
هیئت 50 نفره تجاری مالزی، به عنوان بزرگ ترین 
هیئت تجاری این کشــور که تاکنــون وارد ایران 
شده اند، میهمان اصفهان سیتی سنتر شد. رییس 
اتاق بازرگانــی، دبیر کل و اعضــای هیئت مدیره 
شورای تجاری ایران و آسه آن، نایب رییس انجمن 
صنایع کوچک و متوســط مالزی، مدیر منطقه ای 
سازمان سرمایه گذاری مالزی و مدیران شرکت های 
توریســم و گردشــگری، موسســات نفت و گاز و 
حتی کارآفرینان رشــته های عمران، معماری و... 
اعضای این هیئت تجاری را تشکیل می دهند که 
در بازدید نیــم روزه اصفهان سیتی ســنتر حضور 
داشــتند. محمدحســین عبداللهی مدیر روابط 
عمومی مجموعه اصفهان سیتی سنتر، درخصوص 
بازدید این هیئت 50 نفره از نگارخانه، دانشــگاه، 
موزه و دیگر بخش های مختلف مجموعه اصفهان 
ســیتی ســنتر عنوان می کند: بزرگ ترین هیئت 
تجاری مالزی برای امضــای تفاهم نامه همکاری 
با این مجموعه اعــام آمادگی کرده اند. وی عنوان 
می کند: با توجه بــه ظرفیت هــای متعددی که 
در این مجموعــه وجود دارد، فعــاالن عرصه های 
مختلف تجاری، فرهنگی و تفریحی، جهت تبادل 
تجارب و همکاری های دو طرفه، مشتاق به حضور 
در ایــن مجموعــه هستند.ســکری ابوبکر مدیر 
شرکت ســرمایه گذاری میدا و عضو دولت مالزی 
که وظیفه بهبود روابط مالزی با دیگر کشــورها را 
به عهده دارد، تبادل اطاعاتــی بین ایران و مالزی 

و کشورهای آسیایی را یکی از موضوعات مهم بیان 
می کند. وی که اولین سفر خود را به اصفهان تجربه 
می کند، از وجود فرصت های سرمایه گذاری بسیار 
در این اســتان می گوید و معتقد است که اصفهان 
و کواالالمپــور می توانند همکاری هــای خوبی در 
زمینه های اقتصادی داشته باشند. سکری ابوبکر در 
این زمینه به حضور کابینــه دولت مالزی در تهران 
اشــاره می کند و از تفاهم نامه ای می گوید که قرار 
است روزهای آینده بین ایران و مالزی منعقد شود. 
طبق این توافق نامه، امکان تجارت آزاد بین ایران و 
مالزی، با هدف رشد روابط تجاری و سرمایه گذاری 
بین این دو کشــور برقرار می شود. وی همچنین با 
بیان اینکه سیتی ســنتر مجموعه ای اســت که نه 
 تنها اقتصاد استان بلکه اقتصاد کشور را نیز بهبود 
می بخشــد، می گوید: در آینده پس از شــناخت 
بیشتر مجموعه، می توانیم روابط و همکاری های 
بسیاری با این مجموعه داشته باشیم. محمد غزالی 
صاحب شــرکت و عضو هیئت علمی در دانشــگاه 
تهران نیز هدف خود و این هیئت 50نفره را از سفر 
به اصفهان و دیدار از مجموعه اصفهان سیتی سنتر، 
یافتن فرصت های ســرمایه گذاری بیان می کند و 
می گوید: مجموعه سیتی سنتر، تصویری از مدرن 
شدن ایران است که سنت های اصفهان و مدرنیته 
را در کنار یکدیگر آورده اســت. هرچند بازهم الزم 
است بیش از این به ســنت های ایرانی و اصفهانی 
در این مجموعه توجه شود. مدیر شرکت اس ام ای 

مالزی نیز با تاییــد گفته های غزالــی می گوید: 
قرارگیری مدرنیته و سنت در کنار هم، اتحاد بین 
مردم اصفهان را در این مجموعه که الگویی موفق از 
تجارت در ایران است، بیشتر می کند. وی می گوید: 
من تاکنون شــاپینگ مال های زیــادی را در دنیا 
دیده ام اما اصفهان سیتی ســنتر شبیه هیچ کدام 
از آنها نیســت. از این رو نام آن را »شــاپینگ مال« 
نمی گذارم بلکــه آن را »الیف اســتایل« می نامم؛ 
زیرا می تواند ســبک زندگی مردم را تغییر دهد و 

روزهای بهتری را برای آنها رقم بزند.

اصفهان سیتی سنتر؛ الگوی موفق تجاری ایران

بازدید بزرگ ترین هیئت تجاری مالزی از مجموعه اصفهان سیتی سنتر
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نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شــورای اسامی از تایید 
گزارش نماینده مشهد درباره نشســت کمیسیون امنیت با وزیر 

خارجه پس از استماع فایل صوتی این جلسه...

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شــورای اســامی گفت: با وجود 
سرمایه گذاری عظیم ذوب آهن اصفهان در پروژه ملی تولید ریل و بدهکاری ۶ هزار 
میلیارد تومانی این مجموعه بابت زیرســاخت های ایجاد شده در این طرح، شرکت 
راه آهن اخیرا بیش از ۱50 هزار تن ریل از هندوستان وارد کرده که این امر وضعیت نه 
چندان خوب ذوب آهن را حاد خواهد کرد. ابوالفضل ابوترابی تنها مشــتری ریل های 
تولید داخل را شــرکت راه آهن دانســت و اضافه کرد: با کار جهادی و شــبانه روزی 
پرسنل و متخصصان ذوب آهن، موفق به بومی سازی تکنولوژی ساخت ریل به عنوان 

دهمین کشور دنیا و تنها تولید کننده منطقه شده ایم ولی متاسفانه...

حســاس ترین بازی هفته پانزدهــم لیگ برتــر در حالی در 
اســتادیوم نقش جهان آغاز شــد که اســتقبال بسیار خوب 
تماشــاگران از این مســابقه باعث شــده بود همه در انتظار 
تماشای یک بازی زیبا و تماشاگرپسند باشند. بازی با حمات 
سپاهان آغاز شد و در ۱0 دقیقه ابتدایی، شاگردان ویسی تیم 
برتر میدان بودند؛ ولی در ادامه استقال تا حدودی روند بازی 
را کنترل کرد و چند موقعیت خوب هم داشــت که مهم ترین 
آن ضربه جابــر انصاری بود که به تیر عمــودی خورد. در یک 
ربع  پایانی، بــازی افت و خیزی نداشــت و در نهایت 2 تیم با 
تســاوی بدون گل، نیمه اول را به پایان بردنــد. در نیمه دوم 
سپاهان توانســت در دقیقه 70 با گل علی محمدی از رقیب 
خود پیشی بگیرد. بعد از گل ســپاهان به استقال، هواداران 
رقیب با ســردادن شــعار »خداحافظ، علــی منصوریان« از 
سرمربی استقال خواستند که از سمت خود استعفا بدهد. اگر 
استقال در این دیدار هم شکست می خورد، در جمع مدعیان 
جایی نداشت و احتمال برکناری منصوریان نیز وجود داشت 
اما برتری ســپاهان تا پایان حفظ نشد. اســتقال با نمایشی 
تهاجمی در دقایق پایانی مســابقه، کمی قبل از سوت پایان 
با ضربه برزای بازی را مســاوی کرد تا دست خالی از اصفهان 
برنگردد و نیم فصــل کمی امیدوارکننده بــرای منصوریان و 
شاگردانش تمام شود. در این بازی تماشــایی و تهاجمی هر 
دو تیم موقعیــت های بســیاری را روی دروازه یکدیگر ایجاد 
کردنــد. در دیگر دیــدار این هفتــه هم تیم تراکتورســازی 
توانست با نتیجه 2 بر صفر از ســد نفت تهران بگذرد و دیدار 

ماشین سازی تبریز و سایپا هم لغو شد.

نماینده مجلس:

چرا مزار شهدای گمنام گلستان شهداساماندهی نمی شود؟

یک قطعه غربت...

ریل هندی، کمر ذوب آهن 
را خم خواهد کرد

بیش از نیمی ازحوادث استان اصفهان
15سوانح جاده ای است

10

فایل صوتی، صحت  گزارش 
کریمی قدوسی را تایید می کند

نظافت در اصفهان
فرهنگ سازی شده است

سپاهان1- استقالل1

ابقای منصوریان در اصفهان

2

15

معاون گردشگري اداره کل میراث فرهنگي استان گفت:

تبدیل چهار محال و بختیاري به 
قطب گردشگري با حذف موانع

7

خبر آخر

معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان:

ادامه در صفحه 3

معــاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان، در 
حاشیه مانور زلزله منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: شهر اصفهان، شهری است که از خطرات 
طبیعی دور نیســت و بــه دلیل وجــود بافت های 
فرسوده و نقاط پرحادثه ای که در شهر وجود دارد، 

باید آمادگی کامل را برای مواجهه با اتفاقات مختلف 
داشــته باشــیم. احمدرضا مصور افــزود: امروز در 
سالگرد حادثه تاسف بار زلزله بم، شهرداری اصفهان 
مانوری را در یکی از مناطقی برگــزار کرد که بافت 

فرسوده در آن بسیار وجود دارد، با این هدف که...

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

شهرداری اصفهان
مدیر بحران شهر است

15

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
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پیشنهاد سردبیر:
بعضی ها شرفشان را همزمان با وطنشان می فروشند

پارلمانپدافندانتخاباتواکنش

غالمحســین کرباســچی دبیر کل حزب کارگزاران در 
مورد صحبت های اخیر محمــود صادقی گفت :برخی 
از مواضع اتخاذ شده اخیر از ســوی چند تن از اعضای 

فراکسیون امید را چندان برای کشور مفید نمی دانم.
کرباسچی خاطر نشان کرده »شــهامت« ارزش واالیی 
اســت؛ اما مشــروط به آنکه مجموعه ای را به اهدافش 
نائل کند نه اینکه کسی یک قدم روبه جلو بگذارد و بعد 
به واسطه این پیشــروی، کل مجموعه ده قدم به عقب 

پرتاب شود!
وی افزود: اینکه چند تن از اعضای این فراکســیون به 
رفتار انتحاری دســت بزنند ممکن اســت با تحسین 
عده ای همراه باشد، اما برای کشــور عایدی و خروجی 
ندارد. انتقادات کرباســچی از صادقــی در حالی مطرح 
می شود که شــنیده شده یکی از ســران اصالح طلب 
 از صادقی خواســته  که ســخنان تند علیه قوه قضاییه 

مطرح کند.
یکی از ســران اصالح طلب گفته چرا ما باید فقط یک 
علی مطهری در مجلس داشته باشیم؟ باید دیگران هم 

در مجلس صحبت کنند.

