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معاون تهذیب و تبلیغ مرکــز مدیریت حوزه علمیه اصفهان، مطرح 
شــدن حوزه علمیه اصفهان در ســطح جهان تشــیع را از برکات 
حضور آیت ا... مظاهری دانســت و گفت: آغــاز درس خارج فقه در 
حوزه علمیه اصفهان توسط ایشــان، موجب مطرح شدن این حوزه 
از لحاظ علمی شد. حجت االسالم سید حسین مومنی، پیش از ظهر 
دیروز در نشست خبری کنگره نکوداشت آیت ا... مظاهری، با اشاره 
به اینکه ایشــان عمر خود را در تبلیغ و تبییــن دین صرف کردند، 
اظهار داشــت: حضور آیت ا... مظاهری در اصفهان بنا به درخواست 
مقام معظم رهبری بوده و ایشــان با مراجعت بــه اصفهان در مقام 
عمل، تبعیت خود از والیت فقیه را نشان دادند. وی از برکات حضور 
این اســتاد اخالق در اصفهان گفت و افزود: حضور وی در اصفهان 
برکات زیادی به همراه داشــت و موجب وحــدت و همدلی مردم و 
مســئوالن و همچنین به رسمیت شناخته شــدن استقالل حوزه 
علمیه اصفهان شد که تنها سه حوزه مستقل قم، خراسان و اصفهان 
در کشور وجود دارد و بقیه اســتان ها تحت زعامت حوزه علمیه قم 
هستند. معاون تهذیب و تبلیغ مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان، 
به اقدامات انجام شده نیز اشاره داشت و گفت: ایجاد مراکز حوزوی 
و سر و سامان دادن به امورات حوزه های علمیه اصفهان، ایجاد مرکز 
مدیریت حوزه علمیه اصفهان، ایجاد مرکز تحقیقات رایانه ای و  مرکز 
امور مساجد حوزه، از جمله اقدامات انجام شده توسط این شخصیت 
بزرگ بوده است. مومنی مطرح شدن حوزه علمیه اصفهان در سطح 
جهان تشیع را از دیگر برکات حضور ایشــان دانست و خاطرنشان 
کرد: آغاز درس خارج فقه در حوزه علمیه اصفهان توســط ایشان، 
موجب مطرح شــدن این حوزه از لحاظ علمی شده و دروس خارج 
و فقه ایشــان، احیای حوزه اصفهان را سبب شــد. وی ایجاد نشاط 
علمی و انقالبی در بین طالب را به عنوان یکی دیگر از اثرات حضور 
این استاد اخالق در اصفهان مطرح کرد و گفت: از طرفی با توجه به 
داشتن مرجعیت فقهی و سیاسی، این حضور موجب برطرف شدن 
رکود حوزه های علمیه اصفهــان و الگوبرداری طالب جوان از لحاظ 

علمی و اخالقی شد.

رهبرانقالب در دیدارعمار حکیم:

آمریکا با اقتدار کشورهای 
اسالمی مخالف است

2

معاون مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان:

مطرح شدن حوزه علمیه اصفهان 
در جهان تشیع، از برکات حضور 

آیت ا... مظاهری است

حجت االسالم والمســلمین ناصر موسوی الرگانی روز شنبه در 
نشستی خبری با بیان اینکه یک فرد عرب به نام »العقیلی« این 

شرکت را خریداری کرده است، افزود: ما موافق اصل ...

رییس مجمع نمایندگان استان:

عملکرد موسسه ثامن االئمه 
در اصفهان مثبت بوده است
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جانشین فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان، در 
سومین کارگاه آموزشی حقوقی قضایی در بین نیروهای سپاهی، 

اظهار کرد: معاونت حقوقی در ارگان سپاه پاسداران...

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( با اشاره به 
رسانه ای شدن دستگیری ملوانان آمریکایی:

 اگررسانه نبود، ماجرا در جریان زد 
و بندهای سیاسی از بین می رفت

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

در رزمایش نزاجا، 
تئوری های نظامی 

در عمل اجرا می شود

سخنگوي شوراي اسالمي شهر:

 30 درصد از بودجه 
شهرداري مختص به 

حمل ونقل عمومي است
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 رسول زرگرپور در هفتاد و پنجمین جلسه شورای مسکن استان با بیان اینکه استان 
اصفهان تکمیل 210هزار واحد مسکن مهر را متعهد شــده بود، افزود: این مسکن ها 
شامل مســکن مهر روستایی، شــهرهای کمتر و بیشــتر از 25 هزار نفر و همین طور 
شهرهای جدید هستند که تا به امروز تنها 12 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است؛ 
به عبارتی 95 درصد مســکن مهر تاکنون تحویل متقاضیان شده و تنها 5 درصد باقی 
مانده است. استاندار اصفهان بیان کرد: با تکمیل 5درصد باقی مانده، تالش می کنیم تا 

پایان امسال، پرونده مسکن مهر استان اصفهان، بسته و تمامی 210 هزار واحد...

استاندار اصفهان می گوید پرونده مسکن مهر اصفهان 
تا پایان سال بسته می شود 

پایان بی مهری 
مسکن مهر

پروژه های دولتخانه صفویه به 
تدریج اجرایی می شود

ادامه در صفحه 3

15
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پیشنهاد سردبیر:
آمریکا با اقتدار کشورهای اسالمی مخالف است

خبرنزاجاپارلماندیدگاه

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
حاشــیه اجالس امنیتی تهران در پاسخ به سوالی درباره 
اظهارات ضدایرانی نخســت وزیر انگلیس، گفت: دولت 
انگلیس در بحران اقتصادی به ســر می بــرد و آنها برای 
خروج از این بحران دســت به هر کاری می زنند.عالوه بر 
بحران اقتصادی، بحران هویتی نیز از جمله مشــکالت 
انگلیسی هاست. رضایی با بیان اینکه انگلیسی ها برای پر 
کردن جای آمریکا به خلیج فارس آمدند تا بحران هویتی 
خود را برطرف کنند، تصریح کرد: انگلیسی ها می خواهند 
با تســلط بر کشــورهای کوچک منطقه از قبیل کویت، 
بحرین، امارات و عمان از بحــران اقتصادی و هویتی فرار 
کنند. وی درباره واکنش ایران به اظهارات مداخله جویانه 
نخســت وزیر انگلیس، گفت: ما تا زمانی که انگلیسی ها 
اقدامی علیه ما انجام ندهند، اقدامی نخواهیم کرد؛ چرا که 
عامل اصلی امنیت در منطقه هستیم و از ابتدای انقالب 

تاکنون مهم ترین عامل ثبات در خلیج فارس بوده ایم.
رضایی گفت: البته باید بگویــم گرچه انگلیس، انگلیس 
قدیم نیست؛ ما نیز ایران قدیم نیســتیم و قدرتمندانه و 

مقتدرانه در صحنه حضور داریم.

امیر کیومرث حیدری فرمانده نیــروی زمینی ارتش، 
در حاشــیه آغاز اولین مرحله از رزمایــش نزاجا، گفت: 
رزمایش محمــد رســول ا...)ص( 4 در محدوده جنوب 
شرق کشــور و در وســعتی بیش از 200 هزار کیلومتر 
مربع آغاز شده و در ســه مرحله انجام خواهد شد. وی 
افزود: در این رزمایش در هر مرحله تاکتیک هایی را که 
پیش از این نیروها در دانشــکده ها مورد بحث و اجرای 
تئوریک قرار داده بودند، در صحنه عمل اجرا می کنند. 
وی تصریح کرد: در این رزمایش تمام رســته های نزاجا 
پای کار آمدند تا بخش هایی از کارآمدی نیروی زمینی 

ارتش به منصه ظهور برسد.
امیر حیدری هدف اصلی از اجرای رزمایش بزرگ نزاجا 
را تمرین و ارتقای یگان های رزمی به منظور به دســت 
آوردن رکوردهای جدید عنوان کرد و گفت: منطقه ای 
که در آن رزمایش در حال برگزاری اســت، از شرایط به 
خصوصی برخوردار بوده و برای ما اهمیت زیادی دارد، 
البته نیروهای ارتــش تمرینات خــود را می توانند در 
هر نقطه ای از کشــور انجام دهند، ولــی امروز تصمیم 

گرفته ایم که در این منطقه خاص تمرین کنیم.

محسن رضایی :

 انگلیس،انگلیس قدیم نیست
ما هم ایران قدیم نیستیم

فرمانده نیروی زمینی ارتش :

در رزمایش نزاجا، تئوری های 
نظامی در عمل اجرا می شود

سوال مشترک ۷ نماینده از ظریف؛

 علت بازگرداندن شبانه سفیر 
سابق ایران در سوریه

پژمانفر در تشریح سوال خود از وزیر دادگستری:

 نمایندگان مجلس
 قانع شدند

پس از تذکر کتبی ۱0 نماینــده مجلس به محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه در جلســه علنی چهارشــنبه 
هفته گذشــته مجلس درباره علت تعلــل برای انتصاب 
سفیر جدید ایران در ســوریه، دیروز سوال مشترک ۷ 
نماینده از ظریف درباره علت بازگرداندن شــبانه سفیر 
سابق ایران در ســوریه به هیئت رییسه مجلس تحویل 

داده شد.
بخشی از متن این سوال از ظریف به شرح زیر است:

»پیرو برکناری دیپلمات انقالبی آقای امیرعبداللهیان، 
شــاهد برکناری دیپلمات انقالبی و مقــاوم جمهوری 
اســالمی ایران در ســوریه بودیــم... .جنابعالی خوب 
می دانید در این شــرایط هیچ کشــوری دســت به این 
اقدامات نســنجیده نمی زنــد، مگر اینکــه بخواهد به 
جریانی امتیاز بدهد. سیاســت وزارت امــور خارجه در 
دفاع از جریان مقاومت در این شرایط حساس، به شدت 
زیر سوال است. شما می توانستید آقای شیبانی را با یک 
حکم ویژه در آن ســنگر حفظ کنید تا اوضاع آن کشور 

تثبیت شود، اما این اقدام را انجام ندادید.«

نصرا... پژمانفر نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس 
در جلسه علنی دیروز قوه مقننه در تشریح سوال خود 
از مصطفی پورمحمدی وزیر دادگســتری درباره علت 
عدم تدوین آیین نامه قانون شورای حل اختالف گفت: 
هدف بنده از طرح این ســوال، زیر ســوال بردن قوه 
قضاییه نیست. وی ادامه داد: قوه قضاییه در دوره فعلی 
با دوران گذشته متفاوت اســت و می توان از عملکرد 
این قوه در برخورد با مفاســد اقتصادی ، عوامل فتنه و 

عوامل ضد ارزشی و اجانب این تفاوت را دید.
نماینــده مردم مشــهد در مجلــس با بیــان اینکه با 
تالش های قوه قضاییه امنیت در کشــور حاکم شــده 
است، تصریح کرد: فراکسیون روحانیون مجلس هفته 
گذشته جلسه ای با آیت ا... آملی الریجانی داشتند که 
در آن جلسه صورتحساب های مالی قوه قضاییه که به 
نام قوه بود، در اختیار نمایندگان قرار داده شــد و آنها 
بررســی کردند و مشخص شــد که هجمه هایی که به 
 قوه قضاییه در این چند وقت اخیر وارد شــده نادرست

بوده است.

بین الملل

جنبش اسالمی نیجریه از انتقال ابراهیم زکزاکی، رهبر 
این جنبش به مکانی نامعلوم خبر داد.

ابراهیم موســی، سخنگوی جنبش اســالمی نیجریه 
در بیانیه ای گفــت: ما به طور موثــق متوجه یک اقدام 
شیطانی برای انتقال اجباری شــیخ ابراهیم زکزاکی، 
رهبــر جنبش اســالمی نیجریه به مقصــدی نامعلوم 

شده ایم که دستورات این اقدام نیز از باال آمده است.
 ، news diaryonlin به نقل از وب سایت نیجریه ای
وی افزود: ما شــدیدا چنین اقدامی را رد می کنیم. این 
اقدام در زمانی صورت می گیــرد که یکی از دادگاه های 
عالی فدرال دســتور آزادی شــیخ ابراهیم زکزاکی را 
صادر کرده اســت. اداره امنیت کشــور به جای اجرای 
این حکم در این توطئه شــیطانی با هدف بازداشــت 
همیشگی شیخ زکزاکی و احتماال سوء قصد به او دست 
دارد. این سخنگو ادامه داد: ما در تالشیم تا عموم مردم 
و جامعه بین الملل را از این اقــدام بد دولت برای نقض 
 حقوق بشر اساســی رهبرمان آگاه کنیم. دولت فدرال 
 مســئول هرگونه اتفاق ناخوشایندی اســت که برای

 شــیخ زکزاکی و همسرش در بازداشــت اداره امنیت 
کشور بیفتد.

» رکس تیلرســون« رییس شــرکت نفتی آمریکایی 
»اکســون موبیل« اخیرا به عنوان یکی از گزینه های 
اصلــی دونالد ترامپ برای به دســت گرفتن ســکان 

هدایت وزارت امور خارجه آمریکا مطرح شده است.
تیلرســون  رابطه خوبی با برخــی از رهبران جهان به 

ویژه والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه دارد.
 شرکت اکسون موبیل در سال 20۱۱ موفق به امضای 
قرارداد نفتی با شــرکت دولتی » روس نفت« روسیه 
شد. در ســال 20۱3 و در مراســم امضای رسمی این 
قرارداد والدیمیر پوتین شــخصا حاضر شد و در همان 
سال جایزه ویژه »دوستی« جمهوری فدراتیو روسیه 

را به تیلرسون اعطا کرد.
تیلرسون پس از اعمال تحریم های غرب علیه روسیه 
یکی از منتقدان و مخالفان جدی »سیاســت تحریم« 

علیه روسیه است. 
با این اوصاف انتظار می رود مجلس ســنا در جلســه 
 رای اعتماد به تیلرســون به روابط او با پوتین واکنش

نشان دهد.

شیخ زکزاکی و همسرش به 
مکانی نامعلوم منتقل شدند

دوست پوتین، گزینه ترامپ 
برای وزارت خارجه آمریکا

رهبــر انقالب اســالمی با تبریــک ایــام والدت پیامبر 
اســالم)ص( و حضــرت امــام صــادق )ع( و همچنین 
پیروزی های موصل، وظیفه رییس و اعضای اصلی و همه 
جریان های داخل تحالف ملی شــیعیان عراق را بســیار 
ســنگین و هرگونه تصمیم و عملکرد آنهــا را تاثیرگذار 
بر »عراق، منطقه و اسالم« دانســتند و افزودند: رسیدن 
به اهداف ارزشــمند تحالف ملی، فقط با حفظ انسجام و 
وحدت امکان پذیر است و باید برای استمرار این موضوع، 
مراقبت شــود. حضرت آیت ا...خامنه ای یکی از وظایف 
مهم تحالف ملی را حمایت از دولت های مستقر در عراق 

برشمردند و ضمن ابراز خرسندی از اقدامات دولت آقای 
عبادی به ویژه همراهی با حشدالشــعبی، تاکید کردند: 
حشدالشعبی یا همان نیروهای مردمی یک ثروت عظیم 
و ذخیره بزرگ برای امروز و فردای عراق اســت که باید 

حمایت و تقویت شود.
ایشــان موضوع علم و تحقیق را برای پیشــرفت و اقتدار 
عراق بســیار مهــم ارزیابی کردنــد و گفتنــد: تقویت 
دانشــگاه ها و اســتحکام بخشــیدن به پایه های علم و 
تحقیق در عراق حتما باید مــورد توجه جدی قرار گیرد، 
به خصوص آنکه آمریکایی ها و دیگر دشمنان ملت عراق، 

بسیاری از دانشمندان این کشور را به قتل رسانده اند.
رهبر انقالب اسالمی یک توصیه مهم دیگرهم به ائتالف 
شــیعیان عراق داشــتند: »به آمریکایی ها اصال اعتماد 
نکنید.« حضرت آیت ا...خامنــه ای در همین خصوص 
افزودند: آمریکایی ها همواره با اقتدار کشورهای اسالمی از 
جمله عراق مخالفند و هیچگاه نباید فریب ظاهرسازی ها 
و لبخندهای آنها را خورد. ایشان با تاکید بر اینکه توصیه 
همیشگی انقالب اسالمی به ما، اعتماد نکردن به آمریکا 
بوده است، خاطرنشــان کردند: ما در جمهوری اسالمی 
ایران، هرگاه این توصیه را رعایت کردیم ســود بردیم و 

هرگاه به فراموشی سپردیم، ضرر کردیم.
رهبر انقالب اســالمی درخصوص موضــوع عدم اعتماد 
به آمریکا، به این نکته هم اشــاره کردند که آنها برخالف 
ادعاهای ظاهری به هیچ وجه به دنبال ریشــه کن شدن 
تروریست های تکفیری نیستند و تالش دارند تا بخشی از 
این تروریست ها را برای مقاصد آینده خود، حفظ کنند. 
حضرت آیت ا... خامنــه ای افزودند: اکنــون در موصل و 
همچنین در ســوریه، آمریکایی ها، تمایلی به شکســت 

کامل تروریست های تکفیری ندارند.
ایشــان با اشــاره به فروش نفت عراق به وســیله داعش 
گفتند: در آن مقطع آمریکایی ها صرفا نظاره گر حرکت 
ســتونی نفتکش ها بودند و آنها را هدف قرار نمی دادند، 

بنابراین نباید به آمریکایی ها  اعتماد کرد.
رهبر انقالب اسالمی آینده عراق را بسیار روشن تر و بهتر 
از شرایط امروز دانســتند و تاکید کردند: پیشرفت عراق 
به نفع جمهوری اسالمی ایران است و هماهنگی بیش از 

پیش دو کشور نیز به نفع دو طرف است.
حضرت آیت ا... خامنه ای در بخش پایانی ســخنان خود، 
ضمن تشــکر از آحاد مردم و مســئوالن عراقی به دلیل 
پذیرایی و میهمــان نوازی از زائران اربعیــن، پیاده روی 

اربعین را پدیده ای عظیم و بی نظیر خواندند.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز گذشته  با 
جمعی از علمای اهل سنت سراسر کشــور دیدار کرد. در 

ادامه اهم سخنان رییس جمهور را می خوانید؛ 
  وزیر نفت یکی از معاونان خود را از اهل ســنت منصوب 
کرد و من تشویق کردم که همه وزرا مســئوالن را از اهل 

سنت انتخاب کنند، وزیر امور خارجه را تشویق کردم که 
یک نفر از اهل سنت به عنوان سفیر )سفیر ایران در ویتنام( 

انتخاب کرده است.
  در سفر اخیر به شرق آسیا به آقای ظریف تاکید کردم و 

گفتم این کار را تکرار کنید، چرا متوقف کردید.
  مداوم به وزیر کشــور تاکید کرده ام فرمانــدار و دیگر 
مسئوالن و مدیر کل های استان ها چه مرد چه زن باشند از 
اهل سنت برگزیند، فرماندار اهل سنت زن هم داشتیم که 

در حادثه منا به شهادت رسید، در حال حاضر هم داریم.

  مبنای ما شایسته ساالری است، هیچ چیز برای ما مهم تر 
از دستور قرآن نیست که ما را به برادری یعنی عضویت در 

یک خانواده دعوت کرده است.
  ما همه اعضای یک خانواده هستیم اگر به سمت اختالف 
برویم یعنی لبه پرتگاه، معنای این است که از اصل اسالم و 

قرآن فاصله گرفته و جدا شده ایم.
  مبنای دیگر که وجود دارد این اســت که اقوام و مذاهب 
مختلف به عنوان فرصت و مزیت یک کشــور بوده و باید از 

این فرصت برای همزیستی مسالمت آمیز استفاده کرد . 

حشدالشعبی یا 
همان نیروهای 

مردمی یک ثروت 
عظیم و ذخیره 

بزرگ برای امروز و 
فردای عراق است 
که باید حمایت و 

تقویت شود

رهبرانقالب در دیدارعمار حکیم:

آمریکا با اقتدار کشورهای اسالمی مخالف است

یادداشت

محمود شــکری نماینده مردم تالش و رضوان شهر در 
مجلس در جلســه علنی دیروز  گفت: سازمان برنامه و 
بودجه گیالن اخیرا بر خــالف قانون مدیریت خدمات 
کشوری و ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵، فهرستی از 
بستگان مسئوالن خود را به مدیران کل استانی تحمیل 
می کند و تهدید می کند که اگر این افراد به کار گرفته 
نشوند، بودجه کافی به دستگاه ها داده نمی شود. وی 
خطاب به نمایندگان گفت: مراقب باشید، ممکن است 
این اتفاق در استان های شما نیز بیفتد. شکری تصریح 
کرد: دولتی که خودش قانــون را رعایت نکند، چطور 

می تواند انتظار رعایت قوانین را داشته باشد!؟

وزیر امور خاورمیانه انگلیــس در ادامه اظهارات ضد 
ایرانی مقام های این کشور، ایران را به دخالت در امور 

کشورهای حاشیه خلیج فارس متهم کرد.
توبیاس الوود در مصاحبه با روزنامه الشــرق االوسط 
مدعی شــد: انگلیس نگرانی های کشورهای حاشیه 
خلیج فارس از دخالت ها و تهدیدات امنیتی از سوی 
ایران را درک می کند. وی با اشاره به اینکه کشورهای 
حاشیه خلیج فارس شــریکی مهم و راهبردی برای 
انگلیس هستند اظهار داشت: لندن به دنبال همکاری 
با این کشــورها در زمینــه های امنیتــی، دفاعی، 

سرمایه گذاری و آموزش است.

مجله »پولیتیکو« در تحلیلی راجع به روابط ایران و آمریکا 
نوشته اســت: »ترامپ وارث چالش هایی در خاورمیانه 
است که مهم ترینشان ایران اســت؛ دشمنی که پرچم 
خود را در پایتخت های عربی برافراشته است.« پولیتیکو 
افزوده: »همه کشــورها درگیر جناح گرایی هســتند؛ 
اما ایران از این فرصت هوشــمندانه استفاده می کند تا 
غرب »ســاده لوح« را گمراه کند.« این نشریه در پایان به 
ترامپ چنین توصیه می کند: »ترامپ با توجه به ژســت 
جنگ طلبانه خود می تواند حاکمان ایران را بترساند و بار 
دیگر آنها را پای میز مذاکره بکشد و به توافق بهتری دست 

یابد که مشکالت برجام را نداشته باشد.«

کافه سیاست

 ترامپ! ایران را بترسان و از برجام عبور کن تالش برنامه و بودجه گیالن برای استخدام فامیل هاادامه اظهارات ضد ایرانی مقام های انگلیس

موافقت مجلس با یک فوریت طرح 
حقوق و دستمزد مدیران و مقامات

نخستین کنفرانس  امنیتی تهران 
برگزار  شد

قاسمی انفجارهای تروریستی در 
استانبول ترکیه را محکوم کرد

نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح حقوق و دستمزد مدیران 
و مقامات کشور موافقت کردند.

از مجموع 20۱ نماینده حاضر در جلســه علنــی دیروز، ۱0۷ 
نماینده به این طرح رای موافق دادنــد و 3۱ نفر با آن مخالفت 
کردنــد؛ همچنین ۱0 نفــر از نمایندگان به طــرح مذکور رای 

ممتنع دادند.
بر اســاس طرحی که نمایندگان در جلسه دیروز یک فوریت آن 
را تصویب کردند دستمزد نامتعارف مدیران و بحث استرداد آن 

بار دیگر در مجلس شورای اسالمی کلید خورد.

نخســتین کنفرانس امنیتی تهــران با موضــوع »نظم امنیتی 
منطقه ای در غــرب آســیا« صبح دیــروز با ســخنرانی علی 
الریجانی،  رییس مجلس شورای اسالمی در سالن اجالس سران 

برگزارشد.
در جریان برگزاری ایــن کنفرانس  چند نشســت تخصصی با 
حضور کمال خرازی رییس شــورای راهبردی روابط خارجی، 
محســن رضایــی دبیر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام و 
حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهوری تشکیل شد. 
همچنین مراسم اختتامیه این همایش نیز عصر دیروز با حضور 
علی شــمخانی رییس شــورای عالی امنیت ملی و وزرای دفاع، 

کشور و خارجه برگزار شد.
نخســتین کنفرانس امنیتی تهــران با موضــوع »نظم امنیتی 
منطقه ای در غرب آسیا« و با حضور اندیشمندان فعال در حوزه 
نظم امنیتــی منطقه از کشــورهای مختلف با هدف شــناخت 
منطقه و ارائه تحلیل دقیق از آن، تولیــد و تقویت ادبیات فکر و 
ایده، مشارکت در تصمیم سازی، موجه سازی - اجماع سازی و 

آینده پژوهی نظم امنیتی خاورمیانه برگزار شد.

بهرام قاســمی ضمن ابراز همدردی با ملت، دولت و بازماندگان 
حادثه تروریســتی اســتانبول ترکیه گفت: ادامه و اســتمرار 
اقدامات تروریستی در کشور دوست و همســایه ترکیه و دامن 
زدن به موج خشــونت و ناامنی در این کشــور موجب تاسف و 
نگرانی عمیق اســت و مقتضی اســت در برابر اراده و زبان واحد 
تروریســت ها و افراط گرایان که همانا توسل به خشونت عریان 
و وحشت آفرینی مرگبار است، پاسخی قاطع و پیامی یکسان از 
سوی همه کشورهای منطقه و جهان به تروریست های خشونت 

طلب داده شود.
وی در ادامه تاکید کرد: امروزه تروریســم و دهشــت آفرینی به 
تهدیدی فراگیر علیه همه کشورها تبدیل شــده و مبارزه با آن 

هم راهکاری جز عزم و اجماع جهانی ندارد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشــان کــرد: جمهوری 
اســالمی ایران همواره آمادگی دارد تا با همکاری همه کشورها 
اقدامات الزم را برای مقابله همه جانبه با تروریسم و افراطی گری 

به عمل آورد.
 حمالت تروریستی خونین شــنبه شب در اســتانبول موجب

 2۹ کشته و ۱66 زخمی در پی داشت.

با درخواست جمعی از نمایندگان مجلس؛

اعمال ماده 236 درباره مدرک 
تحصیلی »حسین فریدون« کلید خورد

روحانی: 

تنوع اقوام و مذاهب، فرصتی بزرگ 
برای وحدت ملی است

محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شــهر ، از درخواســت 
جمعی از نماینــدگان مجلس مبنی بر اعمال مــاده 236 درباره 
 مدرک تحصیلی حســین فریــدون، به هیئت رییســه مجلس

 خبر داد.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس بیــان کرد: در متن 
این درخواست آمده اســت: حرف ها و حدیث ها مبنی بر مدرک 
آقای حسین فریدون در جامعه زیاد اســت و ما برای پایان دادن 
به این مباحث تقاضای اعمال ماده 236 از هیئت رییســه مجلس 
را داریم تا بر اساس این ماده دستگاه های ذی ربط پاسخگوی این 

موضوع باشند.
ابطحی در پایان خاطرنشــان کرد: این نامه با امضای ۱۵ الی ۱6 

نماینده تقدیم هیئت رییسه مجلس شد.
گفتنی است؛ طبق ماده 236 هرگاه حداقل ده  نفر از نمایندگان و 
یا هر کدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شؤنات و نقض یا استنکاف 
از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توســط رییس جمهور و یا 
وزیر و یا مسئوالن دســتگاه های زیرمجموعه آنان را اعالم کنند، 
موضوع بالفاصلــه از طریق هیئت رییســه جهت رســیدگی به 

کمیسیون ذی ربط ارجاع می شود.
کمیســیون حداکثر ظرف ده  روز موضوع را رسیدگی و در صورت 
وارد بودن با اظهارنظــر صریح، گزارش خــود را از طریق هیئت 

 رییسه به مجلس ارائه می دهد.

عکس روزیادداشت

رییس جمهور با علمای اهل سنت 
کشور دیدار کرد

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی صبح دیروز در محل 
ریاست جمهوری با جمعی از علمای اهل سنت دیدار کردند .

اخبار

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب صبح دیروز در دیدار حجت االسالم عمار حکیم رییس تحالف ملی شیعیان عراق و 
اعضای اصلی این ائتالف، ضمن ابراز خرسندی از شکل گیری ائتالف در میان گروه های شیعه عراق ، آن را حادثه ای مهم خواندند و 

بر لزوم حفظ و تقویت پایه های این وحدت و نگاه پدرانه و آغوش باز به همه جریان ها و اقوام و مذاهب مختلف عراق تاکید کردند.
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قاب اقتصاديادداشت

پیشنهاد سردبیر:
قیمت بنزين در بودجه سال ۹۶ افزايش نمی يابد

جمعی از بازنشستگان فوالد بهارســتان روز گذشته 
مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار 
لغــو خودگردانی صندوق فــوالد، انتقــال صندوق 
بازنشستگی کشوری با تطبیق آیین نامه معتبر فوالد، 
مکلف کردن دولت بــه اجرای تعهــدات و پرداخت 
مطالبات قانونی بازنشستگان فوالد مطابق آیین نامه 
معتبر فوالد و پرداخت به موقــع حقوق و هزینه های 
درمانی بازنشسته فوالد از بودجه های سنواتی شدند.

بازنشستگان فوالد یادآور شــدند که با تصویب بند 9 
بودجه ســال 91 صندوق بازنشستگی فوالد از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت جدا شــده اســت که این امر 

موجب سرگردانی بازنشستگان شد.

استاندار اصفهان:

پرونده مسکن مهر اصفهان 
تا پايان سال بسته می شود 

 رســول زرگرپور در هفتاد و پنجمین جلســه شورای 
مسکن اســتان با بیان اینکه اســتان اصفهان تکمیل 
210هزار واحد مسکن مهر را متعهد شــده بود، افزود: 
این مسکن ها شامل مسکن مهر روســتایی، شهرهای 
کمتر و بیشــتر از 25 هزار نفر و همین طور شــهرهای 
جدید هستند که تا به امروز تنها 12 هزار واحد مسکن 
مهر باقی مانده اســت؛ به عبارتی 95 درصد مسکن مهر 
تاکنون تحویل متقاضیان شــده و تنهــا 5 درصد باقی 
مانده است. استاندار اصفهان بیان کرد: با تکمیل 5درصد 
باقی مانــده، تالش می کنیــم تا پایان امســال، پرونده 
مسکن مهر استان اصفهان، بســته و تمامی 210 هزار 

واحد تحویل متقاضیان شود.
وی با بیــان اینکه ایــن واحدهای باقی مانــده به طور 
عمده در شهرهای جدید قرار دارند، تصریح کرد: بیش 
از 6 هزار واحد در فوالدشــهر و بقیه در بهارستان و شهر 
جدید مجلسی و تعدادی هم در دیگر شهرها هستند و 
14هزار واحد نیز بدون متقاضی، به صورت آزاد به فروش 
می رسند. زرگرپور عمده مشکالت اساسی مسکن مهر 
را خدمات زیربنایی مانند آسفالت معابر، جدول گذاری و 
خدمات روبنایی مانند مدرسه و مسجد بیان کرد و گفت: 
با عقد قراردادی که از ســوی اداره کل راه شهرسازی با 
شهرداری های ذی ربط صورت گرفته ، احداث تاسیسات 
زیربنایی به طور کامل به شهرداری های ذی ربط واگذار 

شده است.

تجمع بازنشستگان فوالد 
بهارستان مقابل مجلس

اخبار کوتاه

حجت االسالم والمســلمین ناصر موســوی الرگانی روز 
شنبه در نشســتی خبری با بیان اینکه یک فرد عرب به نام 
»العقیلی« این شــرکت را خریداری کرده است، افزود: ما 
موافق اصل 44 و خصوصی سازی هســتیم اما باید اهلیت 

افراد هم مورد بررسی قرار گیرد. 
وی گفــت: فردی که شــرکت پلــی اکریــل را خریده، با 
بدهکاری سنگینی مواجه است و هیچکس از خانواده وی 

هم در این زمینه جوابگو نیست.
وی با بیان اینکه کارگران این شــرکت بیــش از هفت ماه 
اســت که حقوق خود را دریافت نکرده انــد، گفت: دولت 
40میلیارد تومان برای پرداخت حقــوق کارگران در نظر 

گرفته است. 
در ادامه، اهم سخنان این نماینده را می خوانید:

  عملکرد موسســه ثامن االئمه در برخی از اســتان ها از 
جمله اصفهان مثبت بوده اســت. این موسســه در استان 
اصفهان بیش از دو هزار میلیارد تومان اموال و دارایی دارد 
اما ســپرده گذارانش کمتر از 900 میلیــارد تومان طلب 

دارند.
  ســپرده گذاران اصفهانی برای خرید اموال این موسسه 
اعالم آمادگی کرده اند اما هنوز به نتیجه دقیقی برای رفع 

این مشکل نرسیده اند.
  این گفتــه بانک مرکزی که اعالم می کند این موسســه 
غیرقانونی بوده، قابل قبول نیســت. چرا بعد از جمع آوری 
ســپرده های مــردم، اعالم مــی کنند که این موسســه، 

غیرقانونی است؟
  تاکنون سپرده گذارانی که در این موسسه تا 300میلیون 
تومان ســپرده گذاری کرده اند، تعیین تکلیف شده اند و 
تعیین تکلیف سپرده گذاران بیشتر از 300 میلیون تومان 

در دستور کار قرار دارد.
  رســیدگی به حقوق های نجومی، مطالبــه جدی رهبر 
معظم انقالب است. مجلس برای بررســی این موضوع، به 

کمیسیون های مختلف ماموریت هایی واگذار کرده است.
  ابتدا اعالم شــد که در مجموع 930 نفــر حقوق نجومی 
دریافت کرده اند اما دیوان محاســبات ایــن تعداد را فقط 

350 نفر اعالم کرده است. 
این افــراد در این مدت بــا دریافت حقوق هــا و وام های 
مختلف، سوء استفاده و خیانت های بزرگی مرتکب شدند 

و باید به قوه قضاییه معرفی شوند.
  دریافت کنندگان حقــوق نجومی، اعتماد مــردم را به 
مســئوالن نظام ســلب کردند. مردم از قوه قضاییه انتظار 

دارند که به عنوان مدعی العموم، این افراد را محاکمه کند 
و با آنها برخورد قانونی شود.

  فرار مالیاتی زیادی در کشــور وجود دارد و دولت باید در 
این زمینه برنامه ریزی کند.

  سرمایه گذاران اصفهانی به دلیل باالبودن مالیات در این 
استان، در سایر استان ها سرمایه گذاری می کنند.

  میانگین بیکاری در اســتان 3 درصد باالتــر از میانگین 
بیکاری در کشور است. بیشــتر کارخانه های تولیدی این 
اســتان تاکنون یا تعطیل شــده یا در حالت نیمه تعطیل 
هســتند و تنها با 20 یــا 40 درصد از ظرفیــت خود کار 
می کنند. در شش ماهه اول ســال 95 بیش از 16 هزار نفر 

در استان اصفهان بیکار شدند. 
آزمون هایی بــرای جذب نیــرو در نهادهــا و ارگان های 
مختلف برگزار شده اما هنوز مشــغول به کار نشده اند. در 
سال 91 حدود سه هزار و 500 میلیارد تومان از اصفهان به 
خزانه دولت واریز شد اما مبلغ واریزی از استان در سال 95 

به شش هزار و 200میلیارد تومان رسید.
  خرید کشــتی از خــارج از کشــور صد درصــد با اصل 

اقتصادمقاومتی مخالفت دارد.
  تحقــق اقتصــاد مقاومتــی برای مــردم قابــل لمس 
نیســت. دولت، تولیدکنندگان و مردم، ســه ضلع تحقق 

اقتصادمقاومتی محسوب می شوند.
  حذف تنها یک صفر از پول، هزینه ســنگینی به کشــور 
تحمیل می کند. این طرح چند سال پیش مطرح بود و یکی 
از مهم ترین دالیل آن، کاهــش ارزش ریال و ارتقای ارزش 
پول کشــور بود، اما دولت حذف یک صفر را مطرح کرد که 
به نظر من این کار نیازمند کار کارشناســی بیشــتر است. 
با اجرای این طرح تمام اســکناس و ســکه ها باید تعویض 
شود. حذف یک صفر تاثیر زیادی در رشد اقتصادی ندارد و 

هزینه سنگینی به کشور تحمیل می کند.
 استان اصفهان مهد میراث فرهنگی کشور است و اصفهان 
در این زمینه رتبه اول کشور را دارد. در سال های گذشته 
چهار میلیارد تومان از بودجه این سازمان بر اثر عدم جذب 

منابع، برگشت خورد. 
میراث فرهنگی و آثار باستانی کشــور تخریب می شود اما 
بودجه صرف مرمت آنها نمی شود؛ بلکه برگشت می خورد 

تا عده ای تشویق شوند.
 تمدید تحریــم ها، نقــض برجام محســوب می شــود.

رهبر معظم انقالب از روز اول با مذاکــره مخالف بودند و به 
مســئوالن و مردم توصیه هایی داشــتند و اعالم کردند که 

طرف مقابل قابل اعتماد نیست.

ريیس مجمع نمايندگان استان:

عملکرد موسسه ثامن االئمه در اصفهان مثبت بوده است!

