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کودکی با جثه ای کوچک و نحیف، دســت های کوچک پینه بســته و 
پاهایی خسته که به کفش های پاره و نامناســب عادت کرده با صورتی 
زیبا که زیر ابرهای چرک و سیاه پنهان شده است در حالی که در پیاده 
روی کنار یک شــیرینی فروشی نشســته و به دیوار تکیه  داده و بساط 

واکس زنی را جلوی خودش پهن کرده، با دست های کوچک ...

دهه وقف فرصت مغتمی است برای توجه بیشتر به این سنت حسنه؛ چراکه عرصه وقف 
میدان مقدسي اســت که برخي جهادگونه با گذشت از سرمایه خویش، مدال پرافتخار 
واقف بودن را کســب مي کنند و برخي دیگر نیز با بیان و قلم خود زمینه رسیدن به این 
جایگاه واال را براي مشتاقان فراهم مي آورند. قله وقف آنچنان بلند است که درخصوص 
آن هرچه گفته و هرچه قلم زده شــود، باز هم کم اســت. جایگاه ویژه وقف بین مردم 
اصفهان، ما را برآن داشــت تا در این باره پای صحبت های مدیر کل اوقاف و امورخیریه 

استان اصفهان بنشینیم. حجت االسالم رضا صادقی با بیان اینکه ...

اسماعیل نجار معاون وزیر کشور، بعد از ظهر دیروز در حاشیه 
نخستین مانور عمود پرواز آتش نشــان و پلیس ترافیک گفت: 
کارهای شهرداری گسترده اســت و امروز باید حدود 270 الی 
280 خدمت را به مــردم ارائه دهد. نجار اضافــه کرد: بخش 
کوچکی از کار شهرداری، آتش نشــانی و اطفای حریق است و 
در حال حاضر در هر خانه ای هر اتفاقی رخ دهد، مردم ســریعا 
با آتش نشــانی تماس گرفتــه و از آن کمــک می گیرند. وی 
خاطرنشان کرد: آتش نشانی شــهر اصفهان، یک آتش نشانی 
پیشــرو بوده و امروز هم دانش را درون خود گســترده است و 
امیدواریم با به کارگیری دانش بتوان راحتی و آســایش مردم 
را فراهم کرد. معاون وزیر کشــور در خصوص احیای رودخانه 
زاینده رود گفت: مســئوالن در این رابطه باید پاسخگو باشند، 
اما همه ما بایــد دعا کنیم که خداوند بــاران رحمت خود را بر 
این ســرزمین نازل کند و ماهم تا جایی که امکان داشته است 
در سال گذشــته اعتباراتی را برای خشکسالی اصفهان منظور 
کردیم. وی خاطرنشان کرد: پیگیر شدیم تا وزارت نیرو آخرین 
برآورد خود را برای زاینده رود طی ســال جاری اعالم کند که 
ما از ماده 10 و 12 به دولت پیشــنهاد تخصیص اعتبار دهیم 
و تاکنون هنوز آماری به ما اعالم نشــده اســت. نجــار با بیان 
اینکه این طور قضاوت نکنید که به ارومیــه اعتباراتی بیش از 
زاینده رود بخشیده شــده اســت، بلکه برای احیای رودخانه 
زاینده رود اصفهان اعتباراتی بیشتر تخصیص یافته، بیان کرد: 
نکته اساسی در رابطه با زاینده رود این است که تغییر اقلیم در 
استان اصفهان اتفاق افتاده و ما  شاهد تغییر نوع بارش در حال 
و گذشته هستیم، آنچه مسلم اســت این است که دولت برای 
احیای زاینده رود کم نگذاشته است. وی با بیان اینکه در سال 
گذشــته 70 میلیارد تومان اعتبار به اصفهان اختصاص یافت 
که حدود 35 میلیارد آن نقدینگی شــد، اظهار کرد: وزیر نیرو، 
استاندار اصفهان و وزیر کشور برای حل مشکل آب زاینده رود 

مرتبا جلسه داشته و این موضوع را پیگیری می کنند.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه  استان
در گفت وگو با زاینده رود مطرح کرد:

اصفهان؛ الگوی 
برتر وقف در کشور

رییس جمهور روز گذشته 
الیحه بودجه 96 را
تقدیم مجلس کرد؛

آخرین الیحه

اکران
یتیم خانه ایران
در غریبخانه اصفهان!

2

6

قربانیان معصومی که نادیده گرفته می شوند؛

معاون وزیر کشور در اصفهان:یادم تو را فراموش!

اعتبارات زاینده رود بیشتر از
 دریاچه ارومیه است

10

زردهای اصفهان آبستن حوادث تازه؛

خریدهایی که زیر پای ویسی 
راخالی می کنند

14

دزد حرفه ای خانه های اصفهان 
در دام پلیس

8

تعطیلی تنها امید شهرک 2 هزار 
نفری نجف آباد

9

رییس قــوه قضاییه در دیــدار با اعضای ســتاد کنگره 
بزرگداشت آیت ا... مظاهری، ایشــان را مصداق بارز آیه 
»یوثرون علی انفســهم و لوکان بهم خصاصه« دانست و 
افزود: علت این تطابق این اســت که آیت ا...  مظاهری با 

آمدن به اصفهــان ایثار کردند و ایثارگــری از جلوه های 
شخصیت ایشان است و نه تنها استاد اخالق هستند بلکه 
به این مسئله عمل کردند. آیت ا...  صادق آملی الریجانی 

با بیان اینکه از ویژگی های شخصیتی ...

رییس قوه قضاییه:

ایثارگیری از جلوه های شخصیت آیت ا... 
مظاهری است

15

ادامه در صفحه 15

خبر آخر
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پیشنهاد سردبیر:
داعشی ها به جان هم افتادند

مبارزه با فساددیدگاهپارلمانخبر

عبدالرضا رحمانی فضلــی وزیر کشــور در مورد روز 
دانشجو اظهارکرد : ان شاء ا... هیچ ســخنرانی در روز 
16 آذر که روز دانشجو اســت لغو نخواهد شد و البته 
که همه ســخنرانی ها بایــد مجوز شــورای فرهنگی 

دانشگاه ها را داشته باشند.
عبدالرضا رحمانــی فضلی در حاشــیه همایش ملی 
صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد 
مخدر در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: همه 
سخنرانی هایی که مجوز شورای فرهنگی دانشگاه ها را 
دارند مورد تایید وزارت کشور اســت و در صورتی که 
این مجوز و از سوی شورای فرهنگی دانشگاه ها صادر 

شده باشد وزارت کشور با آن مخالفت نمی کند.
وی ادامــه داد: با اســتانداری های سراسرکشــور نیز 
هماهنگ شــده تا با برگزاری مراسم های روز دانشجو 

همراهی کنند.
وزیر کشــور تاکید کرد: به طور قطع همراهی مردم در 
آستانه انتخابات بســیار مورد تاکید است و همه باید 
رعایت کنیم تــا 16 آذر به نقطه قــوت و نقطه عطفی 

بدل شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه توجه 
به منابع انســانی داخلی می توانست نتایج بهتری برای 
برجام رقم بزند، درس گرفتن از اشــتباهات گذشته را 
برای ادامه راه دولت پیشــنهاد کرد. محسن رضایی در 
صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: اگر از همان 
شــروع کار، »اقتدار« هم به »امیــد« و »تدبیر« اضافه 

می شد موفقیت های بیشتری به دست می آمد.
در همین چارچوب، اگر همراه با اهتمام به دیپلماسی و 
برجام به داخل هم توجه می شد، توفیق ها بسیار بیشتر 
بود. در حقیقت، می بایست تدبیر در تعامل با خارج برای 
ارتقای اقتدار منطقه ای و جهانی صــورت می گرفت و 
چشم امید نیز به امکانات و سرمایه های داخلی دوخته 
می شد؛ امید بستن به لطف و قدرتی که خداوند به ملت 
ایران و جوانان آن داده اســت. همچنیــن، اگر دولت از 
همان ابتدا به منابع داخلی، اصالح بانــک و بازار پول و 
یارانه هــا توجه می کرد، نتایج بیشــتری از فرصت های 
مختلف به چنگ مــی آورد. اکنون باید از اشــتباهات 
گذشــته درس گرفت، دولت در این چند ماه باقی مانده 

حداکثر تالش خود را بکند.

وزیر کشور: 

ان شاء ا... در 16 آذر هیچ 
سخنرانی لغو نمی شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دولت باید از اشتباهات 
گذشته درس بگیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

در واکنش به مصوبه اخیر سنا 
برجام دوم خلق شود

دبیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی:

برخی با گردن کلفتی بدهی 
بانکی خود را پرداخت نمی کنند

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس در جلســه علنی 
مجلس اظهار کرد: کنگره آمریکا قانون تحریم ســرمایه 
گذاری در امور نفــت و گاز ایران را تمدیــد کرد که در 
تضاد آشکار با روح تعهدی اســت که جمهوری اسالمی 
با گروه 1+5 منعقد کرد. مســعود گودرزی افزود: برجام 
سندی بین المللی است که به پشتوانه قطعنامه شورای 
امنیت الزام آور شده اســت؛ بنابراین رفتار آمریکایی ها 
بی اعتباری آنها را در اذهان و افکار جهانیان نشــان می 
دهد و باید همانطور که در برجام اول معقوالنه، منطقی 
و با هدایت رهبری،  دســتگاه سیاست خارجی زحمات 
فراوانی کشــید و ســند قابلی را به امضا رساند در ادامه 
با تعامل دســتگاه های تقنینی،  اجرایی و کلیه دستگاه 
های تصمیم گیر سند و رفتار معقوالنه و تصمیم مدبرانه 
ای اتخاذ کنیم تا هم نمایش وحدت ما و هم خلق برجام 
دومی در برابر مسئولیت ناپذیری کسانی باشد که قائل 

به این سند بین المللی  نیستند.
گفتنی است؛ در ماه های گذشــته چهره های مختلف 

درباره خلق برجام های دوم و سوم سخن گفته اند. 

کاظم پالیزدار صبح یکشنبه در نشست بررسی مسائل و 
مشکالت روستاییان شهرستان ساوجبالغ که در یکی از 
واحدهای صنعتی این شهرستان برگزار شد، اظهارکرد: 
در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دو محور اصلی حوزه 

پولی و مالی و زمین مورد بررسی قرار می گیرد.
وی گفت: برای مبارزه با مفاســد اقتصادی که کشور و 
نظام را درگیر کرده اســت باید مطالبات معوقه بانک ها 

پرداخت شود.
مشــاور معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: در حوزه 
پولی و مالی با بدهــکاران بانکی مواجه هســتیم که به 
واسطه مشکالتی که در پی تحریم ها ایجاد شده است، 

نتوانسته اند بدهی خود را به بانک ها پرداخت کنند.
دبیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور اضافه کرد: 
در این میان افراد خاصی نیز وجود دارند که مرکز نشین 
بوده و بنا به دالیلی از قبیــل گردن کلفتی نمی خواهند 
بدهی خــود را پرداخت کننــد. با این دســته از افراد از 
طریق سازوکارهای مخصوص و با همکاری با قوه قضاییه 

برخورد خواهد شد.

بین الملل

به نقل از شــبکه العالم ، منابع محلی از درگیری شدید میان 
عناصر تروریستی داعش و کشــته و زخمی شدن شماری از 
تروریســت ها در این درگیری ها در ریف شرقی حماه سوریه 
خبر دادند. این منابع با اشــاره به اختالفات درونی و شکاف در 
بدنه گروهک تروریســتی داعش، خاطرنشان کردند که علت 
این درگیری ها و اختالفات آن اســت که گروهی که به تازگی 
از ادلب آمده و جذب داعش شده است، در صدد مصادره یکی 
از منازل محله عقیربات در شــرق حماه و اخراج ساکنان آن 
برآمد که این امر موجب خشم اهالی این محل که پیش تر خود، 
هوادار داعش بودند، شد. به گزارش »شام تایمز«، این موضوع 
مشاجره و درگیری مسلحانه میان عناصر تروریستی داعش و 
شکاف میان آنان را در بر داشــت. بر اساس این گزارش در این 
درگیری ها  7 تروریست مسلح کشــته و حدود 15 تروریست 
دیگر زخمی شــدند؛ ایــن درگیری ها بــا دخالت »محکمه 
شرعی« داعش و دســتگیری عامالن درگیری، فروکش کرد. 
گفته می شود که گروهک تروریستی داعش به طور جدی در 
ریف شرقی حماه فعالیت می کند و بر حدود 35 روستا در این 
منطقه از جمله محله عقیربات سلطه دارد که یکی از مهم ترین 

مقرهای این گروهک در سوریه محسوب می شود.

کلین کانوی اعــالم کرد دونالد ترامپ فهرســت نامزدهای 
احتمالی برای ســمت وزارت امور خارجه را به 4 نفر کاهش 
داده است. به گزارش پولیتیکو، »کلین کانوی«، مدیر ستاد 
انتخاباتی »دونالد ترامپ«، رییس جمهور منتخب آمریکا در 
گفت وگو با فاکس نیوز گفت: ما در حــال حاضر نامزدهای 
احتمالی سمت وزارت امور خارجه را به 4 نفر کاهش داده ایم. 
در این فهرســت »دیوید پترائوس«، رییس سابق سیا، »باب 
کورکر«، رییس کمیته روابط خارجی ســنا، »میت رامنی«، 
نامزد ســابق انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و »رودی 
جولیانی«، شهردار سابق نیویورک حضور دارند.الزم به ذکر 
اســت که این چهار نفر همیشــه مواضع تندی در ارتباط با 
ایران داشــته اند . دونالد ترامپ هفته گذشته در مصاحبه با 
فاکس نیوز اعالم کرد اسامی تقریبا همه اعضای کابینه وی 
تا هفته آینده مشخص می شود؛اما کلین کانوی اعالم کرد: 
این یک تصمیم بسیار مهم است و نباید عجوالنه اتخاذ شود. 
کانوی در مصاحبه ای دیگر با شبکه »سی بی اس« اعالم کرد 
این فهرست متغیر است و احتمال افزایش تعداد نامزدهای 
احتمالی و کاهش آنها وجــود دارد. الزم به ذکر اســت که 
این چهار گزینه احتمالی وزارت امــور خارجه دولت ترامپ 

همیشه مواضع تندی در ارتباط با ایران داشته اند .

داعشی ها به جان هم افتادند

گزینه های احتمالی ترامپ برای 
سمت وزارت امور خارجه آمریکا

بازتاب

بازتاب سخنان ظریف در 
مورد بدعهدی آمریکا

آن زمان گفته می شــد که دولت احمدی نژاد بودجه نویسی 
بلد نیست یا رییس جمهور سابق می خواهد با مجلس لجبازی 
کند. خودش اما این گمانه ها را قبول نداشــت و اهمیتی هم 
به آن نمی داد. لزومی هم نمی دید دربــاره دیرکردها در ارائه 
الیحه بودجه توضیحی به کســی بدهد! یک بار وقتی با تذکر 
و اعتراض شــدید نمایندگان روبه رو شد که  می گفتند چون 
الیحه بودجه را دیر می رساند، آنها فرصتی برای بررسی ندارند 
و به تعطیالت نوروز می خورند، با لبخند جواب داد: »دوشیفته 

کار کنید تا بتوانید سروقت آن را بررسی کنید!« 
یک بار هم وقتی برای ارائــه الیحه بودجه به مجلس رفته بود، 
ماجرای معروف قیمت گوجه فرنگــی پیش آمد. احمدی نژاد 
می گفت قیمت گوجه 2000 هزارتومان اســت و بر این گفته 
خود هم اصرار داشت در حالی که نمایندگان تاکید می کردند 
قیمت گوجــه فرنگی 3000 هزارتومان اســت. آن قدر هم بر 
گفته خود پافشــاری کردند تا احمدی نــژاد گفت می توانند 
از میوه فروشــی محل وی »نارمک« گوجه را به قیمت 2000 

هزارتومان خریداری کنند! 
در ســال آخر ریاســت جمهــوری خــود هم یکــی دیگر از 
شاهکارهایش را رو کرد و برای تقدیم الیحه بودجه به مجلس 
نرفت. اقدامی که اعتراض شدید نمایندگان را به دنبال داشت 
 و آن را »دهــن کجی به مجلــس« و ایســتادن مقابل قانون

می دانستند. هرچه بود، روزگار ریاست جمهوری احمدی نژاد 
و جنجال های بودجه ای وی بســرآمد و رییس جمهور سابق 
رفت و »حسن روحانی« با شــعار »قانونگرایی« آمد و قول داد 

که از این پس الیحه بودجه را سروقت تقدیم مجلس کند. 
 ***

هفدهم مهرماه ســال 87 بــود که مجلس هشــتم با اصالح 
آیین نامه داخلی مجلس، دولت ها را ملزم به ارائه الیحه بودجه 
ســاالنه کل کشــور حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال کرد تا 
به بی نظمی ها در ایــن زمینه پایان دهــد. تعیین مهلت 15 
آذر برای ارائه لوایح بودجه به این دلیل اســت که مدت زمان 
40 تا 55 روزه ای برای بررســی بودجه از ســوی نمایندگان، 
کمیســیون های تخصصی و کمیســیون تلفیق مــورد نیاز 
اســت و بعد از آن هم الیحه بودجه در صحــن علنی مجلس 
چکش کاری می شود، عالوه بر این معموال شورای نگهبان هم 
ایراداتی را به مصوبات مجلس وارد می کند که باید مجددا در 
صحن علنی مجلس بررسی و اصالح شود. این تاکید هم شاید 
به خاطر همان تجربه ای بود که مجلس با احمدی نژاد برســر 
الیحه بودجه داشت.هرچند درست همان سال رییس جمهور 
وقت الیحه بودجه را دیرتــر از هرزمان دیگری تقدیم مجلس 

کرد! 
روحانی اما دیروز به بهارستان رفت و الیحه بودجه 96 را قبل 

از 15 آذر تقدیم رییس مجلس کرد تا نمایندگانی که معموال 
نیم و حتــی بیش از نیمی از ســال را در تعطیالت هســتند، 
فرصت کافی برای بررســی آن را داشــته باشــند و احیانا به 
تعطیالت نوروز نخورند. کنایه بود یا هرچیــز دیگر،  روحانی 
دیروز پس از ارائه الیحه بودجه گفت که دولت یازدهم تقدیم 
به موقــع الیحه بودجه را بــه مجلس، رعایت شــأن و منزلت 
مجلس و نشــانگر اهتمام خود در پایبندی به قانون و رعایت 
انضباط مالی می داند. سپس باز هم از مشکالت به جای مانده 
از دولت قبل و اینکه دولت یازدهم در چه شــرایط سختی کار 
را تحویل گرفت، ســخن گفت. از اینکه هیــچ دولتی همانند 
دولت او، کار خود را با رشــد اقتصادی منفی آغاز نکرده است. 
از اقدامات و فعالیت های انجام شــده گفت و از اینکه دولت به 
وعده خود  با مردم در رســیدن به تورم تــک رقمی وفا کرد و 
کمتر از ســه ســال تورم باالی 40 درصد را به زیر 10 درصد 

کاهش داد. 
روحانی گفت: »از خرداد ســال جاری نرخ تورم در مدار تک 
رقمی قــرار گرفته و برای تمام ماه های پــس از آن تک رقمی 
باقی مانده اســت. دســتاورد تورم تک رقمی افتخاری است 
که در تاریخ کشــورمان برای دولــت یازدهم باقــی خواهد 
ماند.« به دســتاوردهای دولت در حوزه های بخشــی اشاره 
کرد و در مهم ترین بخش ســخنانش به سراغ موضوع تمدید 
تحریم های ده ســاله ایران توسط ســنا رفت که طی روزهای 
گذشته بسیار خبرســاز شــد و گفت: »بنده به عنوان رییس 
جمهور کشور و رییس شــورای عالی امنیت ملی به صراحت 
اعالم می کنم که نقض برجام را از ســوی هیچ یک از اعضای 
1+5 تحمــل نخواهیم کرد و به آن پاســخ مناســب خواهیم 
داد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقــاد ما با برجام مغایرت 
داشــته و ناقض آن اســت؛ لذا رییس جمهــور آمریکا موظف 
 است با اســتفاده از اختیارات خود از تایید و به ویژه اجرای آن

 جلوگیری کند. صریحــا اعالم می کنم چنانچــه این مصوبه 
به اجرا گذاشــته شــود نقض فاحــش برجام بوده و پاســخ 
قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشــت. حتی امضای آن توسط 
رییس جمهور آمریکا را نیز خالف تعهدات آمریکا می دانیم و با 
عکس العمل مقتضی روبه رو خواهد شد؛ بنابراین در چارچوب 
مصوبات شــورای عالی امنیت ملی و قانــون مصوب مجلس 
شورای اسالمی در جلســه هفته پیش روی هیئت نظارت بر 
اجرای برجام تصمیمات الزم را اتخاذ و به اطالع مردم خواهیم 
رســاند. ما در اجرای مطلــوب برجام مصمم هســتیم اما در 
مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلــل، تاخیر و یا نقض در اجرای 

برجام قاطع عمل خواهیم کرد.« 
 ***

این آخرین الیحه بودجه ای بود که رییس جمهور در آخرین 
ســال دوران چهارســاله ریاســت جمهوری خود ســروقت 
و بدون جنجال تقدیــم مجلس کرد. باید منتظــر ماند و دید 
آیا بودجــه 97 هم توســط روحانی به الریجانــی تقدیم می 
 شــود یا بهارســتان الیحه بودجه بعدی را از دستان شخص

 دیگری می گیرد.

این آخرین الیحه 
بودجه ای بود که 
رییس جمهور در 

آخرین سال دوران 
چهارساله ریاست 

جمهوری خود 
سروقت و بدون 
جنجال تقدیم 

مجلس کرد

سما بودجه 96 سروقت و حتی زودتر از موعد مقرر تقدیم مجلس شد. مجلسی که سیمای آن خیلی عوض شده و 
نمایندگان سابق به یاد دارند که احمدی نژاد چطور در زمینه تاخیر در ارائه الیحه بودجه رکورد می زد و حتی مطیعی

رکورد خودش را هم می شکست!

رییس جمهور روز گذشته الیحه بودجه 96 را تقدیم مجلس کرد؛

آخرین الیحه

ســخنان »محمد جواد ظریف« وزیر امــور خارجه کشــورمان در مورد 
پایبندنبودن آمریکا به تعهدات خود در برجام در رســانه های مطرح هند 

بازتاب داشته است.
 شــبکه خبری »ان دی تی وی« در گزارش خود اعــالم کرد: محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شــرکت در کنفرانس »قلب آسیا« 
وارد هند شده گفته است که تمدید تحریم های ایران نشان دهنده پایبند 
نبودن دولت آمریکا به برجام است. روزنامه انگلیسی زبان »تایمز او ایندیا« 
نیز در بازتاب سخنان ظریف نوشت که به عقیده وزیر امور خارجه ایران توافق 
هسته ای این کشور با وجود انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور 
آمریکا، با خطر روبه رو نیســت. این روزنامه به نقل از ظریف نوشت: توافق 
هسته ای ایران پس از شکست تمام تالش های غرب ، از جمله تحریم های 
تحمیلی علیه تهران به دســت آمد. این تحریم ها اگر چه از نظر اقتصادی 
ایران را تحت فشــار قرار داد اما آنها برای آمریکا نیز سود چندانی نداشت. 

پیش از تحریم ها ایران 200 ســانتریفیوژ در اختیار داشت و پس از اعمال 
تحریم ها سانتریفیوژ های ایران به 20 هزار واحد افزایش یافت. اگر آمریکا بار 
دیگر علیه ایران تحریم وضع کند، ایران دارای حق خروج از توافق هسته ای 
)برجام( خواهد بود. محمدجواد ظریف در ارتباط با گســترش تروریسم و 
افراط گرایی در منطقه خاورمیانه گفت: »گسترش تروریسم در خاورمیانه 
به دو دلیل وابسته اســت. اول دخالت های آمریکا در افغانستان و عراق که 
مردم این کشور ها را تحقیر و ناتوان کرده است. حمله آمریکا به افغانستان 
و عراق، القاعده و صدام حســین به عنوان دو دشــمن بزرگ ایران را نابود 
کرد. اما این اشغال یک کشور اســت که افراط گرایی را گسترش می دهد. 
دومین عامل گسترش تروریسم در خاورمیانه شکست کشور های منطقه 
در رسیدگی به نیاز های اساسی مردم است. این شکست در منطقه ما ریشه 
دار است. عوامل سود جو از این شکست جهت جذب نسل جوان به خشونت 
اســتفاده می کنند.« وزیر امور خارجه ایران در ارتباط با سوریه هم گفت: 

»هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند مشکل سوریه را حل کند. کمک به ایجاد 
 یک سیستم تقسیم قدرت در سوریه سودمند تر از تمرکز بر آینده یک نفر 
خواهد بود.« روزنامه »هنــدو« نیز به نقل از ظریف اعالم کرده اســت: در 
صورت درخواســت از ایران، ما آماده میانجیگری میان هند و پاکســتان 
هستیم. بر اساس گزارش این روزنامه ، ظریف در مورد همکاری هند و ایران 
در افغانستان اعالم کرده اســت که هند و ایران در حال همکاری با یکدیگر 
جهت ایجاد ثبات در افغانستان و دسترسی این کشور به بندر چابهار هستند. 
ظریف گفت: افغانســتان دارای یک اقتصاد غیر رســمی بر اساس جنگ 
ساالری و تجارت مواد مخدر است. ما در حال همکاری با هند جهت ایجاد 
یک اقتصاد رسمی در افغانستان هستیم و بندر چابهار به افغانستان کمک 
می کند که به بازار های جهانی برای فروش سنگ آهن و سایر مواد معدنی 
دسترسی داشته باشد. وزیر امورخارجه روز شنبه برای شرکت در کنفرانس 

قلب آسیا وارد دهلی نو شده است. 

عکس روزیادداشت

اخبار

جلسه سوال از وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جلسه 
دیروز مجلس به سوال نماینده مردم کرمانشاه پاسخ داد.

در آستانه 16 آذر؛

 مسئوالن تشکل های دانشجویی
 با رییس قوه  قضاییه دیدار کردند

طرح استیضاح آخوندی با 70 امضا 
تقدیم هیئت رییسه مجلس شد

صالحی به وین رفت

نماینده ویژه پوتین در امور 
خاورمیانه، امروز به تهران می آید

ادعایی خنده دار؛

صدام زنده و در تهران است!

 رییس و اعضای تشــکل ها و اتحادیه های دانشــجویی کشــور،
 روز گذشــته بــه مناســبت 16 آذر، روز دانشــجو، بــا آیت ا... 

آملی الریجانی رییس قوه قضاییه دیدار کردند.
براساس این گزارش، قرار است اتحادیه ها و تشکل های دانشجویی 
به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو نیز با حجت االسالم حسن روحانی 
رییس جمهور نیز دیدار کنند. دانشــجویان و اعضای تشکل های 
دانشجویی درباره دغدغه  ها و مشــکالت صنفی، سیاسی و مسائل 

جاری کشور بحث و تبادل نظر کردند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس اظهار کرد: طرح اســتیضاح وزیر 
راه، مســکن و شهرســازی با امضای 70 نفر از نمایندگان تقدیم 

هیئت رییسه مجلس شد.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اســالمی 
طی تذکری در صحــن علنی مجلس اظهار کرد: طرح اســتیضاح 
عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرســازی با 70 امضا از سوی 

نمایندگان به هیئت رییسه مجلس تقدیم شد.
وی خطاب به رییس مجلس گفت: آقای الریجانی انتظار داریم که 

جنابعالی اجازه دهید که این طرح روال قانونی خود را طی کند.
قاضی پور تصریح کرد:  امیدوار هســتیم مقررات قانونی برای طی 

شدن روند استیضاح آخوندی در مجلس صورت گیرد.
بر اســاس این خبر پس از تذکــر نادر قاضی پــور، علی الریجانی 
رییس مجلس خطاب به وی تاکید کرد: بنده از روز اول که حادثه 
برخورد دو قطار در ســمنان رخ داد دســتور دادم که این موضوع 
پیگیری شود؛ لذا بدون شــک این موضوع باید از سوی نمایندگان 

مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی 
ایران به منظور حضور در نشست بین المللی وزرای امنیت هسته ای 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی در رأس هیئتی به وین رفت. رییس 
سازمان انرژی اتمی ایران امروز بیانیه جمهوری اسالمی ایران در این 
نشست را قرائت خواهد کرد. این نشســت که اولین دور آن در سال 
2013 توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار شد، 5 لغایت 9 
دسامبر سال 2016 در مقر آژانس در وین برگزار می شود. دو روز اول 
این نشست، به قرائت بیانیه های رسمی کشــورها اختصاص دارد و 
در روزهای آتی آن نشســت های فنی وکارشناسی در حوزه امنیت 

هسته ای برگزار می شود.

لوان جاگاریان، سفیر روسیه در تهران از سفر چند ساعته میخائیل 
بوگدانف نماینده ویژه پوتین در امــور خاورمیانه به تهران و بنا به 
دعوت حســین جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران خبر داد و گفت: بوگدانف پیش 
از ظهر امروز برای رایزنی با معــاون وزیر خارجه ایران در خصوص 

آخرین تحوالت سوریه و اوضاع خاورمیانه وارد تهران می شود.
بوگدانف و جابری انصاری در پنجم و شانزدهم مهر ماه سال جاری 
در گفت وگوی تلفنی به رایزنی در خصوص اوضاع ســوریه و حلب 

پرداختند. 
دو طرف در گفت وگوی شانزدهم مهر ماه راهکارهای از سرگیری 
تالش های هماهنــگ بین المللی بــرای حمایــت از آغاز مجدد 

گفت وگوهای سوری - سوری را مورد بررسی قرار دادند.
جابری انصاری 24 شــهریور ماه در سفری به مســکو با بوگدانف 
اوضاع ســوریه را مورد گفت وگو قرار داد و دو طــرف بر ضرورت 
کمک رســانی به غیرنظامیان در مناطق مختلف ســوریه از جمله 
حلب، فوعه و کفریا و... تاکید کردند. بوگدانف نیز 24 مرداد ماه در 

سفری به تهران با جابری انصاری دیدار و گفت وگو کرد.

روزنامه دیلی استار در گزارشــی نوشت: طبق اسناد رسمی، صدام 
حسین در ســال 2006 در عراق اعدام و در تکریت عراق به خاک 
سپرده شد. این روزنامه در ادامه افزود: »اما اکنون خبرنگار مصری 
56 ســاله به نام »انیس الدقیدی« نظر دیگری داشته و ادعاهای 
شبهه انگیزی در این رابطه دارد. وی مدعی است که صدام حسین 
زنده می باشد و مخفی شده است. او در این سال ها دائما از کشوری 
به کشــور دیگر در حال فرار بوده، ولی اغلب اوقات در تهران به سر 
می برد و دولت ایران نیز برای اینکه او را زیر نظر داشــته باشد، در 

تهران پناهش داده است.«]![
به نوشته دیلی اســتار، این خبرنگار مصری همچنین مدعی شده 
است که صدام حسین شــخصا داعش را هدایت می کند و اعضا و 

رهبران این گروهک تروریستی همگی تحت امر وی هستند.
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با مسئوالنيادداشت

پیشنهاد سردبیر:
صادرات 10 درصد فرش دستباف ايران به آمريکا

دولت دخل و خرج سال آینده را با مجموع منابع ۳۲۰هزار 
میلیاردی پیش بینی کرده اســت. کلیــات الیحه از این 
حکایت دارد که بودجه ۳۲۰ هــزار میلیاردی بر پایه نفت 
با قیمت ۵۵ دالر برای هر بشــکه، با صــادرات روزانه دو 
میلیون و ۴۲۰ هزار بشــکه و نــرخ ۳۳۰۰ تومانی دالر به 
عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی بــه ریال و افزایش 
۱۰درصدی حقوق کارکنــان دولت به عنوان عامل اصلی 
تعیین هزینه های جاری بسته شده است. قیمت نفت در 
الیحه سال آینده در قیاس با قیمت ۴۰ دالری سال جاری 
تا ۱۵دالر  افزایش دارد و این در حالی اســت که نرخ دالر 
نسبت به ۲۹۹۸ تومان بودجه سال جاری، تا ۳۳۰۰ تومان 
رشد پیدا کرده است. منابع عمومی در حالی تا ۳۲۰هزار 
میلیارد تومان تعیین شده که شــامل درآمدها، واگذاری 
دارایی های ســرمایه ای و همچنین واگذاری دارایی های 
مالی است. این رقم  در قیاس با رقم پیشنهادی ۲۶۷ هزار 
میلیاردی الیحه بودجه ســال جاری، تا ۵۳ هزار میلیارد 
تومان و نسبت به رقم مصوب قانونی بودجه که ۲۹۴ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شــده بود، تــا ۲۶ هزار میلیارد 
افزایش دارد. اما واگذاری دارایی سرمایه ای )نفت و فرآورده 
های آن( به عنوان بخشــی از منابع عمومی، با رشد قابل 

توجهی نسبت به سال جاری همراه است.    
درمجموع با پیش بینی نفــت ۵۵ دالری و صادرات روزانه 
دو میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه ای، مجموع درآمدهای نفتی 
حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تعیین شــده و کل درآمد 
ناشــی از واگذاری دارایی های ســرمایه ای، به ۱۱۶هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته اســت. این در حالی است که 
برای ســال جاری درآمد فروش حاصل از نفت، ۷۴هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومــان و مجموع درآمد ناشــی از واگذاری 
دارایی های ســرمایه ای، ۷۹ هزار میلیــارد تومان بود که 
نشان دهنده رشــد ۳۶ هزار میلیاردی درآمدهای ناشی از 
فروش نفت اســت. در مجموع  خرج منابع عمومی به دو 
بخش عمرانی و بودجه جــاری اختصاص پیدا می کند که 
برای سال آینده بودجه عمرانی تا ۶۲ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده و بیانگر رشد ۲۶ درصدی آن در مقایسه 
با پیش بینی عملکرد امســال است. ســهم بودجه جاری 
که همواره عمده بودجه دولت را صــرف خود می کند، تا 
۲۳۶هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت. حجم باالی 
آن را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد که در کل با رشد 
۱۰درصدی میزان افزایش حقوق کارکنان، بودجه عمومی 

تا ۱۳ درصد افزایش دارد.

کلیات اليحه بودجه 96، حکايت از افزايش 
13درصدی بودجه عمومی دارد؛

دخل و خرج 
320هزارمیلیاردی دولت

ويژه

بازارهای شهر پس از سپری کردن تعطیالت طوالنی هفته قبل، 
روز ابتدایی این هفته را با روندی مشابه قبل تجربه کردند و در 
حالی که مهم ترین اخبار اقتصادی، به رشد قیمت نفت، توافق 
غیر منتظره در اوپک، تمدید تحریم های ۱۰ ساله آمریکا علیه 
ایران و صدور مجوز فقهی برای انتشــار اوراق اجاره مبتنی بر 
سهام اختصاص داشت، بورس به شدت افت کرد، دالر بر مدار 

صعود باقی ماند و سکه به رشد قابل توجهی دست یافت.
توقف سريالی نمادها

معامالت در بازار ســرمایه این روزها با ریســک بسیار بزرگ 
توقف های طوالنی مــدت مواجه اســت و در رویکرد مدیریت 
جدید ســازمان بورس، بروز هــر گونه تحرک مشــکوک در 
معامالت یک ســهم، دلیل کافی برای توقف این نماد را فراهم 
می کند و بر همین اساس، روز شــنبه نیز نمادهای معامالتی 

شــرکت های گروه »روی« به طور دسته جمعی متوقف شدند 
و به جمع نمادهای متوقف شده پرتعداد قبلی پیوستند. با این 
حال جو کلی بازار به شــدت منفی بود و به جز گروه پاالیشی 
که به دلیل توافــق صورت گرفته در اوپک و رشــد ۷درصدی 
قیمت نفت، مورد توجه قرار گرفته بود، ســایر گروه ها با فشار 
مضاعف فروش همراه شدند و به طور خاص، صفوف فروش در 
گروه خودرویی به ســرعت خودنمایی کردند. فوالد مبارکه در 
معامالت این روز توان چندانی برای رشــد از خود نشان نداد و 
با وجود رشد قیمت فوالد در داخل و خارج از کشور، خریداران 
تمایلی برای خرید رو به باالی این نماد از خود نشــان ندادند. 
با این حال ایــن روزها بازار آهن داخلــی نیز وضعیتی ملتهب 
را پشت ســر می گذارد و به احتمال فراوان، رشد این روزهای 
قیمت آهن به زودی در معامالت سهام فوالدی منعکس خواهد 

شــد. یکی از کارگزاران حاضــر در تاالر اصفهــان، در رابطه با 
اتفاقات صورت گرفته در بازار ســرمایه گفت: این روزها بورس 
جای امنی برای ســرمایه گذاری به نظر نمی رسد چون اغلب 
نمادهای مهم برای ماه های طوالنی متوقف شده و تالشی نیز 
از سوی سازمان برای بازگشــایی آنها صورت نمی گیرد. وی در 
ادامه افزود: رفتارهای احتمالی ترامپ و سرنوشــت تحریم ها 
موجب شده اســت معامله گران با احتیاط بیشتری به معامله 

بپردازند.
شروع مثبت دالر

در حالی که با حصول توافق در اوپک، رشد قیمت نفت و بهبود 
انتظارات در مورد درآمد ارزی دولت، قیمت دالر در بازار داخلی 
از سقف خود فاصله گرفته بود و به ۳هزار و ۷۸۰تومان رسیده 
بود، روز گذشــته مجددا قیمــت در مدار صعود قــرار گرفت 
و قیمت دالر در بازار اصفهان با رشــد ۱۱۰تومانی به ۳هزار و 
۸۹۰تومان رســید. صرافان اصفهانی معتقدند قیمت دالر در 
روز پنجشنبه افتی هیجانی داشت و واقعیات اقتصادی کشور 
همگی مؤید رشد معقول این ارز هستند. آذر سال گذشته نرخ 
دالر آزاد ۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که نشــان می دهد بازدهی 
نرخ دالر طی یک ســال، ۱۱درصد بوده و ایــن بازدهی نصف 
بازدهی بدون ریسک در ســپرده های بانکی است. کنترل دالر 
در سه سال اخیر سیاســت اصلی دولت در کنترل تورم بوده و 
همین امر موجب کاهش جذابیت صادرات و گسترش رکود در 
صنایع شده و دولت برای خروج از رکود صنایع نیازمند کمرنگ 
کردن ســرکوب قیمتی است. از ســوی دیگر در همین مدت، 
شاخص جهانی دالر از ۸۹ به باالی ۱۰۰ دالر رسیده و این یعنی 
عالوه بر تورم حدود ۱۰درصدی، ۱۲درصد نیز از محل تقویت 
نرخ جهانی دالر باید رشد صورت می گرفت اما بانک مرکزی با 
نادیده گرفتن این اتفاق و سرکوب قیمت، زمینه جهش ارزی 

در ماه های آتی را تقویت کرد.
شارژ دالری در بازار طال

در بازار طال نیز رشــد ۵ دالری قیمت جهانی در کنار شــارژ 
قیمتی دالر موجب شد تا قیمت سکه نقدی در بازار اصفهان با 
رشد ۱۶ هزار تومانی، به یک میلیون و ۱۳۱ هزار تومان رسیده 
و ربع سکه و نیم ســکه نیز به ترتیب ۳۱۰ و ۵۹۰ هزار تومان 
مورد معامله قرار بگیرند. در بازار طالی آب شده نیز قیمت هر 

گرم طالی ۲۴ عیار به ۱۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

رییس انجمن صنایع همگن فرش دســتباف اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکه برای 
شناساندن فرش دستباف به مردم به عنوان یک کاالی سرمایه ای، تبلیغات کافی صورت 

نگرفته است، گفت: ۱۰درصد فرش دستباف ایران به کشور آمریکاصادر می شود.
باقر صیرفیان با بیان اینکه فرش دســتباف یک کاالی سرمایه ای اســت، اظهار داشت: 
متاسفانه تبلیغات کافی برای شناساندن این کاال به مردم کشور صورت نگرفته است؛ مثال 
بیشــتر مردم نمی دانند  این محصول را می توان مانند یک کاالی ســرمایه ای به فروش 

رساند یا اینکه بعضی از انواع فرش دستباف نسبت به فرش ماشینی قیمت کمتری دارند.
وی با اشاره به اهمیت این صنعت برای کشــور، میزان تولید این محصول را ساالنه بیش 

از چهار و نیم میلیون متــر مربع عنوان کرد و افزود: در اســتان اصفهان حدود ۳۰۰ هزار 
بافنده وجود دارد. 

وی با تشــریح وضعیت بازار فرش دستباف و مشکالت آن، بیان داشــت: کارآفرینان این 
حوزه، تمام سرمایه خود را به این کار اختصاص داده اند؛ اما با وجود رکود دچار ضرر شده 
اند که قرار بود در برابر رکود، کارت های اعتباری خرید کاال به خریداران ارائه شــود؛ اما 
این طرح هم عملیاتی نشــده است. وی ادامه داد: در این شــرایط، با اندک کاالیی هم که 
به خارج صادر می شود، در صورت مرجوع شــدن، مانند واردات برخورد شده و مشمول 
پرداخت گمرک کالن می شود. صیرفیان با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از صادرات فرش 
دســتباف ایران به آمریکاست، اظهار داشــت: فروش بیشــتر این کاال در بازار داخلی به 
توریست ها، مستلزم این است که آنها بتوانند از ویزاکارت استفاده کنند که در حال حاضر 

فراهم کردن چنین امکانی، از سوی بانک های داخلی در حال پیگیری است.

سیاست جديد در بورس اصفهان مسئله ساز شد؛

توقف سریالی نمادها در روزهای منفی

 رفتارهای 
احتمالی ترامپ 

و سرنوشت 
تحريم ها موجب 

شده است 
معامله گران با 

احتیاط بیشتری 
به معامله 
بپردازند

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران  استان اصفهان

اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان

۱-   بانک ملی ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
۲-   پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.

۳-   رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
۴-   سپرده ) ودیعه( شرکت در مزایده معادل ۵% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره امور شعب بانک 

ملی استان اصفهان به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
۵-   کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید امالک در ساعت ۸صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۸ در محل اداره امور شعب بانک ملی ایران استان اصفهان واقع 
در میدان امام حسین )ع( ابتدای چهارباغ پائین بازگشایی خواهد شد. لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.

۶-   امالک دارای متصرف بصورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار 
واگذار می گردد.) هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.(

۷-   برای کلیه امالک ، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد و برای امالک متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار است.

۸-   هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری راجع امالک سرقفلی دار یا دارای حق کسب و پیشه بر عهده خریدار است.
۹-   امالکی که بصورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.

۱۰-   هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه می بایست این هزینه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز 
نماید.

۱۱-   متقاضیان خرید می بایست مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدی در هنگام خرید اسناد مزایده پرداخت نمایند و رسید آن را به همراه پاکت حاوی برگه شرایط 
شرکت در مزایده تحویل دهند.

۱۲-   در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.
۱۳-   نحوه فروش امالک مازاد بانک بشرح ذیل اعالم می گردد و خریدار می بایستی ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتاً به صورت مکتوب در برگه شرایط 

شرکت در مزایده اعالم نماید.

نحوه فروش با شرايط نقد
شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدی ۱۰ درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ) برای کلیه کاربری ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات(.۱
امالک متصرف دار فقط به صورت نقدی و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش می رسد.۲

نحوه فروش با شرايط نقد و اقساط
شرایط اقساطمدتکاربریردیف

۵۰% نقد+۵۰% اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ) ۲۴ ماهه(تجاری، مسکونی، اداری۱
۳۰% نقد +۷۰% اقساط ماهیانه با سود %۲۰

۳۰% نقد + ۷۰% اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله )۲۴ ماهه(صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی۲

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتوضعیت کنونیپالک ثبتیمساحت اعیانیمساحت عرصهکاربرینوع ملکآدرسردیف
۲،۲۱۷،۶۰۰،۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیه۲۶۹۲۱۲۲/۴۱۶۴مسکونییک باب خانهشهرضا بلوار آیت اهلل مطهری کوچه مسجد امام حسین )۳۸( کوچه شهید بهرامی بن بست قائم پالک ۱۶۱
۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیه۲۷۰۱۷۷/۷۲۱۸۷/۵۷۹۷مسکونییک باب خانهبهارستان خیابان ولیعصر)عج( جنوبی خ زمزم کوی زمزم ۶ پالک ۲۳۰۳
۲۵۹,۵۶۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودمتصرف دار۱۴/۱۷۶-۵۱۰/۸۰زراعییک درب باغداران روستای نهر خلج کوی مسجد امام حسین )ع ( مقابل حسینیه۳
۵۱۳,۰۷۲,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودمتصرف دار۲۸۴۱۹۶۱۴/۱۴۲مسکونییک باب خانهداران روستای نهر خلج روبروی پایگاه بسیج کوچه حجت اله صادقی۴
۶۳۰,۵۷۴,۵۶۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودمتصرف دار۴۶۳/۵۰۱۹۵۳۸۷/۸۱۴مسکونییک باب خانهمبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان پالک ۵۲۰
۳,۹۷۶,۲۰۷,۲۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیهدفترچه شرکت شهرکها ۲۰۰۰۶۴۵۴۲صنعتیکارخانهنطنز شهرک صنعتی شجاع آباد خیابان گلها ۶
۱,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیه۱۰۶/۳۵۴۵۱۵۹/۷۲۱۴مسکونی و تجارییک باب خانهبادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز ۷
۱,۴۲۸,۳۳۶,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیه۲۶۷/۵۲۲۳۱۵۹/۴۲۷۷مسکونییک باب خانهبادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهای بن بست دوم ۸
۲,۷۰۳,۳۰۴,۸۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیه۱۴۱/۱۵۱۸/۶۶۰۲--مسکونییک باب آپارتمانخیابان امام خمینی )ره( خیابان درخشان روبروی دبستان درخشان مجتمع صدف A طبقه سوم واحد ۹۱۴
۹۶۲,۲۸۷,۲۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودمتصرف دار۳۲۰۲۱۷۱/۲۹۹۴مسکونییک باب خانهسمیرم خیابان قدس کوچه مفتح ۱۰
۶,۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودمتصرف دار۱۶۱/۶۱۹۶۲/۳۶۳۴--مسکونییک باب آپارتمانکاشان خیابان شهید بهشتی -خیابان ایمان شرقی حد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح۱۱
۵,۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودمتصرف دار۱۴۳/۸۵۱۹۶۲/۳۶۳۵--مسکونییک باب آپارتمانکاشان خیابان شهید بهشتی -خیابان ایمان شرقی حد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح۱۲
۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودمتصرف دار۹۳/۰۵۱۹۶۲/۳۶۳۶--مسکونییک باب آپارتمانکاشان خیابان شهید بهشتی -خیابان ایمان شرقی حد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح۱۳
۱,۲۳۷,۴۶۱,۱۲۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیه۹۴۳۱۳۰۳۴۹مسکونییک باب خانهزواره خیابان امام ) ره ( ضلع غربی شهرداری و بخشداری پالک ۱۴۲۰
۸,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیه۲۰۶/۵۵۲۷۸۱۳۳۹۰مسکونی و تجارییک باب خانهخیابان کاوه میدان ۲۵ آبان کوچه امید  نبش کوچه محمد ۱۵
۸,۶۷۶,۲۵۹,۲۰۰مشاع سه دانگ. فروش با وضع موجودمتصرف دار۴۴۰۹۲۰۲۳/۲۳۵/۱۱۶۱مسکونییک باب خانهکاشان نبش خیابان نواب صفوی ۱۶
۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیه۱۲/۹و ۲۶۹۴۸۹۱۲/۱۰مسکونییک باب خانهکاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش کوچه شهید سید مهدی جان نثار۱۷
۵,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیه۳۴۰۴۷۳۴۱۸۳/۴مسکونییک باب خانهکاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار روبروی کوچه فردوس ۹ ۱۸
۹,۶۸۳,۲۴۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیه۱۹۳/۴۴۷۱۱/۲۲--مسکونییک باب آپارتمانخاقانی کوچه چهار سوق بن بست هما پالک ۱۹۳۸
۵,۶۶۶,۰۸۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیه۴۰۰۰۶۴۰۴۲/۴۴۵۱صنعتیکارخانه و ماشین آالتشهرک صنعتی شجاع آباد شرکت اسبق میسان تجارت۲۰
۵,۹۱۹,۴۲۹,۶۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیه۱۵۵۲۸و ۱۰۸/۶۲۱۵۵۳۵--مسکونیمسکونیخیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان کوچه پنجم پالک ۱۰۸ مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه۲۱
۳,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودمتصرف دار۲۳۶۴۳۲۴۶۵۰مسکونییک باب خانهکاشان خیابان فاضل نراقی کوچه شهید بزرگی۲۲
۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیه۱۲۸/۲۱۴۸۷۴/۸۷۳۹--مسکونییک باب آپارتماناصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوی گلشن بن بست میخک پالک ۲۳۶۵۹
۱۰,۱۱۶,۱۷۶,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است. فروش با وضع موجودتخلیه۴۱۲۵۱۵۹۰۲۱۳۹صنعتییک باب کارخانهکاشان شهرک صنعتی امیرکبیر خیابان یاس ۲۴۴

بانک ملی ایران در نظر دارد قسمتی از امالک تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محل های استیجاری  مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده، در وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط )اجاره به شرط تملیک( به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر، بازدید از امالک، دریافت اسناد مزایده ) برگه های شرایط در مزایده( و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت ۱۲ روز   پنجشنبه  مورخ     ۹۵/۰۹/۲۵    به محل این اداره امور واقع در اصفهان- میدان امام حسین )ع( -  ابتدای چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.

