است.
وي، با بیان اینکه معلولیت اتفاقي اســت کــه زمان و مکان 
نمي شناســد و در ادوار مختلف تاریخ در نقاط مختلف وجود 
داشته اســت، گفت: هرچه به زمان حاضر نزدیک مي شویم از 
آمار معلولیت هاي مادرزادي کاســته شده و بر معلولیت هاي 

ناشي از حوادث افزوده مي شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان، ادامه داد: از سوي دیگر 
در عوامل تاثیرگذار بــر معلولیت هاي ذاتي هم تغییراتي روي 

داده است و هرچه به زمان حاضر نزدیک مي شویم نقش عوامل 
نوپدیدي مانند پارازیت ها، آلودگي هوا و گــرد و غبار در این 
زمینه بیشتر مي شود. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني، 
هر8 دقیقه یک کــودك معلول در جهان به دنیــا مي آید؛ از 
طرفي هم حدود 500 میلیون معلول در جهان وجود دارند که 

80 درصد آنها در کشورهاي جهان سوم ساکن هستند.
تاثیرات آلوگي هوا و پارازیت بر معلولیت

امیني، با اشــاره به نتایج یک تحقیق درخصوص تولد نوزادان 
و رابطه آن با معلولیت افزود: به طــور معمول از هر هزار تولد، 
2نوزاد در ایران مبتال به اختالل هاي کروموزومي هستند که 

با افزایش آلودگي هوا این میزان به 24 درصد افزایش مي یابد.
وي تصریح کرد:  البته در کشــور ما این قضیه زوایاي دیگري 
هم دارد که مي توان گفــت بعضي از آنهــا مختص خودمان 
بــوده و در هیچ جــاي دنیا به اندازه کشــور مــا ضررآفرین 
نیستند. پدیده گرد و غبار که هرساله نفس ساکنان بسیاري 
از شــهرهاي غربــي و جنوبي و حتــي پایتخت نشــین ها را 
مي گیرد، مي تواند نقش زیادي در تولد نوزادان معلول داشته 
باشد. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد: باید به 

لیســت این آالینده هاي جدید، عامل کمتر شناخته شده اما 
بسیار خطرناك پارازیت را هم اضافه کرد تا در نهایت این نکته 
مورد تاکید قرار گیرد که مواجهه با آالینده هاي موجود در هوا 
همچون سرب و آرسنیک و دیگر فلزات سنگین و همچنین در 
معرض اشعه و پارازیت قرار گرفتن، تا 30 برابر خطر تولد نوزاد 

معلول و عقب مانده ذهني را افزایش مي دهد.
امیني همچنین به دیگر عوامل موثر بر معلولیت اشاره کرد و 
گفت: افزایش سن ازدواج و تغییراتي که عصر مدرن در سبک 
زندگي افراد به وجود آورده اســت، مانند استفاده از غذاهاي 
غیراســتاندارد و نادرســت، الگوي زندگي شهري بي  تحرك 
و ماشــیني شــدن زندگي نیز از دیگر عوامل مهــم در ایجاد 

معلولیت هاي ژنتیک هستند.
نقش حوادث در ایجاد معلولیت

وي بیان کرد: اما یکي از مسائل بحث  برانگیز و هشدار دهنده 
در کشور ما، افزایش نقش حوادث و به  ویژه تصادفات در ایجاد 
معلولیت هاست. طبق آمار رسمي، ســاالنه 100هزار نفر به 
معلوالن کشور افزوده مي شــود که از این تعداد فقط 30هزار 
نفر به دلیل اختالالت ژنتیکي دچارمعلولیت شــده اند، یعني 
70 هــزار نفر دیگر بعــد از تولد و در اثر حــوادث مختلف، به 

معلولیت دچار مي شوند.
اشتغال معلوالن مورد بي مهري واقع شده است

وي همچنین با اشــاره به اشــتغال معلوالن خاطرنشان کرد: 
اشتغال هر فرد، موجب استقالل اقتصادی او می شود. داشتن 
شغل، به شخص هویت و تشخص اجتماعی بخشیده و در او، 
اعتماد به نفس به وجود می آورد. متاســفانه تعداد زیادی از 
معلوالن، با وجود گذراندن دوره های تحصیالت عالی و کسب 
دانش و مهارت الزم، نمی توانند به اشــتغال مناســب خود 