امیر فــرزاد اســماعیلی فرمانده قــرارگاه پدافندهوایی 
خاتم االنبیاء )ص( طی سخنانی در یک نشست خبری، 
گفت: رزمایش مدافعان آسمان والیت ۷, از امروز به مدت 

۵ روز در منطقه عمومی جنوب کشور برگزار می شود.
وی افزود: در این رزمایش که سه استان هرمزگان، بوشهر 
و خوزستان و با مشــارکت یگان های مختلفی از قرارگاه 
پدافند هوایی ارتش در آن مشارکت دارند، جنگنده های 
نیروی هوایی ارتــش از جمله جنگنده هــای اف ۴ نیز 

مشارکت  خواهند داشت.
اســماعیلی تصریح کرد: سامانه موشــکی اس ۳۰۰ به 
محض گسترش در بقیه تاکتیک ها به غیر از این رزمایش، 

تست خواهد شد.
فرمانده قرارگاه پدافندهوایــی خاتم االنبیاء )ص( گفت: 
برای پرواز در آسمان ایران، هر پرنده ای برای هر کشوری 
که باشد، باید مجوز داشته و برای ما مهم نیست که پرنده 
برای کدام ســازمان، نهاد و یا کشور باشد؛ روز جمعه هم، 
یک کوادکوپتر در حساس ترین شهر کشور یعنی تهران، 
در حساس ترین نقطه تهران یعنی میدان انقالب به پرواز 

درآمد که مجوز نداشت و مورد هدف قرار گرفت.

دبیر کل حزب کارگزاران :

 مواضع محمود صادقی
 برای کشور مفید نیست

امیر اسماعیلی خبر داد:

 آغاز رزمایش پدافند ارتش
 از امروز

قائم مقام جامعه اسالمی مهندسین:

نظرسنجی ها از کاهش آرای 
روحانی حکایت دارد

عضو کمیسیون عمران مجلس:

74 نفر پای امضای استیضاح 
وزیر راه ماندند

محمد ناظمی اردکانی قائم مقام دبیرکل جامعه اســالمی 
مهندســین در نشست ماهیانه تشــکل سیاسی متبوعش 
گفت: جریان اصالح طلب و اعتدالیون، تقرییا و یا تحقیقا روی 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 96 به اجماع رسیده اند 
و کاندیدای آنها حجت االسالم روحانی خواهد بود؛ اما آنها این 

دغدغه را دارند که پیروزی او قطعی نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیر انتخابات 
آمریکا بر انتخابات ریاست جمهوری 96 گفت: نظرسنجی ها 
نشــان می دهد که پایگاه مردمی و محبوبیت رییس جمهور 
سیر نزولی داشــته اســت؛ البته آرای منفی که از گذشته 
وجود داشته می تواند موثر واقع شــود؛بنابراین این موضوع 

بزرگ ترین دغدغه جریان اصالح طلب است.
قائم مقام دبیرکل جامعه اســالمی مهندســین ادامه داد: 
دستاوردی که دولت مستقر اعالم می کرد برجام بود و امروز 
شاهد این هستیم که برجام در بســیاری از کارکردهایی که 
می توانست داشته باشد ناکام جواب داده است. تمدید تحریم 
1۰ساله توسط کنگره و امضا از سوی رییس جمهور آمریکا به 

این موضوع دامن زد.

حمید بنایی، عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اســالمی در خصوص استیضاح وزیر راه وشــهر سازی در 
مجلس گفت: کمیســیون عمران مجلس بحث استیضاح 
وزیر راه و شهرســازی را بدون هیچ موضع گیری سیاسی 
دنبال می کند و تا رســیدن به نتیجــه موضوع را پیگیری 
خواهد کــرد. وی همچنین در خصوص تعــداد امضاهای 
اســتیضاح وزیر راه عنوان کــرد: 8۴ نفــر از نمایندگان، 
اســتیضاح وزیر راه را امضا کرده بودند که بعد از گذشــت 
مدتی در حال حاضر 1۰ نفــر از نمایندگان امضای خود را 
پس گرفته اند؛ بعد از دو هفته و بعد از بررسی برنامه ششم 
توسعه مجددا به بحث اســتیضاح وزیر راه و شهرسازی در 
مجلس می پردازیم .بنایی همچنین در خصوص خرید 1۰ 
فروند کشتی از کره جنوبی نیز اظهارداشت: موضوع خرید 
کشتی ها از کره جنوبی در دســتور کار کمیسیون عمران 
مجلس قرار گرفته است و نمایندگان حاضر در کمیسیون 
عمران به این موضوع واکنش نشــان داده اند؛ قطعا با این 
موضوع در مجلس برخــورد می کنیم و همــواره از وقوع 

چنین آن جلوگیری خواهیم کرد.

روحانی در تماس تلفنی خطاب به پوتین: 

باید مراقب بود که تروریست ها 
تجدید قوا نکنند

 تجمع اعتراضی مقابل مجلس
 زیر بارش باران

آغاز به کار قرارگاه انتخاباتی ناجا

فایل صوتی، صحت  گزارش 
کریمی قدوسی را تایید می کند

 حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی طی یک تماس تلفنی با 
والدیمیر پوتین، با  اشاره به پیروزی ارتش سوریه بر تروریست ها به ویژه 
در حلب  گفت: این پیروزی به تروریست ها هشدار داد  که نمی توانند 
به اهداف خود دســت یابند و باید همزمان با این موفقیت و پیروزی، 
مذاکرات سیاسی آغاز  شــود و تداوم یابد.  رییس جمهوری برگزاری 
مذاکرات در آستانه پایتخت قزاقستان را گامی رو به جلو خواند و اظهار 
داشت:  قزاقستان مکان مناسبی برای مذاکرات صلح میان گروه های 
مختلف معارضه و دولت سوریه اســت.  روحانی همچنین با تسلیت 
ترور سفیر مســکو در آنکارا به دولت و ملت روسیه گفت: این حرکت 
 نشــان می دهد که باید کامال مراقب بود. رییس جمهوری با تاکید بر 
تالش در جهت رهانیدن تمام مردم سوریه در نقاط تحت محاصره این 
کشور از  دست تروریست ها و ضرورت ارسال کمک های انسان دوستانه 
و دارویی، به مردم  گفت: باید مراقب بود که گروه های تروریســتی با 
بهره گیــری از فرصت های آتش بــس، مجددا تجدید قــوا  نکنند و 
 مناطقی را به ویژه در برخی نقاط حساس سوریه به پایگاه جدید خود 

تبدیل نسازند. 
 رییس جمهوری روســیه نیز در این تماس تلفنی با تبریک پیروزی 
ارتش سوریه بر تروریست ها به ویژه در  شهر حلب، گفت: همفکری و 
هماهنگی تهران و مســکو که تاکنون در راستای سیاست سازنده ای 
در  عرصه بین المللی بوده، ادامه خواهد یافت.  والدیمیر پوتین اظهار 
داشت: دستاورد هماهنگی دو کشــور، حصول یک پیروزی بزرگ در 
مبارزه با تروریسم  بین الملل بوده است و اکنون باید همزمان با مبارزه 
با گروه های تروریســتی، این پیروزی ها را به ســمت  شروع مذاکرات 
سوق داد. وی گفت: پیشنهاد ما این است که روند صلح در سوریه در  

قزاقستان آغاز شود. 

ایلنا : جمعی از صاحبان زمین ها و امالک فاز 6 پردیس در اعتراض 
با اقدام سازمان منابع طبیعی برای ابطال سندهای آنها، در مقابل 
ساختمان مجلس شورای اسالمی تجمع کردند. به گفته یکی از 
این تجمع کنندگان باوجود اینکه سند رسمی مالکیت زمین را در 
اختیار دارند، سازمان منابع طبیعی قصد دارد این سندها را ابطال 
کند. این تجمع کنندگان باوجود بارش نسبتا شدید باران، با چتر 
و پوشش زمستانی در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند 
و در مقاطعی با شــعارهای »ا... اکبر« خواستار توجه نمایندگان 

شدند.

 سردار ســعید منتظر المهدی ســخنگو و معاون اجتماعی ناجا در 
چهاردهمین نشست خبری خود که در ســتاد مرکزی ناجا برگزار 
شد، اظهارکرد: به منظور افزایش مشارکت و تامین امنیت انتخابات، 
قرارگاه انتخاباتی ناجا آغاز به کار کرده و سعی کرده ایم که در پاسخ 
به اســتعالمات در کنار دیگر مراجع همچون سازمان ثبت ، وزارت 

اطالعات و قوه قضاییه در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام کنیم.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی از تایید گزارش 
نماینده مشهد درباره نشست کمیسیون امنیت با وزیر خارجه پس از 

استماع فایل صوتی این جلسه خبر داد.
حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در گفت وگو 
با فارس، با اشاره به جلســه تعدادی از نمایندگان برای استماع فایل 
صوتی نشســت کمیســیون امنیت ملی با وزیر امور خارجه گفت: 
استماع فایل صوتی جلسه کمیسیون امنیت ملی با وزیر امور خارجه 

گزارش جواد کریمی قدوسی در خصوص این نشست را تایید کرد.
وی افزود: آنچــه در گزارش ایــن عضو کمیســیون امنیت ملی در 
خصوص جلسه کمیســیون امنیت ملی با محمدجواد ظریف مبنی 
بر اعتراف وی به اشــتباهاتش در مذاکرات هســته ای آمده بود پس 
از استماع فایل صوتی تایید شــد. نماینده مردم شاهین شهر اظهار 
داشت: مشروح مذاکرات صورت گرفته در جلسه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی با وزیر امور خارجه و صحبت های آقای ظریف 
در این نشست به صورت متن مکتوب درآمده تا به امضای نمایندگانی 

که در جلسه حاضر بودند، برسد.

عکس روز

عذرخواهی رهبر انقالب
از مادر شهید مسیحی

باشــگاه خبرنگاران : ســال گذشــته رهبر معظم انقالب به 
مناسبت تولد حضرت مسیح به دیدار یک مادر شهید آشوری 
) روبرت الزار(  رفت که تصاویر آن بازخورد بسیاری در فضای 
مجازی داشــت؛ اما پس از یک سال گوشــه هایی از ویدئوی 
منتشر شده از این دیدار و ســخنان رهبر انقالب  دوباره مورد 
توجه ویژه کاربران فضای مجازی قــرار گرفت. بخش هایی از 

این دیدار در ادامه آمده است:
یک مرد حاضر در جلسه: ایشــان در سال 86 تقاضای دیدار با 

حضرت آقا را داشتند.
مادر شهید آشــوری: یک رهبر برای همه هست، می خواستم 

ایشان را ببینم.
رهبر انقالب: از اینکه دیر شــما را زیارت کردیم و دیر آمدیم 

عذرخواهی می کنم. کار و گرفتاری من زیاد است.

اخبار

کافه سیاست

 نماینده مردم تهران نســبت به انتشــار ســخنان محرمانه وزیــر خارجه در 
کمیسیون امنیت ملی توسط نماینده مردم مشهد تذکر داد.

در ابتدای جلسه علنی نوبت بعدازظهر روز گذشته مجلس، مصطفی کواکبیان 
طی تذکری اظهار کرد:  در یکی از کمیسیون ها فایل صوتی به رسانه ها کشانده 
شــده و بر خالف منافع ملی و برخالف اخالق، دروغی را به وزیر خارجه نسبت 
داده اند. آقای ظریف درباره ایســا گفتند اشــتباه کردند که به قول کری که 
گفته بود نمی گذارد کنگره تایید کند، اعتماد کردنــد اما بیرون طوری جلوه 
دادند که گویا وزیر گفته اند کل برجام را اشتباه کردم. این واقعا تحریف است.