 اين گفته بانک مرکزی 
که اعالم می کند اين 

موسسه غیرقانونی 
بوده، قابل قبول 

نیست.چرا بعد از 
جمع آوری سپرده های 
مردم، اعالم می کنند 

که اين موسسه، 
غیرقانونی است

با مسئوالن

وزارت نیرو اعالم کرد: میزان بارندگی های کشــور در ســال آبی جاری 
نسبت به میانگین دوره  درازمدت، با 4۸ میلی متر بارش حدود 31 درصد 
کاهش یافته است. وزارت نیرو دیروز با انتشار گزارشی اعالم کرد: ارتفاع 
ریزش های جوی از ابتدای مهرماه امسال تا شــنبه 20 آذرماه جاری به 
33میلی متر رســید. این میزان بارندگی نســبت به میانگین دوره های 
مشابه درازمدت با 4۸ میلی متر بارش، حدود 31 درصد و نسبت به دوره 
مشابه سال آبی گذشته که ۸0 میلی متر بود، 59 درصد کاهش را نشان 
می دهد. بیشترین بارش در 6 حوضه آبریز اصلی کشور، مربوط به حوضه 
آبریز دریای خزر با 115میلی متر بارش بوده که در مقایســه با سال آبی 
گذشــته، 39 درصد و در مقایسه با متوسط 4۸ ســاله، 3 درصد کاهش 
داشته اســت. کمترین بارش نیز در حوضه های شش گانه اصلی کشور 

مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با یک میلی متر بارش بوده است.

وزیرنفت با بیــان اینکــه افزایش قیمــت بنزین در بودجه ســال 96 
پیش بینی نشده اســت، گفت: وزارت نفت تاکنون هیچ تصمیمی برای 
افزایش سوخت در سال 96 اتخاذ نکرده است. بیژن نامدار زنگنه با بیان 
اینکه افزایش قیمت بنزین در بودجه ســال 96 پیش بینی نشده است، 
گفت: دولت مجاز است هر تصمیمی بگیرد اما تاکنون وزارت نفت برای 
افزایش هیچ ســوختی درســال 96 تصمیمی اتخاذ نکرده است. وی با 
اشاره به بهره برداری از واحد اول »ستاره خلیج فارس« افزود: پاالیشگاه 
»ســتاره خلیج فارس« 3 فاز دارد که فاصله افتتاح هرفاز 6 ماهه است و 
بهره برداری کامل از پاالیشــگاه پس از طی این دوره ها انجام می شود. 
وزیرنفت با بیان اینکه نفت سفید، نفتا، نفت گاز و گازوئیل در پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس تولید می شــود، تصریح کرد: واحد تولید بنزین و 

بنزین سازی این پاالیشگاه، تا پایان سال جاری افتتاح می شود.

وزارت نیرو اعالم کرد:

بارش های کشور نصف شد
قیمت بنزين در بودجه سال 

۹۶ افزايش نمی يابد

دبیر انجمن مرغداران گوشــتی اصفهان گفت: ســلب اختیار از 
تشکل های مرغداری، علت  اصلی نوســانات قیمت مرغ در بازار 

است.
بهرام پاکزاد با بیــان اینکه مرغداری ها با نبــود اختیارات الزم 
نمی توانند برای تولیدات برنامه ریزی داشته باشند و در تاریکی 
حرکت می کنند، اظهار داشت: متاسفانه طی چند سال گذشته 
در برخی از زنجیره های تولید مرغ گوشــتی، با رانت اطالعاتی 

مواجهیم.
دبیر انجمن مرغداران گوشــتی اصفهان تاکید کرد: به دولت و 
مجموع حاکمیت اعــالم می کنیم که چنانچــه اختیارات الزم 
را برعهده ما بگذارنــد و برای مرغ هم قیمت رســمی بدهند، با 

برنامه ریزی از نوسانات نرخ مرغ جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: نظارت بر قیمت مرغ بازار با ما نیســت و قدرت 

اجرایی برای برخورد با آن نداریم.
دبیر انجمن مرغداران گوشــتی اصفهان با انتقاد از اینکه قیمت 
جوجه اکنون در اصفهان 100 درصد افزایش داشــته اســت، 
گفت: جوجــه ای که نرخ آن بیشــتر از 1200 تومان نیســت، 
درحال حاضر 2000 تا 2200 تومان عرضه می شــود، اما کسی 

پاسخگوی این گرانی نیست.
وی اظهار کرد: بارها اعالم کرده ایم که اســتان اصفهان ظرفیت 
جوجه ریزی 12 میلیون قطعه در ماه را دارد، اما در سال گذشته 

تنها 6 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شد.

ريیس مجمع نمايندگان استان اصفهان گفت: مشکالت کارگران شرکت پلی اکريل ايران 
را تا رسیدن به نتیجه نهايی پیگیری می کنیم.

دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان مطرح کرد:

افزايش 100 درصدی نرخ جوجه
در اصفهان

زاينده رود

ولی ا... سیف؛ ريیس کل بانک مرکزی

احمد توکلی؛ نماينده سابق مجلس

تمرکز افراطی در وثیقه، 
نظام بانکی کشور را دچار 
مشــکل می کند. توصیه 
می شــود در این حوزه، 
واقع بینی در تهیه جدول 
پرداخــت  زمان بنــدی 
تسهیالت دنبال شده و از 
ابزارهای ممکن و موجود 
استفاده شود که طرح ها 
دچار بالتکلیفی نشــود. 

امروز هیچ راهی نداریم جز اینکه سعی کنیم خدمت رسانی نظام 
بانکی به کشــور را به حداکثر ممکن رسانیده و اصالحات الزم در 

ساختار بانک ها را انجام دهیم که در حال انجام این مهم هستیم.

دالر در حــال حاضر ارز 
مســلط بر دنیاســت و 
دولت این کشور توانسته 
به واســطه این تسلط، 
پــول  دالر  میلیاردهــا 
چاپ کنــد و بــا صدور 
آن به سایر کشــورها، از 
تــورم مصــون بماند. بر 
همین اساس در کشور، 
فــارغ از اینکــه ترامپ 
یا  شــده  رییس جمهور 

فردی دیگر، باید به مشکالت خود رسیدگی کنیم؛ مشکالتی که 
بعضا از نظر اثرگذاری، کمتر از تحریم ها نیستند. برخی اشتباهات 
در سیاست گذاری دولت فعلی، موجب شده اقتصاد مقاومتی به 

خوبی در کشور اجرایی نشود.

آگهي فراخوان
شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهان
)کد آگهي: ر-95077(

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
  شرکت فوالد مبارکه اصفهان درنظر دارد اقالم ضایعاتی خود را از طریق 9513    مزایده 1

مزایده عمومي به فروش برساند.
قراردادهای خرید1395/10/12

انجام تعمیر و بازسازی دنده های هزار خاری شافت و هاب اسپیندل های 4۸424596عمومی 2
ناحیه نورد پیوسته سبا شرکت فوالد مبارکه

قراردادهای خرید1395/09/25

انجام عملیات تعمیر، عیب یابي، بازسازي و بهینه سازي کارت ها، تجهیزات 4۸426۸۸4عمومی3
الکترونیک، کالیبراسیون و تعمیر تجهیزات ابزاردقیق و تعمیر سیستم هاي 

مخابراتي در کلیه نواحي شرکت فوالدمبارکه

قراردادهای خرید1395/10/04

شرکت فوالد مبارکه اصفهان درنظردارد تجهیزات خود را از طریق مزایده 9512مزایده 4
عمومي به فروش برساند

خرید مواد مصرفی1395/10/12

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد گلوله قطر 40 میلیمتر مورد نیاز 4۸427215عمومی5
خود را طبق مشخصات پیوست از طریق مناقصه عمومی خریداري نماید.

خرید مواد مصرفی1395/09/30

قراردادهای خرید1395/10/04تعمیرات ابنیه غیر صنعتی در شرکت فوالد مبارکه4۸425961عمومی6
انجام تعمیر و ساخت تجهیزات و قطعات مکانیکی تعمیرگاه مرکزی ناحیه 4۸41543۸عمومی7

سبا شرکت فوالد مبارکه
قراردادهای خرید1395/10/0۸

انجام عملیات تهیه وتامین، ساخت، دمونتاژ، نصب و راه اندازی درب 4۸426514عمومی۸
حوضچه های اسید از جنس پلی اتیلن دو جداره اسپیرال واحد اسیدشویی 

قراردادهای خرید1395/10/01

قراردادهای خرید1395/09/23خرید 1200تن شمش زاماک 4۸4273۸۸عمومی9
شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد تعداد 120 عدد کاله مورد نیاز واحد 4۸4203۸5عمومی10

آتش نشانی را با مارک روزنباور مدل Heros-titan( 2016( به همراه چراغ 
قوه و طلق محافظ، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نماید 

قراردادهای خرید1395/10/04

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشــانی  www.msc.ir   بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه  و طبق 
راهنماي موجود نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تامین کنندگان )SRM( اقدام نمائید.

اطالعیه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

»معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در نظر دارد در محل های 
ذیل مجوز تأســیس داروخانه صادر نماید لذا از متقاضیان واجد شــرایط 

درخواست می شود تقاضای کتبی خود را حداکثر ظرف 30 روز کاری بعد از تاریخ درج آگهی 
به این معاونت تحویل یا ارسال و جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معاونت غذا و دارو به 

آدرس www.fdo.mui.ac.ir مراجعه نمایید«.
1- کوی روشن شهر، شهر و روستای برسیان از شهرستان اصفهان، داروخانه تمام وقت

2- محله لنج شهر زیبا شهر از شهرستان مبارکه، داروخانه نیمه وقت صبح
3- محله نکوآباد شــهر دیزیچه از شهرستان مبارکه، محله فنارت شــهر اصفهان و روستای 

الرگان از شهرستان فالورجان، داروخانه جایگزین
م الف: 83۶3
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توماننام ارزپرچمد
13909 دالر آمریکا

14246 یورو
3091      1 دالر کانادا

توماننام ارزپرچم
425     1 کرون سوئد
10۸3     1 درهم امارات
4913   1 پوند انگلیس
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

اگر تنبل باشید زودتر آلزايمر می گیريد

 یک متخصص مغــز و اعصاب با بیــان اینکه در ۷۰ درصــد موارد، 
بیماران مبتال به صرع می توانند کامال تحت کنترل قرار گیرند، گفت: 

در ۳۰ درصد موارد هم اقداماتی همچون جراحی انجام می شود.
ســیدمهران همام اظهار داشــت : امروزه نمی توان گفــت که همه 
جنبه هــای درمانی ایــن بیماری حاصل شــده ولــی موفقیت های 
چشــمگیری در زمینه دارویی حاصل شده اســت و در ایران مشکل 
دارویی نداریم ولی گاهــی قیمت دارو برای بیماران مشــکل آفرین 
اســت؛ چرا که صرع جزو بیماری های خاص نیست.وی افزود: در ۷۰ 
درصد موارد بیماری صرع می تواند کامال تحت کنترل قرار گیرد و در 
۳۰ درصد موارد هم اقدامات دیگری همچون جراحی انجام می شود.

به گفته همام، در مواردی که دارو در درمان بیماری جوابگو نباشد و 
یا یک ضایعه یا تومور قابل برداشت در مغز وجود داشته باشد، امکان 
جراحی وجود دارد. ایــن متخصص مغز و اعصاب با اشــاره به اینکه 
گاهی حاشــیه های این بیماری از خود بیماری در جامعه پر رنگ تر 
اســت، گفت: خانواده و اجتماع باید نحوه برخورد بــا این بیماری را 
بدانند و شناخت کامل نســبت به آن داشته باشند؛ چرا که همه افراد 
با شناخت پیش آگاهی های مختلف، می توانند به این بیماران کمک 

کنند.
همام با اشاره به اینکه شــناخت جامعه از بیماری صرع اندک است، 
بیان داشــت: مدت زمان حمله این بیماری می توانــد از چند ثانیه 
تا چندین دقیقه باشــد ولی اگر مدت زمان آن بیــش از ۵ دقیقه به 
طول انجامد، الزم است با اقدامات اورژانس و دخالت درمانی متوقف 
 شــود.وی اضافه کرد: هر عاملی همچون ضربه به مغز، عفونت مغزی، 
ناهنجاری های مادرزادی، تب و تشــنج دوران کودکی و گاهی موارد 
ژنتیک از دالیل عمده این بیماری است؛ البته هنوز بسیاری از مواقع 
دلیل بروز این مشکل در افراد مشخص نیست ولی آنچه روشن است 
این بوده که می توان این امید را به بیماران داد که کنترل صرع امروزه 

امکان پذیر است.

منیزیم یکــي از امالح ضروري بدن اســت که اگر فــرد میزان انرژي 
دریافتي و تعادل رژیم غذایي مناسبي داشــته باشد، دچار کمبود آن 

نمي شود.
دکتراي تغذیــه و رژیــم درماني بــا بیان اینکــه منیزیــم یکي از 
ریزمغزي هاي مورد نیاز بدن است، افزود: ریزمغزي ها موادي هستند 

که بدن به مقدار کم به آنها نیاز دارد. 
وي با تاکید بر اینکه منیزیم در ســاختمان بیش از ۳۰۰ آســتریم در 
بدن شرکت مي کند، ادامه داد: در جامعه ما، کمبود آن مانند کمبود 
آهن و کلسیم شایع نیست. منیزیم در ســالمت پوست و مو نیز نقش 

دارد؛ همچنین به بهبود خلق و خو کمک مي کند.
میرزایــي در ادامه عالئم کمبــود منیزیــم را اینگونه عنــوان کرد: 
اسپاســم هاي عضالني یا گرفتگي عضالني؛ یعني افراد شب ها هنگام 
خواب با گرفتگي عضالني از خواب بیدار مي شــوند؛ لرزش دست ها و 
حرکت غیرارادي اعضاي بدن که بــا برخي بیماري هاي مغز و اعصاب 
اشتباه مي شود. لرزش دست به صورت تکان خوردن هاي ناخودآگاه؛ 

پرفشاري خون مقاوم به درمان و... 
وي ادامــه داد: افرادي که به علت مشــکل فشــارخون، دارو مصرف 
مي کنند، ممکن اســت به علت کمبود منیزیم بــا وجود مصرف دارو 
فشارخونشان کاهش پیدا کند؛ زیرا یکي از کارکردهاي منیزیم گشاد 
کردن عروق است که در افراد مبتال به پرفشــاري خون، تنگي عروق 

ایجاد مي شود.
این دکتــراي تغذیه در ادامه بــا بیان اینکه منیزیم بیشــتر در منابع 
گیاهي یافت مي شود، گفت: البته این مســئله برخالف آهن و منگنز 
اســت که این دو، در منابع حیواني وجود دارند. مغزها، غالت تصفیه 
نشده و آسیاب شده، سبزیجات برگ سبز تیره)علت آن این است که 

منیزیم جز ساختار کلروفیل گیاهي است( حاوي منیزیم هستند. 
وي با تاکید بر اینکه البته شــیر و ماســت نیز حاوي منیزیم هستند، 
ادامه داد: در نتیجه هر ماده غذایي)ســبزیجات( که ویتامین k دارد، 
منیزیم هم دارد. از این رو، ماهي، گوشــت ها و البته میوه هاي زرد و 

نارنجي مثل سیب و پرتقال منیزیم ندارند.
میرزایي با بیان اینکه افراد ســالم که زندگي طبیعي دارند و داروهاي 
خاصي مصرف نمي کنند و تغذیه متعادل دارنــد نباید نگران کمبود 
این ماده معدني باشــند، اظهارداشــت: در افرادي که ســردردهاي 
ناشــناخته و اسپاســم عضالني دارند، احتمال کمبود منیزیم وجود 
دارد. افرادي که داروهاي دیورتیک مصرف مــي کنند مثال به خاطر 
فشارخون باال فورســماید مصرف مي کنند باید مراقب عالمت هایي 

مانند اسپاسم عضالني و لرزش دست ها باشند.

ساالد، پیش غذایی سالم اســت که افراد  بسیاری با هدف کاهش وزن 
آن را جایگزین وعده اصلی می کنند. با این حال نه تنها به هدف خود 
نمی رسند بلکه وزنشــان به تدریج افزایش می یابد. با این شرایط یک 
ساالد باید چه ویژگی هایی داشته باشــد که عالوه بر مغذی بودن به 
کاهش وزن هم کمک کند؟ چه خوراکی هایی باید در ساالد گنجانده 

شود و از چه خوراکی هایی پرهیز شود؟
یکی از اشــتباهات رایج به هنگام درســت کردن ســاالد، گنجاندن 
مقادیــر قابل توجهی مغــز و آواکادو در آن اســت؛ هرچنــد این دو 
خوراکی بسیار سالم و مفید هستند، اما به شرط آنکه میزان محدودی 
از آنها در طــول روز مصرف شــود. در واقع، مغــز و آواکادو باید جزو 
همیشــگی یک ســاالد باشــند ولی فراموش نکنید تنها یک مشت 

کوچک مغز و یک سوم آواکادو برای یک روز کافی است.
مورد دیگر آنکه به جای ســس های چرب از یک قاشــق غذاخوری 
روغن زیتون، سرکه بالزامیک یا نمک دریایی استفاده کنید. به خاطر 
داشته باشــید، حذف کامل روغن از ســاالد برای بدن آسیب زاست. 
عالوه بر این، 2۰ دقیقه پیش از مصرف ســاالد آب بنوشید؛ چراکه در 
بسیاری مواقع شما احساس تشــنگی را با گرسنگی اشتباه می گیرید 
و همین موضوع باعث افزایش حجم غذای مصرفی شــما می شود. در 
چنین حالتی دو اتفاق می افتد؛ مصرف بیش از حد ســاالد یا افزودن 

یک غذای مکمل به آن وعده.
زمان و موقعیت مصرف ساالد نیز تاثیر بســزایی در حجم خوردن آن 
دارد. غذا خوردن در موقعیت هایی مثل تماشــای تلویزیون یا کار با 
کامپیوتر که ارتباط مغز با بدن قطع می شود فارغ از نوع غذا منجر به 
چاقی می شود. کاهش وزن به معنای کم کردن میزان کالری مصرفی 
یا خوردن غذا کمتر از میزان سوخت و ساز بدن است؛ بنابراین ساالد 
 به عنــوان یک غذای کم کالــری نقش مهمی در کم شــدن وزن ایفا

 می کند ولی به شرط آنکه به میزان مناسبی مصرف شود و ترکیبات 
سالم و به اندازه ای داشته باشد.

يک متخصص مغز و اعصاب:

بیماری »صرع« در ۷۰ درصد مبتاليان 
قابل کنترل است

عالئم کمبود منیزيم را بشناسیم

چگونه ساالد 
موجب افزايش وزن می شود؟ 

دو محقق اســترالیایی پس از انجام یک سری از تحقیقات 
اعالم کردند که افــراد تنبل زودتر از دیگــران به بیماری 

آلزایمر مبتال می شوند.
محققــان اســترالیایی با گــرد آوری  اطالعــات و نتایج 
آزمایش های مکرر مشــخص کرده اند که تنبلی می تواند 
میزان ســکته مغزی را تا ۳۷درصد ، دیابت نوع 2 را تا ۷۰ 
درصد و حمله قلبی را تــا 82 درصد افزایش دهد؛ اما آنچه 
که جالب است افســردگی منجر به خودکشــی را تا ۵4 

درصد و ابتال به آلزایمر را 1۳ درصد افزایش خواهد داد .
پروفســور »تیم اولدز« و دکتر » هارول مایر« از دانشگاه 
استرالیا این تحقیقات را تایید کرده و بیان کردند که برای 
سالمت جسم و روح بیشــتر ورزش کنید و دست از تنبلی 
بردارید تا ذهن و هوشــی بازتر داشته باشــید و حقایق و 

اتفاقات روزمره بهتر در خاطرتان بماند.

به گفته محققان، پیگیری تغییر در تپش قلب افراد مسن به 
هنگام ایستادن می تواند نشان دهنده ریسک مرگ آنها در 
طول چند سال آینده باشــد.طبق گفته محققان، زمانی که 
افراد می ایســتند ابتدا تپش قلبشان افزایش یافته و سپس 

بهبود می یابد.
طبق گفته تیــم محققان کالج ترینتــی دوبلین در ایرلند، 
ســرعت بهبود تپش قلــب در 2۰ ثانیه بعد از ایســتادن 
می تواند ریسک مرگ افراد مسن را در طول چهار سال بعد 
پیش بینی کند. دکتر کاتال مک کروری، سرپرســت تیم 
تحقیق، در این باره می گوید: »سرعت برگشت تپش قلب 
به حالت اولیه در واکنش به ایســتادن نشانه مهم سالمت 
و ســرزندگی اســت.«وی می افزاید: »بهبود تپش قلب از 
طریق شــیوه های نظیر ورزش شخصی شــده قابل بهبود 

است.«

پیش بینی مرگ افراد مسن 
با تغییر تپش قلب

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

چای و نوشابه 
در ماه های 

پايانی بارداری 
ممنوع!

یک متخصص طب سنتی گفت: مادران باردار می توانند با رعایت 
برخی نکات ســاده، زایمان راحتی را پشــت ســر بگذارند. وحید 
اسماعیلی متخصص طب ســنتی در خصوص تاثیرات طب سنتی 
برای یک زایمان راحت اظهار داشــت: در گذشــته به دلیل اینکه 
عمل سزارین وجود نداشــت و زایمان ســخت یکی از علل شایع 
مرگ و میر در مادران بود، از مواد غذایــی و گیاهان دارویی برای 
کاهش درد زایمان و زایمان راحت اســتفاده می شــد. وی افزود: 
یکی از مشــکالت اصلی در مادران باردار مشــکل یبوست است و 

هرچه رحم بزرگ تر می شود فشــار بیشتری به اندام داخلی و لگن 
مادر وارد خواهد شد، در نتیجه توصیه می شــود حتما از مصرف 
وعده های غذایی ســنگین پرهیز کــرده و به تعــداد وعده های 
غذایی خود بیفزایند.این متخصص طب سنتی تصریح کرد: انواع 
خوراکی های ملین از جمله آلو، خشــکبار و کشــمش را به عنوان 
میان وعده مــی توانند در ماه های پایان بــارداری مصرف نمایند. 
اسماعیلی ادامه داد: نرم کردن عضالت شــکم و ستون فقرات به 
راحت حرکت کردن جنین کمک شایانی می کند و مادران باردار 

می توانند برای ایــن کار از روغن های کنجد و یا بابونه اســتفاده 
کنند و در ماه های آخر ناحیه شــکم خود را با این روغن ها ماساژ 
دهند. وی بیان کــرد: مصرف انواع پروتئین ها از جمله شــیر کم 
چرب و تخم مرغ آب پز و روغن بادام شــیرین از مواد غذایی است 
که مصرف آن به مــادران باردار توصیه می شــود. این متخصص 
طب ســنتی در پایان گفت: مادران در هفته هــای آخر بارداری 
 از مصرف نوشــیدنی  های کافئین دار و گازدار مثل قهوه، چای و

 آب میوه های غیرطبیعی خودداری کنند.

اگرتنبل باشید 
زودتر آلزايمر می گیريد

یک پژوهش جدید که توسط محققان دانشگاه بریگهام یانگ 
انجام شده نشان می دهد که دویدن سبب کاهش التهاب زانو 
می شــود.پیش تر محققان بر این باور بودند که دویدن عالوه 
بر داشــتن مزایایی مانند کاهش وزن، بهبود شــرایط قلب و 
عروق و تنفس و کاهش خطر ابتال به سرطان، دارای عوارض 
مضری برای زانوها و مفاصل است؛ اما جدیدا آنها به نتیجه ای 
خالف نتایج پیشین رســیدند .در این پژوهش که در مقیاس 
کوچک انجام شد، محققان مایع ســینوویال از مفصل زانوی 
شش نفر از افراد سالم بین ســنین 8 تا ۳۵ سال را قبل و بعد 
از دویدن گرفتند. مایع سینوویال)Synovial fluid( مایعی 
شفاف، به رنگ زرد کم رنگ است که توسط سلول های غشای 
سینوویال در مفاصل سینوویال ترشح می شود. این مایع که 
تجزیه شــده پالسماســت، دارای خاصیت چسبندگی بوده 
و حاوی پروتئین و اسید هیالورونیک اســت.آنها دو نشانگر 
التهاب به نام های GM-CSF و IL-15 را که ســیتوکین نام 
دارند، بررسی کردند.سیتوکین ها دســته ای از مولکول های 
پروتئینی محلول در آب هســتند که از سلول های گوناگون 
و بیشتر در پاسخ به یک تحریک ترشــح می شوند و وظیفه 
انتقال پیام بین سلول ها را برعهده دارند.برخی سیتوکین ها 
دارای خواص ضدالتهابی هســتند؛ اما دو نمونه ای که در این 
پژوهش بررسی شــدند، باعث التهاب در بدن می شوند.پس 
از اینکه شرکت کنندگان به مدت ۳۰ دقیقه دویدند، محققان 

دریافتند که ســطح GM-CSF و IL-15 در مایع سینوویال 
کاهش یافته، به این معنی که پاســخ التهابــی در این ناحیه 

کاهش یافته است.
محققان در این پژوهش دریافتند که دویدن، اثرات مفیدی 
بر مشکالت مفصلی زانو داشته و می تواند مشکالت  دژنراتیو 

مانند آرتروز را به تاخیر بیندازد.
پژوهش های پیشین نشان دهنده این بود که دوندگان ماراتن 
بیشــتر از افراد دیگر در معرض ابتال به آرتروز هستند، اما در 
پژوهش جدید، خالف این امر ثابت شــد و مشخص شد که 

ورزش می تواند مانند یک دارو عمل کند.

آکادمی اطفــال آمریکا طــی تحقیقاتی بــه این نتیجه 
رسیده است که قرار گرفتن در معرض خشونت رسانه ها 
و فیلم هــا، باعث افزایش رفتار پرخاشــگرانه در کودکان 
می شود و کم کم کودکان به خشــونت عادت می کنند 
و این موضوع باعث می شود در مراحل بعدی زندگی هم 
خشونت بخشی از وجودشان و یک رفتار طبیعی و عادی 
برای آنها باشد. در حادثه کلمباین )حادثه تیراندازی که 
در 2۰ آوریل 1999 در دبیرستان کلمباین، واقع در شهر 
کلمباین که یک منطقه غیرصنعتی در جفرسون کانتی 
ایالت کلرادو اســت، اتفاق افتاد( دو مرد جوان که عامل 
این تیراندازی بودند، گفتند ســاعت های زیادی را پای 
بازی های ویدئویی خشن و تماشــای فیلم های اکشن و 
ترســناک گذرانده اند؛ همچنین این محققان می گویند 
تماشای اعمال خشونت آمیز به طور مستمر در کودکان 
پسر دیده می شود. به این دلیل که بیشتر مردان هستند 
که در فیلم هــا و بازی هــای ویدئویی مرتکــب اعمال 
 خشــونت آمیز، دزدی، زد و خورد و ســرقت از بانک و...

 می شوند. اینگونه کودکان بدون اینکه با عواقب آن آشنا 
شــوند، به مرور با این اعمال خو می گیرنــد تا جایی که 

دیگر این رفتار برایشان عادی می شود.
اين ترس باقی می ماند

دکتــر جــوان کنتــر )Joanne Cantor( محقــق و 

روانشــناس و نویســنده کتاب »مامان من می ترسم« 
دربــاره تاثیر فیلــم های ترســناک و آســیب هایی که 
دیدن آنها در پی دارد، از دانشجویانش خواست هر کدام 
گزارش های کوتاهی درباره هر چیــزی که در تلویزیون 
باعث ترسشان شــده، بنویســند و به او ارائه دهند. این 
محقق و روانشــناس  می گوید وقتی این گــزارش ها را 
خوانده، در برابــر یک حقیقت تکان دهنــده قرار گرفته 
اســت؛ اینکه تقریبا همه دانشــجویان توانســته بودند 
ماجرایی را که آنها را تحت تاثیر شــدید روانی قرار داده، 

به یاد بیاورند.

تاثیر ژانر وحشت بر روان کودکان)2( کاهش تورم مفاصل زانو با دويدن 

زيبايی

برخی از تغییرات ســاده و ترک عادت های بد، می تواند 
ظاهرتان را بهتر نشــان دهد  و در  بهبود سالمت روانی 
کمک کننده باشد. در این مقاله نکاتی برای زیبایی بیان 

می شوند که در بهبود چهره تان بسیار موثرند.
5- از بندهای پارچه ای استفاده کنید

برای بستن موهایتان از بندهای پارچه ای استفاده کنید. 
 یا کش هــا مورد اســتفاده تان، روکش هــای پارچه ای

  داشــته باشــند. زیرا بندهای کشــی موجب موخوره 
می شوند.

6- از وسايل آرايشی داغ استفاده نکنید
استفاده از وسایل آرایشــی داغ مانند سشوار، بابلیس و 
اتو، موجب خشک شدن و دو شــاخه شدن نوک مو می 
شود. اگر الزم اســت که موهایتان را خشــک کنید، از 
حرارت متوسط سشوار استفاده کرده و آن را در فاصله ای 
2۵ تا ۳۰ سانتی متری مو نگه دارید یا هنگام استفاده از 
بابلیس، از سرم محافظ حرارت استفاده کنید. این سرم ها 
نه تنها از پوست سرتان محافظت می کنند، بلکه موجب 

درخشندگی موها نیز می شوند.
۷- هر روز موهايتان را نشويید

این کار آسان ترین راه برای خشک و وز کردن موهاست. 
شستن دائمی موها، موجب از دســت رفتن چربی های 
طبیعی سر می شود. افرادی که موهای بلند دارند، بهتر 
اســت کمتر موهای شان را بشــویند؛ اما اگر موهایشان 
 تا روی شــانه ها بود، شســتن یــک روز در میــان آنها

 کافی است.
8- جويدن ناخن ها

اگر عادت به جویدن ناخن هایتان دارید، برای ترک این 
عادت مضر، حداقــل روزی یک بــار روی ناخن هایتان 
اندکی روغن بدمزه بمالید تــا آرام آرام عادت بد جویدن 
ناخن از ســرتان بیفتد یا می توانید بین دندان ها و نوک 
انگشتانتان مانعی بگذارید.مثال دستکش به دست کنید 
و یا با اســتفاده از باندهای چسبی، نوک انگشتان خود را 
بپوشانید.این روش بسیار موثر اســت. روش دیگر ترک 
جویدن ناخن، جویدن آدامس بدون شکر است. این کار 
باعث می شود حواســتان از ناخن جویدن منحرف شود. 
روش دیگر جلوگیری از ناخن جویدن، زیبا نگه داشــتن 
آنهاســت. اگر ناخن هایتان را به زیبایی مانیکور کنید، 
مراقب هســتید تا به آنها صدمه نزنید.هنگام الک زدن 
از رنگ هــای قرمز و یا صورتی پررنگ اســتفاده کنید تا 
جویدن ناخن هایتان را بسیار برجسته کند. با دیدن این 

خرابی ها، یاد می گیرید که دیگر ناخن هایتان را نجوید.

 با ترک اين عادت ها 
زيبايی شما حتمی است!)2(

علی بهادری، متخصص طب ســنتی در مــورد درمان و 
بهبود دردهای ناشی از ســرماخوردگی با استفاده از طب 
ســنتی گفت: در این دوران نباید غذاهای چرب، شــور و 
غلیظ خورد و در مقابل باید بخورات و بوییدنی هایی مانند 

سیاه دانه و بابونه مصرف کرد.
وی عالئم زکام را به ســختی نفس کشــیدن از راه بینی، 
در بینی سخن گفتن، خروج ترشــحات و رطوبت از بینی 

برخالف عادت طبیعی، کم شدن حس بویایی عنوان کرد.
این متخصص طب ســنتی تصریح کرد: گاهی زکام براثر 
عوامــل خارجی کــه گرمایی هســتند، ایجاد می شــود 
درنتیجه باعث خارج شدن رطوبت های مغز به سمت بینی 
و حلق خواهد شــد مانند قرار گرفتن در آفتاب یا نزدیک 
آتش ، بوییــدن چیزهای گــرم مثل مشــک و زعفران یا 
خوردن چیزهای گرم مثل خردل، سیر، پیاز و مانند اینها 
یا مالیدن روغن های گرم که دارای عالئم احساس خارش 
و سوزش در بینی، سرخی چشــم ها و بینی و احیانا کمی 

سرخی صورت که معموال با تب هم همراه است.
 وی ادامه داد: اما اگر براثر عوامل سرد این مورد پیش بیاید 
مانند برهنه نگه داشتن سر به مدت طوالنی در هوای سرد 

یا مواجهه با آب سرد یا ســر را برهنه کردن بعد از ورزش و 
استحمام، فرد دچار احساس ســنگینی در سر می شود و 
آنچه از بینی و حلق خارج می شــود، غلیظ و سفید یا مایل 

به کبودی است.
 بهادری اظهار کرد: گاهی زکام به ســمت حلق می رود که 
در این صورت فرد به سردرد و سوزش سر و چشم، ریزش 
اشک از چشــم، تلخی دهان و حلق، تشنگی، خروج هوای 
گرم از بینی، تندی و گرمی منافذ بینی دچار می شــود و 
بیمار پیوســته میل به خوابیدن دارد؛ همچنین بی مزگی 
و بدمزگی دهان و احســاس طعم ســوختگی در دهان را 

احساس می کند.
وی با اشــاره به اینکه حتی اســترس، اضطراب و وضعیت 
نامناسب روحی هم می تواند به  طور غیرمستقیم از عوامل 
ایجادکننده زکام شــود، گفت: فردی که دچار این حالت 
می شود، می تواند اســتحمام کند چون عرق کردن برایش 
مفید اســت. رطوبت ها و بخارها با عرق خارج می شوند به 
شرطی که در هنگام خروج، ســر و بدن به خوبی پوشانده 

شود.
 وی با توصیه به خوردن ســوپ در زمان ســرماخوردگی 

گفت: ســوپ ســرماخوردگی حاوی رشــته فرنگی یک 
فنجان، آب شــش لیوان، روغن کنجد دو قاشــق، شوید 
نصف نعلبکی، بــال مرغ باکمی پیاز و نمــک و زردچوبه و 
یک لیموعمانی تهیه شده و در روز یک تا دو مرتبه مصرف 

شود.
وی تصریح کرد: فردی که دچار ســرماخوردگی شده باید 
از مصرف گوشــت های غلیظ )مثل گوشت گاو و گوساله(، 
غذاهای تند، غلیظ، بســیار شــور، بســیارترش، چرب و 
ســرخ کرده، لبنیات، روغن زیاد، نوشــیدنی ها و غذاهای 
مولد گاز مثل حبوبات، گردو، پنیر کهنه، سیر و پیاز خام، 
سبزیجات تند مثل شاهی، میوه های با طبیعت سرد و تر، 
پرتقال، نارنگی، ساالد و ماست و مخلفات به همراه غذا، آب 
یخ، قهوه و کاکائو، شــیرینی که در قنادی تهیه می شود، 

غذاهای آماده یا مانده و کارخانه ای و ... اجتناب کند.
متخصص طب سنتی گفت: اگر تب همراه با بیماری است، 
بیمار به حمام نرود و در زمان ابتال بــه زکام باید از ورزش 
شدید و از نشســتن در کنار آب جاری و در برابر باد پرهیز 

کرد.
 وی ادامه داد: نوشــیدن آب گرم درزمانی که حلق درگیر 
شــده مفید اســت و آن را نرم می کند. در زمــان ابتال به 
بیماری، حرکــت دادن اندام های تحتانــی بدن )ورزش و 
نرمشی که باعث حرکت پایین تنه شود( بسیار مفید است 

و ماده را به سوی پایین می کشد.
 وی ادامــه داد: بادام، مغــز را تقویت می کند و گشــنیز 
مانع صعود بخارها به ســوی مغز می شــود. مصرف چنین 
حریره ای از دیدگاه طب جدید نیز چون حاوی مواد غذایی 
امگا-۳ مثل بادام است در کاهش آبریزش بینی آلرژیک و 

آسم مفید است.
این متخصص طب ســنتی به خوردن غذاهای نرم تاکید 
کرد و گفت: آبگوشت، سوپ و شورباهایی که در آن شلغم 
و اسفناج باشد، توصیه می شــود. اینگونه غذاها بهتر هضم 
می شــوند و مانع تجمع اخالط غلیظ و مــواد زائد در بدن 

می شوند.
 وی گفت: ســیاه دانه، بازکننــده گرفتگی هــای بینی و 
سینوس هاست و مخصوصا اگر با ســرکه باشد برای زکام 
مفید است، این در حالی اســت که تاثیر درمانی سیاه دانه 
در ســینوزیت در مقاالت طب جدید برابر با آنتی بیوتیک 
بیان شده اســت. خوردن تخم کتان به همراه عسل باکمی 
فلفل ســودمند اســت و مصرف تخم کتان از دیدگاه طب 

جدید برای آبریزش بینی آلرژیک مفید اعالم  شده است.
وی به درمان سریع سرماخوردگی با روش های طب سنتی 
اشاره کرد و گفت: آویشن با خواص سرشاری که دارد برای 
عفونت های ریوی بسیار موثر است. در طول سرماخوردگی 
پودر آویشــن را در غذا، شــیر، آب و چــای بریزید و میل 
کنید.بهادری اضافــه کرد: یک قاشــق چای خوری پودر 
زنجبیل یا دو قاشــق چای خوری زنجبیل رنده شده تازه 
را درون آب جــوش بریزید و به مدت پنــج دقیقه آن را با 

حرارت مالیم دم کرده و سپس آن را با عسل میل کنید.

درمان زکام با طب سنتی

 زکام و سرماخوردگی دغدغه هوای سرد و آلوده است،اما همیشه هم درمان آن تنها خوردن سوپ و غذاهای سبک 
نیست و گاهی با درمان های گیاهی نیز می توان سريع تر از آن خالص شد.