دست یابند.
فراهم کردن اشــتغال معلوالن همراه با تبعیض 

است
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان اعالم کرد: در زمینه 
اشــتغال زایی برای معلــوالن، تبعیض فاحشــی وجود دارد 
و گاه میزان بیکاری میــان معلوالن، دو برابر بیــکاري افراد 
عادی اســت؛ در صورتی که براســاس قانون، دولت موظف 
است3درصد اشــتغال را به معلوالن اختصاص دهد، ولی این 
قانون تاکنون به صورت مطلوب اجرا نشــده و شــاهدیم که 
موضوع اشــتغال معلوالن، با بی مهری روبه رو گردیده است و 
به ناچار تعداد قابل توجهی از آنان، باید بیشــترین وقت خود 
را در میان خانوده ســپری کرده و زندگی خود را به ســختی 
ادامه دهند. امیني با اشــاره به اینکه توجه به تفریح و ورزش، 
موجبات سالمت جسمی و بهداشــت روانی بخش عظیمی از 
نیروی خالق معلوالن را فراهم می آورد، بیان داشــت: بیشتر 
این افراد نمی تواننــد از امکانات تفریحی موجود در ســطح 
جامعه استفاده مناســب کنند؛ از طرفي دیگر نیز افراد معلول 
باید در تصمیم گیری ها، به ویژه درخصوص سازمان هایی که 
اعضای آن از معلوالن تشکیل شده یا معلوالن در آن عضویت 
دارند، برای معلوالن خدمت رسانی کنند و مشارکت جدی و 

تاثیرگذار داشته باشند.

پدیده گرد و غبار 
که هرساله نفس 
ساکنان بسیاري 

از شهرهاي غربي 
و جنوبي و حتي 

پایتخت نشین ها 
را مي گیرد، 

مي تواند نقش 
زیادي در تولد 
نوزادان معلول 

داشته باشد

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان، در جلسه علنی شورای اسالمی شــهر با بیان اینکه امروزه نقش عوامل 
ژنتیکی بر روند معلولیت کاهش یافته است، افزود: خوشبختانه با توسعه علوم در این زمینه شاهد کاهش عوامل 

ژنتیکی بر معلولیت هستیم اما تاثیر عوامل محیطی بر معلولیت کاهش نیافته است.

رییس شورای اسالمی شهر خبر داد:

اشتغال معلوالن مورد بي مهري واقع شده است

مدیر منطقه 1٢ شهرداری:

 احداث ورزشگاه ناصرخسرو 
تا بهار سال آینده تکمیل می شود

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات احداث ورزشگاه 
ناصر خســرو در محله امیر المومنین)ع(-  ملک شهر با مساحت 6 هزار 
متر مربع در دست اجراست. محمدرضا برکت با اشاره به اینکه این پروژه 
تاکنون 39 درصد پیشرفت داشته اســت، افزود: ورزشگاه ناصر خسرو با 
اعتبار 4 میلیارد و 200 میلیون تومان تا بهار سال آینده تکمیل می شود. 
مدیرمنطقه 12 شــهرداری اصفهان عنوان کرد: در این ورزشــگاه تمام 
امکانات مانند ســالن های صخره نوردي، بدن ســازي، بــازي کودکان، 

ورزش رزمي و فضاي سبز پیش بینی شده است.
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم: 
پودربیسکویت1/5 فنجان، شکر 150 
گرم، شیر نصف فنجان،وانیل 1 قاشق 
چای خوری، ســیب  2 عدد، آبلیمو 1 
قاشق غذاخوری، شــکر قهوه ای 50 

گرم، دارچین 1 قاشق غذا خوری.
طرز تهیه:

 فر را در دمای 180 درجه سانتیگراد 
گرم کنید. پودربیسکویت و شکر را با 
قاشــق مخلوط کرده، ســپس شیر و 
وانیل را به آن اضافه نمایید و هم بزنید.  

خمیر آماده شده را داخل یک قالب مربعی شکل در ابعاد 22*22 سانتی متر با ارتفاع 
5 سانتی متر پخش کنید. 

 سیب را پوست گرفته و به صورت نازک ورقه کنید . سپس آن را با آبلیمو مخلوط کرده 
و در یک ردیف روی خمیر بچینید.  شــکر قهوه ای و دارچیــن را مخلوط کرده و روی 

سیب ها بپاشید. آنگاه یک فنجان آب جوش روی سیب ها بریزید. 
  قالب را به مــدت 60-50 دقیقــه داخل فر با حرارت متوســط قرار دهیــد تا کامال 

مغز پخت شود.
 سپس آن را به چند قسمت تقسیم کرده و با خامه یا بستنی سرو نمایید.