توضیحات :

م الف: 7557

سیدناصر موسوی الرگانی:

تايید حکم اعدام زنجانی سبب 
جلوگیری از تکرار مفاسد می شود

خواسته اتاق بازرگانی اصفهان برای 
توسعه صادرات

اخراج کارگران »ريف« صحت ندارد 

قیمت آجیل شب يلدا اعالم شد

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: تایید حکم 
اعدام بابک زنجانی از ســوی دیوان عالی کشور می تواند کاهش 
جرایم اینچنینی را رقم بزند. موسوی الرگانی افزود: تایید حکم 
دادگاه بدوی از سوی دیوان عالی کشــور نقاط امید این متهم را 
برای رهایی از چنگال قانون کور کرد. با اجرای حکم اعدام وی، 
بسیاری از متخلفان نیز متنبه می شوند. نایب رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس تاکید کرد:  مبارزه با مفاســد اقتصادی و رفع 
دغدغه رهبــر معظم انقالب در ایــن باره، نیازمند عزم راســخ 

مسئوالن است.

حمیدرضا قلمکاری، رییس کمیســیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی اتاق بازرگانی اصفهان، با بیان پنج خواســته کمیسیون 
صادرات و کشت برون مرزی از کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی 
گفت: در وهله نخست باید نسبت به تعیین تکلیف کاگوترمینال 
اصفهان، اقدام و همچنین پایانه ســورت و بســته بندی سیب و 
سایر محصوالت کشاورزی را در اســتان راه اندازی کرد. رییس 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی اصفهان 
با اشــاره به ضرورت ایجاد پایانه گل و گیــاه در اصفهان، بیان 
داشت: متاســفانه این مهم در اســتان وجود ندارد در حالی که 

الزمه زنجیره تامین، وجود پایانه گل و گیاه در اصفهان است. 

پس از اظهار نظر نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مورد تعدیل 
نیروی ۴۰۰ نفری صنایع رنگ ریف به دلیل مشکالت نقدینگی، 
مجید تباشــیری مدیرعامل صنایع رنگ ریــف گفت: مطالب 
مطرح شــده در مورد اخراج ۴۰۰ نفــر از کارخانه ریف صحت 
نداشته و مجموعه کارخانه های ما نظیر همه کارخانه ها در پایان 
هر سال به دالیل شــاخص های بهره وری و عملکردی کارگران، 
نقل و انتقال کارگــر دارد که اوال عــدد آن در حد اعداد اعالمی 
نیســت و ثانیا همه کارگران مذکور با رضایــت کامل و دریافت 

حق و حقوق قانونی خود جایگزین می شوند.

مصطفی احمدی، رییس اتحادیه خشــکبار تهران اظهار کرد: 
براساس استانداردهای کارشناسی اتحادیه، قیمت آجیل درجه 
یک شب یلدا در عمده فروشی ۴۰هزار و آجیل درجه دو ۳۲هزار 

تومان به فروش می رسد. 
وی با بیــان اینکه قیمت آجیــل درجه یک در خرده فروشــی 
۴۴هــزار و آجیل درجــه دو ۳۵هزار و ۷۰۰تومان به مشــتری 
عرضه می شود، گفت: ممکن است در ســطح بازار قیمت هایی 
پایین تر یا حتی باالتر از این نیز وجود داشته باشد و این بستگی 

به سفارش و سلیقه مردم دارد. 

ريیس انجمن صنايع همگن فرش دستباف اصفهان گفت:

صادرات 10 درصد فرش دستباف ايران به آمريکا
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

درمان سندروم روده تحريک پذير با يوگا

درحال حاضر سرطان پروســتات در میان تمامی انواع این بیماری 
خطرناک، به دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در میان مردان 
آمریکایی تبدیل شده است. اما روش هایی طبیعی وجود دارند که 
با رعایت آنها می توان از ابتال به این نوع سرطان در آقایان پیشگیری 

کرد؛ مثل نوشیدن آب انار.
مکمل های غذایی مانند آب انار که از خاصیت آنتی اکســیدانی و 
ضد التهابــی برخوردارند، به دلیل داشــتن ترکیباتی چون لوتئین 
و االژیک اسید، از رشد سلول های ســرطانی جلوگیری می کنند. 
درواقع ســلول های انسانی مبتال به ســرطان پروستات در مواجهه 
با عصاره آب انار فورا موادی تولید می کننــد که به آپوپتوز یا مرگ 
برنامه ریزی شده ســلولی می انجامد؛ فرآیندی که موجب تنظیم 

نابودی بافت های سرطانی در بدن می شود.
مطالعه ای از ســوی محققان آلمانی در مورد خاصیــت های انار و 
تاثیر آن در پایین آوردن ســرعت رشد سلول های سرطانی در انواع 
متفاوت ســرطان پروستات نشــان داد که هم دانه ها، هم آب و هم 
روغن این میوه خوشــمزه می تواند از تولید سلول های سرطانی در 

تمام انواع سرطان جلوگیری کند.
دلیل این موضوع هم کار کــردن عصاره انار با چند ســازوکار مهم 
برای کاهش رشد سلول های سرطانی اســت. درحالی که داروهای 
مورداستفاده در شــیمی درمانی تنها با یک مکانیســم کار کرده و 
سلول های سرطانی در طول زمان می توانند در برابر شیمی درمانی 

مقاومت کنند.
عالوه بر خواص فوق العــاده انار برای بیماران ســرطانی، این میوه 
 می تواند به پیشــگیری و درمان بیمــاری قلبی، دیابــت و آرتروز 
کمک کند. همچنین در ســالمت مغــز، ریه، پوســت و دندان نیز 
موثر اســت. توانایی آب انار و عصاره این میوه در کاهش نرخ رشــد 
سلول های ســرطانی و افزایش نرخ مرگ و میر این سلول ها، حتی 
به سلول های ســالم و عادی نیز کمک می کند تا در برابر استرس 

اکسیداتیو مقاوم شوند.
بنابرایــن نوشــیدن تنها یک لیــوان آب انــار می توانــد تاثیرات 

فوق العاده ای در سالمتی همه به ویژه آقایان داشته باشد.

 داده های موسســه ملی ســرطان آمریکا نشــان می دهد مردان 
۲۰درصد بیــش از زنان در معرض ابتال به ســرطان قــرار دارند. 
محققان دریافته اند کروموزوم X، یکی از کروموزوم های جنســی 
که تعیین کننده جنســیت انسان اســت، نقش مهمی در افزایش 

بروز سرطان در مردان دارد.
اندرو لیــن، عضو تیــم تحقیق در موسســه ســرطان دانا-فاربر 
ماساچوســت، در این باره می گوید: »در مجمــوع احتمال بروز 
ســرطان در مردان بیش از زنان اســت. در برخی موارد اختالف 
بسیار اندک اســت، اما در موارد دیگر بروز برخی از سرطان ها در 

مردان، دو یا سه برابر بیشتر است.«
به گفته لین، مردان در ابتال به بســیاری از ســرطان ها، از جمله 
موارد مرتبط با مصرف تنباکو نظیر ســرطان هــای کلیه، مجاری 

ادراری، مثانه و دهان، از زنان جلوتر هستند.
وی در ادامه می افزاید: »داده های موسســه ملی ســرطان نشان 
می دهد مردان حــدود ۲۰ درصد بیش از زنان به ســرطان مبتال 
می شــوند و این بدین معناست که ســاالنه ۱۵۰ هزار مرد بیشتر 
به سرطان مبتال می شــوند.« در این مطالعه، محققان بر ژن های 
ســرکوب کننده تومور که از ســلول ها در مقابل ســرطان دفاع 
می کنند، تمرکــز کردند. در ســرطان ها، معموال ایــن ژن های 
ســرکوب کننده تومور جهش یافته یا حذف شــده انــد و دیگر 

عملکردی ندارند.
کروموزوم X تنها ژنی اســت که غالبا در ســرطان هــای مردان 
نسبت به سرطان های زنان دچار جهش می شــود. مردان دارای 
کرومــوزوم X و Y و زنان دارای دو کروموزوم X هســتند. در زنان 
یکی از کروموزوم هــای X خاموش مانده و بــرای ایجاد تعادل در 

مقابل تجلی ژن، به صورت غیرفعال باقی می ماند.
مطالعه نشــان داد برخی از ژن ها روی کرومــوزوم X غیرفعال در 
ســلول های زنان از حالت و عملکرد خاموش رها می شوند. از این 
رو زنان تا حدودی در مقابل ســرطان مصون مــی مانند؛ چراکه 
زنان دارای دو نســخه از این ژن ها و مردان فقط دارای یک نسخه 
هستند. به همین خاطر زمانی که زنان مبتال به سرطان می شوند، 
این ژن ها وارد عمل شــده و دوبار در آنها جهش ایجاد می شــود، 

درحالی که در مردان فقط با یک جهش همراه است.

مصرف انجیر، آبغوره، کاهو، انار و سکنجبین در تولد نوزدان سالم و 
زیبا در این گروه از مزاج ها نقش موثری دارد؛ عالوه بر آن خوردن 
به، ســیب وگالب به علت وجود ویتامین ها، مواد معدنی و امالح 
خاص می تواند باعث زیبایی نوزادان شود. رییس کارگروه تخصصی 
طب سنتی ستاد کل نیروهای مســلح، با تاکید بر ضرورت رعایت 
مزاج های سرد و گرم برای داشــتن فرزندانی سالم، به معرفی مواد 

غذایی در جهت زیبا شدن نوزاد پرداخت.
ســید مهدی میرغضنفری رییس کارگروه تخصصی طب سنتی 
ستاد کل نیروهای مسلح، ضمن اشاره به اینکه بهترین روش برای 
داشــتن فرزندان ســالم و زیبا برنامه ریزی غذایی منظم حداقل 
4۰روزه قبل از بارداری اســت، افزود: رعایت نکات تغذیه ای برای 
داشــتن نوزادان زیبا در قبل و حین بارداری برای سرد وگرم مزاج 
ها می تواند بســیار تاثیر گذار باشــد. وی با اشــاره به اینکه قطعا 
نمی توان نســخه واحدی برای عموم مادران باردار پیچید، گفت: 
بهترین راهکار، تشخیص مزاج سرد و گرم و سپس توصیه چند قلم 
خوراکی موثر در زیبایی به این افراد است؛ بنابراین عالئمی همچون 
پرتحرکی، تند حرف زدن، رنگ پوست گندمی یا قرمز، پرخاشگری 
زودهنگام و کم خوابی یکی از مهم ترین مشخصات افراد گرم مزاج 

است. 
 این متخصص طب ســنتی همچنین با اشــاره به عالئم ظاهری 
افراد سردمزاج به وجود نشــانه هایی همچون رنگ پوستی سفید، 
صبوری، آرام حرف زدن و خواب طوالنی اشــاره و تصریح کرد: این 
افراد برای داشتن نوزادانی زیبا و ســالم بهتر است خوراکی هایی 

همچون عسل، آبغوره، انجیر و خرما مصرف کنند. 
 غضنفری در پایان برای داشتن نوزادان زیبا در گرم مزاج ها اینگونه 
توصیه کرد: مصرف انجیر، آبغوره، کاهو، انار و ســکنجبین در تولد 
نوزدان سالم و زیبا در این گروه از مزاج ها نقش موثری دارد؛ عالوه 
بر آن خوردن به، ســیب وگالب به علت وجــود ویتامین ها، مواد 

معدنی و امالح خاص می تواند باعث زیبایی نوزادان شود.

پیشگیری از سرطان پروستات 
با آب انار

محققان دريافته اند؛

کروموزوم X؛ دلیل ابتالی مردان
به سرطان

چه بخوريم تا فرزندمان زيبا شود؟

صابر قیومی متخصص قلب و عروق اظهار داشت: شایع ترین علل 
بیماری نارســایی قلبی در نوزادان، نقایصی اســت که در هنگام 
بارداری و تشــکیل قلب جنین ایجــاد می شــود. وی بیان کرد: 
مهم ترین علل ایجاد این نقایص مادرزادی، بیماری های مادر مانند 
دیابت و داروهایی اســت که برای درمان در دوران بارداری مصرف 

می کند که سبب بروز مشکل در تکامل قلب جنین می شود.
 این متخصص قلب و عروق عنوان کرد: مهم ترین عالئم نارســایی 
قلبی در نوزاد، تعریق زیاد، تنفس پی در پی و مشــکالت تغذیه ای 
وی، عفونت های تنفسی و مشکالت روده ای است و معموال نوزادانی 
که دچار نارسایی قلبی هستند به خوبی وزن زیاد نمی کنند. قیومی 
بیان کرد: علل ژنتیکی و اختالالتی که در کروموزوم جنین وجود 
دارد نیز گاهی ســبب بروز ایجاد نارســایی قلبی جنین می شود. 
وی گفت: بهترین راه تشــخیص نارســایی قلبی جنیــن، انجام 

اکوکاردیوگرافی جنین است .

طبق مطالعه جدید محققــان، یوگا با کاهش عالئم روده، شــدت 
بیماری و اضطراب در بیماران مبتال به سندروم روده تحریک پذیر 
مرتبط اســت. دانیا شــومان، سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه 
دویسبورگ اسن آلمان، با انجام مطالعه ای سیستماتیک به بررسی 

تاثیرات یوگا بر عالئم سندروم روده تحریک پذیر پرداختند.
محققان دریافتند شــواهدی مبنی بر وجود تاثیــرات مفید یوگا 
نسبت به درمان های قراردادی بر کاهش عالئم روده، شدت بیماری 

و اضطراب وجود دارد.
محققان دریافتند در مقایسه با عدم درمان، بعد از ورزش یوگا بهبود 
قابل توجهی در کیفیت زندگی، بهبــود عمومی و عملکرد فیزیکی 

مشاهده شد.
به گفته محققان، یافته های این بررســی سیســتماتیک نشــان 
می دهد که یوگا ممکن است درمانی آسان و ایمن برای افراد مبتال 

به سندروم روده تحریک پذیر باشد.

درمان سندروم روده تحريک پذير 
با يوگا

سالمت کودکهشدار

دانستنی ها

مطالعه جديد نشان می دهد؛

ارتباط 
تستوسترون درمانی 

با لختگی خون

 طبــق نتایج یــک مطالعه جدیــد، تستوســترون درمانی مــی تواند 
موجب افزایش ریســک بروز لختگی مرگبار خون شود. محققان مرکز 
اپیدمیولوژی در فرانکفورت آلمــان دریافته اند مردانــی که هورمون 
مردانه تستوســترون دریافت مــی کنند ۶۳ درصد بیشــتر در معرض 
ریسک بروز لختگی خون در عروق موسوم به » ترومبوآمبولی وریدی« 
)VTE( قرار دارند. طبق اعالم انجمن قلب آمریکا، این لخته ها می تواند 
علت بروز حمله قلبی، ســکته، آســیب به اندام های بدن یا حتی مرگ 
شــود. دکتر کارولوس مارتینز، سرپرســت تیم تحقیــق، در این باره 

می گوید: »این ریسک در شش ماه اول درمان به سرعت به اوج می رسد 
و تا حدود ۹ ماه ادامه می یابد و بعد از آن به تدریج کمرنگ می شود.«

به گفته محققان، قبال مشــخص شــده بود که اســتروژن موجود در 
قرص های ضدبارداری موجب افزایش ریســک لختگــی خون در زنان 
می شود و مطالعات جدید هم نشان می دهند که دغدغه های مشابهی 

در مورد تستوسترون درمانی در مردان وجود دارد.
در این مطالعــه، مارتینز و همکارانش داده های حــدود ۱۹ هزار بیمار 
بریتانیایــی مبتال به VTE را بررســی کردنــد. این مردان بــا بیش از 

۹۰۹هزار بیمار همسن و سال در گروه کنترل مقایسه شدند.
محققان دریافتند در مدت ۶ ماه اول تستوســترون درمانی، ریســک 
لختگی خون در مردان در مقایسه با کسانی که هورمون دریافت نکرده 
بودنــد، ۶۳ درصد افزایش یافته بــود. البته محققان عنــوان می کنند 
این ریسک به ازای هر ۱۰۰۰ مرد در سال اســت و عمدتا برای مردانی 
خطرناک اســت که هم اکنون در معرض ریســک باالی لختگی خون 
قرار دارند. فاکتورهای پرخطر بروز لختگی خون شامل چاقی، نداشتن 

تحرک طوالنی مدت، افزایش سن و داشتن سابقه لختگی خون است.

خطر تولد نوزادانی با نارســايی 
قلبی در اين مادران

 اگر در کودکی به آبله مبتال شده اید، تصور نکنید که دیگر 
خطری تهدیدتان نمی کند چون در این شرایط در معرض 

ابتال به زونا هستید.
بیمــاری زونا از یک عامل بیماری زا مشــابه با آبله ناشــی 
می شود که ویروس آن می تواند برای سال ها در سلول های 
عصبی بدن پنهان بمانــد و بعدها به دالیلی ازجمله ضعیف 

شدن سیستم ایمنی، عالئم خود را در فرد آشکار کند.
آگاهی داشتن از عالئم اولیه بیماری زونا بخصوص در فصل 
زمســتان حائز اهمیت اســت. زونا بیماری همراه با دردی 
است که می تواند فرد را با مشکالت جدی مواجه کند. هلث 
الین طی گزارشی اشاره کرده که تقریبا نیمی از موارد ابتال 

به زونا در افراد ۶۰ ساله و باالتر رخ می دهد.
مبتالیان به HIV، افرادی که تحت درمان بیماری سرطان 
قرار گرفتــه اند، دریافــت کننده های پیونــد اعضا و همه 
افرادی که تحت فشــار و استرس فراوان هســتند، بیشتر 

مستعد ابتال به زونا خواهند بود.
درد در ناحیه شکم به طور معمول از اولین عالئم زوناست. 
برخی از افراد این بیماری را بدون ظاهر شــدن جوش روی 
بدن تجربه می کنند. ویروس زونا می تواند موجب احساس 
بی حسی، خارش، گزگز شدن و درد سوزشی در این ناحیه 

شده و با پیشرفت بیماری تشدید گردد.
به طور معمول جوش های ناشــی از ویروس زونا به شــکل 

رشته هایی از تاول ظاهر می شــود که سمت راست یا چپ 
بدن را می پوشــاند. ایــن وضعیت حدود یک تــا پنج روز 
پس از شــروع بیماری اتفاق می افتــد. همچنین جوش ها 
ممکن است در اطراف چشــم یا یک طرف گردن یا صورت 

ظاهر شود.
جوش های ناشــی از زونــا در نهایت به شــکل زخم های 
تاول مانند حاوی یک مایع شفاف در می آیند. این تاول ها به 

تدریج کوچک شده و طی هفت تا ۱۰ روز ناپدید می شوند.
از دیگر عالئم اولیه زونا احساس خســتگی، درد عضالنی، 
سردرد، حالت تهوع و تب است. این بیماری به طور معمول 

بین دو تا چهار هفته طول می کشد.

 مرحلــه رویــش دنــدان بــرای هــر کودکی ســخت و 
ناراحت کننده  است.

کودک در این مرحله از رشــد تب کرده و بیمار و بهانه گیر 
می شــود و دیدن این بی قراری ها برای والدین او بســیار 
سخت است. پدر و مادر به هر پیشــنهادی عمل کرده و هر 
روشی را برای تسکین درد کودکشان امتحان می کنند. در 
این مطلب با چند روش موثر برای کاهــش درد در مرحله 

رویش دندان آشنا می شویم:
6. شیر دادن

روند رویش دندان از کودکی به کودک دیگر متفاوت است.
برخی از کودکان با مکیدن سینه مادر درد لثه شان تشدید 
یافته و از این کار امتناع می کننــد؛ اما برخی دیگر اینگونه 
نیستند. اگر کودک در حین مکیدن ســینه، تمایل به گاز 
گرفتن داشت صبور باشــید و قبل و بعد از جلسه شیر دهی 
با انگشت تمیز لثه اش را ماساژ دهید. با این کار کودک دیگر 

تحریک به گاز گرفتن نمی شود.
۷. ژل دندان درد

به توصیه متخصصین استفاده از ژل های مخصوص درد در 
زمان رویش دندان، برای کودکان بی ضرر بوده و در تسکین 
دردشان موثر اســت. ترکیبات این ژل ها روند رشد دندان 
را تســهیل و از تورم لثه ها جلو گیری می کند و درد لثه را 

کاهش می دهد.

)OTC ( ۸. استفاده از نسخه های
شما می توانید با مشورت پزشک اطفال برای کاهش درد و 
بی قراری کودکتان از استامینوفن )برای کودکان ۳ ماهه( و 
ایبوپروفن )برای کودکان ۶ ماهه( استفاده کنید. بنابراین در 
صورت لزوم می توانید از نسخه های otc )داروهایی که نیاز 

به نسخه ندارند( استفاده کنید.
عالوه بر موارد نام برده شــده می توانید از اسباب بازی های 
پولیشی دندانی و سایر دندان گیرهای کودک کمک بگیرید 
که عاری از هر گونه مواد سمی و مضر بوده و کامال بهداشتی 
و مناســب طراحی و ســاخته شــده اند. گاز زدن این ابزار 

می تواند از درد و خارش لثه کودک بکاهد.

چگونه درد رويش دندان در کودکمان را کاهش دهیم؟ )2( چه افرادی در معرض ابتال به زونا هستند؟

زيبايی

همه دختران و خانم های جوان آرزوی داشتن موهایی 
بلند و زیبارا درســر می پرورانند. داشتن موهایی سالم 
و براق زیبایی یک خانم را دو چندان می کند که برای 
داشتن آن باید صبر وحوصله زیادی داشت زیرا همان 
طور که می دانید، مو ساالنه ۶ اینچ رشد می کند. پس 
صبور باشــید و به نکاتی که در این مبحث ذکر شــده 
دقت نمایید تا موهایی سالم، بلند و زیبا داشته باشید؛ 
زیرا داشــتن موهایی بلند اما شــکننده و وزدار برای 

هیچکس خوشایند نیست.
طبق توصیه پزشکان متخصص در این زمینه، بیش از 
دو بار در هفته از مواد شوینده استفاده نکنید. در هر بار 
دوش گرفتن لزومی به اســتفاده از شامپو نیست؛ زیرا 
شست وشوی زیاد چربی ســر را ازبین  برده و در نتیجه 

موهایی خشک و بی حالت خواهید داشت.
از نرم کننده ها و ماســک های داخل یا خارج از حمام 
برای تغذیه ساقه مو اســتفاده کنید و حتی می توانید 
مواد طبیعــی مانند روغن زیتون و ســیاه دانه و روغن 
بادام را جایگزین این مواد شــیمیایی کنید. همچنین 
اســتفاده از محصوالت مناســب مخصوص بافت موها 
توصیه همه پزشکان است که بر حسب خشک یا چرب 

بودن موها می توانید آنها را تهیه کنید.
حتی االمکان هر دو ماه یکبار نوک موها را کمی کوتاه 
کنید تا بافت های مرده ســاقه مو از بین رفته و زیبایی 

مو را تحت الشعاع قرار ندهند.
از شــانه های پهن یا برس های گرد بزرگ برای شــانه 
کردن موهای بلند اســتفاده کنید. هیچــگاه موهای 
خیس و نمدار را شانه نزنید، زیرا باعث آسیب رساندن 
به ساقه مو وضعیف شدن ریشــه ها و در نتیجه ریزش 
مو خواهید شد. یک بار شــانه کردن موها در شبانه روز 
کافی اســت و تکرار این کار باعث آســیب رساندن به 
کوتیکــول موها شــده و درنتیجه از داشــتن موهایی 
لطیف و براق بی بهره خواهیــد ماند. اگر موهایتان گره 
خورده است، سعی در شــانه کردن آن نداشته باشید؛ 
ابتدا با روغن، ساقه مو را ماســاژ داده و سپس به آرامی 

شانه بزنید.
برای اینکه شــب ها هنگام خواب موهای بلندتان گره 
نخورد آنها را شل ببافید، طوری که هیچ کشیدگی در 

موها احساس نشود.
تا آنجاکه می توانید از حرارت دادن موها بپرهیزید و از 
وسایلی مانند سشوار و بابلیس و اتوی مو کمتر استفاده 
کنید. زیرا این وسایل باعث خشک شدن ساقه مو شده 

و شادابی موها را به مرور زمان از بین می برد.

چگونه موهايی بلند و زيبا 
داشته باشیم؟ )1(

کبودی ها مممکن اســت از چند روز تا چند مــاه باقی بمانند 
و شــدت آنها از خفیف تا شــدید متغیر اســت. کبودی های 
اســتخوان در زمره جدی ترین و دردناک ترین انواع کبودی ها 
قرار می گیرند و بــه طور معمول طی دو مــاه بهبود می یابند؛ 
اگرچه کبودی های اســتخوان بزرگ تر ممکن اســت به مدت 

زمان بیشتری برای بهبودی نیاز داشته باشند.
کبودی استخوان چیست؟

کبودی ها زمانی ایجاد می شوند که یک رگ خونی نزدیک به 
سطح پوست پس از یک ضربه پاره می شود. از رگ خونی پاره 
شــده مقدار کمی خون به بافت های زیر پوست نشت می کند. 
این ناحیه در ابتدا قرمز رنگ به نظر می رسد و سپس به آبی یا 
بنفش، ســبز، زرد-قهوه ای تغییر رنگ می دهد و در نهایت با 

بهبودی کبودی به رنگ طبیعی پوست بر می گردد.
کبودی ها نه تنها زیر پوســت، بلکه در حالت عمیق تر ممکن 
است در بافت ها، اندام ها و اســتخوان ها نیز شکل بگیرند. در 
شرایطی که این کبودی های عمیق تر نشــانه ای از خونریزی 

بروز نمی دهند، اما می توانند موجب احساس درد شوند.
در ســال ۱۹88، طی یک مطالعه شــرایطی کشــف شد که 
پژوهشــگران آن را ورم مغــز اســتخوان نامیدنــد. ورم مغز 
استخوان در حال حاضر به کبودی اســتخوان اطالق می شود 
تــا بازتاب دهنــده ماهیت آســیب زای این شــرایط باشــد. 

کبودی اســتخوان گاهی اوقات به نام کوفتگی اســتخوان نیز 
شناخته می شود.

تغییرات مغز استخوان در یک کبودی اســتخوان می تواند به 
واسطه عوامل زیر شکل گرفته باشد:

تجمع خون افزايش يافته: مویرگ های متسع شده به رکود 
جریان خون منجر می شود که التهاب شدید را در پی دارد.

تجمع مايع در استخوان: در آســیب های عضالنی، مایع در 
عضالت جمع می شــود و آنها را متورم می سازد. از آنجایی که 
استخوان ها سخت هســتند، پس نمی توانند متورم شوند. در 
عوض، مایعات به استخوان ها فشــار وارد کرده و به ایجاد درد 

منجر می شود.
پرخونی واکنشی: این شرایط زمانی رخ می دهد که جریان 

خون پس از یک وقفه افزایش می یابد.
شکستگی: ممکن است یک شکســتگی کوچک در الیه ای 
از استخوان، درســت زیر غضروفی در یک مفصل وجود داشته 
باشــد. ترابکول ها شــبکه ای از بافت های فیبــروزی در یک 
استخوان هســتند. یک شکستگی کامل اســتخوان به معنای 
آن اســت که تمامی ترابکول هــای اســتخوانی در آن ناحیه 
مشخص از استخوان آسیب دیده اند که موجب یک شکستگی 
می شود. کبودی اســتخوان اغلب به عنوان مرحله ای پیش از 
یک شکستگی توصیف می شــود. در این شرایط، تنها برخی از 

ترابکول ها آسیب دیده اند.
نشانه های کبودی استخوان

در ناحیه آسیب دیده به واسطه کبودی استخوان، ممکن است 
چنین نشانه هایی وجود داشته باشد:

تــداوم درد یا حساســیت پــس از بهبودی کبودی پوســت، 
تورم، تغییر در رنگ پوســت، درد مفصلــی در نزدیکی منطقه 

آسیب دیده، التهاب مفصلی و سفتی و خشکی مفصل.
درد مرتبط با کبودی اســتخوان بیشــتر از یک آسیب دیدگی 

بافت نرم طول می کشد.
انواع کبودی استخوان

سه نوع کبودی استخوان وجود دارد:
هماتوم Subperiosteal زمانی جمع می شود که خون 

زیر غشای فیبروزی که سطح استخوان را پوشش می دهد.
کبــودی Interosseous خونریزی و تــورم در فضای 
استخوانی جایی را شامل می شود که مغز استخوان قرمز و زرد 

رنگ ذخیره شده اند.
ضايعه Subchondral  که طــی آن خونریزی و تورم بین 

غضروف و استخوان زیرین رخ می دهد.
نوع کبودی استخوان در یک فرد، به محل آسیب بستگی دارد.

هماتوم Subperiosteal بیشــتر پس از یک ضربه آسیب زا 
به استخوان رخ می دهد که در مناطق پایینی بدن شایع است.

کبــودی Interosseous مــی توانــد در نتیجــه فشــار 
فوق العاده زیاد بر اســتخوان به صورت منظم شــکل بگیرد و 
بیشــتر بازیکنان فوتبال و بســکتبال و دونده ها را تحت تاثیر 

قرارمی دهد.
ضایعه Subchondral در نتیجه نیروی فشاری که سلول ها 
را نابود و غضروف و استخوان را از هم جدا می کند یا در نتیجه 
یک نیروی چرخشی ایجاد می شود و اغلب در بازیکنان فوتبال 

و بسکتبال رخ می دهد.
پرش و تاثیر دویدن روی سطوح سخت می تواند هر سه نوع از 

کبودی استخوان را ایجاد کند.
داليل کبودی استخوان

هر اســتخوانی در بدن انســان می تواند دچار کبودی شــود. 
کبودی های اســتخوان اغلب در زانو، مچ، پاشــنه پا، قوزک و 
ران گزارش شــده اند و اغلب پس از یک رویداد آسیب زا مانند 
صدمه ورزشی، زمین خوردن، تصادف با خودرو یا ضربه وارده 
از یک فرد یا یک شــیء شکل می گیرند. آســیب هایی مانند 
پیچ خوردگی که موجب رگ به رگ شدن مفصل می شود نیز 

می تواند به کبودی استخوان بینجامد.
این کبودی ها پس از فرم های آســیب زای زیــر می تواند رخ 
دهد: ضربه ای مســتقیم به اســتخوان، نیروهایی که به جدا 
شدن پوســت یا عضله از استخوان منجر می شــوند، برخورد 
دو استخوان با یکدیگر پس از آســیب های رباط )لیگامنت( و 

آسیب دیدن استخوان های مجاور. 
هر یک از این اشــکال آســیب زا دارای الگوی منحصر به فرد 
کبودی استخوان هســتند که ممکن اســت به واسطه شرایط 
پزشــکی ماننــد ورم مفاصل )آرتــروز( نیز شــکل بگیرد که 

می تواند به سایش سطح استخوان ها روی یکدیگر منجر شود.

آیا استخوان ها دچار کبودی می شوند؟

بیشــتر مردم با کبودی، تغییر رنگ و تورمی که هنگام ضربه خوردن عضالت و بافت نرم ايجاد می شــوند، آشنا 
هستند؛ اما شايد آنچه نمی دانیم اين است که استخوان ها نیز می توانند دچار کبودی شوند.

کبودی های 
استخوان اغلب در 

زانو، مچ، پاشنه 
پا، قوزک و ران 

گزارش شده اند و 
اغلب پس از يک 
رويداد آسیب زا 

مانند صدمه 
ورزشی، زمین 

خوردن، تصادف 
با خودرو يا ضربه 
وارده از يک فرد 

يا يک شیء شکل 
می گیرند
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پیشنهاد سردبیر: 
برخی سیارات بیگانه بیشتر از » نیاز حیات « آب دارند

معرفی نرم افزارمعما

 اشــکال هندســی یکی از زیبایی هــای دنیــای ریاضیات 
و هنر هستند که سال های ســال در دوران تحصیل با آن ها 
سروکار داشته ایم. همان قدر که وجود این اشکال در دنیای 
ریاضیات و آمــوزش، برای آینده  شــغلی غیرکاربردی بود؛ 
حضور آن ها در هنر، فوق العاده مهم و تعیین کننده اســت؛ 
 به طوری کــه در هنر های ســنتی و کالســیک قطعا ردی 
از اشکال و قوانین هندسی پیدا خواهید کرد؛ مانند تقارن ها 

و اشکالی که در طراحی های اصیل ایرانی دیده می شوند. 
 اما آیا تابه حال به استفاده از این اشکال هندسی در عکاسی 
 هم فکر کرده ایــد؟ آن هم نه به صــورت رد پــا، بلکه تمام 
و کمال. Shapical اپلیکیشــنی بســیار جالب در زمینه  
عکاسی اســت که توســعه دهندگان آن با خالقیتی جالب 
و بدیع، اشــکال هندســی را وارد دنیای عکاســی موبایل 
 کرده اند و باید اعتراف کنیم که ایده  آن ها بسیار موفق از آب 
درآمده اســت. این ســبک به ویژه برای عکاسان هنری که 
عالقه به ثبت عکس هایی خاص و متفــاوت دارند، می تواند 

بسیار جذاب و هیجان انگیز باشــد؛ تنها کمی ذوق و سلیقه 
الزم است تا بتوان از ترکیب این اشــکال هندسی با دنیای 

اطراف، خروجی های فوق العاده ای به دست آورد. 
شما در Shapical بیش از۳۰۰ شکل هندسی و قالب های 
متفاوتــی در اختیار خواهید داشــت که هنگام عکاســی، 
روی دوربین گوشی ظاهر می شــوند و می توانید با تنظیم 
 ســوژه  عکس در قاب این اشــکال، تصاویر بســیار خاصی 
 به ثبت برسانید. رابط کاربری برنامه ســاده و گویا طراحی 
شــده اســت؛ به طوری که حتی در اولین مراجعــه به آن، 

به سرعت متوجه بخش های اصلی برنامه خواهید شد. 
این برنامــه دارای تنظیماتی دقیق و متناســب با اشــکال 
 هندســی اســت که به کمک آن می توانیــد محیط داخل 
 یا خارج اشکال اضافه شــده را روشــن تر یا تاریک تر کنید 
و جلوه  خاصی به آن ها ببخشــید؛ کامال مشخص است که 
 تغییر نور و روشــنایی عکس تا چه حد اشــکال هندسی را 
با تصاویر، همخوان و متناســب خواهد کرد. این اپلیکیشن 
در دو نسخه  پولی و رایگان منتشــر شده است که در نسخه  
رایگان آن به۲۰۰ شکل هندسی دسترسی خواهید داشت. 
   goo.gl/IXLOQM  بــرای دانلــود می توانیــد از لینــک

استفاده کنید.

معمای  2018
در یک عدد 5 رقمی اگر عدد 6 را ســمت چپ عدد 
قرار دهیم تا یک عدد 6 رقمی حاصل شــود 4 برابر 
 زمانی می شــود که عدد 6 را ســمت راســت قرار 

داده ایم، آن عدد چیست؟
جواب معمای 2017

شما فقط یک بار می توانید از عدد 956۳5874عدد 
۳15 را کم کنید چون بعد از ایــن تفریق به حاصل 
956۳5559 می رسید و ســوال از شما نخواسته که 

از عدد 956۳5559 نیز عدد ۳15 را کم کنید.
در صورت ســوال هم یه راهنمایی شده و گفته بدون 

کمک گرفتن از عملیات تقسیم.
کســانی که به معمای ۲۰17  پاســخ صحیح 

داده اند:
- امیر احمد آقاجانی 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.

 :Shapical اپلیکیشن

تلفیق عکاسی با اشکال 
هندسی در اندروید    

قارچ جادویی به کمک بیماران 
سرطانی می آید!

 تحقیقـــــات جدیـــــد کـــــــه در مجلـــــه
 Journal of Psychopharmacology منتشــر 
شده، نشــان می دهد که یک دوز از psilocybin که 
یک ماده روانگردان است، افسردگی، اضطراب و دیگر 
مشکالت عاطفی در بیماران مبتال به سرطان پیشرفته 
را کاهش داده و احســاس خــوب بــودن را به مدت 

چندین ماه در این افراد زنده نگه می دارد.
محققان از مرکــز پزشــکی NYU Langone طی 
یک پژوهــش جدید که بــر روی ۲9 نفر انجام شــد، 
نشــان داده اند که یک بار درمان بــا psilocybin به 
 سرعت می تواند ناراحتی های عاطفی را به مدت 6 ماه 
و تا8۰ درصد تسکین دهد. شــرکت کنندگان در این 
آزمایش همگی دارای افســردگی و اضطراب، فشــار 
خون و ضربان قلب باال بودند. محققان در یک پژوهش 
 مشــابه که در دانشــگاه جان هاپکینز انجام شد نیز 

به همین نتیجه دست پیدا کردند. 
از آنجــا کــه psilocybin یک ماده ممنوع اســت، 
محققان آمریکایی برای انجام این آزمایشات نیازمند 

مجوز رسمی بودند. 
در طول هر جلسه، شــرکت کنندگان بر روی نیمکت 
دراز کشیده، چشــم بند می زدند و به موسیقی گوش 
می دادند. محققان از این بیماران خواســتند تا بر روی 
تجربیات درونی خود متمرکز شوند. پیگیری و تجزیه 
 و تحلیل های بعدی نشــان داد که درمان بیماران تنها 
بــا یــک دوز از psilocybin می توانــد نتایج فوری 
و مطلوب داشــته باشــد. این دارو عالوه بر سرکوب 
احساســات ناامید کننــده، غم و اندوه و افســردگی، 
 می توانــد کیفیت و معنــای زندگــی، پذیرش مرگ 

و خوش بینی را در بیماران افزایش دهد. 
بعد از انجــام ایــن پژوهش چنــد نفر از ایــن افراد 
 بــه احســاس معنویــت، افزایــش نــوع دوســتی 
و داشــتن آرامــش غیرمعمــول اذعــان داشــتند. 
ایــن دارو دارای عــوارض جانبــی نبــوده و تنهــا 
 تعــداد اندکــی از افــراد دچــار تهــوع، ســردرد 
 و اضطراب، درمان نشده بودند که اکثر آنها نیز به دلیل 

پیشرفته بودن مرحله سرطان فوت شدند.
محققان هشــدار می دهند که بیماران برای استفاده 
از ایــن قارچ های جادویــی حتما می بایســت با یک 
 پزشک و یک مشــاور آموزش دیده مشــورت کنند 
و psilocybin را به صورت ســرخود مصرف نکنند، 
به خصوص افــراد مبتال به اســکیزوفرنی و همچنین 

نوجوانان.

 دومیــن مــردی کــه در ســال 1969 به مــاه قــدم گذاشــته بــود، اکنون 
 در بیمارســتانی در نیوزلند بســتری شــده اســت. بــاز آلدرین 86 ســاله که 
 در سفری ســیاحتی به قطب جنوب با مشــکالتی روبه رو شــده بود، بالفاصله 
به بیمارســتانی در کریس چرچ نیوزلند منتقل شــد. به گفته بنیاد علوم آمریکا، 
اگرچه در ریه های آلدرین آب وجود دارد، اما به خوبــی به آنتی بیوتیک واکنش 

نشان داده و به صورت شبانه روزی تحت نظارت است. 
همچنین حال عمومی این فضانورد کهنه کار خوب عنوان شده است. 

آلدرین در یک گروه گردشگری برای بازدید از ایستگاه قطبی آموندسن - اسکات 
 در قطب جنوب در حال ســیاحت بود، اما به تشخیص پزشکان توسط هواپیمای

 LC-130s که به اســکی برای فرود در قطب مجهز اســت، به نیوزلند فرستاده 
 شد. به گفته پزشکان، بسیاری از بازدیدکنندگان از ایستگاه آموندسن - اسکات 
 در قطب جنوب با تغییــر ناگهانی ارتفاع مشــکل پیدا می کنند و بســته به دما 
و فشار جوی ممکن است فشار مشابه ۳/۳ کیلومتر باالی سطح دریا را حس کنند 

که کاهش چشمگیری در سطح اکسیژن را باعث می شود. 
از جمله این بیماری ها می توان به کوه گرفتگی حاد یا ادم ریوی ناشــی از ارتفاع 

باال ) HAPE ( اشاره کرد.

 بر اســاس تحقیقات صورت گرفته، گیاهان زیرآبی همچون گیاهان خشکی 
از طریق گرده افشانی تکثیر می شوند. 

تا پیش از این تصور می شد که فرآیند گرده افشانی گیاهان با تکیه بر جریان 
آب انجام می شــود، اما حاال مشخص شــده که در زیر آب های جهان فرآیند 

گرده افشانی از طریق » زنبورهای دریایی « صورت می گیرد.
محققانی از دانشــگاه ملی مکزیک با اســتفاده از سیســتم های پیشــرفته 
 فیلمبــرداری در زیــر آب گونــه ای از علــف هــای دریایــی موســوم 
به Thalassia testudinum را زیر نظر قرار داده و در کمال حیرت متوجه 
شــدند انواعی از جانوران بی مهره بیشتر از آنکه به ســراغ گیاهان بدون گل 
بروند خود را به شــاخه های گلدار این نوع گیاه نزدیک می کنند و این دقیقا 
 همان کاری اســت که زنبورها در خشــکی برای عمل گرده افشــانی انجام 
 می دهند. در ایــن مطالعه به وضوح دیده می شــود که جانــوران مورد نظر 

با نزدیک شدن به گل های گیاهان، گرده آنها را با خود حمل می کنند.
 نکتــه جالب اینجاســت که محققــان پیش تر ایــن جانوران را شناســایی 
کرده بودند، اما هرگز تصور نمی کردند که نقشــی در گرده افشــانی گیاهان 

زیرآبی داشته باشند.

 تخمین بی سابقه دانشمندان درباره » تکنوسفر « یا به عبارتی تمام فناوری ها 
و ساخته های دســت بشــر بر روی زمین به رقم خیره کننده۳۰ تریلیون تن 

رسیده است!
 به طور کلی تکنوســفر شــامل تمام ســاخت و ســازهای روی زمین از قبیل 
 پل ها، جاده ها و ساختمان هاســت. همچنین تمامی فناوری های کوچک تر، 
لباس ها و حتی کتاب ها را نیز دربرمی گیرد. نکته جالب اینجاســت که در این 

تخمین کلی حتی زباله های تولید شده توسط بشر نیز لحاظ شده است. 
 از آن گذشــته تغییرات صورت گرفته در محیط زیســت بــرای تامین انرژی 
و غذای مردم جهــان نظیر معــادن و مزارع نیز بــه عنوان بخشــی از عناصر 
تشکیل دهنده ســاخت و سازهای دست بشر و شــکل گیری رقم۳۰ تریلیون 
 تنی نیز حساب شده اســت. این محاسبه بی ســابقه با همکاری۲۰ دانشمند 

و به سرپرستی دانشمندانی از دانشگاه لستر بریتانیا صورت گرفته است.
اما این رقم چگونه به دست آمده است؟ دانشمندان از نتایج مربوط به مطالعات 
مختلفی اســتفاده کرده اند که در حوزه امور دریایی و محیط زیســت خشکی 
 صــورت گرفته اســت. درصورتی که این تخمیــن دقیق باشــد باید گفت که 

در هر مترمربع از زمین5۰ کیلوگرم ساخت و ساز دست بشر وجود دارد.

دومین مردی که بر ماه قدم نهاد 
بستری شد

کشف زنبورهای زیرآبی 
با قابلیت گرده افشانی!

وزن کل ساخت و ساز بشر در زمین 
به ۳0 تریلیون تن رسید!

ماه گذشته هوآوی یک مدل جدید به برند آنر ) Honor ( که از برندهای 
زیرمجموعه این شــرکت اســت اضافه کرد؛ این مدل آنر ۶X نام داشت.  
حال به نظر می رســد این تولیدکننده چینی گوشی های هوشمند قصد 
 دارد انتخاب را برای کاربرانش گســترده تر هم بکنــد و یک مدل جدید 
 Honor 6S و اقتصادی تــر هم به بازار عرضــه کند. این مدل احتمــاال 

خواهد بود و قیمتی معادل با1۲۰ یا1۳۰ دالر خواهد داشت. 
 ســایر اطالعات این گوشــی هنوز تا حــدی برای مان مبهم اســت، اما 
 از تصاویــر و اخباری که تا بــه حــال در اختیار داشــتیم می دانیم که 
 در این مدل خبری از دوربین دوتایی نیســت. خود این موضوع می تواند 

به تنهایی باعث کاهش قابل توجه هزینه تولید این مدل شود. 
به این شــکل خیلی از کارشناســان حدس می زنند که سایر مشخصات 
میان Honor 6X و Honor 6S مشــترک باشند. به این شکل احتماال 
این گوشــی صفحه نمایش ۵/۵ اینچی FHD، پشــتیبانی از اینترنت 
 ۴G و باتری۳۳4۰ میلی آمپرســاعتی دارد. شایع اســت که این گوشی 

تراشه اسنپ دراگون 4۳5 دارد و در ژانویه سال ۲۰17 عرضه می شود.