اگر تب همراه با 
بیماری است، 

بیمار استحمام 
نکند و در زمان 

ابتال به زکام بايد 
از ورزش شديد و 
نشستن در کنار 

آب جاری و در 
برابر باد پرهیز 

کرد
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پیشنهاد سردبیر: 
چگونه مصرف اینترنت در سیستم های اندرویدی را

 به حداقل برسانیم؟

اعالم فهرست مجالت 
نامعتبر و جعلی

معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت 
اذعــان داشــت: متاســفانه در ســال های اخیــر، 
برخــی از افــراد ســودجو بــا راه انــدازی مجالت 
صرفــا تجــاری و غیرعلمی یــا جعل وب ســایت  
مجالت دیگــر، اقدام بــه فریب نویســندگان کرده 
و با گرفتــن مبالغــی، اقدام به انتشــار هــر مقاله 
 دریافتــی می کنند. ایــن مجالت که عمدتــا با واژه

» Predatory Journals « نامیده می شوند، ضمن 
ارسال ایمیل های متعدد و درخواست گرفتن مقاله به 
افراد، مقاالت دریافتی ایشان را بدون داوری علمی و 

در زمان کوتاه، پذیرش و منتشر می کنند. 
دکتــر ملــک زاده در ادامه بیان داشــت: بــا توجه 
به پیچیدگــی فرآیند شناســایی مجــالت نامعتبر 
و جعلــی و لــزوم معرفــی و اطالع رســانی ایــن 
گــروه از مجــالت بــه جامعــه علمــی پزشــکی 
کشــور، معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت 
 بهداشــت، اقدام بــه ارزیابی مجــالت موجود کرده 
 و فهرســت مجالت نامعتبــر و جعلــی را در آدرس

http://blacklist.research.ac.ir منتشــر 
 کرده اســت. فهرســت مجــالت نامعتبــر و جعلی 
در آدرس فوق، تاکنون بیش از 1000 عنوان مجله را 
 شامل می شود. این فهرســت مرتبا بازبینی، ویرایش 
و روزآمد می شود. در نتیجه الزم است اعضای هیئت 
 علمی، دانشــجویان و پژوهشــگران پیش از انتخاب 
و ارســال مقاله برای مجالت هدف، حتما به سامانه 
 فوق مراجعــه و از نبــود عنــوان مجلــه موردنظر 
در فهرست مذکور، برای انتشــار مقاله خود مطمئن 
شــوند. به گزارش ایســنا به نقل از روابــط عمومی 
 معاونت تحقیقــات و فناوری، بدیهی اســت با توجه 
به گســتردگی مجالت نامعتبر و افزوده شدن روزانه 
تعداد این مجالت در دنیا، فهرســت حاضر نمی تواند 
دربرگیرنده تمامــی مجالت نامعتبر جهان باشــد. 
 در ایــن مورد همــکاران می تواننــد از طریق گزینه 
» پیشــنهاد مجله برای بررســی « در ســامانه فوق 
یا ضمن مکاتبه رســمی، نســبت به معرفی مجالت 
نامعتبر موردنظر به این معاونت اقدام کنند تا موضوع 
توسط کارشناسان مربوطه به دقت مورد بررسی قرار 

گیرد.
 دکتر ملــک زاده تاکید کرد: عدم وجــود یک مجله 
 در فهرســت مجالت نامعتبر و جعلــی، الزاما دلیل 
بر معتبر بودن آن مجله نیست اما وجود مجله در این 

فهرست قطعا نشان دهنده نامعتبر بودن آن است.

همه بی صبرانه منتظر بازگشت با شکوه نوکیا هستند. قرار است گوشی 
جدید این کمپانی در MWC 2017 با قیمت1۵0 دالر رونمایی شود. 
هر چه به زمان بازگشــت نوکیا و معرفی اولین گوشــی اندرویدی این 
غول فنالندی نزدیک می شــویم، اخبار بیشــتری پیرامون این اتفاق 
جذاب منتشر می شود. امروز یک بار دیگر تایید شد اولین محصول این 
کمپانی که توســط HMD Global تولید می شــود، در کنگره جهانی 
موبایل ۲01۷ معرفی خواهد شــد. قیمت این گوشی1۵0 دالر در نظر 

گرفته شده است و احتماال نام آن Nokia D1C است.
 D1C گوشــی ،Nokia Power User بــه گفتــه ی وب ســایت 
 در دو نســخه  مختلف بــا ۲ و ۳ گیگابایت رم رونمایی خواهد شــد که 
به ترتیب1۵0 و۲00 دالر قیمت دارند. حافظه داخلی هر دو گوشی 1۶ 

گیگابایت است.
 همچنین شــایع شــده اســت که ایــن گوشــی از یک نمایشــگر ۵ 
یا ۵/۵ اینچی با رزولوشــن فول اچ دی، پردازنده اســنپدراگون۴۳0، 
دوربین 1۳ یا 1۶ مگاپیکســل، دوربین جلوی ۸ مگاپیکسل و اندروید 
۷ نوقا بهره خواهد برد. قرار اســت MWC 2017 ماه فوریه سال آینده  
میالدی برگزار شود و بی شک می توانیم به صورت رسمی شاهد معرفی 

گوشی D1C نوکیا باشیم.

 ) Cortana ( » در حال حاضر دســتیار هوشــمند » کورتانــا 
به کامپیوترهای ویندوز10، گوشــی های موبایل و ایکس باکس 
وان محدود شده است. از طرف دیگر شرکت آمازون با بلندگوی 
 )Alexa( » و دستیار صوتی » الکسا ) Echo ( » هوشمند » اکو

کاری کرده که کاربران بتوانند کارهای مختلفی انجام دهند. 
الکسا به خوبی می تواند به ســوال کاربران پاسخ دهد و کارهایی 
که از او خواسته می شــود را انجام  دهد. گوگل با دیدن آمازون 
همین چند ماه پیش دســتگاه Google Home را راهی بازار 
کرد. کورتانای مایکروسافت هم می تواند چنین کارهایی انجام 
 دهد و به همین دلیل مایکروســافت دستگاهی معرفی کرده که 
در حــال حاضــر » پــروژه اوو « ) Project Evo (  نــام دارد. 
 دســتگاهی کــه می خواهد بــه رقیب اکــو شــرکت آمازون 

و Google Home شرکت گوگل تبدیل شود.
 مایکروســافت پروژه اوو را با همکاری شــرکت اینتل می سازد 
و می خواهد از کورتانا به عنوان دستیار هوشمندی استفاده کند 
که در این دســتگاه قرار می گیرد. این دستگاه توانایی تشخیص 
صدای کاربران و افرادی که با کورتانــا صحبت می کنند را دارد. 
 Google Home سیستم کار کردن با آن هم دقیقا مانند اکو و
خواهد بود. پروژه اوو به جدیدتریــن تکنولوژی های امنیتی هم 
مجهز شده تا هکر ها نتوانند به آن نفوذ پیدا کنند و کنترل خانه  

افراد را به دست بگیرند.
مایکروســافت چند وقت پیش یک نام تجاری جدید به اســم 
HomeHub ثبت کرده بود و به نظر می رســد کــه پروژه اوو 
به همین اســم ارتباط دارد. هنوز اطالعات بیشــتری در دست 
 نیســت، اما گفته شــده که تا چند ماه آینده خبرهای بیشتری 

از پروژه اوو منتشر می شود.

 D1C  گوشی نوکیا
در MWC 2017 رونمایی می شود

مایکروسافت به جنگ گوگل و آمازون 
می رود

 فناورانه

 اغلــب دیوایس ها و به خصوص اســمارت فون هــای اندرویدی 
 به محض اتصــال بــه اینترنت شــروع بــه آپدیــت برنامه ها 
 و گرفتــن فایل هــای خود مــی کننــد. همچنین با ســر زدن 
 به وب ســایت هــای مختلــف حجــم باالیــی از اینترنت هدر 

می رود. اما چاره چیست؟ 
با ما همراه باشــید تا شــش ترفند ســاده را برای کاهش مصرف 

اینترنت در دستگاه های اندرویدی به شما بیاموزیم.
فشرده سازی صفحات مرورگر

در صورتی که برای وب گردی خود تنها از مرورگر کروم استفاده 
 می کنید، اســتفاده از ایــن روش به تنهایی قادر اســت چیزی 
در حدود۳0 تا ۳۵ درصد در میزان حجم مصرفی اینترنت شــما 
صرفه جویی کند. برای اســتفاده از این قابلیت گوگل کروم تنها 
کافی اســت پس از باز کردن این مرورگر در اســمارت فون خود 
 از گوشه ســمت راســت باال منو ) ســه نقطه ( را انتخاب کرده 
و ســپس با مراجعه به بخش Settings گزینه Data Saver را 
انتخاب کنید. هرچند فعال کردن گزینــه Data Saver باعث 
بار گذاری با ســرعت پایین تر خواهد شد، اما این یک ثانیه تاخیر 

ارزش صرفه جویی انجام شده را دارد. 
 بــرای درک بهتر میــزان صرفه جویی انجام شــده به وســیله 
این روش کافی است نگاهی به نمودار مصرف داده خود بیندازید.

استفاده از فشرده  سازی ویدئو در اپرا
 مرورگــر اپــرا در اندروید یــک قابلیت جدیــد و مفیــد دارد. 
 این قابلیت به شــما امکان فشــرده ســازی ویدئو ها را می دهد 

 و انجام این فشــرده ســازی می تواند به صرفه جویی در مصرف 
 داده های حجمی منجر شــود. بــرای این منظور بایســتی پس 
 Settings > Data savings ،از باز کردن این مرورگر و به منو
مراجعه کنید و در مقابل عبارت Video compression تیک 

بزنید.
 این گزینه عالوه بــر صرفه جویــی در داده های مصرفی شــما 

می تواند باعث افزایش سرعت بارگذاری آن ها نیز شود.
محدود کردن داده های پس  زمینه

 یکی از راه های موثر و ســریع بــرای کنتــرل و مدیریت کامل 
بر روی مصرف داده ها، کنترل داده های پس زمینه است. 

داده های پس زمینه در واقع داده هایی هســتند که در زمان عدم 
 استفاده شما از اینترنت صرف بروز رســانی ایمیل ها، ویجت ها 
و وضعیت آب و هوایی می شوند. این داده ها می توانند به صورت 
 خودکار توســط دســتگاه یا به صورت دستی توســط خودتان 

غیر فعال شوند. 
 برای غیر فعال ســازی دســتی این داده ها کافی اســت با رفتن 
Settings > Data usage > Restrict Back�بــه مســیر 

ground Data ایــن کار را انجام دهید یا بــا مراجعه به بخش 
 Settings > Apps بــه اعمــال تنظیمات بــر روی هر برنامه 
 و به طور خــاص بپردازیــد. همچنین مــی توانید بــا مراجعه 
به Settings > Accounts > Google بروز رســانی خودکار 
تمامی ســرویس های حســاب کاربری گوگل خود را غیر فعال 

سازید.

غیرفعال  کردن آپدیت خودکار برنامه  ها
یکی دیگــر از مواردی کــه می تواند بــا آپدیت هــای خودکار 
 خود هزینه بــاالی اینترنت را به شــما تحمیل کند ســرویس 

بروز رسانی های نامنظم گوگل پلی است. 
 برای حذف این قابلیت بایســتی با مراجعه به پلی اســتور گوگل 
و باز کردن منوی ســمت چپ برنامه ) دســت خود را در جهت 
مخالف روی صفحــه بکشــید (، گزینــه Settings را انتخاب 
 کنید. در قســمت بــاالی این بخش قــادر به مشــاهده عبارت

Auto�Update Apps هســتید. پس از انتخــاب این گزینه 
 اطمینــان پیــدا کنیــد Do not auto�update apps یــا

Auto�update apps over Wi�Fi only فعال شــده باشند. 
همچنین می توانیــد در صورت تمایل، تنها مانع آپدیت شــدن 
 برخی از برنامه های لیســت شــوید. برای این منظور می توانید 
با مراجعه به بخش My Apps و انتخــاب برنامه مورد نظر خود، 
 در صفحه توضیحــات برنامه و در منــوی بــاالی برنامه گزینه

Auto�Update، را غیر فعال کنید. ) حتــی می توانید آپدیت 
همه گزینه ها را به صورت گفته شده در باال غیر فعال کرده و تنها 
 آپدیت خودکار یک برنامه را به صورت گفته شــده در این بخش 

و با انتخاب گزینه Auto�Update فعال کنید. (
شناسایی، محدودکردن یا حذف برنامه های پرمصرف

برای تصمیم گیری در مورد محدود کــردن یا نکردن یک برنامه 
خاص، راهی درســت و اصولی وجود دارد. برای این منظور کافی 
است با مراجعه به مسیر Settings > Data usage به بررسی 
 تمامی برنامه ها بر اســاس میزان داده مصرفــی آن ها بپردازید 
 و در صورتــی کــه برنامــه ای بیــش از حــد به مصــرف داده 
چه در پس زمینه و چه در حالت عادی مشغول است، آن را حذف 

کرده یا از آپدیت اطالعات آن جلو گیری کنید.
ناوبری آفالین

گوگل مپس یکی دیگر از برنامه هایی است که در صورت هوشیار 
نبودن شما، می تواند بخشی از حجم اینترنت شما را سرقت کند. 
 خوشــبختانه این برنامه قادر اســت به صورت آفالین به ذخیره 

نقشه های مورد نیاز شما بپردازد. 
 برای این منظور بایســتی ابتدا از آپدیت بودن برنامه گوگل مپس 
به آخرین نسخه اطمینان پیدا کنید و سپس با باز کردن این برنامه 
محل مورد نظر خود را جســتجو کنید. ) از طریق نوار جستجو (

پس از پیدا شدن محل مورد نظر شــما، نام آن را لمس کنید. در 
 این صفحه سه نقطه باالی صفحه را انتخاب کرده و با باز شدن منو 
از قســمت دانلود، گزینه Save offline map را انتخاب کنید. 
پس ازاتمام روند ذخیره ســازی و به منظور دسترســی به نقشه 
دلخواه خود کافی است، صفحه را به صورت چپ به راست بر روی 
صفحه کشیده و از منوی باز شــده گزینه My Place را انتخاب 

کنید. 
امیدواریم این مطلب بتواند به شما در صرفه جویی هرچه بیشتر 

در حجم داده مصرفی اینترنت تان کمک کند.

داده های 
پس زمینه در 

واقع داده هایی 
هستند که 

در زمان عدم 
استفاده شما 

از اینترنت صرف 
بروز رسانی 

ایمیل ها، 
 ویجت ها 

و وضعیت آب و 
هوایی می شوند

چگونه مصرف اینترنت در سیستم های اندرویدی را به حداقل برسانیم؟
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پیشنهاد سر دبیر: 
سیاست زدگی، آفت یک اثر هنری است

ویژه

 نمایشــگاه »رود زنده  هنر« در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار
 شده است.

این نمایشگاه، آثار نقاشی »استاد اکبر میخک« را به نمایش گذاشته 
اســت. اکبر میخک برنده لوح افتخار و جایزه اثــر برتر »خالقیت و 
نوآوري« از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ایران و لوح تقدیر وزارت 
امور خارجه ایران اســت. یکی از آثار او همچنین برگزیده جشنواره 
میرعماد قزوینی شــده اســت. عالوه بر این، میخک سابقه سال ها 
تدریس در دانشگاه هنر را داشــته و تاکنون بیش از 40 نمایشگاه در 
ایران و خارج از ایران برگزار کرده است. عالقه مندان می توانند تا 10 
دی ماه همه روزه به غیر از روزهاي تعطیل از ساعت 10 الي 14  و  16 
الي 20 برای بازدید از این نمایشگاه به موزه هنرهای معاصر اصفهان 

واقع در خیابان استانداری مراجعه نمایند.

با توجه به استقبال تماشاگران، تئاتر کمدی »لطفا گوریل خودت 
را قورت بده« به کارگردانی پویــان عطایی برای بار دوم به صحنه 
رفت. پویان عطایی، اظهار داشت: با توجه به استقبال تماشاچیان 
از »لطفا گوریل خودت را قورت بده« در جشنواره تئاتر اصفهان، 
این نمایش کمدی بــرای نوبــت دوم اجرای عمومــی در تاالر 
فرشــچیان به صحنه رفت. وی با بیان اینکه این نمایش ســال 
گذشته در دی ماه نیز اجرای عمومی داشته است، افزود: داستان 
این نمایش درباره زن و شوهری اســت که یک موجود عجیب و 
غریب را در طبقه سوم ساختمان مسکونی منزل خود می پذیرند 

که باعث بروز مشکالتی در زندگی شخصی آنها می شود.
کارگــردان  این تئاتر با بیان اینکه نویســنده ایــن نمایش، نگار 
داستان پور است بیان داشــت: پویان عطایی،  لیال شریفی، رحیم 
ملکی و مریم دوســتی ایرانی در ایــن نمایش بــه ایفای نقش  

می پردازند.
وی با اشــاره به اینکه در رونــد جدید اجرای تئاتــر در مجتمع 
فرهنگی اســتاد فرشــچیان ۳0 درصد درآمد هر نمایش به این 
مجتمع تعلق می گیرد، گفت: بدین ترتیب با وجود ظرفیت خوب 
این سالن و استقبال تماشــاگران، درآمد نهایی تئاتر پس از کسر 

هزینه ها برای کارگردان به صرفه نیست.
گفتنی است تئاتر »لطفا گوریل خودت را قورت بده« به طراحی و 
کارگردانی پویان عطایی تا ۳0 آذرماه از ساعت 1۸:۳0 در مجتمع 
فرهنگی فرشــچیان اصفهان واقع در پل ابــوذر، ابتدای خیابان 

توحید به صحنه می رود.

طرح کانون مدرسه با همکاری اداره کل آموزش و پرورش در مراکز 
کانون استان اصفهان برگزار می شود.

 کانون مدرســه، طرحی اســت که به منظور بهــره مندی عموم 
دانش آموزان مدارس از ظرفیت های موجــود در مراکز فرهنگی 

هنری کانون صورت می پذیرد.
در این طرح دانش آموزان دوره ابتدایی در قالب یک برنامه مشخص 
هدفمند و از پیش تعیین شده در مراکز کانون حضور پیدا می کنند و 
با برنامه های متنوع و جذاب فرهنگی هنری که به سبک و شیوه ای 

نوین ارائه می گردد، با مهارت های زندگی آشنا می شوند.
سومین طرح کانون مدرسه در سال تحصیلی 96-95 در دو سطح 
حضور دانش آموزان در مراکز کانون و نیز اجرای برنامه هایی برای 
مخاطبان بیشتر در مدارس طراحی شــد و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان نیز به عنوان مجری طــرح انتخاب گردید. در 
این طرح که هم اکنون در ۳4 مرکز فرهنگی هنری در سطح استان 
در حال اجراست اهدافی از جمله توسعه و تعمیق مهارت آموزی و 
تنوع محیط یادگیری از طریق آموزش غیر مستقیم، بهبود و تقویت 
مهارت های اجتماعی، کار گروهی و پرسشــگری، ارتقای ســواد 
خواندن، کشف استعدادهای ادبی، هنری و فرهنگی دانش آموزان 

پیگیری می شود.
مخاطبان این طرح، دانش آموزان دختر و پســر پایه دوم تا ششم 
ابتدایی هستند و مراکز کانون اســتان با استفاده از مربیان مجرب 
به دنبال توجه ویژه به نیازها و اســتعدادهای فردی دانش آموزان 
و تشــویق کودکان و نوجوانان بــه اســتفاده از آموخته های خود 
می باشــند. همچنین مربیان کانــون به منظور پوشــش بخش 
وســیع تری از جمعیت دانش آموزان و با بهره گیری از برنامه هایی 
که قابلیت جذب تعداد بیشــتری مخاطب را دارد ،در هر ماه 1 بار 
در مدارس منتخب طرح، حضور یافته و ویــژه برنامه هایی مانند 
قصه گویی، اجرای سرود، هنرهای نمایشی، معرفی کتاب، معرفی 
وقایع، برگزاری رقابت های فرهنگی، هنری و ادبی را برای ســایر 

کالس های مدرسه نیز اجرا  می کنند.

مجموعه »دورهمی« تا یک ماه آینده دو روز در هفته روی آنتن 
خواهد رفت.

مجموعه تلویزیونی »دورهمی« به کارگردانی مهران مدیری که 
به زودی وارد مرحله تولید سری جدید خود خواهد شد، به دلیل 
تعداد کم قسمت های از پیش ضبط شــده و نیاز به زمان کافی 
برای تولید قســمت های جدید، از این پس به صورت دو شب در 

هفته )پنجشنبه و جمعه شب ها( روی آنتن می رود. 
 هاشــم رضایت، یکی از تهیه کنندگان این مجموعه درباره روند 
فعلی تولید پروژه گفــت: با توجه به حضور مهــران مدیری در 
پروژه سینمایی »ساعت پنج عصر« و تعداد قسمت های کمی که 
از سری قبل باقی مانده است، با نظر مدیران شبکه به این نتیجه 
رســیدیم که مجموعه تا یک ماه آینده به صورت دو شــب در 
 هفته روی آنتن رود تا زمان کافی برای آغاز ضبط ســری جدید 
داشــته باشــیم.  وی در پایان افزود: پیش تولید ســری جدید 
»دورهمی« از ماه گذشــته آغاز شــده و با تغییــرات جزئی در 
دکور و گروه بازیگران، ضبط مجموعه به زودی آغاز می شــود. 
اطالعات کامل تــر درباره بازیگران ســری جدیــد و تغییرات 

مجموعه در روزهای آینده اعالم خواهد شد.

تا 10 دی ماه برپاست؛

نمایشگاه »رود زنده  هنر« در موزه 
هنرهای معاصر

با توجه به استقبال چشمگیر تماشاگران؛

»لطفا گوریل خودت را قورت بده« 
برای بار دوم به صحنه رفت

اجرای طرح کانون مدرسه در مراکز 
کانون استان اصفهان

»دورهمی« دو شب در هفته، روی 
آنتن می رود

فیلم ســینمایی »بادیگارد« نخل طالی هشــتمین جشنواره فیلم 
بغداد را از آن خود کرد.

جشنواره فیلم بغداد که هفته گذشته و با حضور سفرای کشورهای 
مختلف، وزرا و نخبگان فرهنگی کشــور عراق در شهر بغداد افتتاح 
شــده بود، جایزه بهترین فیلم ســینمایی خود را بر اساس انتخاب 
داوران به فیلم ســینمایی »بادیگارد« ســاخته ابراهیم حاتمی کیا 

اختصاص داد. 
 فیلم »بادیگارد« یکی از محصوالت ســازمان هنری رسانه ای اوج 
و جدیدترین ســاخته ابراهیم حاتمی کیا به تهیه کنندگی احسان 
محمدحسنی است که سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد 
در جشنواره سی و چهارم فیلم فجر و جوایز دیگری از این جشنواره 

و جشنواره بین المللی فیلم مقاومت را کسب کرد. 
نخل طالیی جشــنواره بغداد جدیدترین جایزه این فیلم سینمایی 

است.

مجموعه نمایشــی »از اینجا تا اونجا« به کارگردانی مسعود عسگری و 
تهیه کنندگی جمشــید تربتی با موضوع مواد مخدر، روزهای پایانی 

تصویربرداری خود را در تهران می گذراند.
مســعود عســگری که پیش از این، مجموعه هایی چون سوءتفاهم، 
دو روی ســکه و کمی دور کمی نزدیک را با محوریت پیشــگیری از 
 گرایش به مصرف مواد مخدر ســاخته، این بار نیز با موضوع مرتبط با

 مواد مخدر، مجموعه »از اینجا تا اونجا« را تولید می کند.
ایــن مجموعــه از دو اپیــزود متفــاوت در دو دوره زمانــی قجــر و 
رئال تشــکیل شــده اســت که در هر کدام از ایــن دوران، بازیگران 
 ثابــت و میهمان مقابــل دوربین رضــا مقصودی و محمــود رضایی

خواهند رفت.
این مجموعه در 26 قسمت۳0 دقیقه ای، در گروه اجتماعی شبکه یک 
سیما و با مشارکت ســتاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری تهیه 

و تولید می شود.

نخل طالی جشنواره فیلم 
بغداد به »بادیگارد« رسید

تولید مجموعه نمایشی 
جدید »از اینجا تا اونجا«

جشنواره

در حالی که کمتر از سه ماه زمان باقی مانده تا  آغاز فجر ۳5، 
فیلم سازان بزرگی غایب این دوره از جشنواره هستند.

جشــنواره فیلم فجر کــه به عنــوان مهم ترین جشــنواره 
ســینمایی در طول ۳4 دوره برگزاری خود شــناخته شده 
محفلی برای فیلم ســازان بزرگ ایرانی اســت تا با ســاخت 
فیلم های خود رقابت را دوچندان کنند. اما این فرصت برای 
تعداد محدودی از آنان فراهم می شود و دیگر کارگردانان به 

هردلیلی از حضور در رقابت جا می مانند.
در این گزارش ســعی شــده با توجه به بررســی جشنواره 
سال گذشــته و چند ســال قبل به معرفی فیلم سازان غایب 

جشنواره فجر ۳5 پرداخته شود.
نرگس آبیار که ســال گذشــته با فیلم »نفس« در جشنواره 
فجر حضور داشــت امســال هم در تدارک ســاخت فیلمی 
با موضوع »دختر شینا«  اســت اما این مدت زمان، فرصتی 
را بــرای حضور این کارگردان در جشــنواره امســال فراهم 
نمی کند، علیرضا امینی، بهرام توکلی و انســیه شاه حسینی 
هم از کارگردانانی هســتند که فیلم در حال ســاخت دارند 
اما به جشــنواره امسال نمی رســند. کمال تبریزی و مهدی 
گلستانه ساخت سریال برای تلویزیون و نمایش خانگی را در 
اولویت کاری خود قرار دادند از این رو، فیلمی برای جشنواره 

آماده نکرده اند.
مجتبی راعی، فریدون جیرانی، علیرضا رئیســیان، کیومرث 
 پوراحمــد، ســیروس الونــد، محمدعلــی باشــه آهنگر و 
یدا...صمدی بــا وجود اینکــه خواهان ســاخت فیلم برای 
جشنواره هســتند اما شــرایط تامین مالی برای ساخت آنها 

هنوز مهیا نشده است.
فیلم های »آشغال های دوست داشــتنی ارادتمند؛ نازنین، 
بهــاره و تینا« و »یک شــهروند کامال معمولی« در لیســت 
فیلم های توقیفی قرار دارند که بعید به نظر می رسد محسن 
امیریوســفی، عبدالرضا کاهانی و مجید برزگر تا زمان روشن 

شدن تکلیف فیلم هایشان دست به تولید فیلم دیگری بزنند.
بهروز افخمی هم بعد از ســاخت فیلم »روباه« که دو ســال 

گذشــته در جشــنواره فجر به نمایش درآمد خود را درگیر 
تولید و اجرای برنامه »هفت« کرد اما طبق گفته های خودش 
در حال ساخت فیلمی درباره ســوریه است و با توجه به روند 
تولید برنامه هفــت و پژوهش برای ســاخت چنین فیلمی 

انتظار حضور این کارگردان در جشنواره امسال وجود ندارد.
تینا پاکروان هم امســال حضوری متفاوت در جشنواره دارد 
اما نه به عنوان کارگردان، بلکه به عنوان بازیگر در فیلم »سارا 
و آیدا«ی مازیــار میری بازی می کند و می تــوان او را هم در 

لیست کارگردانان غایب جشنواره قرار داد.
رضا میرکریمی نیز به دلیل اکران های جهانی فیلم »دختر« 

فرصت حضور در جشنواره امسال را از دست داد.
ابراهیم حاتمی کیا ســال گذشــته با فیلم »بادیــگارد« در 
جشــنواره فجر حضور داشــت و با وجود اینکه گفته می شد 
قصد ساخت فیلمی درباره اتفاقات ســوریه دارد اما تکذیب 
این خبر، این کارگردان را از رقابت با فیلم ســازان دور کرد. 
همچنین رخشــان بنی اعتماد نیز بعــد از فیلم »قصه ها« به 

سراغ فیلم جدیدی نرفت. 
مســعود ده نمکی، فــرزاد مؤتمــن، هومن ســیدی، پرویز 
شــهبازی، بهنام بهزادی، محمدعلی سجادی، مانی حقیقی 
و مصطفی کیایی در جشنواره سال گذشته حضور داشتند اما 

برای امسال هیچ اثری را تولید نکردند.
ابوالقاسم طالبی که سال گذشته نتوانست فیلم »یتیم خانه 
ایران« را در جشنواره نمایش دهد امســال نیز درگیر اکران 
این فیلم شد و فرصت ســاخت فیلم برای جشنواره فجر ۳5 
را پیدا نکرد. داریوش مهرجویی هم با »اشباح« در جشنواره 
۳ ســال پیش راه یافت اما حاال خود را درگیر ســاخت فیلم 
»ســنتوری 2« کرده اســت و همچنان این فیلم در مرحله 
پیش تولید قرار دارد و به نظر نمی رســد به جشنواره امسال 
برسد. سعید روســتایی، اکتای براهنی، احســان بیگلری، 
حمیدرضا قربانی، جمال سیدحاتمی، مجید توکلی، سهیل 
بیرقی و مســعود مددی از فیلم اولی های جشــنواره سال 

گذشته هستند که در جشنواره امسال حضور ندارند. 

 دبیر اجرایی نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند 
زنده رود با اشــاره به ارســال ۳۸4 اثر بــه دبیرخانه این 
جشنواره گفت: آخرین مهلت ارســال آثار به دبیرخانه 
جشنواره 25 آذر اعالم شده اســت. آرش رنجبر با بیان 
اینکه این جشنواره با هدف فرهنگ ســازی در راستای 
حمایت از تولید ملی و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی آغاز 
به کار کرده اســت، اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به 
زمان کمی که از اعالم فراخوان می گذرد تعداد آثار خوبی 
به دبیرخانه ارسال شده اســت. وی با بیان اینکه تاکنون 
۳۸4 اثر به دبیرخانه نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه 
مستند زنده رود ارسال شده است، اضافه کرد: هنرمندان 
اصفهان و تهران در این زمینه پیشــتاز بــوده اند ضمن 
اینکه هنرمندان شهرهای شیراز، اهواز، اردبیل و قم نیز 
در رده های بعدی قرارگرفته اند. دبیر اجرایی نخســتین 
جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند زنده رود آخرین مهلت 
ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را 25 آذرماه اعالم کرد و 
ابراز داشت: هنرمندان می توانند آثار مستند خود را در دو 
بخش اقتصاد مقاومتی و آزاد به دبیرخانه جشنواره ارسال 
کنند. وی افزود: هنرمندان باید آثار خود را تا تاریخ مذکور 

در سایت www.zrfilmfest.com به ثبت برسانند.

»علیرضا عصار« خواننــده پرطرفدار حوزه موســیقی 
پس از شش ســال دوری، بار دیگر در تهران و به رهبری 
ارکستر »پویا نیک پور« در حضور دوستدارانش به روی 
صحنه می رود. عصار که آخرین کنســرت خــود را در 
سال ۸9 در ســالن وزارت کشــور روی صحنه برده، در 
تاریخ ۷ و ۸ بهمن ماه در تهران و ســالن میالد نمایشگاه 
بین المللی روی صحنه خواهد رفت تا بار دیگر شــاهد 
اجرای زنده این خواننده پرطرفدار باشــیم. عصار دراین 
کنســرت با گلچینی از آثار پرمخاطبی که در سال های 
گذشته مورد توجه دوســتدارانش قرار گرفته به همراه 
چند قطعه جدید که تا به حال منتشر نشده اند، به اجرای 
برنامه خواهد پرداخت و گفته می شود این قطعات جدید 
به زودی در قالب یــک آلبوم با صدای عصــار روانه بازار 

موسیقی کشور خواهد شد.
رهبری ارکستر عصار در کنسرت ۷ و ۸ بهمن ماه را »پویا 
نیک پور« بر عهده دارد و نوازنده های سرشناســی چون 
»همایون نصیری، آرش پژند مقدم، دارا دارایی« اعضای 
گــروه نوازنده  های این کنســرت را تشــکیل می دهند. 
علیرضا عصار در ســال های گذشــته آلبو م های »کوچ 
عاشقانه، حال من بی تو، عشق الهی، ای عاشقان، موالی 
عشــق، نهان مکن )با حضور شــهرداد روحانی(، بازی 
عوض شده و محتسب« را در بازار موسیقی کشور منتشر 
کرده و کنسرت های فراوانی را نیز در تهران و شهرستان 
روی صحنه برده اســت. ایــن اجرا در حالی قرار اســت 
بهمن ماه در تهران روی صحنه برود که گفته می شــود 
»علیرضا عصــار« به زودی یک تک قطعــه جدید و یک 

موزیک ویدئو را نیز منتشر خواهد کرد.
گفتنی  است این کنسرت به همت موسسه »آوای هنر« 
و به تهیــه کنندگی »محمد جلیل پــور« برگزار خواهد 
شد.  فروش بلیت این برنامه نیز به زودی از طریق سامانه 

۸4200 آغاز می شود.

دبیر اجرایی نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه فیلم سازان غایب فجر 35 چه کسانی هستند؟
مستند زنده رود:

3٨٤ اثر به دبیرخانه جشنواره 
ملی زاینده رود ارسال شد

علیرضا عصار پس از شش 
سال روی صحنه می رود

اخبار

خبر موسیقی

فراخوان

فراخوان مقاله نویسی »همایش ملی توسعه اقتصاد 
فرهنــگ و هنر« توســط موسســه فرهنگی  هنری 
»هنربرتر زنــده رود پارتاک« با همــکاری اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان منتشر شد.
به گــزارش ایمنا، در متــن فراخوان ایــن همایش 
چنین آمده اســت: »با توجه به بیانــات مقام معظم 
رهبــری در پیــام نــوروزی ســال 95 و نام گذاری 
امســال به نام»اقتصاد مقاومتی اقــدام و عمل« این 
موسسه همچون سال گذشــته و برای دومین سال 
متوالی برآن شــد تا در راستای اهمیت عمل به شعار 
ســال در عرصه فرهنــگ و هنر، همایش»توســعه 
اقتصاد فرهنگ و هنــر« را این بــار در قالبی نو و به 
صورت علمی  پژوهشی در ســطح ملی برگزار کند. 
امید اســت به این شــکل و با دعوت از پژوهشگران 
آزاد،کارشناســان و استادان دانشــگاه های مرتبط 
با موضوع، رویکــردی علمی پژوهشــی را در پیش 
گیریم و به دســتاوردی جامع و تئوریک برســیم تا 
در دل کتابی پژوهش محور، مرجعــی را بیافرینیم 
برای اینکه بیش از پیش به اهمیت موضوع پرداخته 
شود.« سرفصل های موضوعی فراخوان در دو بخش 
»اقتصاد فرهنگ و هنر« و »جایگاه روابط عمومی ها 
در اقتصادفرهنگ و هنر« خالصه شــده است و گاه 

شمار همایش به شرح زیر است:
مهلت ارسال چکیده مقاالت: ۳0 آذر ماه

اعالم نتایج مقاالت پذیرفته شده: 10 دی ماه
مهلت ارسال اصل مقاله ها: 5 بهمن ماه

زمان برگزاری همایش: 11، 1۳ و 14 بهمن ماه
عالقه مندان برای شــرکت در این همایش می توانند 
www.andishehonarmag.org با مراجعه به 

 و اطالع از جزئیات آن و با توجه به تاریخ درج شــده 
در گاه شــمار، مقاالت خــود را همراه بــا فرم ثبت 
نام موجــود در وب ســایت، به نشــانی الکترونیکی 

hamayesh@hbzp.ir ارسال کنند.

مهلت تا 30 آذر ماه؛

فراخوان مقاله»همایش ملی 
توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر«

افســانه بایگان، در ارتباط با حضورش در فیلم سینمایی 
»بی حســاب« به کارگردانی مصطفی احمــدی گفت: از 
اینکه ســر این پروژه هستم خیلی خوشــحالم چون تیم 
ســازنده فیلم را دوســت دارم، قصه و نقش را هم دوست 
دارم  و مجموعه اینها در کنار هم خیلی برایم مهم اســت. 
اینکه کم کارم دلیلش  همین است وقتی قصه خوبی نیست 
و تیم سازنده آنچنان باب میل نیســتند ترجیح می دهم 

دورتر باشم و کاری انجام ندهم.
بازیگــر فیلم ســینمایی »خواهــران غریــب« در ادامه 
عنوان کرد: به نظرم فیلم ســینمایی »بی حساب« تجربه 
موفقی اســت چرا که تمام افراد و عوامل سازنده در فیلم 

آنچه را که در توان دارند، برای فیلم هزینه کردند. 
قبل از اینکه فیلم برداری شروع شود در پیش تولید هنگام 
خوانــدن فیلم نامه نظرات خــود را به کارگــردان داده ام، 
بخش هایی از فیلم که توسط مصطفی احمدی کارگردان 
فیلم قابل پذیرش بود در فیلم نامه و روند بازی ام ترتیب اثر 
داده شد اما گاهی هم این اتفاق نمی افتاد، اما  اگر در زمان 
پیش تولید با کارگردان به جمع بندی نهایی برســم، دیگر 
در زمان فیلم برداری در خارج از مســیری که تعیین شده 

حرکت نمی کنم. 
به نظرم اگر دائم در حال تغییر و تحول باشــیم و شخصی 
 با فیلم نامــه برخورد کنیم اثر از مســیر اصلــی خود دور 

می شود. 
مصطفی احمدی کارگردان بسیار خوبی است که همواره 
پذیرای پیشــنهادهایی از ســمت بازیگران اســت.  کار با 
سعید ملکان را هم دوست داشتم، در مجموع تجربه خوبی 

بود.
بایگان در ارتباط بــا ماندگاری آثار دهه هــای هفتاد و یا 
شصت و دلیل حذف بسیاری از آثار دهه های اخیر از ذهن 
مخاطب گفت: به طور کلی جاودانگی و ماندگاری رموزی 
دارد  و بعضی وقت ها این رموز به طور طبیعی و اتفاقی کنار 
هم قرار می گیرد، اما گاهی باید به چند گزینه مهم برای به 

وجود آمدن جاودانگی توجه کرد.
 اگر عنصر عشــق و عاشــقی را از هنر جدا کنیم و صرفا به 
نکات جانبــی آن مانند شــهرت و مادیات فکــر کنیم، از 
کیفیت عنصر عاشقی کم شده و آن اتفاق که در انتظارش 

هستیم یعنی جاودانگی نمی افتد.