»راز مرواریــد« خاطرات ناخدا دوم »ســعید کیوان شــکوهی« یکی از 
طراحــان و فرماندهان نیــروی دریایی ارتش درعملیــات مهم مروارید، 
توسط »مونس عبدی زاده«گردآوری و در انتشارات»سوره مهر« مراحل 

آماده سازی را سپری می کند.
 در ســپیده دم هفتم آذر 1359 در یک درگیری شدید، قهرمانان نیروی 
دریایی ارتش به همراه خلبانان شجاع نیروی هوایی ماموریت یافتند تا در 
عملیاتی بزرگ )مروارید( هدف های دریایــی عراق را در منطقه عملیاتی 

خلیج فارس منهدم کنند.
در این نبرد هفت ناوچه مدرن و اژدرافکن عراقی به قعر دریا فرستاده شد. 
همچنین چند فروند ناو، تعدادی هواپیما و هلیکوپتر توسط ناوچه پیکان 
نابود شدند. با اجرای موفقیت آمیز عملیات مروارید سکوهای نفتی البکر 

و االمیه برای اولین بار به دست پرسنل نیروی دریایی ایران افتاد.
عبــدی زاده خاطره نگار ایــن اثر، دربــاره کتاب گفت: ایــن خاطرات به 

دوران دانشجویی تا زمان بازنشســتگی ناخدا دوم سعید کیوان شکوهی 
اختصاص دارد که عمده خاطرات این کتاب بــه عملیات مروارید مربوط 
اســت. وی ادامه داد: آقای کیوان شــکوهی یکی از فرماندهان و طراحان 
عملیات مروارید بود که نقش اساسی را در پیشــبرد این عملیات داشت. 
همچنین در این اثر به فرماندهــان دیگر نیروی دریایی حاضر در عملیات 

مروارید خصوصا شهید همتی پرداخته شده است.
این نویســنده افزود: در بیش از بیست ســاعت گفت وگو با ایشان سعی 
کرده ام وقایع را بدون کم و کاســت در خاطرات بگنجانــم، همچنین به 
خاطر کم بودن خاطرات فرماندهان نیروی دریایی، به نظر می رســد این 

خاطرات برای مخاطبان جذاب باشد.
گفتنی است کتاب »تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر« که پیش از این 
توسط سوره مهر منتشر شده بود به عنوان نخستین اثری مطرح است که 

در آن خاطرات تکاوران نیروی دریایی روایت شده است. 

رژیم غذایی در بیماران مبتال به سنگ کلیه)2(دسر سیب کاراملی

لبخندک

گوناگون

صدای صمیمیت

سنگ های کلیه مشــکل بسیار شایعی در جامعه امروز اســت. معموال در سنین30 تا 50 
سالگی بروز می کند و در مردان 3 برابر بیشــتر از زنان اتفاق می افتد.  در اینجا به توضیح 

رژیم غذایی در افراد مبتال به سنگ های کلیوی از نوع اگزاالت کلسیم می پردازیم.
اگزاالت 

روزانه حــدود 10 – 40 میلی گــرم اگزاالت از طریــق ادرار دفع می شــود که 40 – 50 
درصد آن مربوط به رژیم غذایی اســت و بقیه از طریق متابولیسم داخلی در بدن تشکیل 
می شــوند. ویتامین B6 از موادی اســت که در تبدیل اگزاالت به گلیسین دخالت دارد و 
کمبود این ویتامین باعث افزایش اگزاالت آندوژن می شود. میزان اگزاالت موجود در مواد 
غذایی مختلف متفاوت اســت. در افراد مبتال به ســنگ های کلیوی مواد غذایی زیر نباید 

مصرف شود: اسفناج، ریواس، چغندر، مغزها، شکالت، چای، سبوس گندم، توت فرنگی
مواد غذایی دیگر مانند: قهوه، کوالها، ســبزیجات برگ ســبز، بــرگ چغندر، جعفری، 
بادمجان، پیازچه، محصوالت سویا  )توفو( و سیب زمینی شیرین باید به مقدار کم مصرف 

شوند و نیازی نیست که به طور کامل از رژیم غذایی فرد حذف شوند.
پروتئین

دریافت روزانه پروتئین به میزان 1 – 0/8 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مناسب است 
بهتر اســت که پروتئین مصرفی از نوع پروتئین گیاهی باشــد )پروتئین گیاهی ارجح بر 
پروتئین حیوانی است( پروتئین حیوانی زیاد به دلیل افزایش میزان فیلتراسیون کلیوی، 
افزایش بار اســیدی و ... باعث کاهش باز جذب کلیوی کلســیم و لــذا افزایش خطر بروز 

سنگ می شود.

راز مروارید

وی لونگ، عکاس 28 ســاله مالزیایی در ژاپن 
با دختر مورد عالقه اش آشــنا شد. او بهار سال 
جاری در شهر فوکوشیما مشغول عکاسی بود 
که کیف پولــش را گم کرد. پــس از آن برای 
اینکه چاره ای بیندیشد به فروشگاهی رفت تا 
از وای فای آنجا اســتفاده کند که با مارتا آشنا 
شد. مارتا، 24 ســاله اهل بلغارستان در همان 
فروشــگاه مشــغول به کار بود و بــه او کمک 