مدیرمسئول روزنامه مردم ساالری اظهار کرد: من خودم در جلسه بودم. اتفاقا 
سه بار تاکید کردند که این مباحث مربوط به کمیسیون است، حتی من به مزاح 
گفتم که تیتر یک مردم ساالری نشود که همه خندیدند. قرار نبود این مسائل 
به بیرون کشانده شود. در این زمان صدای خنده رییس مجلس به گوش رسید 

و الریجانی به شوخی گفت: تقصیر خودت بوده که تو نگفتی!

عربستان پیام سازش 
به ایران داده است

به ظریف گفتم محرمانه های 
شما تیتر روزنامه من نشود 

روزنامه »وطن« چاپ آمریکا نوشت: »عربستان از طریق »عثمان العمیر«  نویسنده 
و روزنامه نگار سعودی نزدیک به مراکز تصمیم گیری نظام ریاض، پیام سازش را به 
ایران داده است.« وطن در ادامه نوشت: »عثمان العمیر در گفت وگو با شبکه روسی 
»روسیا الیوم« گفته است که کسی حق ندارد در مسائل داخلی کشور بزرگی مانند 
ایران دخالت کند؛ کشوری که امکان تفاهم با آن وجود دارد و نمونه آن را در توافق 
سه جانبه ایران-روسیه-عربستان در اپک مشاهده کردیم.« العمیر در ادامه گفت: 
» امکان آن وجو دارد که مشکالت مذهبی را کنار گذاشته و شاهد همکاری های 
دوجانبه میان عربستان و ایران برای دور کردن منطقه از تنش ها باشیم. همانطور 
که این همکاری ها در بخش اعظمی از دوره»فهد«و »عبدا...« دو شــاه پیشــین 
عربستان دیده شده است.« العمیر مدعی شد: »در حال حاضر امکان رویارویی با 
ایران توسط کشورهای حوزه خلیج ]فارس[ وجود ندارد همانطور که امکان آن برای 
ایران هم فراهم نیســت؛ چرا که هم ایران و هم کشورهای شورای همکاری بدون 

قدرت های خارجی نمی توانند با هم مقابله کنند.«

بین الملل

روزنامه ترکیه ای زمان نوشــت: تحقیقات اولیه نشــان 
می دهد که قاتل ســفیر روس در ســال 2۰1۵ با اطالع 
مقامات ترکیه، به حلب رفته و در کنار تروریســت های 
جبهه النصره با ارتش ســوریه جنگیده است. به نوشته 
این روزنامه، مــرت آلتین تاش در کنار تروریســت های 
النصره جنگیده و از جنگجویان شــرور بوده و با توجه به 
وضعیت روانی وی، به نظر می رسد که شماری از سربازان 
ارتش سوریه هم به دست او کشته شــده اند. به گزارش 
اسپوتنیک، روزنامه»زمان« می افزاید: از زمان بازگشت به 
ترکیه، وضع روانی التین تاش تغییر کرده بود و او در برابر 
دوستانش دائما از قتل و کشتار حرف می زد، اما به کشتن 

شخص معینی اشاره نمی کرد.

به گزارش المنار، نیروهای الحشد الشعبی عراق ضربات 
سنگین و مهلکی را به تروریست های داعش در موصل 
وارد کردند. در همین راســتا، نیروهای الحشد الشعبی 
موفق شــدند یورش تروریســت های داعش به مواضع 
خود را در جنوب غربی موصل خنثی کنند و ۷ خودروی 
متعلق به تکفیری هــا را به آتش بکشــانند. نیروهای 
الحشد الشعبی عالوه بر سوزاندن خودروهای متعلق به 
تروریست ها، ۳۰۰ نفر از عناصر عضو این گروه تکفیری 
را نیز به هالکت رســاندند. از ســوی دیگــر فرماندهی 
عملیات قادمون یا نینوا نیز از پیشروی نیروهای امنیتی 

عراق در محور شمالی موصل خبر داد.

شبکه 2 رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که نخست وزیر 
این رژیــم در واکنش بــه قطعنامه شــورای امنیت در 
خصــوص توقف شهرک ســازی ها )در ســرزمین های 
اشغالی(، از ساخت واحدهای مسکونی جدید در اراضی 
اشغالی فلســطین خبر خواهد داد. این شــبکه افزود: 
بنیامین نتانیاهو با موضع گیری علیه قطعنامه شورای 
امنیت مبنی بر تحریم شهرک سازی ها در اراضی اشغالی 
فلسطین، در جلســه هفتگی این رژیم امروز )یکشنبه( 
ساخت واحدهای مســکونی جدید را اعالم خواهد کرد. 
شــورای امنیت ســازمان ملل جمعه )۳ دی( قطعنامه 
توقف فوری فعالیت های شهرک سازی رژیم اسراییل را 

در اراضی اشغالی فلسطینیان، تصویب کرد.

افشای مطلبی جدید درباره 
قاتل سفیر روسیه در ترکیه

ضرب شست الحشد الشعبی 
به تروریست ها

اعالم ساخت واحدهای 
مسکونی جدید از سوی نتانیاهو

به گزارش ایسنا، حجت االســالم والمسلمین پورمحمدی در 
حاشــیه دیدار با رییس کمیته تحقیق و بازرســی جمهوری 
ارمنستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
بابک زنجانی چه میزان از بدهی اش را بازگردانده است؟ گفت: ما 
اموال جدیدی از زنجانی ندیدیم و معرفی هم نشده، امیدواریم 

سر عقل بیاید و بدهی هایش را پرداخت کند.
وی بیان کرد: در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد هم اعالم شد که 

هنوز مبلغی به پرداخت بدهی اضافه نشده است.
وزیر دادگستری در عین حال گفت: وقتی دیوان عالی حکم را 
تایید می کند، به طور طبیعی حکم به اجرای احکام  بر می گردد.

پورمحمدی در خصوص اظهارات وکیل زنجانی مبنی بر اینکه 
نســبت به حکم صادره پس از ابالغ، اعاده دادرسی می کنیم، 
گفت: باید پول را برگردانند و وکیل ایشان هم به جای دست و پا 

زدن و اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در خصوص وظایف سرپرست 
دفتر حقوق شهروندی که در وزارت دادگستری منصوب شد، 
گفت: سرپرست وظیفه دارد مسائل حقوقی را رصد و پیگیری 
کند، ضمن اینکه انتشار منشور راه ما را هموارتر می کند. وزیر 
دادگستری افزود: ما به حقوق شــهروندی و آشنایی به قوانین 
و مقررات و  به حقوق هم احترام گذاشــتن نیاز داریم و تعبیر 
سیاســی بودن و  منافع تبلیغاتی کم لطفی است. حقوق مردم 
همیشه مهم اســت و این نیاز به یادآوری و تذکر دارد؛ چرا که 

جامعه انسانی جامعه حقوق مدار است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر محسنی اژه ای مبنی بر 
معرفی نشــدن دریافت کنندگان فیش های نامتعارف از سوی 
دولت  و دادن اولتیماتوم به دستگاه های اجرایی، گفت: هیچ قوه 
بر قوه دیگری نمی تواند شرط بگذارد. وظیفه ای بود که دولت در 
این زمینه  تالش کند و وظیفه خود را انجام دهد که خوب هم 
عمل کرد. قوه قضاییه مسئول مالی عملکرد دولت نیست، بلکه 
دیوان محاسبات مسئول است و سازمان بازرسی هم به چیزی 
رسیده و باید طبق قانون پیگیری کند و ما همه تالش کردیم به 
نظام اداری خود توجه کنیم. باید توجه داشت که نباید موضوع 
را ماجراجویی و مورد کشمکش  قرار دهیم. پورمحمدی بیان 
کرد: نظام اداری کشور باید اصالح شــود،ضعف های بسیاری 
داشته و دستاورد خوبی نداشته است و همین حقوق ها نشان 
داد دســتاوردمان کم بود و  دولت به کم توجهی خود اعتراف و 
عذر خواهی کرد و تالش فراوانی برای جبران انجام داد که باید 
قدردانی به عمل آورد. وی تصریح کرد: دولت با عزم جدی وارد 
این مسئله شد و به مجلس پیشــنهاداتی داد و سقف حقوق را 
تعیین کرد که با جدیت اجرا می شود و قرار است اصالح شود نه 
اینکه پرونده تشکیل شود و ۵ نفر مجازات شوند، مانند قاچاق و 

اعتیاد که باید قاچاق و اعتیاد کم شود.

ما اموال 
جدیدی از 

زنجانی ندیدیم 
و معرفی 

هم نشده، 
امیدواریم سر 

عقل بیاید و 
بدهی هایش را 

پرداخت کند

وزیر دادگستری:

بابک زنجانی به جای اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند

وزیر دادگستری با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: باید پول را برگردانند. وکیل ایشان هم به جای دست و پا زدن و 
اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ اخیــرا گروهک های ضد 
انقالب و منافقین برای »دونالد ترامپ« رییس جمهور منتخب 
آمریکا نامه نوشتند و از او خواستند تا تحریم های بیشتری علیه 

جمهوری اسالمی ایران وضع کنند.
وبگاه شــبکه آمریکایی »فاکس نیوز«  از تالش ســرکردگان 
منافقیــن و برخی اعضــای گروه های ضدانقالب بــرای دیدار 
حضوری و یا حتی تماس تلفنی با »دونالد ترامپ« رییس جمهور 
منتخب آمریکا خبر داده اســت. فاکس نیوز عنوان داشت:  ۳۰ 

نفر از اعضــای گروه های ضدانقالب در نامه ای بــه ترامپ از وی 
خواســته اند ضمن تجدید نظر در توافق هسته ای، تحریم های 

تازه ای علیه ایران وضع کند.
در بخشی از این نامه آمده اســت: »در زمان مبارزات انتخاباتی 
شــما، ما و میلیون ها ایرانی هم عقیده در اعتراض صریح شما به 
توافق اتمی اوباما با جمهوری اســالمی ایران بودیم. صمیمانه 
امیدواریم که با انتخــاب دولت جدید و کنگره بــرای اولین بار 
فرصتی برای بازنگری نســبت به عواقب فاجعه بــار این توافق 

و اجرای تعهدی کــه به رای دهندگان در این زمینه داده شــد، 
فراهم شــود.« حسن هانی زاده کارشــناس مسائل سیاسی در 
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره نامه ای که اعضای 
ضدانقالب به ترامپ داده اند عنوان داشت:  آنها ایرانی نیستند و 
مزدورانی هستند که برای ســازمان سیا و موساد کار می کنند و 
ننگ ملت ایران هستند؛ البته برخی از کاربران ایرانی نیز به این 
نامه در فضای مجازی واکنش نشــان دادند. یکی از کاربران در 
این زمینه می گوید:»  بعضی ها شرفشان را همزمان با وطنشان 
می فروشند.« کاربر دیگری نوشت: با حاله ها! لیوان آب پرتقال در 
دست با دلتنگی برای المان های ایرانی، در شب زیبای نیوجرسی 

نامه به ترامپ بنویسی که هموطنانم رو تحریم کن بی زحمت!

درخواست ضد انقالب ها از »ترامپ« برای تحریم ایران؛

بعضی ها شرفشان را همزمان با وطنشان می فروشند 
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
قیمت دالر رکورد زد!