 رییــس انجمــن فروشــندگان ســیم کارت، گوشــی موبایل 
و تجهیزات جانبــی از افزایش1۰ درصدی قیمت گوشــی های 

تلفن های همراه به دنبال نوسانات اخیر نرخ ارز خبر داد.
افشار فروتن اظهار کرد: طی روزهای گذشته براساس نوسانات 
نرخ ارز در بازار گوشــی های تلفن همراه نیــز تغییراتی صورت 
گرفته و به عنــوان مثال در خصوص نحــوه خرید و فروش رایج 
در بــازار در موارد متعددی فروشــندگان عمده بــه جای آنکه 
تسویه حساب های خود را در مدت زمان چند روزه انجام دهند، 
 به صورت نقدی انجــام داده و با توجه به قیمت ها و متناســب 
با شرایط بازار ارز قیمت را تعیین می کنند. وی با ابراز امیدواری 
نســبت به کاهش نرخ ارز عنــوان کرد: تا روز پنج شــنبه هفته 
گذشــته قیمت گوشــی های موبایل حدود1۰ درصد افزایش 
داشته اســت که امیدواریم از این پس با کاهش نرخ ارز قیمت 
 گوشــی های تلفن همراه نیز کاهــش پیدا کند و بــازار موبایل 

از شرایط رکود خارج شود.

برای کاربران این روزهای دستگاه های هوشمند، قابلیت هایی همچون 
کنترل از راه دور دستگاه می تواند بسیار جالب و کاربردی باشد.  در این 
بین اپلیکیشــن هایی نیز برای این منظور تولید شده اند که از محبوبیت 
خاصی نیز برخوردارند. اما ممکن اســت خطراتی نیز در ورای استفاده از 
چنین قابلیت ها واپلیکیشن ها نهفته باشــد که می بایست مورد توجه 
قرار گیرد. در همین رابطه، یکی از شــرکت های فعــال در حوزه امنیت 
موبایلی بــه نــام Zimperium اخیرا چند نمونه از مشــکالت امنیتی 
 مهم برای کاربران اندورید را کشف کرده اســت که یکی از آن ها مربوط 

به اپلیکشنی است که بیش از۲۰ میلیون بار دانلود شده است. 
 تیــم Sand Studio که طراحــی اپلیکیشــن AirDroid را بر عهده 
داشته است، حدود شش ماه پیش توسط شرکت امنیتی نام برده از این 
آسیب پذیری باخبر شد و وعده داد که این مشکل با عرضه نسخه4/۰ این 

اپلیکیشن برطرف خواهد شد.  
 Zimperium اما پس از عرضه این بروزرســانی در ماه گذشته، شرکت
 عنوان کرد کــه همچنان این آســیب پذیری ها بــدون تغییر و اصالح 
 باقی مانده اند و از این رو، تصمیم به افشــای عمومــی آن در فضای وب 
و در میان کاربران گرفت. یافته های این شرکت نشان می دهد که چگونه 
خرابکاران و هکرها می توانند از قابلیت های تعبیه شــده در این برنامه 
برای دسترسی به اهداف خود اســتفاده کنند.  همان طور که می دانید، 
کاربران اندروید از یک درخواســت HTTP رمزگذاری شده برای اجازه 
 دسترسی به دســتگاه و ارســال آمارهای مربوط به مصرف آن استفاده 
 می کنند.  حال نکته اینجاســت کــه این رمزگذاری در اپلیکیشــن ها 
به صورت ثابت و بدون تغییر باقی می ماند و این یعنی هر فردی که از آن 
استفاده می کند، همان رمزها را در اختیار دارد. هکرها با استفاده از این 
رمز می توانند درخواســت تشــخیص هویت را قطع کرده و به اطالعات 
مربوط به اکانت های خصوصی همانند ایمیل ها و پســوردهای مرتبط 
 با حســاب های اندرویدی دسترسی داشته باشــند. همچنین، هکرها 
 می توانند از این طریق ســایر برنامــه های مخرب خود را در دســتگاه 
 مورد نظــر نصب کنند. جای بســی تامــل دارد که توســعه دهندگان 
نرم افزارها، به جای توجه به کاربران و در نظر گرفتن مســایلی همچون 

حافظت از اطالعات آن ها اهداف دیگری را در سر بپرورانند.

گوشی ارزان قیمت جدید هواوی 
در راه است

 قیمت گوشی موبایل
 10درصد باال رفت

بیش از 20 میلیون دستگاه اندرویدی 
در معرض خطر هک

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

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

با سالم. زبان فارسی در ویندوز من نیست. ویندوز 
هفت دارم. لطفا راهنمایی کنید چطــور می توانم آن را 

فعال کنم. با تشکر
Valeh.****1367@yahoo.com

با سالم خدمت شــما خواننده محترم. برای این کار روی دکمه 
 Control Panel ویندوز در نوار پایین کلیک کنید و عبــارت
را انتخاب کنیــد. پس از آن که Control Panel باز شــد باید 
 ,Clock, Language یا Region and Language گزینه 
 Region and Language بعــد  و   and region
 را انتخــاب کنیــد. در پنجــره بــاز شــده بــه ســربرگ 
Keyboards and Languages برویــد و در آن جــا روی 

دکمه …Change Keyboards کلیک کنید. 
در وســط پنجره باز شــده زبان هایی که در ویندوز شما نصب 
هســتند، قابل مشــاهده اســت. اگر در بین آن ها اثری از زبان 

فارسی نمی بینید روی دکمه …Add کلیک کنید. 
 در وســط پنجره جدید فهرســتی وجود دارد کــه باید در آن

 Persian را پیــدا کنیــد. روی + کنــار آن کلیــک کنیــد 
تا زیرمجموعه آن باز شود. 

عبارت Keyboard را که از زیرمجموعه های Persian اســت 
 Persian پیدا کرده و روی + کنار کلیک کنیــد و چک عبارت

را بزنید. 
حاال تمام پنجره های باز شــده را Ok کنید و به محیط ویندوز 
برگردید، باید در نوار پایین در ســمت راســت دســتور زبان ها 
را ببینیــد کــه به طــور پیش فــرض روی En یا همــان زبان 
 انگلیســی قرار دارد. روی آن کلیک کنید و Fa را انتخاب کنید 

تا صفحه کلید شما فارسی شود.

پرسش و پاسخ

 فناوری

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

همان طور کــه در اصطالح عامیانه گفته می شــود، هر چیزی 
 زیادی آن بد اســت، منطقی به نظر می رســد اگر این مثال را 
در مورد آب نیز بــه کار ببریم. از آنجا که ســیاره پروکســیما 
قنطورس b به تازگی در ماه آگوســت ســال جاری کشف شد، 
 شــباهت این ســیاره به زمین در رسانه ها بســیار مورد توجه 
 قــرار گرفت. آیا این ســیاره واقعــا مثل زمیــن دارای کوه ها، 
اقیانوس ها، قاره های ســبز و اتمسفری مناســب برای حیات 
فرازمینی است؟ یا اینکه جهنمی خشــک و بی آب علف است 
 که تحت تابش مداوم تشعشعات ســتاره اش قرار گرفته است؟

در واقع سیاره پروکســیما b به وســیله تاثیری که بر گرانش 
ستاره پروکســیما قنطورس وارد می کند تشخیص داده شده 
 اســت، به این معنی که مدار ســیاره باعث حرکاتی زیگزاکی 
 در ستاره اش شــده و به این وســیله ما از وجود یک سیاره که 
 به دور این ســتاره مــی گردد، پی مــی بریم. در حــال حاضر 
ما فقط جرم و دوره مداری پروکسیما b را می دانیم، اما همین 
 دو ویژگی هم بــرای ما هیجان انگیز اســت، زیرا این ســیاره 
 نه تنها تقریبا قطری بــه اندازه زمین دارد، بلکــه در فاصله ای 
از ســتاره اش قرار دارد که دمای سطح آن برای مایع ماندن آب 

مناسب است.
بر روی زمین که آب به صــورت مایع وجــود دارد، حیات نیز 
هست و اگر بر روی سطح پروکســیما b، آب باشد ممکن است 
 که آن نیز مایع باشــد و به همین ترتیب احتمال وجود حیات 

در آنجا بسیار باال می رود. اما تاکنون هیچ مدرکی دال بر اینکه 
در آنجا آب وجود داشته باشد، به دست نیامده است و این سیاره 
در حال حاضر صرفا فقط روی کاغذ پتانسیل زیست پذیر بودن 
را داراست. در تحقیقاتی جدیدی که توســط اخترفیزیکدانان 
دانشــگاه برن در حال انجام است، این مشــکل با مدل تکامل 
 ســیاره ای برطرف شــده اســت. آنهــا متوجه شــده اند که 
 ستاره های موسوم به کوتوله ســرخ معموال سیاراتی صخره ای 
 ) سیاراتی که مانند زمین از سنگ و فلز ساخته شده اند ( دارند. 
 نکتــه ی دوم این اســت کــه این ســیارات به احتمــال زیاد 

حاوی مقادیر بسیار زیادی از آب هستند.
 یان الیبــرت از مرکز حیات فضایــی ) CSH ( دانشــگاه برن 
در این باره اظهار داشــت: » مدل های شبیه ســازی شده ما، 
دوره مداری و جرمی مشابه سیاراتی را دارند که به تازگی مورد 
مشــاهده قرار گرفته اند. جالب اینجاســت که ما کشف کردیم 
سیاراتی که در مداری نزدیک ســتاره های کوچک قرار دارند 
 معموال شــعاعی بین ۰/5 تا 1/5 برابر زمین را دارا هســتند. « 
 در این مقاله که در نشــریه » اختر فیزیک « منتشــر شــده، 
 این گونه اســتنباط شــده اســت کــه این ســیارات کوچک 
 با حجم زیادی از آب پوشــانده شــده اند، از طرفی آب موجود 
 در نود درصد ســیارات فرازمینی شبیه ســازی شده1۰ درصد 
از جرم کل ســیاره برآورد شــده اســت، این در حالی است که 
 زمین فقــط ۰/۰۲ درصــد از جرمش را آب تشــکیل می دهد 

 و این یعنی سیارات شبیه سازی شده در مدار کوتوله های سرخ 
به معنای واقعی مملو از اقیانوس ها هستند.

در نگاه اول این یک فرصــت باور نکردنی برای وجود اشــکال 
 تکامل پیدا کرده پیشــرفته در این منظومه هــای کوتوله ای 
 به نظر می رســد. ایــن کوتوله های ســرخ جــز قدیمی ترین 
ستاره های کهکشان ما هستند، طول عمر پیش بینی شده آنها 
حتی از عمر فعلی جهان هم بیشتر اســت ) حدود 14 میلیارد 
سال ( و این در حالی اســت که تنها ۳ میلیارد سال از زمانی که 
 حیات روی زمین شــکل گرفت می گذرد، بنابراین نسخه های

 حیات بــر روی ســیارات اطــراف کوتوله ســرخ اگــر وجود 
 داشــته باشــند زمان بــه مراتــب بیشــتری بــرای تکامل 
یا فرگشت خواهند داشــت. اما منابع عظیم آب بر روی سیارات 
 فراخورشــیدی ممکن اســت لزوما چیــز خوبی هم نباشــد. 
 ویلی بنز یکی از محققان ایــن تحقیق در این بــاره بیان کرد: 
» با اینکه آب یکی از عناصر ضــروری برای وجود حیات قلمداد 
می شــود، اما معموال مقدایر افراطی از چیزهای خوب وضعیت 
بدی را ایجاد مــی کنند. « در تحقیقات قبلی بر روی ســیارات 
 پر آب، نتیجه گیری شــد که این نوع از ســیارات احتماال آب 
و هوای بی ثباتــی دارند و این ممکن اســت مانعی بزرگ برای 
تکامل گونه های حیات باشــد. اگر چنین چیزی درست باشد، 
 شــانس وجود تمدن های فوق پیشــرفته فرازمینی بسیار کم 
 می شــود. این حقیقــت را هم بایــد اضافه کرد که ســیارات 
فرازمینی ای که مدارشان در منطقه قابل سکونت یا زیست پذیر 
) یعنی مدارشان در فاصله ای از ستاره ی مادر قرار گرفته است، 
 که دما بــرای مایع بودن آب و وجود حیات مناســب باشــد ( 
 کوتوله های ســرخ قرار دارد، آن قدر به ستاره شان نزدیکند که 
به شــدت تحت تابش تشعشــات آن قرار می گیرند. بنابراین 
 ممکن اســت تنها مکانــی که حیــات در آنجا امــکان وجود 

داشته باشد زیر الیه های ضخیم یخ باشد. 
 بنز در این بــاره می گویــد: » مطالعــه بر روی ســیاراتی که 
به دور ســتاره های بســیار کم جرم می گردند به احتمال زیاد 
نتایج هیجان انگیزی را به دنبال خواهد داشــت. این مطالعات 
می تواند باعــث افزایش آگاهی ما از شــکل گیری ســیارات، 
 تکامل و قابلیــت ســکونت در ســیارات فرازمینی شــود. «

در پایــان بــه عنــوان جمــع بنــدی می تــوان گفــت که 
 اگرچــه ما هنــوز ایــده هــای بســیاری از شــکل احتمالی 
پروکســیما b داریــم و در حال پرداختــن به آنها هســتیم، 
اما باید این را هم در نظر بگیریم که ســتاره هــای نوع کوتوله 
 سرخ، فراوان ترین نوع ســتاره در کهکشان ما هستند و اگر آنها 
ســیاره های صخره ای و هم جرم زمین داشــته باشند به بیان 
آماری میلیون ها نســخه از زمین در کهکشان راه شیری وجود 
 دارد که دقیقــا به اندازه زمیــن از آب برخوردانــد. اما آیا همه 
 این ســیارات میزبان حیات هســتند؟ در این باره ما فعال فقط 

می توانیم، حدس بزنیم.

مدل های 
شبیه سازی 

شده ما، 
دوره مداری 

و جرمی 
مشابه

 سیاراتی را 
دارند که

 به تازگی 
مورد مشاهده
 قرار گرفته اند

برخی سیارات بیگانه بیشتر از » نیاز حیات « آب دارند
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پیشنهاد سر دبیر: 
تئاتر معلوالن در ایران، روندی رو به رشد دارد

ویژه

بیش از دو هفته از اکران فیلم سینمایی یتیم خانه ایران آخرین اثر 
ابوالقاســم طالبی در اصفهان می گذرد، اما در هر سانس فقط ۴۰ 

صندلی برای تماشاگران این فیلم فاخر اختصاص داده می شود.
فیلم ســینمایی یتیم خانــه ایران ایــن روزها همزمان با ســایر 
سینماهای کشور در اصفهان نیز به روی پرده رفته است، اما تفاوت 
اینجاست که این فیلم که از جنس دردنگاری های مظلومیت ملت 
مسلمان ایران و روایتی از حدود 6 سال تاریخ حذف شده این مرز 
و بوم است آن طور که باید و شاید مورد توجه مسئوالن سینمایی 

قرار نگرفته است.
یتیم خانه ایران که بیش از دو هفته اســت از آغــاز اکران آن در 
اصفهان می گذرد میهمان ســانس صبحگاهی و یک سانس عصر 
سینما سپاهان است. اما مســئله اینجاست که این فیلم در سالن 

شماره 2 سینما سپاهان و با ۴۰ صندلی اکران می شود.
زهرا.ق شــهروند اصفهانی از جمله تماشــاگران فیلم سینمایی 
یتیم خانه ایران بوده اســت. وی با انتقاد از نوع اکران این فیلم در 
اصفهان اظهار داشت: وقتی برای تماشای فیلم وارد سالن شدیم با 
صحنه عجیبی روبه رو شدیم، این فیلم در سالنی بسیار کوچک و 

فقط با ۴ ردیف صندلی اکران شد.
وی افزود: آن طور که متوجه شــدیم این اتاق کوچک که سالن 
شماره 2 سینما ســپاهان نام گرفته نزدیک به ۴۰ صندلی دارد و 
گویا قبال محل پخش فیلم های 3 بعــدی بوده و آپارات آن نیز در 

نمازخانه سینما قرار دارد.
این شهروند اصفهانی گفت: هرکس که وارد سالن سینما می شود 
از اینکه فیلم یتیم خانه ایران در این سالن کوچک اکران می شود 
تعجب می کند، این طور به نظر می رســد که این فیلم به صورت 

خصوصی اکران می شود.
وی با اشــاره به تبلیغات کم این فیلم ســینمایی بیان کرد: اصال 
تبلیغات این فیلم کافی و مناسب نیســت، در واقع می توان گفت 
به رغم ارزشی بودن، متاسفانه این فیلم سینمایی به هیچ عنوان 

مورد توجه قرار نگرفته است.
مدیرامور ســینمایی حوزه هنری اصفهان امــا در این باره گفت: 
درســت اســت که اکران فیلم یتیم خانه ایران تاکنون در سالن 
شماره 2 سینما سپاهان بوده اما سالن شــماره یک را نیز به این 

فیلم اختصاص می دهیم و اکران تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.
مصطفی حسینی در پاسخ به این ســوال که افزایش سانس های 
اکران این فیلم و نمایش آن در ســالن اصلی ســینما سپاهان از 
چه زمانی شروع می شــود، بیان کرد: از روز شنبه 2 سانس سالن 
شــماره یک را به این فیلم اختصاص داده ایم و همچنان در سالن 

شماره 2 نیز اکران ادامه خواهد داشت.
وی درباره ظرفیت بســیار محدود اختصاص یافته به تماشاگران 
این فیلم گفت: ســالن شــماره یک ۴۰ صندلی دارد اما از لحاظ 
صوت، تصویــر و چیدمــان از ظرفیت ها و اســتانداردهای الزم 

برخوردار است.
فیلم سینمایی »یتیم خانه ایران« تازه ترین اثر سینمایی ابوالقاسم 
طالبی درباره قحطی ســال های جنگ جهانی اول در ایران است 
که در پی اشــغال ایران توســط روس ها و انگلیســی ها و تهاجم 
بی رحمانه روباه پیر و به غارت بردن منابــع غذایی مردم و ایجاد 

قحطی در ایران رخ داد.
در ایــن فیلم نقش پنهــان و آشــکار انگلیــس در از بین رفتن 
 نزدیک به نیمی از جمعیت ایران در آن ســال ها به تصویر کشیده

 شده است.
 این فیلم که پیــش از اکران با ممانعت های زیــادی برای پخش

 روبه رو شد  سرانجام به روی پرده سینماها رفت و  توانست رسالت 
بسیار ســنگینی را در ارائه تصویری شــفاف و بی پرده از جنایت 
عظیم و فجیع انگلیســی ها در ایران به نمایش بگذارد. تماشای 
این فیلم می تواند تاثیر  بسزایی در آشــنایی با واقعیت های تاریخ 

کشورمان داشته باشد.

صداپیشه پســر عمه زا از جزئیات ساخت سری جدید مجموعه 
کاله قرمزی گفت.

محمدرضا هدایتی بازیگر تلویزیون و صداپیشــه پسرعمه زا در 
مجموعه کاله قرمزی، در خصوص ســاخت ســری جدید کاله 
قرمزی گفت: صحبت هایی برای کاله قرمزی 96 شده و احتماال  
آقای طهماسبی عروسک جدید می ســازد تا بچه ها در تمرین 
روی این عروسک ها تســت شــخصیت و صدا دهند و در آخر 
 یکی از آنها انتخاب و به بقیه عروسک ها اضافه خواهد شد.  وی

 ادامه داد: ما در این ســال ها عروســک های زیادی داشتیم که  
بعضی از آنهــا هنوز هســتند و بعضی هم تغییــر کردند. هنوز 
ساخت کاله قرمزی شروع نشده و  فعال صحبت ها شروع شده تا 

به قولی آماده باشیم.
هدایتی در ادامه در خصوص فعالیت جدید عنوان کرد: در حال 
حاضرمشغول کاری نیستم. بیشــتر منتظر پروژه »ماه تی تی«  
آقای میر باقری هســتم، قرار داد بســته ام و فکر می کنم اواخر 
سال کارم شروع شود.  گفتنی اســت مجموعه تلویزیونی »کاله 
قرمزی« کاری از گروه کودك و نوجوان شبکه دو ویژه سال 96 

در جدول پخش برنامه های نوروزی این شبکه قرار گرفت.
 »کاله قرمزی« از عروســک هایی اســت که با چند نســل از 
مخاطبان سیما همراه بوده اســت و همه ساله با اتفاقات تازه ای 
به تلویزیون می  آید تا قصه ای متفــاوت از زندگی عادی مردم را  

روایت کند. 
 این مجموعه به تهیــه کنندگی حمید مدرســي،کارگردانی و 
اجرای ایرج طهماســب نوروز امسال از شــبکه دو سیما پخش 

خواهد شد.

اکران یتیم خانه ایران
در غریبخانه اصفهان!

خبرهای جدید از کاله قرمزی 96؛

 اضافه شدن چند عروسک جدید

دبیر ســی امین دوره جشــنواره فیلم کودك و نوجــوان اعالم کرد 
دومین جلســه شــورای عالی ســینمای کودك فردا برگزار خواهد 
شد.  نخســتین جلســه این شــورا یازدهم آبان ماه در اصفهان و به 
ریاســت دکتر جمالی نژاد شــهردار اصفهان و با حضور همه اعضای 
شورا تشکیل شد. در جلسه نخست تصمیماتی چون زمان برگزاری 
جشــنواره و همچنین کلیاتی از برنامه بخش نوجــوان در دهه فجر 

تعیین شد.
علیرضا رضاداد با »سینماســینما«، در مــورد برنامه هایی که پیش 
روی جشنواره اســت، گفت: »برای جشنواره فیلم کودك یک جلسه 

داشتیم و جلسه دوم آن هم فردا برگزار می شود.«
وی ادامه داد: »ما در جلســه پیش رو، برنامه دهــه فجر یعنی مرور 
بخش نوجوان جشنواره را بررسی خواهیم کرد تا جزئیات این بخش 
روشن شــود. بعد از تعیین جزئیات، جمع بندی در مورد برنامه های 

پیش رو صورت می گیرد تا براساس این برنامه ها پیش برویم.«

مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان در راستای اهداف فرهنگی آموزشی خود به برگزاری کارگاه های 
آموزشی اقدام کرده است. کارگاه آموزشی »ترسیم خط بنایی« در همین 
راســتا با هدف تعریف کامل خــط بنایی، گونه شناســی و تدوین روش 
طراحی و ترسیم خط بنایی براساس شــیوه طراحی و روش های اجرایی، 
به شکلی که به عنوان یک منبع آموزشی بتوان از آن استفاده کرد، ازسوی 
مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان برگزار می شود. این کارگاه ویژه افرادی است که با نرم افزارهای 
گرافیکی آشنایی داشته باشند که روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 1۴ 
تا 18 در محل مرکز اصفهان شناسی واقع در خیابان استانداری روبه روی 
موزه هنرهای تزئینی برگزار می شــود. عالقه مندان برای ثبت نام در این 
کارگاه می توانند به ســایت مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل سازمان 
 http://www.cois.ir فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به نشــانی

مراجعه  و یا با شماره ۰31322۴518۴ تماس حاصل کنند.

 تازه ترین خبرها از 
جشنواره فیلم کودک

برپایی کارگاه آموزشی 
»ترسیم خط بنایی«

گفتوگو

منوچهر آذر یکی بازیگران پیشکسوت ســینما و تلویزیون 
اســت که به دلیل چهره مهربان و صمیمــی اش تصویری 
ماندگار از خــود در ذهن مردم و مخاطبــان آثارش به جای 

گذاشته است.
 به گزارش ایمنا، آذر که متولد سال 1316 در نمین اردبیل 
اســت، پیش از آنکه بازیگر ســینما شود ســال ها به عنوان 
گوینده در رادیو فعالیت کرده بــود. از این هنرمند می توان 
آثار ماندگاری همچون سریال های »روشنتر از خاموشی«، 
»در چشــم باد« ، »تفنگ ســرپر«، »آشپزباشی« ، »شب 

دهم« و »پهلوانان نمی میرند« را به خاطر آورد.
 وی همچنیــن در آثــار ســینمایی مختلفــی همچــون

 اخراجی های 1 و 2 ، پر پرواز ، دل و دشــنه و پسران مهتاب 
ایفای نقش کرده است.

بهانه گفت وگوی ما با این هنرمند که به واسطه حضورش در 
شهر اصفهان و در دفتر خبرگزاری ایمنا انجام شد، نمایشی 
است که با نام »جشــن تولد فاطمه« در چهارمین جشنواره 
بین المللی تئاتــر معلوالن در اصفهان بــه روی صحنه می 
رود. منوچهــر آذر که نویســندگی و کارگردانــی این اثر را 
خود بر عهده داشته، از حضور چندین کودك معلول در این 
نمایش بهره برده اســت. وی با تاکید بر اینکه نمایش جشن 
تولد فاطمه تنها نمایش در این جشــنواره است که تمامی 
بازیگران آن معلول هســتند گفت: در این نمایش کودکان 
برای کودکان به اجرا می پردازند و برخالف بســیاری از آثار 
نمایشــی کودك در این جشــنواره بازیگران آن بزرگسال 

نیستند.
این بازیگر پیشکســوت کــه کارگردانی فیلم ســینمایی 
»بازیچه« در ســال 1371 را در کارنامه خود دارد، با اشاره 
به اینکه کودکان معلول از اســتعداد شــگرفی برای ایفای 
نقش در نمایش برخوردار هســتند عنوان کرد: باید بدانیم 

که کودکان توانخواه دارای توانمندی های بسیاری هستند 
و تفاوت آنها با دیگران تنها در نداشــتن برخــی از اعضا و یا 
درك و دریافت هاست. خداوند عاشق این کودکان است و بر 

اساس عشق آنها را خلق کرده است.
وی با تاکید بر اینکه هنر تئاتر به عنــوان ابزاری در خدمت 
بروز اســتعدادهای کــودکان توانخواه مورد اســتفاده قرار 
گرفته اظهار داشت: تئاتر درمانی به عنوان یکی از موثرترین 
راه های درمان افراد ناتوان و توانخواه در دنیا مطرح اســت. 
در این روش با ســپردن نقش و مســئولیت اجــرای آن به 
 افراد توانخواه، آنان را در موقعیتی قــرار می دهیم تا بدانند 
می توانند مفید واقع شــده و کاری انجام دهند. ضمن اینکه 
نتایج بسیار چشــمگیری از این مســئله در رفتار و عملکرد 
کودکان دیده شــده که برای خود من هم که مدتی است با 

چنین کودکانی کار کرده ام بسیار رخ داده است.
وی در پاســخ به اینکه کیفیت جشــنواره تئاتــر معلوالن 
را چگونه ارزیابی می کنــد گفت: در این جشــنواره تاکید 
می شــود که دو ســوم بازیگران نمایش های افراد توانخواه 
و بقیه اعضا افراد سالم باشــند تا بتوانند کمبودها را جبران 
کنند و فرم مقبولــی از نمایش ارائه دهند، امــا در نمایش 
جشــن تولد فاطمه شــاهد هســتیم که تمامی بازیگران 
توانخواه هســتند و حتی از کودکی که دوپا ندارد و بر روی 
دو قطعه میله ای مانند باریــک راه می رود، به عنوان عکاس 

استفاده شده است.
این بازیگر سینما و تلویزیون روند اجرای طرح تئاتر درمانی 
را رو به رشد دانســت و گفت: خوشبختانه این روش درمانی 
در ایران رو به فزونی است و حتی درمانگری که به تازگی از 
کشــور آلمان به ایران آمده و از نزدیک این طرح را مشاهده 
کرده بود، معتقد بود که این فعالیت بــا این میزان قدرت و 

بازدهی چشمگیر در کشورش وجود ندارد.
وی همچنین از روند ســاخت نمایش جشــن تولد فاطمه 
ســخن گفت و عنوان کرد: این نمایش در مرکز توانبخشی 
آفتاب در شــهر کرج و باحضــور چند کــودك توانخواه در 
این مرکز تهیه شده اســت. مدیریت مرکز آفتاب را دخترم 
و همســر ایشــان بر عهده دارند و خود بانی راه اندازی آن 
در ســال های گذشــته بوده اند که به عنوان بهترین مرکز 

توانبخشی نیز در کشور انتخاب شده است.
وی از اختصاص امکانات مختلــف برای کودکان توانخواه در 
این مرکز خبر داد و گفت: تالش شده است تا در این مرکز با 
طراحی ابزارآالت و قطعات مختلف، روند آموزشی کودکان 
با سهولت بیشتری انجام گیرد. ضمن اینکه بازیگران نمایش 
جشن تولد فاطمه نیز از میان این کودکان انتخاب شده اند 
و امکانات تمرین و ســاخت نمایش در این مرکز تخصصی 

فراهم شده است.

در حالی که ناتالی پورتمن بــه زودی با فیلم »جکی« دیده 
خواهد شــد و با این فیلم می تواند به دریافت یک اســکار 
دیگر امیدوار باشــد، اما وی هالیوود را برای بی توجهی به 

زنان در نقش های بزرگ سرزنش کرد.
ناتالی پورتمن در فیلم »جکی« ساخته پابلو الرین در نقش 
ژاکین کندی، اندکی پس از ترور همسرش جان اف کندی 
رییس جمهوری اســبق آمریکا ظاهر شده است. این نقش 
که حداقل یک نامزدی اســکار برای وی بــه همراه خواهد 
داشت از نقش های نادری اســت که کمتر نصیب بازیگری 
می شود و همین هم موجب شده تا پورتمن هالیوود را برای 

خلق نکردن نقش های بزرگ برای زنان سرزنش کند.
این بازیگــر 35 ســاله در گفت وگــو با مجلــه نیویورك 
می گوید: فیلم هایی با نقش های بزرگ برای زنان که بتواند 

حرفه آنها را ارتقا دهد وجود ندارد.
پورتمن بــا بازی در نقــش ژاکلین کنــدی، در نیمه قرن 
بیستم و فرهنگ آمریکای آن دوران قرار گرفته و باور دارد 
که موقعیت زنان سینمایی در دهه 195۰ و 196۰ بهتر بود 
و فرصت های بیشتری وجود داشــت. او می گوید با وجود 
اینکه در آن دوره جاذبه جنسی زنان مطرح بود، اما باز هم 
زنانی با شخصیت در نقطه مرکزی فیلم جای داشتند مثال 
فیلم هایی مثل »سانســت بلوار« بیلی وایلــدر و »مارنی« 
آلفرد هیچکاك بــه زنان امکان کار کــردن می دادند. وی 
می افزاید: فکر می کنم فیلم ها بیشــتر بــا تمرکز بر مردان 
سفیدپوست ســاخته می شوند و بعد یک ســری اتفاقات 

درباره زنان مختلف در فیلم می افتد.
پورتمن که ســعی کرده نقش خودش را بــا تهیه فیلم نیز 
ارتقا دهــد در اولین تجربه اش که تولیــد فیلم »جین یک 
تفنگ دارد« بود با شکست روبه روشــد. این فیلم وسترن 
در باکس آفیس هیچ موفقیتی کســب نکرد و با مشکالت 
 متعــددی در تولید روبــه رو شــد و در نهایــت پورتمن 

تایید کرد: من تهیه کننده نیستم و این استعداد را ندارم.

منوچهر آذر :

تئاتر معلوالن در ایران، روندی رو 
به رشد دارد

هالیوود برای زنان نقش های 
بزرگ ندارد

سینما

هالیوود

تلویزیون

اصغــر معینــی صالــح بازیگــر ســریال »معمای 
شــاه«معتقد اســت مجموعه »معمای شــاه« یک 

فرهنگ نامه  تصویری است.
وی ادامــه داد: وقایع این ســریال با ســند مورخان 

سرشناس نمایش داده می شود. 
کافی است مخاطبان کار را با تمام اتفاقات آن تماشا 
کرده تا با حساسیت های آقای ورزی در چگونگی به 
تصویر کشیدن وقایع تاریخی مطابق با واقعیت آشنا 

شوند.
معینــی صالح بیان کــرد: کار با آقای ورزی بســیار 
شــیرین و لذت بخش اســت. این تعاریف به دلیل 
همکاری من با او نیســت بلکه به خاطر شــخصیت 

دوست داشتنی اوست. 
ورزی به درستی می داند به دنبال چیست و به جهت 
اینکه خودش نویسنده کار اســت، اطالعات کاملی 

راجع به آن دارد. 
وی افزود: در مورد این نقش، ساعت ها با آقای ورزی 
صحبت و بحث کرده ایم. نقش مصدق بسیار پیچیده  

بوده و دارای الیه های درونی فراوانی است.
 به همین دلیل بایــد در مورد شــرایط اجتماعی و 
زندگی او، همچنین اتفاقات و وقایع تاریخی مربوط 
به او اطالعــات الزم را به دســت آورد و این موارد از 
طریق ساعت ها مطالعه، تماشای فیلم و تبادل نظر با 

ورزی به دست آمده است.
اصغــر معینــی صالــح تصریــح کرد: شــخصیتی 
را بازســازی کرده ایــم کــه حقیقــی بــوده و او را 
می شناختم. کسی که در مورد او فیلم تماشا کرده و 
مردم در مورد او و اقداماتش شناخت کافی داشته اند. 
 اما گفتنی اســت با راهنمایی آقای ورزی و تجربیات 
چندین ســاله خود تالش کردم تا ایــن کاراکتر به 

خوبی نمایش داده شود.
وی تاکیــد کــرد: قســمت درام کار کــه مربــوط 
بــه خانــواده دکتــر وزیــری و واکنش هــای آنان 
نســبت بــه جامعــه بــوده مشــخص می کنــد 
 کــه »معمای شــاه« یــک کار مســتند نیســت،
  بلکه درام اســت و وقایعی تاریخی به شــکلی کنار

 یکدیگر قرار گرفته اند که بسیار جذاب خواهد بود.
  به همیــن دلیــل تصــور می کنــم کار در دومین

  یا سومین قســمت پخش مخاطب خود را می یابد، 
 بــه شــکلی کــه بیننــدگان تــا پایــان آن را 

دنبال می کنند.

بازیگر نقش مصدق در سریال معمای شاه:

»معمای شاه« یک درام واقعی 
و جذاب است

»خانه  ما«، مستند مسابقه ای خانوادگی است که به دنبال 
نگاهی تازه به روش های متفاوت مصرف  کردن اســت. سه 
خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرج گروه ســازنده 

زندگی می کنند و با چالش هایی روبه رو می شوند.
هر خانواده ای که فکر می کند الگوی مصرف خاص خود را 
دارد، می تواند در این مسابقه شرکت کند، البته انگیزه  باال 
برای تغییر و همراه شدن با مســابقه مهم ترین امتیاز برای 

حضور در این مسابقه است.
تجربه موفق خانه مســتند اسالمی در ســاخت سری اول 
مستند مسابقه »خانه ما« و اســتقبال خوب مخاطبان از 
این برنامه سبب شد تا ساخت سری های بعدی این مستند 

مسابقه نیز در دستور کار این مجموعه قرار گیرد.
مقصد ســری دوم »خانه ما« اصفهان اســت، شهری که 
به گفته حسام اســالمی کارگردان این مســتند مسابقه 

خانوادگی از ویژگی های بارزی برخوردار است.
او در خصــوص انتخاب اصفهان می گویــد: چون اصفهان 
نسبت به شــهرهای دیگر تعداد ثبت نامی باالیی داشت، 
برای ســاخت ســری دوم انتخاب شــد که البتــه باور و 
توانایــی عمومــی اصفهانی هــا در مدیریــت اقتصادی 
 زندگی بــر جذابیــت ایــن محل بــرای برگــزاری این

مسابقه می افزود.
حسام اسالمی که کارگردانی مســتند مسابقه » فرمانده« 
را نیز در کارنامه دارد با اشــاره به تاثیرات شــهر اصفهان 
در این برنامه یادآور می شود: شــهر اصفهان چند ویژگی 
بــارز دارد؛ بناهــا و معمــاری زیبا و همچنیــن چند نوع 
طبیعت متفــاوت که در اطراف اصفهــان وجود دارد مثل 
کوهستان، فضای سبز و پردرخت و رودخانه که همه اینها 
لوکیشــن های متفاوت و جذابی را برای ما فراهم می کرد، 
همچنین اصفهان همیشــه پر از توریســت است و همین 
 موضوع فرصت های خاصی برای شرکت کنندگان به وجود 
آورده بود که می تــوان گفت از جذابیت هــای خاص این 

سری از مسابقه نسبت به سری قبلی است.
او با تعجب از انگیــزه  باالی خانواده هــای اصفهانی برای 
شــرکت در این مســابقه می گوید: انگیــزه خانواده های 
اصفهانی آن قدر باالبود که رقابت ســخت و نزدیکشان در 
این مسابقه قطعاجذابیت »خانه ما« را برای بینندگان نیز 

بیشترخواهد کرد.
علی رمضان پور دیگــر کارگردان مســابقه »خانه ما« از 
آمادگی بــاالی خانواده های اصفهانــی می گوید و معتقد 
اســت: در پیش تولیــد ســری دوم و هنــگام مصاحبه با 
خانواده های اصفهانی، با عزم و اشتیاق بی نظیری از سوی 
متقاضیان مواجه شدیم و همه برای شرکت در این مسابقه 
خیلی اظهار آمادگی می کردند، به همین دلیل ما تصمیم 

گرفتیم چالش این فصل را بیشتر کنیم.
او یک اتفاق هیجان انگیز را هم در شــب شــروع مسابقه 
بیان می کند: برای چالش بیشتر قرار شد خانواده ها 5 نفر 
 باشــند به این ترتیب دو خانواده پنج نفــره و یک خانواده 

۴ نفره انتخاب شــدند که این خانواده نیز درســت شــب 
شروع مسابقه پنج نفره شد! 

اضافه شدن فرد جدید به خانواده، چالش جدید و جدی را 
برایشان ایجاد کرد که اتفاقا خیلی خوب توانستند از پس 
آن برآمده و با فکرهای بکری که به خرج دادند وضعیت را 

به خوبی مدیریت کنند.
علی رمضان پور به تعبیر بامــزه خانواده های اصفهانی هم 
اشــاره می کند: از فردای عید فطر فیلمبرداری فصل دوم 
در اصفهان شروع شــد که خود خانواده ها تعبیر بامزه ای 

داشــتند که »ماه رمضان ما 
امســال دو ماه شــده چون 
یک ماه دیگــر هــم باید در 
زیاده روی هــا از   مســابقه 

پرهیز کنیم.«
فیلمبرداری ســری اصفهان 
یک ماهه انجام شــده اســت 
و اســالمی امیدوار اســت در 
اوایل دی ماه با در نظر گرفتن 
زمان مناســبی برای پخش از 
شــبکه های مختلف سیما به 

روی آنتن برود.
این  جایــــزه  همچنیــــن 
مســابقه که با هدف دقت در 
تصمیم گیری هــای لحظه ای 
و نحوه مقابله بــا چالش های 
آنــی ضمــن صرفه جویی و 
رعایــت الگوهــای صحیــح 
اقتصادی تعریف شــده است، 
صــد برابر پس انــداز خانواده  
برتر اســت، عالوه بر این تمام 
هزینه های جاری خانواده های 
شــرکت کننده در مسابقه نیز 
برعهده  مجموعــه  »خانه  ما« 

خواهد بود.
 با توجه به اینکه بسیاری از خانواده ها برنامه ریزی درست 
و اقتصادی برای خرج کردن و پیش بردن منافع مالی خود 
در طول زندگی روزمره ندارنــد و حتی برای کوچک ترین 
تصمیمات چون خوش گذرانی و یک مســافرت دو ســه 
روزه هم به لحاظ اقتصــادی برنامه ریزی نمی کنند در این 
مسابقه سعی شــده اســت تا برای هر مرحله یک چالش 
ایجاد شــود تا خانواده ها برنامه ریزی، دقت و سرعت عمل 

را چاشنی کار خود کنند.

از اوایل دی ماه پخش خواهد شد؛

»خانه ما«، این بار در اصفهان

مقصد سری دوم 
»خانه ما« اصفهان 

است
شهری که به گفته 

حسام اسالمی 
کارگردان این 

مستند مسابقه 
خانوادگی از 
ویژگی های 

بارزی برخوردار 
است

»خانه  ما«، مستند مســابقه ای خانوادگی است که 
به دنبال نگاهی تازه بــه روش های متفاوت مصرف  
کردن است؛ ســه خانواده در رقابتی یک ماهه به 
 خرج گروه سازنده زندگی می کنند و با چالش هایی 
روبه رو می شوند؛ مقصد این مسابقه این بار اصفهان 

است.
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پیشنهاد سردبیر:
درخشش دانش آموز بروجنی در مسابقات جهانی حساب ذهنی

قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه  ۳۱۰ کیلومتر بزرگراه در 
اســتان وجود دارد، عنوان کرد: دولت در راستای توسعه جاده های 
اســتان چهارمحال و بختیاری گام های بلندی برداشته است. وی 
عنوان کــرد: یکی از مهم تریــن عوامل افزایش تصادفــات در این 
اســتان دو خطه بودن جاده های این اســتان اســت که دولت در 
مسیر چهار خطه کردن  آنها وارد شــده است.  استاندار تاکید کرد: 
چهار خطه شــدن جاده ها جدا از کاهش تصادفات موجب توسعه 
 سرمایه گذاری و نیز گســترش حمل و نقل جاده ای می شود.  وی 
بیان کرد: توسعه جاده ها، زمینه ساز توسعه بخش های مختلف از 

جمله گردشگری، صنعت و...  است.
استاندار ادامه داد: توسعه جاده ها، زمینه ورود گردشگر و مسافر را 

به استان افزایش می دهد.

گردهمایي بزرگ انقالبیون جوان در ســالن فارابي دانشکده علوم 
برگزار خواهد شد. این گردهمایي با سه هدف؛ بیعت با آرمان هاي 
امام)ره(و انقالب، همگرایي و تعامل و وحدت بین تشکل ها) عطف 
به ســخنان رهبر انقالب در تاریــخ ۱۳۹۵/۴/۱۲( و اعالم آمادگي 
برای  خنثي سازي توطئه هاي استکبار حتي خارج از مرزها برگزار 
خواهد شد. در این گردهمایي حجت االسالم و المسلمین نکونام، 
نماینده ولي فقیه در استان و مجتبي باســتان، کارشناس مسائل 
راهبردي و کالن سیاسي حضور خواهند داشت و به ایراد سخنراني 

مي پردازند.

فرماندار شهرســتان کوهرنگ گفت: به دنبال بارش دو روز گذشته 
۴۳ روستای شهرستان که گرفتار  برف و سیالب  شده و در محاصره 
برف قرار گرفته بودند بازگشایی شــدند . مرتضی زمانپور با اشاره 
به مسدود شــدن گردنه عسل کشــان در محور ارتباطی دهستان 
موگویی به چلگرد گفت : محور ارتباطی این منطقه با ۱۴ روســتا 
به دلیل برفگیر بودن ، همه ساله با بارش اولین برف به مدت شش 
ماه بسته می شود .  وی میزان کنونی برف درگردنه عسل کشان را 

بیش از ۵۰ سانتی متر اعالم کرد.
زمانپورگفت: با تمهیدات اندیشــیده شــده برای تامیــن آذوقه و 
سوخت مصرفی روستاییان مناطق برفگیر شهرستان، محدودیت 
و نگرانی وجود ندارد و سوخت فسیلی مناطق روستایی شهرستان 
کوهرنگ در اوایل پاییز تامین شــده اســت.  شهرستان کوهرنگ 

مهم ترین کانون بارشی چهارمحال و بختیاری است .
بر اساس اعالم سازمان هواشناسی استان در روزهای بارانی گذشته 

۲۲۰ میلی متر بارش در ایستگاه کوهرنگ به ثبت رسیده است.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان گفت: ۱۰ فیلم 
کوتاه از فیلم ســازان چهارمحال و بختیاری به دهمین جشــنواره 

سراسری فیلم کوتاه دینی رویش ارسال شد.
محسن باقری دستگردی اظهار کرد: ســه اثر از تازه ترین تولیدات 
حوزه هنــری چهارمحال و بختیــاری با عناوین  فیلم داســتانی 
»جوجــه... پر « به کارگردانی »فرشــاد صالحی«، انیمیشــن »نو 
کات« به کارگردانی »ســمیه محمدیان« و انیمیشن »مسافر« به 
کارگردانی »جمال اسکویی« به  دهمین دوره جشنواره فیلم رویش 

ارسال شده است.
وی افزود: فیلم »زیر پوســت بــرف« به کارگردانی لیــال وفادار و 
»عروسک ســکوت« به کارگردانی ســولماز همت زاده نیز دو اثر 
دیگری هســتند که به تهیــه کنندگی انجمن ســینمای جوان  

شهرکرد به دهمین جشنواره رویش ارسال شده اند.
باقری اضافه کرد: فیلم داستانی »آن ســوی جاده« به کارگردانی 
»رضا علوی اشکفتکی«، فیلم داســتانی» تخته سیاه تفنگم، گچ 
سیاه فشنگم «به کارگردانی» احســان غیبی پور حاجیوند«، فیلم 
مستند »آب، خاک، آتش، باد «به کارگردانی »حمید علیدوستی« 
و مجموعه فیلم های مســتند حســن جوانبخت از پیشکسوتان 
فیلم سازی استان دیگر آثاری است که از چهارمحال و بختیاری به 

دهمین جشنواره دینی فیلم رویش ارسال شده است . 
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری گفت: جشنواره فیلم 
کوتاه دینی رویش محلی برای شناسایی قابلیت سینمای دینی در 
ابعاد ملی است  و تالش می کند تا بتواند فیلم سازان سراسر کشور 
را که آثارشان مفاهیم و مضامینی چون دین، اخالق، امید و سبک 
زندگی ایرانی اســالمی را ترویج می کند به جامعه سینمایی کشور 

معرفی کند..
دهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش از سوی حوزه هنری 
انقالب اسالمی در قالب های داستانی، مســتند و پویانمایی در دو 
بخش ملی و جوانه های رویش به صورت رقابتی از ۲7 تا ۳۰ دی ماه 

۱۳۹۵ در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

سه اثر از محمد رسول عسگری هنرمند اســتان با رویکرد مسائل 
فرهنگی به دومین جشــنواره بین المللی پوســتر شنزن چین راه 
یافت. در دومین دوره این جشــنواره، طرح هایی از طراحان جهان 
و استعدادهای نوشکفته جمع آوری شــده است که برای تشویق و 

نوآوری با هدف »تغییر طراحی آینده« رقابت می کنند. 
استفاده از طراحی پوستر در فضاهای فرهنگی، اجتماعی، تجاری و 
رسانه های جدید، کمک برای ارائه یک پلتفورم عملی برای طراحی 
پوســتر، و ارتقای تبادل بین المللی بین رشته طراحی و موسسات 

آموزشی از دیگر اهداف برپایی این جشنواره بین المللی است.
دومین جشنواره بین المللی پوســتر شنزن چین، اواخر آذر امسال 

در موزه ملی شنزن  چین برگزار می شود.

استاندار خبر داد :

۳۱۰ کیلومتر بزرگراه 
در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

به مناسبت روز دانشجو؛

گردهمايي بزرگ »انقالبیون جوان« 
در دانشگاه شهرکرد برگزار می شود

بازگشايی روستاهای گرفتار
در برف و سیالب شهرستان کوهرنگ

۱۰ فیلم از استان به جشنواره فیلم 
رويش ارسال شد

راهیابی آثار هنرمند بام ايران 
به جشنواره بین المللی پوستر چین

مدیرکل صنعــت، معدن و تجــارت اســتان در آیین تجلیل 
 از صادرکنندگان نمونه اســتان گفت: از ابتدای ســال جاری 
تا کنون 7۱ میلیون دالر انواع کاال از اســتان به خارج از کشور 
صادر شد که نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ۱8 درصد 

رشد داشته است. 