او همچنین با اشــاره به اینکه در دوران گذشــته شرایط 
 جناح بنــدی در ســینما به این شــکل وجود نداشــت 
اظهار کرد: به نظرم یکی از موضوعاتی که ما بســیار درگیر 
آن هستیم، حواشی است و عشــق ورزی با کار و عمیقا به 
آن نگاه کردن، فراموشمان شده اســت، به همین دلیل به 
حاشیه ها بیشــتر توجه می کنیم. در واقع دغدغه هایمان 
در حال حاضر نســبت به دغدغه های سال هایی که خودم 
کارم را آغاز کــرده بودم، متفاوت شده اســت. موضوعاتی 
همچون شهرت صرف، رسیدن به جاه و مقام و یا تنها پول 

در تضاد با هنر و خلق یک اثر هنری اســت. دقت کردن به 
این موضوعات و زمان خود را برایشان هزینه کردن صرف 
انرژی درونی و بیرونی خود اســت و بــا هزینه کردن این 
انرژی، روند حرکتمان را برای رسیدن به جاودانگی و خلق 

اثر هنری ماندگار، کند می کنیم. 
وی در ادامه افزود: سیاسی شدن و سیاست زدگی آفت یک 
اثر هنری اســت، البته این حرفم در تضاد با این نیست که 
هنرمند نســبت به اتفاقات اطرافش بی تفاوت باشد، بلکه 
باید آنها را خوب ببیند، بشــنود و خوب بیندیشد، اما این 
اشتباه اســت که بخواهیم به این فکر کنیم که مثال فالن 
فیلم ارزشــی یا دفاع مقدســی را بازی نکنم، تنها به این 

دلیل که ممکن است از جانب 
برخی بایکوت شوم.

 ایــن فضا بــه پیش بــرد کار 
هنری لطمه می زند. 

شــخصا هر وقت با قصه ای در 
فیلم نامه برخــورد کردم که 
پاســخگوی حــال معنوی ام 
بــوده، فــارغ از اینکــه در 
نهایــت آن فیلم خــوب یا بد 
شــده اســت، با تمام وجودم 
کـــار را پذیرفتــه ام و ســر 
 صحنــه فیلم بــرداری حاضر 

شده ام.
 این بازیگر با سابقه سینما در 
پایان درباره فیلم ســینمایی 
»نگار« بــه کارگردانی رامبد 
جوان گفت: فیلم ســینمایی 
»نگار« را نیز در سال گذشته 
فیلم بــرداری کردیــم که به 
نظــرم کار جدیــدی اســت 
و تا به امــروز در ســینمای 
 ایران با چنیــن اثری برخورد 

نداشــته ام، فیلــم ســینمایی »نــگار« یــک ســورئال 
بســیار پیچیــده و مشــکل اســت و زمانــی کــه بــا 
تدوین گــر صحبــت می کــردم بــه مــن گفتنــد کار 
 بســیار خوبی شــده و آنچــه را کــه تصــور می کردیم 
شکل گرفته اســت، این فیلم یکی از کارهای بسیار خاص 
جشــنواره فیلم فجر خواهد شد. شــخصا فکر نمی کردم 
 رامبد جــوان چنیــن افــکار و ذهنیتــی را در وجودش 

داشته باشد و تعجب کرده بودم.

افسانه بایگان:

سیاست زدگی، آفت یک اثر هنری است

 اگر عنصر عشق 
و عاشقی را از هنر 
جدا کنیم و صرفا 

به نکات جانبی 
آن مانند شهرت و 
مادیات فکر کنیم، 

از کیفیت عنصر 
عاشقی کم شده 
و آن اتفاق که در 
انتظارش هستیم 
یعنی جاودانگی 

نمی افتد

افسانه بایگان گفت: این اشتباه است که تنها برای 
اینکه مبادا بایکوت شویم از بازی کردن در فیلمی 

که مثال در ژانر دفاع مقدس است انصراف دهیم.
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پیشنهاد سردبیر:
فعالیت بزرگ ترین مرکز تولید پارچه چادر مشکی درشهرکرد

نگاه استان

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: امسال برای اجرای 
پروژه انتقال آب بن به بروجن، یک هزار و 900 میلیارد ریال 
اعتبار اختصاص یافت. قاســم سلیمانی در ســفر یک روزه 
خود به شهرســتان بن افزود: این میزان اعتبار شامل ۷00 
میلیارد ریال بــرای خرید لوله، ۶00 میلیــارد ریال از محل 
ردیف بودجــه و ۶00 میلیارد ریال از محل اســناد خزانه و 
اوراق مشــاركت اســت. وی ادامه داد: در ابتــدای فعالیت 
دولت یازدهم، آبرســانی به ۲۲0 شــهر، روســتا و شهرک 
صنعتی استان به صورت ســیار و با تانكر انجام می شد كه با 
برنامه ریزی و فعالیت های صورت گرفته در سه سال گذشته 
اكنون تنها ۵۴ شــهر، روستا و شــهرک صنعتی در استان با 

مشكل تامین آب مواجه هستند. 
اســتاندار گفت: در این مدت نیز اجرای شــبكه جمع آوری 

فاضالب ۱۵ شهر، در دستور كار مسئوالن قرار گرفت. 

 مدیركل ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
گفــت: این واحد بــه ظرفیــت تولید ســالیانه ۸00 
هزارتن اســلب )تختال( شــامل واحدهــای ذوب به 
روش كوره قوس الكتریكی ویــک واحد ریخته گری 
مداوم وهمچنین واحد های آبرســانی، تولید اكسیژن 
وانبار مواد اولیه و واحدهای جنبی وپشــتیبانی است.  
ســید نعیم امامی افزود: این پروژه تاكنون ۴0 درصد 
پیشــرفت فیزیكی داشته وبیشــتر تجهیزات آن وارد 
سایت شده است. امامی گفت: فعالیت این پروژه عالوه 
بر اشتغال زایی وجذب نیروی انسانی، تحول اقتصادی 

مهمی درمنطقه خواهد داشت.

مدیركل راه و شهرســازی اســتان گفت : محور دشــتک – 
فارسان به دلیل تمدید عملیات آتشباری برای احداث مسیر 
از تاریخ ۲۱ لغایت ۲3  آذرماه 9۵ به مدت ســه روز مسدود 
شد. قاسم قاســمی اظهار كرد: با وجود اینكه مسیر مذكور 
به طور كامل احداث نشده و عبور و مرور در آن جریان ندارد 
ولی برای جلوگیری از خطرهای احتمالی و ریزش ســنگ و 
جلوگیری از دسترســی های محلی، این محورتا سه روز به 

طور كامل مسدود شد.

 اختصاص اعتبار  
به پروژه انتقال آب بن به بروجن

فعال شدن پروژه فوالد سازی 
سفید دشت

 محور دشتک - فارسان
 مسدود شد

اســتان چهارمحال وبختیاری یكی از اســتان های جنوب 
غربی كشــور بوده كه در همســایگی دو اســتان بزرگ و 

صنعتی اصفهان و خوزستان قرار گرفته است.
ســرمایه گــذاری در اســتان، طی یــک دهه گذشــته 
در حــوزه صنعــت افزایــش یافتــه و كارخانــه هــای 
لــوازم  تولیــد  فــوالد،  جملــه  از  صنعتــی  بــزرگ 
 خانگــی، میلگــرد، ورق هــای فــوالدی و...  در اســتان

 راه اندازی شــده اســت.بزرگ ترین كارخانه تولید پارچه 
چادر مشكی كشــور نیز یكی از واحدهای صنعتی مهم در 

این استان بوده كه فعالیت خود را آغاز كرده است.
ایــن كارخانه چندی پیش بــا حضور  معــاون اول رییس 
جمهور افتتاح و به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز كرد. 
راه اندازی این واحد صنعتی موجب اشتغال مستقیم بیش 

از ۲00 نفر در این استان شد.
فعالیت این كارخانه تولیدی واردات پارچه چادر مشكی را 

كاهش و اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشید.
میرمحمدتقی دانایی هشــیاری مدیر عامل كارخانه تولید 
پارچه چادرمشــكی اظهار داشــت: این كارخانه ظرفیت 
تولید ســاالنه ۱0 میلیون مترمربع پارچه چادر مشكی را 
دارد. وی عنوان كرد: با این مقدار تولید، بیش از ۱0 درصد 
نیاز كشور تامین خواهد شد و همچنین۱۱ نوع پارچه برای 
تهیه روسری، شال وفاســتونی و ۱۸ نمونه چادر مشكی در 
این كارخانه تولید می شود. وی با اشاره به اینكه راه اندازی 
این كارخانه در مســیر تحقق اقتصاد مقاومتی بوده، عنوان 
كرد: این كارخانه به تجهیزات پیشــرفته روز جهان مجهز 
شده اســت. مدیر عامل كارخانه تولید پارچه چادرمشكی 
گفت: 3۴ هزار دوک در خطوط تولیــد این كارخانه وجود 
دارد. مدیــر كل صنعت، معدن و تجارت اســتان نیز گفت: 
كارخانه تولید چادر مشكی با یک هزار و ۱00 میلیارد ریال 

و ۲0 میلیون یورو سرمایه گذاری، بهره برداری شده است.

نعیم امامی عنوان كــرد: اجرای این طرح از ســال 93 در 
زمینی به مســاحت 300 هزار متر مربع آغاز شد و امسال 

فعالیت خود را آغاز كرد.
مدیر كل صنعت، معدن و تجارت اســتان بیــان كرد: هم 
اكنون این كارخانه با 30 درصد ظرفیت اصلی خود فعالیت 
می كند و در ســال آینده ظرفیت تولید آن به ۱00 درصد 

می رسد.
وی تاكید كرد: این كارخانه یكــی از بزرگ ترین واحدهای 
صنعتی اســتان چهارمحال و بختیاری به شــمار می رود 
كه نقش مهمی در ایجاد اشتغال در ســطح استان خواهد 

داشت.
مدیر كل صنعت، معدن و تجارت اســتان بیان كرد: توسعه 
این كارخانــه در آینده از اهداف اصلی اســت كه می تواند 
این استان را به یكی از قطب های اصلی تولید پارچه چادر 

مشكی و نساجی تبدیل كند.
استاندار نیز در این خصوص اظهار داشــت: راه اندازی این 
كارخانه نقش مهمــی در تحقق اقتصــاد مقاومتی در این 
استان داشته است. قاســم سلیمانی دشــتكی بیان كرد: 
كارخانه تولید پارچه چادر مشــكی در این استان جزو سه 
طرح بزرگ صنعتی است كه امســال در این استان افتتاح 
شــده اســت.وی بیان كرد: راه اندازی ایــن واحد تولیدی 
زمینه را برای توسعه صنعت نســاجی در این استان فراهم 

كرده است.
طرح توســعه تولید مواد اولیه در جوار کارخانه 

تولید پارچه چادر مشکی اجرایی می شود
استاندار گفت: هم اكنون مواد اولیه این كارخانه از خارج از 
كشور وارد می شود و سال آینده با توسعه و راه اندازی واحد 

تولید مواد اولیه، اشتغال در این كارخانه افزایش می یابد.
وی بیان كرد: اســتان در مسیر توســعه قرار گرفته و هم 
اكنون واحدهای صنعتی بزرگی در این استان كلید خورده 

كه آینده بسیار خوبی دارند.
با راه انــدازی این كارخانه تولیدی یــک گام تا خودكفایی 
در تولید پارچه چادر مشكی در كشور برداشته شده و باید 
تالش كرد ظرفیت های تولید در این بخش افزایش یابد تا 

نیازی به واردات پارچه چادر مشكی نباشد.

این کارخانه 
ظرفیت تولید 

ساالنه ۱۰ میلیون 
مترمربع پارچه 
چادر مشکی را 

دارد

بخشدار میانكوه شهرســتان اردل با بیان اینكه چشمه دره دون، محل اخبار کوتاه
تامین آب آشامیدنی شهر ســرخون با میزان برداشت ۱0 لیتر در ثانیه 
است، گفت: در پی حادثه شكســتگی لوله نفت خام در منطقه گندمكار 
و بارندگی و طغیان همزمــان رودخانه، نفوذ نفت ســبب آلودگی این 
 چشــمه شــد كه این آلودگی با فروكش كردن ســیالب رفع گردید.

  امام داد شــهبازی افزود: طبق نظر كارشناسان بهداشت در حال حاضر 
آلودگی نفتی در این چشــمه وجود نــدارد؛ اما بــرای افزایش ضریب 
اطمینان از سالمت آب آشامیدنی منطقه، آبرسانی به این شهر به صورت 
سیار و با یک دستگاه تانكر ۱۲ هزار لیتری انجام می شود. وی ادامه داد: 
روزانه ۵ سرویس آب به وسیله این تانكر در جایگاه های تعیین شده در 

سطح شهر سرخون توزیع می شود. 
شــهبازی با اشــاره به اعزام اكیــپ بازرســی كیفیت آب شــرب به 
ســرخون گفت: درصــورت اثرگذاری آلودگــی نفت به این چشــمه 
 برای جایگزینی و تامین آب منطقه شــهری مورد نظر چاره اندیشــی 

خواهد شد. 
وی با بیان اینكه آب مصرف بهداشتی و شســت و شوی مردم این شهر 
نیز از طریق پمپاژ آب چشمه وارد شــبكه آبرسانی می شود اضافه كرد: 
آب آشامیدنی بخشی از شهر سرخون نیز در برخی ساعات به وسیله یک 

حلقه چاه عمیق در منطقه گندمكار تامین می شود.
گفتنی است؛ حادثه شكســتگی خط لوله انتقال نفت خام خوزستان به 
پاالیشگاه اصفهان در پی رانش زمین به دلیل بارندگی های اواخر هفته 
گذشته در منطقه گندمگار، سبب جاری شــدن نفت خام در رودخانه 
ســرخون، آلودگی نفتی و خســارت به مزارع پرورش ماهی سردابی و 
زمین های كشــاورزی در مسیر پایین دســت و همچنین چشمه های 
آشامیدنی واقع در بستر رودخانه شد. شهر سرخون مركز بخش میانكوه 
از توابع شهرســتان اردل در ۱30 كیلومتری شــهركرد مركز اســتان 

چهارمحال و بختیاری، و روستای گندمكار از توابع این بخش است.

حمیدرضا دانش معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادكشاورزی استان 
گفت: امســال در حدود یک هزار و ۸0 هكتار از مــزارع چهارمحال و 
بختیاری كشت كلزا صورت گرفت كه نســبت به سال زراعی گذشته، 
۴00 درصد افزایش دارد.  وی افــزود: اكاپی و نپتون از ارقام كشــت 
شده كلزا در استان اســت.  دانش با بیان اینكه تامین بذر، ماشین های 
كشــاورزی، بیمه محصول، پرداخت وام ۲۵ میلیــون ریالی برای هر 
هكتار، خریــد تضمینی و پرداخت بــه موقع مطالبات كشــاورزان از 
بسته های حمایتی وزارت جهادكشــاورزی برای رونق تولید دانه های 
روغنی در كشور است افزود: در همین راســتا امسال جهت خرید ۲۸ 
دســتگاه ریزدانه كار با ۵0 درصد یارانه خرید، بالغ بر ۲ میلیارد و ۱00 

میلیون ریال به كشاورزان پرداخت شد. 
كلــزا )Brassica napus( گیاهی با مصارف خوراكی اســت كه در 
شرایط مساعد دمایی و رطوبتی و مناطق معتدله رشد می كند و یكی از 

با كیفیت ترین دانه های روغنی به شمار می رود.
روغن این گیاه به دلیل داشــتن اسیدهای چرب اشــباع نشده و فاقد 
كلسترول و همچنین درصد بسیار پایین اســید اروسیک، از كیفیت 

تغذیه ای باالیی برخوردار است.

آبرسانی سیار به شهر سرخون

رشد 4۰۰ درصدی کشت کلزا
 در استان

رییس پلیس امنیت عمومي چهارمحــال و بختیاری گفت: 
در پي اجراي طــرح ســاماندهي صنف رســتوران داران و 
كبابي هاي ســطح اســتان توســط ماموران پلیس امنیت 
عمومي، ۱3 واحد صنفي متخلف شناســایي و با حكم مقام 
قضایي پلمب شدند.ســرهنگ پیام كاویاني اظهار كرد: در 

راستاي ارتقای امنیت اجتماعي و ســاماندهي صنوف فاقد 
پروانه كســب، طرح نظارت و كنترل صنوف رستوران داران 
و كبابي ها در سطح استان به مدت یک روز توسط ماموران 

اداره نظارت بر اماكن عمومي این پلیس اجرا شد. 
وی با بیان اینكه مامــوران نظارت بر اماكن عمومي با اجراي 
این طرح از ۷۶ واحد صنفي بازدید كردند كه در نتیجه این 
طرح تعداد ۱3 واحــد صنفي متخلف شناســایي و با حكم 

مقام قضایي پلمب شــدند، افزود: نداشــتن پروانه كسب و 
رعایت نكــردن قوانین و مقررات مربوطــه، علت پلمب این 

واحدهاي صنفي بود.
 رییس پلیس امنیت عمومي اســتان در پایان گفت: طرح ها 
و برنامه هاي نظارتي پلیس بر واحدهــاي صنفي ادامه دارد 
و شهروندان مي توانند در صورت مشــاهده هرگونه تخلف، 

موضوع را به مركز فوریت هاي پلیسي اطالع دهند.

پلمب ۱3 واحد صنفي متخلف در استان

بزرگ ترین واحد تولید پارچه چادرمشکی در شهرستان شهرکرد، فعالیت خود را آغاز کرده است و این واحد تولیدی بیش 
از ۱۰ درصد نیاز کشور را تامین می کند.

یک گام تا خودکفایی؛

فعالیت بزرگ ترین مرکز تولید پارچه چادر مشکی در شهرکرد
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مفاد آراء )نوبت دوم(
9/44 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1- رای شــماره 20771 مورخ 94/12/25 هیات اول آقاي محمود كوچکیان فرزند 
محمد نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 51/04 مترمربع پالك شماره 
131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده است  
2- رای شــماره 18694 مورخ 94/11/6 هیات دوم  آقاي مجید حیدري فرزند یداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 135/44 مترمربع پالك شماره فرعي از 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
3- رای شماره 1569 مورخ 95/1/29 و رای اصالحی شماره 9084 مورخ 95/7/6  
هیات دوم  آقاي عادل رحیمي پردنجاني فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه  تجاری و دفتر كار به مساحت 64 مترمربع پالك شماره1 فرعي از2889 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از آقای سیف اهلل كارگر سیچانی خریداری شده است  
4- رای شــماره 1011 مورخ 94/1/17 هیات دوم خانم توران علي عسکري فرزند 
رجبعلي نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 194/35 مترمربع پالك 
شماره 21 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
5-  رای شــماره 4492 مورخ 95/3/17 هیات اول  آقاي كاظم الهي فرزند عباسعلي 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 286/12 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 1098 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

6- رای شــماره 4493 مورخ 95/3/17 هیات اول خانم فرحناز پیروزي فرزند احمد 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 286/12 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 1098 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

7- رای شــماره 20554 مورخ 94/12/22 هیات اول آقاي محمدرضا مشایخي نژاد 
فرزند غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه كه منافع آن 
مادام الحیات متعلق به آقای غالمحسین مشایخی نژاد می باشد به مساحت 62/36 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 30 فرعي از 4484 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
8- رای شــماره 20553 مورخ 94/12/22 هیات اول آقاي ابوالقاسم مشایخي نژاد 
فرزند غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه كه منافع آن 
مادام الحیات متعلق به آقای غالمحسین مشایخی نژاد می باشد به مساحت 62/36 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 30 فرعي از 4484 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
9- رای شماره 7099 مورخ 95/5/8 هیات دوم آقاي اكبر كریمي لنجي فرزند خداداد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب خانه  به مساحت 128/30 مترمربع 
پالك شماره4430اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
10- رای شــماره 7100 مورخ 95/5/8 هیات دوم خانم طلعــت عابدي لنجي فرزند 
مرادعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 128/30 
مترمربع پالك شــماره4430اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
 11- رای شماره 4653 مورخ 95/3/22 هیات اول  آقاي محمد حسین تصدیقي فرزند 
رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 97/91 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای یداله توكلی دستجردی 

خریداری شده است  
12- رای شماره 18157 مورخ 94/10/21 هیات اول  آقاي محمد مهدي دوائي فرزند 
حسنعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 75/41 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
13- رای شماره 7496 مورخ 95/5/20 هیات اول خانم پري قاسمي فالورجاني فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90/71 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی رمضانپور خریداری شده است

14- رای شــماره 8037 مورخ 95/5/31 هیات دوم  آقاي محسن جعفرزاده فرزند 
مرتضي نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 49/42 مترمربع پالك شماره 
4 فرعي از 4394 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
15- رای شــماره 6027 مورخ 95/4/16 هیات دوم  آقاي مصطفي رضائي موسي 
آبادي فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 150/31 مترمربع 
پالك شــماره 81 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسینعلی كریمی 

دستجردی خریداری شده است
16- رای شماره 6019 مورخ 95/4/16 هیات دوم  خانم بشراخانم زاهدي نیسیاني 
فرزند علي اكبر نسبت به بیست حبه و چهل و هشت پنجاه و سوم حبه مشاع باستثناء 
بهای اعیانی سه بیســتم آن از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 110/80 
مترمربع پالك شماره 3437 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
17- رای شماره 6020 مورخ 95/4/16 هیات دوم  خانم ساره صادقي نیسیاني فرزند 
محمدعلي نســبت به پنجاه یك حبه وپنج  پنجاه و سوم حبه مشــاع   باستثناء بهای 
اعیانی سه بیستم آن از72 حبه ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 110/80 مترمربع 
پالك شماره  3437 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
18- رای شــماره 7730 مورخ 95/5/24 هیات دوم  آقاي اسداله توكلي فرزند علي 
نسبت به  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 107/54 مترمربع پالك شماره 385فرعي 
از 4348اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
19- رای شماره 6942 مورخ 95/4/30 هیات اول  خانم ملیحه دهخدا فرزند صادق 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193/14 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
3748 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
20- رای شــماره 6826 مورخ 95/4/29 هیات اول خانم مهري جهان دهخدا فرزند 
صادق نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 177/98 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره  3748 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
21- رای شماره 6824 مورخ 95/4/29 هیات اول  آقاي حسین دهخدا فرزند صادق 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 593/94 مترمربع مفروزی از پالك شماره  
3748 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
22- رای شماره 8732 مورخ 95/6/27 هیات اول  آقاي تقي سعیدي زاده اصفهاني  
فرزند كریم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 142/5 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره  3618 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
23- رای شماره 7727 مورخ 95/5/24 هیات دوم  آقاي یوسف عطائي كچوئي فرزند 
علي فتح نسبت به ششدانگ یکباب خانه سه طبقه  به مساحت 91/05 مترمربع پالك 
شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 

موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین كریمی خریداری شده است
24- رای شــماره 8733 مورخ 95/6/27 هیات اول آقاي حسن كریمي انداني فرزند 
عبدالرحمن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 131 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 55 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
25- رای شماره 6904 مورخ 94/9/24 هیات دوم  آقاي سعید فتحي فرزند نیازعلي 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 151/70 مترمربع پالك شماره 
2955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
26- رای شماره 8782 مورخ 95/6/28 هیات اول آقاي جواد روغني فرزند منصور 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب ساختمان به مساحت 81/09 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 78 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

27- رای شماره 8844 مورخ 95/6/29 هیات اول آقاي رسول روغني فرزند منصور 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب ساختمان به مساحت 81/09 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 78 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
28- رای شــماره 8848 مورخ 95/6/29 هیات اول خانم زهرا رحیم حالج سیچاني 
فرزند حیدر علي نسبت به ســه دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
248/66مترمربع پالك شماره فرعي از 2552 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

29- رای شماره 8852 مورخ 95/6/29 هیات اول خانم مرضیه ذهبیون فرزند كمال 
نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 248/66 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره  2552 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
30- رای شــماره 7999 مورخ 95/5/30 هیات اول خانم زیبا كاظمي فرزند جمشید 
نسبت به 15/80  سهم از 190 سهم ششدانگ به مساحت 191/03 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان  احد از ورثه جمشید كاظمی محرز گردیده است
31- رای شــماره 7985 مورخ 95/5/30 هیات اول  خانم خانــم جان كاظمي فرزند 
غالمرضا نسبت به 32 ســهم مشاع از 190 ســهم ششدانگ یکباب ســاختمان به 
مســاحت 191/03 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 341 فرعي از 5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه جمشید كاظمی 

مفروز گردیده است
32- رای شماره 7997 مورخ 95/5/30 هیات اول  خانم زهرا كاظمي فرزند جمشید 
بر 15/80 سهم از 190 سهم ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 191/03 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 

ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه جمشید كاظمی مفروز گردیده است
33- رای شماره 8003 مورخ 95/5/30 هیات اول  خانم زهره كاظمي فرزند جمشید 
بر 15/80 سهم از 190 سهم ششدانگ به مساحت 191/03 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان احد از ورثه جمشید كاظمی مفروز گردیده است
34- رای شماره 8000 مورخ 95/5/30 هیات اول  خانم زینت كاظمي فرزند جمشید 
نسبت به 15/80سهم از 190 سهم ششدانگ به مساحت 191/03 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان احد از ورثه جمشید كاظمی مفروز گردیده است
34- رای شماره 7987 مورخ 95/5/30 هیات اول آقاي محمد صادق كاظمي فرزند 
جمشید نسبت به 63/20 سهم از 190 سهم ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
191/03 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره 341 فرعــي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  احد از ورثه جمشید كاظمی مفروز 

گردیده است
35- رای شــماره 8002 مورخ 95/5/30 هیات اول آقاي حیدرعلــي كاظمي فرزند 
جمشید نسبت به31/60 سهم از 190 سهم ششدانگ  به مساحت 191/03 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 

ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه جمشید كاظمی مفروز گردیده است
36- رای شماره 4700 مورخ 95/5/30 هیات اول  آقاي عبداهلل عبداللهي خراجي فرزند 
نگهدار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 199/06 مترمربع مفروزی از  پالك 
شــماره 351 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
37- رای شــماره 7612 مورخ 95/5/23 هیات اول  آقاي حســن امیري باغبادراني 
فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 83/5 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 4509 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
38- رای شــماره 7492 مورخ 95/5/20 هیات اول  آقاي  فضل اله غیبي مهر آبادي 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/58  مترمربع مفروزی از  
پالك شــماره 381 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای میرزا باقر وحیدی 

خریداری شده است
39- رای شماره 20285 مورخ 94/12/14 هیات دوم  آقاي  سیدمحمد هاشمي فرزند 
سیدمرتضي نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 252 مترمربع پالك شماره1 
فرعي از4678 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
40- رای شماره 8829 مورخ 95/6/29 هیات اول   آقاي علیرضا غضنفرپور فرزند 
مرتضي نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 78/28 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 3060 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
41- رای شــماره 7513 مورخ 95/5/21 هیات اول خانم رضوان حسن نژاد فرزند 
غالمعباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 167/5 مترمربع پالك 
شــماره 52 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
42- رای شماره 7614 مورخ 95/5/23 هیات اول آقاي حسن رحیمي فرزند غالمرضا  
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 187/09 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
43- رای شــماره 7509 مورخ 95/5/21 هیات اول آقاي علیمراد شعاعي جونقاني 
فرزند میرزاآقا نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 60/35 مترمربع 
مفروزی از پــالك 2958 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
44- رای شــماره 6635 مــورخ 95/4/24 هیــات دوم  آقاي محمد حســین قائدي 
فرزندعظیم نســبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 86/24 مترمربع 
پالك شــماره 736فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد علی سعید 

زاده خریداری شده است
45- رای شــماره 15483 مورخ 94/8/23 هیات اول  آقاي رحمت اله رضائي فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/93 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 2199 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
46- رای شــماره 6941 مورخ 95/4/30 هیات اول  آقاي شاهپور كریمي بختیاري 
فرزند سهراب نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127/35 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 349 فرعي از 5000-اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
47- رای شــماره 8036 مورخ 95/5/31 هیات اول  آقاي هادي انصاري بني فرزند 
خدابخش نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/51 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب كه به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از آقای سید امیر لطفی خریداری شده است
48- رای شماره 20488 مورخ 94/12/20 هیات دوم  خانم ناهید آقا شریفي فرزند 
محمد جواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
97/61مترمربع پالك شماره143 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای اصغر 

توكلی دستجردی خریداری شده است
49- رای شماره 7493 مورخ 95/5/20 هیات اول خانم سکینه نیك بخت دستجردي 
فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/33 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 230 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان  احد از ورثه خانم نصرت ایزدی دستجردی محرز گردیده است
50- رای شــماره 7504 مورخ 95/5/21 هیات اول  خانم فاطمــه اصالني چقورتي  
فرزند یداله نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 223/75 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 151-فرعي از4483  اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری 

خریداری شده است
51- رای شماره 7617 مورخ 95/5/23 هیات اول  آقاي حسین چلمقاني فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 165/28 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
1613 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
52- رای شــماره 7756 مورخ 95/5/26 هیات اول  خانم اقدس سلماني دستجردي 
فرزند حسیننسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183/75 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 133 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
53- رای شــماره 7757 مورخ 95/5/26 هیات اول  آقاي اصغــر بیات  فرزند كریم 
نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 183/75 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 133 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
54- رای شــماره 8353 مورخ 95/6/13 هیات اول شــهرداري اصفهان نســبت به 
ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 279/13 مترمربع مفروزی از پالكهای 
شــماره331و52و221و314 فرعي از 4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
55- رای شــماره 8749 مــورخ 95/6/27 هیــات اول  آقاي وحید عباســي فرزند 
محمدقاســم نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 52/69 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 297و 295/ 4348  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان  كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای نظرعلی تشنیزی 

خریداری شده است
56- رای شــماره 8362 مــورخ 95/6/13 هیات اول  آقاي محمدحســین رحیمیان 
دستجردي فرزند یداهلل نســبت به 8 سهم مشاع از 117 ســهم ششدانگ ساختمان 
به مساحت 403/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره4434 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گردیده است
57- رای شــماره 8358 مورخ 95/6/13 هیات اول  آقاي فتح اله قاني فرزند عبداهلل 
نسبت به33 سهم مشاع از 117 سهم ششدانگ ساختمان به مساحت 403/5 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 4434 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
58- رای شماره 8359 مورخ 95/6/13 هیات اول آقاي حشــمت اله قاني دهکردي 

فرزند عبداهلل نسبت به 35 سهم مشــاع از 117 سهم ششدانگ ساختمان به مساحت 
403/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4434 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

59- رای شــماره 8361 مورخ 95/6/13 هیات اول آقاي سیدتقي فیاض دستجردي 
فرزند سیدقاسم نسبت به 8 سهم مشاع از 117 سهم ششدانگ ساختمان به مساحت 
403/5 مترمربع مفروزی ازپالك شماره 4434 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

60- رای شــماره 8360 مورخ 95/6/13 هیات اول آقــاي امیرمحمد قاني دهکردي 
فرزند شکراله نسبت به 8 سهم مشــاع از 117 سهم ششدانگ ساختمان به مساحت 
403/5 مترمربع پالك شماره 4434 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
61- رای شماره 8646 مورخ 95/6/24 هیات اول خانم روح انگیز قاسمي نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117/32 مترمربع مفروزی از پالك شماره 491 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
62- رای شماره 7420 مورخ 95/5/19 هیات اول خانم طاهره اسدي فرزند خداداد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 131/5مترمربع مفروزی از پالك 
شماره فرعي از 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
63- رای شــماره 13808 مورخ 94/7/19 هیات اول آقاي غالمرضا وزیري فرزند 
عباسعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 149/62 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 1فرعي از3600اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای رضا دهخدا خریداری 

شده است
64- رای شماره 9754 مورخ 95/7/28 هیات اول خانم زهرا حیدري فرزند محمدعلي 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 26/19 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره از 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
65- رای شــماره 9851 مورخ 95/7/29 هیات اول خانم فرزانه فالح پور ســیچاني 
فرزند حسین نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
244/14 مترمربــع مفــروزی از پالك شــماره3 فرعــي از2817 اصلــي و پالك 
2829/1واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
66- رای شــماره 9855 مورخ 95/7/29 هیات اول  آقاي مجید شاه زمان سیچاني 
فرزند محمود نسبت به چهار دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
244/14 مترمربع مفروزی از پالك شــماره3 فرعي از2817 اصلي و پالك 2829/1 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
67- رای شماره 10067 مورخ 95/8/8 هیات اول آقاي محمد اسدي اقبالغي فرزند 
صفرعلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 63/10 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره100 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای عباس دادخواه 

خریداری شده است
68- رای شــماره 7432 مورخ 95/5/19 هیات اول  آقاي هوشنگ فرزانه جونقاني 
فرزند علي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/31 مترمربع مفروزی پالك 
شــماره 306 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
69- رای شــماره 6026 مورخ 95/4/16 هیات دوم  آقاي احمد عمراني فرزند باقر 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 100/27 مترمربع پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
70-  رای شماره 8743 مورخ 95/6/27 هیات اول خانم نرگس عالي پور هفشجاني 
فرزند صولت نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 85/91 مترمربع پالك 
شــماره فرعي244 از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد حسین غضنفری 

خریداری شده است   
71- رای شماره 5387 مورخ 95/4/9 هیات اول آقاي  محمود زماني چریاني فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 240/14 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 10 فرعي از 1774 اصلي واقع در اصفهان بخــش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حسن سلطانی وشاره 

خریداری شده است   
72- رای شماره 9069 مورخ 95/7/5 هیات دوم آقاي حسن مغروري فرزند مهدي 
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 121/04 مترمربع پالك شماره 9 فرعي 
از1964 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
73- رای شــماره 9725 مورخ 95/7/28 هیــات اول  آقاي محمدعلــي داتلي بیگي 
قمشلوئي فرزند عبدالعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/88 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره82 و 83 و 84 فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم 

اقدس مهندس دستگردی خریداری شده است   
74- رای شماره 9652 مورخ 95/7/25 هیات اول  خانم زهرا هاشمي دنبه فرزند آقا 
رسول نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/82 مترمربع مفروزی از  پالك 
شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد حســین رحیمی دنبه خریداری 

شده است
75- رای شماره 9866 مورخ 95/7/29 هیات اول  آقاي علي سلماني كلمه خواراني 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 649/6 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 158 فرعي از 2251 اصلي و پالك 2251/157واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 350 متر مربع از پالك 2251/157 مع الواسطه 
از طرف آقای رمضان اباذری به آقای علی سلمانی واگذار و مابقی در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
76- رای شــماره 8571 مورخ 95/6/22 هیات دوم  خانم اشــرف مستقاثي فرزند 
مرتضي نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه بــه مســاحت 29/55 مترمربع پالك 
شــماره340 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سیف اهلل یزدانی بروجنی 

خریداری شده است
77- رای شماره 2987 مورخ 95/2/14 هیات اول  آقاي حسین سلیماني چقاهستي 
فرزند سلطان مراد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 111/70 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از 3040 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد ابراهیم 

هادیان خریداری شده است
78- رای شماره 9755 مورخ 95/7/28 هیات اول  خانم الله حسن نژاد فرزند اصغر 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 123/20 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره3 فرعي از4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم ربابه رمضانی دستجردی 

خریداری شده است
79- رای شــماره 8756 مورخ 95/6/27 هیــات اول  آقاي حجت الــه ندیمي فرزند 
درویشعلي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 58/03 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 90 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مصطفی بذر افشان 

خریداری شده است
80- رای شــماره 8869 مورخ 95/6/30 هیات دوم  آقــاي ابوالفضل مظفري مقدم 
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 132/82 
مترمربع پالك شماره133 فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای باقر حسن 

نژاد خریداری شده است
81- رای شماره 8870 مورخ 95/6/30 هیات دوم  خانم اكرم سلیماني حسن آبادي 
فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 132/82 
مترمربع پالك شماره133 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای باقر حسن 

نژاد خریداری شده است
82- رای شــماره 9676 مورخ 95/7/26 هیات اول  آقاي محمد ناطقي فرزند هدایت 
اله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 105/43 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره69 و 67  فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای رمضان قربانی دستجردی 

خریداری شده است 
83- رای شــماره 9570 مورخ 95/7/19 هیات دوم  آقاي واغارشــاك طوروسیان 
درختکي فرزند سلطان نسبت به  ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 37/5 
مترمربع پالك شماره 2245 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عطاء اهلل آقائی خریداری 

شده است  
84- رای شماره 9854 مورخ 95/7/29 هیات اول  خانم اكرم كیواني هفشجاني فرزند 
مرتضي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132/52 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 

موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد مختاری خریداری شده است  
85- رای شماره 9875 مورخ 95/7/29 هیات دوم خانم گوهرتاج شریفي فرزند حسن 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 165/88 مترمربع پالك شماره 2961 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/7

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/9/22 
م الف: 26666 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
9/258 شــماره صادره : 1395/43/307770 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه پالك شماره 32/1135 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام آقای علی مارانی ش، ش 11 فرزند محمود در جریان ثبت اســت 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینك بنا به دســتور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 95/10/15 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار: 1395/9/22 م الف: 28618 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب 