اخبار

ایمنا: نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: با وجود ســرمایه گذاری عظیم ذوب آهن اصفهان 
در پروژه ملــی تولید ریل و بدهکاری ۶ هــزار میلیارد تومانی این 
مجموعه بابت زیرساخت های ایجاد شــده در این طرح، شرکت 
راه آهن اخیرا بیش از ۱۵۰ هزار تن ریل از هندوســتان وارد کرده 

که این امر وضعیت نه چندان خوب ذوب آهن را حاد خواهد کرد.
 ابوالفضل ابوترابی تنها مشــتری ریل های تولید داخل را شرکت 
راه آهن دانست و اضافه کرد: با کار جهادی و شبانه روزی پرسنل 
و متخصصان ذوب آهن، موفق به بومی ســازی تکنولوژی ساخت 
ریل به عنوان دهمین کشــور دنیــا و تنها تولیــد کننده منطقه 

شده ایم ولی متاسفانه با این افتخار ملی برخورد خوبی نشده است.
وی توجیه زنده کردن مطالبــات و قیمت پایین تــر نمونه های 
خارجی را بــرای واردات چنین محصوالتی غیــر منطقی و غلط 
دانست و گفت: پیش از این هم با چنین اســتدالل هایی اقدام به 
واردات گســترده برنج هندی کردیم که کارشناسان امر آلودگی 
شــدید و مضرات متعدد آن را تایید کردند و در عین حال حتی با 
وجود قیمت باالتر نمونه هــای داخلی،باید به منظورتقویت تولید 

داخلی از واردات گسترده خودداری کرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، واردات گسترده ریل 
هندی را عاملی برای نابودی آرزویــی بزرگ به نام تولید ریل ملی 
و تهدید کننده اشــتغال هزاران جوان ایرانی خواند و اظهارداشت: 
اخیرا طی جلسه ای که با حضور محمد زاده رییس جدید شرکت 
راه آهن و صادقــی مدیر عامل ذوب آهن به میزبانی کمیســیون 
برگزار شد، خواســتار ارائه توضیحات منطقی در خصوص واردات 
این حجم از ریل هندی شدیم. شرکت ذوب آهن اصفهان در حال 
حاضر به دلیل ادامه رکود بر بازار ساخت و ساز مسکن، با مشکالت 
جدی مواجه شده و در صورت عدم حمایت از تولیدات آن، امکان 

بحرانی شدن شرایط موجود نیز وجود خواهد داشت.

معاون شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره 
به برگــزاری یازدهمین نمایشــگاه بین المللــی صنعت، گفت: 
برپایی این گونه نمایشگاه ها نقش مهمی در تحقق شعار »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« در ســطح اســتان دارد. جواد جلیلی با 
اشاره به بازدید هیئت ۵۰ نفره اقتصادی و صنعتی از کشور مالزی 
و حضور ۱4۰ مشــارکت کننده از اســتان های مختلف کشــور، 
اظهارداشت: اختصاص 92۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی و بازدید 
هیئت هایی از شهرک های صنعتی اســتان از جمله ویژگی هایی 
بود که به این نمایشــگاه قوت بخشــید. وی ابراز امیدواری کرد 
که مشــارکت کنندگان در طول چهــار روز برپایی نمایشــگاه، 
توانسته باشند بهره برداری الزم را از بستر ایجاد شده کسب کنند. 
جلیلی در ادامه تاکید کرد: در دنیاي امروز، نمایشگاه ها به عنوان 
ابزار توسعه اقتصادي و اهرمی توانمند برای ایجاد فضاي گفت وگو 

و رقابت میان فعاالن یك عرصه، تلقی می شوند. 

نماينده مجلس:

 ريل هندی، کمر ذوب آهن را
 خم خواهد کرد

معاون شرکت نمايشگاه های بین المللی استان اصفهان:

نمايشگاه صنعت نمونه ای از اقدام و 
عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی

فارس: بازارهای مالی شــهر در اولین روز هفته و در حالی 
که تنش های بین المللی بین ایاالت متحده آمریکا و روسیه 
افزایش یافته و دنیا در آستانه تعطیالت سال نوی میالدی 
شاهد اظهار نظرهای تند سیاسی شــده است، وضعیتی 
رکودی را طی کردند. افت بورس و رشــد دالر در حالتی 
رخ داد که تیتر اغلب رسانه های اقتصادی کشور به امضای 
قرارداد نهایی خرید هواپیما از ایرباس، بررســی بندهای 
الیحه بودجه 9۶، رکورد شکنی دالر و آغاز خرید و فروش 

ارز آزاد در بانك ها اختصاص داشت.
حجم معامالت در کف

بازار ســرمایه این هفته را با کاهش شدید حجم معامالت 
آغاز کرد و حجم معامالت در نمادهای بورسی و فرابورسی 

به حداقل رسید.
 از دیگر ســو، بازار در روز شــنبه میزبان دو اتفاق مهم در 
طول حیات خود بود که ایــن دو اتفاق عبــارت بودند از 
پذیره نویسی اولین صندوق ســرمایه گذاری ریسك پذیر 
)venture capital( و آغــاز به کار بازار شــرکت های 
کوچك و متوسط )Sme( با عرضه سهام صنایع شیمیایی 
گامرون در بازار فرابــورس. در این میان کمبود نقدینگی، 
بدبینی به اظهــار نظرهای سیاســی بین المللی و برخی 
اتفاقات در اقتصاد کشــور باعث روی گردانــی خریداران 
از معامالت بازار ســهام شــده و از همین رو ارزش واقعی 
معامالت در ایــن روز به حدود 7۰ میلیارد تومان رســید 
که در قیاس با حجم معامالت 23۰ میلیاردی بازار بدهی، 
عددی ناچیز به شمار می رود. ازسویی کاهش قیمت های 
جهانی در واپسین روزهای معامالتی سال 2۰۱۶ نیز دیگر 

عامل بر هم زننده تعادل بازار در معامالت بود و این اتفاق 
موجب شد تا شــرکت های فلزی و معدنی با شتاب زیادی 
اصالح قیمتی را تجربه کنند؛ برای مثال در فوالد مبارکه 
در کنار کاهش حجم، قیمت نیــز کاهش یافت و حمایت 

۱4۰ تومانی سهام از دست رفت.
در ســایر گروه ها نیز وضعیــت در حالتی مبهــم دنبال 
شــد و اغلب نمادهای مطرح بازار از جملــه ایران خودرو، 
پتروشیمی ها و گروه پاالیشی در سر در گمی کامل معامله 

شدند.
ثبت رکوردهای جديد در ارز

کاهش عرضه فعاالن بازار و فشــار بر تقاضای حواله درهم 
موجب شــد تا قیمت دالر روزشــنبه فاز هیجانی به خود 
بگیرد و قیمت های جدیدی همچــون 4 هزار و 4۰ تومان 

را نیز تجربه کند. 
با این حال این هیجان در نیمه دوم روز نیز ادامه داشــت 
و در پایان ساعات معامالت، قیمت این ارز به 4 هزار و ۵۰ 

تومان رسید.
فعاالن ارزی دالیل زیادی را برای این رشد مطرح می کنند 
اما اکثر آنها این رشــد را فرصتی برای دولــت به منظور 

ساماندهی ساختاری اقتصاد می دانند.
با وجود رشد قابل توجه قیمت دالر، ســایر ارزها در بازار 
تغییر چندانی به خود ندیدند و قیمت یورو 4 هزار و 27۵ 

تومان ثبت شد.
رشد 10 هزار تومانی در يک روز

قیمت سکه نقدی در بازار اصفهان با ۱۰ هزار تومان رشد 
به یك میلیون و ۱۵7 هزار تومان رسید. 

احمدرضا معینی در گفت وگو با ایمنا یکی از دغدغه های 
گروه هــای کارگــری را فاصلــه زیــاد تــورم و حداقل 
دستمزد دانســت و اظهار کرد: چشــم امید کارگران به 
دستمزدهایشان اســت باید برای جبران شــکاف تورم و 
دستمزد اقدامات اساسی اجرایی شود. وی افزود: بر اساس 
ماده 4۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای 
شاخص تورم و همچنین به اندازه ای باشد که زندگی یك 

خانواده 4 نفره را تامین کند.
رییس کانون هماهنگی شــورای اســالمی کار اســتان 
اصفهان یکی از معیارهای مهــم در تعیین حداقل مزد را 
تعیین هزینه سبد معیشــت کارگران بیان کرد و گفت: با 
دســتمزد های فعلی خرید اقالم مصرفی ســبد معیشت 
خانوارهای کارگری امکان پذیر نیســت. وی بیان داشت: 
گروه های کارگری پیشنهاد می دهند که در شورای عالی 
کار عالوه بر تعیین حداقل دستمزد واقع بینانه، راهکاری 
برای جبران فاصله تورم و حداقل دســتمزد در آینده ارائه 
و نهایی شود. معینی تصریح کرد: هر ساله با نزدیك شدن 
به ایام پایانی سال، جلسات ســتاد مزد کارگران با حضور 
تشــکل های کارگری، کارفرمایی و مسئوالن دولت برای 
تعیین حداقل دستمزد برگزار می شود، امیدواریم تعیین 
دســتمزد 9۶ کارگران با در نظرگرفتن تدابیر بیشــتری 
تعیین شود. وی با اشاره به اینکه حقوق کم کارگران باعث 
کاهش بهره وری نیروی کار شده است، تاکید کرد: در حال 
حاضر نیروهــای کار، بهره وری الزم را بــرای کارفرمایان 
ندارند، چون فقط به لحاظ فیزیکــی در محل کار حضور 
دارند و فکرشــان در پی شــغل دوم برای تامین معیشت 

خانواده اســت. رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی 
کار استان اصفهان با تاکید بر اینکه امید کارگران به تدبیر 
دولت در نحوه تعیین دستمزد 9۶ است، گفت: سبد هزینه 
یك خانواده کارگری در هر اســتان متفاوت است، اما در 
تعیین حداقل دستمزد باید هزینه کاالی اساسی مدنظر 

باشد تا میزان آن به واقعیت نزدیك شود.
90 درصد جامعه کارگری استان اصفهان امنیت 

شغلی ندارند
معینی با اشــاره به اینکه طبق ماده 4۱ قانون کار، تعیین 
دستمزد باید مطابق با تورم روز و تامین کننده سبد هزینه 
زندگی کارگران باشــد، گفت: متاسفانه ســال ها بود این 
آیتم ها آن گونه که باید مدنظر قرار نمی گرفت، اما ســال 
گذشــته برای اولین بار این موارد تا حــدودی در تعیین 

دستمزد کارگران به کارگرفته شد.
 وی با تاکید بر اینکه با حداقل مزد 8۰۰ هزار تومانی امکان 
گذران زندگی نیست، خاطرنشــان کرد: چنانچه دریافت 
حقوق کمتر از 2 میلیون و 3۰۰ هزار تومان باشد، زیرخط 
فقر است و باید اعالم کنم که کارگران ما روی خط فالکت 
زندگی می کنند نه زیر خــط فقر! رییس کانون هماهنگی 
شورای اسالمی کار استان اصفهان افزود: دستمزد و حقوق 
کارگران همواره یکی از دغدغه های جدی قشــر کارگری 
بوده اســت که هرســاله برای تعیین آن مباحث بسیاری 

مطرح می شود. 
وی با بیان اینکه نبود امنیت شغلی و قدرت خرید دو مؤلفه 
اصلی در دغدغه های جامعه کارگری است، تاکید کرد: 9۰ 
درصد جامعه کارگری استان اصفهان امنیت شغلی ندارند.