ســید نعیم امامی، لوازم خانگی را عمده محصوالت صادراتی 
اســتان بیان کرد و افزود: خوراک آبزیان، ســیمان، کاشی و 
سرامیک، شیر خشــک، چینی آالت بهداشتی، ورق فوالدی، 
بادام، نمد، شــکالت، موکت و ظروف یکبار مصرف پالستیکی 
از دیگر کاالهاست که به کشورهایی از جمله عراق، افغانستان، 
 ازبکســتان، هند، پاکســتان، آذربایجان و کویت فرســتاده 
شده اســت.  وی با بیان اینکه توان صادرات واحدهای تولیدی 
اســتان ۹۰ میلیون دالر اســت پیش بینی کرد: این میزان تا 

پایان سال جاری به ۱۰۲ میلیون دالر برسد. 
امامی با اشــاره به افزایش ۵8 درصدی میــزان معافیت  های 
گمرکی واردات ماشین  آالت صنعتی نســبت به سال  گذشته 
اضافه کرد: فعالیــت واحد های صنعتی اســتان مانند صنایع 
فوالد که در ســال جاری به بهــره برداری رســیدند نیازمند 

سرمایه گذاری با ارزش افزوده مناسب است.
گفتنی است در آیینی با حضور مجتبی خسرو تاج معاون و قائم 
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت و رییس کل 
سازمان توسعه تجارت ایران در شــهرکرد، از صادر کنندگان 
نمونه استان شامل 7 صادر کننده برتر، ۴ خادم صادرات و یک 

ارگان نمونه در بحث صادرات تجلیل شد.  

مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد :

صادرات 7۱ میلیون دالری کاال از استان

اخبار

 جمشــید آل مومن رییــس اتحادیه میــوه و تره بار اســتان
 اظهار کرد: در حال حاضر قیمت میوه و تره بار مناســب است 
اما با توجه به بارندگی ها و ســرمای اخیر شاید تاثیر جزئی بر 
قیمت میوه به وجود آید. وی با اشــاره به اینکه قیمت میوه در 
بازار استان در حال حاضر مناسب اســت، گفت: قیمت میوه 

نسبت به سال گذشته با کاهش دو درصدی مواجه بوده است.
آل مومن افــزود:  در حال حاضر قیمت هــر کیلوگرم پرتقال 
 تامســون شــمال در بازار از ۲۵۰۰۰ تــا ۳۵۰۰۰ ریال،  هر 
کیلو گرم پرتقال جنوب ۴۵۰۰۰، هر کیلوگرم نارنگی ۳۰۰۰۰ 
ریال و هر کیلوگرم کیوی مرغوب ۳۵۰۰۰ ریال  است. رییس 
اتحادیه میوه و تره بار اســتان با تاکید براینکه موضوع گرانی 
میوه  در بازار وجود ندارد، تصریح کرد: خوشــبختانه امسال 
تولیدات میوه و تره بار در کشور خوب بوده و قیمت آن نسبت 
به سال گذشــته  تا حدودی با کاهش روبه رو بوده است. وی 
اظهار کرد: با توجه به اینکه شب یلدا در پیش است، مرکبات و 
انار با تقاضای باالیی در بازار روبه رو بوده و قیمت هرکیلوگرم  
انار حدود ۴۵۰۰۰ ریال اســت. آل مومن خاطرنشــان کرد: 
هندوانه شــب یلدا نیــز به دو صــورت انباری و تــازه تامین 
می شود به طوری که هندوانه انباری قیمت کمتری دارد. وی 
با بیان اینکه بازرســان اتحادیه، قیمت میوه و تره بار را در بازار 
کنترل کرده و درصد ســودها را رصد می کنند، تصریح کرد: 
اداره بازرسی، تعزیرات و  مجامع امور صنفی با هرگونه تخلف 
در صنف میوه و تره بار برخورد خواهنــد کرد. رییس اتحادیه 
میوه و تره بار استان با اشــاره به اینکه قیمت تره بار نیز گران 
نشده اســت، بیان کرد: تره بار با همان قیمت تابستان در بازار 
وجود دارد به گونه ای که  در حــال حاضر قیمت هر کیلوگرم 
ســیب زمینی در بازار از 7۰۰۰تا ۱۵۰۰۰و هر کیلوگرم پیاز 
۱۳۰۰۰ریال اســت.  آل مومن فعالیت صنف میوه و تره بار در 
اســتان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه تخلفاتی 
همچون گران فروشــی و کم فروشــی  و عدم نصب اتیکت به 

ندرت در صنف میوه و تره باراستان دیده شده است.

قیمت میوه و تره بار در بازار 
چهارمحال و بختیاری مطلوب است

معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی اســتان از تشدید 
کنترل و نظارت بر سیســتم توزیع ماهیان سردابی )قزل 
آال( در شهرستان های اســتان در پی نشت نفت خام به 

رودخانه »سرخون«  خبر داد.
دکتر محمد اسدی معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی 
اســتان روز گذشــته در گفت وگو با خبرگــزاری ایرنا از 
تشکیل اکیپ های نظارتی دامپزشــکی و فرستادن آنها 

به مناطق پرورش ماهی ســردابی شهرستان های اردل، 
لردگان، کوهرنگ و کیار خبر داد و افــزود: در پی بارش 
باران و رانش زمین و شکســته شــدن لولــه انتقال نفت 
خوزستان به پاالیشگاه اصفهان و نشت نفت به سرچشمه 
رودخانه »ســرخون« برخی مزارع پرورش ماهی به نفت 

خام آلوده شد.
معاون سالمت اداره کل دامپزشــکی استان اظهار کرد: با 

آلودگی این رودخانه، محصوالت آبزی در مسیر رودخانه 
غیرقابل مصرف شــده و وارد کردن ایــن محصوالت در 

چرخه مصرف نیز ممنوع است.
دکتر محمد اسدی معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی 
استان با اشاره به شروع برآورد تلفات محصوالت تولیدی 
مزارع پرورش ماهی در مسیر نشت نفت در بستر رودخانه 
ســرخون تصریح کرد: مصرف ماهیان زنده در مسیر این 

رودخانه برای سالمتی انسان نیز مضر است.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان، سیالبی شدن 
برخی مزارع پرورش ماهی در شهرستان های کوهرنگ، 
لردگان و کیار در پــی بارندگی های اخیر را یادآور شــد 
و گفت: طبق گزارش ها، طغیــان رودخانه در مناطق یاد 
شده موجب فرار ماهیان و تلف شــدن آنها در زمین های 
کشاورزی شده که مصرف آنها در سبدغذایی انسان برای 

سالمتی مضر است.
دکتر محمد اسدی معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی 
اســتان به شــهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده 
هرگونه توزیع ماهی خارج از سیستم نظارت دامپزشکی 
توســط افراد ســودجو، مراتب را به اداره دامپزشــکی و 

بهداشت و درمان محل زندگی شان گزارش کنند.
به گزارش ایرنا، در پی بارندگــی های اخیر و رانش زمین 
در منطقه »گندمکار« بخش میانکوه شهرســتان اردل، 
خط انتقال نفت خام در بســتر رودخانه سرخون شکست 
که با تالش کارشناســان هم اینک نشــت نفت به داخل 
رودخانه مهار شــده اســت و تالش بــرای ترمیم بخش 

آسیب دیده خط انتقال همچنان ادامه دارد.

با آلودگی  
رودخانه  سرخون  

محصوالت آبزی 
در مسیر رودخانه 

غیرقابل مصرف 
شده و وارد کردن 
اين محصوالت در 
چرخه مصرف نیز 

ممنوع است

با مسئوالن

مدیرکل آمــوزش و پژوهش شــوراي هماهنگي تبلیغات 
اسالمي کشور و رییس ستاد مرکزي یوم ا... ۱۳ آبان گفت: 
اگر حق گفته نشود، یکي این اســت که حق را نگفته ایم و 

دیگر اینکه روح حق طلبي در جامعه از بین مي رود.
همایش رسالت جنبش دانشــجویي در شرایط کنوني در 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد برگزار شد.
این برنامه که در سالن دانشکده دامپزشکي برگزار شد به 
بررسي موضوع جنبش دانشجویي در دانشگاه ها پرداخت.

حسین کاشــاني پور، مدیرکل آموزش و پژوهش شوراي 
هماهنگي تبلیغات اسالمي کشــور و رییس ستاد مرکزي 
یــوم ا... ۱۳ آبــان در این همایــش اظهار کــرد: هویت 
دانشجویي یافتني است نه اعطایي، رسالت دانشجویي در 

دو حوزه برای دانشجویان مطرح و  مورد انتظار است؛ یک 
رسالت، رسالت قطعي تولید علم اســت و دیگري مطالبه 

گري سیاسي، اجتماعي و فرهنگي.
کاشــاني پور به مطالبه گري سیاسي شهید بهشتي اشاره 
 کــرد و در ادامه بــه مطالبه گــري تخصصــي و تعهد در 
دانشگاه ها از یک منظر تخصصي پرداخت و ادامه داد: نگاه 
نقادانه باید بیدار شود و دانشگاه را به تکاپو بکشد، دانشجو 
باید در جریانات علمي نقش آفرین و هدفش کمک به حل 

مشکالت جامعه باشد.
مدیرکل آمــوزش و پژوهش شــوراي هماهنگي تبلیغات 
اســالمي کشــور و رییس ســتاد مرکزي یوم ا... ۱۳ آبان 
ضمن اشــاره به موضع گیري دانشــجویي در نقد برجام 

و نقــل حضرت آقــا در مــورد برجام درخصــوص اصرار 
آقایان به مذاکره بیان داشــت: فضاســازي انتخابات سال 
۱۳۹۲ در راســتاي انجام مذاکرات با آمریــکا بود و پس 
 از آن شعار انرژي هســته اي حق مسلم ماســت از میان

 برداشته شد.
الزم است که جریان دانشــجویي همسو با گفتمان انقالب  

این موضوع را پیگیري کند.
دانشجو به عنوان چشــم بیدار جامعه باید مطالبه گري از 
تیم دیپلماســي سیاسي کشــور را مطرح کند، اگر چنین 

نکند یک دانشجوي بدون نشاط و خاموش است.
بهترین مقام دانشــجو این  اســت که دانشــجو بتواند در 
دانشگاه دانشجویي کند یعني در همه صحنه ها پویا عمل 

کند.
وی همچنین عنوان کرد: اگر دانشگاه ساخته شود سرعت 

پیشرفت علمي کشور بیشتر خواهد شد.

مديرکل آموزش و پژوهش شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي کشور:

اگر حق گفته نشود، روح حق طلبي در جامعه از بین مي رود

شهرستان

مدیرکل آمــوزش و پرورش 
درخشــش  از  اســتان 
در  بروجنــی  دانش آمــوز 
مســابقات جهانی حســاب 
ذهنــی خبــر داد.بهــروز 
امیدی مدیــرکل آموزش و 
پرورش استان بیان داشت: 
طاها صابریــان دانش آموز 
دبیرســتان نمونه اندیشــه 
شهر بروجن موفق به کسب 
مقام دوم بیســت و یکمین 
دوره مســابقات بین المللی 

محاسبات ذهنی ریاضی ۲۰۱6 در سطح intermediate A شد. 
وی افزود: این رقابت جهانی با شــرکت ۵ هــزار دانش آموز از 6۳ کشــور، آبان ماه 
گذشته در دبی برگزار شد. سیستم محاسبه ذهنی )UCMAS( ترکیبی است از یک 
ابزار تدریس باستانی )چرتکه( با مهارت های مدرن آموزشی که با هماهنگی بین دو 
نیمکره راست و چپ مغز، باعث افزایش ظرفیت ذهن و مهارت هایی مانند مدیریت 

زمان، تمرکز و توانایی حل مسئله می شود. 
برای اطالع آن دســته از خوانندگان غیر چهارمحالی ، بروجن از شهرستان های ۹ 
گانه چهارمحال و بختیاری است که مرکز آن )شهر بروجن( در فاصله 6۲ کیلومتری 

شهرکرد مرکز استان قرار دارد.

علیرضا شفیع زاده درجریان 
بازدیــد از شــهرک صنعتی 
کــرد:  اظهــار  کوهرنــگ، 
شهرستان کوهرنگ به سبب 
همجواری با چشــمه دیمه 
با کیفیت بــاالی آب معدنی، 
در برگیرنده یکــی از معدود 
شــــهرک های تخصصــی 
آب معدنــی کشــور اســت 
که با توجه ســرمایه گذاران 
خصوصی می توانــد به یکی 
از قطب هــای صــادرات آب 

معدنی کشور تبدیل شود. وی افزود:  به منظور ایجاد تسهیالت بهتر، پس از برآورد اصالح 
ورودی این شهرک تخصصی، نسبت به اصالح مســیر هدایت آب های سطحی و مسیل 
شهرک اقدام می شود. شــفیع زاده گفت: تاکنون ۱۳ قرارداد واگذاری زمین با مساحت 
هشت هکتار با متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک صنعتی کوهرنگ منعقد شده است. 
وی همچنین طی بازدید از ناحیه صنعتی دشت زرین اظهار کرد : به زودی و با همکاری 
اداره کل منابع طبیعی اســتان برای رفع مشــکالت موجود، تثبیت مساحت این ناحیه 
صنعتی با رعایت همه جوانب در دستور کار قرار می گیرد. به گفته وی،شهرک تخصصی 
بســته بندی آب معدنی کوهرنگ و ناحیه صنعتی دشــت زرین، از جملــه زمینه های 

سرمایه گذاری در شهرستان کوهرنگ  است.

مدیرکل راه و شهرســازی 
محــور   : گفــت   اســتان 
دشتک- فارســان به دلیل 
انجــام عملیــات انفجاری  
برای احداث مسیر، از تاریخ 
۱۴آذر ماه مســدود شده و 
تا فــردا ۱6  آذرماه ۹۵ ادامه 

خواهد داشت.
قاســم قاسمی با اشــاره به 
اینکه مســیر مذکور به طور 
کامل احداث نشــده و عبور 
و مــرور در آن جریان ندارد، 

اظهار کرد: برای جلوگیری از خطرهای احتمالی و ریزش ســنگ، این محور دردو روز 
گذشته مسدود بوده و تا فردا نیز ادامه خواهد داشت.

 وی افزود: از تمامی هم اســتانی ها در خواســت می کنیم با توجه انفجار طی چندین 
مرحله در این محور تا بازگشایی کامل و احداث مســیر ایمن از عبور و مرور خودداری 

کنند.
مدیرکل راه و شهرســازی چهار محال و بختیاری روند اجرای عملیات تونل دشتک به 
فارسان و جاده های دسترســی دو طرف را مطلوب دانست و گفت: در این محور تونلی 
به طول ۱۵۵۰ متر احداث شــده که هم اکنون پیمان کاران  فعالیت اجرایی خود را در 

دوطرف این تونل انجام می دهند و این امر پیشروی  عملیات را تسریع  کرده است. 

درخشش دانش آموز بروجنی در مسابقات 
جهانی حساب ذهنی

شهرک صنعتی کوهرنگ می تواند به قطب 
صادرات آب معدنی تبديل شود

 محور مواصالتی دشتک- فارسان 
مسدود شد

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان در پی نشت نفت به رودخانه سرخون :

نظارت بر سیستم توزیع ماهیان سردابی استان تشدید شد

نماینده مــردم بروجن در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
موفقیت ایران در متقاعد کردن اعضای اوپک در کاهش تولید 
نفت بدون کم شدن سهم ایران، تدبیر مسئوالن دولت یازدهم 

در عرصه بین المللی است.
خدیجه ربیعی روز گذشــته در گفت و گو با ایرنــا افزود: این 
موفقیت در رشــد درآمد عمومی و تکمیل زیرســاخت های 

صنایع پایین دست صنعت نفت تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی متقاعــد کــردن اعضای اوپــک در تولید نفــت و رعایت 
سهم ایران در این شــرایط حســاس زمانی را یک پیروزی در 

دیپلماسی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین المللی دانست.
 عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســالمی 
تصریح کرد: مسئوالن اقتصادی کشــور باید از فرصت طالیی 
به دست آمده اســتفاده کرده و با درآمد حاصل از خام فروشی 
 نفــت، زیرســاخت ها و طرح هــای نیمه تمام پتروشــیمی و 
غیر فعال را تکمیل و تجهیز نماینــد. ربیعی افزود: تالش وزیر 
نفت در اوپک قابل تحسین اســت و این رویداد اقتصادی تاثیر 

مستقیمی در معیشت مردم خواهد گذاشت.
وی اظهار کرد: اگر چه بخشی از وابستگی به نفت در سال های 
 تحریم کم شــده و هزینه های جــاری از منابــع دیگر تامین 

می شــود، اما درآمد حاصل از صادرات نفت باید برای تقویت 
صندوق توسعه ملی هزینه شود.

اعضای اوپک در صد و هفتاد و یکمین نشســت این ســازمان 
برای نخستین بار از ســال ۲۰۰8 میالدی با پیشنهاد ایران بر 

سر کاهش تولید نفت خام خود به اجماع رسیدند.

نماينده مردم بروجن در مجلس مطرح کرد :

موفقیت ايران در اجالس اوپک، تدبیر دولت يازدهم است

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2018    | December   05   ,2016  |  16Pages pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره 2018 | دوشنبه 15 آذر  1395|  5  ربیع االول  1438

حصر وراثت
9/116  آقــای محمد جــواد افضلی نایینــی به  شناســنامه شــماره 123  به 
شرح دادخواست به کالســه 164/95 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان حســین افضلــی نایینی 
بــه شناســنامه شــماره 2248 در تاریــخ 1395/7/20 در اقامتــگاه دائمــی 
 خود بدرود زندگــی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:

 1- متقاضی: محمد جواد افضلی نایینی) پســر( 2- خلیل افضلی نایینی)پسر( 
 3- علیرضــا افضلــی نایینی)پســر( 4- علــی اکبــر افضلــی نایینی)پســر( 
5- صدیقه افضلی نایینی)دختــر( 6- اکرم افضلی نایینــی) دختر( 7- محترم 
افضلی نایینی)دختر( 8- زمزم فردوســی زاده نایینی)همســر(.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 280 شــعبه 3 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف نایین

) 149 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/117 شــماره درخواســت: 9510463727100020 شــماره پرونــده: 
9509983727101367 شماره بایگانی شــعبه: 951803  خواهان: خانم زهرا 
بالبادیون فرزند مرادعلی ســاکن نایین خیابان دکتر طبا کوچه شماره 9 پالک 
36، خوانده: 1- آقای غالمرضا حســنی هماباد فرزند حسن به نشانی مجهول 
المکان، خواهان دادخواســتی به طرفیت خوانده فوق الذکر دائر بر گواهی عدم 
امکان سازش به دادگاه نایین تقدیم نموده که پس از واصل شدن به این دفتر و 
ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی برای روز 
یکشــنبه مورخ 1395/11/03 ســاعت 12/30 ظهر، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون  آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی 
و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا نامبردگان قبل از حلول وقت به دفتر شعبه مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم اقدام و سپس در وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه 
دادگاه حضور یابند، و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:279 

شعبه 1 دادگاه عمومی نایین )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

9/115 شــماره پرونده: 139504002003000362/1 شماره بایگانی پرونده: 
9500734/1 شــماره آگهی ابالغیه: 139503802003000160 بدینوسیله به 
سید مهدی قائم مقامی نام پدر: سید ذبیح اله  تاریخ تولد: 1352/11/04 شماره 
ملی 1288026374 شماره شناســنامه: 1909 به نشانی اصفهان خیابان هزار 
جریب کوچه شریعتی پالک 15 کدپستی 8179955165   بدهکار پرونده کالسه  
139504002003000362/1 که برابر گزارش اداره پســت اصفهان شناخته 
نگردیده انــد ابالغ می گردد که برابــر چک شــماره 94/9/3-1036/303052 
عهده بانک پاسارگاد شــعبه میر اصفهان بین شما و بانک پاسارگاد شعبه میر 
اصفهان مبلغ 150/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 27795 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)188 کلمه، 2 کادر( 
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

8 شــماره آگهــی: 139503902004000224 شــماره پرونــده:  /653
139304002004000211 آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی کالســه: 
 9300892 ششــدانگ اعیانــی آپارتمــان قطعــه ششــم بــه شــماره چهار

 هزار و چهارصد و شــصت و چهار فرعی واقع در طبقه ششــم به مســاحت 

 دویست و سی و یک متر مربع و پنجاه و پنج صدم متر مربع که مقدار 5/30 متر 
مربع آن مســاحت تــراس و 9/50 متر مربع آن پیشــرفتگی اســت بانضمام 
انباری قطعــه دوم واقع در شــمال زیرزمین به مســاحت 4/52 متــر مربع و 
پارکینگ قطعه دوم واقع در قســمت میانی همکف به مســاحت 12/5 متر مربع 
از چهار هزار و هفتصد و نود و ســه اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان – خیابان ســعادت آباد، خیابان مالصــدرا، کوچه نهم پالک 
32 مجتمع خانه دوســت که اســناد مالکیت آن در صفحه 8 دفتر 1227 امالک 
ذیل ثبت شــماره 1226008 ثبت و صادر شده اســت با حدود آپارتمان قطعه 
ششم: شــمااًل در 13 قســمت که دوم و هشتم شرقی و ســوم و پنجم و نهم و 
یازدهم مورب و ششــم و دوازهم غربی اســت پنجره و دیواریست به فضای 
پیاده رو خیابان شــرقًا اول دیوار اســت بــه فضای پیــاده رو خیابان دوم و 
چهارم دیوار اســت به فضای پالک 767 فرعی ســوم در پنج قســمت که اول 
جنوبی و دوم و ســوم مورب و پنجم شمالی اســت درب و دیواریست به راه 
پله و آسانسور جنوبًا در 5 قســمت که دوم شرقی و چهارم غربی است پنجره 
 و دیوار و دیوار کوتاه است به فضای حیاط مشــاعی غربًا اول دیوار است به 
فضای پــالک 356 فرعی دوم دیواریســت به فضــای پیــاده رو محل عبور 
لولــه هایی جمعــًا بــه مســاحت 1/65 مترمربع محــاط این آپارتمان اســت 
کف اشتراکی و سقف پشــت بام اســت دوم حدود انباری شــماره 2: شمااًل 
دیواریســت به تحتانــی پیاده رو شــرقًا دیوار اشــتراکی با انباری شــماره 
3 جنوبًا اول درب و دیوار اســت به راهــرو و راه پله دوم دیواری اشــتراکی 
اســت با انباری شــماره یک غربًا دیوار اشــتراکی اســت با انباری شــماره 
یک کف بر روی عرصه و ســقف اشــتراکی اســت ســوم حــدود پارکینگ 
 شــماره دو: شــمااًل  و شــرقًا و جنوبًا خط مفروض اســت به محوطه مذکور

 غربــًا خط مفروض اســت به پارکینگ شــماره یک کف و ســقف اشــتراکی 
اســت که طبق نظر کارشــناس رســمی پالک فوق یــک دســتگاه آپارتمان 
مســکونی در طبقه ششم )آخر( می باشــد و مســاحت 231/55 متر مربع که 
5/3 متــر مربع تــراس و 9/55 متر مربع آن پیشــرفتگی روی کوچه اســت و 
دارای یک بــاب انباری به مســاحت 4/52 متر مربع در زیرزمیــن و یک واحد 
 پارکینگ در طبقه همکف به مســاحت 12/5 متر مربع با قدر الســهم مشاعات 
می باشــد. مجموعه مســکونی مذکــور در طبقــه زیرزمین دارای ســونا و 
جکــوزی و در طبقــه همکــف البــی و پارکینــگ و آسانســور مــی باشــد 
آپارتمــان دارای کــف فرش ســرامیک، بدنــه گچ و رنــگ، دربهــا و کمدها 
 چوبی، کابینت آشــپزخانه ام.دی.اف ســرویس های بهداشــتی و آشپزخانه

 کاشــی پنجره ها آلومینیوم سیســتم برودت و حرارت چیلر بــوده و دارای 
انشعابات  آب و برق و گاز می باشد ملکی آقای هوشنگ محمدی آوندی که طبق 
اسناد رهنی شماره 121019 مورخ 89/05/06 و 122445 مورخ 90/03/29 و 
 122953 مورخ 90/06/21 دفترخانه 99 اصفهان در رهن بانک صنعت و معدن

 ) شــعبه اصفهــان( واقــع می باشــد و طبق اعــالم بانــک دارای بیمــه نامه 
می باشــد و از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 95/10/05 در اداره 
اجرای اســناد رســمی اصفهــان واقع در خیابان هشــت بهشــت شــرقی- 
 چهــار راه اول خیابــان الهــور بــه مزایده گــذارده می شــود. مزایــده از

 مبلغ پایه 12/503/700/000 ریــال) دوازده میلیارد و پانصد و ســه میلیون 
و هفتصد هزار ریال( شــروع و به هر کس خریدار باشــد بــه باالترین قیمت 
پیشــنهادی نقداً فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخــت بدهی های 
مربوط بــه آب، برق، گاز اعــم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف 
در صورتــی که مــورد مزایــده دارای آنها باشــد و نیز بدهی هــای مالیاتی 
و عوارض شــهرداری و غیره تــا تاریخ مزایده اعــم از اینک رقــم قطعی آن 
معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مــازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه هــای فوق از 
 محل مازاد به برنده مزایده مســترد مــی گردد ضمنًا این آگهــی در یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/09/15 درج و منتشر می گردد 
و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی  در 

وجه اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی 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:25856 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)773 کلمه، 8 کادر(
مزایده 

7 شــماره آگهــی: 139503902004000197 شــماره پرونــده:  /394
139404002004000120 آگهــی مزایــده پرونــده شــماره بایگانــی: 
9400283 ششــدانگ یک واحد دفتــر کار واقع در طبقه ســوم به مســاحت 
 116/33 متر مربع که مقدار 9/42 مترمربع آن پیشــرفتگی در فضای شــارع

 اســت قطعه نهم تفکیکی پــالک 4842/1914 مفروز و مجزی شــده از پالک 
76 فرعی از اصلی مذکور واقــع در بخش 5 اصفهان با قدر الســهم از عرصه 
مشــاعی و مشــاعات با جمیع توابع و ضمایم شــرعیه و عرفیه بــه آدرس: 
اصفهان خیابان شــیخ مفید، بعد از چهــار راه دهش، مجتمع تجــاری اداری 
پایا، طبقه ســوم ) ماقبــل آخر( که ســند مالکیت آن در صفحــات 444 و 447 
 و 450 دفتــر 1216 امــالک به نام آقــای علیرضــا نعمت بخــش فرزند اکبر

 ) مالک سه دانگ( و آقای وحید مظاهریون فرزند حسن ) مالک دو دانگ( آقای 
محمدرضا نعمت بخش )مالک یکدانگ( ثبت و صادر شــده اســت و طبق نامه 
1395/42/267742-95/6/8 اداره ثبت منطقه جنوب اصفهان حدود اربعه بدین 
شرح می باشد: شمااًل: اول دیواریســت به فضای پالک 4842/11 دوم در سه 
قسمت اول شرقی و قسمت سوم غربی می باشد دیوار و پنجره ای به نورگیر 
مشاعی سوم دیواریست بفضای پالک 4842/11 شرقا: اول دیواریست بفضای 
پالک 4842/10 دوم در سه قسمت  که قسمت اول جنوبی و قسمت سوم شمالی 
می باشد درب و دیواریست به آسانســور راهرو و راه پله سوم دیواریست به 
فضای پالک 4842/10 جنوبا: در پنج قسمت که قســمت دوم شرقی و قسمت 
چهارم غربی می باشد دیوار و پنجره ایست بفضای شارع غربا: دیواریست به 
فضای پالک 4842/77- کف سقف اشــتراکی می باشد – حقوق له و علیه طبق 
قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق بصورت 
یک دفتر کار )آپارتمان( با قدمت حدود 12 ســال که در طبقه ســوم ساختمان 
مذکور واقع شده است، اسکلت ساختمان بتن مسلح، سقف ها تیرچه بلوک، در 
داخل واحد کف سازی ســنگ، دیواره اندود گچ و رنگ و کاغذ دیواری، سقف 
ها گچ و رنگ، چارچوب فلزی، درب داخلی چوبی، پنجره آلومینیوم و شیشــه 
تک جداره، سیستم گرمایشی پکیج و شوفاژ، سیستم سرمایشی کولرآبی، در 
آبدارخانه و سرویس بهداشتی کف سرامیک و بدنه کاشی می باشد، ساختمان 
 دارای آسانسور، نمای سنگ و فاقد پارکینگ، دید و منظر رو به جنوب مناسب 
می باشــد و مورد وثیقه تا مورخ 96/2/16 بیمه می باشــد. طبق ســند رهنی 
شــماره 8714-86/6/27 تنظیمی دفترخانه 146 اصفهان بابت بدهی شــرکت 
پرشــیان پردیس فرین در رهــن بانک پارســیان اصفهان واقع می باشــد از 
ســاعت 9 الی 12 روز ســه شــنبه مورخ 95/11/26 در اداره اجرای اســناد 
رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی- چهار راه اول سمت 
 چپ به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایــه 6/690/000/000 ریال

) شــش میلیارد و ششــصد و نود میلیون ریال( شــروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شــود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهــی های مربوط بــه آب، بــرق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق 
اشــتراک و مصرف در صورتی که مــورد مزایــده دارای آنها باشــد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریــخ مزایده اعم از اینک 
رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پــس از مزایده در صــورت وجود مــازاد، وجوه پرداختــی بابت هزینه 
های فوق از محل مــازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنــًا این آگهی 
در یک نوبــت در روزنامه زاینــده رود چاپ اصفهان مــورخ 95/09/15 درج 
 و منتشــر می گردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایده بــه روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک 
تضمین شــده بانک ملی به همــراه تقاضای کتبــی و ارائه کارت شناســایی 
معتبر الزامیســت ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خریــد را تا پایان وقت 

 اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اســناد و امالک 
سپرده نماید.   

626 کلمــه،  21657 اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان)  م الــف:
7 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
9/3 شــماره: 1395/14/288415-8/1 /95  چــون تحدیــد حدود ششــدانگ 
یک قطعه زمین تحــت پالک 1/411 واقــع در بخش 3  ثبت خوانســار که طبق 
پرونــده ثبتی به نام حســین حقــی و غیره فرزنــد نعمت الــه  در جریان ثبت 
بوده و به علت عدم حضــور متقاضی ثبت بــه عمل نیامده اســت اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملــک مرقوم در روز دوشــنبه مــورخ 95/10/6 راس ســاعت 8 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی بــه کلیه مالکین 
و مجاوریــن اخطار می گــردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور 
یابنــد و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امــالک طبق مــاده 20 قانون ثبت 
 از تاریــخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و

 طبق مــاده 86 آئین نامــه قانون ثبــت معترض بایــد ظرف مدت یــک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح 
قضائی مبادرت نمایــد و در غیر این صورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی 
 وی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را
  اخــذ و بــه اداره ثبــت محــل تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجه به

 اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامه مــی دهــد. تاریخ 
انتشار:1395/09/15  

م الف:255 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اســناد و امالک خوانسار)220 کلمه، 
2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
8/561 چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ موستان به مساحت 1395 متر 
مربع شماره 2912 فرعی از شماره 1 اصلی  واقع در میمه  دشت درب دوزخی 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حسن سلطانی فرزند براتعلی شناسنامه شماره 
68 میمه  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت 
به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در مورخه 1395/10/09 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیــد تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: دوشنبه 1395/09/15 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک میمه)190 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/124 در خصوص پرونده کالســه 950076 خواهان رسول رجالی با وکالت 
نرگس شاه سیا دادخواستی مبنی بر مطالبه ســفته به طرفیت علی شفیع زاده 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 95/10/16  ساعت 
9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار 
راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. در ضمن قید شود 

خوانده شهود خود را حاضر نمایند. 
م الف:27845 شــعبه 12 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(

حوادث ایران

حوادث جهان
آتش نشانان شیراز، پسر 16 ســاله ای که در یک چاه20 متری 

در شهرک گل ها سقوط کرده بود را نجات دادند.
گزارش ســقوط شــخص در یک چاه از طریق مرکز فرماندهی 

125 به ایستگاه 17 اعالم شد. 
تیم امدادی به ســرعت خود را به محل حادثه در شهرک گل ها 
رساند و پس از ارزیابی اولیه محل حادثه، عملیات امداد و نجات 

پسر جوان 16 ساله آغاز شد.
آتش نشانان از تیم تخصصی امداد و نجات چاهنورد بدون درنگ 
 پس از بســتن کارگاه به داخــل چاه20 متری رفتــه و با توجه 
 به مصدومیت شــدید جوان 16 ســاله از ناحیه پا و کمر، یکی 
از عوامل اورژانس به داخل چاه فرستاده شد و پس از آتل بندی 
 شــخص و فیکس کردن وی برروی برانکارد، شــخص به بیرون 

از چاه انتقال داده شد.
به گفته مصدوم حادثه، وی از شب قبل در چاه سقوط کرده که 

از طریق پیامک سقوط خود را به خانواده اطالع داده بود.

سرهنگ ســتار خســروی رییس پلیس آگاهی استان اصفهان 
گفت: ســارق حرفه ای منازل مــردم در عملیــات کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان دستگیر و بیش از500 میلیون ریال اموال 

مسروقه از مخفیگاه وی کشف شد. 
وی اظهار داشــت: در پی اعالم شــکایت تعدادی از شهروندان 
در محدوده غرب شهر اصفهان مبنی بر ســرقت  از منازل آنان 
موضوع به صورت تخصصــی در دســتور کار کارآگاهان پایگاه 

غرب این پلیس قرار گرفت. 
ســرهنگ خســروی افزود: در این زمینه پرونده ای تشکیل و 
پس از تحقیقات گســترده در یک عملیــات علمی و تخصصی 
هویت فرد ســارق که اهل یکی از اســتان های جنوبی کشور و 
 دارای سوابق کیفری بود شناســایی ودر محل سکونت خود که 

به صورت اجاره ای بود، دستگیر شد.  
ســرهنگ خســروی تصریح کرد: در بازرســی از مخفیگاه او 
 تعداد بســیار زیادی اموال مســروقه شــامل دوربین عکاسی 
 و فیلمبرداری، لپ تاپ، LCD ، لوازم آرایشــی، تابلو، نقره جات 

به ارزش500 میلیون ریال کشف شد. 
رییس پلیس آگاهی اســتان اظهار داشــت: نحوه فعالیت این 
سارق به این شکل بود وقتی با شگرد خاص خود از نبود ساکنان 
 منزلی مطمئن می شــد از طریق بــاال رفتن از دیــوار خود را 
 به تراس رســانده و بعد با باز کردن در تراس وارد منزل می شده 
 و پس از سرقت نیز مجددا از طریق تراس محل را ترک می کرده 

است. 
این مقام مسئول با بیان اینکه بسیاری از منازلی که مورد سرقت 
قرار گرفتند تــراس آنها ایمنی الزم را برخــوردار نبودند، اظهار 
داشت: تحقیقات پلیســی نشــان داد منازلی که در آن حوالی 
 دارای دزدگیر و آژیر بودند مورد ســرقت قرار نگرفته بودند که 
 در ایــن زمینه به تمــام شــهروندان توصیه می کنیم نســبت 

به افزایش ایمنی منازل خود اقدام کنند.

جوان شیرازی با پیامک 
جان خود را نجات داد

دزد حرفه ای خانه های اصفهان 
در دام پلیس

مادری به اتهام کمک به برادرزاده اش برای پیاده ســازی 
 اهــداف شــومش در جهــت آزار و اذیت دختــرش باید 

در محضر دادگاه پاسخگو باشد.
طبــق اظهــارات دادگاه ویکتوریــا، این مــادر به مدت 
 3 ســال بــرادرزاده اش را بــرای سواســتفاده جنســی 
از دختــرش ترغیب کــرده اســت. این مادر کــه از زمان 
جدایــی از همســرش در یکــی از خانه های بــرادرزاده 
41 ســاله اش ســاکن شــده بود بــه صاحبخانــه اجازه 
سواســتفاده از دختــرش را داده بــود. از ســال 2011 
زمانی که این دختر 12 ســاله بود توســط مــرد خبیث 
 به کرات مــورد تجاوز قرار گرفته اســت. حتــی گریه ها 
و التمــاس های این دختــر منجر به متوقف شــدن عمل 
 زشــت این دو نفر نشــده بود. مادر 55 ســاله قربانی که 
به دالیــل قانونی نامــش فاش نشــده از ســوی دادگاه 
 گناهکار شــناخته شــده اســت. برادرزاده ایــن زن نیز 
به اتهام سواســتفاده جنســی از یک کودک زیر 16 سال 
نیز متهم شــناخته شــد. این مرد روانی در ســال 2014 
پــس از اینکه قربانــی را مورد تجــاوز قــرار داد، موضوع 
 را برای بــرادر ناتنــی اش گفــت و این مــرد موضوع را 
 به پلیــس اطــالع داد که باعث بازداشــت مــرد متجاوز 
و رهایی قربانی شد. وکیل مرد جانی اذعان داشته موکلش 
نامه ای برای قربانی نوشته که در آن ندامت خود را نسبت 
به اعمال زشتش ابراز داشــته، اما این نامه از سوی دادگاه 

قابل قبول نبود. 

 برایان نســوال مدیــر عامل اســبق یک شــرکت 
 حمل و نقل هوایــی در پنوم پن پایتخــت کامبوج 
 ماه می سال گذشــته در پارکی در حال سواستفاده 
 از دختــری در مقابــل دیــدگان متعجــب دو تن 
از دوســتان قربانی، بازداشــت شــد. وی درحالی 
بازداشــت شــد که دو دوســت قربانی ماجرا را به 
پلیس اطالع دادند. از زمان دستگیری وی 9 قربانی 
دیگر نیز اعاده حیثیت کرده اند. متهــم با ازدواج با 
یک زن کامبوجی به مدت 12 ســال در این کشــور 
زندگی کرده است. برایان در دادگاه اتهامات وارده به 
خود را انکار کرده و گفته ســاختگی است، اما دادگاه 
پنوم پن مجرم امریکایی را به اتهام فحشا به10 سال 
 زندان محکوم کرد. همچنین دادگاه برایان را موظف 
به پرداخت 16 هزار دالر به عنوان خسارت کرده که 

میان 8 قربانی تقسیم می  شود.

مادری که دخترش را 
در اختیار متجاوز قرار داد

تاوان  رفتار غیراخالقی 
آقای  مدیرعامل

 پیشنهاد  سردبیر: 
پایان تلخ رابطه پنهانی

مرد بدبین تازه عروس را پیش از مراســم جشن به طرز فجیعی 
کشت. رسیدگی به این پرونده از عصر ششم فرودین 95 به دنبال 
تماس همسایه ها به مرکز110 در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
 آنها به پلیس گفتنــد فریادهای گوش خراش یــک زن جوان را 
از طبقه ســوم آپارتمان در خیابان پیروزی می شــنوند. پلیس 
وقتی به صحنه رســید دریافت صدای کمک خواهی یک زن از 
خانه زوج جوانی به گوش می رسد که به تازگی به این خانه نقل 
 مکان کرده اند و در حال خرید جهیزیه هســتند و قرار است طی 

چند ماه آینده جشن عروسی شــان را برگزار کنند. در حالی که 
کسی در آپارتمان را باز نمی کرد و فریاد های زن جوان همچنان 
به گوش می رســید، پلیس وارد ماجرا شــد تا اینکه  تازه داماد 
30 ساله با ســر و وضعی آشفته در را گشــود و ادعا کرد دعوای 
خانوادگی است، اما دقایقی بعد به گریه افتاد و به قتل همسرش 
اعتراف کرد. پلیس وقتی وارد خانه این تازه عروس و داماد شــد  
جنازه خونین فاطمه20 ســاله را دید که با ضربات چاقو کشته 
شــده بود. محمد بازداشت شــد و گفت همســرش را به خاطر 

سوظن کشــته اســت. وی در بازجویی ها گفت: من به همسرم 
مشکوک بودم و به همین خاطر با هم درگیر بودیم. وقتی دعوا باال 
گرفت او را با چاقو زدم. اما شــروع به داد و فریاد کرد. وقتی دیدم 
 همسرم ساکت نمی شود و همســایه ها پلیس را خبر کرده اند 

با چاقو گلوی همسرم را بریدم تا آرام شود.
به دنبال بازســازی صحنه جرم کیفرخواست صادرشد و محمد 
در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران به ریاســت 
قاضی محمد باقر قربان زاده و با حضور دوقاضی مستشــار پای 
 میز محاکمه ایســتاد. در جلســه رســیدگی به این پرونده پدر 
و مادر قربانی در جایگاه ویژه ایســتادند و برای داماد سابق شان 
حکم قصاص خواســتند. پدر قربانی گفت: دخترم و دامادم یک 
ســال بود که عقد کرده بودند، اما با هم اختالف داشــتند. چون 
 دامادم و خانــواده اش از همان ابتــدا به مــا دروغ گفته بودند، 
من بارها از فاطمه خواســتم تا در دوران عقد از محمد جدا شود، 
اما او همسرش را دوســت داشــت و راضی به طالق نبود. حتی 
یک بار  با هم بــه دادگاه رفتند، اما چون قاضی آنهــا را به ادامه 
زندگی دعوت کرد، دخترم از جدایی منصرف شد. آنها با هم یک 
خانه اجاره کرده بودند و وسایل جهیزیه را می خریدند و به خانه 
جدید می بردند. قرار بود به زودی جشن عروسی را برگزار کنند 
 که محمد دســت به این جنایت  زد. من بــه هیچ قیمتی حاضر 

به گذشت نیستم و برایش قصاص می خواهم.
 ســپس محمد در جایگاه ویژه ایســتاد و در حالی که به شدت 
می لرزید و اشک می ریخت، گفت: من همسرم را قربانی بد بینی 
کردم. در نیروگاه برق کارگر بودم و زندگی بدی نداشتم، اما مدتی 
بود به رفتارهای فاطمه مشکوک شــده بودم و گمان می کردم 
به من خیانت مــی کند. حتی در خانه و داخــل جهیزیه عروس 
میکروفون جاسازی کرده بودم تا مدرکی علیه او به دست بیاورم، 
اما چیز مشــکوکی به دســت نیاوردم. من بی دلیل به همسرم 

مشکوک شده بودم و نمی دانم چرا این فکر مرا رها نمی کرد.
این متهم که به سختی صحبت می کرد، گفت: آن روز غذا درست 
کرده بودم و در آشپزخانه بودم که بار دیگر بحث سوظن به فاطمه 
را پیش کشیدم. او که عصبانی شده بود کارد آشپزخانه را برداشت 
و من در یک لحظه کنترل اعصابم را از دســت دادم و چاقو را از او 
گرفتم، اما چیزی از ماجرای قتل به خاطر ندارم. وی در پاسخ به 
ســوال رییس دادگاه درباره اینکه چند ضربه به فاطمه زدی که 
پزشــکی قانونی جای 17 بریدگی را فقط در کف دست و بازوی 
وی گزارش کرده است، گفت: من فقط به خاطر دارم که دو یا سه 
ضربه به او زدم. من حتی یادم نیست که چطور گلوی او را بریدم.

من حرفی برای دفاع ندارم و پشیمانم.

 آن روز غذا 
درست کرده بودم 

و در آشپزخانه 
بودم که بار دیگر 

بحث سوظن 
به فاطمه را پیش 

کشیدم. او که 
عصبانی شده بود 
کارد آشپزخانه را 

برداشت و من 
در یک لحظه 

کنترل اعصابم را 
از دست دادم

تازه عروس قربانی بدبینی همسرش شد؛

یادم نیست چطور همسرم را کشتم!

برای آزمایش های اســتخدامی به آزمایشــگاه رفته بودم. 
ســهیال هم برای آزمایش خون آمده بود و می گفت گرفتن 
یک پروانه کسب مغازه چه الم شــنگه ای دارد. آن روز او را با 
ماشین تا نزدیکی خانه شان رساندم. لبخندهای شیطانی اش 
دلم را لرزاند و اسیر هوا  وهوس شدم. سهیال می گفت مطلقه 
اســت و از من می خواســت از نظر عاطفی بیشتر هوایش را 

داشته باشم. او را به عقد موقت خودم درآوردم. به طورپنهانی 
در ارتباط بودیم. من در یک شرکت دولتی استخدام شدم و 
مجبور بودم به خاطر شرایط شــغلی ام از مشهد بروم. سهیال 
 هر دو پایش را توی یــک کفش کرده بــود و می گفت باید 
او را همراه خود ببرم. اصال شــرایطم را درک نمی کرد. من از 
او خداحافظی کردم و راهی شهر غربت شدم. مدتی گذشت، 
با دخترعمویم ازدواج کردم. احســاس تنهایی و غربت آزارم 
می داد و به همین خاطر بعد از سه ماه، زندگی مشترک خود 
را آغاز کردم. سهیال که می دانست کجا کار می کنم، شماره 

محل کارم را پیدا کرده بود و دم  به ثانیه زنگ می زد.
از ترس آبرویم با او تماس گرفتم، می گفت قصد خودکشی 
دارد و در نامه ای می نویســد که من عامل این بدبختی اش 
 هســتم. مزاحمت های آزاردهنده اش دوباره شــروع شــد 
و این اواخر می گفت که ایدز دارد و... دچار وحشت شده بودم 
که مبادا من هم آلوده  شده باشم. دیوانه ام کرده بود. باالخره 
 حرفــش را زد و حاال10میلیــون تومان پــول می خواهد 
 تا دست از سرم بردارد. همسرم نیز متوجه شده و... زندگی ام 

به خاطر یک اشتباه در معرض نابودی قرار گرفته است.

می ترسم ایدز گرفته باشم؛

پایان تلخ رابطه پنهانی
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پیشنهاد سردبیر: 
18 آذر به نام گلپایگان ثبت شود

اخبار

دبیر ســتاد برگزاری مراسم بزرگداشــت آیت ا... گلپایگانی در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراســم بزرگداشــت فقیه بزرگ 
دنیای اسالم با همت مسئوالن شهرســتان گلپایگان و فعالیت 
پنج کمیتــه در بخش های مختلف، 18 آذر ماه ســال جاری در 

مسجد جامع گوگد )زادگاه ایشان( برگزار می شود.
سرهنگ محمد اسماعیل علیشــاهی ادامه داد: تجلیل از مقام 
 شــامخ این بزرگوار و معرفی هرچه بیشــتر آثار و شــخصیت 

آیت ا... گلپایگانی از اهداف برگزاری این آیین است.
فرمانده ســپاه شهرســتان گلپایگان گفت: تمام ســالگردهای 
رحلت آیت ا... گلپایگانی به ســال قمری برگزار شــده و امسال 
اولین سالی اســت که مراســم بزرگداشت ایشــان به هجری 

شمسی برگزار می شود.
علیشاهی خاطرنشان کرد: پیگیر هســتیم که 18 آذر، سالگرد 
ارتحال آیــت ا...گلپایگانی در تقویم رســمی کشــور به نام روز 
گلپایگان ثبت شــود. ضمن اینکه هر سال 25 تا 31 اردیبهشت 
هفته شهرســتان با موضوع مرجعیت فقاهت ایثار و شــهادت 

نامیده شده است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی کاشان از برگزاری مسابقه 
عکس» زندگی با کتاب« با هدف گسترش فرهنگ کتاب و کتاب 

خوانی خبر داد.
مصطفی جوادی مقــدم اظهار کرد: هنرمندان هــم به نوبه خود 
می توانند در توســعه فرهنگ کتــاب و کتاب خوانــی در بین 
شــهروندان و ایجاد انگیزه برای رونق فرهنگ مطالعه نقش ایفا 
کنند.وی افزود: اولین دوره مســابقه عکس »زندگی با کتاب« با 
موضوع انسان و کتاب، با هدف گســترش فرهنگ  کتاب خوانی 
در جامعه برگزار خواهد شد. وی با اشاره به جوایز در نظر گرفته 
شده برای نفرات اول تا پنجم اولین دوره مسابقه عکس »زندگی 
با کتاب« گفت: به نفر اول این مســابقه مبلــغ  6 میلیون ریال، 
نفر دوم 5میلیون ریال، نفر ســوم 4 میلیون ریال، نفر چهارم 3 
میلیون ریال و نفر پنجم 2 میلیون ریال بن خرید کتاب به همراه 
لوح افتخار اعطا خواهد شد.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کاشان افزود: شرکت در این مســابقه برای تمامی عالقه مندان 
آزاد اســت و هر کدام از شــرکت کنندگان می توانند حداکثر 3 
عکس با رزولیشن  dpi300 روی لوح فشــرده به اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی کاشان به نشانی میدان معلم بلوار شهید مفتح، 
روبه روی بوســتان کتاب و یا به آموزشــگاه آزاد سینمایی سیاه 
و ســفید ابتدای خیابان مالحبیب ا...، طبقه زیریــن داروخانه 
ابن ســینا ارســال کنند.  جوادی مقدم افزود : مهلت ارسال آثار 
حداکثر تا تاریخ 20 آذر ماه 95 اســت و 21 آذر مــاه انتخاب و 
 داوری عکس هــا خواهد بود. آییــن اختتامیه و اهــدای جوایز

 24 آذر ماه برگزار خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی کاشان با توجه به عزم عمومی شهرستان در راه 
کســب جایگاه پایتختی کتاب کشور در ســال جاری با آمادگی 
کامل از هر گونه طرح و ایده و نــوآوری در جهت ترویج فرهنگ 

کتاب و کتاب خوانی حمایت می کند.