اصفهان ) 146 كلمه، 2 كادر(  
تحدید حدود اختصاصی

 9/259 شــماره صــادره : 1395/43/306534 نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود 
ششــدانگ ســاختمان پــالك شــماره 40/3627 واقــع در بخــش 14 ثبــت 
اصفهــان كه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتی بــه نــام آقای علــی اكبــر كیقبادی 
لمجیــری، ش.ش 34 فرزنــد رجبعلــی در جریــان ثبــت اســت و عملیــات 
تحدید حــدود قانونــی آن بــه عمل نیامــده اســت. اینك بنا به دســتور قســمت 
اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدید حــدود پالك 
 مرقــوم در روز چهارشــنبه مــورخ 95/10/15 ســاعت 9 صبح در محل شــروع 
و به عمل خواهد آمــد، لذا به موجب ایــن آگهی به كلیه مجاوریــن اخطار می گردد 
كه در روز و ســاعت مقــرر در این آگهــی در محل حضــور یابنــد و اعتراضات 
 مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1395/9/22 م الف: 28616 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان ) 146 كلمه، 2 كادر(  
ابالغ رای

9/239 كالســه پرونده: 522/95 شــماره دادنامه: 740-95/8/15 مرجع رسیدگی: 
 شــعبه 26 شــورای حل اختالف اصفهــان، خواهان: رســول صادقی به نشــانی

 اصفهان خ كاشــانی روبروی بیمارستان كاشانی شركت كاوشــگرایانه،  خوانده: 
حجت ا... كاظمی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونــده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست رســول صادقی به طرفیت 
حجت ا.... كاظمی به خواســته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریــال وجه یك فقره چك 
به شــماره 669951-94/6/25 عهده بانك ملی به انضمام خســارات دادرســی و 
تاخیر تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه اصول مســتندات دعوی و 
اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار كافی در جلســه شــورا حاضر نشــده 
و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهــان ایراد و تکذیبی به عمــل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می كند. 
علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به اســتناد مــواد 198 ، 519، 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده بــه پرداخت مبلــغ 60/000/000 ریال  به عنوان اصل خواســته و پرداخت 
1/745/000 ریال  به عنوان خسارت دادرســی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه  
از تاریــخ )94/6/23(  لغایت زمان وصــول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانك 
مركزی در حق خواهان صــادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شــعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی 
 ظرف بیســت روز قابل تجدیــد نظر خواهــی در محاكم عمومــی حقوقی اصفهان 
 می باشد.  م الف:28425 شعبه 26 مجتمع شــماره یك شورای حل اختالف اصفهان

) 281 كلمه، 3 كادر(
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9510420350700413 اجراییــه: شــماره   9 /240
9409980350700954 شــماره بایگانــی شــعبه:941070 بموجب درخواســت 
اجــراي حکــم مربوطــه بــه شــماره 9510090350703811 و شــماره دادنامه 
مربوطــه 9509970350700551  محکــوم علیهــم 1- غالمرضا حاجــی علیزاده 
2- علیرضا حاجی علیزاده هر دو فرزند محمد حسن متضامنًا محکومند به پرداخت 
مبلــغ 400/000/000 ریال اصل خواســته و مبلــغ 10/800/000 ریــال بابت حق 
 الوكاله وكیل و مبلغ 12/850/000 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خســارت

 تاخیــر تادیــه از سررســید 94/9/10 تا زمان اجــرای حکم وفق شــاخص تغییر 
قیمتهای ســاالنه اعالمی بانك مركزی جمهوری اســالمی ایران در حق محکوم له 
محمدرضا آشتی جو فرزند محمد حسن به نشانی اصفهان خ 4 باغ خواجو خ شهدای 
خواجو جنب كوچه شــهید موذنی بر خیابان ســاختمان 4 طبقه 4 بــه وكالت زهرا 
 نایب صادقی فرزند هادی به نشــانی اصفهان فلکه فیض خیابــان فیض جنب بانك 
صادرات مجتمع نگین طبقه ســوم واحد 11 و نیز پرداخت حــق االجرای دولت در 
حق صنــدوق دولت )رای غیابی اســت(. محکــوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد.3- مالــی معرفی كند كه 
اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز كلیه اموال خود را شــامل تعــداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بــر میزان وجوه 
نقدی كه به هر عنــوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتبــاری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذكور و كلیه اموالی كه او به هر نحو 
نزد اشــخاص ثالث دارد و كلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذكور از زمان یك ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعــالم كامل صورت اموال بــه منظور فرار 
 از اجرای حکم، حبس تعزیری درجــه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای

 احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحــوه اجــرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقــال مــال به دیگــری به هــر نحو بــا انگیــزه فــرار از ادای دین به 
نحوی كــه باقیمانده امــوال بــرای پرداخت دیون كافی نباشــد موجــب مجازات 
تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصــف محکوم به یا هــر دو مجازات 
می شــود )مــاده 21 قانون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچه 
صورت امــوال پــس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیــه از زندان 
منوط به موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقه یــا معرفی كفیل توســط محکوم علیه 
 خواهد بــود )تبصــره 1 مــاده 3 قانون نحــوه اجــرای محکومیت مالــی 1394(. 
م الف: 28420 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 459 كلمه، 5 كادر(  

تحدید حدود اختصاصی
9/252 شــماره صادره : 1395/43/304387 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب ســاختمان پالك شــماره 31/9586 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام مصطفی قاسمی رزوه ء فرزند بهرامعلی در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینك بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 95/10/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه 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: 1395/9/22 م الف: 28578 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 

) 144 كلمه، 2 كادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9510100354505643 ابالغنامــه:  شــماره   9 /250
9509980365501134 شــماره بایگانی شعبه: 951215  شــاكی محمد میر افشار 
فرزند جمشید شکایتی علیه  آقای رضا احمدی دائر بر تهدید تخریب توهین و ضرب 
و جرح  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسیدگی به 
 شعبه 119 دادگاه كیفری دو شهر  اصفهان ) 119 جزایی سابق( واقع در اصفهان-

 خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســتری كل استان اصفهان- 
 طبقه 2 اتــاق شــماره 222  ارجاع و بــه كالســه 951215  ثبت گردیــده كه وقت

 رسیدگی آن  1395/11/16 و ســاعت 8/30 تعیین شده اســت و نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی كیفری مراتب یك 
نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتشــار محلی طبع و نشــر می شود و از متهم 
دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:28417 
 شــعبه 119 دادگاه كیفــری دو شــهر اصفهــان ) 119 جزایی ســابق( ) 164 كلمه

، 2 كادر(  
فقدان سند مالکيت

 9/260 شــماره صــادره: 1395/43/308188 نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت 
دو دانگ مشــاع از ششــدانگ پالك ثبتــی شــماره 1533 فرعــی از 5 اصلی واقع 
در بخــش 14 اصفهــان ذیــل ثبــت 13437 در صفحــه 480 دفتــر امــالك جلد 
99 به نام زهــرا نصری نصرآبــادی تحت شــماره چاپی مسلســل 060411 الف 
16/89 ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت ســپس نامبرده با ارائه درخواســت 
كتبــی بــه شــماره وارده 25019782 مــورخ 1395/09/16 به انضمــام دو برگ 
استشــهادیه محلــی كــه امضــا شــهود آن ذیــل شــماره 18453 بــه گواهــی 
دفترخانه 337 اصفهان رســیده اســت مدعی اســت كه ســند مالکیت آن به علت 
 جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواســت صــدور المثنای ســند مالکیت ملك

 فوق را نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره یك اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شــود چنانچه كســی مدعی انجام معامله نسبت 
 به ملك مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی

 ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا 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 كننده 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: 28658 اداره ثبت اسناد و امالك غرب 

استان اصفهان ) 231 كلمه، 3 كادر(  
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پیشنهاد سردبیر: 
خانواده، اصلی ترین نقطه آغاز شکل گیری جامعه  است

اخبار

قائم مقام ستاد برگزاری دوازدهمین جشــنواره ملی تئاتر مهر 
کاشــان از اجرای 25 اثر نمایشی در این جشــنواره در دو قالب 

تئاتر صحنه ای و خیابانی خبر داد.
مجتبی رضازاده با اشاره به آغاز این جشــنواره اظهار کرد: این 
جشــنواره تا 29 آذرماه در فرهنگســرای مهر سازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری کاشان برگزار می شــود و هنرمندان سراسر 
کشــور به مدت یک هفته به ارائه آثار نمایشی خود در دو گونه 
تئاتر صحنه ای و خیابانی می پردازند. وی حضور 15 اثر نمایشی 
در قالب صحنه ای را در جشــنواره دوازدهم یادآور شد و افزود: 
در این بخش کاشــان با چهار اثر، تهران با دو نمایش و شهرهای 
اراک، همدان، قزوین، اندیمشــک، بناب، یزد، بهبهان، گرگان و 
بروجرد هر کدام با یک اجرا در این جشــنواره حضور دارند.قائم 
مقام ستاد برگزاری دوازدهمین جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان 
به اجرای 10 اثــر در بخش نمایش خیابانی نیز اشــاره و عنوان 
کرد: مناطقی چون اهواز و تفرش با دو اثر و شــهرهای اصفهان، 
اراک، خرمشهر، مالیر، بروجرد و کرج هر کدام با یک نمایش در 

این جشنواره شرکت می کنند.

تودیــع و معارفه مدیرآبفــای برخــوار و دولت آبــاد باحضور 
مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان، فرماندار، شــهردار، رییس 
بنیاد شــهید و رییس هیئت امنای منطقه صنعتی شهرســتان 
برخوار برگزار شد.مدیرعامل شــرکت آبفای استان اصفهان در 
جلســه تودیع و معارفه مدیر آبفای برخوار که با حضور مقامات 
شهرســتان برگزارشد به اهمیت خدمات رســانی هرچه بهتر و 
سریع تر به مشترکین پرداخت و گفت: به منظور خدمات رسانی 
بهتر به مردم این شهرســتان اجرای شــبکه فاضالب دستگرد، 
خــورزوق و دولت آباد با ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در 

دستور کار قرار گرفت.
مهندس هاشــم امینی گفت: به رغم تنگناهــای مالی، تالش 
می شود خدمات شرکت آبفا در سراسر استان توسعه یابد و بدین 
منظور از تمام ظرفیت ها استفاده می شــود. به طوری که مقرر 
شد در شــهرهای دســتگرد، خورزوق و دولت آباد با استفاده از 

ماده واحده تبصره 3 ، شبکه فاضالب در آنها اجرا گردد.
وی به اهمیت استفاده از پساب اشاره کرد و اعالم داشت: کمبود 
منابع آبی، حقیقتی غیرقابل انکار اســت؛بنابراین مسئوالن این 
شهرستان برای آبادانی و برخورداری از فضای سبز چاره ای جز 

استفاده از پساب ندارند؛ چرا که منابع آبی بسیار محدود است.
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شــرکت آبفای استان اصفهان 
بر مدیریت مصرف آب تاکید کرد و بیان داشت: برای داشتن آب 
شرب پایدار باید مصرف آب مدیریت شــود در غیر این صورت 
متقاضیان آب نمی توانند در تمام ســاعات شبانه روز آب مورد 

نیازشان را در اختیار داشته باشند.

اجرای 25 نمایش 
در جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد:

اجرای شبکه فاضالب در شهرهای 
دستگرد، خورزوق و دولت آباد

کشاورز روستای سرآسیاب بادرود ،500 متر باغ انار خود 
و همچنین 10 دقیقه آب چاه عمیق مزرعه اســدآباد را 

جهت عمران امامزاده آقا علی عباس )ع( وقف کرد.
حجت االسالم علیرضا محلوجی از ثبت یک وقف جدید 
برای عمران امامزاده آقا علی عباس)ع( خبر داد و گفت: 
حسین مشربی بادی، کشاورز روستای سرآسیاب بادرود 
مقدار 500 متر باغ انار خــود و همچنین 10 دقیقه آب 
چاه عمیق مزرعه اسدآباد که ارزش آن 400 میلیون ریال 
اســت را جهت عمران امامزاده آقا علی عباس )ع( وقف 
کرد. وی همچنین از راه اندازی واحد مشــاوره وقف خبر 
داد و تصریح کرد: این واحــد در اداره اوقاف روزانه آماده 
مشاوره به واقفان و عالقه مندان به بحث وقف است.رییس 
اداره اوقاف و امور خیریه بادرود گفت: بیشــتر امور وقفی 
در بادرود به بحث روضه خوانی حضرت امام حسین )ع( 
مربوط است و در چند ســال اخیر هم تعدادی از واقفان 
 ملک یا مال خود را بــرای امامزاده آقا علــی عباس )ع( 
وقــف کرده اند.محلوجی گفت: وقــف از افتخارات دین 
اســالم اســت و به  طور غیرمســتقیم در قرآن و به  طور 
مســتقیم در ســیره پیامبر )ص( و ائمه )ع( به آن توجه 
فراوان شــده که می تواند به  عنوان میراثی ماندگار برای 

واقف محسوب شود.

معاون فرماندار تیران و کرون گفت: بر اســاس سرشــماری 
نفوس و مســکن، جمعیت ایــن شهرســتان از 72 هزار نفر 
گذشت.عبدا...بنهری افزود: شهرستان تیران و کرون 26 هزار 
خانوار دارد که در این سرشــماری اطالعات آنها ثبت شد.وی 
اضافه کرد: بیش از هفت هــزار خانوار از این تعداد در شــهر 
تیران و مابقی در روســتاها و بخش های دیگر ساکن هستند.

وی بیان کرد: طرح آمارگیری نفوس و مســکن در شهرستان 
تیران و کرون با 22 مامور، چهار نفر کارشــناس مسئول، یک 
نفر نیروی مســتقر در مرکز و یک معاون فنی اجرا شد که به 
طور متوســط هر مامور یکهزار و200 خانوار را سرشــماری 
کرد. معاون فرماندار تیران و کرون ادامه داد: این اطالعات در 
اختیار سازمان آمار و اطالعات کشور قرار گرفت تا برنامه های 
الزم در این خصوص انجام شود.شهرســتان تیــران و کرون 
در 45کیلومتــری غرب اصفهــان قرار گرفته اســت.بیش از 
 45 درصــد از جمعیت تیــران و کرون به صــورت اینترنتی

 سرشماری شدند.

 محســن گالبی با اشــاره به تشــکیل انجمــن فانوس های
 همیشه بیدار در شــهرضا در راســتای حمایت از کودکان، 
اظهار کرد: این انجمن دارای چهار کمیته آموزشی، حقوقی 
و قضایی، مالــی و پشــتیبانی، اقتصادی اســت و در حوزه 
روان شناختی و پزشــکی کار می شــود. وی با بیان اینکه با 
همکاری هــالل احمر خدمــات روان شــناختی رایگان به 
کودکان آسیب دیده ارائه می شود، بیان کرد: براساس تعالیم 
دینی و اسالمی خانواده به عنوان اصلی ترین و مهم ترین نقطه 
آغاز شکل گیری جامعه است. فرماندار شهرضا با بیان اینکه 
جلســات مختلفی پیرامون مبحث خانواده برگزار می شود، 
افزود: مهم ترین دوره ای که شــخصیت افراد شکل می گیرد 
دوره کودکی، نوجوانی و جوانی است. گالبی با اشاره به اینکه 
نقش والدین به ویژه در شــکل گیری شخصیت کودک بسیار 
مهم اســت، عنوان کرد: نقش مادر در راستای مثبت یا منفی 
بودن شخصیت کودک بسیار موثر است. وی با اشاره به نقش 
مهم آموزش وپرورش در شــکل گیری شــخصیت کودک، 
گفت: باید ســرفصل جرائم و بزهکاری های قشر دانش آموز 
برای مدیریت آموزش وپرورش ارســال شود تا در کارگاه های 
آموزشــی برای والدین مدنظر قرار گیرد. فرماندار شهرضا با 
بیان اینکه جهل به قانون در بیشــتر پرونده های دادگستری 

مشخص است، بیان کرد: اطالع رسانی در زمینه انواع آسیب ها 
و جرم ها بســیار مهم و ضروری اســت.محمد محسنی اژیه 
قاضی دادگســتری شهرضا نیز در این جلســه، با بیان اینکه 
دولت ها در ســطح ملی و بین المللی قوانینــی در این رابطه 
وضع کرده اند، اظهار کرد: شــاکله شــخصیت افراد در دوره 

کودکی و نوجوانی شکل می گیرد.
وی با اشــاره بــه عضویــت جمهوری اســالمی ایــران در 
»کنوانســیون بیــن المللی حقــوق کودک« عنــوان کرد: 
درگذشــته ماهیت بزهکاری کودکان و نوجوانان رفتارهای 
خالف منطبق بــا روح جوانی بــود و نوعی بازی محســوب 
می شــد؛ اما امروز بر اســاس قوانین جدید، ارتکاب جرائمی 
مشابه جرائم بزرگساالن و گاه خشونت بارتر از سوی کودکان، 
جرم انگاری نشده است، این در حالی است که کلیه اشخاص 
زیر 18 سال به عنوان کودک تلقی می شوند. وی با بیان اینکه 
»طفل بزهکار فردی اســت که قبل از رسیدن به 18 سالگی 
مرتکب جرم  شود« گفت: از سال 92 قانون مجازات اسالمی 
زمینه ایجاد تغییرات ساختاری در رابطه با رسیدگی به جرائم 
اطفال بزهکار را فراهم کرد.قاضی دادگستری شهرضا گفت: 
در قانون جدید مجازات اسالمی ماده 146 به عنوان یک ماده 
مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ اختصاص 

داده شده اســت. محسنی اژیه با اشــاره به اینکه مسئله سن 
بلوغ در قانون جدید مجازات اسالمی پیش بینی شده و ماده 
147، سن بلوغ برای دختران و پســران را به ترتیب 9 سال و 
15 سال تمام قمری تعیین کرده است، بیان کرد: اطفال 9 تا 
12 سال اگر مرتکب جرائم تعزیری شــوند دادگاه درباره این 
دسته از اطفال مطابق ماده 87 قانون جدید، اقدامات تامینی 

و تربیتی در نظر خواهد گرفت. 
وی با بیان اینکه اگر بسیاری از عوامل جرم زا به والدین گوشزد 
شود سبب اصالح آن می شــود، افزود: نهادهای اطالع رسانی 
و آموزش و پرورش نقش موثــری در این زمینه دارند. فاطمه 
شبانی کارشناس امور روانشناسی اورژانس اجتماعی شهرضا 
نیز در این جلســه با بیــان اینکه طرح اورژانــس اجتماعی 
از ســال 88 و همزمان با سراسر کشور در شــهرضا اجرا شد، 
اظهار کرد: بیشــتر فعالیت ها و خدمــات در حیطه مداخله 
بحران های فــردی، خانوادگی، اجتماعــی و کاهش طالق و 
کودک آزاری اســت. وی در خصوص معرفی مددجویانی که 
از خدمات اورژانس 123 اســتفاده می کنند، گفت: زوج های 
دارای اختالفــات خانوادگــی، زوج های در آســتانه طالق، 
کودکان خیابانی و آزار دیده جــزو گروه های هدف این مرکز 
هســتند. کارشــناس امور روانشناســی اورژانس اجتماعی 
شــهرضا، یکی از مهم ترین حوزه های فعالیــت این مرکز را 
فعالیت در حیطه کودکان و نوجوانان دانســت و عنوان کرد: 
کودکان حتی پیش از تولد هم در معرض آســیب هســتند، 
خشونت آگاهانه یا ناآگاهانه نســبت به زن باردار یکی از انواع 
آسیب ها قبل از تولد تلقی می شود که می تواند منجر به صدمه 
و مرگ جنین شود. وی همچنین درباره مهم ترین آسیب های 
اجتماعی کودکان در شهرستان شهرضا گفت: کودک آزاری، 
 ترک تحصیل، اعتیاد، ســرقت، کودکان کار و خیابانی جزو

 مهم تریــن آســیب های اجتماعی این کودکان محســوب 
می شوند. کارشــناس امور روانشناســی اورژانس اجتماعی 
شــهرضا با اشــاره به انجام برخی از انواع کــودک آزاری در 
سنین 2 تا 12 ســال، عنوان کرد: در این سن کودک آزاری 
محدوده وسیعی از آســیب های اجتماعی را شامل می شود 
که شامل کودک آزاری جسمی، کتک زدن، عاطفی و روانی، 
کودک آزاری از نوع غفلت و مسامحه، فراهم نکردن نیازهای 

کودک و کودک آزاری جنسی می شود. 
شبانی افت تحصیلی، ترک تحصیل، پرخاشگری های فردی 
و اجتماعــی، خیابانی شــدن و بروز بیماری هــای روانی در 
کودکان را از نتایج کودک آزاری برشــمرد و افزود: در سنین 
12 تا 18 ســال کودکان جذب فضاهای مجازی و دوســتان 
ناباب می شوند. فرار از مدرسه یا منزل، اعتیاد کودک، جذب 

باندهای تبهکاری و خودکشی از آسیب های این سنین است.   
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فراهم کرد

فقدان سند مالکیت
9/261 شــماره صادره:1395/14/307684 نظر به اینکه ســند مالکیت آقای 
محمد ســمیعی پالک ثبتی شــماره 3 و 6 فرعی از 2036 اصلی واقع در بخش 
2 ثبت خوانســار ذیل ثبــت 4146 در صفحه 427 دفتر امالک جلــد 17 به نام 
آقای محمد ســمیعی تحت شــماره چاپی مسلســل 108320 ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
951409701146408 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود 
آن ذیل شماره 28814 به گواهی دفترخانه 5 خوانسار رسیده ا ست مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابجایی/ سرقت/ سهل انگاری مفقود گردیده است 
و درخواست 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 الف: 371 امامی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)238 کلمه، 3 کادر(
احضار متهم

9/251 در پرونده کالســه 950084 ب 25 این بازپرسی در خصوص شکایت 
خانم گوهر صالحی علیه رسول حبیب الهی فرزند حسین به اتهام کالهبرداری 
تحت تعقیب می باشد. نظر به این که متهم فوق مجهول المکان می باشد و وقت 
رسیدگی پرونده یک ماه پس از نشر آگهی تعیین گردیده است، بدین وسیله به 
تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در و 
قت مذکور ) یک ماه پس از نشر آگهی( جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی 
در این بازپرسی حاضر شوند در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ 
تصمیم خواهد شــد. م الف: 28426 شعبه 25 بازپرســی دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان ) 112 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100352410657 شــماره پرونــده:  /249
9509980352400566 شــماره بایگانی شــعبه: 950713  خواهان/ شاکی 
غالمرضا خواجه گیلی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم مازیار رامین  
به خواســته اعســار از پرداخت هزینه دادرســی  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 24 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352  ارجاع و به 
کالسه 9509980352400566 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/20 
و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:28423 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 172 

کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100350307565 شــماره پرونــده:  /248
9509980350300464 شــماره بایگانی شــعبه: 950581  خواهان/ شاکی 
سعید شیخ االســالم  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم مهین نم نمات و 
عباس حیدر زاده  به خواســته جلب ثالث ) مالی منقول و غیرمنقول( و اعسار 
از پرداخت هزینه دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی بــه شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان واقــع در اصفهــان خ چهار بــاغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 305  ارجاع و به کالسه 
9509980350300464 ثبــت گردیــده که وقت رســیدگی آن  1395/11/24 
و ساعت 9 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان مهین 
نم نمات و عبــاس  حیــدرزاده  و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانــون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی 
 و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکــی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:28419 شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 190 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510106837203654 شــماره پرونــده:  /247
9509986837201249 شــماره بایگانــی شــعبه: 951279  خواهان زینب 
لیاقتی دادخواستی به طرفیت  خوانده رامین شهنی میدانی به خواسته مطالبه 
مهریه و اعسار از پرداخت هزینه دادرســی و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 
 12 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه دوم اتاق 
216  ارجاع و به کالسه 9509986837201249 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/11/03 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگی حاضر گردد. م الف:28416 شــعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان) 174 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510106837203655 شــماره پرونــده:  /246
9509986837201244 شــماره بایگانــی شــعبه: 951273  خواهان زینب 
لیاقتی دادخواستی به طرفیت خوانده رامین شهنی میدانی به خواسته طالق به 
درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
 رسیدگی به شــعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه دوم اتاق 216  ارجاع و به کالسه 9509986837201244 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/11/03 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:28415 شــعبه 12 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان) 166 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/244 شــماره ابالغنامــه: 9510106836206963 شــماره پرونــده: 
9509986836200692 شــماره بایگانی شــعبه: 950797 خواهان/ شــاکی 
سوســن کریمی دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم میالد شمس و فاطمه 
شمس و اســماعیل شــمس خوزانی و یحیی شــمس و حلیمه شمس و همدم 
شمس خوزانی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی و مطالبه مهریه و تامین خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- حد فاصل 

چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقه 4- اتاق 402 
ارجاع و به کالســه 9509986836200692 ثبت گردیده که وقت رســیدگی 
آن 1395/11/27 و ساعت 9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
اســماعیل و همدم شمس خوزانی و درخواســت خواهان/ شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:28414 شعبه 2 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان) 204 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/242 شــماره ابالغنامــه: 9510106836906117 شــماره پرونــده: 
9509986836900901 شــماره بایگانی شــعبه: 951028 خواهان/ شــاکی 
نسرین فرهادیانی دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم هوشنگ خسرویان  
به خواسته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 9 دادگاه خانواده شهرســتان 
 اصفهان )مجتمع شهید قدوســی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- 
حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 1- اتاق 
102 ارجاع و به کالسه 9509986836900901 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/12/10 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شــاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:28410 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) 173 

کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/243 شــماره ابالغنامــه: 9510106836207002 شــماره پرونــده: 
9509986836200801 شــماره بایگانی شــعبه: 950916 خواهان/ شــاکی 
عباسعلی مختاری مقدم دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم فاطمه خیری  
به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- حد فاصل 
چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقه 4- اتاق 402 
ارجاع و به کالســه 9509986836200801 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/12/01 و ساعت 11 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شــاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:28413 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) 176 

کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/241 شــماره ابالغنامــه: 9510106836407444 شــماره پرونــده: 
9509986836400245 شــماره بایگانی شــعبه: 950290 خواهان/ شــاکی 
زهره اسکندری دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم احسان حسنعلی زاده  به 
خواسته تامین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه مهریه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید 
قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و 
پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 3- اتاق 302 ارجاع و به کالسه 

9509986836400245 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/12/24 و 
ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شــاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:28409 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ) مجتمع شهید 

قدوسی( ) 189 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

9/207 شــماره: 95/16879-95/9/17 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 2019 فرعی از 36/106 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام مهدی خانی ولدانی فرزند محمد در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبــت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدیــد حدود ملک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 95/10/14 ســاعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیدی تا 
)30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضــی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
 تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/9/22 
م الف: 28285 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)183 کلمه، 2 

کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/230 شماره صادره : 1395/43/306720 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 32/1131 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان  به نام محمد ابراهیم حیدری فرزند 
محمد علی 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 پنجشنبه مورخ 95/10/16 
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 
انتشــار: 1395/9/22 م الف: 28428 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان ) 150 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید شش دانگمزرعه هل هله به شماره 82 اصلی واقع درالی بید جزء 
بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام حسین جنت و غیره فرزندحاج محمد 
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 
نامبرده یا نامبردگان تحدیــد حدود ملک مرقوم درروز چهارشــنبه مورخه 
1395/10/15 ساعت 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 تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدید تــا )30( روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به 
این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشــار :دوشنبه:1395/09/22  مهدی ذکاوتمند 

ریس ثبت میمه

فرماندار شــهرضا در جلسه کارگروه بانوان و خانواده این شهرســتان که با هدف بررسی آسیب های 
اجتماعی کودکان و نوجوانان شهرستان برگزار شد با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه پایش و ارزیابی 

با محوریت بهزیستی، بیان کرد: باید یک NGO  در رابطه با حقوق کودکان در شهرضا تشکیل شود.
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رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا:

آزمون گواهینامه رانندگی سخت تر 
می شود

کشف 105 کیلوگرم تریاك 
در بازرسي از سمند

رییس مرکز صــدور گواهینامه پلیــس راهور ناجا اعالم کــرد: آزمون 
گواهینامه رانندگی به زودی مانند کنکور، متمرکز و مکانیزه می شــود 

و امکان تقلب در آن به حداقل می رسد.
ســرهنگ هویدا تزار، درباره متمرکز شــدن آزمــون گواهینامه های 
رانندگی گفت: تغییر شــیوه آزمون گواهینامه ها در دست کارشناسی 
اســت تا آزمون ها به صورت مکانیــزه و همچنین در محلــی خارج از 

آموزشگاه ها برگزار شوند.
وی با اشاره به اینکه به زودی بررسی این طرح، نهایی و در آینده نزدیک 
اجرایی خواهد شــد، توضیح داد: به این ترتیب محــل آموزش از محل 
آزمون ها جدا می شــود به گونه ای که متقاضی به آموزشــگاه مراجعه 
می کند و فقط در آموزشگاه آموزش می بیند و پس از طی دوره آموزشی 
و صدور گواهی آموزش، ارتباط هنرجو با آموزشــگاه قطع و آزمون ها به 
صورت مکانیزه و تحــت وب در محل دیگری غیر از آموزشــگاه برگزار 

می شوند.
رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهــور ناجا همچنین با بیان اینکه 
آزمون های دریافت گواهینامه رانندگی سخت تر می شوند، گفت: در این 
حالت امکان تقلب به حداقل ممکن می رســد البته اگر کســی آمادگی 
داشته باشــد و مطالعه کافی انجام دهد، نباید نگران باشد چرا که تمام 

سواالت از کتاب آیین نامه طراحی شده اند.
ســرهنگ تزار تصریح کرد: با مکانیزه شــدن آزمون هــا، دیگر نیروی 
انســانی در نتیجه نهایی آزمون دخل و تصرفی ندارد و سیستم، قبولی 
یا مردودی متقاضی را اعالم می کند و بدین ترتیب هر سیستم برای هر 
متقاضی سواالت متفاوتی به صورت رندوم تولید می کند و متقاضی ٢٠ 

دقیقه برای پاسخگویی سواالت، زمان خواهد داشت.

معاون اجتماعــي فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان از کشــف 1٠5 
کیلوگرم تریاك در بازرسي از سمند خبر داد. سرهنگ جهانگیر کریمي، 
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان از دستگیري چهار 
ســوداگر مرگ و کشــف 1٠5کیلوگرم تریاك در عملیات ماموران یگان 
تکاوري این فرماندهي خبر داد. وی اظهار داشت: ماموران یگان تکاوري 
این فرماندهي حین انجام گشت زني در محور رامشه به حسن آباد به یک 
دستگاه سواري سمند مشکوك شدند و  در حالی که قصد متوقف کردن 
آن را داشتند خودروی مورد نظر با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد. وي 
افزود: با فرار خودرو ماموران به تعقیب آن پرداختــه و در نهایت آن را در 
حوالي یکي از روستاها متوقف و در بازرسي از آن مقدار 95 کیلوگرم مواد 
مخدر از نوع تریاك کشف کردند. این مقام انتظامي در ادامه از توقیف یک 
دستگاه سواري پراید توســط عوامل یگان تکاوري در یکي از جاده هاي 
فرعي ورودي اســتان نیز خبر داد و گفت: در این عملیات  مقدار 1٠کیلو 
و 8٠٠ گرم تریاك در بازرســي از باك بنزین خودرو کشف شد. این مقام 
مســئول اظهارداشــت: در مجموع این دو عملیات، چهار سوداگر مرگ 
دســتگیر و به همراه مواد کشف شده ، برای ســیر مراحل قانوني تحویل 

مراجع قضایي شدند.

به گزارش ایمنا، خشــونت علیه زنــان عبارت از هــر نوع عمل 
خشــونت آمیز مبتنی بر جنســیت اســت که منجر به آسیب 
جسمی، جنسی و روانی به زنان شــود. هنگامی که این عمل در 
محیط خانوادگی یا در حضور آشنایان انجام شود به آن خشونت 
خانگی گویند و اگر در قبال همســران صورت گیرد، همسرآزاری 

نامیده می شود.
انواع خشونت هاي خانگي علیه زنان چیست؟

خشونت جسمي: زنان در همه دوران زندگی خود ممکن است 
با خشونت روبه رو شوند؛ عالوه بر همسر، پدر، برادر و حتی فرزندان 

پسر نیز می توانند به زن خشونت کنند. 
خشونت های روانی و کالمی: اینها نوع دیگری از خشونت هایی 
اســت که در خانه علیه زنان استفاده می شــود. از جمله می توان 
به دشــنام و به کار بردن کلمات رکیک، بهانه گیری های پی درپی، 
داد و فریــاد و بداخالقی، بی احترامــی، رفتار آمرانه و تحکم آمیز و 
دستوردادن های پی درپی، تهدید به آزار یا کشتن وی، تحقیر زن، 

قهر و صحبت نکردن و ممنوعیت مالقات با دوستان اشاره کرد. 
خشــونت اقتصادي:خشــونت دیگری که علیه زنان صورت 
می گیرد، خشونت اقتصادی اســت. ندادن خرجی، سوءاستفاده 
مالی از زن و صدمه زدن به وســایل مورد عالقــه او از جمله موارد 

خشونت اقتصادی علیه زنان برشمرده می شوند. 
خشونت جنسي: اســتفاده قهرآمیز بدون رضایت زن، اجبار در 

روابط زناشــویی غیرمتعــارف، ندادن اجازه اســتفاده از وســایل 
پیشگیری از بارداری ناخواسته و بی توجهی به نیازهای جنسی زن، 
عدم مراعات بهداشت زناشــویی، مجبور کردن به سقط جنین یا 
حاملگی ناخواسته، متهم کردن به بی مباالتی در مسائل ناموسی 

و شک و بددلی از نمونه های خشونت جنسی علیه زنان است. 
همسرآزاري از مصادیق خشونت هاي خانگي 

کارشناس مسئول آسیب هاي اجتماعي بهزیستي استان اصفهان 
گفت: متاسفانه گروه زیادي از زنان درگیر موضوع خشونت هستند 
و این مســئله بر بهزیســتي اجتماعي و رواني زنان و خانواده آنها 

تاثیر زیادي دارد. 
به گفته میرزاییان همســرآزاري یکي از  مصادیق خشــونت هاي 
خانگي اســت و به معناي عام به بدرفتاري هر یــک از زوجین با 
دیگري گفته مي شــود که پیامدهاي اجتماعي، عاطفي و رواني 

بسیاري براي جامعه خواهد داشت. 
متاسفانه در این خشونت ها هر دو طرف هم زن و هم مرد مقصرند، 
زیرا زنــان مهارت و دانش برخــورد با موضوعات و حل مســئله را 
ندارند و مردان هم به خاطر اینکه از لحاظ قهري و خشونتي اولین 
برخوردشان فیزیکي و جسمي است، در نتیجه درگیري و خشونت 
در خانواده شــکل مي گیرد به گفته این کارشــناس آسیب هاي 
اجتماعي بهزیســتي اولین اثرات این خشــونت ها بي اعتمادي 
زوجین به یکدیگر و ازهم گســیختگي خانواده اســت. افســانه 

میرزاییان در مورد اقدامات بهزیســتي در حوزه خشونت خانگي 
علیه زنان مي گوید: بــه منظور مداخله در کاهش این مســئله، 
مرکزي به نام اورژانس اجتماعــي در اصفهان داریم که گروه هدف 
این مرکز، زنان و دختران آســیب دیده یا در معرض آسیب است. 
این مرکز به  صورت شبانه روزي در حال فعالیت است همچنین  با 
تماس با 1٢3 هم مي توانند به  صورت شبانه روزي مشکالت خود را 
مطرح کنند که در صورت نیاز به مداخله، تیم سیار به درب منازل 
مراجعه مي کند. مرکز اورژانس اجتماعي در خیابان مصلي جنب 

مسجد مصلي قرار دارد.
2/5 درصد گزارش ها مربوط به همسرآزاري بوده است

کارشناس مسئول آسیب هاي اجتماعي بهزیستي استان اصفهان 
از اختصاص ٢/5 درصدي تماس هــاي اورژانس اجتماعي اصفهان 
به همسرآزاري در 6 ماهه اول ســال 95 خبر مي دهد که به گفته 
این مقام مســئول در بهزیســتي، 6٠ درصد تماس هــا از طرف 
زنان بوده اســت، 3٠ درصد این تماس ها هم مربوط به اختالفات 
 حاد خانوادگي بوده کــه در آن درگیري یا نــزاع خانوادگي وجود 

داشته است.
نقش مهــم مهارت هاي مدیریــت زندگي در کاهش 

خشونت ها
سرپرســت مجموعه اورژانس اجتماعي اصفهان، عدم تســلط به 
مدیریت خانه، نابلدي مهارت هاي زندگي و عــدم مهارت کنترل 

خشم را از دالیل افزایش خشونت عنوان مي کند. 
مریم یعقوبي اعتیاد مــردان و خیانت زوجیــن را دو دلیل مهم 
خشــونت هاي خانگي مي داند. به گفته یعقوبي اگرچه خشونت 
خانگي در هر سني دیده مي شــود و قربانیان آن در تمام رده هاي 
ســني هســتند اما بیشــتر مراجعات و موارد را در قشــر جوان 
مي بینیم از این رو خانواده هاي جوان بیشــتر درگیر خشــونت 

هستند.
سرپرست اورژانس اجتماعي اصفهان در رابطه با اقدامات این مرکز 
در موارد حاد مي گوید: اگر آثار جسمي شدید بر افراد موجود باشد 
به پزشکي قانوني ارجاع داده مي شــوند تا گواهي پزشکي قانوني 
براي آنها صادر شود و اگر الزم باشد ارجاع به قوه قضاییه هم صورت 
مي گیرد تا اقدامات قانوني در مورد افراد آســیب دیده انجام شود. 
یعقوبي، راه هاي کاهش خشونت علیه زنان را تنها در آموزش هاي 
قبل از ازدواج عنوان کرد و گفت: این خشــونت ها تاثیرات بدي بر 

سالمت خانواده خواهد گذاشت.
بــه گفته سرپرســت اورژانــس اجتماعــي اصفهــان بي تردید 
 اگــر آموزش هــاي زندگــي پربــار و صحیــح را بــرای جوانان  
در نظر می گرفتیم با این آمار خشــونت از هر نــوع آن در جامعه 
روبه رو نبودیم. بسیاري از این ناکارآمدي افراد نه تنها مسائل را حل 
نکرده است بلکه به درگیري هاي جســمي و مشکالت عدیده اي 

تبدیل شده است.