پرسه در بازارهای مالی اصفهان؛

قیمت دالر رکورد زد!
ريیس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان اصفهان مطرح کرد:

کارگران روی خط فالکت!

سبد هزينه يک 
خانواده کارگری در 
هر استان متفاوت 
است، اما در تعیین 
 حداقل دستمزد بايد 
هزينه کاالی اساسی 
مدنظر باشد تا میزان 
 آن به واقعیت
 نزديک شود

 با وجود رشد
 قابل توجه قیمت 
دالر، ساير ارزها در 
بازار تغییر چندانی 
 به خود نديدند
 و قیمت يورو 4 
 هزار و 275 تومان
 ثبت شد

آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی شماره 950/6010 و 950/6011 
)شماره 200951188000012 و 200951188000013 در سامانه ستاد(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت فرا خواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرایط و الزامات ورود به فراخوان هاموضوع فراخوانشماره فراخوان
 توان انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی9۵۰/۶۰۱۰

) نگهبانی( از ایستگاه ها و اماکن تحت 
پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان

دارا بودن مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی و 
مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا )مرکز 

انتظام(
توان تأمین ۱4۰۰ بشکه 2۱۰ لیتری روغن 9۵۰/۶۰۱۱

ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع شرکت 
برق منطقه ای اصفهان

* دارا بودن گواهی تایپ  تست مطابق با استاندارد 
IEC60296 ورژن 2۰۱2 از یکی از آزمایشگاه های 

تخصصی و معتبر روغن
* مناقصه گر می بایستی نمایندگی رسمی یکی از 

تولیدکنندگان روغن ترانسفورماتورهای انتقال و فوق 
توزیع باشد.

نحوه دريافت استعالم هاي ارزيابي کیفي : کلیه مراحل برگزاري فراخوان های ارزیابي کیفي از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابي 
کیفي تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به »ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ســتاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر 
خواهد بود. )اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ســتاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  و دریافت گواهي امضاء 
الکترونیکي)توکن(: مرکز تماس: 273۱3۱3۱-۰2۱ ، دفتر ثبت نام: 889۶9737 و 8۵۱937۶8-۰2۱ - تماس با کارفرما، در صورت لزوم 

در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره ۰3۱-3۶2۶9948(
مهلت دريافت استعالم هاي ارزيابي کیفي: ازساعت 9:۰۰ صبح روز دوشــنبه مورخ 9۵/۱۰/۰۶  لغایت ساعت ۱۶:۰۰ روز پنج شنبه 

مورخ 9۵/۱۰/۱۶
مهلت و محل تحويل استعالم هاي ارزيابي کیفي: نسخه الكترونیكي کلیه مدارک و مســتندات استعالم ارزیابي کیفي بایستي 
حداکثـر تا ساعت9:۰۰ صبح روز شنبه مورخ 9۵/۱۱/۰2  در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( بارگذاري  و نسخه فیزيكي آن در 

موعد مذکور  به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
شرايط فراخوان:

۱- پس از بررسي اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاي واجد شرایط براي دریافت اسناد و مدارک 
مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اي اصفهان مي تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها  جهت اجراي پروژه هاي مشابه استفاده نماید.
3-  سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابي کیفي، موجود مي باشد.

ضمنا مي توانید اين آگهي را در سايت هاي اينترنتي مشاهده کنید
www.setadiran.ir   www.erec.co.ir  www.tavanir.org.ir  http://iets.mporg.ir

»با نگاهی به آينده در مصرف برق صرفه جويی کنیم«
م الف: 10977

نوبت اول

آگهی مزایده عمومی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمان ها

اداره کل منابع طبیعی و آ بخیزداری اســتان اصفهان در نظر دارد به منظور بهره برداری بهینه 
از منابع موجود، کمپ شهید مطهری شهرســتان آران و بیدگل را به صورت اجاره جهت انجام 
فعالیت ها و امور مرتبط با ترویج فرهنگ حفظ بوم بیابان و مقابله با بیابان زایی برای مدت یك 

سال از طریق مزایده به مجری واجد شرایط مذکور در اسناد مزایده واگذار نماید.
لذا از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی توانمند دعوت می گردد جهت کســب اطالعات بیشتر 
و ثبت نام و شــرکت در مزایده فوق به امور پیمان هــا و اداره امور بیابان ایــن اداره کل واقع در 
اصفهان- خیابان هــزار جریب- روبروی خیابان کارگــر- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان در مهلت تعیین شده مراجعه نمایند.
1( مهلت ثبت نام و دريافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا ساعت ۱3 روز پنج شنبه 

۱39۵/۱۰/۱۶
2( مهلت تحويل اســناد: از تاریخ شــنبه ۱39۵/۱۰/۱8 تا ســاعت ۱3 روز پنج شــنبه 

۱39۵/۱۰/3۰
3( زمان و محل بازگشايی پیشنهادها: روز شــنبه ۱39۵/۱۱/۰2 ساعت 8/3۰ صبح در 

محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
4( محل تحويل اسناد مزايده: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

 5( بــرآورد پايه مــال االجــاره: ماهیانــه 27/۵۰۰/۰۰۰ ریال کــه ســاالنه معادل
 ) 33۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( می باشد.

6( ضمانت نامه شــرکت در مزايده: ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 33/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
در وجه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان و یا واریز مبلغ فوق به حســاب 
تمرکز وجــوه ســپرده اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان اصفهان به شــماره 

2۱742۱۰2۱2۰۰4 نزد بانك ملی ایران.
7( فرم بازديد از محل اجرا: الزاماً بایستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 

آران و بیدگل تایید گردد. درغیر این صورت پاکت پیشنهاد مالی مزایده گر گشوده نخواهد شد.
8( هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

9( هزینه آگهی بر عهده مزایــده گزار ) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان( 
می باشد. 

م الف: 10994

نوبت اول
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

بررسی تنفس بیماران راهی برای تشخیص بیماری

 HIV یک مطالعــه جدید نشــان می دهــد افــراد مبتال به ویــروس  
) ایدز ( تا دو برابر بیشتر از افرادی که ایدز ندارند، در معرض خطر حمله 

قلبی قرار دارند.
 بــه گفتــه پژوهشــگران، افزایــش احتمــال حملــه قلبــی، حتــی 
در افرادی که ویروس ایدز در آن ها با داروهای ضدویروســی به صورت 
غیرقابل تشــخیص در خون، سرکوب شــده، هم وجود دارد.دکتر ماتیو 
فاینستاین، متخصص قلب و عروق در دانشــکده پزشکی دانشگاه نورث 
وســترن شــیکاگو بیان کرد که دالیل متعددی برای این افزایش خطر 

وجود دارد. 
به گفتــه وی، » به نظر می رســد عامــل کلیدی، التهاب مزمن ناشــی 
 از HIV  اســت که حتــی زمانی کــه هیچ ویــروس قابل تشــخیصی 

در خون وجود ندارد، نیز این التهاب ادامه دارد. «
فاینســتاین توضیــح داد کــه خطر ابتــال به بیمــاری قلبی و ســکته 
مغزی بیشــتر اســت، زیرا که ویروس مخزنــی را در بافــت های بدن 
 نگه مــی دارد که محــرک یک پاســخ التهابــی و ایمنی مزمن اســت 
و مــی توانــد منجر بــه توســعه پــالک التهابــی و در نهایت ســکته 
 قلبــی و مغزی شــود. عالوه بــر این، تجمع پــالک در بیمــاران مبتال 
 به HIV نســبت به افراد بــدون عفونت،۱۰ تا ۱۵ ســال زودتــر اتفاق 
  HIV می افتــد. در ایــن مطالعــه بیــش از ۱۱ هزار فــرد مبتال بــه 
در ایاالت متحده مورد بررســی قرار گرفتند. محققــان میزان حمالت 
قلبی در عموم مــردم را با میزان حمــالت قلبی در میــان این بیماران 
 HIV  مقایســه کردند. به گفتــه فاینســتاین، اگر این خطــر را بتوان 
به دقت پیش بینی کــرد، پس از آن می تــوان بیماران را بــا داروهایی 
 که خطر را کاهش مــی دهند، از جملــه داروهای کاهش فشــار خون 
و کلســترول، درمان کرد. طبق گفته فاینســتاین، حــدود۱/۲ میلیون 
آمریکایی و حدود ۳۵ میلیون نفر در سراسر جهان مبتال به HIV هستند.

محققان موفق به ساخت دارویی شــدند که با تغییر سیستم ایمنی 
بدن، آسیب های ناشــی از بیماری ام اس به مغز و سیستم عصبی 
 را کاهش می دهد و قــادر به تحولی عظیم در درمــان این بیماری 

پیش رونده است.
این دارو که توسط محققان دانشکده پزشکی و دندان پزشکی لندن 
ساخته شــده، Ocrelizumab نام دارد و قادر به درمان هر دو نوع 

عود کننده و پیش رونده بیماری ام اس است. 
 مولتیپل اســکلروزیس ) MS ( یک بیماری خود ایمنی اســت که 
در آن سیستم ایمنی پاسخ غیر متعارفی به سیستم عصبی مرکزی  

) CNS ( می دهد. 
سیســتم عصبی مرکزی شــامل مغز، نخاع و اعصاب بینایی است. 
سیستم ایمنی بدن به طور معمول عوامل خارجی مانند باکتری ها 
و ویروس ها را مورد هدف قرار می دهــد؛ ولی در بیماری های خود 
ایمنی، به اشتباه بافت های نرمال از بین می روند. لوپوس و آرتریت 
 روماتوئید نیز جز بیماری های خود ایمنی محســوب می شــوند. 
 در بیمــاری ام اس، سیســتم ایمنی بــه میلین حملــه می کند. 
 میلین بــه غــالف چربــی اطراف ســلول هــای عصبــی گفته 
 می شود. میلین آســیب دیده ســبب به وجود آمدن تصلب بافت 
 ) sclerosis ( می شــود که نام بیماری نیز از همیــن واژه گرفته 

شده است. 
زمانی که پوشــش میلین یا بافت های عصبی آســیب می بینند، 
ارســال پیام های عصبی مختل می شــود که عــوارض مختلفی 
 دارد. داروی Ocrelizumab بخشــی از سیســتم ایمنــی کــه 

به میلین حمله می کند را غیر فعال می کند. 
این بخش ســلول های B نام دارند. نتایج اولیه این دارو در بیماران 
مبتال به ام اس کامال موفقیت آمیز گزارش شــده اســت و محققان 
آژانس پزشکی اروپا و ســازمان غذا و داروی آمریکا در حال بررسی 

بیشتر این دارو و اثرات آن هستند. 
مشــکالت بینایی و تعادل، سوزن ســوزن شــدن و خواب رفتن 
انگشــتان دســت و پا، تغییرات مداوم در عملکرد دستگاه گوارش، 
ضعف عضالنی و خســتگی مفرط از جمله مهم تریــن عالیم اولیه 
بیماری ام اس هســتند. در حــال حاضر بیــش از ۲/۳ میلیون نفر 
در سراســر جهان بــه ام اس مبتال هســتند و میــزان آن در زنان 
 تقریبا ســه برابر مردان اســت. نتایج ایــن تحقیقات در نشــریه

New England Journal of Medicine منتشر شده است.

دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی کاهش ســموم سازمان غذا و دارو، 
گفت: داروهای مغــز و اعصاب بــه ویژه داروهای ضد افســردگی 
بیشترین تعداد موارد مســمومیت های دارویی کشــور را به خود 

اختصاص داده اند.
 بهمنش در عین حال به این نکته هم اشــاره کرد کــه آمار دقیقی 

از مسمومیت با تک تک داروها در دست نیست.
وی همچنیــن در خصوص شــربت متــادون اظهار کــرد: اینکه 
بیشترین مسمومیت های دارویی مربوط به این شربت است، مورد 
 تایید نیســت ، اما این موضوع چیزی از اهمیت دقت به مسمومیت 

با متادون نمی کاهد.
بهمنش یادآور شــد: متادون به عنوان یــک دارو از این نظر دارای 
 اهمیت است که با مقادیر کم آن مســمومیت شدید و حتی مرگ 
در کودکان رخ می دهد. متادون دارویی اســت کــه در داروخانه  ها 
موجود نیســت و برای ترک اعتیاد به معتادان تحت درمان و آن هم 
 ) MMT ( در مراکز درمان نگهدارنده با متادون موسوم به ام. ام. تی
می دهند تا به منزل ببرند. این افــراد، اغلب برای پنهان کردن روند 
درمان خود، شــربت متادون را با نوشیدنی مخلوط یا در بطری های 
نوشــیدنی نگهداری می کنند و آن را در یخچال می گذارند که این 

کار، احتمال مسمومیت بستگان را افزایش می دهد.
دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی کاهش ســموم سازمان غذا و دارو، 
گفت: در بیشــتر مراکز ترک اعتیاد به این نکته توجه نمی کنند که 
 شــربت متادون را داخل ظرف با در مقاوم به کودک تحویل دهند 

و این مسئله، مسمومیت با شربت متادون را ایجاد می کند.
بهمنش به استفاده کنندگان از شــربت متادون توصیه کرد که آن 
 را در ظرف با در مقاوم و دور از دسترس کودکان و در قفسه های باال 

و غیر قابل دسترسی کودک، نگهداری کنند.
 یســنا، دبیر ســتاد مرکزی اطالع رسانی کاهش ســموم سازمان 
غــذا و دارو، تاکیــد کــرد: شــربت متــادون را نبایــد در بطری 
نوشیدنی هایی مانند نوشــابه قرار داد چرا که بیشتر داروها از جمله 
 شــربت متادون نیازی به نگهــداری در یخچال ندارنــد. یخچال 

به طور کلی به هیچ وجه مکان مناسبی برای نگهداری دارو نیست.

يافته های پزشکی نشان می دهد؛

HIV ريسک حمله قلبی 
را دو برابر می کند

محققان متوجه شدند؛

درمان ام.اس به کمک دارويی جديد

شربت متادون را 
در يخچال نگه نداريد

بقراط حکیم 4۰۰ ســال قبل از میالد به دانشــجویان خود 
توصیه می کرد که نفس بیماران را بو کنند تا بفهمند که آیا 
 آنها بیمار هستند یا خیر. اکنون محققان آمریکایی سامانه ای

 ابداع کرده اند کــه در واقع همین کار را امــا علمی تر انجام 
 می دهد. آنها تجزیه گر جدیدی ابداع کرده اند که با استفاده 
از اشــعه های نانو، ترکیب دقیق شــیمیایی نفــس بیمار را 
مشخص می کند. با این کار می توان مشخصه هفده بیماری 
جدی را از ســرطان کلیه گرفتــه تا بیماری پارکینســون 
تشــخیص داد. محققان در مجلــه ACS Nano چگونگی 
تجزیه و تحلیل این نتایج را بــا فناوری های هوش مصنوعی 
برای طبقه بندی و تشخیص این وضعیت ها توصیف می کنند. 
آنها متوجه شدند که هر بیمار یک اثر تنفسی منحصر به فرد 
تولید می کند. محققان همچنین نشان دادند که وجود یک 

بیماری مانع تشخیص سایر بیماری ها نمی شود.

صدای تمامی افرادی که گفتــار عادی دارند، تاحــدودی دارای 
ویژگی های تودماغی ) خیشــومی شدگی ( اســت. هنگامی که 
اندازه خیشومی شــدگی صدای فرد به قدری زیاد باشد که توجه 
مخاطبین رابه خــود جلب کند، غیر عادی تلقی می شــود. بیش 
 خیشومی شــدگی یا هایپرنیزالتی اختاللی اســت که درجامعه 
به نام گفتار ) تودماغی ( شناخته شده است، گفتاری که درآن هوا به 
جای خارج شدن از دهان از بینی خارج می شود وکیفیت خیشومی 
پیدا می کند. از زمانی که می گویند شخص گفتار پرخیشومی دارد 
یعنی این که شخص نمی تواند دریچه کام وحلق را ببندد ومیزان 
خیشومی بودن واکه ها افزایش پیدا می کند. این ناتوانی دربستن 
دریچه کام و حلق ممکن اســت به علت نقش های ســاختاری _ 
عضوی مثل وجود شــکاف کام ولب یا اینکه علت عملکردی ) الگو 
عادتی ( داشته باشد. افرادی که گفتار پرخیشومی دارند برای رفع 

این اختالل می توانند به آسیب شناس گفتار وزبان مراجعه کنند.

آيا تودماغی صحبت کردن 
قابل درمان است؟

ورزش درمانی

دانستنی ها

بررسی تنفس بیماران 
راهی برای تشخیص بیماری

سالمت کودک

 
سالمندان

 ادويه 
مصرف کنند

مطالعه ای که توسط محققان انجام شده نشــان داده است یک گرم 
زردچوبه برای حافظه افرادی که فشــار خون کمی بــاال دارند، موثر 
اســت. زردچوبه ادویه ای اســت که در غذاهای آســیایی استفاده 
 می شــود و رنگ زرد و نارنجی آن ناشــی از وجود رنگدانه ای موسوم 
بــه کورکومین اســت. طبــق آزمایش محققــان، وجــود رنگدانه 
 کورکومیــن در زردچوبــه، خطــر زوال عقــل را کاهــش می دهد 
 و در تقویت حافظه مفید اســت. در این مطالعه 4۸ نفر با ســن بیش 
از۶۰ ســال که دارای قند خــون باال و بــدون دیابت بودنــد، مورد 

آزمایش قرار گرفتند؛ این افراد به چهار گروه ۱۲ نفره تقســیم شدند 
 که هر روز بــه آنها برای صبحانــه ۱۱۹ گرم نان ســفید، یک قرص 
یک گرمی زردچوبه یا دو گرم دارچین یا هر دو با هم داده می شــد، 
اما نان سفید هر روز به شــرکت کنندگان داده می شد. حافظه کاری 
شــرکت کنندگان ) حافظه کاری توانایی ذهنی است که فرد را قادر 
به استدالل، حل مســئله یا مشــکل و برنامه ریزی می کند ( قبل از 
غذا و شش ســاعت پس از خوردن غذا بررسی شــد. زردچوبه باعث 
افزایش حافظه کاری شد و همراه با دارچین باعث باقی ماندن حافظه 

و تغییر نکردن آن شــده بود؛ به گفته محققان کورکومین زردچوبه 
احتماال در مکانیسم های مختلف بیولوژیکی نقش دارد، افسردگی را 
از بین می برد و به دلیل اثرات ضد التهابی و آنتی اکســیدانی خواص 
 ضد ســرطانی نیز دارد. زردچوبــه را می توان در بســیاری از غذاها 
 و نوشــیدنی ها اضافه کرد به عنــوان مثال می تــوان کمی زردچوبه 
در چای معمولی یا چای گیاهی اضافه کرد، اما افرادی که در معرض 
خطر ســنگ کلیه هســتند به دلیل این که زردچوبه ســطح اسید 
اگزالیک در ادرار را افزایش می دهد باید کمتر زردچوبه مصرف کنند.

دانشــمندان می گویند دویــدن صبحگاهی شــما را تا 
پایان روز ســرحال و پر انرژی نگه می دارد و این به دلیل 
 هشیار شدن مغز برای تصمیم گیری و برنامه ریزی خوب 

و بهینه است.
بخشی از مغز که مســئول برنامه ریزی و تصمیم گیری 
است با دویدن فعال می شــود. در گذشته اثبات شده بود 
که نواختن یک ساز موسیقی هم می تواند غشای پیشانی 
مغز را فعال کند، اما این اولین بار است که این فعالسازی 
 با دویدن نیز ارتبــاط دارد. همچنین دویــدن می تواند 
به بهبود حافظــه، قدرت توجه و هشــیار ماندن حس ها 

کمک کند.
 محققان دانشــگاه آریزونا بــا مطالعه یــازده دونده مرد

۱۸ و ۲۵ ســاله و یــازده مرد جــوان دیگر کــه به گفته 
 خودشان در ســال گذشــته هیچ فعالیت بدنی نداشتند 
به این نتایج رسید ند. انجام آزمایش و مشاهداتی در مورد 
میزان فعالیت بدنی این مردان و تناسب هوازی آنها و نیز 
نتایج اسکن ام آر ای و سطح فعالیت مغز آنها نشان داد که 
با دویدن صبحگاهی آن نواحی از مغز که نیازمند ســطح 
باالی تفکر اســت فعال تر شده اســت؛ اما همین ارتباط 
در مورد مــردان منفعل تحقیق به دســت نیامد. درواقع 
افزایش ارتباط میان مناطق مختلف مغز به تقویت حافظه 

و توانایی انجام چند کار هم زمــان کمک می کند و نکته 
جالب این اســت که بخش هایی از مغز این دوندگان که 
به کمبــود تمرکز و گردش افکار مرتبط اســت با کاهش 
فعالیت مواجه شــد. بااینکــه این مطالعه نمــی تواند با 
قطعیت ثابت کند که دویدن علت تفاوت های موجود در 
تفکر این مردان است، اما به گفته سرپرست این پژوهش، 
دویدن به هیــچ وجه یک فعالیت ســاده و پیش پا افتاده 
نیســت و نیازمند مهارت های پیچیــده و توانایی برای 
برنامه ریزی، نظارت و پاسخ به محیط و واکاوی خاطرات 

گذشته است که همه این ها با دویدن به دست می آید.