18 آذر به نام گلپایگان ثبت شود

 مسابقه عکس زندگی با کتاب
 برای گسترش کتابخوانی

نماینده مردم دهاقان و شــهرضا در مجلس شورای اسالمی 
گفت: با وجود تولیــد داخلی، وارد کــردن کاالهای خارجی 
جایز نیست. سمیه محمودی با بیان این مطلب اظهار داشت: 
طرح اســتیضاح وزیر راه و شهرسازی آماده تحویل به مجلس 
شورای اسالمی اســت. وی افزود: مشــکالت متعدد از جمله 
واردات واگن و تعطیلی کارخانه واگن سازی شهرک صنعتی 
رازی شــهرضا، مشــکالت مســکن مهر در شهرستان های 
دهاقان و شــهرضا، خــاک خــوردن ریل های تولید شــده 
در ذوب آهــن و واردات ریــل و پروژه های راه و شهرســازی 
نیمه تمام متعدد ازجمله دالیل این اســتیضاح است. نماینده 
مردم شهرســتان های دهاقان و شــهرضا در مجلس شورای 
اسالمی با توجه به اینکه ریل در ذوب آهن اصفهان تولید می 
 شود، اذعان داشــت: با این وجود قطعاتی از خارج وارد کشور

 می شود که این کار جایز نیست؛ چرا که تولید داخلی مصداق 
اقتصاد مقاومتی می باشــد. محمودی با اشــاره به شــرایط 
مساعد شــهرک های صنعتی دهاقان گفت: به همت فرماندار 
شهرســتان و اســتفاده از اعتبارات تملک دارایی، مشــکل 
آنچنانی در شــهرک های صنعتی وجود ندارد. وی با اشاره به 
وجود 8 هزار بیمه شده تامین اجتماعی در شهرستان دهاقان، 
افزود: مجوز درمانگاه تامین اجتماعی شهرســتان شــهرضا 
گرفته شده و در صورت ایجاد این مرکز مردم شهرستان های 

دهاقان و سمیرم نیز می توانند از خدمات آن بهره مند شوند.

سرپرســت اداره میراث فرهنگی و گردشــگری نطنز گفت: 
جهت رونق و توسعه گردشگری ،بوم گردی و احیای بافت های 
کهن نطنز با جدیت دنبال می شــود. حســین یزدانمهر در 
بازدید از اقامتگاه گردشگری توسلیان در نطنز  اظهار داشت: 
در جهت احیای خانه های کهــن و تاریخی نطنز و بافت های 
کهن محله قصبه این شــهر قصد داریم به صورت جدی وارد 
بحث بوم گردی در صنعت گردشــگری شــویم و بافت های 
کهن را بازسازی کنیم. وی افزود: نخستین گام را برای احیای 
بافت های کهن سعید توســلیان از هنرمندان نطنزی و فعال 
در عرصه سفال و سرامیک برداشت و با مشــاوره هایی که با 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری شهرستان 
 نطنز داشت اقدام به مرمت و بازسازی این خانه کهن اجدادی

 کرده است.

شهرک بهاران که ســال ها از ساخت و ســاکن شدن جمعیت 
نزدیک به 2 هزار نفر در آن می گذرد، تنها امیدش برای برپایی 
کالس های آموزشــی، فرهنگــی، هنری و حتی ورزشــی به 
مسجدی بسته شــده که با وجود عمر نزدیک به 5 سال، هنوز 

فاقد سیستم لوله کشی گاز و تجهیزات گرمایشی است.
 اهالی این شهرک ساخته شده توســط بنیاد مسکن، که بارها 
در دیدار با مســئوالن مختلف از نبود امکاناتی مانند مدرســه، 

ورزشگاه، پارک و حتی فروشگاه های عرضه محصوالت غذایی 
شکایت کرده اند، در نیمه دوم ســال همان حداقل های فراهم 
شــده در مســجد 450 متر مربعی خود را به دلیل سرما و نبود 

سیستم گرمایشی مناسب از دست می دهند.
یکی از اعضای هیئت امنای این مسجد می گوید: در 3 سال اخیر 
تنها منبع حرارتی مورد استفاده، بخاری گازوئیلی قرض گرفته 
شده از روســتای چشــمه احمدرضا بوده ولی آلودگی شدید، 

مشــکالت تامین ســوخت و عدم تامین گرمای مناسب، مانع 
 تداوم با کیفیت ویژه برنامه های مختلف تدارک دیده شده طی

 6 ماه دوم سال می شود.
وی با اشــاره به جمعیت جوان ساکن شــهرک ادامه می دهد: 
امسال با توجه به عملیات ساختمانی صورت گرفته در مسجد، 
امکان استفاده از همین بخاری نیز وجود ندارد و به همین دلیل 
فعالیت های مذکور به صورت کامل تعطیل شده و نماز جماعت 

نیز به صورت محدود و بدون قرائت تعقیبات آن برگزار می شود.
30 ماه معطلــی برای صدور گواهــی عدم خالف 

مسجد
حسن قیصری دبیر ستاد رســیدگی به امور مساجد شهرستان 
نجف آباد در این خصوص می گوید: در ابتدا قرار بود مســجد در 
زمینی به مســاحت حدود یک هزار متر مربع ساخته شود ولی 
با پیشنهاد شــخص امام جمعه زمین دیگری در همین شهرک 
با زیربنای 2500 متــر مربع با پیش بینــی افزایش جمعیت و 
اســتفاده خودروهای عبوری از کمربندی شــمالی شهر بدین 

منظور اختصاص پیدا کرد.
قیصری با اعالم قــرار گرفتن زمین مورد نظــر در طرح فضای 
ســبز می افزاید: همین امر گرفتن گواهی عدم خالف برای فاز 
اول مسجد را با مشکالت زیادی مواجه کرده بود که خوشبختانه 
اخیرا با تالش، پیگیری و بازدیدهای میدانی تمامی مســئوالن 
مانند امام جمعه، فرماندار، نماینده مردم در مجلس، شــهردار، 
اعضای شورای شهر و مدیران دســتگاه های خدمات رسان این 

مشکل پس از حدود 30 ماه بر طرف شده است.
با عبور از این مرحله مســجد با دغدغه جدیدی مواجه شده؛ در 
حالی که عدم خالف برای حدود 450 متر مربع صادر گردیده، 
بازرس سازمان نظام مهندسی برای صدور مجوز لوله کشی گاز، 

نقشه زیربنای 2500 متر مربعی را درخواست کرده است.
نقشه ای که در صورت مالک قرار گرفتن، هزینه بسیار سنگینی 
را از نظر تامین تجهیزات گرمایشــی بر دوش مسجد تحمیل و 

حل مشکل را پیچیده و سخت خواهد کرد.
حاال یک شــهرک منتظر صدور مجوز لوله کشی گاز مانده تا بار 

دیگر تنها امید 2 هزار سکنه خود را زنده کند.

نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس:

واردات کاالهای خارجی با 
وجود تولید داخلی جایز نیست

سرپرست اداره میراث فرهنگی و گردشگری نطنز:

 احیای بافت های کهن
 با جدیت دنبال می شود

 حاال یک شهرک 
منتظر صدور 

مجوز لوله کشی 
 گاز مانده تا 

 بار دیگر تنها 
امید 2 هزار سکنه 

 خود را 
زنده کند

با مسئوالن
با وجود گذشت 5 سال؛

تعطیلی تنها امید شهرک 2 هزار نفری نجف آباد

تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی 5 قفیزی  در در دشت 
باوی پالک 3450فرعی از شماره 35 اصلی واقع درازان جزء بخش ثبتی میمه 
که طبق پرونده ثبتی به نام داوود کریمدوســت فرزنــد غالمرضا در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی یــا متقاضیان ثبت بــه عمل نیامده 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بــر طبق تقاضای 
نامبــرده یا نامبــردگان تحدید حدود ملــک مرقوم درروزدوشــنبه  مورخه 
1395/10/13ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شــود در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار :دوشنبه 95/9/15 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک میمه)183 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت 568/96 
متر مربع  در روستای ازان پالک 4929فرعی از شماره 35 اصلی جزء بخش 
ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حســین ارشادی فرزند محمد علی 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبــرده یا نامبــردگان تحدید حدود ملــک مرقوم درروزدوشــنبه  مورخه 
1395/10/13ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شــود در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار :دوشنبه 95/9/15 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک میمه)185 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/93 شماره: 1395/14/302330-9/4 /95  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
قطعه باغ تحت پالک 3/9 واقع در بخش 3  ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی 
به نام اقدس اکبری  در جریان ثبت بــوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/10/11 
راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت 
نماید و در غیر این صــورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت 
محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشــار:1395/09/15م الف:257 شیخ سلیمانی 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)215 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/311 شماره: 1395/14/291838-8/9 /95  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
قطعه قلمســتان صنوبر تحت پالک 1/298 واقع در بخش 3  ثبت خوانسار که 

طبق پرونده ثبتی به نام ابوالفضل مومنی فرزند حاج میرزا حسین  در جریان 
ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 95/10/21 راس ساعت 8 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار:1395/09/15  م الف:227 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و 

امالک خوانسار)221 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/102 شماره صادره : 1395/43/303203 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 25/3325 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد علی جوانی جونی فرزند شعبانعلی نسبت 
به چهار دانگ و نیم مشاع و اعظم جوانی جونی فرزند یداله نسبت به یکدانگ و 
نیم مشاع از ششدانگ در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/10/08 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشار: دوشنبه 1395/09/15 م الف: 27325 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)166 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/118 شماره صادره : 1395/43/303336 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 45/387 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبــق رای هیات 
 قانون تعیین تکلیف  به نــام محمد رضا کریمی فرزنــد قربانقلی مفروز و در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز 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 شــد. تاریخ انتشار: دوشنبه 1395/09/15 
 م الف: 27892 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهــان)145 کلمه،

 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/119 شماره صادره: 1395/43/303567 نظر به اینکه سند مالکیت یک دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 399 فرعی از 25 اصلی واقع در بخش 14 
اصفهان ذیل ثبت 193 در صفحه 803 دفتر امالک جلد 1 به نام زهرا جان نثاری  
امالک تحت شماره چاپی مسلسل 217117 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضاء شهود آن ذیل شماره 10788 مورخ 1395/06/29 به گواهی دفترخانه 
371 اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 27468 اداره ثبت 

اسناد و امالک غرب استان اصفهان )229 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/123 شماره صادره : 1395/43/303311 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 32/1133 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات قانون 
تعیین تکلیف  به نام اکبر قبادی شهرضا فرزند علی محمد مفروز و در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز 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 ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1395/09/15 م الف: 

27933 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)145 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/121 شماره صادره : 1395/43/303238 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
ســاختمان پالک شــماره 31/9591 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی  به نام آقای مرتضی صائبی، ش.ش 523 فرزند کریم در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/10/09 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: 1395/09/15 م الف: 27926 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)144 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/120 شماره صادره:1395/14/305000 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 319 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش پنج ثبت خوانســار 
ذیل ثبت 2184 در صفحه 40 دفتر امالک جلد 12 به نام محمد خراسانی تحت 
شماره چاپی مسلســل 0688571 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 951409701138896 مورخ 
1395/09/14 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل 
شماره 45319 مورخ 1395/09/14 به گواهی دفترخانه 12 خوانسار رسیده 
ا ست مدعی است که ســند مالکیت آن به علت ســرقت مفقود گردیده است و 
درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 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 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 367 امامی رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک خوانســار)238 کلمه،

 3 کادر(

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

اینجانب مهدی کاظمی مالک خودرو پیکان تاکسی مدل 
1379 به رنگ زرد خورشیدی به شماره شاسی 79443882 
و شماره موتور 11127938449 و شما ره پالک 13- 167 ت 
46 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( کارت و برگ 

سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

اینجانب فتح اله انصاریپور مالک خودرو پیکان تاکسی 
مدل 1383 به رنگ ســفید روغنی به شــماره شاســی 
83499857 و شماره موتور 11283151346 و شما ره 
پالک 13- 747 ت 14 به علت فقدان اســناد فروش )سند 
کمپانی( کارت و برگ ســبز تقاضای رونوشــت المثنی 

اسناد مذکور را دارم.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تیران و کرون 
با اشاره به جایگاه شرکت های تعاونی شهرستان تیران و کرون 
اظهار داشت: 70 شرکت تعاونی شهرستان تیران و کرون زمینه 
اشــتغال هزار نفر را فراهم کرده اند. جواد دادخواه افزود: جایگاه 
شــرکت های تعاونی شهرســتان تیران وکرون در فعالیت های 
اقتصادی مطلوب نیست که برای این کار باید از فعالیت های آنها 

حمایت شود.رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
تیران و کرون با اشــاره به ظرفیت برخی از شرکت های تعاونی 
شهرســتان در کارآفرینی بیان داشت:  ظرفیت های کارآفرینی 
در شرکت های تعاونی این شهرستان وجود دارد که دو شرکت 
تعاونی تاکنون در سطح اســتان موفق به کسب عنوان برتر شد.  
وی با اشاره به حمایت از شــرکت های تعاونی افزود: تسهیالت 

بانکی پشتوانه خوبی برای فعالیت شــرکت های تعاونی تیران 
و کرون اســت. دادخواه ادامــه داد: نقدینگــی مهم ترین نیاز 
شرکت های تعاونی شهرستان تیران وکرون برای توسعه و ادامه 
فعالیت های این مراکز است که افزایش نقدینگی به منظور رشد 
و توسعه فعالیت های آنها الزم است. وی با اشاره به نیاز نقدینگی 
مزرعه پرورش شترمرغ این شهرســتان، خاطرنشان کرد: این 
شرکت تعاونی فعالیت جوجه ریزی تا کشــتار و بسته بندی را 
انجام می دهد که برای تکمیل آن که شامل کشتار و بسته بندی 

است باید نقدینگی به این واحد اختصاص یابد.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تیران و کرون:

تسهیالت بانکی پشتوانه خوبی برای فعالیت شرکت های تعاونی است

آگهی دعوت از سهامدارن محترم 
شرکت ماهان سیم  ) سهامی خاص( 

مرحله اول ثبت شده به شماره 8264 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
دعوت به عمل میاید تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده که در ساعت 9 صبح 
و مجمع عمومی عادی که در ساعت 10 صبح 
مورخ 1395/9/27 در محل اصفهان خیابان باغ 
زیار مجتمع مسکونی سرو طبقه دوم برگزار 

می گردد، حضور به هم رسانند.
الف( دستور جلســه مجمع عمومی عادی به 

طور فوق العاده:
انتقال سهام

ب( دستور جلسه مجمع عمومی عادی: 
1- انتخاب اعضای هیئت مدیره

2- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی ها و دعوت نامه های شرکت. 
با تشکر: هیات مدیره
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اولین همایش ملی خانواده و جمعیت 
برگزار می شود

مدیرکل مشارکت های مردمی کمیته امداد خبر داد:

جمع آوری 1۶1 میلیارد تومان 
در طرح اکرام محسنین

سایه شوم فضای مجازی
 بر زندگی جوانان

همایش ملی خانواده و جمعیت، با شعار»خانواده متعادل،ایران 
مقتدر« آذرماه در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

 پیــروی تاکیدات مقــام معظم رهبــري حضرت آیــت ا... امام 
خامنه اي مدظله العالي، با همکاري دیگر مراکز علمي کشــور، 
همایش ملي »جمعیت و خانواده« 20 آذر ماه سال 1395 برگزار 
می شــود. این همایش با محورهای دین، خانــواده و جمعیت- 
معنویت، شادي، خانواده و جمعیت- فرهنگ، خانواده و جمعیت 
-رسانه، خانواده و جمعیت- ساختار جمعیت و خانواده- اقتصاد، 
خانواده و جمعیت- سیاســت هاي جمعیتي- ازدواج، خانواده و 

جمعیت- سالمت برگزار می شود.
گفتنی اســت مرکز آمار ایران، شــهرداری اصفهان، اداره ثبت 
احوال، مرکز مطالعات اســالمی مالصدرا و شورای عالی انقالب 

فرهنگی حامیان برگزاری این همایش هستند.

مدیرکل هماهنگی و امور اجرایی مشــارکت های مردمی کمیته 
امداد گفت: ســرانه نقــدی هر یتیم کــه به صــورت ماهانه به 
حسابشان واریز می شود 108 هزار تومان و سرانه غیرنقدی آنها 

31 هزار تومان است.
ابوالقاسم رستگار گفت: در طرح اکرام 880 هزار حامی همکاری 
دارند که 283 هــزار یتیم را نیز حمایــت می کنند به طوری که 
نسبت حامی به یتیم 3 به یک اســت.  وی ادامه داد: سرانه نقدی 
هر یتیم ماهانه 108 هزار تومان و ســرانه غیرنقــدی 31 هزار 
تومان اســت. مدیرکل هماهنگی و امور اجرایی مشــارکت های 
مردمی کمیته امداد، گفت: ســرانه فرزندان محســنین نیز 54 
هزار تومان است و در طرح اکرام امسال استان های تهران، البرز، 
قم، فارس و خراسان رضوی اســتان های برتر بودند به طوری که 
حجم درآمد ریالی در این اســتان ها برابــر 40 درصد درآمد کل 

کشور بوده است.
رستگار گفت: 10 میلیون مشــترک، در قالب صندوق صدقات 
و طرح های اکرام و محســنین مشــارکت دارند اما متاســفانه 
از ظرفیت خیرین به طور کامل اســتفاده نشــده اســت و ما از 
کارآفرینان و خیرین به طور تخصصی توقــع داریم که به کمک 
امداد بیایند و در تامین مسکن، جهیزیه، خدمات درمان یا ایجاد 

اشتغال به مددجویان کمک کنند.
وی گفت: از ابتدای ســال و ظرف 7ماه، 161 میلیارد تومان در 

طرح اکرام محسنین، به کمک خیرین جمع آوری شده است.

اســتاد علوم ارتباطات گفت: شــبکه هاي اجتماعــي میهمان 
ناخوانده خانواده ها شــده و دیگر خبري از جمع شــدن اعضاي 
خانواده ها و میهماني هاي دور همي نیســت و آنچه ایجاد شــده 
دوري اعضاي خانواده ها و به دنبال آن طــالق، نتیجه حضور در 

شبکه هاي اجتماعي است.
فائزه تقي پور اســتاد علوم ارتباطات گفت: شبکه های اجتماعي 
موبایلي اگرچه با گرد هم آوردن دوســتان مي توانند به افزایش 
ارتباطات انســاني کمک کنند اما تجربه نشــان داده وجود این 
قبیل شبکه ها در روابط دوستي افرادي که در فواصل جغرافیایي 

نزدیک هستند، تاثیر منفي داشته است.
وي افــزود: ارتباطات مخــرب، پیامک هاي مســتهجن، تزلزل 
ارزش ها و روابط غیر متعارف، عشــق هاي مثلثي، کالهبرداري و 
سوء استفاده از دختران و پسران، ازدواج هاي اینترنتي که منجر 
به طالق مي شود، هرزه نگاري، همجنس گرایي، ایجاد شبهه در 
عقاید افراد، ســرقت اطالعات و اخاذي از جمله پیامدهاي منفي 
گسترش و رواج شــبکه هاي اجتماعي در بین نوجوانان و جوانان 

است .
این اســتاد دانشــگاه اصفهان به انجام یک تحقیق دراین زمینه 
اشــاره کرد و ادامه داد: نتایج تحقیقي کــه در این زمینه صورت 
گرفت نشــان داد ،حدود 20 درصد از طالق هاي فعلي در جامعه 
ما بــه دلیل شــکل گیري روابط غیــر متعارف در شــبکه هاي 

اجتماعي رخ مي دهد که روند آن نیز در حال رشد است.
وي با بیان اینکه شــبکه هاي اجتماعي مجازي میهمان ناخوانده 
خانواده ها در سطح استان شــده و به نوعي زندگي دوم مردم را 
تشــکیل داده اند گفت: امروز دیگر خبري از جمع شدن اعضاي 
خانواده ها و میهماني هاي دور همي نیســت، بلکه دوري اعضاي 
خانواده ها بخصوص زن و شــوهر از یکدیگر و به دنبال آن طالق 
نتیجه حضور شبکه هاي اجتماعي درگوشــي هاي تلفن همراه، 

تبلت ها و لپ تاب هاست.
خیانت همســران و عادي جلوه دادن روابط دختر و پسر 

پیش از ازدواج هدف پشت پرده دنیای مجازی است
اســتاد علوم ارتباطات اذعان داشــت: امروزه خانواده ایراني در 
ســبد فرهنگي خود با شــبکه هاي ماهواره اي، فضاي مجازي و 
رسانه هاي مدرن مواجه اســت که هر کدام به نوبه خود بخشي از 

فرآیند تاثیرگذاري در خانواده را هدف گرفته اند.
وي بیان داشت: عادي سازي خیانت همسران به یکدیگر، عادي 
جلوه دادن روابط دختر و پسر پیش از ازدواج، ترویج خانواده هاي 
بي ســامان ولجام گســیخته در مقابل ســاختار خانــواده، و ... 

پیام هاي مشترک این شبکه هاي اجتماعي است .
استاد دانشــگاه هاي استان اصفهان با اشــاره به گسترش فضاي 
مجازي در حوزه رابطه فرزندان و والدین نیز گفت: این گسترش، 
تغییراتي به وجود آورده اســت که از جمله آن، مي توان کاهش 
نقش خانواده به عنوان مرجع، کاهش ارتبــاط والدین با فرزند، 
شــکاف نســل ها، از بین رفتن حریم بین فرزنــدان و والدین و 

ایستادن در برابر یکي از والدین یا هر دو اشاره کرد.
وي بیان داشــت: در بحث ازدواج، رشد و گســترش استفاده از 
شبکه هاي اجتماعي مجازي مســائلي مانند ناپایداري ازدواج ها، 
تغییر الگوي همســرگزیني، افزایش روابط دختر و پسر در زمان 
نامزدي بدون عقد، باال رفتن ســن ازدواج و افزایش تنوع طلبي 

مردان و و زنان و ... را به وجود آورده است.

کودکی با جثــه ای کوچک و نحیف،  فرزانه لشنی 
دســت های کوچــک پینه بســته و 
پاهایی خســته که به کفش های پاره و نامناسب عادت کرده با 
صورتی زیبا که زیر ابرهای چرک و ســیاه پنهان شده است در 
حالی که در پیاده روی کنار یک شــیرینی فروشی نشسته و به 
دیوار تکیه  داده و بســاط واکس زنی را جلــوی خودش پهن 
کرده، با دســت های کوچک خود واکس می زند و از هر عابری 
کــه از کنارش می گــذرد با التمــاس و ســماجت می خواهد 
کفش هایش را واکس بزند. چشــمان ســیاه او بــا ولع رد پای 
عابرانی را که با شــیرینی از آنجا بیرون می آیــد پی می گیرد. 
وقتی نگاهش می کنی می فهمی که مدت طوالنی اســت رنگ 
آب را  به خود ندیده است. جلو می روم و کنارش می نشینم از او 
می خواهم کفش هایم را واکس بزند تا شــاید به این بهانه ســر 

صحبت را با او باز کنم.
 اسمش محمد است و هشت سال دارد. به او می گویم این موقع 
شــب توی خیابان چکار می کند و او می گوید معلوم است؛ کار 
می کنم. پس خانواده و پــدر و مادرت نگرانت نمی شــوند؟ با 
نگاهی متعجب و پر تحکم می گوید خانــواده؟ اگر خانواده ای 
بود من اینجا چکار می کردم، از وقتی که یادم می آید دارم برای 
یه  آقا کار می کنم به اسم ... ما چند نفریم که همسن و سالیم و 
برای کســی کار می کنیم.پول هایمان  را به او می دهیم و اوهم 

در عوض به ما سرپناه و آب و غذا می دهد. همین.
همه ما هــر روزدر معابر و خیابان ها شــاهد حضــور کودکانی 
هســتیم که با موهای ژولیده و غبارآلود به دســت فروشــی 
و تکدی گری مشــغولند. گاهی ســماجت آنهــا در تحریک 
احساســات ما آن قدر آزاردهنده اســت که مظلوم بودن آنها را 

تحت الشــعاع قرار می دهد. این عارضه تنها شامل حال کشور 
ما نبوده بلکه از کشــورتخریب شــده و درگیرجنگ و مظلوم 
افغانستان گرفته تا خیابان های پر زرق و برق و مجلل نیویورک 

را شامل می شود. 
فقر والدین، طالق و مرگ و اعتیادشــان بسترســاز آشکار این 
آســیب اســت و خیابان ها برای این ســرمایه های ملی مانند 
دانشگاهی است که آزمون ورودی آن وقاحت و سماجت است 
و بعد از مدتی کــودکان کار و خیابانی را می بینم که معموال در 
راهروی دادگاه ها به جرم هایی ماننــد دزدی، کف زنی و غیره 
دست بند به دست نشسته اند. کودکانی که به جرم محرومیت 
توأم با بی عدالتی و نداشتن سر پناه و والدینی معلوم و سالم به 
دنیای جرم و جنایت کشیده شــده اند. ناگفته پیداست که این 
کودکان قطعا جوانان و افراد بزهکار جامعــه فردا خواهند بود 
که به دلیل عدم حمایت در خیابان ها رها شــده و آمادگی الزم 
برای هر نوع آســیبی را دارند. کودکانی که در این سن نیاز به 
بهره مندی از معیت والدین و امکانات رفاهی و آموزشــی دارند 
بی تقصیر وارد محیــط پر از جرم و جنایــت خیابان و مواجهه 
با افراد بزهکار می شــوند. کودکان کار شامل کودکانی هستند 
که پیش از رســیدن به ســن قانونی کار ناگزیــر وارد بازار کار 
می شوند و کار زودرس آنها مانع رشد طبیعی اجتماعی، روانی 
و جســمی آنها می شــود که به موازات افزایش و گسترش این 
کودکان در ســطح جهان به ویژه در جوامع در حال توســعه و 
پیگیری ســازمان های بین المللی و ملی مختلف در مورد آنها 
تحقیقات زیادی صورت می گیرد. امروزه کودکان کار بیشــتر 
در کشورهای در حال توســعه قرار دارند. جایی که میلیون ها 
کودک در ســنین ) 14-5( ســال با هدف امرار معاش خود و 

خانواده ها مشغول به کار هســتند.  کودکان کار ممکن است به 
شکل عادی با کارمزد در کارخانه ها، معادن، مزارع و بخش های 
خدماتی مشغول به کار باشند و یا به صورت آزاد و کسب و کار 
خیابانی به کســب درآمد بپردازند درآمدی که البته در جیب 

صاحبکاران و کارفرمایان آنها می رود. 
این کار ممکن اســت نیمه وقت یا تمام وقت و یا فصلی باشــد 
و دســتمزد این کودکان نیز یا به صورت کاالســت یا  نقدی و 
یا اساسا بدون مزد است و ممکن اســت آنها تنها برای داشتن 
سرپناه و محلی برای ســکونت و یا برای غذایی بخور و نمیر کار 
کنند. کار کودکان، جنبه های منفی اقتصادی و اجتماعی قابل 
توجهی در بر دارد و ما نع افزایش جدی مهارت های آموزشــی 
و دانش می شــود. بهره وری افــت می کنــد، درآمدهای بیمه 
اجتماعی کاهش می یابد و صدمه های جانی و مالی باال می رود. 
انواع آسیب های اجتماعی شامل سوء اســتفاده های جنسی، 
اعتیاد، خرده فروشــی مواد مخــدر و بزهکاری های کودک و 
نوجوان افزایش پیدا می کند و میزان مهاجرت ها به دلیل امکان 
کار کودکان به گونه ای زیانبار و  آســیب رسان باال می رود. در 
دنیای امروزی کشورهای زیادی هســتند که در آنها کودکان 
به کار تمام وقت و نیمه وقت و اغلب در شــرایط طاقت فرســا 
اشــتغال دارند . این کودکان می توانند به راحتی بازیچه دست 
بزهکاران حرفه ای اعم از ســارقان یا باندهای توزیع مواد مخدر 
و عوامل ایجاد خانه های فســاد قرار گیرند و عدم بهره گیری از 
آموزش و تحصیل علــم و فن و قدرت رقابت با ســایر کودکان 
امکان ایجاد یک زندگی ســالم  را هر چه بیشــتر از آنها سلب 

می کند.
کودکان کار در اصفهان

مهم ترین عامل رشــد کودکان کار در اصفهــان را می توان در 
مهاجرت پذیری این شــهر دانســت.50 درصد کودکان کار به 
شــکل شــبکه ای فعالیت می کنند. عقب ماندگی نظام عدالت 
اجتماعی نسبت به رشد سریع تحوالت اجتماعی،  اصلی ترین 
علــت پیدایش کــودکان کار در جامعه اســت. اکثــر آنها در 
پارک ها، خیابان هــا، اتوبوس ها و کف بازار و حتی پاســاژهای 
باالی شــهر و برخی کارگاه های کوچک و بزرگ کار می کنند 
و همچنین عده ای از آنها در چهار راه ها مشــغول گل فروشی 
وپاک کردن شیشه  خودروها هســتند. پدیده کودکان خیابانی 
یکی از معضالت گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ مانند اصفهان 
است. بیشــتر کودکان کار در اصفهان پســر و مهاجر و دارای 
میزان درآمد پایین و والدین معتاد  بوده و یا کســانی هســتند 
که توسط والدین مورد آزار جســمی قرار گرفته و بیشتر به کار 
دست فروشی مشغول هســتند و اکثر آنها به کارهای انحرافی 
دســت زده اند و مورد تجاوز جنســی قرار گرفته انــد که البته 
توسط پلیس دستگیر می شــوند و عده ای نیز به زندان رفته اند. 
رابطه معناداری بین اعتیاد والدین و آزار کودکان توســط آنها 
و زندان رفتن والدین با نوع کار کــودکان وجود دارد. کودکان 
کار مظلوم ترین و بی گنــاه ترین قربانیان بــی عدالتی، فقر و 
بزه هستند. کودکانی که انگار سرنوشتشــان تا همیشه با این 
بی عدالتی گره خورده است. آنها قربانیان بی گناهی هستند که  

درهیاهوی زندگی روزمره ما فراموش شده اند. 

قربانیان معصومی که نادیده گرفته می شوند؛

یادم تو را فراموش!

اخبار 

یادداشت

با مسئوالن

اخبار کوتاه

منابع آزمون های پزشکی تا سه سال آینده 
تغییر نمی کند

خانواده های »زن سرپرست«
 در حال افزایش است

اعزام 5 هزار طلبه برای تبلیغ 
فرهنگ زکات به مناطق محروم کشور

پیشنهاد  سردبیر:
ایران در کاهش سرعت شیوع اعتیاد، گام های بلندی برداشته است

مشــموالنی که دارای فرزند معلول و یا همسر معلول باشند از 
خدمت سربازی معاف خواهند شد و اگر درخانواده ای دو فرزند 
معلول باشــد، دو فرزند دیگر خانواده مشمول معافیت خدمت 
ســربازی می شــوند. این معافیت مطابق قانون خدمت وظیفه 
عمومی است. مشموالنی که براســاس اعالم سازمان بهزیستی 
حداقل یک فرزنــد آنان دارای معلولیت باشــد از خدمت دوره 
ضرورت معاف می شوند. در راستای ماده 6 قانون جامع حمایت 
از حقوق معلوالن، یکی از فرزندان اولیایــی که هردو یا یکی از 
آنها معلول بوده یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها معلول باشد از 
انجام خدمت دوره سربازی معاف می شوند. همچنین رسیدگی 
به درخواست های این دســته از مشــموالن براساس ضوابط 
ابالغی ستاد کل نیروهای مسلح بوده و غیبت مانع بهره مندی 

مشموالن از معافیت های مذکور است. 
در قانون به منظور حمایت از جامعه معلــوالن و مددجویان و 
خانواده هایی که نیازمند حمایت هستند یک سری معافیت ها 
با عنوان معافیت مددجویان پیش بینی شــده که شــامل این 
موارد اســت؛ معافیت یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر 
که تحت پوشــش کمیته امــداد حضرت امام )ره( و ســازمان 
بهزیستی هستند و معافیت مشــموالنی که حداقل یک فرزند 

معلول دارند.
 رییس ســازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه بررسی طرح 
اصالح مواد قانون وظیفه عمومی طــی هفته آینده در مجلس 
بررسی خواهد شــد، از کنترل پرونده های متقاضیان استفاده 
از معافیت سه برادری و شناســایی دو هزار و 700 فقره کارت 

پایان خدمت مخدوش در این رابطه خبر داد.
سردار زاده  کمند با اشاره به اینکه سازمان وظیفه عمومی ناجا، 
خدمات ویژه ای را به معلوالن و خانواده هایشــان ارائه می دهد، 
گفت: اگر در خانواده ای پدر یا مادر معلول باشــند یک فرزند از 

خانواده معاف می شود.
همچنین مشــموالنی که دارای فرزند معلول و یا همسر معلول 
باشند از خدمت سربازی معاف خواهند شد و اگر در خانواده ای 
دو فرزند معلول باشد، دو فرزند دیگر خانواده مشمول معافیت 

خدمت سربازی می شوند. 
مشــموالنی که دارای فرزند معلول ذهنی هستند می توانند از 

خدمت وظیفه عمومی معاف شوند.
وی ادامه داد: در سال گذشته 15 هزار و 774 نفر از افراد واجد 
شــرایط خانواده معلوالن معاف شــدند و این آمار طی 9 ماهه 

سال جاری 10 هزار و 596 نفر بوده است.

وزیر کشــور و دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
ایران در کاهش سرعت شــیوع و گسترش اعتیاد گام های 
بلندی برداشته است و البته سازمان ملل نیز به این موضوع 
اذعــان دارد. عبدالرضــا رحمانی فضلــی در دومین روز 
»همایش ملی صیانت و گفتمان ســازی اجتماعی شدن 
مبارزه با مــواد مخدر اقدام و عمل در ســازمان های مردم 
نهاد« افزود: هنوز اشکاالت و نقص هایی در مسئله مقابله 
با مواد مخدر در کشور وجود دارد که باید با حمایت دولت، 
توصیه های رهبر معظم انقالب و نیــز کمک مردم تالش 
کنیم تا شأن ملت حفظ شــود و اشکاالت موجود در حوزه 
اعتیاد برطرف شود. وزیر کشور با تاکید بر موضوع صیانت 
اظهار داشــت: همه باید کمک کنیم تا مســئله اعتیاد در 

کشور به حداقل برسد و مشکل به طور کامل رفع شود .
رحمانی فضلی افزود: همه جوان هایــی که گرفتار اعتیاد 
می شــوند جزو خانواده ایران هســتند و بالی اعتیاد خبر 
نمی کند، بنابراین جوان های ما درمعرض تهدید هســتند 
و باید به خاطر ایران دوســتی و اعتقادات و فطرت پاکمان 

همه باهم همکاری کنیم تا مشکل رفع شود.
دبیر کل ســتاد مبارزه با مــواد مخدر تنهــا راه مطمئن و 

موثر برای صیانت و ســاماندهی اعتیاد در کشور را مسئله 
پیشگیری دانســت و افزود: باید همواره تالش کنیم که در 
کشور کسی معتاد نشــود چرا که اعتیاد هزینه هایی را بر 
کشــور تحمیل می کند و با کمک های انجام شــده تنها 
20 درصد از افــراد معتاد موفق به تــرک اعتیاد و نجات از 
مواد مخدر می شوند. رحمانی فضلی همچنین با تاکید بر 
نقش موثر مردم در کاهش اعتیاد تصریح کرد: بدون شک 
با کمک خانواده ها و مردم مــی توانیم در خصوص کاهش 
اعتیاد گام های موثری برداریم. وی در ادامه به نقش مهم 
آموزش و پرورش، آموزش اولیا و مربیان و دانشگاه ها اشاره 
کرد و گفت: این دستگاه ها با جدیت در مسیر کار آموزش 

و پیشگیری هستند و موفق عمل کرده اند .
وزیر کشــور با بیان اینکه در ابتدای کار هســتیم، افزود: 
با اشــکاالت و نواقصی در کاهــش اعتیــاد و مقابله با آن 
مواجهیم کــه معتقدم بــدون کمک مــردم و البته دیگر 

دستگاه ها همچون امنیتی و نظامی موفق نخواهیم شد.
دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر افزود: مردم در مسئله 
کاهش اعتیاد  پیشــتاز هستند و الزم اســت در انجام این 

مسئله کمک و همکاری کنند.

مسئول آزمون ســازی مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشــت با اعالم اینکه 
منابع آزمون های این وزارتخانه تا ســه ســال آینده بدون تغییــر می ماند، گفت: هر 
تصمیمی در خصوص آزمون های وزارت بهداشــت، ســه ســال بعد از تصمیم گیری 

اجرایی می شود.
دکتر مجید اکبری، با اعالم این مطلب اظهار کرد: بر اساس بخشنامه مدیر کل وزارتی 
وزارت بهداشــت، منابع آزمون های علمی این وزارتخانه نظیر علــوم پایه، پره انترنی، 
ورودی دوره های تحصیالت تکمیلی)کارشناسی ارشــد، Ph.D و دستیاری ها(، بورد 

تخصصی، فوق تخصصی و غیره برای سال آینده تغییر نمی کند.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه داوطلبــان باید فرصت کافی برای آمادگی و 
مطالعه منابع آزمون های فوق را داشته باشند بنابراین تغییر در رفرنس های آزمون های 
فوق، حداقل سه سال بعد از تصویب و اعالم عمومی اجرا خواهد شد در غیر این صورت 

تغییر در منابع فوق قابل اجرا نیست.
مسئول آزمون ســازی وزارت بهداشــت در پایان بر ضرورت منابع آزمون های برخی 
رشته های علوم پزشــکی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه علوم پزشکی، علمی به 
روز است باید منابع آن نیز متناســب با آخرین یافته های روز تدوین شود این درحالی 
است که منابع و رفرنس برخی رشته های پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
بسیار قدیمی بوده و به چندین دهه  پیش بر می گردد و الزم است تغییراتی در این منابع 
ایجاد شود اما نکته قابل توجه این است که هر گونه تغییر در این منابع سه سال بعد از 

تصمیم گیری اعمال خواهد شد تا دانشجویان فرصت مطالعه کافی را داشته باشند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
 کشــور گفــت: تعــداد خانــواده های 
»زن سرپرســت« در کشــور در حــال 
افزایش اســت و شــیب صعودی دارد و 
مرگ همســر، مهــم ترین علــت آن به 
شــمار مــی رود. حبیب اله مســعودی 
فرید افزود: 12/5درصــد خانواده ها در 
 کشــور برابر با دو و نیم میلیــون خانوار، 

»زن سرپرست«هستند. 
 وی ادامــه داد: طــالق و اعتیــاد مــرد از دیگــر عوامــل افزایش خانــواده های 
»زن سرپرست« به شــمار می رود. معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور 
گفت: از این دو و نیم میلیون خانوار »زن سرپرست« ، حدود 180 هزار خانوار تحت 
 پوشش بهزیســتی قرار دارند. مسعودی فرید یادآور شــد: طبق برنامه پنجم توسعه

 ) ماده 39( ، قرار بود دستگاه های حمایتی ساالنه 10 درصد از گروه هدفشان را  که 
قابل توانمندسازی هستند  از چرخه حمایت های مســتقیم خارج کنند به آن معنا 
که به آنان مســتمری ندهند. وی ادامه داد: بنابراین، بهزیستی سال گذشته حدود 
12/5 تا 13 درصد این زنان یعنــی 13 هزار نفر را از چرخه حمایت های مســتقیم 
خارج کرد اما 60 هزار نفر از این 180 هزار زن سرپرست خانواده، سالمند هستند که 

عمال نمی توانیم آنان را از چرخه حمایت های مستقیم خارج کنیم .

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: تعداد 5 هزار نفــر از طالب و مبلغان حوزه های 
علمیه برای تبلیغ و ترویج فرهنگ زکات به مناطق محروم کشور اعزام شده اند.

پرویز فتــاح رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( اظهار داشــت: طی هفت ماهه  ســال 95 
حدود 108 میلیارد تومان زکات واجب جمع آوری شــده که 85 میلیــارد تومان آن صرف 
خدمات دهی به نیازمندان و محرومان و 23 میلیارد تومان نیز برای انجام پروژه های مختلف 
در مناطق محروم و روستاها به کار گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه 5 هزار طلبه و مبلغ 
حوزه های علمیه برای ترویج فرهنگ زکات به مناطق محروم و روستایی کشور اعزام شده اند، 
افزود: دالیلی مانند خشکسالی در برخی مناطق روستایی کشــور، تعداد مراکز جمع آوری 
زکات، عدم پرداخت به موقع وجه محصوالت کشــاورزی خریداری شــده به کشــاورزان و 
غیره باعث عدم تمایل به پرداخت زکات در این مناطق می شــود که باید با تقویت همکاری 
 میان دستگاه های مربوطه و رفع موانع و مشکالت، این فریضه الهی که در قرآن به آن تاکید 
شده است در کشور گســترش یابد. فتاح در ادامه درباره افزایش چهار برابری بودجه مسکن 
کمیته امداد تصریح کرد: در حال حاضر بودجه مسکن کمیته امداد به 400 میلیارد رسیده، 
در حالی که این رقم در سال های گذشــته کمتر از 100 میلیارد بوده است که نشان دهنده 
رشد ارائه مسکن به مددجویان است ولی با این حال، این میزان هنوز هم کافی نیست.  رییس 
کمیته امداد امام خمینی)ره( در پایان خاطرنشــان کرد: سعی داریم تا با کمک خیران، ارائه 
وام های دولتی، همکاری دســتگاه های مسئول برای ارائه مجوز ســاخت و استفاده از سایر 
تســهیالت موجود همه مددجویان فاقد مســکن را خانه دار کنیم کــه در حال حاضر تمام 

دستگاه های مربوطه موافقت خود را اعالم  کرده و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر داد:

معافیت مشموالن دارای فرزند معلول از خدمت سربازی
وزیر کشور: 

ایران در کاهش سرعت شیوع اعتیاد، گام های بلندی برداشته است

روانشناسی

هرگز نباید کودک را به خاطر انجام کار بد از پدرش ترســاند 
زیرا موجب عدم اعتماد او به پدرش خواهد شد.

سیما منادی روانشناس و مشاور اظهار داشت: یکی از راه هایی 
که بعضی مــادران به اصطــالح برای جلوگیــری از کارهای 
ناشایســت کودک خود به کار می برند، اســتفاده از نقش پدر 

خانواده به عنوان وسیله ای برای تهدید فرزندان است.
وی افزود: هنگامــی که مادران عبارت؛ صبــر کن تا پدرت از 
ســرکار بیاید را برای تهدید کودک خود به کار می برند، بدان 
معنی است که مادر در خانواده هیچ نقشی ندارد، در حالی که 
قواعد وضع شده به وسیله مادر باید با قواعد پدر سازگار باشد، 
زیرا هر دو وضع کننده قانون هســتند و بایــد مجری آن نیز  
باشند. منادی تصریح کرد: کودک را نباید به گونه ای بار آورد 
که از پدر حساب ببرد و از مادر نترسد، چراکه توافق والدین در 
امر تربیت فرزندان امری مهم است و هر دو باید در برخورد با 

فرزند هماهنگ عمل کنند.
این روانشــناس در پایان خاطر نشــان کرد: بهترین شیوه در 
برخورد با کودک، صمیمیت و دوســتی اســت که اگر تداوم 
داشته باشد و به شکلی یکسان توسط والدین اجرا شود، باعث 

اثرگذاری بهتر روش های تربیتی بر فرزند می شود.

حســادت فرزندان بزرگ تر خانواده نسبت به فرزند کوچک تر 
امری طبیعی و قابل کنترل است.

مریم قاسمی روانشناس، با اشاره به کودکانی که حسادتشان 
با به دنیا آمدن فرزند جدید شــعله ور می شود، اظهار داشت: 
احساس حســادت در همه کودکان به نوعی وجود دارد ولی 
آنچه اهمیت دارد این اســت که پدر و مادر بتوانند این حس 
حســادت را در کودکان خود کنترل کنند. کودکان خردسال 
بدون سیاست و پرده پوشی، حسادت خود را نشان می دهند. 
آنها به طور مستقیم به پدر و مادرشان می گویند از فرزند تازه 
متولد شده خوششان نمی آید و شاید حتی در پی صدمه زدن 

به او برآیند.
وی با اشاره به زمان شروع حســادت در کودکان، اذعان کرد: 
حسادت در سن 15 تا 16 ماهگی در کودکان آشکار می شود 
و در دو زمان یعنی در ســن 2 تا 5 سالگی و دوران بلوغ به اوج 
خود می رسد. شــاید بتوان گفت شدیدترین مرحله حسادت، 
در دوران پیش از 5 ســالگی اســت زیرا در این دوران کودک 
کامال به والدین خود وابسته اســت و همه نیازهای او به ویژه 

نیازهای عاطفی و روانی اش توسط آنها ارضا می شود.

نقش پدر، وسیله ای 
برای تهدید نیست

حسادت فرزندان خود را
 با محبت کنترل کنید

پدیده کودکان 
خیابانی یکی 

از معضالت 
گریبانگیر اکثر 
شهرهای بزرگ 

مانند اصفهان 
است
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تاریخ پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان به روایت یک آلمانیماجرای آزادی دکتر مصدق از زندان

»ارنست هولتزر«، از عکاسان پیشــگام ایران و مهندس مخابرات آلمانی 
یکصد و پنج سال قبل در اصفهان درگذشت.

ارنســت هولتزر مهندس مخابرات و عکاس آلمانی از عکاســان پیشگام 
نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی بود که در عصر حکومت ناصرالدین شــاه 
قاجار به ایران آمد و 20 ســال از عمر خود را در اصفهان گذراند. هولتزر 
در سال 1835 در روستایی در نزدیکی شهر »تورنیگن« در شرق آلمان 
زاده شــد. از کودکی او اطالعات زیادی در دســت نیســت؛ اما همین 
اندازه می دانیم که در شــرکت انگلیســی »تلگراف هنــد و اروپا« دوره 
تلگراف چیگری دید و در 27 سالگی به اســتخدام دولت انگلیس درآمد.