بررسی خشونت  علیه زنان؛

خانه امن در اصفهان براي زنان در معرض خشونت

اخبار 

درشهر

مدیر پیشگیری ورفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 
اعالم کرد: ٢٠ نفر از کودکان کار و خیابانی از سطح شهر 
اصفهان جمع آوری و بــه محل مربوطه در بهزیســتی 

تحویل داده شدند.
مجتبی کاظمــی اظهارکرد: مدیریت پیشــگیری و رفع 
تخلفات شهری شــهرداری اصفهان در ســطح شهر به 
صورت ٢4 ساعته ماموریت های محوله خود را پیگیری 

می کند.
وی افزود: در آذرماه سال جاری با توجه به سرمای هوا و 
خطراتی که در کمین کارتن خواب های شهر بود، طرح 
ویژه ای اجرا شد و 39 نفر از کارتن خواب ها جمع آوری 

و به گرمخانه اصفهان منتقل شدند.
مدیــر پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شــهرداری 
اصفهان با اشــاره به طــرح ویژه جمــع آوری متکدیان 
در ســطح شــهر اصفهان گفت: در حال حاضــر یکی از 
معضالت اصلی این مدیریت، چرخه تکراری جمع آوری 
و رهایی متکدیان در سطح شهر است. شهرداری فقط در 
امر جمع آوری و تحویل متکدیان اقدام می کند و سپس 

این افراد تحویل مرکز »فضیلت« بهزیستی می شوند.
کاظمــی یادآور شــد: براســاس مصوبه شــورای عالی 
اداری، آییــن نامه ای به منظور اصالح ســاختار و ایجاد 
هماهنگی در فعالیت دســتگاه های اجرایی در خصوص 
مبارزه با تکدی گری ، جمع آوری ، شناســایی و تعیین 
وضعیت این افراد تعیین و تصویب شــده و 13 دستگاه 
موظف به انجام آن هســتند، اما متاسفانه به دلیل اینکه 
بعضی از ارگان های مربوطه وظایف پیش بینی شــده در 
قانون را انجام نمی دهند، روند جمع آوری، ســاماندهی 
و تعیین تکلیف متکدیان دچار مشــکالت زیادی بوده و 
به ســرانجام مطلوب نمی رســد. وی اظهارکرد: با توجه 
به اینکه بــه ایام پایانی ســال نزدیک می شــویم، طرح 
پاکسازی شهر از تخلفات شــهری با همکاری و همدلی 

شهروندان به اجرا گذاشته می شود.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری خبر داد:

جمع آوری 20 کودك کار از 
سطح شهر اصفهان

زنان در همه 
دوران زندگی 

خود ممکن است 
با خشونت روبه رو 

شوند؛ عالوه بر 
همسر، پدر، برادر 

و حتی فرزندان 
پسر نیز می توانند 

به زن خشونت 
کنند

خشــونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می شود اما در برخی از 
گروه ها شایع تر است. خشونت بازتابی از حس پرخاشگری است وخشونت خانگی نوع خاصی از خشونت است که 

در سطح خانواده اعمال و منجر به آسیب یا رنج جسمی، روانی و جنسی می شود.

پیشنهاد  سردبیر:
جمع آوری 20 کودك کار از سطح شهر اصفهان
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تاریخ پیشنهاد سردبیر: 
جدال شیر و خرس بر سر گربه ایرانی!

دانستنی

انسان ها حداکثر 115 سال عمر
می کنند

ژان لوییز کالمان، طوالنی ترین عمر ثبت شــده میان انسان ها را دارد. او 
۱۲۲ ســال و ۱۶۴ روز زندگی کرد و ۱۹ سال پیش از دنیا رفت. در زمان 
مرگ او، خیلی ها معتقد بودند طولی نخواهد کشــید که انســانی ۱۲۵ 
یا ۱۳۰ ســال عمر کند اما این اتفاق نیفتاد. درواقــع، پژوهش جنجالی 
جدیدی نشــان می دهد که سقف عمر انســان ها هیچ وقت نمی تواند از 

۱۱۵ سال باالتر برود.
ژان لوییز کالمان تمام زندگی دراز خود را در شــهر آرل فرانسه گذراند. 
او در فوریه ۱۸۷۵ در آرل متولد شد و در آگوست ۱۹۹۷ در همان شهر 
درگذشــت. کالمان در هنگام مرگ پیرترین انســانی بود که تا آن زمان 
گزارش شده بود و همچنان پیرترین انســان محسوب می شود شاید در 

آینده نیز هیچ کس به اندازه او عمر نکند.
مردم ســال ها  می گفتند اولین انسانی که ۱۵۰ ســال عمر خواهد کرد، 
اکنون متولد شده اســت. ژان ویژ، خیائو دانگ و براندن میلهالند از کالج 
پزشــکی آلبرت انیشــتین این نظریه را نامحتمل می دانند. آنها پس از 
بررســی اطالعات جمعیتی قرن پیش به این نتیجه رســیدند که سقف 
طول عمر انسان چیزی حدود ۱۱۵ ســال است. معدود افرادی همچون 
کالمان ممکن است اندکی از این حد بگذرند، اما به طور متوسط نوع بشر 

بیش از این عمر نخواهد کرد.
اما چنین چیزی ظاهرا برخالف شهود ماســت. میانگین امید به زندگی 
انســان در طول قرن های اخیر همواره روبه رشــد بوده است و حداکثر 
طول عمر انســان نیز همین طور. اگرچه صحت سنجی ادعای عمر بسیار 
طوالنی شاید دشوار باشد، اما مجموعه ای موثق از آمارها در سوئد نشان 
داده پیرترین افراد در دهه۱۸۶۰ تنها ۱۰۱ سال عمر کرده اند، در حالی 
که  این عدد در دهه۱۹۹۰ به ۱۰۸ سال رسیده است. ویژ، که مطالعات 
جدید را رهبری می کرد، می گوید: »جمعیت شناسان می گفتند اگر این 
چشم انداز نقطه پایانی هم داشته باشد، فعال نمی توان این نقطه را دید.« 
»وقتی کالمان در ۱۲۲سالگی درگذشــت، همه گفتند دیر یا زود کسی 
پیدا خواهد شد که ۱۲۵ یا ۱۳۰ ســال عمر داشته باشد اما کسی به سن 

او نرسید و حداکثر سن ۱۱۵ سال بود.«
دانگ، میلهالند و ویژ برای اینکه ببینند این ثبات فرضی واقعی اســت یا 
خیر، به ســراغ دو بانک بین المللی اطالعات در زمینه طول عمر رفتند و 
افراد سالمند ازدنیارفته در هر سال را بررسی کردند. آنها به طور مشخص 
ســالمندان فرانســه، ژاپن، بریتانیا و ایاالت متحده را مورد بررسی قرار 
دادند؛ چهار کشــوری که بیشــترین جمعیت باالی ۱۱۰ ســال را دارا 

هستند.
داده های به دســت آمده واضح بود. بین دهه ۱۹۷۰ تا اوایل دهه ۱۹۹۰، 
حداکثر طول عمر انسان از حدود ۱۱۰ ســال به ۱۱۵ سال رسید و این 
رشــد بعد از ســال ۱۹۹۵، کمی پیش از مرگ ژان کالمان، متوقف شد. 
درواقع تیِم ویژ برآورد کردند که، در هر سال، احتمال اینکه حداقل یک 

نفر در جهان بیش از ۱۲۵ سال عمر کند کمتر از یک در ده هزار است.
باوجود بهداشــت، آنتی بیوتیک ها، واکســن ها و دیگر پیشــرفت های 
پزشــکی، باز هم پیرترین افراد زنده دیرتر از ایــن نمی میرند. صرف نظر 
از محدودکردن مصــرف کالــری، داروهایی مثل راپامیســین یا دیگر 
ترفندهایی که انسان برای کندکردن ساعت شنی عمرش به آنها متوسل 
می شود، بعید هم به نظر می رسد که  چنین شود. ویژ می گوید: »در علم 
هیچ وقت نمی توانیم مطمئن باشیم، اما من تابه حال چیزی ندیده ام که 

فکر کنم می تواند این سقف طول عمر را افزایش دهد.«
ســقف طول عمر ما احتمــاال رابطه تنگاتنگــی با بیولوژی مــان دارد. 
همین طور که پیر می شــویم، آرام آرام به دی.ان.ای و دیگر مولکول های 
بدنمان آســیب می رســانیم و این باعث می شــود سیســتم پیچیده 
ســلول هایمان به توده ای پرســروصدا و ناکارآمد تبدیل شود. در بیشتر 
موارد، این فســاد منجر به بیماری هــای خاص کهن ســالی، همچون 
سرطان، نارســایی قلبی یا آلزایمر می شــود. اما اگر افراد بیشتر از ۸۰ یا 
۹۰ ســال عمر کنند، احتمال مبتالشدن به چنین بیماری هایی عمال در 
آنها رو به کاهش می گذارد، شــاید چون این افراد ژن های محافظ دارند. 
صدوده ساله ها نوعا به خاطر بیماری های حاد نمی میرند: کالمان به مرگ 
طبیعی مرد و بســیاری از این افراد حتی در اواخر عمرشان هم از لحاظ 
فیزیکی به کسی وابســته نیســتند. ویژ می گوید باوجوداین همچنان 
می میرند، »صرفا به این خاطر که بســیاری از کارکردهای جسمی شان 

مختل می شود یعنی بیش ازاین نمی توانند به زندگی ادامه دهند.«
چرا زندگی باید بــه چنین توقف یکباره ای برســد؟ تصور کنید حیوانی 
دارید که پیر نمی شود. هرچند نامیراســت، همچنان ممکن است بر اثر 
گرســنگی، تصادف یا حمله حیوانات درنده بمیرد. باالخره شانس این 
موجود تمام می شود. این موجود خیالی باید جمعیتی شبیه به ما داشته 

باشد: تعداد زیادی جوان و تعداد کمتری افراد سال خورده.
به این ترتیــب، تکامل احتماال به آن دســته از تغییــرات ژنتیکی  یاری 
می رســاند که مزایایی برای مراحــل ابتدایی زندگی، همچون رشــد 
یا تولیدمثل، ایجاد می کننــد. در مقابل، تکامل آن دســته از تغییرات 
ژنتیکی  را که در اواخر زندگــی منجر به صدمه دیدن بدن می شــوند، 
نادیده می گیرد. وقتی تعداد کســانی که به این ســن می رســند تا این 
حد کم است، این تغییرات به میزان بســیار کمی، اهمیت پیدا می کنند 
به همین خاطر اســت که موجودات پیر می شــوند. تکامــل طبیعتا و 
به شــکل اجتناب ناپذیری جوانی را بر پیری ارجح می داند اما اگر رشــد 
اولیه و تجربیات کودکی نقش بســیار مهمی در سالمت بزرگ سالی ما 
داشته باشــند، باید توجه داشته باشیم که صدســاله های امروز در دهه 
۱۹۰۰ به دنیا آمده اند. هولی براون بورگ۱ از دانشــگاه داکوتای شمالی 
می گوید: » شــاید هنوزتاثیر ارتقای بهداشــت، مراقبت های سالمت، 
واکسیناسیون و پیشرفت های بهداشتی  که در دهه های سی به بعد اتفاق 
افتاده اند در بایگانی های طول  عمر ثبت نشده اســت یا شاید رژیم های 

نامناسب و ورزش نکردن آن دستاوردها را خنثی کرده است«.
ویــژ می گوید: احتمال کمی هســت کــه این موضــوع اهمیت زیادی 
داشته باشــد. »همین که شــما در دوران کودکی جان سالم به در ببرید 
به این معناســت که احتمال زنده ماندنتان در طول دوره های بلند واقعا 
بیشتر است. همچنین پیشرفت های بســیاری صورت گرفته است که با 
استفاده از آنها می توان افراد سالمند را مدت بســیار بیشتری زنده نگه 
داشت. ما به پیشرفت در مراقبت های پزشــکی و استانداردهای ایمنی 
ادامــه داده ایم و روزبــه روز بر تعداد افــراد دارای عمــر طوالنی اضافه 
می شــود. برای این واقعیت کــه هیچ کس کهن ســال تر از ژان کالمان 
 نیســت هیچ تبیینی نداریــم جز اینکــه بگوییم به ســقف طول عمر 

رسیده ایم.«

قاب روز

مهاجرت معروف نمایندگان مجلس شــورای ملی و رجال 
سیاســی ایران به قم در جریــان جنگ جهانــی اول که به 
تشــکیل »کمیته دفاع ملی« و دولتی موقت در کرمانشــاه 
انجامید، روز ۱۸ آبان ۱۲۹۴ و همزمان با ورود قشون روسیه 

به کرج و قرار گرفتن پایتخت در آستانه اشغال آغاز شد.
در این هنگام، از شروع جنگ جهانی اول یک سال و سه ماه 
می گذشــت و با وجود اینکه دولت ایــران از ابتدا بی طرفی 
خود را اعالم کرده بــود، نیروهای نظامی هر چهار کشــور 
 اصلــی درگیر در جنگ )انگلســتان و روســیه از یک ســو 
و آلمان و عثمانی از ســوی دیگر( به خاك ایران وارد شــده 

بودند.
احمدشــاه جوان کــه تنها چنــد روز پیــش از آغاز جنگ 
جهانگیر به سن قانونی رسیده بود، در آبان ماه ۱۲۹۳ فرمان 
بی طرفی ایران را صادر کرد و در آن نوشت: »... نظر به اینکه 
روابط ودادیــه ما به حمدا... با دول متخاصمه برقرار اســت، 
برای اینکه عموم اهالی از نیات مقدسه ما در حفظ و صیانت 
این روابط حسنه نســبت به دول متحاربه مطلع باشند، امر 
می فرماییم که جناب مســتطاب اجل اشــرف افخم اکرم 
مهین دستور معظم مستوفی الممالک، رییس الوزرا و وزیر 
داخله، فرمان ملوکانه را به فرمان فرمایان و حکام و مامورین 
دولت ابالغ دارند که دولت ما در این موقع، مسلک بی طرفی 
را اتخاذ و روابط دوســتانه خود را با دول متخاصمه کماکان 

حفظ و صیانت می نماید...«.

بی طرفی
اما تنها پنج روز پس از صدور این فرمــان و اعالم بی طرفی 
ایران توسط دولت مستوفی، قشون عثمانی و ماموران آلمان 
به آذربایجان ایران حمله کردند. نکته بسیار تاثیرگذار دیگر 
این بود که علمای شــیعه در عراق، بالفاصله علیه نیروهای 
متفقین و به نفع عثمانی اعالم جهاد کردند و از آن پس افکار 
عمومی ایرانیان یکســره به ســوی متحدین گرایش یافت. 
رفتارهای پیشین دولت های روســیه و انگلستان نیز مزید 
بر علت شد و کار را به جایی رساند که شاه و دولت برای ترك 
بی طرفی و پیوســتن به اردوی متحدین تحت  فشــار قرار 
گرفتند. یکی از مهم ترین حوادثی که فشــار افکار عمومی 
 علیه موضع رســمی دولت ایران را نشــان مــی داد، اقدام 
آیت ا... حائری )شــیخ العراقین( در تســلیم فتوای جهاد با 
امضای علمای نجف به احمدشــاه در فروردین ۱۲۹۴ بود. 
چند روز پس از آن نیز مردم کرمانشاه و تهران در استقبالی 
کم نظیــر از وزرای مختار آلمــان و ایتالیا کــه به پایتخت 

می رفتند، تمایالت خود را به روشنی نشان دادند.
تا اینجا ارتش عثمانی و مامورین آلمــان در مناطق جنوب 
و مرکز ایران که حوزه نفوذ انگلســتان محسوب می شد به 
عملیات ایذایی و اطالعاتی مشغول بودند. آنها یک بار موفق 
شــده بودند ارومیه و تبریز را به تصرف درآورنــد که البته 
ارتش روســیه فورا آنها را از آذربایجان عقــب رانده بود. در 
این میانه فشار نمایندگان سیاســی دولت های متخاصم و 

اختالفات شدید داخلی به ویژه در مجلس شورای ملی چنان 
شرایط بی ثباتی به وجود آورد که احمدشــاه ناچار شد در 
طول سه ماه )از اواسط اردیبهشــت تا اواسط مرداد ۱۲۹۴( 
شــش فرمان رییس الوزرایی صادر کنــد. در میان همین 
کشمکش ها بود که خبر حرکت قوای روســیه از قزوین به 
ســوی تهران منتشر شد و از ســوی دیگر انگلیسی ها برای 
خنثی کردن تحرکات واســموس آلمانــی در جنوب، بندر 

بوشهر را تصرف کردند.
مهاجران

حرکت روس ها به ســوی تهران و تصرف بوشــهر توســط 
انگلیســی ها گروه بزرگی از نمایندگان مجلس ســوم را به 
صرافت ترك تهران و تشکیل نیرویی برای مقاومت انداخت. 
ملک الشــعرای بهار که در آن هنگام نماینده مجلس بود در 
این باره نوشــته است: »مســتوفی الممالک رییس الوزرا )و 
از سران حزب دموکرات( تصمیم گرفت شــاه را از پایتخت 
حرکت داده به اصفهان ببــرد و قبال  هم به کمیته دموکرات 
و بعضی وکال محرمانه دســتور داده بود کــه از تهران به قم 
رهسپار شوند و این دستور را در قصر ابیض به من و شاهزاده 
ســلیمان میرزا شــخصا داد و گفت: از تهران بروید. باالخره 
ژاندارمری با مهمات و از ســفرای دول متحده سفیر آلمان 
و جمعی از نمایندگان مجلس و مردم متفرقه به ســوی قم 

عزیمت کردند.« )تاریخ مختصر احزاب ایران(
علمای قم هم زمــان علیه متفقیــن فتوای جهــاد دادند. 

مجلس از اکثریت افتاد و تعطیل شــد. وزرای مختار روسیه 
و انگلســتان که از انتقال پایتخت به اصفهان )خارج از حوزه 
نفوذ هر دو کشــور( نگران بودند به دیدار احمدشــاه رفتند 
و سرانجام قرار شــد حرکت قوای روســیه به سوی تهران 
متوقف شــود؛ هر چند آنها راه خود را به ســوی ساوه و قم 
کج کردند و پس از مدتی قم را به اشــغال درآوردند. کمیته 
دفاع ملی که در قم تشــکیل شــده بود به اصفهان و از آنجا 
به کرمانشــاه منتقل شــد و در اتحاد با حاکم وقت لرستان 
و خوزستان و عشایر قشــقایی، یک دولت موقت دفاع ملی 
تشکیل داد. انگلیســی ها  نیز در مقابل، عشــایر خمسه و 
بختیاری و قبایل عرب را علیه دولت موقت مســلح کردند. 
با نزدیک شــدن ارتش روســیه از شــمال و از دست رفتن 
همدان، مهاجران، کرمانشاه را به سوی قصر شیرین و کرند 
ترك کردند. روس ها در طول اسفندماه، اصفهان و کرمانشاه 
را نیز اشــغال کردند و کمیته دفاع ملی در بهار سال بعد به 
بغــداد و کاظمین منتقل شــد. نیروهای متفقیــن تا اینجا 
ابتکار عمل را در بیشــتر نقاط ایران به دســت گرفته بودند 
اما از اوایل تابستان ســال بعد، هنگامی که کمیته دفاع ملی 
به کمک عثمانی ها کرمانشاه را بار دیگر تصرف کردند، ورق 
برگشــت. ارتش عثمانی همدان و بعد قزوین را تصرف کرد 
و به ســوی تهران به حرکت درآمد. سفرای متفقین اعضای 
خانواده خود را راهی اروپا کردند و به شــاه اطالع دادند که 
در حال خروج از تهران هســتند. اما پیشروی قوای عثمانی 
ادامه نیافــت و توازن قوا از زمســتان، تحت تاثیر شــرایط 
عمومی جنگ بار دیگر به هم خورد. سپاه انگلیس در جنوب، 
ارتش ششــم عثمانی را در هم شکست و چند روز بعد بغداد 
را تسخیر کرد. هم زمان انقالب روســیه به پیروزی رسید و 

جنگ جهانی مدتی بعد به نفع متفقین پایان یافت.
* پیمان نامــه آنگلو-روسی)ســن پترزبــورگ(  ۱۹۰۷ 
میان بریتانیــای بزرگ و روســیه تزاری امضا شــد. بر این 
پایه بریتانیا، پیشــنهاد پاره کردن ایران بــه دو منطقه نفوذ 
را داد. منطقه شــمالی به روســیه تزاری اعطا شد و منطقه 
جنوبی بــه بریتانیای کبیــر. منطقه میانی بایــد به عنوان 
منطقه بی طــرف کار می کرد.پیمان نامه که ۵ بند داشــت 
بدون آگاهی یا مشــارکت دولت ایران در زمان اوج جنبش 
 مشروطه امضا شد؛ از این رو با پاسخ تند مجلس شورای ملی 
رو بــه رو شــد و ســرانجام  در تاریخ ۱۶ ســپتامبر ۱۹۰۷ 
ایران را به طور رســمی در جریان قرار دادنــد. پیمان نامه 
در ســن پترزبورگ امضا شــد؛ پیمان نامه ای که سرنوشت 
افغانستان و چند کشــور دیگر را نیز تعیین می کرد.با وجود 
اعتراضات ایران به این قرارداد، مواد آن عمال اجرا می شــد 
و در زمان جنگ جهانی اول نیز به بهانــه جنگ با عثمانی، 
مناطقــی از ایران مدتــی به اشــغال روســیه و بریتانیا در 
آمده بود. روس ها تــا زمان انقالب اکتبر بــر حفظ منافع به 
دست آمده شان از این قرارداد اصرار داشتند. پس از انقالب 
اکتبر، در ۲۷ دی ماه ۱۲۹۶ خورشــیدی )۱۹۱۸ میالدی( 
این قرارداد عمال ملغی شد. این پیمان نامه با قرارداد ۱۹۱۹ 

چندان بی ارتباط نمی باشد. 

زندگی در پیونگ یانگ

عکــس هــای زندگــی روزمــره در کره شــمالی همیشــه 
جذابیــت خــود را دارد چــرا کــه این کشــور اســرارآمیز 
ســال ها در انــزوا بــود و تنهــا در ســال های اخیــر برخی 
عکاســان و خبرنــگاران اجــازه ســفر بــه آن را یافتــه اند.
کره شمالی با جمعیتی بالغ بر 24 میلیون نفر کشور تک حزبی است که 
بر مبنای ایدئولوژی جوچه )خودکفایی(اداره می شود. این ایدئولوژی 
را کیم ایل  سونگ، نخستین رییس جمهور کره شمالی پایه ریزی کرد.
درباره زندگی مردم کره، گفته ها و شــایعات بســیار است؛ گفته 
می شــود کره ای ها برای تردد بین روســتاها و یا شــهر ها باید از 
حکومت اجازه بگیرند. همچنین سفـــر مردم کره شمالی به خارج 
از کشور ممنوع اســت و هر کس که تمایل به رفتن به خارج داشته 
باشــد به عنوان یک ضد انقالب و دست نشــانده دشمن دستگیر 
می شــود. تماس تلفنی با خارج از کشــور هم ممکن است منجر به 
تیرباران شخص تلفن کننده شود. 12 روزنامه در این کشور منتشر 
می شــود؛ این روزنامه ها موظفند هر روز خبرهایی را  که از ســوی 
وزارت اطالعات و امنیت کشورشــان دریافت می کنند عینا منتشر 
کنند. انتشار هرگونه خبر ناخوشایند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و غیره که مربوط به کره شمالی باشــد ممنوع است. هرگونه انتقاد 
از نظام کمونیســتی و مقامات آن نیز جرم تلقی می شــود. داشتن 
گیرنده های تلویزیون های ماهــواره ای و رادیوهایــی که قادر به 
دریافت امواج خارجی باشــند و نیز داشتن دســتگاه فکس جرم 
اســت، حتی دوربین فیلمبرداری و موبایل نیز جزو ابزار جاسوسی 
برای دشمن محسوب شده و مجازات آن، تیرباران در مأل عام است. 
در همین حال طی ســال های اخیر برخی عکاســان و خبرنگاران 
توانسته اند مجوز سفر به این کشــور را تهیه کنند و گزارش هایی 
را از آنچه در پشــت درهای بســته این کشــور رخ مــی دهد به 
تصویــر بکشــند. اد جونز عــکاس خبرگزاری فرانســه یکی از 
کســانی اســت که چندین بار به کره ســفر کرده و عکس های او 
در رســانه ها منتشر شده اســت. او به تازگی گزارشــی با عنوان 
»پرتره های پیونگ یانگ«تهیه کرده اســت که مشاهده می کنید.

جدال شیر و خرس بر سر گربه ایرانی!

»روس ها در اصفهان«، تصویری چاپ شــده در هفته نامه 
فرانسوی لو پتی ژورنال به تاریخ 2۳ آوریل 1۹1۶

احمدشــاه جوان چند روز پیش از آغاز جنگ جهانگیر  در قوای انگلیس در ایران
آبان ماه 12۹۳ فرمان بی طرفی ایران را صادر کرد

هنرمند نقاش »سونگ چل« در آتلیه خود در پیونگ یانگ

عکس یادگاری یک عروس و داماد در کنار رودخانه تائه دونگخانواده سه نفره در باغ وحش پیونگ یانگبان هیونگ کیونگ راهنمای گردشگران در مقابل دروازه پیونگ یانگ

دختر دانشجو در حال تمرین اسکیت در میدان پیونگ یانگلی یونگ هوا؛ دختری 19 ساله در مرکز علوم و تکنولوژی پیونگ یانگ

»کیم هانگ سول« مرد بازنشسته در پارک کنار رودخانه »تائه دونگ«
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پیشنهاد  سردبیر:
زباله های بیمارستانی، دشمن محیط زیست

به مناسبت روز جهانی کوهستان؛

کوه صفه پاک سازی می شود

فساد ۲۹ میلیارد دالری 
در بخش جنگلبانی جهان

بــه مناســبت روز جهانی 
کوهســتان، مسیرهای کوه 
صفه اصفهان پاک ســـازی 

می شود.
هیئــــت کوهنـــوردی و 
صعودهای ورزشــی استان 
اصفهــان در نظــر دارد با 
همــکاری کوهنــوردان و 
گروه هــــای کوهنــوردی 
اصفهان و به مناســبت روز جهانی کوهســتان 22 و 23 آذر ماه 
 اقدام به پاکســازی مســیرهای کوه صفه و پاک کردن تعدادی 

از نوشته های سنگ های کوه صفه ) وندالیسم ( کند.
هیئت کوهنوردی اســتان اصفهان از کلیه گروه های کوهنوردی 

دعوت کرد در این برنامه مشارکت فعال داشته باشند.
تاریخ و ساعت اجرای برنامه:

دوشنبه 22 آذر ماه از ساعت 15 و30 دقیقه تا 18.
سه شنبه 23 آذر ماه از ساعت 15 و30 دقیقه تا 18.
مكان: ورودی اصلی کوه صفه، جنب نگهبانی.

پلیس بین الملل در گزارشــی به حجم فساد در بخش جنگلبانی 
جهانی اشاره و بر اهمیت هماهنگ ساختن تالش ها برای اعمال 
 قانون در سراســر مرزهای ملی با هدف حفــظ جنگل ها تاکید

 کرد.
پلیس بیــن الملل اعــالم کرده اســت هزینه فســاد در بخش 

جنگلبانی جهانی در سال، حدود 2۹ میلیارد دالر است. 
 همچنین رشــوه، رایج ترین شــکل فســاد در این حوزه اســت 
و کالهبرداری، سو اســتفاده از مقام و اخاذی در رتبه های بعدی 

قرار دارند.
شبکه های تبهکارانه از فســاد و رشــوه به مقامات، سو استفاده 
کرده تا مجرای ایمنی برای جا به جایی غیر قانونی چوب درختان 
فراهم سازند. این گروه های تبهکار همچنین با سو استفاده از این 
مسیرها دیگر کاالهای غیرقانونی همچون مواد مخدر و سالح را 

جا به جا می کنند.
اینترپل اعالم کرده اســت در مطالعه انجام شده روی 13 کشور 
 مشــخص شــد به طور میانگیــن در فاصله ســال های 200۹ 
تا 201۴، به طور متوســط250 مورد فســاد در هــر یک از این 

کشورها رخ داده که به حوزه جنگلبانی مرتبط است. 
همچنین بیشتر مجرمان مشــارکت کننده در فسادهای بخش 

جنگلبانی از مقامات دولتی هستند.
به گزارش مونگابی، همچنین در این گزارش آمده اســت حوزه 
جنگل ها در برابر فســاد به طور خاص آســیب پذیر اســت زیرا 
بســیاری از جنگل ها به خصوص در مناطق اســتوایی در حوزه 
اختیارات دولت هــای ضعیــف و رژیم هایی با قوانیــن نظارتی 

ناکافی، قرار دارند.

اخبار

بر اســاس گزارش ها، برخی کارمندان بیمارستان ها 
نســبت به جداســازی و بازیافــت زباله های 

بیمارســتانی اطالعات کامل ندارند. 
ایــن موضــوع باعث می شــود 

برنامه ریــزی بــرای مدیریت 
 پســماندهای بیمارســتانی 
با مشکالت عدیده ای مواجه 

شود.
بــه موضــوع  کم توجهــی 
پســــماند ها و زباله هــــای 
بیمارســتانی می توانــد برای 

بیماران، کارمندان بیمارستان و 
محیط زیست مشکالت و خطرات 

جبران ناپذیری به وجود آورد. 
در بیمارستان ها دسـتورالعمل هایی 
برای کاهش تولیــد زباله و مدیریت 
زباله ها وجود دارد که ممکن است در 
بیمارستان های مختلف و کشـورهای 

دیگر متفاوت باشند.  
مدیریت زباله های بیمارســتانی نسبت 

به زباله های شــهری از حساسیت باالتری 
برخوردار اســت و بــه دلیل قــدرت آلودگی 

شــدیدتری کــه دارد، می تواند بــه عنوان عامل انتشــار 
 بیماری هــای مهلــک مطرح باشــد. پانســمان هایی که 
به خون افراد آلوده شــده است یا ســرنگ هایی که برای 
درمان اســتفاده شــده اند، می توانند خود منشــا شیوع 
آلودگی ها و عفونت ها بــه افراد دیگر شــوند چون با آب، 

خاک و هوا در تماس هستند.
مدیریت پسماند ها

 مدیریــت زباله هــای بیمارســتانی موضوعی اســت که 
 از باالترین رده ها در یک بیمارســتان شــروع می شــود 
و تا کارمندانی که به طور مســتقیم روی ایــن کار نظارت 

می کنند، ادامه دارد.
آموزش مستمر افراد و کارمندان نســبت به کاهش تولید 
زباله، جداســازی و مراقبت از زباله های آلوده و تجهیزات 
پزشــکی دور ریختنی که در جریان درمان آلوده شده اند 
 باید به طــور مــداوم در دســتور کار بیمارســتان ها قرار 
داشــته باشــد. این زباله ها می توانند آب های زیر زمینی، 
خاک و هوا را آلــوده کنند که عواقب آن خــارج از کنترل 

می شود.

دستور العمل های مشــخصی برای این کار وجود دارد، اما 
این که دســتور العمل ها تا چه اندازه اجرایی و به کارمندان 
منتقل شــوند، موضوع مهمی اســت که عمومــا به دلیل 
هزینه مستقیم و غیر مســتقیمی که دارد مورد بی توجهی 

قرار می گیرد یا به صورت سطحی انجام می شود. 
در بســیاری از کشــورها، قوانین و لوایح مشخصی وجود 
دارند که بیمارســتان ها و مراکز درمانــی را ملزم می کنند 
نســبت به مدیریت زباله ها و پسماندهای شــان اقدامات 
موثری انجام دهند. از طرفی مقامات محلی و شهرداری ها 
 نیز ملزم می شــوند در ارتبــاط با زباله های بیمارســتانی 
 و مراکــز درمانــی، همکاری هــای الزم را با ایــن مراکز 
داشته باشــند. به طور کلی چهار روش در مدیریت پسماند 
در دنیا اســتفاده می شود که شامل دفن، ســوزاندن، پیدا 
کردن مورد مصرف دیگر و عدم تولید زباله در مبداســت.

در روش های نوین تنها دو درصد از زباله ها دفن می شــوند 
که خطری برای محیط زیست ندارند. در روش های جدید 
از زباله ها برای تولید انرژی برق اســتفاده می شــود یا بعد 

از بی خطر سازی بازیافت می شوند. برای مثال در سنگاپور 
38 درصد از زباله ها برای تولید برق اســتفاده می شوند که 
این مقدار در آمریکا 13 درصد اســت و در اروپا 26 درصد. 
زباله سوزها بیشــتر از ســایر موارد در ارتباط با زباله های 

بیمارستانی استفاده می شوند.
پسماندها در کشورهای توسعه پیدا کرده

زباله های بیمارســتانی در کشــورهای اروپایی و توسعه 
پیدا کرده به عنوان خطری مهلک و کشــنده شناخته 
می شوند و قوانین ســفت و ســختی وجود دارد که 
باعث می شود نظارت دقیق و شدیدی روی این کار 
صورت بگیرد. قوانین مشــخصی در اتحادیه اروپا 
وجود دارد که دستورالعمل هایی به روز و شفاف 

ارایه می کند.
در فنالند براســاس قوانین موجود، کارمندان 
بیمارستان ها ملزم هســتند از تولید زباله ها 
تا حد ممکن جلوگیری کنند و برای کاهش 
خطرات زباله هــای موجود هــم اقدامات 
مشخصی انجام می شود. مقامات محلی نیز 

فرآیند  بر 
جمع آوری 
یــــا از بیــن 
زباله هــا  بــردن 
نظارت ویــژه دارند. 
عمومــا در کشــورهای 
نظارت  پیشرفته موضوع 
بــر جداســازی و دفــع 
بیمارسـتانی  زباله هــای 
به شــدت دنبال می شود 
و ایــن کار از مهم تریــن 
اقداماتی است که تفاوت 

ایجاد می کند.
هر چنــد وقت یــک بار، 
آلودگی هــای  موضــوع 
شدید آب های زیر زمینی 
یا محیط زیســت توسط 
بیمارســـتانی  زباله های 
که  خبر ســاز می شــود 
عموما در کشــورهای در 

حال توسعه هستند.
 از آنجا که در کشورهای 
در حال توســعه، موضوع 
نظــارت بســیار ضعیف 

انجام می شــود فقط می توان با تقویت ایــن بخش، نتایج 
مطلوب و قابل قبولی به دست آورد.

 در کشورهای در حال توسعه، سیاســت های مربوط به بازیافت زباله های بیمارســتانی به خوبی اجرایی 
نشده است. نتایج این موضوع بارها توسط سازمان بهداشت جهانی اعالم شــده  است.

زبالههایبیمارستانی،دشمنمحیطزیست
حیات وحش

کارشناســان محیط زیســت احتمال انقــراض گونه 
جانوری زرافه را در چند دهه آینده پیش بینی کرده اند.

طبق بررسی های انجام گرفته جمعیت زرافه ها طی30 
 ســال گذشــته حدود۴0 درصد کاهش پیدا کرده که 
این گونه جانوری را با خطر انقراض رو به رو کرده است.

محققان معتقدند در صورتــی که روند کاهش جمعیت 
این جانور ادامه پیدا کند زرافه ها در برابر خطر انقراض 

آسیب پذیر می شوند.
زرافه که با بلندی غیرمتعارف گردنش شناخته می شود 
بلندقدتریــن گونــه جانــوری خشــکی زی در جهان 
 اســت. زرافه ها اغلب در باغ وحش نگهداری می شوند 
 و به همیــن دلیــل، احتمــال منقرض شــدن آن ها 

طی چند دهه آینده تاحدودی باورنکردنی است.
 طبــق فهرســت منتشــر شــده از ســوی اتحادیــه 
بین المللی حفاظت از طبیعــت ) IUCN (، زرافه یکی 
 از جانوران موجود در گــروه گونه های در معرض خطر 

است. 
همچنین موارد دیگر گونه های گیاهی خاصی همچون 
چهار گونه مختلف انبه از جنوب شــرق آســیا در این 

فهرست گنجانده شده است.
عالوه بر این، بر اســاس یافته های جدید IUCN حدود 
11 درصد از ۷۴2 گونه جدید پرندگان در معرض خطر 

انقراض قرار دارند.
به گزارش نیچرورلــد نیوز، همچنین کاهش ســریع 
 جمعیــت زرافه هــا می توانــد از فعالیت هــای بشــر 
به خصوص شــکار غیر قانونی این حیوانات ناشی شود. 
 دلیل دیگر کاهــش جمعیت زرافه ها از دســت رفتن 
قابل توجه زیستگاه این گونه جانوری است که می تواند 

بر اثر عوامل طبیعی یا انسانی باشد.