یک گزارش جدید پزشکی می گوید، در مورد خطر خفگی 
با میوه های کوچک در مقایســه با آگاهی گســترده ای که 
درباره خفگی ناشی از اسباب بازی های کوچک وجود دارد، 
هشدارهای کمتری داده می شــود. حبه های انگور سومین 
علت شایع مرگ درکودکان به علت حوادث خفگی مربوط 
به غذا هستند و پزشــکان می گویند، فقدان آگاهی والدین، 
مراقبان و کارکنان بهداشتی دراین باره ممکن است کودکان 
را در معرض خطر قراردهد. اندازه و شــکل حبه های انگور 
این امــکان را ایجاد می کنند که آن ها به طــور کامل درون 
راه تنفســی کودکان فرو رونــد و به علت ســطح هموار و 
انعطاف پذیر این میوه باعث می شود که راه تنفسی را به طور 
کامل مســدود کند و مانورهای کمک های اولیه نتوانند به 
سادگی آن را خارج کنند. پژوهش های انجام شده در آمریکا 
و کانادا نشــان می دهد حبه های انگور در رده ســوم پس از 
هات داگ و آب نبات از لحاظ شایع ترین علل مرگ ناشی از 
حوادث مربوط به غذا قرار می گیرند. اما پزشکان می گویند، 
ناآگاهی درباره خطرات خفگی ناشی از این میوه نرم می شود 
و می افزایند شــمار اندک مواردی که به علت انســداد راه 
تنفسی ناشــی از آن به بیمارستان مراجعه می کنند، بیانگر 
گستردگی حقیقی این مشکل نیست و احتماال شمار بسیار 
بیشتر از این نوع حادثه خطرناک رخ می دهد. این پزشکان 

 در هشــداری به بزرگســاالن چند مورد مصیبت بار را که 
در سال های اخیر رخ داده است، برمی شمارند - ازجمله یک 
مورد که به مرگ یک پســر هفده ماهه در خانه اش به علت 
 خفگی ناشــی از حبه انگور انجامید. کوپــر گفت:  »والدین 
و دیگر افراد در آنجا حاضر بودند و هر کار مقتضی برای رفع 
انسداد راه تنفسی را انجام دادند.«اما این تالش ها نتیجه نداد 
و کودک را به بیمارســتان محلی بردند. کوپر افزود: » افراد 
باتجربه در بیمارستان هم نتوانستند انسداد را با مانورهای 
 غیرتهاجمی کمک های اولیه برطــرف کنند. کودک پیش 

از آنکه بتوان حبه انگور را خارج کرد، ایست قلبی کرد. «

خطر خفگی کودکان با حبه های انگور دويدن صبحگاهی باعث تقويت مغز می شود

زيبايی

 احتمــاال تصور می کنید که داشــتن پوســتی قوی 
و محکم فقط در سایه استفاده از کرم  های گران قیمت 

و صرف هزینه های باال امکان پذیر است. 
 اما ما به شــما می گوییــم که با روش  هــای بهتری 

می  توانید به این هدف برسید. 
به گزارش بهداشــت نیوز، البته که نمی شود با صرف 
خوردن میوه انتظار معجزه داشــت. باید رژیم غذایی 
ســالمی دنبال کنیــد و مصرف مــواد غذایی حاوی 
کالژن و مــواد مغــذی مــورد نیــاز را در الویت قرار 
 دهید. برای مقابله با شــلی پوســت الزم است ابتدا 
به تغذیه تان اهمیت بدهید و در گام بعدی به ســراغ 

کرم  های مناسب بروید. 
 در این مطلب شــما را با بهترین میــوه های تقویت 

و محکم کننده پوست بیشتر آشنا می کنیم.
قدرت ويتامین C در پرتقال

بدون شک پرتقال یکی از میوه های سرشار از ویتامین 
C است که برای تقویت و محکم شــدن پوست غوغا 
می  کند. شــما می توانید این میوه را صبح ها و با یک 
لیوان آب حاوی لیموترش میل کنید تا روند پاکسازی 
 ارگان های بدن تان بهتر پیش بــرود و باک ویتامین 

و آنتی اکسیدان بدن تان پر شود. 
ویتامین C موجود در پرتقال و لیموترش یک ترکیب 

ضدپیری فوق العاده محسوب می شود.
به کمک این ویتامین بدن شــما قادر خواهد بود که 
آهن و کلســیم موجود در مواد غذایــی را بهتر جذب 
کند. تنها مشــکل این ویتامین، محلول در آب بودن 

آن است.
به این معنی که از طریق ادرار دفع می  شــود و ما باید 
به طور مرتــب این ویتامین را جــذب کنیم. عالوه بر 
 این ویتامین C یک آنتی اکسیدان قدرتمند است که 
از DNA و سلول  های شما مراقبت کرده و اثرات منفی 
رادیکال های آزاد را خنثی می کند. رادیکال های آزاد 
جزو عوامل اصلی بروز چین و چروک روی پوســت، 
پیری زودهنگام سلول  ها و عدم تولید درست کالژن 

هستند.
مصرف همزمان پرتقال و استفاده از ماسک آن باعث 

تمیزی، تقویت و سفتی پوست می  شود.
روش مصرف

پرتقال را با عسل میل کنید. توصیه می کنیم روزتان را 
با نوشیدن آب ولرم مخلوط شده با آب لیموترش آغاز 
کنید و سپس روند پاکسازی بدن را با خوردن یک عدد 

پرتقال و کمی عسل ) در وعده صبحانه ( ادامه دهید.

با خوردن اين میوه ها پوست 
محکم و سفتی داشته باشید

تشخیص زودهنگام با توجه به آشنایی با بیماری و درک قوی 
 از نشــانه های مرتبط با آن امکان پذیر اســت. اگرچه تجربه 
یکی از نشانه های مرتبط با سرطان روده بزرگ می تواند شایع 
باشد، اما فعالیتی بلند مدت یا شدید مرتبط با چندین نشانه 
که در ادامه به آنها اشاره می شــود، می تواند زنگ هشداری 

برای مراجعه به پزشک در کوتاه ترین زمان ممکن باشد.
خون در مدفوع

یکی از برجســته ترین نشــانه های ابتال به ســرطان روده 
بزرگ مشاهده خون در مدفوع اســت. هنگامی که تومورها 
 شــکل می گیرند، اغلب با عبور مواد دفعــی دچار خونریزی 
 می شــوند. مقدار خــون می تواند کم یا متوســط باشــد 
و در صورتی که بزرگ تر شدن تومورها، میزان خونریزی نیز 
می تواند بیشــتر شود. البته مشــاهده خون در مدفوع نباید 
بالفاصله موجب نگرانی از ابتال به ســرطان روده بزرگ شود. 
شرایط کم خطرتری مانند بواسیر ) هموروئید ( و یبوست نیز 
می توانند به مشاهده خون در مدفوع منجر شوند. با این وجود، 
 همین یک نشانه ارزش آن را دارد تا به پزشک مراجعه کرده 

و از علت دقیق خونریزی آگاه شوید.
قضای حاجت متناقض

برخی افراد به اندازه کافی خوش شــانس هســتند تا قضای 
حاجت منظم داشته باشــند و تغییرات اندکی برای مراجعه 
 به توالت داشــته باشــند. بر همین اســاس، اگر در برنامه 
 قضای حاجــت منظم شــما اختاللی ایجاد شــده اســت 
 و با مشکالتی مانند یبوست، اســهال یا بی اختیاری مواجه 
 شــده اید، بهتر اســت در پی شناســایی علت شکل گیری 
این شرایط باشید. به خاطر داشته باشید که در صورت برطرف 
 شدن مشکل در کوتاه مدت این نشــانه ها می توانند عادی 
 و بی خطر باشند. اما اگر با شــرایطی مزمن مواجه شده اید و 
 به طور مداوم با یک یا ترکیبی از این مشکالت مواجه هستید، 
 در شــرایطی که تا پیش از این چنین تجربــه ای در زمینه 

قضای حاجت نداشته اید، بهتر است به پزشک مراجعه کنید.
آنمی ناگهانی

آنمی یا کم خونی به واســطه کمبود گلبول های قرمز خون 
که مسئول اکسیژن رسانی در بدن هستند، شکل  می گیرد. 

 بســیاری از افراد مبتال به آنمی خســتگی بلند مدت حتی 
با رعایت یک رژیم غذایی سالم و خواب خوب شبانه را تجربه 
می کنند. به یاد داشته باشــید که آنمی می تواند به واسطه 
دالیل مختلف، به عنوان مثال، برخی افراد از زمان تولد به آن 
مبتال هستند، در شرایطی که افراد مبتال به بیماری سلیاک 

نیز به کم خونی دچار می شوند، شکل بگیرد. 
اما اگر به طور ناگهانی به آنمی مبتال شــده اید و این موضوع 
همراه با دیگر نشانه های ابتال به ســرطان روده بزرگ باشد، 

مراجعه به پزشک انتخاب خوبی محسوب می شود.
درد شکم

موارد بسیاری می توانند زمینه ساز درد در ناحیه شکم شوند 
که از آن جمله می توان به خوردن میوه و سبزیجات تا دنبال 

کردن یک رژیم غذایی سرشار از فیبر اشاره کرد. 
درد شکم می تواند به واسطه خوردن چیزی که تاکنون تجربه 

خوردن آن را نداشته اید، نیز شکل بگیرد. 
به عنوان مثال، اگر یک رژیم غذایی ســالم را دنبال می کنید 
 مصرف سیب زمینی ســرخ کرده، مرغ ســوخاری یا دونات 
 می تواند به درد شــکم منجر شــود. اما درد شکمی مداوم 

یا ناگهانی و غیر قابل توضیح نشانه ای نگران کننده است. 
در صورتی که درد شکم همراه با نشانه های دیگری مرتبط با 

سرطان روده بزرگ باشد، بهتر است به پزشک مراجعه کنید.
کاهش وزن ناگهانی

اگر به طور مرتب ورزش می کنید و یک رژیم غذایی سالم را 
دنبال می کنید، انتظار کاهش وزن و احساس خوبی که از این 

کاهش وزن به شما دست می دهد، جای شگفتی ندارد. 
اما اگر به ناگاه کاهش وزن را تجربه کــرده اید، بدون این که 
تغییر خاصی در سبک زندگی خود داده باشید، این احتمال 
وجود دارد که مســئله ای نگران کننده شــکل گرفته باشد. 
کاهش وزن ناگهانی یا از دست دادن غیر قابل توضیح اشتها 
می توانند نشانه های ابتال به سرطان روده بزرگ باشند و باید با 

دقت و جزییات با پزشک در میان گذاشته شوند. 
البته این نشانه ها با مشــکالت کم خطرتری مانند استرس، 

افسردگی و اضطراب نیز مرتبط هستند.
استفراغ

 اســتفراغ مرتب و غیر ارادی باید به ســرعت مــورد توجه 
 و رســیدگی قرار بگیرد. این شــرایط می تواند نشــانه ای 
از بســیاری مشکالت سالمت از جمله ســرطان روده بزرگ 
 باشــد. اســتفراغ منظم موردی عادی و ســالم محســوب 
نمی شــود و باید به ســرعت این موضوع با پزشک در میان 
گذاشته شود. استفراغ منظم یکی از برجسته ترین نشانه های 
این است که چیزی در بدن درست کار نمی کند و باید توسط 
فردی متخصص به آن رسیدگی شــود. این شرایط می تواند 
نشــانه ای از یک بیماری کم خطر مانند آنفلوآنزا یا در موارد 

جدی به سرطان روده بزرگ اشاره داشته باشد.