یک ســال بعد دولت بریتانیا او را به ایران فرســتاد تا خطوط تلگرافی را 
در ایران  ســامان دهد و این فن را در مدرســه دارالفنون تدریس کند. او 
35ســاله بود که با یک ایرانی ازدواج کرد و به این خاطر تا پایان عمر در 
ایران  ماند.هولتزر در میانه اقامت خود ســفر کوتاهی به آلمان داشــت . 
یک دوربین عکاسی و وســایل ظهور عکس از آلمان خرید و به اصفهان 
 آورد و عکاســی را آغاز کرد. عکس هایی که او در طول 20 سال اقامتش

 بر جای گذاشــت منظره ها، بناها و مردم ایران در دوره ناصرالدین شــاه 
قاجار را نشــان می دهد. او بیشــتر از مراســم مذهبی، طرز پوشــش و 
جشــن های ارامنه عکس گرفتــه؛ امــا عکس هایی هم از تهــران، قم 
و کاشــان دارد که تقریبا همه باقی مانده و چند بار به نمایش گذاشــته 
 شــده اند. در این عکس ها صحنه هایی از بازار، سینه زنی به هنگام محرم، 

نقالی شاهنامه و ... را می توان دید.
کلکســیون عکس های هولتزر نیم قــرن پس از درگذشــت او در خانه 
نوه اش در آلمان پیدا شــد و او به همراهی همسرش در معرفی پدربزرگ 
و عکس هایش در آلمان و ایران کوشید. در سال 1976 برای نخستین بار 
وزارت فرهنگ و هنر وقت با همکاری محمد عاصمی که مجله کاوه را در 
آلمان به فارسی و آلمانی منتشر می کرد، یک هزار قطعه عکس از هولتزر 
را با توضیحاتی به زبان فارســی در تهران به چاپ رساند. دو کتاب»هزار 
جلوه زندگی« و »ارنســت هولتزر، ایران در یکصد و سیزده سال پیش« 
مجموعه آثار این عــکاس را در بر می گیرد. این عکاس آلمانی در ســال 
1911 در 76 سالگی در جلفای اصفهان درگذشت و همان جا در آرامگاه 

ارامنه به خاک سپرده شد.

دیدنی ها

قاب روز

دکتر محمد مصدق در بیرجند زندانی بود. روز 13 آذر 1319 
در اثر میانجیگری محمدرضا پهلــوی، ولیعهد وقت، به خانه 
خود در احمدآباد ساوجبالغ منتقل شد و آنجا تحت نظر قرار 
گرفت. در مورد علت بازداشــت و زندانی شدن دکتر مصدق 

اطالع دقیقی در دست نیست.
گفته می شود احمد متین دفتری، نخســت وزیر وقت که با 
دولت آلمان رابطه نزدیکی داشــت، هنگامی که فهمید نظر 
رضاشاه در مورد او در حال تغییر است به طرح کودتایی علیه 
شاه پرداخت؛ اما شــهربانی از طرح مطلع شد و آن را خنثی 
کرد. در صــورت صحت چنین ادعایی )که ظاهرا شــواهدی 
در مورد آن وجــود دارد( می توان بازداشــت دکتر مصدق 
 را نیز - که از بســتگان متین دفتری بــود- به همین موضوع 

مربوط دانست.
محمدرضا پهلوی در کتاب »ماموریت برای وطنم« در اشاره 
به این موضوع نوشته است: »پدرم مصدق را به اتهام همکاری 
با یک دولت خارجی و توطئه علیه دولت ایران، توقیف کرده 
بود و نمی دانم در فکر وی چه می گذشــت که مخالفان خود 
را به همکاری با خارجــی ها، مخصوصا انگلیســی ها متهم 
می کرد. مصدق به نقطه دورافتاده و بد آب وهوایی تبعید شد 
و چون پیر و علیل بود به احتمال قوی از این تبعید ســالمت 
 بازنمی گشــت، ولی من او را شــفاعت کردم و چند ماه بعد

 آزاد شد.«
مصدق در خاطراتــش تاکید دارد که بازداشــت او بی جهت 
بوده اســت و حتی به پرونده های شــهربانی استناد می کند 
که وقتی در شهربانی ســوال می کند به چه تقصیر بازداشت 
شــده اســت، پاســخ می دهند: »تقصیری ندارید ولی باید 
اینجا بمانید.« بــه هر حال چند روز بعــد تصمیم می گیرند 
او را به زندان بیرجند منتقل کننــد. مهندس احمد مصدق، 
فرزند دکتر مصدق سال ها بعد از این ماجرا، خاطرات شیرین 
آقاجواد حاجی تهرانی را )که آشپز دکتر مصدق بوده و همراه 
او به بیرجند رفته است( در نواری ضبط کرده که متن آن در 
کتاب »مصدق و مسائل حقوق و سیاست« )به کوشش ایرج 

افشار( آمده است.
او در این مورد گفته است: »من خودم داوطلب شدم با آقا به 
زندان بروم. خودم را معرفی کردم و داوطلب شدم که بروم... 

رفتم شهربانی نزد رییس اداره سیاسی، سرهنگ آرتا که ترک 
بود. به من خیلی عتاب و خطاب کرد و گفت می دانید شــما 
چه مســافرتی می خواهی بروی؟ گفتم چه مسافرتی؟ گفت 
آخرین مجازات شما اعدام است. می خواست مرا بترساند که 
نروم.  گفتم من کاری نمی کنــم؛ اگر خطایی کردم مرا اعدام 
کنید. اگر نکردم برای چه اعدام کنند. این بود که مرا تفتیش 
کردند. هر چیزی داخل جیب من بــود در آوردند و مرا بردند 
دم در، کنار ماشین. آمدم دم در ایستادم. آن ماشین مال خود 
آقا بود. دو تا از گروهبان ها ایســتاده بودنــد. یکی راننده بود 
و یکی پیشــخدمت مال خود رییس شــهربانی. آن وقت من 
دیدم که آقــا را از اتاق بازجویی پایین آوردند. گفتند ســوار 
شوید، فرمودند من سوار نمی شوم. دولت هر کار می خواهد 
با من بکند، همین جا انجام دهد کــه زن و بچه ام مرا ببینند. 
ســرگردی که با ما بود گفت نه، دولت دستور داده که شما را 
به مسافرت ببریم و شما اینجا نباشید. آقا را با دوتا افسر دیگر 
به زور انداختند داخل ماشین. به من گفتند برو سوار شو. من 
گفتم آقا مریض اســت اگر بخواهیم برویم آقا آنجا دوا دارد؟ 
قابلمه غذاخــوری دارد؟ رختخــواب دارد؟ تختخواب دارد؟ 
اینها توی زندان اســت، اینها را به من بدهید که من دســت 
خالی نروم. سرگردی که با ما بود به رییس زندان دستور داد 

وسایل را بیاورد. آنها را با ترموس یخ همه را دادند. گذاشتیم 
توی ماشین و راه افتادیم...«

 دکتر مصــدق در نخســتین نطقش در مجلــس چهاردهم
 )پس از ســقوط رضاشاه(، به ماجرای این ســفر اشاره کرد و 
گفت در طول این ســفر دو بار اقدام به خودکشی کرده است 
)این موضوع یکی از مسائلی اســت که منتقدان مصدق چه 
پس از کودتــای 1332 و چه پس از انقالب اســالمی به آن 
انتقاد می کنند.( گفته می شــود او یک بار بــا خوردن چند 
قــرص آرام بخش و بــار دیگر با توســل به اعتصــاب غذای 
نامحدود قصد پایان دادن به زندگی خود را داشت. علت این 
تصمیم مصدق این بود که متقاعد شده بود رژیم قصد قتل او 
را دارد و پایانی ذلت بار برای زندگی اش تدارک دیده اســت. 
اما چنانچه از خاطرات آقاجواد حاجی تهرانی برمی آید، رفتار 
زندانبانان مصدق با او، در شــش ماهی که در بیرجند بود، در 

مجموع محترمانه از آب درآمد.
از بیرجند تا احمدآباداین وضعیت ادامه داشت تا اینکه روزی 
ارنست پرون سوئیسی، دوست صمیمی ولیعهد، بیمار شد و 
برای درمان به بیمارستان نجمیه تهران رفت. این بیمارستان 
توسط مادر دکتر مصدق وقف شــده بود و ریاست آن را دکتر 

غالمحسین مصدق به عهده داشت.
پرون تحت تاثیر شــیوه معالجه و شــخصیت پزشکان معالج 
قرار گرفــت. او به درخواســت دکتر غالمحســین مصدق از 
محمدرضا پهلوی خواست در مورد دکتر مصدق میانجیگری 
کند. ولیعهد نیز از پدرش خواســت در مورد او تخفیفی قائل 

شــود. در نهایت تصمیم گرفته 
شد دکتر مصدق به خانه اش در 
روستای احمدآباد منتقل شود 

و همان جا تحت نظر قرار گیرد.
آقاجــواد ماجــرای شــب 13 
آذر 1319 را چنیــن بــه یــاد 
آورده اســت: »شــب داشــتم 
شــام درســت می کردم، دیدم 
رییس شــهربانی آمد با دو نفر 
شــخصی دیگــر. دویــدم جلو 
دیدم رییس شــهربانی است با 
آقای شــرافتیان، پیشکار خود 
آقا. نفر بعدی از قــرار مال خود 
شــهربانی یعنی مأمور آگاهی 
بود. رفتند توی اتاق نشســتند 
با آقــا صحبــت کردنــد که ما 
آمدیم شــما را ببریم تهران. آقا 

فرمودند هر چی دولت دســتور می دهد من مطیع هستم... 
اینها خداحافظی کردند و رفتنــد بالفاصله حال حمله به آقا 
دســت داد. من دویدم دوا گرفتم دم دماغ ایشان بعد از اینکه 
حالشــان به جا آمد گفتم: آقا! حاال دیگر چرا این طور شدید؟ 
فرمودند: جواد! آخر این از خوشحالی است که باز می توانم به 
محیط آزاد بروم، بچه ها را ببینم و از خجالت تو که این همه 
زحمت کشیدی در بیایم. همیشه از عصبانیت بود، این دفعه 

از خوشحالی است.«

ماجرای آزادی دکتر مصدق از زندان
البه الی خاطره هــای جنگ که  منیره آرام پور
خــوب بگردیــم، بــی شــک 
خاطره هــای ناگفتــه و ناشــنیده  زیــادی می بینیم، 
خاطره های جا مانده ای که مرورشان باز هم به یادمان 
می آورد که روزگاری در این سرزمین چشمه ای جاری 

بوده است؛ در همین نزدیکی.
جنگ مثل آتش است همه جا را فرا می گیرد. حتی دریا 
را هم رها نمی کند. شــنیده ای که می گویند اول »خدا 
بعد هم شــما«؟ دریا از آن جاهایی است که می فهمی 
اول و آخر خداســت. جنگ دریا با خشکی فرق داشت. 
گاهی کیلومترها از ســاحل دور می شوند نه تپه ای، نه 

سنگی، نه سرپناهی، همه اش توکل بود به خدا.
آن موقــع بین مــردم صحبتی از جنگ هــای دریایی 
نبود. نه گزارشــی می خواندند نه عکســی می دیدند. 
تنها دل خوشــی بچه ها این بود که امــام)ره( از حال 
آنها با خبر اســت. بچه ها فکرش را هم نمی کردند این 
قدر عراقی ها جســور شــوند و بیایند تا الرک، نزدیک 
بندرعباس و کشــتی هایمان را بزنند. یا باید قید نفت 
و کشــتی هایمان را می زدند یا با همــان امکاناتی که 
داشتند از پس دشــمن بر می آمدند. همین قایق های 
معمولی را دســتکاری می کردند تا قایق تندرو شوند. 
اسمشان را عاشورا می گذاشــتند. هر قایق عاشورایی 
هفتصد یا هشــتصد لیتر بنزین همراهش بود؛ با کلی 
مهمات و مــواد منفجره. انــگار زندگــی بچه ها روی 
آتش بود. تمامش چند ســاعت صرف می شد؛ اما چند 
دقیقه اش هم آســان نبــود، یک جرقه کافــی بود که 
همه جا آتش بگیرد.قایق ها خیلــی تکان می خوردند. 
خوب نمی توانستند نشــانه بگیرند آخر آنها فقط هفت 
روز آموزش دیده بودند باورش هم ســخت اســت؛ اما 
عده ای از بچه ها هم خوب نشــانه می گرفتند. کار بلد 
بودند. دستشان که روی ماشه می رفت بلند می گفتند 
یا زهرا. شب که می شد، در همان چهارپنج متر جا توی 
قایق، یکی قرآن می خواند، یکــی مناجات می کرد، هر 
کســی یک طرف مشــغول بود دریا هم انگار از صدای 
بچه ها آرام می گرفت. دریا جای خیلی عجیبی بود. اگر 
کسی شــهید می شد نشــانی از او نمی ماند و مزارشان 
دریا می شد. یادشــان بخیر... دلشان دریا بود که دل به 
دریا زدند و بی معرفتی اســت اگر با بهانــه و بی بهانه 
یادشان نکنیم. یاد شــیربچه هایی که به آیین ابراهیم 
نبی دل ســپردند: »اهل دل به دریا زدن همیشــگی« 
شدند و رفتند. رفتند و خیلی هایشان هیچ نام و نشانی 
از آنها نماند. دریا آنها را برد و حــاال ما کنار دریا، دل به 
فراموشــی می زنیم و یادمان می رود روزگاری در این 

سرزمین چشمه ای جاری بوده است...

جنگ دریا

حدیث عشق

مصدق در خاطراتش 
تاکید دارد که بازداشت 

او بی جهت بوده است 
و حتی به پرونده های 

شهربانی استناد می کند 
که وقتی در شهربانی 
سوال می کند به چه 

تقصیر بازداشت  شده 
 است،به او  پاسخ 

می دهند  که تقصیری  
ندارید

این شــب ها مجموعه تلویزیونی »معمای شاه« از 
تلویزیون بازپخش می شــود . داســتان سریال به 
روزهای اعدام دکتر فاطمــی و ماجراهای مربوط  به 

دکتر مصدق رسیده است.
به همین بهانه بد ندیدیم نگاهی به زندگی دکترمحمد 
مصدق و ماجرای آزادی وی از زندان داشــته باشیم . 
مردی که در تاریخ ایران نامی فراموش نشــدنی و 

ماندگار است. 

10 نما از دوران اوباما

با پیــروزی دونالد ترامپ بر هیالری کلینتــون در انتخابات 
ریاســت جمهوری تنها چندروز دیگر باراک اوباما میهمان 
کاخ ســفید اســت و بعد از آن کلید را بــه رییس جمهور 

جمهوری خواه تحویل خواهد داد.
اوباما در دیدار با ترامپ در کاخ ســفید گفت که آماده انتقال 
قدرت اســت . وی همچنین گفت: در این مدت نخســتین 
اولویت کاری من ســهولت رونــد انتقــال آرام قدرت به 
رییس جمهور منتخب خواهد بود. خواســت ترامپ برای کار 
با تیم مــن در ارتباط با موضوعاتی که کشــور با آنها مواجه 
است، به من جسارت داد. جمع شدن ما دورهم بدون در نظر 
گرفتن ترجیحات سیاسی و حزبی و کار گروهی برای مبارزه 
با مشکالتی که با آنها رو به رو هســتیم، بسیار حائز اهمیت 
است. بر این اســاس آخرین ماموریت باراک اوباما در دوران 
ریاست جمهوری، انتقال قدرت به دولت دونالد ترامپ خواهد 
بود و او بعد از هشت سال ریاســت جمهوری، کاخ سفید را 
ترک خواهد کرد. عکس هایی که می بینید روایتی از دوران 

زمامداری رییس جمهور دموکرات آمریکاست.

نمایی از سی و سه پل اصفهان

نمایی از پل خواجوی اصفهان

مراسم آئینی ارامنه ساکن اصفهان

گورستان ارامنه در نزدیکی کوه صفه اصفهان

سازندگان تبرزین و کشکول در بازار اصفهان

مسجدامام)ره( اصفهان
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پیشنهاد  سردبیر:
مرگ محیط زیست با دست های بسته قانون

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:

محیط زیست با درخواست 
ذوب آهن موافقت نکرده است

مار گرسنه سه گوزن را با هم بلعید 

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: این اداره 
کل تاکنون با درخواســت ذوب آهن مبنی بر استفاده از سوخت 

مازوت در کوره بلند این شرکت موافقت نکرده است.
حمید ظهرابی افزود: به تازگی شــرکت ذوب آهن درخواســت 
اســتفاده از ســوخت مازوت در کوره بلند را به عنوان جایگزین 

کوک در فرآیند تولید کرده است. 
وی اظهار کرد: کارشناسان این اداره کل بررسی این درخواست 
را منوط به رفع آلودگی از کنورتورهایی که هم اکنون دود قرمز 

رنگی ایجاد می کنند ، موکول کرده اند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اصفهان افزود: به دلیل وجود 
ترکیباتی مانند گوگرد در ســوخت مازوت نگرانی هایی در این 
رابطه وجود دارد ولی کارشناســان فنی ذوب آهن معتقدند که 

استفاده از این نوع سوخت در کوره بلند آلودگی ندارد. 
وی خاطرنشــان کرد: کوره ذوب آهن محیط بســته ای است 
ولی موضوعی که برای کارشناســان این اداره کل ایجاد نگرانی 
می کند این است که این سوخت درســایر مراحل فوالدسازی 
مانند کنورتورها، این گوگــرد در قالب گاز گوگــرد در محیط 
منتشر شود. ظهرابی افزود: کارشناســان این اداره کل در حال 
حاضر مشــغول پرداختن به ایــن موضوع هســتند و برای آن 
 دالیل کارشناسی بسیاری وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق 

است.
وی یادآور شــد: اما چون مازوت ترکیباتی مانند گوگرد از خود 
منتشر می کند، کارشناسان محیط زیســت نگران آن هستند 
که مازوت در فرآیند کنورتورها تبدیل به اکسیدهای گوگردی 

شود.
 مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اصفهان، احتمــال موافقت 
این اداره کل با درخواست شــرکت ذوب آهن را ضعیف دانست.

 وی همچنین در پاســخ به اســتفاده واحدهــای ریخته گری 
از ســوخت مازوت نیز گفت: هــم اکنون بیــش از400 واحد 
ریخته گری در اصفهان، خمینی شــهر و نجف آباد فعال است. 
ظهرابی خاطرنشــان کرد: تاکنــون هیچ ســوخت مازوتی در 
اختیار واحدهای ریخته گری قرار نگرفته و با هماهنگی شرکت 
پخش فرآورده های نفتی نیز از تحویل مــازوت به این واحدها 
خودداری شده اســت. دبیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان 
افزود: بسیاری از این واحدها به سمت اســتفاده از گاز رفته اند 
 ولی بخشی از آنها به صورت قاچاق از ســوخت مازوت استفاده 
 می کنند که ایــن موضوع از طریــق اتحادیــه و فرمانداری ها 

در حال پیگیری است. 
همچنین روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان 9 آذر امسال 
به نقل از استاندار اصفهان در جلســه مجمع نمایندگان استان 
اصفهان اعالم کرد که اســتفاده از مازوت در کارخانه ذوب آهن 
اصفهان،  همان طور که بررسی های دقیق و کارشناسی سازمان 
 محیط زیســت نشــان داده اســت، هیچ گونه آالیندگی ایجاد 

نمی کند.  
رسول زرگرپور افزود: مازوت در یک سیستم بسته در کوره بلند 
ذوب آهن استفاده می شــود و نمی تواند ایجاد آالیندگی کند.  
نفت کوره یا مازوت نفت، یکی از هیدروکربن های نفتی اســت 
که در مراحل تصفیــه نفت خام پس از اتــر، بنزین و نفت چراغ 
به دســت می آید. این ماده ارزان ترین ماده سوختنی برای کوره 
حمام ها، تنــور نانوایی ها، موتورهای دیــزل و برخی نیروگاه ها 
است. میزان مصرف این سوخت در نیروگاه های استان اصفهان 
از دو سال گذشته با اقدامات صورت گرفته به منظور جلوگیری 
 از آلودگی هوا، کاهــش پیدا کرد به طوری کــه مصرف مازوت 
در این اســتان در 6 ماه نخست امسال نســبت به مدت مشابه 
پارســال 52 درصد کاهش پیــدا کرد. همچنین شــرکت ملی 
پاالیش و پخــش فرآورده هــای نفتی ایران به دنبــال اجرایی 
 کردن طرح تبدیل مازوت به بنزین با مشــارکت یک شــرکت 

سرمایه گذاری کره ای در پاالیشگاه اصفهان است. 
  بر ایــن اســاس بــا توســعه و تجهیــز پاالیشــگاه اصفهان 
با سرمایه گذاری شرکت کره ای تولید مازوت در این پاالیشگاه 
از30 به10 درصد کاهش و تولید بنزین دراین مجموعه افزایش 
پیدا می کند. ذوب آهن اصفهان بزرگ ترین واحد فوالد سازی 
قطعات ســاختمانی در ایران اســت که در ســال گذشته 2/7 
 میلیون تن فوالد خام تولید کرد و محصوالت آن به 25 کشــور

 صادر می شود.

 مار پیتونــی با طــول 16 فوت ســه گــوزن را با هــم بلعید. 
به نظر می رســد پیتون هایی که در زمین هــای باتالقی فلوریدا 

زندگی می کنند، عالقه خاصی به گوشت گوزن دارند.
متخصصان حیوانات در فلوریدا در حال تحقیق روی مار پیتون 
 بودند که در نزدیکی زمین های باتالقــی این ایالت متوجه یکی 
از همین گونه  مار شدند که در نزدیکی باتالق سه گوزن را با هم 
بلعید. این متخصصان که درباره ایــن حیوان تحقیق می کردند 
پس از چند روز مجبور شــدند که این مار را بکشند و زمانی که 
 شــکم او را باز کردند، دیدند که گوزن های بلعیده شــده هنوز 

در روده این مار قرار داشتند.
 گفتنی اســت؛ این متخصصــان دربــاره این مــار گفتند که 
این گونه که اکثرا در زمین های باتالقــی زندگی می کنند برای 
شــکار کردن دور طعمه خود می پیچند و آن قدر آن را فشــار 

می دهند تا استخوان های آن بشکند و نرم شود.
در نهایت این تحقیق، پس از باز شــدن روده مار دیده شــد که 

استخوان ها و موهای گوزن ها هنوز تجزیه نشده بودند.

حیات وحش

خبر

با مسئوالن

مدیرکل دفترآب وخاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
ازنظر حاصلخیزی خاک های کشــور، مقــدار کربن در 21/5 
 درصد از خاک کشور کمتر از یک درصد است یعنی60 درصد 

از خاک های کشور کمتر از یک درصد مواد آلی دارند.
اتحادیه بین المللی علوم خاک در ســال 2002 پیشــنهاد داد 
که 5 دســامبر ) 15 آذر ( هر ســال به عنوان روز جهانی خاک 
نام گرفته و از اهمیت خاک به عنوان جز اساســی سیستم های 
 طبیعی جهــان و از عوامل مهم رفاه و حیات بشــر یاد شــود. 
این پیشــنهاد به تصویب مجمع عمومی ســازمان ملل رسید. 
محمد جواد ســروش به مناســبت روز جهانی خــاک افزود: 
همچنین40 درصد از خاک های کشــور از لحاظ حاصلخیزی 
 بین 0/5 تــا 1 درصد دارای مواد آلی هســتند که این نشــان 

می دهد خاک کشور از نظر حاصلخیزی ناپایدار است.
وی اظهار کرد: خاک جزو منابع تجدید ناپذیر اســت به همین 
علت حفظ آن ارزش زیادی دارد، وسعت کشور ما 165 میلیون 
هکتار اســت که 89 میلیون هکتار آن فاقد خاک است و فقط 
76 میلیون هکتار خاک دارد که از ایــن میزان هم فقط 18/5 

میلیون هکتار در چرخه کشت مورد استفاده قرار می گیرد.
وی ادامه داد: از این میزان هم فقط 8 میلیون هکتار اراضی آبی 
است، این در حالیســت که فقط 1/2 دهم از این میزان بدون 
محدویت است یعنی خاک آن کامال مناسب برای کشت است 
و 6/8 میلیون هکتار باقیمانــده دارای محدودیت هایی مانند 

شوری و سنگ ریزه هستند.

 ســروش با اشــاره به میزان فرســایش خاک در کشور گفت: 
در ســال 1355 فرسایش خاک در کشــور یک میلیارد تن در 
سال بود،10 سال بعد یعنی ســال 1365 به 1/5 میلیارد تن و 
10 سال بعد آن به 2/5 میلیارد تن در سال رسید که این نشان 

می دهد فرسایش خاک در کشور به شدت روبه افزایش است.
وی افزود: اکنون در کشــور 16/7 دهم تن در هکتار فرسایش 
خاک داریم در حالی که شــاخص جهانی آن بیــن 5 تا 6 تن 
است، این نشــان می دهد که ما جزو کشورهای رده اول از نظر 

فرسایش خاک هستیم.
مدیــرکل دفتر آب و خاک ســازمان حفاظت محیط زیســت 
 اظهار کرد: مسایلی مانند پوشش جنگلی و گیاهی نقش اصلی 
در حفاظت از خاک دارند که در چند ســال اخیر شاهد کاهش 
شــدیدی در این عرصه ها بودیــم به طوری که در40 ســال 
 گذشــته حدود 11 درصد از وســعت جنگلی کشــور از بین 

رفته است.
 وی بــا بیان اینکــه در چند ســال اخیر100 میلیــون هکتار 
از اراضی کشور بیابانی زایی داشته ایم، گفت: ساالنه بین100 
تا130 هزار هکتار به سمت بیابان زایی پیش می رویم که این 
نشــان می دهد در زمینه خاک مدیریت خوبی نداریم و خاک 
به سمت شوری و فاقد پتانســیل تولید محصول پیش می رود.

سروش اظهار کرد:20 درصد از مســاحت کشور اراضی بیابانی 
است و20 میلیون هکتار از اکوسیســتم بیابانی ما تحت تاثیر 
فرسایش بادی قرار دارد از این رو فرسایش بادی در کشور زیاد 

 است، ســرانه بیابان در کشــور ما نیم هکتار است در حالی که 
در جهان 2 دهم هکتار است.

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ادامه 
داد: مراتع کشــور از 86 میلیون هکتار در ســال 1383 به 84 

میلیون هکتار رسیده است.
 وی گفت: وضعیت کیفی خاک به علت بهره برداری نادرســت 
از منابع خــاک، آبیاری با آب های ناســالم، تغییــر کاربری و 
استفاده بیش از حد از مواد شــیمیایی مانند سم و کود کاهش 
پیدا کرده و به ســمت شــوری می رود که یکی از اصلی ترین 

مشکالت در بحث کشاورزی است.
سروش با تاکید بر اینکه خاک کشــور نیازمند حمایت و ارایه 
راهکارهای اساســی برای حفاظت است، افزود: الیحه حفاظت 
از خاک را تهیه کردیم که در مجلس قبلی در کمیســیون های 
فرعی مورد بررسی قرارگرفت و اکنون در کمیسیون تخصصی 
 آب ، کشــاورزی و محیط زیســت در دســت بررسی است که 
بعــد از نهایی شــدن برای تصویــب به صحــن علنی مجلس 

فرستاده می شود.
وی تاکیــد کــرد: تصویــب الیحه حفاظــت از خــاک می 
 تواند تضمینی بــرای حفاظت از خــاک و ممانعــت از انجام 
فعالیت هایی کــه موجب تخریــب، شــوری و آلودگی های 
 شــیمیایی خاک می شود، باشــد. ســروش افزود: همچنین 
در حال تهیه اطلس آالینده های خاک با هدف تعیین وضعیت 
موجود خاک کشــور هســتیم، تاکنــون اطلس 11 اســتان 
 تدوین شده و بقیه استان ها هم در دســت تهیه است، داشتن 
 این اطلس می تواند الگوی کشت مناســب را ترسیم کند زیرا 
در آن میزان شــوری، آلودگــی، حاصلخیزی و بــه طور کلی 

وضعیت خاک بررسی و گنجانده می شود.

مدیرکل دفترآب وخاک سازمان حفاظت محیط زیست:

60 درصد از خاک کشور کمتر از یک درصد مواد آلی دارد

دانستنی ها

ایگوانا یــک جنس ) خانــواده ایگوانیدایــه ( از مارمولک 
 است که زیســتگاه آن نواحی اســتوایی مرکزی و جنوبی 

قاره آمریکا و حوزه دریای کارائیب است.
جنس ایگوانا شامل دو گونه است، ایگوانای سبز که گاهی 
چون حیــوان خانگی نیز نگهــداری می شــود و دیگری 
ایگوانای آنتیل کوچک ) جزایر آنتیل ( اســت که ) به علت 

تخریب زیستگاه ( در خطر انقراض قرار دارد.
نــام ایگوانــا از واژه اســپانیایی ایوانا گرفته شده اســت. 
گونه هــای کمیابی از این جانــور در جزایــر گاالپاگوس 

زندگی می کنند.
همه ســاله نام تعــدادی از گونه های ایگوانا در فهرســت 
قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیســت منتشر 
می شود. هر دو گونه ایگوانا ) سبز و آنتیل کوچک ( دارای 
غبغب هســتند، ردیفی از خار روی پشت خود تا دم دارند.

ایگواناها در روی فرق ســر خود ) پدیده ای به نام ( چشــم 
سوم دارند.

ایگواناها بینایی بسیار خوبی دارند، توانایی دیدن شکل ها، 
سایه ها، رنگ ها و حرکت را در فواصل زیاد دارند.

 ایگواناهــا بــرای راه روی از میــان جنــگل های شــلوغ 
و همچنین برای پیدا کردن غذا از چشــم های خود نهایت 
اســتفاده را می برند. آنها برای برقراری ارتباط با هم نوعان 

خود سیگنال های قابل مشاهده ارسال می کنند.
ایگواناها به محرک های رنگی مانند نارنجی، زرد، صورتی 

و به ندرت آبی به عنوان ماده غذایی پاسخ می دهند.

آفتاب پرســت یکــی از خزنــدگان اســت از خانــواده 
آفتاب پرســتان و یکــی از معروف تریــن انــواع خزنده 
به شــمار می آید. طول بدن آن هــا از 5/1 ســانتی متر تا 
5/68 ســانتی متر متغیر اســت. تقریبا نیمی از گونه های 
 آفتاب پرســت در جزیره ماداگاســکار زندگــی می کنند. 
 تا کنــون حــدود160 گونه از آفتاب پرســت شــناخته 

شــده اســت. آنها از آفریقا به جنوب اروپــا و نیز جنوب 
 آســیا تا ســریالنکا پراکنده شــده اند. آنها همچنین در 
ایاالت متحده، مناطقی ماننــد هاوایی، کالیفرنیا و فلوریدا 
دیده شــده اند. گونه های مختلف آفتاب پرست می توانند 
رنگ خــود را تغییر دهند و به رنگ هــای گوناگونی مانند 
صورتی، قرمز، نارنجی، سبز، سیاه، قهوه ای و زرد در بیایند. 
آن ها این توانایی را به دلیل ســلول های رنگیزه دار ویژه ای 
به نــام کروماتوفور که در پوســت خود دارند، به دســت 
آورده اند. این سلول ها به پیام های هورمونی و عصبی پاسخ 
 می دهند و باعث تغییر رنگ پوست آفتاب پرست می شوند. 

پوست آفتاب پرست سه الیه از کروماتوفورها دارد.
بیشــتر مــردم می پندارنــد کــه آفتاب پرســت ها رنگ 
 شــان را برای هم رنگ شــدن با محیط تغییــر می دهند. 
 اما پژوهش های دانشــمندان نشــان می دهد که نور، دما 
و روحیه جانور باعث تغییر رنگ آفتاب پرســت می شــود. 
گاهی تغییررنگ باعث آســایش بیشــتر جانور می شود. 
گاهی به جانور کمک می کند با آفتاب پرســت های دیگر 

ارتباط برقرار کند.

ایگواناآفتاب پرست

این حکایت، گوشــه ای از اوضاع و احوال محیط زیســت کشور 
 را به تصویر می کشــد که بی دفاع با مشــکالت دست و پنجه نرم 
 مــی کنــد. درایــن گــزارش، کارشناســان از چرایــی مرگ 
 محیط زیســت در ســایه قوانینی می گویند که بــرای حمایت 

از محیط زیست وضع شده است.
شرایط محیط زیست کشــور به گونه ای اســت که برای نوشتن 
و گفتن از وضع نامناســب آن، دیگر نیازی به ارایه آمار نیســت؛ 
ویالهایــی که بــه جــای درختــان کهنســال در جنگل های 
هیرکانی قد می کشند، چشــمه و ورودهایی که سدسازی آنها را 
می خشکاند، دریا و سواحلی که به بهانه توسعه تخریب می شود؛ 
 همه شــهادت می دهند که تخریب محیط زیست سرعت گرفته 
و آشــکارا اتفاق می افتد؛ روندی که به نظر می رســد مقابله با آن 
هنوز در اولویت اول برنامه های برخی مدیران نیست، زیرا چنانچه 

غیر از این بود، قوانین زیست محیطی زیر پا گذاشته نمی شد.
اصلی که اصل نیست

برای حفظ محیط زیســت در کشــورمان، قوانین زیادی وجود 
دارد، اما زیر پا گذاشــتن آنها به بهانه های مختلف ســبب شده، 
شرایط محیط زیست کشور بحرانی شــود. برای نمونه، اصل50 
 قانون اساسی تصریح کرده است؛ در جمهوری اسالمی ، حفاظت 
محیط زیست که نســل امروز و نســل های بعد باید در آن حیات 
اجتماعی رو به رشــدی داشــته  باشــند، وظیفه عمومی تلقی 
 می شــود. از این رو، فعالیت اقتصــادی و غیر آن کــه با آلودگی 
محیط زیســت یا تخریب غیرقابل جبــران آن  مالزمه پیدا کند، 

ممنوع است . شرایط زیست محیطی کشور گواهی است بر این که 
این اصل از سوی مدیران و شهروندان رعایت نمی شود. ابوالفضل 
 مجیدی، مدرس دانشــگاه نیز چنین نظــری دارد. او دراین باره 
می گوید: اصل50 قانون اساســی، یکی از مهم ترین اصول قانون 
 اساسی کشــور اســت که همواره مورد غفلت مردم و مسئوالن 
بوده است. اما این اصل یکی از اساســی ترین حقوق انسان است، 

زیرا تضمین کننده حیات و زندگی مطلوب حال و آینده است.
 در ایــن میــان، از منظر حقوقــی می تــوان دو نگاه و اقــدام را 
در این باره مدنظر قرار داد؛ اول وظیفه ای که مسئوالن و مدیران 
 برای اجرای ایــن اصل باید انجــام دهنــد و دوم، وظیفه ای که 
بر عهده ملت و عموم مردم است. مجیدی درباره وظیفه مسئوالن 
و مدیــران تاکید می کند: وضــع قوانین قوی و با قــوام و تعریف 
 نکردن تبصره یا بندهایی که منجر به تفســیر به رای شود، یکی 
از امور مهمی اســت که باید از سوی مســئوالن قانونگذار تعیین 
وضع شــود. این استاد دانشــگاه توضیح می دهد، قوانین موجود 
در کشــور از نظر بازدارندگــی و پیشــگیری از تخریب ضعیف 
 اســت و یکی از مهم ترین اصول در قانونگــذاری، تدوین قانون 
 با بازدارندگی مناســب اســت، چراکه پیشــگیری و جلوگیری 

از وقوع تخلف یا بزه، کم هزینه تر و بهتر از برخورد و درمان است.
قوانین بی عرضه

جرایم زیست محیطی تکرار می شــود، چون فرد یا نهاد متخلف 
 هیچ وقت به درســتی مجازات نمی شــود، یعنی اجرای قانون، 

سبب تکرار نشدن جرم نمی شد.

مجیدی نیز معتقد اســت، باید به این پرســش پاســخ داد، آیا 
برخوردی کــه با فرد تخریب کننده محیط زیســت به تناســب 
عمل اوســت یا برخورد با مدیــری که در حفظ محیط زیســت 
سهل انگاری می کند، متناسب با یک قاتل یا یک متجاوز به عنف 

است؟
البته مجازات یک قاتل به علت قتل نفس یا یک متجاوز به خاطر 
تجاوز به حرمت و شرافت انســانی باید اشــد مجازات باشد، اما 
متجاوز به محیط زیست نیز باید به همین شکل مورد توجه باشد، 
زیرا حیات انســان به حفظ محیط زیســت گره خورده و نابودی 

محیط زیست، مساوی است با مرگ انسان.
اجرای صحیح قوانیــن و اصرار بــر انجام آنها و آگاهی رســانی 
عمومی درباره نیاز مبرم کشــور به حفظ محیط زیســت، باید از 
 سوی مسئوالن و نهادهای اجرایی مورد توجه قرار گیرد. این مهم 
به گفته مجیدی اکنون اصال در شــان محیط زیســت نیســت 
 و افزون بر آن، از منظــر تخصیص اعتبارات مــورد نیاز برخورد 
با متخلفــان و جلوگیری از فدا کــردن محیط زیســت دربرابر 
مصلحتی مانند اقتصاد و تجارت نیــز آن گونه که انتظار می رود، 
از سوی مدیران و مسئوالن امور اجرایی تالشی صورت نمی گیرد. 
با وجود مسائلی مانند آالیندگی صنعتی یا تخریب محیط زیست 
یا تصرف های غیر قانونی در عرصه محیط زیست، هیچ گونه اقدام 
یا عملکرد بازدارنده یا برخورد صریحی از سوی مسئوالن صورت 
نمی گیرد و در برخی مواقع، مســئوالن محیط زیست نیز مجبور 

به تبعیت از چنین روندی می شوند.
برای نمونه، می توان به خشــک کردن باغ های شمال تهران برای 
تغییر کاربری زمین، تصرف های صورت گرفته در حریم رودخانه 
جاجرود، ساختن ویالهای بی شــمار در اراضی جنگلی و مراتع 
شمال کشور اشاره کرد و یادآور شد، اگر قوانین موجود به نحوی 
بود که با متجاوز به حریم محیط زیســت نیز به درستی برخورد 
می شد، روند تخریب محیط زیست با این سرعت اتفاق نمی افتاد.

قوانین برباد رفته
 قوانین زیادی به نام محیط زیســت در کشــورمان وضع شــده 
تا مانــع تخریب محیط زیســت شــود، امــا به اعتقــاد برخی 
کارشناســان، این قوانین جامع و کامل نیست. فرشید رفوگران، 
وکیل دادگستری نیز چنین نظری دارد. او می گوید، در کشورمان 
قوانین برای حفظ محیط زیســت پراکنده اند و قانون و مقرارت 
بدون تعارضی در این حوزه وجود نــدارد. رفوگران درباره این که 
چرا قوانین زیســت محیطی هنگام اجرا به مشــکل برمی خورند، 
تصریح می کنــد: بســیاری از قوانینی که حقــوق طرفین دعوا 
را تضمین می کنــد در مرحله اجرا با مشــکل مواجه می شــود. 
بنابراین نمی توان انتظار داشــت نهادی که متولی اجرای قوانین 
 زیست محیطی اســت، بتواند آن را اجرا کند. مسئله دیگری که 
او به آن اشاره می کند، نبود قانون نویس متخصص در کشور است 
و با وجود این، تمایلی برای اســتفاده از تجارب کشورهای موفق 
وجود ندارد، افزون بر این در مجلس نیز نیروی متخصص نیست 
و نمایندگان در کمیسیون های تخصصی از مشورت کارشناسان 
خبره استفاده نمی کنند. به گفته او اگر نهادهای اجرایی بخواهند 
قانون را اجرا کنند، می توانند مانع تخریب محیط زیســت شوند، 
اما به نظر می رســد آنها قدرت و وقت خود را صرف امور دیگری 

می کنند.
همراهی فرهنگ و قانون

 وضع قوانیــن مناســب بــه تنهایــی نمی تواند ضامــن حفظ 
 محیط زیست کشور باشــد. این نکته ای اســت که کارشناسان 
بر آن تاکید می کنند، زیرا بدون فرهنگســازی و باال بردن سطح 
آگاهی مدیران و شــهروندان نمی توان انتظار داشت، آنها قوانین 

زیست محیطی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
ابوالفضل مجیدی، استاد دانشگاه دراین باره اضافه می کند: برای 
این که قانونی در کشور به خوبی اجرایی شود در کنار وجود متن 
مطلوب قانونی باید فرهنگســازی مناسب نیز انجام داد تا اهمیت 
اجرای قوانین و درک و فهم عمومی در ایــن رابطه افزایش پیدا 
کند. فرهنگسازی در حوزه محیط زیست و مسئله ای که مجیدی 
 به آن اشــاره می کند، زمانی بهبــود پیدا می کنــد که آموزش 
و پرورش این نکته را مورد توجه قرار دهد و با تربیت مدرســانی 
 که نسبت به مسائل زیســت محیطی آگاه هستند، دانش آموزان 

و دانشجویان را نسبت به حفظ محیط زیست حساس کنند.
 مجیدی تاکیــد می کند: برای حفــظ محیط زیســت، هر یک 
از مردم باید خود را محیط بان و محافظ محیط زندگی و زیســت 
خود بداننــد و در صورتی کــه هرگونه کوتاهی و کاســتی برای 
حفاظت از محیط زیســت در بین مجموعه های اجرایی و دولتی 
مشــاهده کردند، نســبت به ایراد تذکر و مطالبــه حق عمومی 
 خود اقــدام کنند، چراکه خواســت مــردم همــواره مهم ترین 

و تعیین کننده ترین رکن اجرایی شدن قانون و حق است.
موازی کاری دستگاه ها

مسائل مختلفی دست به دســت هم داده تا روند تخریب محیط 
زیست کشور سرعت بگیرد. 

توجه نکردن به قوانین و فرهنگســازی از این نوع مســائل است، 
 امــا نباید فراموش کــرد، مــوازی کاری دســتگاه ها راه را برای 

نادیده گرفتن قوانین هموار کرده است.
فرشید رفوگران، وکیل دادگســتری در این باره می گوید: وجود 
 دستگاه های موازی در حوزه محیط زیســت به گسترش تخلف 

و تخریب ها دامن می زند. 
برای نمونــه وزارتخانه هایی مانند جهاد کشــاورزی یا نهاد های 
دیگری مانند ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، ســازمان 
 حفاظت محیط زیســت و شــهرداری ها و ســازمان دامپزشکی 
در حفظ محیط زیست و حیات وحش نقش دارند، اما این نهادها 

با یکدیگر موازی کاری دارند و این مشکل ساز شده است. 
آن طور که او می گوید، موازی کاری دستگاه ها سبب شده هنگام 
 بروز مشکل و تخلف، نهادها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند 
و انگشــت اتهام را به ســمت یکدیگــر بگیرند. با توجــه به نظر 
کارشناســان باید گفت، همان طور که تدوین کنندگان اصل50 
قانون اساســی و تصویب کنندگان آن حفاظت از محیط زیست 
را وظیفه عمومی دانســته اند، مردم و مسئوالن باید نهایت تالش 
خود را برای حفظ محیط زیســت بــه کار بگیرند. بــرای نمونه 
شهروندان باید مانند محیط بان عمل کرده و در کنار ایفای نقش 
خود، از مدیران و مســئوالن نیز بخواهند حفظ محیط زیست را 
در اولویت هــای برنامه های خــود قرار دهند، چراکه خواســت 

شهروندان، مهم ترین فاکتور اجرایی شدن قانون است.

اجرای صحیح قوانین 
و اصرار بر انجام 

آنها و آگاهی رسانی 
عمومی درباره نیاز 

مبرم کشور به حفظ 
محیط زیست، باید 
از سوی مسئوالن 
و نهادهای اجرایی 

مورد توجه قرار 
گیرد

جنگل را ســر می برند، دریا را خفه می کنند، پای رود را می شــکنند، روی دل دریاچه داغ می گذارند، کوه را 
می خورند و در یک کالم به محیط زیست تجاوز می کنند، انگار قانونی برای حفاظت از محیط زیست وجود ندارد.