خطر انقراض در کمین زرافه ها

در بسیاری 
از کشورها، قوانین 

و لوایح مشخصی 
وجود دارند که 

بیمارستان ها 
و مراکز درمانی 

را ملزم می کنند 
نسبت به 

مدیریت زباله ها 
و پسماندهای شان 

اقدامات موثری 
انجام دهند
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
زندگی من مال من است

باران شــدیدی باریدن گرفــت و طغیــان آب رودخانه 
بخشی از جریان رود را به سمت مدرســه شیوانا سرازیر 
کرد. شاگردان، نگران نزد شــیوانا رفتند و یکی از آنها که 
بدنی تنومند داشــت، با ترس گفت: اگر باران همین طور 
ادامه یابد، دیوارها می ریزند و آب به درون کلبه ها، اتاق ها 
و کالس ها ســرازیر می شــود. باید همین االن مدرسه را 

تخلیه کنیم و به محلی امن پناه ببریم. 
شیوانا با تبسم رو به همه شاگردان کرد و گفت: »بله، اگر 
همگی دست روی دست بگذاریم، این اتفاق دیر یا زود رخ 

می دهد. کسی نظری ندارد؟«
شــاگردی که پدری ثروتمند داشــت، گفت: می توانیم 
همین االن وســایل ضروری مان را بار بزنیــم و تا قبل از 
غروب، همگی به مزرعه پدرم که در ارتفاعات کوهســتان 
است برویم. وقتی هم که ســیالب بند آمد برای بازسازی 

مدرسه تصمیم می گیریم!
شیوانا با لبخند گفت: این همه یکی از هزاران راهی است 

که می توانیم انتخاب کنیم! کسی نظر دیگری ندارد؟!
شاگردی که در آشپزخانه کار می کرد گفت: اگر سیالب 
دیوارها را خراب کند، بدون شــک تمام آشپزخانه را هم 
آب خواهد برد و من دیگر کاری در مدرسه ندارم که انجام 
بدهم؛ پس بهتر است تا وضع بدتر نشده به جای امنی فرار 
کنم. او به سرعت به سمت آشــپزخانه دوید و پشت سر او 
چند شاگرد دیگر هم به ســمت خوابگاه دویدند تا پس از 
جمع کردن وسایل ضروری شــان همراه شاگرد آشپز از 

مهلکه بگریزند!
شیوانا با آرامش همیشگی اش رو به بقیه شاگردان کرد و 

گفت: شما چه می گویید؟ در این هنگام یکی از شاگردان 
که پای راســتش آســیب دیده بود و با عصا راه می رفت، 
گفت: آیا نمی توان بــه محل طغیان رودخانــه رفت و با 
قراردادن مانعی در مقابل مســیر رود، جهت آن را تغییر 

داد و مانع رسیدن آب به مدرسه شد؟
شیوانا کنار آن شاگرد ایستاد و گفت: آیا کسی در تکمیل 

حرف های این دوستمان چیزی دارد که بگوید؟
شــاگرد باغبان دســتش را بلند کرد و گفت: می توانیم 
دســته جمعی اطراف مدرســه گودالی بکنیم و خاک و 
ســنگش را پای دیوارهــا بریزیم تا جریــان آب به جای 

دیوارها، به سمت دیگری برود. 
در این صورت ســیالب، مدرســه را دور مــی زند و هیچ 

اتفاقی نخواهد افتاد. 
شــیوانا گفت: چند نفر از شــما به همراه این دوست عصا 
به دســتمان به محل طغیان رودخانه بروید و سعی کنید 
مسیر انحرافی آب رودخانه را که به سمت مدرسه می آید، 
مســدود کرده و بقیه هم همراه شــاگرد باغبان بروید و 
گودالی حفر کنید و بعد کیسه های شن و سنگ را مقابل 

دیوارها بگذارید. 
شاگرد آشپز و بقیه کســانی که قصد فرار داشتند، وقتی 
متوجه اراده دوستان خود برای مبارزه با سیالب شدند به 
شیوانا گفتند: شــما به ما گفتید پیش بینی مان در مورد 
خراب شدن دیوار و ورود سیالب به مدرسه درست است 
و ما هم به همین دلیل ترجیح دادیم فــرار کنیم؛ چرا به 
جای اینکه به ما بپیوندید، گزینه نجات مدرسه و مقابله با 

سیالب را انتخاب کردید؟

شیوانا گفت: هنوز هم می گویم نتیجه گیری شما درست 
و منطقی اســت، اما دیدگاه شــما فقط یکی از بی شمار 
دیدگاه هاســت! در واقع شــما روی خود مشکل نابودی 
مدرسه تمرکز کرده اید و بدون تردید همان هم نصیبتان 
می شود؛ در حالی که دوست عصا به دست شما و شاگرد 
باغبان مثل شــما فکر نکردند و برای یافتن راه حل تالش 

کردند. 
من به عنوان عضوی از مدرســه حــق دارم هر دیدگاهی 
را بپذیریم و هر کدام را که بــاور دارم، انتخاب کنم؛ بقیه 
شــاگردان هم همین طور. شــما هم اگر مــی خواهید 
دوســتان خود را ترک نکنید، تصمیــم بگیرید به جای 
چرخیدن حول مشکل و پرســتیدن آن، دنبال راه حلی 
برای عبور ازآن بگردید، اکنون شــما هم مــی توانید به 

دوستانتان بپیوندید و به آنها کمک کنید. 
در این لحظه شــاگردی که پدری ثروتمند داشت، گفت: 
به من اســبی بدهید تا خودم را به مزرعه پدرم برسانم و 
نیروی کمکی و ابزار الزم را برای کندن خندق در اطراف 
مدرســه بیاورم! من می دانم ممکن است نتوانیم بر سیل 
غلبه کنیم، امــا راه دوم، یعنی تمرکز بر حل مســئله را 

انتخاب می کنم!
شــیوانا لبخندی زد و به شــاگرد آشــپز گفــت: تو چه 

می گویی؟
شاگرد آشپز گفت: اگر سیل بتواند به داخل مدرسه نفوذ 
کند، بعید است به طبقات باالتر آسیب برساند پس به من 
چند نیروی کمکی بدهید تا مواد غذایــی را از زیر زمین 

کف انبار و آشپزخانه، به طبقات باال منتقل کنم!
شــیوانا ســرش را به عالمت تایید تکان داد و گفت: این 
همان تمرکز روی راه حل و بی اعتنایی به خود مشــکل 
است. شاگردان مدرسه شــیوانا باید این طور به زندگی و 

مشکالتش نگاه کنند وگرنه به درد مدرسه نمی خورند. 

نتایج پژوهشی که به مدت 75 سال در دانشگاه هاروارد 
انجام شده، نشــان می دهد که داشــتن روابط خوب با 
دیگران، احساس نشــاط را افزایش می دهد. این روابط 
شامل روابط زناشــویی، رابطه با والدین، اقوام، دوستان 
و همکاران می شــود. توصیه می کنیم بــه جای دعوا و 

کدورت، روابط دوستانه تان را تقویت کنید.
به تغذیه خود برسید

داشتن تغذیه سالم برای بدن الزم است. نتایج پژوهش ها 
نشــان می دهد کــه برنامه غذایــی حاوی میــوه ها، 
ســبزیجات، آجیل ها، ماهی، لوبیا و روغن زیتون باعث 

کاهش افسردگی می شود.
ورزش کنید

امروزه اکثــر قریب به اتفاق افراد، از بچــه گرفته تا زن و 
مرد و پیر و جوان، ســرگرم گوشی و تبلت خود هستند. 
بی تحرکی را کنار بگذارید. عالوه بر تغذیه ســالم نیاز به 

تحرک بدنی منظم دارید تا شادتر باشید.
در جامعــه بیمار هیچ کــس در امان نیســت و یکی از 
نشــانه های جامعه بیمار، غمگین بودن است. بدانید که 
شاد بودن همسایه، شــما را هم تا حدودی شاد می کند 

و شاد بودن شما، شاید غصه دیگری را اندکی کمتر کند.
ورزش اعتمــاد بــه نفس تــان را باال بــرده و اضطراب 
و اســترس تان را کنترل می کند. عــالوه بر این، خواب 

راحتی برایتان به ارمغان می آورد.

- آزادی یک کشور از روی میزان آزادی اش سنجیده می شود، 
نه از روی حاصلخیزی اش. 

- نگویید که به اندازه کافی وقت ندارید، شما در طی شبانه روز 
به همان اندازه ای که هلن کلر، لویی پاستور، میکل آنژ، مادر 

ترزا و دیگران فرصت داشتند، وقت دارید. 
- به انسان هایی که سگ ها را دوست ندارند نمی توانم اعتماد 
کنم، اما اگر ســگی از انســانی بدش بیاید به حس آن سگ 

اعتماد می کنم!
- بدگمانی در افکار انســان مانند خفــاش در میان پرندگان 
است که همیشه در سپیده دم یا هنگام غروب که نور و ظلمت 

به هم آمیخته است بال افشانی می کند. 
- احساسات خوب قدرت شما هستند؛ هر چه احساس بهتری 

داشته باشید چیزهای خوب بیشتری را جذب می کنید. 
- می توان حقیقتی را دوست نداشت؛ اما نمی توان منکر آن 

شد. 

انرژی مثبت 

هایالیت 

دانستنی ها

- سیگار کشیدن و مصرف دخانیات باعث می شود موهای شما سریع تر 
سفید شود!

- در گذشته شرکت نوکیا ســازنده و تولید کننده دستمال توالت بوده 
است!

- آب انگور می تواند به بهبودی و ورفع میگرن و سردرد کمک کند. 
- بادام زمینی یکی از اجزای تشکیل دهنده دینامیت محسوب می شود!

- شکالت سلول های سرطانی را نابود می کند!
- اگر شما در صبح مایعات کافی بنوشــید، انرژی بیشتر و حس بهتر و 

خوش آیندتری در طول روز خواهید داشت. 
- افرادی که به پهلوی سمت چپ خود می خوابند، به طور قابل توجهی 
نسبت به افرادی که به پهلوی سمت راست شــان می خوابند، کابوس 

بیشتری می بینند!
- هر چه بیشتر فکر کنید کالری بیشتری می سوزانید. فکر کردن باعث 

سوختن کالری بدن تان می شود. 
- به طور کلی و بر اساس طب سنتی، قلب میوه های قرمز رنگ را دوست 

دارد!
- در هنگام شــارژ شدن گوشــی توصیه می شــود آن را از کاور بیرون 

بیاورید. 

موفقیت

تصور کنید درون گودالی افتاده اید و هر چه فریاد می زنید، کســی 
برای بیرون آوردن شــما از گودال، اقدامی نمی کند، اما ناگهان در 
اوج ناامیدی، باالی گودال دســتی به سمت شــما دراز می شود تا 
کمکتان کند و شما هم به کمک آن دســت یاری رسان، از گودال 
بیرون مــی آیید.  وقتی با شــادی بر مــی گردید تا از آن دســت 
یاری رســان قدردانی کنید، با کمال حیرت می بینید که آن دست 
متعلق به خود شماســت که از گذشته آمده اســت؛ یعنی خودتان 

خود را یاری کرده اید!
چطور چنین چیزی ممکن است؟ 

در واقع راه ســوم این شــماره می گوید: تو مســئول همه اتفاقات 
زندگی خودت هستی و حتی مســئولیت نجات خودت و عزیزانت 
هم در آینــده بر عهده توســت؛ پس اگر گمان می کنی همیشــه 
کسانی هستند که بدون هیچ دلیل و توقعی و صرفا به خاطر خودت 

در مواقع نیاز به یاری ات می آیند، بدان که سخت در اشتباهی. 
حتما جمله معروف »دنیا، مزرعه آخرت است« را شنیده اید. آنچه 
در مورد این جمله می توان گفت این اســت که واژه آخرت الزاما به 
معنای دنیای پس از مرگ نیست، بلکه هر لحظه ای پس از اکنون، 
یک آخرت محسوب شود. در حقیقت گذشــته ای که داشته ایم و 
کاری که االن انجام می دهیم، آینده های بعد از این ما را می سازند، 
بنابراین اگر قرار باشد دستی در آینده برای کمک به سمت ما دراز 
شود، این دست کمک رسان از گذشــته و اکنون ما به سمت آینده 
می رود؛ بنابراین قبل از اینکه خیلی دیر شود و فرصت از دست برود 
باید برای کمک به خود برخیزیم و طبق گفته شــاعر که می گوید 
»ای که دستت می رســد کاری بکن، پیش از آن کز تو نیاید هیچ 

کار« برای یاری خویش در آینده کاری کنیم.

تو دستان کمک رسان آینده 
خودت هستی )1(

روابط عاطفی و دوستانه خوبی 
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روزی حضــرت عیســی از صحرایــی 
می گذشــت. در راه، به عبادتــگاه عابدی 

رسید و با او مشغول سخن گفتن شد.
در این هنگام، جوانی که به کارهای زشت 
و ناروا مشــهور بود، از آنجا می گذشــت. 
وقتی چشــمش به حضرت عیسی و مرد 
عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز 
ماند. همان جا ایستاد و گفت: خدایا! من 
از کردار زشت خویش شرمنده ام، اکنون 
اگر پیامبرت مرا ببیند و ســرزنش کند، 

چه کنم؟! خدایا! عــذرم را بپذیر و آبرویم 
را مبر! چشــم عابد که بر جوان افتاد، سر 
به سوی آسمان بلند کرد و گفت: »خدایا! 
مــرا در قیامت با ایــن جــوان گناهکار 
محشــور مکن«! در این هنــگام خدا به 
پیامبرش وحی فرمود که »به این عابد بگو 
ما دعایت را مستجاب کردیم و تو را با آن 
جوان محشــور نمی کنیم؛ چه، او به دلیل 
توبه و پشیمانی، اهل بهشت است و تو، به 

علت غرور و خودبینی، اهل دوزخ!«

روزي بودا در جمع مریدان خود نشســته 
بود که مردي به حلقه آنان نزدیک شد و از 
او پرسید: »آیا خداوند وجود دارد؟«  بودا 

پاسخ داد: »آري، خداوند وجود دارد.«
ظهر هنگام و پس از خــوردن غذا، مردي 
دیگر بر جمع آنان گذشــت و پرسید: »آیا 
خداوند وجــود دارد؟« بــودا گفت: »نه، 

خداوند وجود ندارد.«
اواخر روز، سومین مرد همان پرسش را به 
نزد بودا آورد. این بار بودا چنین پاسخ داد: 

»تصمیم با خود توست.«
در این هنگام یکي از مریدان، شگفت زده 
عرضه داشت: »استاد، امري بسیار عجیب 
واقع شده اســت. چگونه شــما براي سه 
پرســش یکســان، پاســخ هاي متفاوت 

مي دهید؟«
مرد آگاه گفت: »چون که این سه، افرادي 
متفاوت بودند که هــر یک با روش خود به 
طلب خدا آمده بود: یکي با یقین، دیگري 

با انکار و سومي هم با تردید!«

گوینــد روزی پادشــاهی این ســوال برایش 
پیش می آید که نجــس ترین چیزها در دنیای 
خاکی چیســت. برای همیــن کار وزیرش را 
مامور می کنــد که بــرود و این نجــس ترین 
نجس ترین ها را پیدا کنــد و درصورتی که آن 
را پیدا کند یا کســی آن را بداند، تمام تخت و 

تاجش را به او بدهد. 
وزیر هم عازم ســفر می شــود و پس از یکسال 
مکاشــفه و پرس و جــو از افــراد مختلف، به 
این نتیجه رســید که بــا توجه بــه حرف ها و 

صحبت های مردم، باید پاســخ همین مدفوع 
آدمیزاد باشد.

بنابرایــن عــازم دیــار خــود می شــود. در 
نزدیکی های شهر چوپانی را می بیند و به خود 
می گوید بگذار ازاو هم سوال کنم؛ شاید جواب 
تازه ای داشت. بعد از صحبت با چوپان، به وزیر 
می گوید من جواب را می دانم اما یک شــرط 
دارد و وزیر نشنیده شرط را می پذیرد. چوپان 
هم می گوید تو بایــد مدفوع خودت را بخوری؛ 
وزیر آنچنان عصبانی می شــود که می خواهد 

چوپان را بکشــد ولی چوپان به او می گوید تو 
می توانی من را بکشی اما مطمئن باش پاسخی 
که پیدا کرده ای غلط اســت. تو این کار را بکن 
اگر جواب قانع کننده ای نشنیدی من را بکش. 

خالصه وزیر به خاطر رســیدن به تاج و تخت 
هم که شــده قبول می کنــد و آن کار را انجام 

می دهد سپس چوپان به او می گوید:
»کثیف تریــن و نجــس تریــن چیزها طمع 
اســت که تو به خاطر آن حاضر شــدی چیزی 
را بخوری که فکر می کردی نجس ترین است.«

سود وکو

فراســـوی مشـکل 

تلنگری بر روح

بیایید کلمه صدق را با هم هجــی کنیم؛ اما پیش از هجی 
کردن، کمی مکث کنید و طعم خوش راســتی را بچشید. 
مطمئن باشید آن شهدی که به جان صدق آمیخته است، 
هیچ وقت دلتان را نمی زند و طعمش تکراری نمی شــود؛ 
چنان که هر قدر بیشتر طعم صدق را بچشید، بیشتر دلتان 

می خواهد مزه مزه اش کنید.
 انگار طعم راســتی پیش غذای هر خوراکی است و بدون 
آن هیچ خوراکی طعم، رنگ و بو نــدارد و بدون آن هرگز 
سیر نمی شــوید، این طعم شــیرین و خوش خوراک که 
طعمی حقیقی اســت، چاشــنی هر عملی در این جهان 
است. صداقت مثل روح هستی، زالل است و در همه ذرات، 

مقامی دارد و همه ذرات هســتی به صداقت، واکنشــی از 
جنس محبت و سپاس نشان می دهند. 

بدانید وقتی هر عملــی با صداقت ترکیب شــود، عمری 
جاودانه پیدا می کنــد و از حافظه ها پاک نخواهد شــد و 
آن وقت اســت که صداقت می شود ریشــه عمل همه ما؛ 
ریشه ای که در اعماق جهان بینی ما حرکت می کند تا به 
نهایت سادگی که زیبایی محض است برسد و با جلوه های 

زیبایی بیامیزد. 
به راستی صداقت چیســت؟ این چه حسی است که بدون 
آن، اعمال ما میرا و ناپایدارند و خیلی زود از یادها می روند! 
چه حسی اســت که اگر در ما احیا و تبدیل به باور نشود، 

هیچ ارتباطی معنا نخواهد داشت، هیچ دستاوردی عمیق 
نخواهد بود و پای هیچ هدفی هــم به قله موفقیت نخواهد 

رسید!
 این چه حســی اســت که اگر در پندار ما جوانه نزند، قد 
نکشــد و میوه ندهد، هرگز نمی توانیم بــاور کنیم که ما 

تعبیر رویای آفرینشیم! 
صداقت یک نیــروی غریــزی و یک اجبار نیســت، بلکه 
انتخابی آگاهانه و از ســر شعور اســت. صداقت واکنشی 
نســبت به محرکات تعلیم و تربیتی نیســت، بلکه درکی 
خردمندانه اســت که از فرزانگی مایه می گیرد و اصیل و 

هوشمندانه است.

صاد مثل صادق باش )1(

سه پاسخ به یک پرسش  بوداغرور عابد نجس ترین چیز دنیا

تکیه محکم بر نگرانی ها 
زمانی می رســد که زندگی گذشــته خود را مرور می کنید و 
می فهمید تقریبا تمام دلواپسی ها و ترس های اضطراب آورتان 
هرگز تحقــق نیافته و کامال موهوم و بی اســاس بوده اند؛ خب 
حال که این گونه اســت، چرا همیــن حاال دلهره هــا را کنار 

نگذاریم؟
 چرا که اگر به این مورد دقــت نکنیم، فرصت ها و موقعیت های 
بسیار برای شادمانی را نابود می کنیم. هر چند نمی توان کاری 
برای جبران شادی های از دســت رفته انجام داد، اما می توان 
برای دستیابی به شــادی هایی که در راهند، به کارهای زیادی 

پرداخت.
 بکوشــید که هرگز خود را در قید و بند زندگــی قرار ندهید تا 
تحت هر شرایطی از زندگی تان لذت ببرید و قسمت های پوچ 
آن را که موجب نگرانی و افســردگی تان می شوند، رها کنید. 
خشم، حسادت، ترس، نگرانی، کنترل و نظارت بر کار دیگران 
و همیشــه حق به جانب بودن، همچنین تظاهر و خودســرانه 
عمل کردن را برای همیشــه کنار بگذارید. وقتــی این الیه ها 
را از زندگی تــان حذف کنیــد و فقط قدردان داشــته هایتان 
باشید، زندگی به گونه ای حیرت انگیز برای شما رضایت بخش 

خواهدشد.  
سعی در ایجاد تغییر ناگهانی 

اگر می خواهید تغییر بزرگی در جهــان ایجاد کنید، این کار را 
از دنیای اطراف خود آغاز کنید، چرا کــه ایجاد تغییر ناگهانی 
معموال امری غیر ممکن بوده و روند انجام آن بســیار ســخت 
و پرتنش اســت؛ اما ایجاد تغییر ســریع در زندگی افراد دیگر 
معموال امکان پذیر است؛ پس بهتر اســت هر بار توجه خود را 
بر یک فرد معطوف کرده و ایــن کار را از نزدیک ترین افراد به 

خود آغاز کنید.
 همچنین اگر می خواهید فکر یا وضعیــت روحی و روانی یک 
فرد را تغییر دهید، گاهی الزم اســت در ابتدا افکار یا وضعیت 

روحی اطرافیان آن شخص را تغییر دهید.

به جرئت می توان گفت شــادمانی و برخــورداری از حال خوب، یکی 
از خواســته های هر انســان در هر کجای این کره خاکی است. افراد 
برای داشــتن حال خوب، با نشــاط بودن و نیز ایجــاد هیجان های 
مثبت، هزینه های زیادی کرده، به ســفر می روند، ورزش می کنند، 
در گروه هــای اجتماعی یا درمانی عضو می شــوند و بــه مکان هایی 
مانند شــهربازی می روند، حتی عده ای کوه و عــده ای هم طبیعت 
را بر می گزیننــد؛ بنابراین ما شــاهدیم که هر فرد بــه فراخور تیپ 
شخصیتی و ســبک زندگی اش، به دنبال ایجاد حال خوب برای خود 
و اطرافیان خویش است. می توان به این شــکل این موضوع را مطرح 
کرد که نیاز طبیعی بشر به هیجان و شور و نشاط، قدمتی بسیار دارد. 
اقوام مختلف از قدیم با ایجاد بازی، ســرگرمی و مســابقات مختلف، 
درصدد تولید تفریح و سرگرمی بودند و تالش می کردند بدین وسیله 

از روزمرگی فاصله بگیرند. 
شــادمانی و حال خوب برای ادامه زندگی نیازی مبرم و مهم اســت 
که متاســفانه برخی از افراد فقــط زندگی را با پاییــن ترین کیفیت 
می گذرانند، یا به امید معجزه نشســته اند یا منتظر یک پایان هستند. 
قطعا فرد ســالم و طبیعی فقط به فکر گذراندن زندگی نیســت، بلکه 
زیســتن را با میل و رغبت و انرژی دنبال خواهد کرد. در این مطلب به 
اصولی اشاره می کنیم که تبدل آنها به باور، می تواند شادمانی را در ما 

تا حدود زیادی تضمین کند.
زندگی من، مال من است 

این اصل می خواهد به ما این نکته را گوشــزد کند که آنچه هم اکنون 
در پیرامون خویش می بینیم و احساس می کنیم، متعلق به خودمان 
است؛ یعنی هم مسئولیتش با ماست و هم پذیرفتن آن الزم و ضروری 
است. بعضا مشاهده می شود که افراد باور و اعتقادی به زندگی خویش 
ندارند. در واقع شــکایت از شرایط و نارضایتی، ســبب عدم پذیرش 
واقعی زندگی و تاثیر نقش خود فرد و همچنین ایجاد حســرت نسبت 
به زندگی دیگران می شــود. عبارت »زندگی من مال من است« به ما 
کمک می کند که با وضعیت و شرایط خود به آشتی و صلح برسیم، چرا 
که هر قدر غم، رنج و ناکامی را پس بزنیم و از آن فرار کنیم، بیشــتر ما 
را دنبال خواهد کرد. به عقیده من این یکی از قوانین نانوشــته زندگی 

است.

در مسیر شادمانی ترک عادت 

عاداتی که شادی را 
از شما می گیرند )1(

زندگی من مال من است )1( 
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان جورکش هندبال ایران

مستطیل سبزک

وزیر ورزش از عزم ایران برای کســب میزبانی مســابقات فوتبال 
جام ملت های آسیا در ســال 2023 خبر داد. مسعود سلطانی فر 
 در دیدار با اعضای فراکســیون ورزش مجلس شورای اسالمی که 
با حضور معاونان وزارتخانه در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار 
شد، گفت: » اولین معضل ســاخت استادیوم های بزرگ، نداشتن 
پــول نگهداری آن اســت و در جایی کــه واقعا نیاز به ســاختن 
استادیوم های ۱۵ هزار نفری نیست، نباید ساخته شود. الزم بود 
بعد از انقالب در بعضی از شهرها اســتادیوم های بزرگ بسازیم. 
 به هر حــال ما مدعی میزبانی جام ملت های آســیا هســتیم که 
در ســال 20۱۹ نشــد ولــی قاطعانه بــرای گرفتــن میزبانی 
هجدهمیــن دوره در ســال 2023 تالش می کنیــم و برای این 

موضوع باید چند استادیوم بزرگ و مجهز داشته باشیم. «

وزیر ورزش: 

میزبانی جام ملت های 2023 را 
می خواهیم

در صورت موافقت ســرمربی تیــم فوتبال اســتقالل، یک مربی 
خارجی به کادر فنی این تیم اضافه خواهد شــد.پس از شکست 
استقالل مقابل تراکتورسازی تبریز، سیدرضا افتخاری مدیرعامل 
این باشگاه اعالم کرد که کادر فنی آبی پوشان نیاز به تقویت دارد. 
در همین زمینه، قرار است افتخاری با علیرضا منصوریان صحبت 
کرده و در صورت موافقت ســرمربی استقالل، یک مربی خارجی 
به کادر فنی اضافه شــود. با توجه به صحبت هایی که منصوریان 
 علیه حســن زمانی عضــو هیئت مدیره اســتقالل انجــام داد 
و همچنین حمایت نصرا... عبداللهی و بهتاش فریبا از ســرمربی 

استقالل، شاید حضور مربی خارجی در این تیم منتفی شود. 
باید منتظر مانــد و دید در روزهای آینده ســرمربی اســتقالل 

انتقادها به ضعیف بودن کادرش را قبول می کند یا خیر.

نزدیکان ســتاره این روزهــای تراکتورســازی از حضور قریب 
الوقوع ســروش رفیعی در فوتبال اروپا خبر می دهند. جایی که 
 این بازیکن دو پیشــنهاد خوب از یونان و سوئیس در دست دارد 
و هیچ بعید نیســت تا دو ســه هفته آینده مقصــد بعدی خود را 
معرفی کند. پانیونیوس یونان که در حال حاضر مسعود شجاعی 
و کریم انصاری فرد را در اختیــار دارد، از مدت ها قبل بازی های 
رفیعی را زیر نظر گرفته و بدش نمی آید تــا این بازیکن را جذب 
کند. عالوه بر این باشــگاه یونانی ســروش رفیعی از باشــگاهی 
سرشناس در ســوئیس هم پیشــنهادی جالب توجه گرفته که 
هنوز به آن پاسخ نداده اســت. با این تفاســیر باید گفت تا چند 
هفته دیگر قطعا یک نفر دیگر به جمــع لژیونرهای فوتبال ایران 
در اروپا اضافه خواهد شــد. اتفاقی که قطعا باب میل کارلوس کی 
 روش نیز خواهد بود چون ستاره هایش برای جام جهانی آماده تر 
و پخته تر از هر برهه دیگری آمــاده مصاف با بهترین های فوتبال 

جهان خواهند بود.

 آیا منصوریان اجازه حضور 
مربی خارجی را می دهد؟

رفیعی برای جام جهانی لژیونر می شود
اتفاق روز

فضای مجازی

طالب ریکانی که در دیدار اخیر سپاهان آسیب دید، از جدی 
 نبودن مصدومیتش خبر داد. هافبک 26 ســاله ســپاهان 
با انتشار تصویری که او را در کنار رضا میرزایی در یک مرکز 
پزشــکی نشــان می داد، اعالم کرد که مصدومیتش جدی 

نیست و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد.

جمعه شــب  آلوارو موراتا مهاجم جوان رئال مادرید 
 در حالی که برای دیــدار برابر الکرونیا اســتراحت 
می کرد، به همراه نامزدش به یک نمایش تئاتر رفت 
 که در این نمایش اتفاق جالبی افتاد و در میانه های

 آن زمانی کــه نمایش در حــال اجرا بــود، از موراتا 
 و همراهش دعــوت کردند به روی صحنــه بیایند.

 calciomercato گــزارش داد صحبت هایی بین 
دو طــرف انجام شــد و در میان تشــویق حاضرین 
مهاجــم رئــال مادریــد از همســر آینــده اش در 
 خواســت ازدواج کرد و نامزد وی سریعا پاسخ مثبت 
به درخواســت او داد. این در حالی بــود که در دیدار 
رئال مادرید و الکرونیا، در غایب بنزما، رونالدو و بیل، 

موراتا در ترکیب تیم به میدان رفت.

طبق اعالم خود بازیکن؛

مصدومیت ریکانی 
جدی نیست 

سورپرایز موراتا؛ 

خواستگاری روی سن تئاتر

روزهای خوبی که لژیونرها در مسابقات باشگاهی اروپا رقم زدند؛

اصفهان جورکش هندبال ایران

ســجاد و ا... کرم اســتکی، دو برادر خبرســاز هندبال ایران 
هستند که پیش بینی می شود بعد از تعطیالت عید میالدی 
بزرگ ترین انتقاالت تاریخ ورزشــی را رقم بزنند؛ اتفاقی که 
می تواند به حضور در تیم مطرح بارسلونا منجر شود تا دیگر، 
لیونل مســی تنها بهانه دوست داشــتن اناری پوشان ایالت 

کاتاالنیا نباشد.
حضور پرتعداد لژیونرهای ایرانی در اروپا

 افشــین صادقــی در گوســاوو ســوئیس، ایمــان جمالی 
در مشکووبرســت بالروس، محســن باباصفــری در گزتپه 
 ترکیه، شاهو نصرتی در استوابخارست رومانی، سجاد استکی 
و ا...  کرم استکی و ســید علیرضا موسوی در دیناموبخارست 
رومانــی، دانیــل کومایش نژاد در مالمو ســوئد و ساســان 
موســی خانی در تیم ازمیر در لیگ دســته اول ترکیه جمع 
پرتعداد لژیونرهای ایرانی در لیگ های خارجی را تشــکیل 
می دهند که همچون همیشــه هندبال اصفهان در این اتفاق 

فرامرزی، نقش پررنگی را ایفا می کند.
در میان لژیونرهای پرتعداد هندبال ایران، ســجاد اســتکی 
توانســته در صدر اخبار هندبالی این روزهای ورزش کشور 
 بایســتد، اما خبرســازی اصلی را می توان بعد از حضور وی 

در یکی از تیم های سرشناس خواهان دید.

سجاد در مسیر پیشرفت
سجاد اســتکی که همانند برادرش هندبال باشگاه سپاهان 
بازی می کرد، در مســابقات قهرمانی نوجوانان جهان 200۹ 

تونس به عنوان بهترین گلزن این مسابقات معرفی شد. 
وی در مســابقات قهرمانی جهان جوانــان 20۱۱ نیز عنوان 
برترین گلزن را به خود اختصاص داد تا به اعتقاد کارشناسان 
پدیده ای تازه بــرای هندبال ایران در راه باشــد. با این حال 
پیشــرفت اســتکی آن طوری کــه انتظار می رفــت، ادامه 
 پیدا نکــرد و مصدومیت بی موقع و مطرح شــدن بحث های 
بی حاشیه از ســفر وی به قطر و اختالف نظرها با فدراسیون 
هندبال موجب شــد تا ایــن بازیکن از مســیر پیشــرفت 
 دور بیفتــد، اما حضــور در بوندس لیگای آلمان باعث شــد 
 تا استکی به دور از حاشیه های بی نتیجه ورزش ایران، برای 
حرفه ای شدن تالش کند. استکی در تیم اشتوتگارت آلمان 
 نمایش خوبی داشــت، اما وجود برخی مشکالت موجب شد 
تا حضورش در معتبرترین لیگ هندبال دنیا تداوم پیدا نکند 
و آلمان را به مقصد فرانســه و ســپس قطر ترک کند. لیگ 
رومانی که از چند فصل قبل به مقصدی برای بازیکنان ایرانی 
 تبدیل شــده بود، در این فصل نیز شــاهد حضور بازیکنان 
از کشورمان اســت که در این میان حضور مثلث سه تفنگدار 

اصفهانی یعنی سجاد استکی و ا... کرم استکی و سید علیرضا 
موسوی در تیم دیناموبخارست نتیجه بخش بوده و این تیم 
با وجود حذف از لیگ قهرمانان آســیا، نمایــش خوبی را در 
این رقابت ها داشت. تا پایان هفته نهم لیگ قهرمانان هندبال 
اروپا، سجاد استکی با درخشــش خود و 6۸ گل زده در صدر 
جدول گلزنان این رقابت ها قرار گرفته اســت و البته با توجه 
به حذف تیمش امکان افزایش گل ها را ندارد، اما درخشــش 
وی در لیگ قهرمانان اروپا باعث شد توجه باشگاه های مطرح 
اروپایی به سمت لژیونرهای ایرانی حاضر در اروپا جلب شود.

بر اساس اعالم رســانه های اروپایی، پاری سن ژرمن فرانسه، 
 بارســلونای اســپانیا، موتورز اوکراین و وســپرم مجارستان 
از جمله باشگاه هایی هســتند که با سجاد استکی برای سال 
آینده صحبت هایی انجــام داده اند که البته گفته می شــود 
این موضوع در حد پیشنهاد اســت و مذاکرات جدی تر پس 
از پایان فصل انجام خواهد شــد. مطرح شــدن پیشــنهاد 
بارســلونای اســپانیا بازتاب خبری ویژه ای در کشــورمان 
داشــت، زیرا چندین ســتاره مطرح هندبال دنیا در این تیم 
بازی می کنند و البته ســرمربی تیم بارسلونا نیز هدایت تیم 
 ملی رومانــی را هم به عهــده دارد که بدیــن ترتیب، امکان 
زیر نظر گرفتن سجاد استکی به طور دقیق تر وجود دارد. در 
کنار بارسلونا، متمول ترین تیم اروپا در هندبال یعنی پاریس 
ســن ژرمن هم پیشــنهاد جدی برای ســجاد دارد؛ چرا که 
مســئوالن نقل و انتقال این تیم، قطری هستند و این ستاره 
ایرانی در زمان حضور در لیگ این کشور بسیار محبوب بود تا 
جایی که پیشنهاد صدور پاسپورت قطری را به او داده بودند 
که در زمان خود این خبـــــر سر و صدای زیادی برپا کرد.

استکی در مورد حذف تیمش از لیگ قهرمانان اروپا می گوید: 
شرایط تیم در لیگ قهرمانان اروپا خوب نبود و حذف شدیم. 
بازی های خوبــی ارایه کردیم ولی به هرحــال همه تیم های 
قوی در لیگ قهرمانان حاضر هستند و ما را حذف کردند. وی 
در مورد حضــــــورش در صدر آقای گل های این رقابت ها 
نیز می افزاید: من فعال در صدر جدول هســتم، ولی برمینگ، 
بازیکن هولســتبرو دانمارک و یک بازیکن از پاری سن ژرمن 
در کنارم حضور دارند. تیم دانمارکی مثل ما حذف شده ولی 
پاری سن ژرمن به مرحله بعدی صعود کرده است. وی با خوب 
توصیف کردن حس آقای گلی در اروپا نیز گفت: در رنکینگ 
آقای گل هســتم و حس فوق العاده ای دارم که در نخستین 

تجربه ام در بازی های باشگاه های اروپایی خوب گل بزنم.
این دو برادر با هم هستند

در کنار ســجاد که این روزها به یکی از چهره های خبرســاز 
ورزش ایران تبدیل شده است، ا... کرم استکی برادر بزرگ تر 
ســجاد و دیگر ســتاره ایرانی دینامو هم در حال بررســی 
پیشنهادات رسیده است. تیم های ترکیه ای و قطری همانند 
گذشته مشــتری پر و پا قرص ا... کرم هســتند، اما او تمایل 
دارد در لیــگ قهرمانان اروپا بازی کنــد. او قبل از حضور در 
 رومانی ســتاره تیم مون پولیه فرانسه بود و حاال با درخشش 
 در رومانی یک بار دیگر فرانســوی ها خواســتار بازگشــت 
او به این لیگ شده اند، اما دو برادر تمایل دارند کنار هم بازی 

کنند.

آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی شماره 950/6008 )تجدید( و 950/6009 

) شماره 200951188000011 و 200951188000010 در سامانه ستاد ( 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت فرا خواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایط و الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانشماره فراخوان

۹۵0/600۸

)تجدید(

توان تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه هوشمند الکترونیکی 

 حفاظت پیرامونی پست های برق 63 کیلو ولت گلدیس، ملک شهر، الله 

CAOC و دولت آباد و ساختمان دیسیاچینگ

دارا بودن تاییدیه از اداره کل حراست 

وزارت نیرو

۹۵0/600۹
 توان اورهال ترانس های فوق توزیع پست های تحت پوشش 

شرکت برق منطقه ای اصفهان
---------------

نحوه دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان های ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل 
اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 

www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. ) اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( جهت 
 انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی ) توکن (: مرکز تماس: 02۱-273۱3۱3۱، 

 دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹737 و ۸۵۱۹376۸-02۱ تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری 
با شماره 03۱-3626۹۹4۸ (

 مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: از ساعت0۹:00 صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵/0۹/22 لغایت 
ساعت۱6:00 روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱0/02

مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعالم 
ارزیابی کیفی بایستی حداکثر تا ساعت0۹:00 صبح روز شنبه مورخ ۹۵/۱0/۱۸ در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت ) ستاد ( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه 
شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

شرایط فراخوان ها:
۱- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای 

دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
2- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه 

استفاده نماید.
3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

                                           ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید
http://iets.mporg.ir        www.tavanir.org.ir        www.erec.co.ir        www.setadiran.ir

م الف: 8064

سجاد در تیم 
اشتوتگارت 

آلمان نمایش 
خوبی داشت، 

اما وجود برخی 
مشکالت موجب 
شد تا حضورش 

در معتبرترین 
لیگ هندبال دنیا 

تداوم پیدا نکند

در روزهایی که هندبال ایران بدون رییس روزگار را سپری می کند، درخشش لژیونرهای اصفهانی هندبال 
موجب شده تا دنیا این رشته را به اسم نصف جهان بشناسد.