زیادی کرد.
پس از چنــد ماه آشــنایی، جــوان مالزیایی 
تصمیم گرفت از مارتــا، دختر مورد عالقه اش 
خواســتگاری کند. برای همین ایده جالبی به 
ذهنش رسید. او به همراه دوست فیلمبردارش 
به چین سفر کرد و برای عملی کردن ایده اش 
روی بلندترین پل جهان بــه ارتفاع 570 متر 
که در کشــور چین قرار دارد رفت. این جوان 
مالزیایی بــه هر زحمتــی که بود بــه همراه 
دوستش خود را به باالی پل رساند و در حالی 
که روی یک جرثقیل ایســتاده بود و پالکارد 
پیشــنهاد ازدواج را در دســت داشت از دختر 
مورد عالقه اش خواستگاری کرد. این در حالی 
بود که دوستش از تمامی مراحل فیلم و عکس 

تهیه می کرد.
پس از آن فیلم و عکس ها را در فیســبوک به 
اشتراک گذاشــت تا مارتا را در جریان کارش 
قرار دهد و پس از انجام خواستگاری چند روز 
بعد در ســاحل جزیره مانیل در مالزی رســما 

حلقه نامزدی را به دست مارتا انداخت.
او مــی گوید: »برای رســیدن به پــل باید دو 
ساعت از کوه باال می رفتیم. حدود یک ساعت 
هم طول کشــید تا به نــوک پــل و باالترین 
قسمت آن برسیم. روی پل هوا بسیار سرد بود. 
باد شدیدی می وزید و هر لحظه امکان سقوط 
وجود داشت؛ اما من مصمم بودم که این کار را 
انجام دهم.« این دو قرار است سال آینده با هم 

ازدواج کنند.

هیجان انگیزترین 
خواستگاری جهان 

غذا خوردن  ما در گذشته پر ســر و صداتر بود.  نداشاه نوری
دور سفره کلی آدم نشسته بود و قاشق ها مدام 
به ته کاســه ماســت و بشــقاب چینی خورشــت می خورد. انگار 
چندتایی نوازنده دارند قبل از اجرا، سازهایشان را کوک می کنند و 
آخرین تمرین ها را انجــام می دهند؛ اما حاال غــذا خوردن های ما 
بی صدا شــده اســت. ظرف ها یکبار مصرف اســت و صدای قاشق 
پالستیکی که به ته یک دیس پالستیکی می خورد آنقدرها چنگی 
به دل نمی زند. این روزها آدم ها ســاکت تر و ســفره ها کوچک تر 
شــده اند و به جای حرف زدن با هم، به هم پیامک می زنند. صدای 
سفره و آدم هایی که خودشان و دلشان میان جمع است، یکی از آن 

صداهای دوست داشتنی است که همه می خواهند بیشتر بشنوند.
نماد سادگی

ما یک »هیلمن« زرد رنگ و دو در داشــتیم که در نوع خودش یک 
ماشــین اســتثنایی بود. هیلمن ما پای ثابت عروسی های 30 سال 
پیش خاندان بــود. توی همه عکس های عروســی گل زده یا روبان 
کشی شده، ایســتاده و به دوربین زل زده است. بعضی وقت ها حتی 
تزیینش هم نکرده انــد و فقط چندتایی بادکنک یا یک ســبد گل 

پالستیکی گذاشته اند پشت شیشه عقب. 
در یکی از عکس ها هم گوسفند قربانی شب عروسی را کنارش بسته 
اند و آن بیچاره هم دارد ســرش را به نشــانه اعتراض به در شاگرد 
راننده می کوبد. هیلمن زرد رنگ ما حتما جوانی شــادی داشــته 
هرچه باشد نماد دورانی است که می شــد خیلی ساده و پشت تنها 

ماشین یک خاندان، داماد شد.
مرغ تسبیح گوی و توخاموش

ســال ها پیش برای اینکه آدم بداند مســابقه آوازخوانی خروس ها، 
گردهمایی گنجشــک هــا، درد دل قمری ها و حضــور و غیاب پر 
ســر و صدای کالغ ها چه موقع انجام می شــود کافی بود باغچه ای 
داشته باشــد تا این صداها را بشــنود و بشناســد.به همین خاطر 
وقتی در گلســتان ســعدی می خواندی که »مرغ تسبیح گوی و تو 
خاموش« می دانستی که ســعدی برای چه این حرف را زده است. 
این صداها بودند تــا روزی که ما تصمیم گرفتیــم خودمان بلندتر 
از بقیه و به جــای بقیه حــرف بزنیم و چون دیگر تحمل شــنیدن 
صدای خودمان را هم نداشــتیم پنجــره ها را دو جــداره کردیم و 
 همه مرغ های ســحر را فراری دادیم تا از دســت ما و آلودگی های

 صوتی سر به بیابان بگذارند.
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امام صادق ) علیه السالم(:
نزديک  متعال  خداوند  به  را  خود  برادرانتان  از  دستگیرى  با 

سازيد.
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