مرگ محیط زیست با دست های بسته قانون
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
زندگی را در مسیر انتخاب قرار دهید

من که تازه در پســت جدیدم جا افتاده بودم و به ســرعت در 
حال پیشرفت بودم، دلم نمی خواســت که به خارج بروم... اما 
این موضوع، نــه برای من و نه برای ماندانا، تمامی نداشــت و 
زندگی ما را تبدیل به جهنم کرده بود، تا جایی که باالخره من 
یک روز، تمام مدارک مهاجــرت را در خانه پاره کردم و آتش 

زدم و ماندانا نیز بحث طالق را پیش کشید.
دعوای من و ماندانا به حدی رسیده بود که وی یک روز، تمام 

وسایلش را جمع کرد و به خانه پدرش رفت. 
من نیز که حســابی عصبانی بودم دنبالش نرفتــم تا این که 
 احضاریــه دادگاه مبنی بر تقاضای طالق به دســتم رســید 
و متوجه شدم که ماجرا جدی است و برای همین به نزد شما 
آمدم تا کمکم کنید. نمی دانم شــاید ایراد از من است، اما من 

دوست دارم درکشور خودم باشم و در اینجا کار و تالش  کنم.
حرف های نیما که تمام شد، اگر چه نیاز داشــتم تا با ماندانا 
نیز حرف بزنم، اما در آن لحظــه فهمیدم که با موضوع تفاوت 
دیدگاه، ســروکار دارم و من به عنوان مشاور باید سعی خودم 
را بکنم تا این دو را، از لحاظ تفکری به هم نزدیک کنم. برای 
همین چند جلسه ای با نیما حرف زدم و سپس از وی خواستم 

تا از ماندانا هم بخواهد برای جلسه بعدی به نزد من بیاید. 
جلسه بعد مانادانا هم آمده بود، پس از چند دقیقه صحبت با 

آنها، از نیما خواستم که من وماندانا را تنها بگذارد. 
ماندانا همان طور که نیما گفته بود دختری ســاده و معمولی 

بود که مشخص بود دختر خانواده داری است. 
 از ماندانا نیز خواســتم تا دغدغه و نگاهش را برایم شرح بدهد 

و بگوید که چرا تا این حد اشتیاق رفتن را دارد.
این را بگویم که به زعم مــن، مقوله مهاجرت و رفتن به خارج 
از کشور موضوعی است که اصال به طور کلی نمی توان درباره 
 آن حکم صادر کرد و به شــدت بــه نگاه و نیاز و خاســتگاه 
و جایگاه فــرد بســتگی دارد. این که برای هر فرد یکســری 
 چیزهــا در زندگی اهمیــت دارد که آن موارد ممکن اســت 

در کشور خودش پیدا شــود و برای همین، مهاجرت برای او 
غلط اســت و همین طور بر عکس... ممکن اســت مهاجرت 
برای فردی که اینجا راننده تاکسی است و آنجا هم قرار است 
برود راننده تاکسی بشود خوب باشد، اما برای فردی که اینجا 
مثال پزشک است و آنجا قرار است راننده تاکسی بشود، کاری 
بس اشتباه باشــد. برای همین، نمی توان حکم قطعی صادر 
کرد و ماندانا نیز از خواسته ها و نیازهایش گفت و در اینجا بود 
 که متوجه شدم متاســفانه نیما و ماندانا در مورد خواسته ها 
و عالیق شــان در زندگــی کمتریــن اشــتراکات را دارند. 
 می  دانســتم کــه دوام زندگی آن هــا، تقریبا محال اســت، 
اما شــروع کردم به نزدیک کردن آنها به هم، اما آنها که هنوز 
 به معنای واقعــی، در زندگی مشــترک خود به وابســتگی 
نرســیده بودند و از طرف دیگر بچه ای هم نداشــتند، خیلی 
ســخت حاضر بودند که به هم نزدیک شوند. ماندانا هم مانند 
نیما نه از روی عشق که از روی یک رسم و عادت با نیما ازدواج 
کرده بود و برای همین، حتی حربه عشق نیز در این میان راه 
به جایی نداشت. حتی چند جلسه ای را با هر دوی آنها مشاوره 
گذاشــتم، اما ظاهرا هیچ کدام نمی خواستند قبول کنند که 
گامی به ســوی هم بردارنــد. نیما برایش مانــدن در اینجا و 
پیشرفت در کارش را، بر هر چیز دیگر ارجح می دانست و برای 
ماندانا نیز کار و موقعیت نیما کوچک ترین اهمیتی نداشــت. 
تا  این که باالخره در جلسه آخر مجبور شدم کار را تمام کنم 
و برای همین رو بــه هر دو کردم و گفتــم: ببینید چیزی که 
این میان وجود دارد این است که متاسفانه هیچ کدام از شما 
نمی خواهید گامی به ســمت دیگری برداریــد و در مورد هم 
فداکاری کنید. شاید حرفی را که امروز می خواهم بزنم کمی 
تند و تلخ باشد، اما این یک واقعیت اســت. برای این که این 
موضوع بین شما حل و تمام شــود نیازمند این است که چه 
بروید و چه نروید باید این موضوع را در ذهن خود تمام کنید. 
اما ظاهرا هیچ کدام قادر به چنین کاری نیســتید، من شک 

ندارم که اگــر در همین مقطع و در همیــن وضعیت هم، هر 
کدام از شما دو نفر به نفع دیگری کوتاه بیاید، باز هم دیریا زود 
این مشکل دوباره ســرباز خواهد زد و بحران ساز خواهد شد. 
شــما دو نفر اگر این موضوع را در ذهن خود تمام نکنید، اگر 
تصمیم به رفتن بگیرید، در آنجا در برابر هر مشکلی این بحث 
پیش خواهد آمد که اگر نرفته بودید اآلن این چنین نمی شد 
 و همین طور برعکس اگــر اینجا بمانیــد در برابر هر بحرانی 
این دعوا شکل خواهد گرفت که اگر رفته بودیم چنین می شد 
و چنان. با این وضع باید خودتــان بخواهید که این بحران را، 
برای همیشــه تمام کنید و تا زمانی که خود نخواهید، نه تنها 

من بلکه هیچ کس قادر نیست به شما کمکی بکند. 
آن روز نیما و ماندانا از دفتر مشاوره من بیرون زدند و دیگر هم 
به نزد من نیامدند. دورادور در جریان بودم که باالخره نیما با 
موضوع کنار آمده است و به خاطر حفظ زندگی خود و ماندانا 
قبول به رفتن کرده است. اما می دانستم که نیما این موضوع 
را در ذهن خود تمام نکرده و برای همین همواره نگران حال 
 آنها بودم. من دیگر از آنها خبر نداشــتم تــا خبری هولناک 
 به گوشــم رســید. نمی دانم در آنجا بین آنها چه گذشــته 
و چه شده بود، اما ظاهرا در یکی از شــب ها میان آنها دعوای 
ســختی در گرفته بود و نیما گلدانی را به سمت ماندانا پرتاب 
کرده بود که مستقیما به سر دختر بیچاره خورده بود و او یک 
سال در کما به سر برد و بعد گویا حواسش را از دست داده بود 

و به ایران بازگرداندنش...
ماجرای نیما و ماندانا اگر چه بسیار غم انگیز و ناراحت کننده 
بود، اما می تواند درس عبرتی باشــد برای خیلــی از افراد که 
 در زندگی یــاد بگیرند، اگر به بحران و مشــکلی می رســند 
و مجبورند دســت به تصمیــم بزنند، بایــد در تصمیم خود 
 تمام جوانب را در نظر بگیرند و اگر راهــی را انتخاب کردند، 
دیگر بایــد آن را در ذهن خود تمام کننــد و دیگر به آن فکر 
نکنند. باور کنید اگــر نیما و ماندانا در همیــن جا از هم جدا 
می شــدند، اگر چــه مدتی را بــه تلخی ســپری می کردند، 
 اما بعــد از مدتی، هر کــدام به زندگی عادی باز می گشــتند 

و سرنوشت شان به این تلخی و سیاهی نمی شد. 
 پس ســعی کنیم در تصمیمــات زندگی، بیشــتر فکر کنیم 

و با منطق قوی تری تصمیم بگیریم که منجر به فاجعه نشود.

در اصل، هر وضعیتی از زندگی، سراسر عظمت و فیض الهی 
 را به تصویر می کشــد و حقیقت واحدی را آشکار می کند: 
در همه چیز خیــر و در همه کس روح الهی نهفته اســت. 
وقتی با این دید، به دنیا بنگری خیر و برکت الهی از کائنات 

به سوی تو سراریز می شود.
زندگی پر از صلح و صفا را تجسم کن   

 ذهن تو هم مثل ذهن بیشــتر مردم به افــکار منفی معتاد 
 شــده اســت. الزم اســت آگاهانه این اعتیاد را ترک کنی 
تا انرژی مثبت جذب شــود. هوشــیار باش و بگذار تصاویر 

هولناک ناشی از تفکر منفی از ذهنت بیرون برود. 
در عوض جریان آرامی از زندگی را مجسم کن. 

 این تغییر نگرشــی ذهنی که موجب جــذب انرژی مثبت 
می شود، خودت را هم مات و مبهوت می کند.

  نگران آینده نباش، تنها برنامه ریزی کن و به خدا توکل کن 
 در طول تاریــخ بشــریت، نگرانی به هیچ کــس خدمتی 
نکرده است. هر آنچه که قرار است رخ دهد، عملی می شود. 
 کاری هم ازدســت تو بر نمی آید. در اصل هر آنچه را که تو 

از بابت آن نگران هستی، در اکثر مواقع روی نمی دهد. 
پس چرا انرژی خــود را روی نگرانی هدر می دهی؟ هر نوع 
 نگرانی باعث می شــود درونت را پر از انرژی منفی کنی که 
به راحتی ســالمتی تو را به خطر می اندازد. کافی اســت 

عاقالنه برنامه ریزی کنی و بعدش هم به خدا توکل کنی.

- حقیقت اینه که مردم بیشــتر از اونچه که برای به دســت 
آوردن رویاهای خودشون تالش می کنند، برای خراب کردن 
آدم هایی تالش می کنند که رویاهای اونارو به دست آوردند. 

- اگر طعنه بزنیم کسی مسخره مان نمی کند، اما همین که 
به چیزی واقعا ایمان داشته باشیم، همه به سرمان می ریزند. 
 - دنبال کسی باش که دنبال تو باشــد، این گونه اگر نیست 

به دنبال خودت باش. 
 - دوســتان خوب، کتاب های خوب و یک وجدان آســوده؛ 

این ها زندگی ایده آل هستند. 
- غم نان، هرگز دلیل خودفروشی هنر نیست. 

- ماندن با کســی که قدرتان را نمی داند وفاداری نیســت، 
حماقت است! 

- جهالت بیش از دانایی احســاس امنیت و سرخوشی ایجاد 
می کند. 

- ارزش عمیق هر کســی به اندازه حرف هایی است که برای 
نگفتن دارد.

انرژی مثبت 

هایالیت 

د  انستنی ها

آیا می دانستید اکثر افراد در کمتر از 7 دقیقه خواب شان می برد؟
آیا می دانستید 56 درصد افرادی که دست چپ هستند، تایپیستند؟ 
آیا می دانستید غیر ممکن است که بتوانی با چشمان باز، عطسه کنی؟

آیا می دانستید ما در طول زندگی مان، 18 کیلو پوست می اندازیم؟
آیا مــی دانســتید یکی از شــگفتی هــای ریاضی این اســت کــه وقتی 
عــدد 111111111 را در خــودش ضــرب کنــی، جواب خواهد شــد؛ 

12345678987654321؟
آیا می دانستید Dreamt تنها کلمه ایست که در زبان انگلیسی با mt تمام 

می شود؟
آیا می دانستید تنها لغتی که در انگلیســی با تمام اصوات، پشت سر هم ادا 

می شود) subcontinental ( است؟ 
 آیا می دانســتید لئوناردو داوینچی می توانســته با یک دســتش بنویسد 

و با دست دیگرش نقاشی کند؟
آیا می دانستید فاصله بین مچ دست تا آرنج برابر با طول کف پا است؟

 آیا می دانســتید از دســت دادن تنها 1 درصد از آب بدن موجب تشــنگی 
می شود؟

آیا می دانستید زنان دو برابر مردان چشمک می زنند؟

موفقیت

هر کسی شیوه مخصوص به خود را برای شروع روز جدید دارد. 
 بعد از خامــوش کردن آالرم ســاعت، در برابر وسوســه چک کــردن ایمیل 

یا سر زدن به شبکه های اجتماعی مقاومت کنید. 
این یک قدم مهم برای شروع یک روز خوب است.

  در واقع بســیاری از عاداتــی که باعث می شــوند تا روز خــوب و پر بازدهی 
داشته باشید، فقط حدود 5 دقیقه زمان شما را می گیرند. 

 حال ببینیــم چگونه روزتــان را بــا موفقیت آغــاز کنید و همیــن روال را 
تا هنگامی که شب به رختخواب بر می گردید، حفظ کنید.

سحرخیز باشید    
 زود از خواب بیدار شــدن فایده های زیادی دارد، مثال: مــی توانید با آرامش 
و به آهستگی فعالیت های صبحگاهی را انجام بدهید و از استرس های کمبود 
وقت خالص شوید. فرصت دارید تا خودتان را پیدا کنید و به چارچوب ذهنی 
خود شکل بدهید. همچنین صبح های آرام و ساکت زمان فوق العاده ای برای 

انجام بسیاری از کارها هستند.
  یک لیست ساده از سه کار مهمی که دوســت دارید در کوتاه مدت مثال قبل 
از ظهر یا قبل از پایان روز به انجام برسانید، می تواند از نظر کمک کردن به شما 

برای پیشرفت آرام در طول روز، بسیار مفید باشد.
  لبخند بزنید 

به محض اینکه از خواب بیدار می شــوید، لبخند بزنید. تحقیقات دانشمندان 
 نشــان می دهد، لبخند زدن فواید زیــر را به ارمغان مــی آورد: وقتی لبخند 
 می زنید بدن تــان هورمون هایی مثل اندورفین ترشــح مــی کند که باعث 

می شود، احساس خوبی داشته باشید.
این یعنی وقتی به محض بیدار شــدن لبخند می زنید روزتان را با یک حس و 
حال خوب شروع خواهید کرد. عالوه بر این، وقتی لبخند می زنید در اثر ترشح 

سرتونین حال و هوای شما بهتر می شود. 
لبخند باعث می شود سیستم دفاعی بدن تان تقویت شــود. پس اگر روزتان 
 را با نشاط شــروع کنید و تا پایان روز لبخند را فراموش نکنید، در واقع از ابتال 

به بیماری ها هم جلوگیری می کنید، مخصوصا در فصل شیوع آنفوالنزا.

عاداتی ساده برای شروع یک روز خوب ) 1 ( 
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دهقانی یک غاز پیدا می کنــد و به خانه می برد. 
دهقان به غاز غذا می دهــد و او را مداوا می کند. 
 ابتدا حیوان ترســو مردد اســت و بــه این فکر 
 می کند که: » چه اتفاقی افتاده اســت؟ چرا او 

به من غذا می دهد؟ « 
موضوع هفته هــا ادامه پیدا می کنــد تا اینکه 
باالخره تردیدهــای غاز از بین مــی رود. بعد از 
چند ماه غاز مطمئن می شود که: » من در قلب 
دهقان جا دارم. « و هرچه این غــذا دادن ادامه 

پیدا می کند، تاییدی بر این باور او است.

در حالی که غــاز کامــال از خیرخواهی دهقان 
 مطمئن شده اســت، یک روز در کمال ناباوری 
از قفســش بیرون کشیده می شــود و کشاورز 

سرش را می برد.
این غاز قربانی تفکر استقرایی شده است. تفکری 
با گرایش ترسیم نوعی یقین و اطمینان عالم گیر 
بر پایه مشاهدات منفرد. دیوید هیوم، فیلسوف 
قرن هجدهم، این تمثیل را برای هشــدار دادن 
نســبت به خطرات این نوع تفکر بــه کار برد. با 
این همه تنها غازها نیستند که در دام این نوع از 
تفکر گرفتارند، انسان های زیادی هم گرفتارند.

شما می دانید انسان ها در دام چه نوع تفکراتی 
می افتند؟

درنیویورک، درضیافت شــامی که مربوط به جمع آوری کمک 
مالی برای مدرسه مربوط به بچه های دارای ناتوانی ذهنی بود، 
پدر یکی از این بچه ها نطقی کرد که هرگز برای شنوندگان آن 
 فراموش نمی شود...  او با گریه گفت: کمال در بچه من » شایا «

کجاست؟ هر چیزی که خدا می آفریند کامل است. اما بچه من 
نمی تونه چیزهایی رو بفهمه که بقیه بچه ها می تونند. بچه من 
نمی تونه چهره ها و چیزهایی رو که دیده مثل بقیه بچه ها به یاد 
بیاره. کمال خدا در مورد شایا کجاســت ؟! افرادی که در جمع 

بودند شوکه و اندوهگین شدند...
پدر شایا ادامه داد: به اعتقاد من هنگامی که خدا بچه ای شبیه 

شایا را به دنیا می آورد، کمال اون بچه رو در روشی می گذارد که 
دیگران با اون رفتار می کنند و سپس داستان زیر را درباره شایا 
گفت: یک روزکه شــایا و من درپارکی قدم می زدیم، تعدادی 
بچه را دیدیم که بیســبال بازی می کردند. شایاپرســید: بابا به 
نظرت اونا منو بازی میدن...؟! من می دونستم که پسرم بازی بلد 
نیست و احتماال بچه ها اونو تو تیمشون نمی خوان، اما فکر کردم 
 که اگه شــایا برای بازی پذیرفته بشــه، حس یکی بودن با اون 
بچه ها می کنه. پس به یکی از بچه ها نزدیک شــدم و پرسیدم: 
آیا شایا می تونه بازی کنه؟! اون بچه به هم تیمی هاش نگاه کرد 
که نظر آنها رو بخواهد ولی جوابی نگرفــت و خودش گفت: ما 
6 امتیاز عقب هســتیم و بازی در راند 9 است. فکر می کنم اون 
بتونه در تیم ما باشــه و ما تالش می کنیم اونــو در راند 9 بازی 

بدیم... درنهایت تعجب، چوب بیسبال رو به شایا دادند! 

همه میدونستند که این غیر ممکنه زیرا شایا حتی بلد نیست که 
چطوری چوب رو بگیره! اما همین که شایا برای زدن ضربه رفت، 
توپ گیر چند قدمی نزدیک شــد تا توپ رو خیلی آروم بیاندازه 

که شایا حداقل بتونه ضربه آرومی بزنه...
اولین توپ که پرتاب شد، شایا ناشیانه زد و از دست داد! 

یکی از هم تیمی های شایا نزدیک شد و دوتایی چوب رو گرفتند 
و روبه روی پرتاب کن ایســتادند. توپگیر دوباره چند قدمی جلو 
آمد و آروم توپ رو انداخت. شــایا و هم تیمیــش ضربه آرومی 
زدند و توپ نزدیک توپگیر افتاد، توپگیر توپ رو برداشت و می 
تونست به اولین نفر تیمش بده و شایا باید بیرون می رفت و بازی 
تمام می شــد... اما به جای این کار، اون توپ رو جایی دور از نفر 
 اول تیمش انداخت و همه داد زدند: شــایا، برو به خط اول، برو 
به خط اول! تا به حال شــایا به خط اول ندویده بود! شایا هیجان 

زده و با شوق خط عرضی رو با شتاب دوید. وقتی که شایا به خط 
اول رسید، بازیکنی که اونجا بود می تونست توپ رو جایی پرتاب 
کنه که امتیاز بگیره و شایا از زمین بره بیرون ولی فهمید که چرا 
توپگیر توپ رو اونجا انداخته! توپ رو بلند اونور خط ســوم پرت 

کرد و همه داد زدند: بدو به خط 2، بدو به خط 2! 
شایا به سمت خط دوم دوید. دراین هنگام بقیه بچه ها در خط 
 خانه هیجان زده و مشــتاق حلقه زده بودند. همین که شــایا 
به خط دوم رسید، همه داد زدند: برو به 3! وقتی به 3 رسید، افراد 

هر دو تیم دنبالش دویدند و فریاد زدند: شایا، برو به خط خانه...!
شــایا به خط خانه دوید و همــه 18 بازیکن شــایا رو مثل یک 
قهرمان رو دوش شان گرفتنند مانند اینکه اون یک ضربه خیلی 
عالی زده و کل تیم برنده شده باشه... پدر شایا درحالی که اشک 

در چشم هایش بود، گفت: اون 18 پسر به کمال رسیدند...

به کمال رسیدن انسان ها

سود وکو

تنها غازها نیستند

خاطرات مشاور ) قسمت آخر (

تلنگری بر روح

  در همیــن تحقیقــات یکی از بیشــترین افســوس هــا بابت 
 موقعیت هایی بوده اســت کــه پشــت در خانه افراد آمــده اند، 
 در زده اند، امــا کســی در را به روی آنهــا بازنکــرده و حاال بعد 
 از سال ها صرفا افسوس اســت که از همه آن فرصت ها باقی مانده. 
فرصت هایی پر از چالش که از ترس همین چالش ها سوخت شده.

  3- دربــاره توانایــی هــای اجتماعــی تــان فکر کنیــد؛ اگر 
 می خواهید درباره زندگی تان در دوران سالمندی احساس خوبی 

داشــته باشــید باید توانایی های اجتماعی خــود را ارتقا بدهید. 
 افراد ســالمندی که در این تحقیق شرکت کرده اند از صدها شغل 
و موقعیت های کاری مختلف انتخاب شده اند. آنها آدم های زیادی 
را دیده اند که در کار خود موفق شــده اند و در طرف دیگر افرادی 
 را دیده اند که در همین زمینه شکســت خورده و سقوط کرده اند. 
چرا این همه تفاوت بین آدم ها وجود دارد؟ فرقی نمی کند شــما 
چقدر با استعداد باشید، مهم نیســت شما چقدر درخشان باشید، 

مهم این است که شما تا چه اندازه از مهارت های درونی برخوردار 
 باشــید. این مهارت درونی همان روابط اجتماعی و عمومی شما 
با دیگــران تعریف می شــود. همه افراد ســالمندی کــه در این 
 تحقیق تجربه خود را در اختیــار دیگران قرار می دهند می گویند 
فرای شغل و حرفه ای که شما دارید و انرژی که برای کارتان خرج 
می کنید، باید تالش برابری را برای باال بردن سطح روابط اجتماعی 

خود با دیگران در برنامه زندگی تان بگنجانید.

راهکارهایی برای خوشحال بود ن  ) 3 (

زندگی را در مسیر انتخاب
 قرار دهید ) 1 (

انســان ها از کودکی در دو راهی انتخاب قــرار دارند تا زمانی 
که مرگ آنها فرا برسد و این انتخاب ها مســیر زندگی افراد را 
مشخص می کنند، انتخاب هایی که گاه همراه با موفقیت است 

و گاهی با شکست مواجه می شود.
 انسان تنها موجودی اســت که دارای اختیار و اراده کامل است 
 و همین اختیــار و اراده او را در مقابل انتخــاب های گوناگون 
در مســیر زندگیش قــرار می دهد و هــر انتخاب مــی تواند 
 تاثیر شــگرف فردی و اجتماعی و حتی مــادی و معنوی به جا 

بگذارد.
انتخاب های کوچک

انتخاب های کوچک پیش مقدمه انتخاب های بزرگ اســت.
 پس یکــی از بهتریــن راه ها بــرای آموختن نحــوه انتخاب 
به کودکان مان آن است که آنها را در انتخاب های خود شریک 

کنیم. 
این مســئله بســیار ســاده اســت. هنگامی که بــرای خرید 
 مایحتــاج روزانــه خــود و کاالهایی که بــه آن نیــاز دارید 
 به فروشــگاه می روید، می توانیــد نحوه انتخــاب صحیح را 
 به کــودکان بیاموزید. خود شــما نیز قطعا این مســیر را طی 
کرده اید و با آزمون و خطا آموخته اید که چگونه انتخاب کنید. 
 در هنگام انتخاب کاالهایی کــه دارای چندین مارک و قیمت 
و مشــخصات متفاوت اســت با مشــورت با فرزندتان دالیل 
 خود را به او بگویید، بــه این طریق او یــاد خواهد گرفت برای 
 انتخاب هایــی که در آینده خواهد داشــت، بایــد تفکر کرده 
 و برای خود استدالل داشته باشد. پس از آن برای خرید وسایل 
مورد نیاز فرزندتان اجازه دهید تا او حق انتخاب داشــته باشد، 
دالیل انتخابش را بپرسید و اگر انتخاب او را مناسب ندانستید 
 برای او توضیــح دهید به چــه دلیل مخالف هســتید، اما اگر 
او نپذیرفت، بگذارید عواقب نادرست انتخابش را مشاهده کند، 
تا در سنین باالتر بداند هر انتخاب نادرستی می تواند مشکالت 

و گرفتاری های خاص خود را به همراه داشته باشد.

د لنوشتهزندگی بهتر
 بارش کنید؛ مهرتان را بارش کنید. عشــق تان را بارش کنید، فکر مثبت 

و سازنده تان را بارش کنید. 
بارش تبسم، بارش لبخند، بارش انرژی مفید، بارش اطالعات و دانسته ها. 

هرگونه جمع آوری ضد بخشش است. 
بی مضائقه بخشیدن، قانون طبیعت است. خورشید چندین سال است که 

به شما می تابد بدون اینکه هیچ تمنایی از شما داشته باشد. 
بارش یعنی اینکه شما ببخشید. 

 چیزی را نگــه نداریــد. پول، دانــش، کتاب، ســخن خوب، فکــر ناب، 
مهر و محبت و خالصه هر چه را دارید. 

ببخشید و بگیرید. شــما از جایی می گیرید که امروز حتی گمانش را هم 
نمی برید. هر جا انســداد و مانعی در جریان مثبت زندگی شما پیش آمد 

بروید دنبال بارش و ایجاد خالء. 
 اجازه دهید  بــرای رحمت الهی جایی باز شــود و گشایشــی در آن مانع 
 به وجود آید. گفتــار نیک، اخالق خوب، لبخند زدن بــه مادر، نگاه پر مهر 

به پدر، همگی صدقه هستند. 
یکی از بارش های بسیار بسیار طبیعی، شــکر کردن و سپاسگزاری است. 
 تشکر فضای انرژی شــما را وســیع تر می کند. هر روز که از خانه بیرون 

می آیید، از خود بپرسید آیا من امروز، سهم کائنات را انجام داده ام؟ 
آدم بزرگ ها، اعداد را دوست دارند. وقتی با آنها از دوست تازه ای صحبت 

می کنی، هیچ وقت از تو راجع به آنچه اصل است، نمی پرسند. 
هیچ وقت به شما نمی گویند که مثال آهنگ صدای او چطور است؟ 

چه بازی هایی را بیشتر دوست دارد؟ آیا پروانه جمع می کند؟ 
بلکه از شما می پرســند: چند ســال دارد؟ چند برادر دارد؟ وزنش چقدر 

است؟ پدرش چقدر درآمد دارد؟ 
و تنها در آن وقت است که خیال می کنند، او را می شناسند. 

اگر شــما به آدم بزرگ ها بگویید: من خانه زیبایی دیدم که روی پشــت 
بامش، پر از کبوتر بود، نمی توانند آن خانه را مجسم کنند. 

باید به آنها بگویید: یک خانه صدهزار دالری دیدم!
آن وقت بلند فریاد می زنند: به به! چه خانه قشنگی!

گذشته در گذشته است، من برای گذشته هیچ کاری نمی توانم بکنم. 
اگر شما تمام علمای جهان را هم جمع کنید حتی نمی توانید لباسی را که 
دیشب در میهمانی پوشیده بودید را عوض کنید و یک لباس دیگر بپوشید 
تمام شد و رفت. وقتی هیچ کس نمی تواند هیچ کاری برای گذشته بکند، 

چرا آدم باید در گذشته بماند؟ 
 از گذشــته باید آموخت، نباید به آن آویخت، گذشــته برای آموزش است 

نه برای سرزنش.
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پیشنهاد سردبیر: 
خریدهایی که زیر پای ویسی راخالی می کنند

فضای مجازی

  ســانحه هوایی کلمبیا که منجر به کشــته شــدن اعضای تیم 
چاپکوئنسه برزیل شد، دنیای توپ گرد را شدیدا تحت تاثیر قرار 
داد و باشگاه های مختلف جهان با بازماندگان این حادثه تلخ ابراز 
همدردی کردند. حســین ماهینی مدافع پرسپولیس هم به این 
اتفاق دردناک واکنش نشان داده اســت.» من از سفر با هواپیما 

وحشتی نداشتم البته تا امروز«

 واکنش مدافع پرسپولیس
به سانحه هوایی کلمبیا

معاون توســعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان اســتان در 
خصوص مشخص شدن تکلیف هیئت هایی که با سرپرست اداره 
می شوند، اظهار داشت: ثبت نام از کاندیداهای هیئت شنا، بوکس، 
بسکتبال، گلف و موتورسواری که در حال حاضر با سرپرست اداره 
می شــوند از امروز در روزنامه آگهی می شــود و کاندیداهای این 
هیئت ها می توانند برای شرکت در مجمع انتخاباتی و نشستن بر 

صندلی ریاست ثبت نام کنند.
علیرضا امینــازاده ادامه داد: ثبت نــام از کاندیداهای هیئت های 
ورزش جانبازان و معلولین، تیرانــدازی با کمان، تنیس روی میز 
و اسکواش نیز که مهلت چهار ســاله ریاست آنها رو به اتمام است 
امروز در روزنامه اعالم می شود و کاندیداها یک هفته مهلت دارند 

تا برای رقابت در مجمع انتخاباتی ثبت نام کنند.
وی اضافه کرد: ثبت نام از کاندیداهای هیئت هاکی صورت گرفته 
است. مســعود مهیاری نیا، محمدرضا فالح، مجید معین، احمد 
عباسی، پژمان سلطانی و علی شمســی اژیه کاندیداهای ریاست 
این هیئت  هســتند که تایید صالحیت آنها نیز اعالم شده است. 
اسامی این 6 کاندیدا به فدراسیون هاکی ارسال می شود تا تاریخ 

برگزاری مجمع انتخاباتی این هیئت  مشخص شود.
احتمال ثبت نام مجدد از کاندیداهای هیئت پهلوانی

معاون توســعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان افزود: 
احتمال دارد از کاندیداهای هیئت پهلوانی ثبت نام مجدد صورت 
گیرد زیرا طبــق دســتورالعمل بازنشســتگان نمی توانند برای 
بر عهده گرفتن ریاســت هیئت ورزشــی اقدام کنند. همچنین 
برخالف نظر یکی از کاندیداها، رزمنده بودن جزو سابقه ایثارگری 

و جانبازی محسوب نمی شود.
وی اضافه کرد: ســیدرضا اخروی رییس سابق هیئت پهلوانی که 
در حال حاضر سرپرســتی این هیئت را بر عهده دارد بازنشسته 
اســت و طبق قانون نمی تواند مجددا برای دوره چهار ساله بعدی 

ثبت نام کند.
امینازاده خاطرنشــان کــرد: ثبت نــام از کاندیداهــای هیئت 
دوچرخه ســواری و همگانی نیــز صورت گرفته؛ امــا هنوز تایید 
صالحیت آنها از طرف حراســت اداره کل ورزش و جوانان اعالم 

نشده است.

  مدیر یوونتوس بــه اظهارات اخیر پوگبا واکنش نشــان داد. بپه 
ماروتا، رییس یوونتوس بــه اظهارات جنجالی اخیــر پل پوگبا، 

ستاره فرانسوی سابق این تیم و فعلی منچستریونایتد پاسخ داد.
 اخیرا پوگبــا ادعا کــرد دوران حضورش در یوونتــوس در واقع 
روزهای مرخصی اش از منچســتریونایتد پس از ترک شــیاطین 
ســرخ در ســال های قبل بود و او در تورین تعطیالتش را سپری 
می کرد.  ماروتا در پاســخ به این اظهارات گفــت: امیدوارم پوگبا 
تعطیالت آموزنده و مفیدی را با ما ســپری کرده باشد. اگر او االن 
لباس منچســتریونایتد را به تن دارد، به این خاطر اســت که در 
یوونتوس بهترین بازی ممکن از این بازیکن گرفته شد.در مجموع 

توصیه می کنم به حرف های پوگبا فقط بخندیم!

جووانی سیمئونه، پسر دیه گو سیمئونه که در تیم فوتبال جنوا به 
عنوان مهاجم بازی می کند، خبر خوشحال کننده ای به هواداران 
اینتر داد و گفت کــه تصور می کند پدرش بــه ایتالیا برمی گردد 
تا هدایت اینتر را بر عهده بگیرد. مدتی اســت شــایعاتی درباره 
احتمال جدا شــدن ســیمئونه از اتلتیکومادرید در پایان قرارداد 
 فعلی اش )2018( شــنیده می شــود و با اظهارات جووانی قطعا

 بر این شایعات دامن زده خواهد شد.
او به شبکه رادیویی اوندا سروی اســپانیا گفت: »من فکر می کنم 
که یک روز پدرم با اینتر قرارداد خواهد بست. حداقل امیدوارم که 
این اتفاق رخ دهد؛ البته با توجه به چیزی که من می بینم او فعال 
از وضعیتش در اتلتیکومادرید راضی اســت، اما در آینده احتمال 

اینکه سرمربی اینتر شود وجود دارد.«
ســیمئونه اخیرا مدت قراردادش با اتلتیکومادرید را کاهش داد. 
قرارداد ســیمئونه با روخی بالنکو ماه ژوئن سال 2018 به پایان 
می رسد و این دقیقا همان زمانی است که قرارداد استفانو پیولی، 

سرمربی فعلی اینتر تمام می شود.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان:

آغاز ثبت نام از کاندیداهای 9 هیئت 
ورزشی از امروز

پاسخ مدیر یوونتوس به توهین پوگبا

خبر جالب پسر سیمئونه؛ 

پدرم به اینتر می آید

منهای فوتبال

شرط مدیرحاشیه ساز استقالل برای فوتبال جهان
استعفا!

 کار سخت قرمزها
برای حفظ صدرنشینی

 حسن زمانی عضو هیئت مدیره باشگاه اســتقالل شایعه مربوط 
به نارضایتی ســایر مدیران، مربیــان و هواداران این باشــگاه از 

مصاحبه های او را تکذیب کرد. 
زمانی که حرف های فنی و تخصصی او درباره بازی ها و تصمیمات 
مربیان حاشیه ساز شده اســت در این باره گفت:» من از دوستان 
خواهش می کنم مصاحبه های قبلی مرا دوباره بخوانند. اگر حتی 
در یکی از این مصاحبه ها از تیم و سرمربی حمایت تمام قد نباشد، 
بنده استعفا می دهم و از استقالل می روم. خوشبختانه سابقه تمام 

مصاحبه ها وجود دارد. 
ما اگر جایی انتقاد کردیم، ســازنده بوده اســت. شــما دیدید که 
همین انتقاد ســازنده بعد از بازی با گســترش فوالد، اثرش را در 

بازی با صبای قم خودش را نشان داد!«

اخباری، دور از روزهایی که گجت بود

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن درباره قرعه کشــی لیگ قهرمانان آســیا و 
شــیطنت احتمالی عربســتانی ها برای نیامدن به ایران مانند سال قبل، 
اظهار کرد: ما سازمان لیگ و فدراســیون فوتبال را داریم که تصمیم گیری 
در این سطح بر عهده آنهاست. سیاســت هایی که این دو اعمال می کنند، 
استراتژی ما برای شرکت در مســابقه ها را تعیین می کند. ما قرار است به 
عنوان نماینده ایران در مسابقه های بین المللی شرکت کنیم؛ بنابراین این 
مسئله به دیپلماسی ورزش ایران مربوط می شود. سعید آذری در پاسخ به 
این سوال که آیا دیپلماسی فوتبال ایران در AFC را تاکنون موفق می دانید 
یا خیر، گفت: اکنون فوتبال آســیا تحت تاثیر فضای سیاســی موجود در 
خاورمیانه قرار گرفته است و سیاســت حاکم بر AFC هم کامال تحت تاثیر 
این مسئله است. تقریبا قدرت اصلی دست این گروه است و فوتبال ایران هر 

دیپلماسی هم داشته باشد مقابل موجی که وجود دارد شکست می خورد. 
آذری افزود: فوتبال ما برای مخالفت با نظر سعودی ها مبنی بر میزبانی ایران 
از آنها در کشور ســوم، تنها می تواند از حربه تحریم مسابقه ها استفاده کند 
که با توجه به وضعیت خوب فوتبال ایران، من مخالف تحریم مســابقه ها 
هستم. قدرت اصلی دست آنهاست و در مبانی دیپلماتیک با نیرویی قوی تر 
روبه رو هستیم که زورگویی می کند. مصداق بارزش این است که سوریه ما 
را به آن زمین خراب کشاند تا آنجا بازی کنیم. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
همچنین گفت: تصمیم هایی که در این ســطح گرفته می شود فرافوتبالی 
است و از سیاست های منطقه خاورمیانه تاثیر می گیرد که در AFC هم نفوذ 
زیادی دارد. نمی توانم به دیپلماسی فدراسیون فوتبال ایران چندان خرده 
بگیرم چون با نیروی بزرگی روبه رو است. او در ادامه گفت: تنها پیشنهادم 
به فدراسیون و سازمان لیگ این است که به نماینده های ایران کمک کنند 
و هر کاری که می توانند بکنند تا خودشــان باعث تضعیف تیم های ایرانی 

نشوند.
 آذری درباره وضعیت این روزهای ذوب آهن هم گفــت: تیم ما کم کم به 
آنچه می خواهد نزدیک می شــود. ذوب آهن با هارمونــی زیادی حرکت 

می کند و کادر فنی به خوبی تیم را هدایت می کند. 

هواداران بارسلونا شنبه  شب پرچم کاتالونیا را به صورت موزاییک در ورزشگاه ایجاد کردند.
در شبی که بازی کم هیجانی از سوی دو طرف دیده شد، هواداران بارسا برای تیمشان سنگ 
تمام گذاشتند و با همه وجود آنها را تشویق کردند و همچنین تصاویر زیبایی نیز در نوکمپ 
ایجاد کردند. هواداران آبی اناری ها در یک بخش ورزشــگاه پرچم قرمــز و زرد کاتالونیا و 

در ســویی دیگــر پیراهن 
آبی و اناری بارســلونا را به 
صورت موزاییــک به نمایش 
گذاشــتند که داخل قسمت 
 آبی اناری نوشــته شده بود
 »به پیش بارســا«. با وجود 
مــی رود  انتظــار  اینکــه 
محرومیت سنگینی به خاطر 
پرچم کاتالونیا در انتظار بارسا 
باشد ولی به نظر هواداران این 

محرومیت را به جان خریدند.

قاب روز نگاه روز

زیباترین تصاویر از ال کالسیکوی کم هیجان 

یکی از مهره هایی که امیــر قلعه نویی برای 
لیگ برتر شانزدهم روی او حساب باز کرده 
بود، محمدرضا اخباری اســت. دروازه بان 
جوانی که سال گذشته از ســایپا به عنوان 
بازیکن ســرباز بــه تراکتورســازی رفت و 
توانســت با عملکــرد خوبش خیلــی ها را 

شگفت زده کند. 
اخبــاری بــا درخشــش در بــازی های 
تراکتورسازی و واکنش هایی که به واسطه 
دست و پاهای بلندش داشــت، در فوتبال 
ایران به گجت معروف شــد. امسال اما این 
دروازه بان نتوانســته مانند ســال گذشته 
تاثیرگذاری اش را نشــان دهــد. اخباری 

اگرچــه جــزو 6 دروازه بانی اســت که در 
لیگ برتر به صــورت کامل بــازی کرده و 
7 کلین شــیت در 12 بــازی لیــگ برتر از 
 خود برجای گذاشــته؛ امــا نمایش چندان 

خیره کننده ای نیز نداشته است. 

آذری:

AFC تحت تاثیر فضای سیاسی 
خاورمیانه است

01
12 هفته از لیــگ برتر ایران جام خلیج فارس گذشــته و فقط 3 هفته 
تا پایان نیم فصل باقی مانده اســت. پرســپولیس به عنوان مدعی اول 
قهرمانی نیم فصل در این 3 هفته ،2 بازی خــارج از خانه دارد که این، 
کار را برای شاگردان برانکو کمی سخت می کند. پرسپولیس این هفته 
باید به مشــهد برود و با پدیده بازی کند و هفته آینــده در اصفهان با 
ذوب آهن اوج گرفته روبه رو خواهد شد؛ البته پرسپولیس مدت هاست 
در بازی های خــارج از خانه نباختــه. دقیقا از بازی هفته ســوم فصل 
گذشته با ســپاهان که پرســپولیس با نتیجه 4 بر 2 باخت این تیم تا 
امروز در بازی های خارج از خانه باختی متحمل نشــده؛ اما آماده بودن 
تیم های پدیده و ذوب آهن می تواند برای ایــن تیم و هوادارانش نگران 
کننده باشــد. آخرین بازی پرســپولیس در نیم فصل هم در تهران در 

برابر تیم سیاه جامگان برگزار خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان در مجمع انتخاباتی فدراسیون ناشنوایان که 
صبح دیروز در آکادمی ملی المپیک برگزار شــد بیان کرد: حدود 
6 فدراســیونی که با سرپرست اداره می شــوند به زودی انتخابات 
آنها برگزار خواهد شد و هیچ فدراسیونی تا پایان سال با سرپرست 
نخواهیم  داشت؛ چرا که بر اســاس تصمیمی که گرفتیم تا پایان 
این ماه ســتاد بازی های 2017 جاکارتــا و 2020 المپیک توکیو 
را تشــکیل خواهیم داد تا برنامه ریزی های الزم برای حضوری در 
شأن و قدرتمند داشته باشیم. مسعود ســلطانی فر در ادامه افزود: 
پشتیبانی های الزم را خواهیم داشت تا تیم ملی فوتبال که در گروه 
خود به عنوان سرگروه است در دور برگشــت بدون حرف و بحث 
صعودی مقتدرانه به جام جهانی داشته باشد. سلطانی فر در ادامه 
بیان کرد: نکات خوبی را در خصــوص نیازها و چالش های موجود 
در فدراسیون ناشنوایان توســط کاندیداها مطرح شد که برای من 
بسیار قابل استفاده و حائز اهمیت است. به کریمی تبریک می گویم 
و آرزوی موفقیــت بــرای او دارم و امیدوارم با توجــه به رزومه ای 
که ارائه کرد و همچنین چهره  آشــنایی که در ورزش کشور دارد 
ان شاءا... با استفاده از تجربیات خود و استفاده از نیروهای جوان و 

تازه نفس یک حال و هوای جدیدی در ورزش ناشنوایان پدید آید.

او در ادامه بیان کرد: کریمی تا این لحظه با کاندیداها رقیب بود اما 
از امروز با آنها رفیق اســت و باید از تجربیات دیگران استفاده کند. 
مهم ترین برنامه در این فدراســیون حضــور مقتدرانه در المپیک 
ترکیه اســت که هفته آخر تیرماه در شهر سامسون برگزار خواهد 
شد. ان شاءا... با 14 تیم در این رقابت ها حضور خواهیم داشت. الزم 
است که ســازوکار و برنامه الزم صورت گیرد تا نتیجه خوبی را در 
این رقابت ها به دســت آوریم. وزارت ورزش برای حضور مقتدرانه 
تیم ناشنوایان در المپیک ترکیه حمایت ها و پشتیبانی های الزم را 

خواهد داشت تا حضوری در شأن و مقتدرانه داشته باشیم. 
ســلطانی فر همچنین در جمع خبرنگاران افزود: آن بندی که در 
مورد انتقاد و اعتراض فدراســیون جهانی برای اصالح اساســنامه 
فدراســیون ورزشــی در زمان دکتر گودرزی مطرح شد و کمیته 
ملی المپیک از تمام فدراســیون ها خواستار اصالح اساسنامه های 
خود شــد ارتباطی به برگزاری انتخابات فدراســیون های ورزشی 
ندارد و انتخابات تا پایان سال طبق زمان اعالم شده برگزار خواهد 
شد؛ البته برای اصالح اساسنامه فدراســیون ورزشی به یک گروه 
کارشناســی دســتور دادیم قوانین را تهیه و تدویــن کنند تا در 
هیئت وزیران به تصویب برســد و اصالح اساسنامه مطابق قوانین 

فدراسیون جهانی به زودی اعمال شود. 
وی در پاسخ به این پرسش که چطور شــد برای مجمع انتخابات 
فدراسیون ناشــنوایان حضور پیدا کردید و آیا در سایر مجامع نیز 
شــرکت خواهید کرد یا خیر گفت: تا جایی که ممکن است تالش 
می کنم متناســب با وقت و برنامه خود در مجامع شرکت کنم. به 
هر صورت این مســئولیت بر عهده وزارت ورزش است و ما باید از 
امکانات و وقت خود برای شرکت در مجامع مختلف استفاده بهینه 
داشته باشیم. سلطانی فر همچنین در رابطه با قانون بازنشسته ها 
و دو تابعیتی ها در ورزش خاطرنشــان کرد: قانونــی که اخیرا در 
مجلس در این زمینه به تصویب رسید در رابطه با ممنوعیت حضور 
بازنشســته ها در دســتگاه های مختلف اجرایی محدودیت هایی 
ایجاد کرده و بر اساس این قانون بازنشسته ها تنها در موارد خاص 
در مسئولیت هایی چون معاونت، وزارت و استانداری و مسئولیت  
مشابه این، مشکلی برای حضور ندارند؛ اما در صورت ضرورت برای 
استفاده از تخصص و تجربه، بازنشســته ها به عنوان کارشناس یا 
پاره وقت می توانند در فدراسیون های مختلف حضور داشته باشند 
اما به این شــرط که پرداختی آنها معادل یک سوم پرداختی افراد 
غیر بازنشسته محسوب شود. ما ســعی می کنیم محدودیت هایی 
که در این قانون آمده اســت را رعایت کنیم؛ البته در این زمینه به 
معاونت توســعه منابع و معاونت ورزش قهرمانی دســتور دادیم 
نظارت الزم را داشته باشند تا همه کارها در چارچوب قانون انجام 
شود. وی اضافه کرد: در رابطه با دو تابعیتی ها باید بگویم قانون دو 
تابعیتی از قانون بازنشسته ها جداســت و ما نمی توانیم قانونی که 
در رابطه بازنشسته هاســت را در رابطه با دو تابعیتی ها اجرا کنیم 
و اینها قانون خاص خود را دارند؛ اما ملزم بــه رعایت قانون و اجرا 

شدن آن هستیم.
 وزیر ورزش و جوانان همچنین در رابطه با حمایت وزارت ورزش و 
جوانان از خادم الشریعه بانوی شطرنج باز اظهار کرد: وزارت ورزش 
و جوانان همواره ســعی کرده حمایت الزم را از بانوان ورزشــکار 
داشته باشد و یکی از رویکردها و سیاست های ما در مجلس حمایت 
و پشتیبانی از ورزش بانوان و اســتفاده از بانوان در سطوح مختلف 
مدیریتی و ســتادی اســت؛ بنابراین تا حد امکان سعی می کنیم 
حمایت الزم را از ورزش بانوان داشــته باشیم.سلطانی فر در پایان 
در خصوص مکان های ورزشی و سرانه ورزش کشور اظهار کرد: در 
حال حاضر 10 هزار مکان ورزشی متعلق به وزارت ورزش و جوانان 
است. در کنار این مکان های ورزشی ســایر مکان های ورزشی که 
متعلق به نیروهای مســلح، کارگران، آموزش و پرورش و... وجود 
دارند و می تــوان گفت هزاران فضای ورزشــی در کشــور وجود 
دارد که ما تصمیــم داریم در مورد کل فضا و مکان های ورزشــی 
به یک جمع بندی نهایی برســیم و آمار دقیقی از آنها اعالم کنیم 
تا مشخص شود سرانه ورزش کشــور در حال حاضر به چه میزان 

است.

درحاشیه

سپاهانی ها در ابتدای فصل، عبدا... ویسی مربی تیم قهرمان 
فصل گذشــته را به خدمت گرفتند تا تیره روزی های لیگ 
پانزدهم را به مرحله فراموشی سپرده و با تغییراتی اساسی 
و توپی پر بــرای قهرمانی در لیگ شــانزدهم خیز بردارند. 
اتفاقی که تاکنــون 180 درجه برعکــس آن برای طالیی 
پوشان رقم خورده است. ویسی با سپاهان همان شیوه ای را 
در پیش گرفت که در استقالل خوزســتان رفته بود. بدون 
آنکه تفاوت های این دو تیم و تفاوت های دو شهر اصفهان و 
اهواز را در نظر گرفته باشــد. حاال که یک سوم از رقابت های 
لیگ برتر را پشت سر گذاشته ایم، تیم تحت رهبری ویسی 
حال و روز خوبی در لیگ ندارد؛ اما قطعا سیر نزولی این تیم 
بســیار نگران کننده تر از جایگاه این تیم در جدول اســت. 
ســپاهان با همه تغییراتی که نسبت به ســال قبل داشته، 
جایگاهش در جدول تفاوت چندانی با ســال گذشته ندارد 
و این تیم تقریبا با همان شــرایط فصل گذشته سیر طریق 
می کند. باشگاه پر افتخار اصفهانی که در سال های گذشته 
بر خالف ادوار اولیه لیگ از ثبات مدیریت چندانی هم بهره 
 نمی برد و از شــاخصه های این باشــگاه تعویض زود به زود

 مدیران عاملش می باشــد، اتفاق تکراری که در این فصل 
هم برای این باشــگاه افتاد تا محســن طاهــری عهده دار 
مدیریت این باشگاه شود. حاصل مدیریت مشترک باقریان 
و طاهری و مربیگری عبدا... ویســی در تیم سپاهان، حضور 
این تیم در یک ســوم پایین جدول رده بندی و به طور کلی 
شرایط نابســامان این باشگاه می باشــد. اتفاقی که به هیچ 
وجه خوشایند سپاهان و اصفهانی ها نیست. اختالفات زیر 
پوستی و مطرح نشــده بین مدیرعامل و ســرمربی باشگاه 
نیز در عین مطرح نشــدن، وجود دارد. اختالفاتی که به نظر 
می رسد روز به روز بر دامنه و وســعت آن افزوده شده و چه 
بسا منجر به این گردد که همکاری بین مدیرعامل و سرمربی 
تا پایان فصل دوام نداشته باشــد. از یک سو طاهری نسبت 
به بسیاری از خریدهایی که توســط ویسی در ابتدای فصل 
صورت گرفته و به خصوص خریدهای خارجی این تیم بحث 
دارد و معتقد است تعدادی از بازیکنان جذب شده در ابتدای 
فصل در حد تیم ســپاهان نبودند. از ســوی دیگر سرمربی 
سپاهان هم بر این عقیده اســت که مدیریت باشگاه فضای 
امن روانی برای تمرکز روی مســائل فنی بــرای وی ایجاد 
نکرده اســت. روابط مدیرعامل باشگاه ســپاهان و سرمربی 
تیم فوتبال این باشگاه مصداق کامل ضرب المثل »آتش زیر 
خاکستر« اســت. حال این اختالف کی و کجا نمایان شود، 

سوالی است که پاسخ آن را زمان مشخص می کند.