نوبت اول
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پیشنهاد سردبیر: 
 شناسایی کودکان بی سواد در اصفهان

با مسئوالن

معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
طی دو سال گذشــته پنج هزار و ۵۳۸ کودک شش تا ۱۲ساله 
تارک تحصیل در استان اصفهان شناسایی شده و تحت آموزش 

قرار گرفتند.
شــهین جوانی اظهار داشــت: با توجه به تاکیــدات دین مبین 
اسالم مبنی بر کســب دانش، حق برخورداری از تعلیم و تربیت 
از حقوق حقه کــودکان بوده و وظیفه تامین این حق مســلم و 
اساســی کودکان و نوجوانان، بر عهده والدیــن، نظام آموزش 
و پرورش رســمی و جامعه اســت. وی ادامه داد: رهنمودهای  
بنیان گذار انقالب اســالمی حضرت امام خمینــی)ره( و رهبر 
معظم انقالب و ریاست جمهور نیز در راستای انجام این وظیفه و 
تامین این حق، حاکی از اعتقاد نظام جمهوری اسالمی به فراهم 
کردن بهترین امکانات برای تعلیم و تربیت و آموزش مناســب و 
باکیفیت اســت. وی در ادامه با بیان اینکه در اســناد فرادستی 
ازجمله سند چشم انداز ۲۰ ساله قوانین توسعه ای کشور، نقشه 
جامع علمی، ســند تحول بنیادین و برنامــه راهبردی آموزش 
ابتدایی، بر ارائه آموزش به تمام افراد جامعه تاکید شــده است، 
ابراز داشــت: آموزش و پرورش نیز در راســتای توسعه عدالت 
آموزشی، بستر الزم را برای تحصیل همه کودکان واجد شرایط 
در مدرسه فراهم کرده اســت و در دورترین روستا که هیچ نهاد 
دولتی وجود ندارد، یک مدرســه با حضور یک معلم و یک یا دو 
دانش آموز، پرچم جمهوری اسالمی را برافراشته نگه داشته و به 

امر آموزش و پرورش کودکان این مرز و بوم می پردازد. 
معاون ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان 
اضافه کرد: برخورداری از آموزش باکیفیت و مناســب در کنار 
مولفه های دیگری همچون امید به زندگی، نشــان می دهد که 
یک کشور تا چه حد در مسیر توســعه آن مهم به شکل درست 
و منطقی قــرار دارد. وی بــا بیان اینکه در حال حاضر توســعه 
عدالت آموزشی و شناســایی، جذب و نگهداشت همه کودکان 
الزم التعلیم شش تا ۱۲ساله در دوره ابتدایی، در دستور کار ویژه 
آموزش و پرورش استان اصفهان قرار گرفته است، افزود: از این 
رو در نظر داریم تا با ایجاد حساسیت بین آحاد مختلف جامعه، 
شاهد حضور حداکثری دانش آموزان در مدارس باشیم تا تعداد 

کودکان بازمانده از تحصیل و تارک تحصیل را به صفر برسانیم.
جوانی با بیان اینکه شناســایی کودکان بازمانــده از  تحصیل و 
تارک تحصیل در شــوراهای آموزش و پرورش استان اصفهان، 
مطرح و همچنین کارگروه های برون و درون بخشــی برای این 
امر تشکیل شده اســت، گفت: بر این اســاس، اطالعات اسمی 
بســیاری از دانش آموزانی که طی دو ســال قبل، به دلیل عدم 
ثبت در سامانه سناد، از طرف وزارت آموزش و پرورش به استان 
ارسال شــده بود، با پیگیری های انجام شده در این سامانه ثبت 
شد. وی با بیان اینکه در حال حاضر و در سال تحصیلی۹۵-۹۶ 
تعداد پنج هزار و ۵۳۸ نفر به اســتان معرفی شدند، اضافه کرد: 
این اسامی توسط کارشناســان آموزش در سراســر استان در 
حال بررسی و شناسایی اســت. معاون ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان ادامه داد: پیش بینی می شــود بجز 
تعداد محدودی از این افراد که بــه دالیل مختلف از قبیل فوت، 
بیماری، فارغ التحصیلی از ابتدایی، مهاجرت، اشــتغال، ازدواج، 
داشتن اولیاء بدسرپرســت یا بی سرپرست بودن و... نتوانسته اند 
در مدرســه حضور یابند، مابقی مشــغول به تحصیل هستند و 
نمی توانیم همه آنــان را به عنوان بازمانــده از تحصیل یا تارک 

تحصیل برشمریم.

مدیرمنطقه ۱۳شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: احداث ســاختمان 
بازیافت در خیابان قائمیه با زیر بنای 7۵ مترمربع در دســت اجراست.

سیدرضا مبلغ با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت 
داشــته اســت، افزود: ســاختمان بازیافت قائمیه ظرف یک ماه آینده 
تکمیل می شــود. وی با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه بیان کرد: 
زیرسازی و آســفالت معابر برای زیبایی شهر و تردد روان شهروندان در 
دستور کار قرار گرفته است. مبلغ اضافه کرد: زیرسازی و آسفالت معابر 
تفکیکی خیابان کازرونی با اعتبار ۳میلیــارد ریال ظرف یک ماه آینده 

تکمیل می شود.

مدیر منطقه ۱4 شهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات اجرایی خیابان 
مهدیه در محله باتون حدفاصل خیابــان بعثت تا مادی ارزنان، به طول 
4۰۰ متر در دست اجراست. علی شمسی افزود: برای اجرای این پروژه 
۱۰میلیارد ریــال اعتبار در نظر گرفته شــده اســت. مدیرمنطقه ۱۵ 
شهرداری اصفهان نیز با اشاره به دیگر پروژه های منطقه گفت: احداث 
بوستان های محلی برای ایجاد فضایی با نشــاط در محالت در دستور 

کار قرار گرفته است. 
مختاری ادامه داد: در این راستا بوســتان امامزاده احمدرضا در خیابان 
بعثت به مساحت 4 هزارمترمربع در دســت اجراست. مدیرمنطقه ۱4 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این پروژه تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت 
داشته است، ادامه داد: بوســتان امامزاده احمدرضا با اعتبار 4 میلیارد 

ریال ظرف ۳ ماه آینده تکمیل می شود.

مدیرمنطقه ۶ شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: در محلــه همت آباد 
۱7هزار نفر ســاکن هســتند که تاکنون ۸۰ درصــد از اهالی آن برای 

احیای بافت فرسوده، عضو تعاونی محلی شده اند.
منصور نجفی افزود: فاز اول همت آباد به مســاحت ۱/۶ هکتار، دارای 
۱۱۳ پــالک ریز دانه اســت. وی در ادامــه عنوان کــرد: طبق مصوبه 
کمیســیون ماده ۵، در آینده نزدیک در فاز اول محلــه همت آباد ۱۲ 
بلوک 7۵۰ متری، شبکه معابر، فضای ســبز و مبلمان شهری احداث 
می شود. نجفی اضافه کرد: در آینده نزدیک شهروندان می توانند شاهد 

رشد و ارتقای چشمگیر محله همت آباد باشند.

معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

 شناسایی کودکان بی سواد
در اصفهان 

مدیرمنطقه 13 شهرداری اصفهان:

 احداث ساختمان بازیافت قائمیه
ظرف یک ماه آینده تکمیل می شود

مدیرمنطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی احداث
خیابان مهدیه

به منظور احیای بافت فرسوده صورت می گیرد؛

احداث 12 بلوک 750متری
در فاز اول همت آباد

رزمایش آمادگی مقابله با تهدیدهای هوایی، توسط پدافند 
هوایی شــهید نصر اصفهانی در اصفهان برگزار شد. معاون 
هماهنگ کننده منطقه پدافند هوایی شــهید نصر اصفهانی 
اظهار داشــت: دالورمردان منطقه پدافند هوایی شهید نصر 
اصفهانی،  طی رزمایش های دوره ای، با استقرار یک هفته ای 
در محدوده انارک و با بهره گیری از تمــام امکانات اردویی و 
تجهیزاتی، براساس اهداف هوایی اقدام به تیراندازی کردند. 
سرهنگ محســن عباســی افزود: کارکنان پایور و وظیفه 
در این رزمایش، با تجربه کردن شــرایط جغرافیایی دشوار، 
به شبیه ســازی صحنه نبرد برای هرگونه اقدام در راستای 
صیانت و حراست از آســمان والیت پرداختند. وی تصریح 
کرد: در این رزمایش، سامانه های توپخانه ای راداری و بدون 
رادار و ســامانه های تولید داخلی اپتیکی که حاصل تالش 
متخصصین و نخبگان ملی کشور اســت، مورد بهره برداری 
قرار گرفت. در ایــن عملیات آموزشــی و تمرینی، ۲۰هزار 
گلوله اعم از ۳۵ و ۲۳ میلی متری شــلیک شــد و نیروهای 
درگیر تمامــی پهبادهــای تمرینی را ســاقط کردند. امیر 
سرتیپ دوم اباذر جوکار، فرمانده و حجت االسالم والمسلمین 
حســن پرورش، رییس عقیدتی سیاسی این منطقه، در این 
رزمایش حضور یافتــه و از نزدیک در جریــان برگزاری آن 

قرارگرفتند.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهســازی شهرداری اصفهان، 
از پیشرفت پروژه احیای دولتخانه صفویه ابراز رضایت کرد.

حســین جعفری اظهارکــرد: دولتخانه صفــوی حدفاصل 
میدان امام)ره( تا محور چهاربــاغ بوده و یکی از نقاط کنونی 
محور تاریخی فرهنگی شــهر اصفهان محســوب می شود. 
وی با بیان اینکه پروژه های دولتخانــه صفویه به تدریج در 
حال انجام است، افزود: در این راستا، بخش اعظم کف سازی 
خیابان های منتهی به میدان امام)ره( از جمله خیابان های 

سپه و حافظ انجام شده است. 
وی با اشــاره به اینکه ســاخت آبنما در خیابان های حافظ 
و سپه در دستور کار قرار گرفته اســت، گفت: تا پایان سال 
جاری کف ســازی های باقیمانده این ۲ خیابــان به اتمام 
می رسد. مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: کف ســازی گذر تاریخی جنوب 
میدان امام)ره( از خیابان استانداری تا پشت مسجد امام)ره( 
و احداث سرویس بهداشتی در قسمت شرق این مسجد، در 

دست اقدام است.
وی پیاده رو ســازی محــور چهاربــاغ عباســی را از دیگر 
اولویت های پــروژه احیای دولتخانه صفویــه خواند و اضافه 
کرد: درصدد هســتیم که هر چه ســریع تر عملیات اجرایی 

پیاده روسازی چهارباغ عباسی را آغاز کنیم.

برگزاری رزمایش آمادگی 
مقابله با تهدیدهای هوایی 

پروژه های دولتخانه صفویه 
به تدریج اجرایی می شود

سازمان نوسازیمشاغل شهریخبر

 برگزاری مسابقات ملی آزاد 
مهارت به میزبانی اصفهان 

تکمیل احداث بازار گل و گیاه 
شهر اصفهان در سال آینده

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان اظهار 
کرد: مسابقات ملی »آزاد مهارت« با هدف فرهنگ سازی 
مهارت برای مهارت آموزان و شاغالن، به میزبانی اصفهان 

برگزار می شود.
ابوطالب جاللی افزود: این مســابقات به موازات مسابقه 
ملی »مهارت« شــکل گرفته اســت که در سطح های 
شهرستانی، اســتانی، ملی و هر دو سال یک بار در سطح 

جهانی برگزار می شود.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان ادامه داد: 
این اقدام، از طرف اصفهان برای اولین بار انجام می شود و 
بر خالف مسابقات مهارت که مهارت آموختگان را بیشتر 
درگیر می کند، محدودیت سنی ندارد. وی با بیان اینکه 
دو گروه صنعتی بزرگ انتخاب و گیتی پسند از مسابقات 
ملی آزاد مهارت حمایت می کنند، اضافه کرد: توجه ویژه 
این مسابقات به شاغالن در حوزه صنعت بوده و از طرفی 
اصل برگزاری مسابقات آزاد مهارت با پشتیبانی صنعت 

بوده و فنی و حرفه ای نقش برگزار کننده آن را دارد.
جاللی تصریح کرد: این مســابقات که با مشــارکت ۲4 
استان اجرا می شود، الگویی از مسابقات جهانی دارد که 
در کشورهایی همچون آمریکا و روســیه هر سال برای 

شاغالن برگزار می شود.

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل 
شهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: پروژه احداث 
بــازار گل و گیاه در شــرق اصفهــان و در مجاورت 
شــهر رویاها به مســاحت ۸۰ هزار مترمربع در حال 

اجراست.
اصغر کشاورز راد افزود: بازار گل و گیاه شهر اصفهان 
برای ارائه خدمات بیشــتر به شــهروندان در ســال 
آینده تکمیل می شــود. مدیرعامل سازمان میادین 
و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان، با 
اشــاره به اینکه این پروژه در ۳ فاز احداث می شود، 
عنوان کرد: فاز اول شــامل سالن گل های سرشاخه و 
قسمتی از سالن گیاهان آپارتمانی و محوطه سازی ها 
و فاز دوم شــامل ســالن کاکتوس، بــاغ و باغچه و 

ابزار آالت گل و کود و ساختمان اداری است.
کشــاورز راد ادامه داد: همچنین در فاز ســوم سالن 
پرندگان و ماهی های زینتی و سالن گیاهان دارویی 
برپا می شــود. وی با بیــان اینکه احــداث بازار گل 
و گیاه در شــرق اصفهان دسترسی شــهروندان را به 
این محل آســان می کند، اضافه کرد: بازار گل و گیاه 
شرق اصفهان بر اســاس آخرین تکنولوژی روز دنیا 

احداث می شود.

فنی و حرفه ای

جانشین فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان، در 
سومین کارگاه آموزشی حقوقی قضایی در بین نیروهای سپاهی، 
اظهار کــرد: معاونت حقوقی در ارگان ســپاه پاســداران، مدافع 
نیروهای بسیجی و سپاهی محسوب می شود. سردار مجتبی فدا 
با ذکر چند مثال که نقش مهم مسائل حقوقی را برای سپاه نشان 
می داد، افزود: در مواردی مانند آنچه در شیراز و مشهد برای علی 
مطهری رخ داد، اول از همه گفتند »مســئوالن سپاه گفته اند که 

مطهری سخنرانی نکند«.
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( ادامه داد: پس از اینکه 
عده ای در شیراز در مسیر فرودگاه، مطهری را مورد ضرب و شتم 

قرار دادند و انگشت اتهام به سمت معاون اطالعات سپاه بود، سپاه 
استان فارس بیانیه داد که ما چنین سخنی نداشته ایم و مشخص 

شد دادستان به واسطه دالیلی مخالفت کرده بود.
فدا تصریح کرد: پس از روشن شدن اصل قضیه، حاال باید پیگیری 
کرد که چه کسی اولین بار این قضیه را به سپاه منتسب کرد؟ کدام 

گزارش و از کدام منبع خبری؟
وی با اشــاره به نزدیکی انتخابات ریاســت جمهوری خاطر نشان 
کرد: در شرایط حساس انتخابات هم کاندیدای ریاست جمهوری، 
مجلس و شورای شهر، ســپاه را به جانبداری از برخی کاندیداها 

متهم می کنند.
جانشین فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان تاکید 
کرد: باید هوشیاری الزم را به کار گرفت تا بتوان در مجامع قضایی 

از حق نیروهای سپاه دفاع کرد.

فدا با اشاره به بازداشت ملوان آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه 
در آب های خلیج فارس یادآور شد: ســردار فدوی که فرماندهی 
نیروها را بر عهده داشت، بالفاصله و با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی 

این کار، طی مصاحبه ای موضوع را اطالع رسانی کرد.
وی توضیــح داد: فرمانــده نیروی دریایی ســپاه قبــل از اینکه 
واکنش ها نشان داده شود، با مسئول رسانه های برون مرزی وقت 
صدا و ســیما تماس گرفته و مصاحبه می کند و چنین می خواهد 
که این گفت وگو در رسانه ها منتشر شود تا این موضوع در جریان 

زد و بندهای سیاسی از بین نرود.
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان تصریح 
کرد: گذشته از مباحث بعدی که برای ملوانان به وجود آمد و حتی 
فرمانده نیروی دریایی ســپاه از طرف برخی مسئوالن بازخواست 

شد، این حرکت موفقیت بزرگی برای کشور به همراه داشت.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( با اشاره به رسانه ای شدن دستگیری ملوانان آمریکایی:

 اگررسانه نبود، ماجرا در جریان زد و بندهای سیاسی از بین می رفت

شهرداری

امام جمعــه موقت اصفهان با اشــاره به نکوداشــت 
حضرت آیــت ا... مظاهــری در روز ۲۵ آذر، پیرامون  
ابعاد شخصیتی این مرجع تقلید گفت: حضرت آیت ا...  
مظاهــری از جنبه های مختلــف دارای ویژگی های 
بی بدیلی هستند و یکی از سرمایه های معنوی حوزه و 

اسالم به شمار می آیند.
حجت االسالم والمســلمین محمد تقی رهبر افزود: 
حضرت آیت ا... مظاهــری باتوجه بــه جایگاه رفیع 
مرجعیت و کهولت ســن، هنوز هم برای مردم به روی 
منبر می روند و شــب های جمعــه مباحث اخالقی و 
تربیتی را تدریس می کنند، همچنین در ســه وعده 
نماز جماعــت اقامه می کنند و عالوه بر آن، کرســی 

تدریس ایشان در حوزه اصفهان پررونق است.
امام جمعه موقــت اصفهان در رابطه بــا بعد اخالقی 
شخصیت حضرت آیت ا... مظاهری خاطرنشان کرد: 
ایشان عالوه بر اینکه مدرس برجسته اخالق هستند، 
عمال یک الگو در زمینه های اخالقی و تعامل اجتماعی 
بوده و دارای صبر و حوصله ای مثال زدنی هستند. وی 
ادامه داد: این مرجع تقلید، در مواجهه با مردم بســیار 
با تواضع برخورد می کنند و در مســجد پای صحبت 
مردم می نشینند و هرکس مشــکلی داشته باشد، به 
راحتی با ایشــان مطرح کرده و داروی دردش را از او 

جویا می شود.
حجت االســالم والمســلمین رهبر در رابطه با نقش 
حضرت آیت ا... مظاهــری در دوران انقالب و نهضت 
امام خمینی)ره( افزود: ایشــان در تمــام جریانات و 
مبــارزات، از ابتدا با بنیانگذار انقالب اســالمی همراه 
بودند و با امام راحل مانــده و در پیروزی انقالب ایفای 
نقش کردند، هم اکنون نیز از یــاوران با اخالص مقام 
معظم رهبری بوده و در خط والیت قــرار دارند. امام 
جمعه موقــت اصفهان بــا تاکید بــر اینکه حضرت  
آیت ا... مظاهری یک الگوی ســازنده هستند که باید 
از جنبه های مختلف از وجود ایشــان بهــره برد، ابراز 
داشــت: نه تنها حوزویان و دانش پژوهــان، که همه 
مردم باید از چنین بزرگانی الگو بگیرند. وی به برکات 
حضور حضرت آیت ا... مظاهری در اصفهان، اشــاره و  
اظهار کرد: حوزه اصفهان پس از وفات آیت ا... خادمی 
از نظر فقاهت دارای یک خأل بود؛ بر این اساس ایشان 
با لبیک به امر مقام معظم رهبری و هجرت ایثارگرانه 
به اصفهان، زعامت حوزه و فقاهت را به شــهر اصفهان 

آوردند و به آن ارزش واالیی بخشیدند.

امام جمعه موقت اصفهان:

آیت ا... العظمی مظاهری، روح 
اخالق را به جامعه تزریق می کند 

ویژه

ندا واشــیاني پور در نشســت خبري خود با خبرنگاران، به 
بیان نکاتي پیرامون ســهم حمل و نقــل عمومي از بودجه 
سال ۹۵ عمراني شــهرداري اصفهان پرداخت و گفت: این 
مبلغ ۳۰درصد از کل بودجه شــهرداري اصفهان را به خود 
اختصاص داده اســت و 4۱4 میلیارد تومان از این بودجه به 

قطار شهري اختصاص مي یابد. 
وی افــزود: همچنین ۲۰میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون تومان 
براي احداث مســیر و تکمیل ایســتگاه هاي اتوبوس تندرو 
اختصــاص یافته اســت. براي خریــد و بازســازي ناوگان 
اتوبوســراني نیز مبلــغ ۹۰ میلیارد تومــان تخصیص داده 
شده است. سخنگوي شوراي اسالمي شــهر اصفهان ادامه 
داد: مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان نیز به سایر موارد حمل و نقل 

عمومی اختصاص یافته است.
وي در نهایــت کل مبلــغ اختصاص یافته بــه حمل و نقل 

شهري را ۶۲4 میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بیان کرد.

واشــیانی پور با اشــاره به اینکه یکي از اصلي ترین وسایل 
تردد مردم اتوبوس است، خاطرنشان کرد: یکي از مطالبات 
جدي مردم نیز نوسازي و بهســازي این ناوگان است؛ از این 
رو ۲۵۲میلیــارد تومان براي خرید ۳۵۰ دســتگاه اتوبوس 
۱۲متــري، ۱۱۰ اتوبوس ۱4 متري، ۲۰ دســتگاه اتوبوس 
۱۸متري و 4 دستگاه از سایر اتوبوس ها در نظر گرفته شده 

است که الیحه آن در شوراي شهر تصویب شد. 
وی اضافه کرد: براي خرید اتوبوس هاي یورو 4 ، مبلغ ۲۵۰ 
میلیارد تومان اختصاص داده شده است، البته این اتوبوس 
ها متعلق به کشور سوئد بوده و داخل کشور مونتاژ مي شوند 
و با اســتاندارد هاي یورو 4 و یورو ۵ مطابقت دارد که داراي 
باالترین اســتانداردهاي زیســت محیطي اند؛ همچنین به 

جاي دود، از این اتوبوس ها بخار آب خارج مي شود. 
سخنگوي شوراي اسالمي شــهر اصفهان اضافه کرد: شکل 
ظاهري این اتوبوس ها نیز به نحوي است که مجهز به پیاده 

رمپ هستند و سالمندان، جانبازان و معلوالن نیز مي توانند 
از آنها اســتفاده کنند. این ناوگان نیز بــه زودي وارد مدار 

اتوبوسراني شهر خواهد شد.
پیشرفت 82 درصدي مسیر خط یک قطار شهري

وي در قسمتي دیگر از سخنان خود به قطار شهري اصفهان 
اشاره کرد و افزود: مطالعات این پروژه از سال 74 آغاز شده 
و تا ســال 77 به طول انجامیده اســت. البته آغاز عملیات 

اجرایي آن از سال ۸۰ بوده است.
ســخنگوي شــوراي اســالمي شــهر اصفهان بیان کرد: 
طول مســیر خط یــک قطار شــهري ۲۰ کیلومتر اســت 
که از شــهرک قدس تا صفه ادامــه داد. وی همچنین ادامه 
داد: پیشرفت فیزیکي در مســیر خط یک قطار شهري، به 
طور کلي۸۲/۶۲درصد بوده اســت و طبق برنامه ریزي هاي 
انجام شده، خط یک قطار شهري ســال آینده به طور کامل 

بهره برداري خواهد شد.
مطالعات فاز دوم خط دوی قطار شهري در حال انجام 

است
سخنگوي شوراي اسالمي شــهر اصفهان با اشاره به دومین 
خط از قطار شــهري اصفهان خاطرنشــان کرد: طول این 
مسیر ۲4 کیلومتر و شــامل ۲۳ ایستگاه است که از شهرک 

امام حسین)ع( آغاز شده و تا خمیني شهر ادامه دارد.
واشــیاني پور بیان کــرد: عملیــات اجرایي ایســتگاه ها و 
تونل هاي خــط دوم به زودی آغاز می شــود. وي همچنین 
به خط سوم از این پروژه اشــاره کرد و افزود: طول خط سوم 
۸/۸ کیلومتر و داراي ۸ ایســتگاه از میدان آزادي تا اســالم 

آباد است.
سخنگوي شوراي اسالمي شــهر اصفهان در قسمتي دیگر 
از سخنان خود با اشــاره به لوایح مرســوله به شوراي شهر 
اصفهان گفت: یکي از لوایح مهــم دیروز، الیحه اي معطوف 
به مفاد تبصره ۵۳ از دســتورالعمل اجرایي بودجه سال ۹۵ 
شــهرداري اصفهان به همراه آیین نامه و ســاختار شوراي 
فرهنگي اجتماعي محالت شهر و شــورایاري ها بود که در 
کمیسیون فرهنگي و کمیســیون تلفیق مورد بررسي قرار 

گرفت.
وي افزود: ایــن الیحه با توجه به نظر کمیســیون فرهنگي 
تصویب شــد، مبني بر اینکه کارگروهي بــا محوریت حوزه 
معاونت فرهنگــي و با دعوت از ۲ نفر از اعضاي کمیســیون 
فرهنگي، به منظور بررســي مجــدد محتــواي آیین نامه 
موصوف طي سه هفته آینده، تشــکیل و طرح مجدد آن در 

کمیسیون فرهنگي برگزار شود.

 252 میلیارد تومان 
براي خرید 350 
دستگاه اتوبوس 

12متري، 110  اتوبوس 
14 متري، 20 دستگاه 

اتوبوس 18 متري و 
4 دستگاه از سایر 
اتوبوس ها در نظر 

گرفته شده است که 
الیحه آن در شوراي 

شهر تصویب شد

بودجه حمل و نقل شهرداري اصفهان، عمر ناوگان اتوبوسراني این شهر، پیشرفت خط یک مترو و روند پیش 
روی خطوط دیگر این پروژه، از جمله موضوعاتي بود که در نشســت خبري  دیروزسخنگوي شوراي شهر 

اصفهان مطرح شد.

سخنگوي شوراي اسالمي شهر:

30 درصد از بودجه شهرداري مختص به حمل ونقل عمومي است 
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی
 »ســال گرگ«، تازه ترین اثــر جواد افهمی اســت که پیش تر، 
»ســوران ســرد« را از او خوانده ایــم. او در ایــن کتــاب کــه 
 در چهارمیــن جشــنواره داســتان انقــاب هم مــورد تقدیر

 قرار گرفته اســت، روایت گر برهه ای حســاس از تاریخ پیش از 
انقاب است. سال ۱۳۵۴ اعام رسمی تغییر مشی و ایدئولوژی 
سازمان مجاهدین خلق پس از انتشار جزوه سبز به مارکسیست 
اســت. حال رمانی با مضمون این تغییر مشــی منتشر شده که 
تصویری از تســویه های درون ســازمانی را نشــان می دهد و 
خواننــده را در حال و هوای روزهای ســال ۵۴ قــرار می دهد. 
موضوعی که تاکنون کســی ســراغ آن نرفته و آن را دست مایه 
خلق اثــر قرار نداده اســت؛ تغییر مشــی ســازمان مجاهدین 
دیروز و منافقیــن امروز. روزهایی که به بهانه اعتقاد به اســام، 
نیروهای مسلمان ترور شده و از داخل سازمان پاکسازی شدند. 

رمان »ســال گرگ« اثر جواد افهمی آن روزها را روایت کرده و 
انتشارات شهرستان ادب آن را منتشر کرده است. در این رمان، 
افهمی با قرار دادن شخصیت هایی نیمه واقعی و نیمه غیر واقعی، 
هم تاریخ را روایــت کرده و هم تخیل کرده تا بتواند به ســاحت 
رمان پای بند باشــد. توصیفات ریز و جزئی یکی از ویژگی های 
قلم افهمی اســت که در »ســال گرگ« هم این توصیفات دیده 
می شود و خواننده با آنها فضای قصه را در ذهنش شکل می دهد.

زمان غیر خطی در رمان روشی اســت که نویسنده، برگزیده تا 
روایت های خــود را بیان کند و  با این کار، رفت و برگشــت های 
زمانی خواننــده را در موقعیت قرار می دهد. »ســال گرگ« را 
می توان در دسته رمان های پلیســی و تعقیب و گریز قرار داد به 
گونه ای که خواننده پیوسته باید دست به کشف بزند و واقعیت 

را از غیر واقعیت تشخیص دهد.

برنامه غذایی ضدسرطانی زنانهکتلت آلمانی

لبخندک

گوناگون

حروف الفبا

مطالعات نشــان می دهد، دریافت باالی چربی بخصوص در زنان یائسه احتمال بروز سرطان 
سینه را افزایش می دهد.

دکتر ترانه اســتکی ، متخصص تغذیه اظهار می کند: کاهش مصرف اســیدهای چرب اشباع 
مثل انواع غذاهای حیوانی، کره، لبنیات پرچرب، کله پاچه، امعا و احشــا و گوشت قرمز، خطر 
بروز ســرطان را کم می کند و نیز مصرف روغن هایی مانند روغن زیتون، خطر بروز بسیاری از 
سرطان ها بخصوص سرطان ســینه را کاهش می دهد. کاهش مصرف اسیدهای چرب اشباع 
مانند گوشت قرمز و روغن های جامد حیوانی و همچنین حذف منابع اسیدهای چرب ترانس 

نظیر لبنیات پرچرب و روغن های هیدروژنه، از مسائل مهم تغذیه در سرطان سینه  است.
مهار سرطان های مردانه با تغذیه سالم

مدارک علمی نشــان می دهد، رژیم غذایی، نقش مهمی در پیدایش، پیشرفت و مهلک بودن 
انواع سرطان ازجمله سرطان معده، مثانه، کولورکتال، مری و پروستات دارد، کما اینکه خطر 

فزاینده مصرف گوشت، محصوالت لبنی و چربی، در ایجاد این بیماری آشکار شده است.
غذاهای سرطان زا نخورید

غذاهای پرچرب و پرکالری و غذاهای شــور و نمک سود، دودی، ســرخ شده، نان های سفید 
و کم فیبر، انواع سوســیس و کالباس، فست فود، مصرف زیاد گوشــت قرمز، پخت نادرست، 
ترکیب های شیمیایی که در قســمت های ســوخته خوراکی های کبابی یا سرخ شده مانند 
ته دیگ، بال، جوجه کباب و سیب زمینی سرخ شــده وجود دارد، حاوی مواد سرطان زاست 
و احتمال ابتا به انواع ســرطان را افزایش می دهد. همچنین مصرف الکل در ایجاد ســرطان 
دهان، گلو، حنجــره، مری، کبد و لوزالمعده نقش دارد. بی شــک، مصــرف الکل و دخانیات 

احتمال ایجاد سرطان را به شدت افزایش می دهد.

پلنگ های اینســتاگرامی تقریبــا هیچ کاری 
انجــام نمی دهنــد. محتــوای عکــس ها و 
فعالیت های آنها هیچ اســت و به همین سبب 
دنیایی را به نمایش می گذارند که در آن هیچ 
کاری انجام نمی گیــرد. بیهودگی و وهم؛ وجه 
اشــتراک اغلب نوشــته ها یــا ویدئوهای این 
سلبریتی هاست. یکی در دنیای قصه ها زندگی 
می کند و خود را شــاهزاده جاودان می داند و 
دیگری هر روز ویدئویــی از بیهودگی زندگی 
روزمره خود؛ از غذا پختن، نشســتن، راه رفتن 
و بدبخت نامیدن ســایرین منتشــر می کند. 
یکی با نمایش دندان های روکش ســرامیکی، 
زندگی لوکس و بی محتوایی را که در آن هیچ 
اتفاقی نمی افتد و هر روز تکرار روز پیش است، 
به نمایش می گذارد و دیگری خود را زیباترین 

فرد شهر می داند.
دنیای پلنگ های اینســتاگرامی و فضایی که 
برای مخاطبان خود تصویــر می کنند چیزی 
شبیه به سرزمین اســباب بازی ها در داستان 
 Carlo Collodi پینوکیو اثــر کارلو کلــودی
اســت. دنیایی که در آن هر روز تعطیل است 
و همیشــه می توان بــازی کــرد. پینوکیو در 
سرزمین اسباب بازی ها، در می یابد که ساعت 
روی برج، عقربه ندارد و از آنجایی که زمان در 
این سرزمین بی معناست؛ می توان تا ابد بازی 
کرد و همه چیز را به بطالت و بیهودگی گذراند.

پینوکیو در حالت وحشــت از مســخ و تبدیل 
شــدن تدریجی به خر، از آقای خوکچه آدرس 
درمانگاه را می پرســد و او پاسخ می دهد؛ این 
مرض عرعر اســت که در هیچ بیمارســتانی 
درمان نخواهد شــد. او بــه پینوکیو می گوید: 
علتش این بود که وقت را بیهوده تلف کرده ای، 
تنبلی کــرده ای و جز بازی هیــچ کاری انجام 
نداده ای بنابراین تا ابد مســخ خواهی شد. کار 
پلنگ های اینســتاگرام نیز به اعتباری اتاف 
وقت و جــدال بر ســر بیهودگی اســت؛ تمام 
روزهای زندگی آنها تعطیل است و همیشه در 
حال گردش و ثبت لحظه های زندگی تکراری 
و بیهوده ای هســتند که هیچ اتفاق تازه ای در 

آن نمی افتد.

پلنگ های اینستاگرام)1(

الفبا حتما چهره ویرانگری هم داشــت که ما  نداشاه نوری
آن را درست روز اول مهر حس می کردیم.

 یک حرف باال یا پاییــن ما را از دنیایمان جــدا می کرد. حروف 
الفبا نه می فهمیدند هم نیمکتی یعنی چه و نه دوست صمیمی 

برایشان معنا داشت.
 آنها فقط ۳2 تا حرف بودند که هزار جور می توانســتند کنار هم 
بنشــینند، شــاید برای همین بود که درک نمی کردند تقسیم 
شدن و تنهایی چه دردی دارد؛ اینکه آدم دیگر کسی را نداشته 
باشد تا درگوشش حرف بزند، نارنگی اش را با او قسمت کند و یا 

سر امتحان از روی دستش بنویسد. 
برای آنها ســین تفاوتی با نون نداشــت، برای همین اگر کاس 
نون عوض می شد، سین می توانســت دوست تازه ای پیدا کند 
و برود کنار الف یا دال بنشــیند اما برای سین و نون اوضاع اصا 

این طور نبود.
 آنهــا صبر می کردنــد و حرف هایشــان را توی دلشــان جمع 
می کردند و نارنگی شــان را توی کشــوی میز می گذاشتند تا 
زنگ تفریح بخورد و آن وقت همدیگر را توی شلوغی حیاط پیدا 
کنند، دســت دور گردن هم بیندازند و تافی آن یک ســاعت و 

نیم چشم انتظاری را دربیاورند.
 الفبا گناهی نداشــت، شاید نمی دانســت که ما آن روزها از دار 
دنیا یک جعبه مداد رنگی ۱2تایی داشــتیم که رنگ ســبزش 
دست نون مانده و به خاطر همین بعد از تقسیم کاس ها، فقط 

پاییز را می کشیدیم.

سال گرگ

این کتلت)frikadellen( یکی از غذاهای 
محبوب آلمانی است و بسیار بین خودشان 
طرفــدار دارد که معمــوال با نــان باگت و 

سیب زمینی سرو می شود.
مواد الزم: گوشــت چرخ کرده ۵00 
گرم، باگت حدود ۱0 سانت،خردل۱ قاشق 
چای خوری،نمــک و فلفــل بــه میــزان 
الزم،تخم مرغ۱ عدد،پیاز ریز خرد شــده۱ 

عدد بزرگ،پودر پاپریکا۱ قاشق چای خوری،سیر۱ حبه ) در صورت تمایل (
طرز تهیه : ابتدا باگت را با ۱ لیوان آب، حدود نیم ســاعت خیس کنید، ) این قدر 
باید آب بریزید که روی باگت ها را بگیرد(بعد با دست فشار دهید تا آب اضافی نان خارج 
شود، اما نه آن قدر که خیلی سفت و خشک شود. پیاز و سیر را با ۱ قاشق غذاخوری کره 
تفت دهید تا کمی نرم شــود. ) می توانید آنها را  خام هم بریزید(بقیــه مواد را افزوده و 
خوب مخلوط کنید.تابــه ای را گرم کنید و کمــی روغن بریزید.به انــدازه یک نارنگی 
کوچک از مواد بردارید، داخل دســت گرد کرده و در تابه با حرارت متوسط سرخ کنید.
حرارت نباید زیاد باشــد. به روغــن زیاد هم برای ســرخ کردن کتلت ها نیــاز ندارید.

همچنین می توانید داخل مایه کتلت از جعغری ساطوری شده هم استفاده کنید.
نکته:

 منظور از باگت حدود ۱0 سانت؛ طول یه باگت اســت و حتما  باید بیات باشد؛ مثا روز 
قبل خریده شده باشد. 
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امام علی )علیه السالم(:
با رفتار نیك خود ، بدكار را اصالح كن و با گفتار نیكويت ، او را 

به سوى خوبی رهنمون باش.
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