زردهای اصفهان آبستن حوادث تازه؛

خریدهایی که زیر پای ویسی 
راخالی می کنند

وزیر ورزش و جوانان:

تا پایان سال هیچ فدراسیونی با سرپرست نخواهیم داشت

در 12 هفته ســپری شــده از لیگ برتر که مجموعا 96 
مسابقه برگزار شده تنها سه هت تریک داشتیم.

دو هت تریک  هفتــه دوازدهم رخ داد. ساســان انصاری 
مهاجــم فــوالد در بازی بــا نفت تهــران که بــا برتری 
4-2 همراه بــود زننــده 3 گل تیمش بــود و ذوب آهن 
هم با هت تریــک مرتضی تبریــزی پیکان را شکســت 
 داد. پیــش از این هت تریــک ها در 11 هفتــه تنها یک 
 هت تریک را شاهد بودیم و ســازنده آن کسی نبود جزء

 مهدی رجب زاده کــه در بازی با صنعت نفــت در آبادان 
3 گل زد.

 3 هت تریک برای 96 مســابقه کم اســت. این نشــان 
 می دهــد در لیــگ برتر کمتــر نتایج چالشــی و پر گل 

رخ می دهد. شــاید به خاطر سیاست احتیاط گونه تیم ها 
 باشــد. اینکه ابتدا بــه گل نخوردن فکر مــی کنند و بعد

 گل زدن. شــاید هم تیم ها در دفاع کــردن آن قدر قوی 
شده اند که تبحر مهاجمان را در خود غرق می کنند.

تیم ملی فوتســال ایران بعد از کســب مقام ســومی در 
جام جهانی به دنبال حفظ آمادگی اش بوده و به همین دلیل 
بازی های تدارکاتی را در نیمه دوم سال جاری برنامه ریزی 
کرده اســت. ملی پوشان بعد از بازی با روســیه قرار بود در 
اواسط بهمن هم به مصاف اوکراین بروند؛ اما این تیم درجه 
چندم جهان با دور زدن کمیته فوتسال ایران،  در این تاریخ 

به مصاف اسپانیا خواهد رفت!
عباس ترابیان دراین باره گفت:  »اوکراین قرار بود روزهای 
11 و 12 بهمن دو بازی دوســتانه با تیم ملی بزرگساالن و 
امید ایران داشته باشــد؛ اما به ما اعالم کرده اند با امیدهای 
خود به ایران می آیند. برای جایگزینی این بازی در بهمن، 
 درخواستی از کادر فنی نداشته ایم اما آقای ناظم الشریعه 

بسیار عالقه مند بود با تیم ملی قزاقستان بازی برگزار کنیم. 
با قزاق ها تماس گرفتم و به صورت شخصی با آنها صحبت 
کردم. چون نامه نگاری جواب نمی دهد. آنها نیز ابراز عالقه 

کردند این بازی انجام شود. 

اوکراین، فوتسال ایران را دور زد فقط 3 هت تریک در 96 مسابقه!

 وزارت ورزش
 برای حضور 

مقتدرانه تیم 
 ناشنوایان 
 در المپیک

 ترکیه حمایت ها و 
 پشتیبانی های
 الزم را خواهد 

داشت
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان؛ الگوی برتر وقف در کشور

با مسئوالن

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به وجود 
ریزگردها و آلودگی های صنعتی شــمال شهر اصفهان، احداث 

فضای سبز و پارک جنگلی ضروری است. 
محمدرضا برکت افزود: عملیات اجرایی بوستان جنگلی مهدیه 

به مساحت 27 هزار متر در دست اجراست. 
وی با اشــاره به اینکه این پــروژه تاکنون 20 درصد پیشــرفت 
داشــته اســت، عنوان کرد: بوســتان مهدیه ظرف 4 ماه آینده 

تکمیل می شود.
برکت ادامــه داد: در آینده نزدیک 2 هــزار و 500 اصله درخت 
در این مکان کاشته می شــود که این مکان را به پارک جنگلی 

تبدیل خواهد کرد. 
وی اضافه کــرد: احداث آبنما و آماده ســازی ایــن مکان برای 
کاشت گیاهانی که نســبت به شــرایط اقلیمی و کم آبی مقاوم 

باشند، از دیگر موارد مدنظر برای این پروژه است.

رییس دفتر تبلیغات اســامی اصفهان در جمع اصحاب رسانه 
اظهار کرد: حوزه علمیــه قم در کنار ماموریت هــای خود وارد 
 حوزه مســئله محوری شــده اســت که ضرورت بیشــتری در

جامعه دارد.
حجت االســام محمد قطبی افــزود: این موضــوع از فرهنگ 
قرآن، ســبک زندگی، کارآمدی نظام و... احصا شــده اســت؛ 
توســعه فرهنگ قرآن باعث می شــود که به صــورت عمیق تر 
وارد موضوعــات قرآنی شــویم و در این بین وظیفــه ای که به 
 اصفهان محول شده است، برگزاری جشــنواره اید ه های قرآنی 
است. رییس دفتر تبلیغات اســامی اصفهان ادامه داد: نسبت 
به قرآن کــم همتی کرده ایــم و حتی در جهان اســام نیز این 
کتاب الهی آن جایگاهی را که باید داشــته باشــد، ندارد؛ باید 
 این بی مهری هــا را بخصوص در نظام جمهوری اســامی ایران

جبران کنیم.
وی تصریح کرد: قرآن، فرهنگی در مقیــاس جهانی و به اعتقاد 
شیعه، برترین فرهنگ جهانی اســت؛ نقطه عطف وجود انسان، 
همیشه احساس و عقل اســت که معموال رویدادها یا احساسی 
هســتند یا عقانی؛ اما بــا تاوت قرآن، احساســات انســان 
برانگیخته می شــود و جایی که بــه پژوهش قــرآن ورود پیدا 

می کنیم، محل تعقل و اندیشه است.
وی با اشــاره به نقش قرآن در جامعه امــروزی عنوان کرد: این 
کتاب آســمانی به لحاظ جامعیتی که دارد می تواند سند آینده 
بشریت برای تمدن سازی باشــد؛ تمامی تمدن های گذشته در 
یک دوره خاص یا محدود به یک جغرافیــای خاص بوده اند اما 
تمدن قرآنی می توانــد فراتر از محدودیت ها بــرای همه افراد و 

همه زمان ها باشد.
رییس دفتر تبلیغات اسامی اصفهان، حوزه های ادبیات، صنایع 
و محصوالت فرهنگی، ســنت ها و آیین ها را برشــمرد و گفت: 
منظــور از صنایع قرآنی، ابزاری اســت که بــه اعتای فرهنگ 
قرآنی در جامعه کمک کند که متاســفانه باوجود فعالیت های 
ارزشمند صورت گرفته، در حوزه صنایع قرآنی کار جدی انجام 

نشده است.
قطبی با اشــاره به چند نمونه از محصوالت قرآنی تصریح کرد: 
چاپ قرآن به عنوان یک مصحف، یک محصول قرآنی اســت یا 
زمانی که امکانات رادیویی شــکل گرفت، نوارکاســت ها نقش 
موثری بــر رواج قرائت های مختلف قرآن داشــت؛ نرم افزارهای 
امروزی هم با اینکه حداقل اســتفاده را از آنها داشــته ایم، تاثیر 

زیادی در اشاعه فرهنگ قرآنی داشته اند.
وی اضافه کرد: قلم قرآنی که در چند سال اخیر طبق آمار حدود 
500 هزار نسخه آن به فروش رسیده نیز محصول قرآنی مفیدی 
بوده و توانسته به افرادی که کمترین سطح سواد را دارند کمک 

کند تا بتوانند قرآن را به راحتی بخوانند.
رییس دفتــر تبلیغات اســامی اصفهــان اذعان داشــت: اگر 
حوزه قــرآن را با دیگــر بخش ها مقایســه کنیــم متوجه این 
ضعف خواهیم شــد که تا چه اندازه محصوالت قرآنی کمی در 
اختیار داریم؛ برای مثال در حوزه ســامت طی سال های اخیر 
 پیشرفت های زیادی رخ داده و امروز را نمی توان با یک دهه قبل 

مقایسه کرد.
وی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره ملی ایده های قرآنی 
در اصفهان ادامه داد: نقطه آغاز تحــول در صنایع، ایده پردازی 
است که این نقطه در این جشنواره شروع می شود تا به کمک آن 

قدم های بعدی نیز برداشته شود.
قطبی، ایده ها را در ســه دســته تقســیم بندی و تشریح کرد: 
برخــی از ایده ها بهبودبخش هســتند که نواقــص را برطرف و 
محصولی را با ایده جدید، کامل می کند؛ دســته دوم ایده های 
تغییربخش هســتند که نســبت بــه ایده هــای بهبودبخش 
 عمیق ترند و بخش آخر ایده های ابداعی هستند که محصولی را 

خلق می کنند.
وی با بیــان اینکه اعتقــاد داریم محصوالت قرآنی یک رســانه 
فراملی اســت و به جز مردم ایران، مســلمانان جهان اســام 
می توانند از آن اســتفاده کنند، گفت: برای جریان ســازی در 
محصوالت قرآنی، جشــنواره ملی ایده های قرآنی طراحی شده 

تا گام اول را که ایده پردازی است، محکم برداریم.

مدیرمنطقه 12 شهرداری اصفهان:

 احداث پارک جنگلی مهدیه
4 ماه آینده تکمیل می شود

رییس دفتر تبلیغات اسالمی خبر داد:

برگزاری جشنواره ملی اید ه های 
قرآنی در اصفهان

در اقدام مشــترک مرکز فناوری های نوین شــهرداری و 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی، مانور آتش نشانی 
با موضوع کاربرد پرنــده های عمود پــرواز Drone و با 
هدف پیدا کردن مکان آتش و فیلمبرداری از صحنه آتش 
سوزی و سنجش میزان ســرعت رسیدن به محل حادثه، 
انجام شد. محمدرضا نیلفروشان رییس مرکز فناوری های 
نوین شهری شهرداری اصفهان در این باره گفت: در دنیای 
امروز پرنده های عمود پرواز، کاربردهای مختلفی دارند و 
بسیاری از وظایف مدیریت شهری می تواند با بهره گیری 
از این تکنولوژی به بهترین نحو ممکــن انجام گیرد؛ که 
یکی از این کاربردها کمک در انجام ماموریت های خطیر 

آتش نشانی و عملیات امداد و نجات است.
وی افزود: در ماموریت های آتش نشانی، سرعت رسیدن 
به محل حادثه و انجام سریع اقدامات امداد و نجات، نقش 
قابل توجهی در موفقیت ماموریت هــا دارد که این مهم، 
محققان را به سمت اســتفاده از پرنده های عمود پرواز در 

آتش نشانی سوق داده است.
رییس مرکز فناوری های نوین شهرداری اصفهان عنوان 
کرد: در دنیــای امروز پرنــده های عمود پــرواز وارد فاز 
جدیدی از فعالیت خود شــده اند تا بتوانند در زمان های 

خاص به کمک شهر و شهروندان بیایند.

رییس کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان، از اجرای 
طرح »مادر و کــودک« در این کتابخانــه خبر داد و 
گفت: این طرح با استقبال گسترده مادران اصفهانی 

رو به رو شده است.
ســید حمیدرضا میرپویــا اظهارکــرد: در این طرح 
کتاب های متناســب با بانوانی که قصد مادر شــدن 
دارند، تا دوران بارداری و تولد تا 4 سالگی فرزند، در 5 

بسته ارائه می شود.
وی با بیــان اینکه مطالعــه این کتاب ها در رشــد و 
سامتی کودکان تاثیر چشمگیری دارد، گفت: هدف 
از اجرای طرح »مادر و کودک«، گســترش فرهنگ 
مطالعه در دوران بارداری تا 4 سالگی فرزند به لحاظ 
وجود حساسیت مادران بر کودکان، عادت به مطالعه 

و انتقال تجارب به مادران جوان است.
میرپویا بــا تاکید بر اینکــه این طرح بــرای کمک 
بیشــتر به مادران راه اندازی شده اســت، ادامه داد: 
این طــرح به صــورت پایلــوت در کتابخانه مرکزی 
اجرا شــده و به زودی در 14 ســالن مطالعه واقع در 
14 منطقه شهرداری اصفهان اجرا می شود تا امکان 
 استفاده از این طرح، آســان و به محل سکونت افراد

 نزدیک باشد.

اصفهان؛ پیشگام در
فناوری های نوین شهری

 استقبال مادران اصفهانی
از طرح »مادر و کودک«

خبرشوراآتش نشانی

جشنواره »سفره ایرانی« 
مسیری برای توسعه گردشگری

به مقاوم سازي در ساخت و ساز 
شهري توجه شود

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان، شامگاه شنبه در 
اختتامیه جشنواره ســفره ایرانی، فرهنگ گردشگری اظهار 
داشت: در طول ســال های گذشته گردشــگری در ایران و 
اصفهان پیشرفت بســیار خوبی داشته اســت و با توجه به 
ظرفیت خوب گردشگری در اســتان، امیدواریم اصفهان با 
فعالیت های تاثیرگذار در این حوزه در ســال های آینده به 
جایگاه شایسته خود در این عرصه دست پیدا کند. فریدون 
ا... یاری بــا بیان اینکه 2۸۳ پروژه گردشــگری در اســتان 
اصفهان در حال اجراســت، افزود: جشنواره ســفره ایرانی، 
فرهنگ گردشــگری که از 11 تــا 1۳ آذرمــاه در باغ موزه 
چهلستون برگزار شــد میزبان اســتان های مرکزی، البرز، 

تهران و قم بود.
مدیــرکل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان تاکیــد کرد: 
دســتاوردهای این جشــنواره فراتر از انتظار ما بود؛ به ویژه 
اینکه ارائه غذاهای محلی شهرستان های اصفهان و روستاها 
و عشایر اصفهان بسیار مورد استقبال گردشگران قرار گرفت. 
وی با بیان اینکــه میزبانی اصفهان از جشــنواره های ملی و 
بین المللی،  نشــانه جایگاه ویژه این اســتان در کشور است، 
بیان داشت: برگزاری خوب جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ 
گردشگری، دروازه های امید را برای توسعه توریسم با تکیه بر 

میراث ناملموس فرهنگی گشوده است.

رییس کمیســیون عمران، معماري و شهرســازي شوراي 
اسامي شهر اصفهان گفت: مقاوم ســازي در ساخت و ساز 
شهري مورد توجه قرار گیرد تا از بروز خسارات وارده ناشي از 

حوادث پیشگیري کند.
عبدالرســول جان نثــاري اظهار کــرد: مقاوم ســازي در 
ساخت وسازهاي شهري در 2 بخش ساختمان هاي در حال 
ساخت و ســاختمان هاي موجود قدیمي مورد بررسي قرار 

مي گیرد تا از بروز حوادث پیشگیري شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر بررسي وضعیت ساختمان هاي 
پیش ساخته ضرورت بســیاري دارد و باید بیش از پیش در 
دســتور کار مدیریت شــهري اصفهان قرار گیــرد. رییس 
کمیسیون عمران، معماري و شهرســازي شوراي اسامي 
شــهر اصفهان تاکید کرد:  بازبیني این گونه ساختمان ها به 
منظور بهســازي و نوســازي براي پایداري در برابر حوادثی 
مثل ســیل و زلزله، با توجه به قدمت و بافت ساختمان مورد 

توجه است.
جان نثــاري یاد آور شــد:  در این مســیر، بیمارســتان ها، 
آتش نشاني ها و مراکز اداري و خدماتي، در اولویت رسیدگي 
قرار دارند. وي افزود: در حال حاضر برخي از این ساختمان ها 
به علت فرســودگي، به هنگام حوادث ناگهاني دچار مشکل 

شده و نمي توانند به خوبي خدمت رساني کنند.

میراث فرهنگی

معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسامی اصفهان اظهار کرد: دومین المپیاد 
علمی زبان مبلغان زبان دان کشور، با هدف ایجاد انگیزه در طاب و مبلغان 
برای آموزش زبان های خارجــی و تقویت بنیه هــای علمی و همچنین 
استفاده از برگزیدگان این المپیادها در تبلیغ توریسم و یا ترجمه متون، 
برگزار می شــود. حجت االســام علی اکبر صافی، فراهم ساختن زمینه 
جذب مبلغان و حوزویان و شناسایی روحانیون زبان دان را از دیگر اهداف 
این المپیاد دانست و افزود: از یکم تا 17 ربیع االول که مصادف می شود با 
11 تا 27 آذرماه، عاقه مندان می توانند در این المپیاد زبان ثبت نام کنند.

 دبیر اجرایی دومین المپیاد علمی مبلغان زبان دان، با بیان اینکه مبلغان 
در دو زبان عربی و انگلیسی به رقابت خواهند پرداخت، گفت: بنا داریم تا 

دو سال آینده دوره بعد المپیاد را در 5 زبان برگزار کنیم.

رییس مرکز پژوهش های شــورای اسامی شــهر اصفهان اظهار داشت: غذای 
اصیل ایرانی حاصل سال ها تجربه و تحقیق است که فاکتورهای موثر در سامت 
بشــر و شــرایط آب و هوایی و اقلیم در ترکیب آن مدنظر بوده است. سید احمد 
عاملی با بیان اینکه امروزه فست فود جای غذاهای سنتی را گرفته است و موجب 
بیماری ها در آینده می شــود، ادامه داد: این در حالی اســت که غذاهای سنتی 
دارای ادویه جــات ایرانی، مصلح غــذا و مکمل خواص آن بــوده و دارویی برای 

سامتی محسوب می شود.
عاملی تصریح کرد: باید به فکر  سامتی نسل های آینده باشیم و با احیای سنت 
پخت غذای اصیــل ایرانی که با مــواد درجه یک و محصوالت بــا کیفیت تهیه 
می شود، کمک کنیم تا غذای ایرانی جای فست فودهایی را بگیرد که برخی از آنها 

حتی با مواد رو به فساد تهیه می شود.

احیای سنت غذای ایرانی، کمک به سالمتی نسل های آینده استبرگزاری المپیاد علمی زبان طالب کشور در اصفهان

رییس قــوه قضاییه در دیــدار با اعضای ســتاد کنگره 
بزرگداشت آیت ا... مظاهری، ایشــان را مصداق بارز آیه 
»یوثرون علی انفســهم و لوکان بهم خصاصه« دانست 
و افزود: علت این تطابق این اســت که آیت ا...  مظاهری 
با آمدن به اصفهان ایثار کردنــد و ایثارگری از جلوه های 
شخصیت ایشان است و نه تنها استاد اخاق هستند بلکه 

به این مسئله عمل کردند.
آیت ا...  صــادق آملی الریجانی با بیــان اینکه از ویژگی 
های شخصیتی آیت ا...  مظاهری، بحث عامل به اخاق 
و استاد اخاق بودن است، بیان داشت: از زمانی که طلبه 
جوانی بودم، آیــت ا...  مظاهری به عنوان اســتاد اخاق 

مطرح بودند.
وی چاپ آثار آیت ا...  مظاهری را کار ارزشمندی دانست 
و افزود: این ارزش به این سبب است که احیای آثار ایشان 
برای جامعه و نسل جوان مورد اســتفاده قرار می گیرد و 
خیلی بجاست که اصفهان برای احیای آثار ایشان تاش 

مضاعفی کند.
رسول زرگرپور اســتاندار اصفهان با حضور در این دیدار، 
با بیان اینکه مــردم اصفهان قدر علمــای دینی خود را 
می دانند، تصریح کرد: بیش از 20 ســال از زمان حضور 
آیت ا...  العظمی مظاهری در استان اصفهان می گذرد و در 
این مدت مردم و مسئوالن همواره خواهان برگزاری آیین 
نکوداشت برای این عالم فرهیخته و قدردانی از تاش های 
گسترده ایشــان بوده اند. حجت االســام و المسلمین 
حبیب رضا ارزانــی، رییس ســتاد کنگره نکوداشــت 
حضرت آیت ا...  العظمی مظاهری نیــز در این دیدار به 
بیان گزارشی از عملکرد ستاد کنگره نکوداشت پرداخت 
و گفت: زندگی نامه آیــت ا...  العظمی مظاهری در قالب 
کتابی ٦00 صفحه ای آماده شده اســت و مجموعه اول 
موسوعه ۳0 جلدی آیت ا...  العظمی مظاهری و همچنین 
زندگینامه و مجموعه مقاالت وی در روز برگزاری کنگره 

رونمایی می شود.
در این دیدارحجت االســام و المسلمین احمد واعظی 
رییس دفتر تبلیغات اسامی حوزه علمیه قم نیز حضور 
داشــت و اظهار کرد: این وظیفه ماست که برای بزرگانی 
همچون آیت ا...  العظمی مظاهــری کنگره برگزار کنیم 
و برگزاری چنین کنگره هایی، به الگوگیری نسل جوان 
از این بزرگان کمک می کند. ســیره آیــت ا... العظمی 
مظاهری، جامع علم و عمل اســت و تبلیــغ مردمی با 
پشــتوانه علمی از جمله میــراث گرانبهای ایشــان در 

حوزه های علمیه است.

رییس قوه قضاییه:

های شخصیت  ایثارگیری از جلوه 
آیت ا... مظاهری است

ویژه

جایگاه ویــژه وقف بین مردم اصفهان، ما را برآن داشــت تا 
در این باره پای صحبت هــای مدیر کل اوقاف و امورخیریه 

استان اصفهان بنشینیم.
حجت االسام رضا صادقی با بیان اینکه  سنت حسنه وقف 
در ادیان گذشته نیز وجود داشته ولی در دین اسام توجه 
و گســتردگی ویژه ای یافته اســت اظهار داشت: موقوفات 
یهودیان در خیابان عباس آباد و کنیســه یهودیان در چهار 
راه فلســطین گواهی بر این مدعاســت و هنوز هم در این 

موقوفات طبق نیت واقف عمل می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان، قدیمی ترین 
موقوفه در ســطح کشــور را مربوط به اصفهان دانســت و 
افزود: قدمت وقف نامــه حاج احمد رســتم در اصفهان به 
سال ۳1٦هجری قمری بر می گردد که بخش هایی از این 
موقوفه در اردســتان، برآن شــمالی و جوزدان قرار گرفته 
اســت و متاســفانه قســمت هایی از آن بدون اذن شرعی 

کاربری مســکونی و تجــاری یافته اســت و و احیای این 
موقوفه به همکاری و مشارکت مسئوالن مربوطه نیاز دارد.

حجت االسام صادقی ادامه داد: جایگاه وقف در بین مردم 
اصفهان تا حدی است که مردم والیتمدار اصفهان در طول 
۸ ســال جنگ تحمیلی با تقدیم 2۳ هزار شــهید، 2۳هزار 
واقف جان تقدیم انقاب اســامی کردند؛ شــهدایی که با 
وقف ارزشــمندترین ثروت خود یعنی جــان در راه دفاع از 

عقیده اسامی شان جانفشانی کردند.
وی تصریح کرد: اســتان اصفهان این افتخــار را دارد که با 
ثبت بیــش از 14700 اثر موقوفه، پیشــتاز عرصه وقف در 
سطح کشور باشد که این نشــانگر توجه ویژه مردم اصفهان 

به این سنت نبوی است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، روضه خوانی 
و اطعام عزاداران حضرت سیدالشــهدا)ع( را نیت بیشترین 
موقوفه ها در اصفهان دانســت و تصریح کرد: معدودترین 

نیات واقفین مربوط به قرآن اســت که در کل کشور کمتر 
از پنج درصد موقوفات را به خود اختصاص داده  و می توان 

گفت که قرآن در این زمینه مهجور واقع شده است.
 وی گفت: ترویــج مفاهیم قرآنــی، ایجــاد دارالقرآن ها و 
مدارس قرآنــی، تولید محصــوالت قرآنــی، تربیت مربی 
و حافظان قــرآن کریــم، از جمله مصادیقی اســت که به 
کمک های حوزه وقف نیازمند اســت. البتــه در همایش ها 
و جلســات مختلف، این مهم برای عموم مــردم و خیران 
بیان شــده اســت اما هنوز با مشــکل جدی در این زمینه 

مواجه هستیم.
 حجت االســام صادقــی  در ادامه با اشــاره بــه ضرورت 
پرداختن به نیات واقفیــن و هدایت آنها بــه نیازهای روز 
جامعه، اظهــار کرد: وجود وقف هایی متناســب با نیاز روز، 
جامعه را از فقر و تنگدســتی می رهاند، چرا که نیازمندان و 
مستمندان و بسیاری دیگر از اقشار جامعه، به وقف هایی با 

نیات روز جامعه نیاز دارند.
وی با بیان اینکه در ابتدای ســال تحصیلــی بیش از ۳٦7 
بســته مهر تحصیلی بین دانش آموزان بــی بضاعت توزیع 
شده اســت، گفت: وقف های جدید در راســتای کمک به 
زوج های جوان، دانش آموزان بی بضاعت، حوزه ســامت 
و نیاز بیماران صعب العاج، طرح و برنامه ریزی شده است 
و از مردم نیز درخواست می شود نسبت به انجام وقف های 

جدید اهتمام داشته باشند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، از سایر نهادها 
همچون بهزیســتی، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی و 
حوزه های علمیه درخواست کرد تا در جهت رفع نیازهای 
مردم به ســمت وقف های جدید حرکــت کنند و هر طلبه 
نیز با تشــویق مردم، یک وقف را برای مساجد، هیئت های 

مذهبی و حسینیه ها به ثبت رساند.
حجت السام صادقی با اشــاره به 7 میلیارد تومان معوقه 
وصول نشــده این اداره بیان داشــت: آمــوزش و پرورش 
۳/5میلیــارد تومان، ســازمان ورزش و جوانــان باالی دو 
میلیارد تومان و اداره کل ارشــاد اســامی اســتان باالی 
25میلیون تومــان به اداره اوقاف بدهــی دارند و مدیران و 
مســئوالنی که ادارات آنان در موقوفات تصرف دارند، باید 

نسبت به ادای دین خود اقدام کنند.
وی  اضافه کــرد: در زمینه بدهی های ادارات به ســازمان 
اوقاف، ۳00 پرونــده مفتوح در محاکم قضایــی داریم که 
رای بیش از ۹0 درصد پرونده ها به نفع موقوفات صادر شده 
است؛ امیدواریم با همکاری استانداری بتوانیم مطالباتمان 

را از ادارات دولتی اخذ کنیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهــان، در پایان با 
بیان اینکه در ســال ۹۳ و ۹4 اســتان اصفهــان در تمام 
زمینه های وقفی در ســطح کشــور الگوی برتر بوده است، 
اظهار کرد: دهه وقف فرصت مغتنمی است تا با ارائه گزارش 
عملکرد مردم نسبت به آثار وقف مطلع شوند؛ ضمن اینکه 
برای ما هفته و دهه وقف ماک نیست و تمام سال برای ما 

ایام وقف است.

 دهه وقف فرصت 
مغتنمی است تا 

با ارائه گزارش 
عملکرد مردم 
نسبت به آثار 

وقف مطلع شوند؛ 
ضمن اینکه برای 

ما هفته و دهه 
وقف مالک نیست 

و تمام سال برای 
ما ایام وقف است

دهه وقف فرصت مغتمی است برای توجه بیشــتر به این سنت حسنه؛ چراکه عرصه وقف میدان 
مقدسي است که برخي جهادگونه با گذشت از سرمایه خویش، مدال پرافتخار واقف بودن را کسب 
مي کنند و برخي دیگر نیز با بیان و قلم خود زمینه رسیدن به این جایگاه واال را براي مشتاقان فراهم مي آورند. قله 

وقف آنچنان بلند است که درخصوص آن هرچه گفته و هرچه قلم زده شود، باز هم کم است.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه  استان در گفت وگو با زاینده رود مطرح کرد:

اصفهان؛ الگوی برتر وقف در کشور

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 80 درصدی مناسب سازی 
معابر بلوار آیینه خانه

مدیر منطقه ٦ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: مناســب سازی 
معابر بلوار آیینــه خانه برای تردد روان جانبــازان و معلوالن در 

دست اجراست. 
منصــور نجفی افزود: این پــروژه تاکنون ۸0 درصد پیشــرفت 

داشته است. 
مدیر منطقه ٦ شــهرداری اصفهان با اشــاره به مناسب سازی 
پیاده روهــای خیابان های نیکبخت و شــیخ مفیــد ادامه داد: 
200میلیــون تومان برای مناســب ســازی معابــر منطقه ٦ 

شهرداری اصفهان در نظر گرفته شده است.

سمیه 
مصور

شهرداری

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2018  | December 05, 2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Mosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم: 
 هویج، پیاز و ســیب زمینی از هرکدام 
1 عدد، کرفس 2 شاخه، کدو حلوایی 
نصــف 1 عــدد، ســیر 4 حبــه، آب 
سبزیجات 4 پیمانه، پیازچه خرد شده 
2 قاشق غذاخوری، روغن مایع، نمک 

و فلفل سیاه به مقدار الزم
طرز تهیه:

کدو حلوایی را به صورت مربعی شکل 
و ســیر را به صورت کامــا ریز خرد 
کنید.  هویــج، پیاز، ســیب زمینی، 

کرفس و کدو حلوایی خرد شــده را حدود 4 دقیقه در روغن مایــع تفت دهید تا نرم و 
طایی رنگ شوند.

 سیر خرد شده را به مخلوط اضافه کرده و به مدت 2 دقیقه آنها را تفت دهید.
آب ســبزیجات را روی مواد ریخته و فرصت دهید بجوشــد، ســپس حــرارت را کم 
 کرده  و فرصت دهید به مدت 30 دقیقه به آرامی بجوشــدتا ســبزیجات نرم شــوند.

نمک و فلفل را به مواد اضافه نمایید. با اســتفاده از یک همــزن، مخلوط را به صورت 
 پوره در آورید سپس آن را در ظرف مخصوص ســوپ که قبا آماده کرده اید، بریزید.

 روی سوپ، پیازچه خرد شده بریزید، سپس آن را سرو کنید.

کتاب »آیا فردوســی محمود غزنوی را هجو گفت؟« هجونامه منسوب 
به فردوســی )بررســی تحلیلی، تصحیــح انتقادی و شــرح بیت ها( 
اثر»ابوالفضل خطیبی« را انتشارات »پردیس دانش« چاپ کرده است.

 »هجونامه« قطعه ای اســت منســوب به فردوســی که می گویند در 
هجو سلطان محمود غزنوی سروده شده اســت. این بیت ها در مقدمه 
شاهنامه در شرح زندگانی فردوســی در بخش روابط شاعر با سلطان 

محمود غزنوی و یا در پایان شاهنامه درج شده است.
 تا آنجا که نگارنده دیده اســت، کمترین بیت های هجونامه 6 بیت در 
چهارمقاله نظامی عروضی و بیشترین آنها، 140 بیت در نسخه مجلس 
دیده می شوند. البته نظامی عروضی خاطرنشان می سازد که هجونامه 

100 بیت داشته که جز شش بیت »مندرس گشــت«.اما ژول موهل 
به نسخه ای از شاهنامه اســتناد می کند که در آن هجونامه 160 بیت 
داشــته، ولی ترجمه فرانســوی هجونامه ای که او در دیباچه خود بر 

تصحیح شاهنامه آورده است، 91 بیت دارد. 
در مقدمه کهن ترین نســخه شــاهنامه که هجونامه را نیــز در خود 
دارد، یعنی اســتانبول 731ق، هجونامه مشتمل اســت بر 25 بیت، 
اما عبدالرحمن بخارایی مشفقی، شــاعر قرن دهم هجری که خود به 
هجویه سرایی عاقه مند بوده است، آنجا که می خواهد هجوهای خود 
را توجیه کند، می نویسد: »فردوســی که مقدم احجاب سخن است در 
مذمت بخل سلطان محمود غزنوی ســیصد بیت مثنوی دارد.« ولی او 
فقط چهار بیت معروف هجونامه را آورده است. بنا بر پژوهش ما، شمار 
بیت های هجونامه در تحریرهای مختلف که در نســخه های گوناگون 

شاهنامه پراکنده اند،  247  بیت است.

رژیم غذایی در بیماران مبتال به سنگ کلیه)3(سوپ پاییزی

لبخندک

گوناگون

پازل خاطرات

سنگ های کلیه مشکل بســیار شــایعی در جامعه امروز اســت. معموال در سنین30 تا 
50سالگی بیشتر بروز می کند و در مردان 3 برابر بیشتر از زنان اتفاق می افتد.  

در اینجا به توضیح رژیم غذایی در افراد مبتا به سنگ های کلیوی از نوع اگزاالت کلسیم 
می پردازیم.

کربوهیدرات ها :بهتر است اســتفاده از کربوهیدرات های ساده محدود شوند زیرا 
باعث افزایش دفع کلسیم و اگزاالت در ادرار و از طرف دیگر افزایش جذب کلسیم از روده 

می شوند.
سدیم :در موارد دفع کلســیم زیاد از ادرار باید ســدیم رژیم غذایــی محدود شود. 
دریافت زیاد سدیم باعث افزایش حجم مایع ســلولی و لذا افزایش فیلتراسیون کلیوی و 
افزایش دفع کلسیم  و در نتیجه کاهش باز جذب کلیوی کلسیم می شود.بهتر است روزانه 

حدود 6 گرم نمک مصرف شود نه بیشتر.
پتاسیم :در صورتی که میزان پتاسیم در رژیم غذایی کم باشد، دفع کلسیم افزایش 
می یابد. پس رژیم غذایی غنی از پتاسیم توصیه می شــود و بهتر است از سبزیجات برگ 

سبز زیاد استفاده شود. موز، آووکادو  و سیب زمینی از منابع خوب پتاسیم هستند.
فیبر : فیبرها ترکیباتی هســتند که به مقــدار زیاد در میوه ها و ســبزیجات یافت 
می شــوند. دریافت فیبر زیاد در رژیم غذایی باعث می شــود که احتمال بروز سنگ های 
اگزاالت کلسیم کاهش یابد چرا که فیبرها در دســتگاه گوارش با اگزاالت ترکیب شده و 
مانع دفع آن از ادرار می شــوند. پس در رژیم غذایی از ســبزی ها و میوه ها بیشتر استفاده 

شود.       

آیا فردوسی، محمود غزنوی را
 هجو گفت؟

 در یکــی از شــهرهای چین همه مــردم جمع 
شدند تا 32 تن ســیب زمینی مرد کشاورز را که 

نمی دانست باید با آنها چه کند، خریداری کنند.
یک کشــاورز 60 ســاله از شــمال چیــن برای 
فروختن ســیب زمینی هایش به ِشنِژن در بخش 
جنوبی چین می رود، اما بازار عمده فروشــی، 32 

تن سیب زمینی را از او نمی خرد.
ماجرا این بوده که یک فرد بازاری این مرد کشاورز 
را راضی می کند ســیب زمینی هایش را به ِشنِژن 
ببــرد و به قیمت باالتــری هم بفروشــد، او برای 
رساندن این مقدار ســیب زمینی به بخش جنوبی 
کشــور بیش از دو هزار و ســیصد دالر )با در نظر 
گرفتن دالر ســه هزار و 700 تومانی یعنی بیش 
از هشــت میلیون تومان( هزینه می کند و 2500 
مایل )چهار هزار و 23 کیلومتر( راه را طی می کند 

و چهار شب و چهار روز هم در مسیر بوده است.
در بازار عمده فروشــی به او گفتــه بودند که همه 
سیب زمینی هایش را خواهند خرید، اما زمانی که 
بار را برای فروش می برد، خریدار بهانه ای می آورد 
که ســیب زمینی هایش خیلی کوچک هستند و 
این طور می شــود که همــه بار روی دســت این 

کشاورز 60 ساله می ماند.
او چاره ای نداشته و همه ســیب زمینی ها را کنار 
جاده می ریزد و سعی می کند آنها را به مردمی که 
از آنجا می گذرند، بفروشــد؛ اما فروش آن طوری 
که باید پیش نمی رفت. درســت زمانــی که این 
کشاورز با قبول شکســت در فروش محصوالتش 
می خواســته به محل زندگی خــودش برگردد، 

معجزه ای رخ می دهد.
شبکه های اجتماعی با تمام نگرانی و مشکاتی که 
ممکن است داشته باشند، در برخی موارد خیلی 
هم مفید به نظر می رســند، در این مورد یک نفر 
از پیرمرد به همراه بار ســیب زمینی هایش عکس 
می گیرد و داســتان او را در شبکه های مجازی به 
اشتراک می گذارد، این کار باعث می شود داستان 
او در تمام شــهر بچرخد و روز بعــد مغازه دارها، 
رســتوران دارها، آشــپزخانه های ادارات و مردم 
عادی برای خرید از او صف بکشند! در مدت زمان 
دو روز او می تواند همه 32 تن بار خود را بفروشد، 
به طوری کــه حتی وقتــی افرادی بــرای خرید 

می آیند، او خبر از تمام شدن محصولش می دهد!
این کشــاورز از این اتفاق خیلی خوشحال است 
و می گوید که نمی داند چطــور باید از مردمی که 
در فــروش بارهایش به او کمک کرده اند، تشــکر 
کند. او به خانه اش برمی گــردد و احتماال از اینکه 
توانسته همه باری را  که با خودش آورده بفروشد، 

احساس رضایت می کند.

مهربانی یعنی خرید
 یک کامیون »سیب زمینی«!

برای بعضی ها، خانه پدری چیزی است مثل  نداشاه نوری
خانه هایی که توی ســریال های تلویزیون 
نشــان می دهند؛ قدیمی و حیاط دار با باغچــه و حوض آب و 
پرده هایی که بــاد بعد از عید می رقصاندشــان. برای ما که یک 
عمر زندگی مستاجری داشتیم اما، خانه پدری اصا این شکلی 

نیست. 
بیشــتر یک مفهوم ذهنی یا بهتر بگویم دلی اســت. مثل پازلی 
که از پاره های خاطرات مختلف درست شــده است. مثا توی 
یک خانه خواهر کوچکمان به دنیا آمــد و توی آن یکی عروس 

برادرمان را پاگشا کردیم. 
البته اوضاع همیشه هم این قدر خوب نبوده است مثا توی یکی 
از همین خانه ها چک های بابا برگشت خورد و ما می ترسیدیم 
برود زندان. خانه پدری برای ما یک آدرس نیســت،مجموعه ای 
از آدم ها یا خاطره آدم هایی اســت که ما با آنها خندیده یا گریه 

کرده ایم.
 شاید بعضی از آنها دیگر نباشــند و یا خیلی دور از ما باشند اما 

هنوز توی خانه پدری با ما زندگی می کنند.
متر خیاطی

برای من که آن روز پنج  شش سالی بیشتر نداشتم خیاطی آقای 
بهداد دست کمی از سرزمین عجایب نداشت.

 روی یک ســه پایه بلنــد، جلوی پیشــخوان می نشســتم با 
صابون های رنگــی روی تکه هــای بی مصرف فاســتونی خط 
می کشــیدم و همان طور که پدرم با آقای بهداد چای می خورد 
به سر و صدای مغازه، قیچی، اتو و آدم هایی که عددهایی را بلند 

بلند می خواندند گوش می کردم.
 آن روزها مشــتری هرچقدر هم اندام نامتوازنی داشــت خیاط 
 بود که باید لباس را روی تن او می نشــاند امــا حاال وضع فرق 
کرده اســت. لباس ها از قبل دوخته شده اند و مشتری باید توی 

آنها جا بگیرد. 
اگر لباس قواره نمی شــود عیب از قامت ناساز ماست اگر نه آنها 
را که از روی اندازه های اســتاندارد دوخته اند و مو الی درزشان 
 نمــی رود! حاال دیگر خیلــی جاها خیاطی هــای مردانه جمع 
شده اند و کمتر بچه ای هم پیدا می شــود که اوقات فراغتش را 
به شکافتن کوک شل بگذراند و جایزه اش هم یک متر خیاطی 

پاستیکی باشد!

این مرد، لقب احمق ترین سلفی باز 
جهان را گرفت

جیمز کینگستون، 26 ساله و اهل ساوت همپتون انگلستان از برج ایفل 
باال رفت و چند ســلفی بر فراز آن گرفت تا لقب »احمق ترین سلفی باز 

جهان« را از آن خود کند.
 باال رفتن از برج ایفل کار ساده ای نیست. عاوه بر ساختار فیزیکی برج، 
چند دوربین مدار بسته مدام اوضاع را بررسی می کنند؛ اما جیمز از برج 
باال رفت تا از چشــم انداز فوق العاده زیبای آن اســتفاده کند؛ البته اگر 
به ســلفی های او نگاه کنید، از ارتفاع زیر پایش حتما خواهید ترسید! 
ارتفاع برج ایفل 324 متر معادل ارتفاع یک ســاختمان 81 طبقه است 
و همین موضوع برای جیمز وسوســه انگیز بود. او با علم به دردسرساز 
شدن این موضوع و همچنین  دســتگیری اش توسط پلیس، به پاریس 
رفت تا تصمیمش را عملی کند. جیمز در کتاب جدیدش به نام »هرگز 
پایین را نگاه نکن« اعتراف کرده که »باال رفتن از برج ایفل در نگاه اول 
خیلی دور از ذهن به نظر می رســد؛ اما واقعیت این است که ایفل سازه  
ویژه ای دارد.« جیمز هنگام باال رفتن عــاوه بر اجتناب از دوربین های 
مداربســته، ماموران امنیتی را نیز دور زد و ساعت 9 صبح از برج پایین 

آمد و البته هنگام فرود از برج توسط پلیس دستگیر و بازجویی شد.

جدول  2018

افقی
1- تخماق- فرکانس

2- اجنبی و کتاب آلبرکامو- الماس
3- شــما و من- فیلم مهرجویی- ســتون دین- 

نصف ماکت
4- درد و رنج- شایعه- سلطان- راحت الحلقوم

5- برخاف نبودن- اتاق ضبــط و پخش- عقیده 
شخصی

6- شاخه های جوان درخت- نکوهش- مهتابی
7- پول چینی- پر آب ترین رود جهان

8- عــدد نفس کــش- تابلــوی مرحوم اســتاد 
کمال الملک- فرمانده بدن
9- تیره- پرگفتن- حلزون

10- فیلم فخیــم زاده با بازی مهدی هاشــمی و 
فاطمه معتمدآریا- قاب- وظیفه چشم

11- درنگ- مدفن موالنا- صورتگر
12- نابود- نشــر دهنده- دندان فاسد- ماه شب 

چهارده
13- بازیگر فیلم خشــم اژدها- رود ایرانی- 

یک صدم متر- اولین عدد
14- موساکو تقی- اهمال

معــروف  اثــر  بنــگاه-  و   15- دســتگاه 
توماس مان

عمودی
1- خزنده بالدار- مرکز گرجستان

2- اسب سفید- نوعی انگور خوشمزه
3- نوعــی کاغذ- زمانی نامعلوم- اســتدعا- 

پرنده شهر دکتر حمیدی شیرازی
4- آبدیده- تیر مژگان- عدد ماه- بی سواد

 5- مطلــع و بــا خبر- غــام امام حســن 
عسگری )ع(- بی باک و دلیر

 6- درخــت چتری- کار ناشــر- تــاوت کننده 
قرآن کریم

7- کوه وطنی- سرخود- سراپرده
8- فریاد شکســته درگلو- کاشف آبله که خود در 

اثر مرض آبله مرد- ویتامین جدول
9- سخن چین- چه وقت- شنیدن

10- دعای شب جمعه- بدل نیست- نابودی و فنا
11- برادر رشــتی- جنگ مصلحتی- شــیرینی 

فروش
12- رنگ چمن- سلمانی مردانه- نوعی مزه

13- اشــاره به دور- احتیاج- حبیب خدا- شمای 
خارجی

14- فیلم کارول رید با بازی اورســن ولز و جوزف 
کاتن- راهنما

15- پیــرزن حیله گــر- درخت خرمــا- جیوه و 
سیماب
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ساخت خانه های معلق در انگلیس 

قیمت های سرسام آور مسکن در بریتانیا باعث ساخت خانه هایی روی 
هوا شده اســت.بحران مســکن در انگلیس یکی از معضات همیشگی 
مردم این کشور است، قیمت های سر ســام آوری که برای اجاره گاهی 
به بیش از 200 میلیون تومان نیز می رسد. از همین رو سازندگان خانه 
به منظور رفاه و راحتی مردم برای داشــتن مســکنی مناسب با بودجه 
محدود، دســت به طراحی خانه هایی در متراژ پایین زده اند. فضای در 
نظر گرفته شــده برای پارکینگ خودروها با روش های نوین حاال دیگر 
به خانه هایی کوچک ولــی مدرن تبدیل خواهد شــد. این خانه ها که 
روی پارکینگ و پایه های محکمی ساخته می شوند با داشتن مواردی 
چون عایق بندی داخل و خارج خانه، سیستم تهویه حرارتی و برودتی، 
پنجره ای سه جداره و همچنین پنل های خورشیدی در سقف به منظور 
تامین انرژی مورد نیاز ســاختمان، خریدی دلچســب برای مشتریان 
مســکن خواهند بود؛ اما ویژگی خاص این خانه ها به موضوع مالکیت 
آنها بر می گردد مســتاجران این منازل بعد از پرداخــت ماهیانه مبلغ 
اجاره، پس از 25 سال به عنوان مالک شناخته شــده و با خیال راحت 

می توانند به زندگی در همان خانه ادامه دهند.

تصاویر روز

نقاشی هیالری کلینتون از زمانی که او همسر 
ریاست جمهوری آمریکا بوده در کاخ سفید نصب است

گوزن ها در پارک طبیعی ریچموند
 در انگلیس

متفاوت ترین نقاشی در طبیعت

»هنک اشمیت«  به مناطق مختلفی از کشــورهای اروپایی از جمله 
اتریش، انگلیس، فرانسه و آلمان سفر کرد ولی فقط از طرح بلوز خود 

نقاشی کشید.
چند ســال پیش »فابین شــوبرت« عکاس و »هنک اشمیت« نقاش 
آلمانی، برای طبیعت گردی به کوه های آلپ در اتریش می روند. آنها 
برنامه ریزی کرده بودند از طبیعت و مناظر نقاشــی کنند اما اشمیت 
می گوید: »مــن در مواجهه با عظمت طبیعت و کوچکی بوم نقاشــی 
خود تصمیم گرفتم نزدیک ترین اجسام به خودم را نقاشی کنم.« آن 
دو به ســفر می روند، به مکان هایی که نقاشان بزرگی چون »سزان«، 
»هاکنی« و »مونه« شــاهکارهای نقاشــی خود را در آنجا خلق کرده 
بودند؛ اما »هنک اشمیت« به جای نقاشــی از مناظر از نزدیک ترین 
جســم یعنی از طرح پیراهن خود نقاشی کرد. شــاید عجیب به نظر 
برسد که چرا باید آن قدر به خود ســختی داد و به مناطق مختلفی از 
کشــورهای اروپایی از جمله اتریش، انگلیس، فرانسه و آلمان رفت و 
فقط طرح بلوز خود را ترســیم کرد، ولی این ســبک نقاشی عجیب و 

غریب باعث شهرت جهانی این نقاش آلمانی تبار شده است.

کشکول
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امام علی ) علیه السالم(:
مردن،آرى و پستی كشیدن، نه! به اندك ساختن،آرى و خوارى 

كشیدن، نه.
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