با  نشانه های  اولیه ابتال به سرطان روده بزرگ آشنا شوید

 ســرطان روده بزرگ يکی از خطرناک ترين اشکال يک بیماری مرگبار است و هر ســاله افراد بسیاری را به کام مرگ 
می کشد. همانند بیشتر انواع سرطان، عامل کلیدی در بقای بیمار مبتال به سرطان روده بزرگ مقابله با بیماری در همان 

مراحل اولیه شکل گیری است.

اگر به ناگاه 
کاهش وزن را 

تجربه کرده ايد، 
بدون اين که 
 تغییر خاصی 

در سبک زندگی 
خود داده باشید، 

اين احتمال 
وجود دارد که 

مسئله ای 
 نگران کننده 

شکل گرفته باشد
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پیشنهاد سردبیر: 
چگونه گوشی که در خانه گم شده و سایلنت است را پیدا کنیم؟

کافه اپهوش سنج

شاید تهیه اسکرین شــات در اندروید کار آســانی باشد، اما 
بیشتر گجت ها امکان فیلمبرداری از صفحه را به شکل پیش 
فرض ارایه نمی کنند. اگر موبایل و تبلت شــما هم از چنین 
قابلیتی برخوردار نیســت، می بایســت از اپلیکیشــن های 
 شخص ثالثی مثل Touchshot برای این کار بهره بگیرید.

Touchshot نه تنها فیلمبــرداری را با کیفیت عالی انجام 
می دهد، بلکه با ارایه ویجتی شناور کاری کرده که حتی برای 
گرفتن اسکرین شــات هم زحمت فشردن دکمه پاور و دکمه 
افزایش صدا را به خود ندهید. تاچ شات برای گرفتن اسکرین 
شات و فیلمبرداری دو ویجت شناور و دم دستی ارایه کرده که 
می توانند در تمام صفحات اندروید به دنبال تان بیایند. حاال 
هر موقع که الزم شان داشــتید، یک اشاره کوتاه کافیست که 
فیلمبرداری را شروع کرده یا اسکرین شاتی برای تان بگیرند. 
هر کدام از این دو حالت، یعنی اســکرین شات و فیلمبرداری 

تنظیمات مخصوص به خود را دارند. مثال برای اسکرین شات 
می توانید فرمت را PNG یــا JPEG در نظر بگیرید، ابعاد را 
تعیین کرده یا پس از گرفتن عکس آن را در ادیتور نسبتا کامل 
برنامه ویرایش کنید. اما تنظیمات فیلمبرداری هم دست کمی 
از تنظیمات اســکرین شات ندارند. تاچ شــات اجازه داده که 
کیفیت ویدئوی MP4 خروجی را خودتان تعیین کنید، حتی 
تعیین فریم ریت هم به دست خود شماست. حاالت 15 فریم، 
30 فریم و حتی60 فریم گزینه های پیش روی تان هســتند 
که بسته به محتوای ویدئو می توانید بین شان جا به جا شوید. 
 مثال برای فیلمبرداری از محیط یک بــازی طبیعتا60 فریم 
بر ثانیه جزییات را بهتر به نمایش می گذارد. اما بالعکس، برای 
تهیه یک ویدئوی آموزشی ساده شــاید 15 فریم بر ثانیه هم 
کفایت بکند. نکته جالب این که تاچ شات در حین فیلمبرداری 
می تواند نوار ابزار و دکمه های لمســی پاییــن صفحه را هم 
برای تان حذف کنــد، قابلیتی که در کمتر نمونه مشــابهی 
دیده بودیم. ضمنا اپلیکیشن برای انجام این کار به دسترسی 
 روت نیازی نداشــته و هیچ واترمارکی هــم روی خروجی ها 
 نمی اندازد. شــما می توانید بــرای گرفتن این اپلیکیشــن 

به goo.gl/eyQDnb مراجعه کنید.

معرفی اپ Touchshot؛ 

راهی آسان برای تصویربرداری 
از محیط اندروید

با یک کلیک 

تغییرات جهان را در 5 ثانیه ببینید

کاربران خبر از مشکل فریز کردن 
گوگل پیکسل می دهند

بزرگ ترین پیمایش 
دیجیتالی آسمان منتشر شد

پروژه پن اســتارز) Pan-STARRS ( موسسه نجوم 
دانشــگاه هاوایی بزرگ ترین پیمایــش دیجیتالی 
آســمان را برای عموم منتشــر کرده است که شامل 

کاتالوگی از سه میلیارد منبع نجومی است.
این نقشــه با استفاده از تلســکوپ 1/8 متری برفراز 
قله هالیکاال در مائوئی تدوین شــده اســت. موسسه 
نجوم در مه ســال۲010 این پیمایش را آغاز کرد که 
نخستین نمونه در نوع خود برای بررسی تمام آسمان 
قابل مشاهده از هاوایی در رنگ های مختلف نور بود. 
 هدف این پروژه، شناســایی اجســام متحرک، گذرا 
و متغیر در آسمان از جمله شهاب سنگ هایی بود که 

می توانند برای زمین خطرناک باشند.
دکتر کــن چمبرز، رییــس رصدخانه پن اســتارز1 
 اظهار کرده کــه انتظار دارد انتشــار این پیمایش ها 
 به دانشــمندان، دانشــجویان و حتی کاربران عادی 
 در سراسر جهان بتوانند اکتشــافات جدید زیادی را 

در مورد جهان با این داده ها انجام دهند. 
این تحقیقات به همه اجازه دسترســی به میلیون ها 
تصویر و اســتفاده از پایگاه های داده و کاتالوگ های 
 حــاوی ســنجش های دقیــق از میلیاردها ســتاره 

و کهکشان را می دهد.
پن استارز حدود نیم میلیون عکس ترکیبی از آسمان 

شب را ارایه می کند که از هاوایی دیده شده اند.
پروژه پن استارز توانســته تاکنون اکتشافات زیادی 
را از اجســام نزدیک زمین و اجســام کمربند کویپر 
در منظومه شمســی گرفته تا ســیارات تنهای بین 
ســتارگان را انجام دهد. همچنین غبار کهکشان راه 
 شیری را به صورت ســه بعدی نقشــه برداری کرده 
و جریان هــای جدیدی از شــکل گیری ســتارگان 
 را کشــف کرده اســت. عالوه بر آن، این پروژه موفق 
 به کشــف انواع جدیدی از ســتارگان در حال انفجار 
و کوازارهای دوردست در جهان اولیه نیز شده است.

کاتالوگ جدید حاوی میلیون هــا تصویر جمع آوری 
شــده طی چهار ســال و پایگاه داده ای از میلیاردها 
ســتاره و کهکشان اســت و توســط موسسه علمی 
تلســکوپ فضایی در بالتیمور منتشــر شــده است. 
این مجموعه عظیم حاوی دو پتابایــت داده معادل 
یک میلیارد عکس ســلفی یا100 برابر کل محتوای 
سایت ویکیپدیا اســت. این برنامه تحقیقاتی توسط 
کنسرســیوم علمی PS1 انجام شــده که مشارکتی 
میان10 موسسه مطالعاتی در چهار کشور با حمایت 

ناسا و بنیاد ملی علوم آمریکاست.

محققان، شــش ســیگنال رادیویی از مکانی بســیار دورتر از کهکشــان راه 
شیری گرفته اند. در ماه مارس دانشمندان10 ســیگنال قدرتمند رادیویی از 
 همین منطقه گرفته بودند. این امواج ســریع رادیویی ) FBR ( گریزان ترین 
و انفجاری ترین سیگنال هایی هســتند که تاکنون در فضا کشف شده اند. آنها 
فقط چند میلی ثانیه طول می کشــند. اما انرژی که آنها در مدت زمانی کوتاه 
آزاد می کنند، به اندازه انرژی است که خورشــید طی یک روز تولید می کند. 
درهرحال دانشــمندان با وجود قدرت خارق العاده این سیگنال ها هنوز نحوه 
شــکل گیری آنها را نمی دانند. البته دلیل دانش کم انســان درباره FBRها، 

ناشناخته بودن آنها نیست. 
دانشــمندان تخمین می زنند، روزانه حدود دو هزار FBR در سراسر جهان به 
وجود می آید، اما چون عمر کوتاهی دارند، ردیابی آنها کار مشکلی خواهد بود.

این درحالی است که دانشمندان در سال ۲00۷ میالدی FBR را کشف کردند 
و در اوایل سال جاری دانشمندان توانســتند به اندازه ای فعالیت های خود را 

سرعت بدهند تا این سیگنال ها را به طور واقعی بگیرند.  

 عکس های خــارق العاده ای کــه با بالگرد گرفته شــده، اعضــای یک قبیله 
در آمازون را به تصویر کشــیده که در دنیــای کنونی هنوز هــم مانند اجداد 
 خود به طور اولیه زندگی مــی کنند. به نقل از دیلی میل، این سرخپوســتان 
 کوچ نشــین در اعماق جنگل های موســمی آمــازون و در مرز پــرو زندگی 
می کنند.  آنها به محض نزدیک شــدن بالگرد با ترس میــان درختان مخفی 
 شــدند، اما ناگهان یکــی از آنها از مخفی گاه خــود بیرون آمــده و نیزه ای را 
به ســمت بالگرد پرتاب کرد.  ریکاردو اســتاکرت عکاس نشنال جئوگرافیک، 
در مسیر خود برای بازدید از قبیله ای دیگر که هم اکنون با شیوه های زندگی 
 نوین خو گرفته اند، بود. اما تندباد سبب شــد بالگرد  مسیر خود را تغییر دهد 

و اوبه طور ناگهانی این قبیله سرخپوستان را دید.
تصور می شود این همان قبیله بی نامی  باشد که در سال های ۲008 و۲010 
نیز مشاهده شــده بودند. زبان این قبیله مشخص نیســت، اما به نظر می رسد 
در ســالمت زندگی می کنند چون اطراف آنان گیاهان مزرعه مختلفی مانند 
موز وجود داشت. استاکرت درباره رفتار ســاکنان قبیله می گوید: آنها پیامی 

داشتند، نیزه ها به معنای آن بود که مزاحم ما نشوید.

به نقل از مجله ساینس، امسال شاهد اکتشــافات زیادی در همه حوزه های علمی 
 بودیم، اما باالترین نشان افتخار به تیم رصدخانه تداخل سنج لیزری امواج گرانشی 
) لیگو ( اعطا شد که شواهدی از امواج گرانشی را در فضا کشف کردند. مجله ساینس 
این کشف را یکی از تکان دهنده ترین اکتشــافات امسال خواند. بیش از100 سال 
قبل، آلبرت اینشــتین، فیزیکدان فقید آلمانی پیش بینی کــرده بود که تصادم 
سیاهچاله ها می تواند فضا و زمان را در هم پیچیده و تاثیر آن در زمین احساس شود. 
مجله ساینس چند دستاورد دیگر را نیز در فهرست برترین های خود اعالم کرد که 
از آن جمله می توان به کشف سیاره فراخورشیدی پروکسیما B در ستاره همسایه، 
رکوردشکنی سیستم رایانه ای هوش مصنوعی گوگل ) AlphaGo ( در یک بازی 
رایانه ای در سئول و پرورش جنین های انسانی در آزمایشگاه که انتخاب مردم بود، 
 اشــاره کرد. ســردبیران این مجله اظهار کردند: ما تالش کردیم در انتخاب خود 
به چیزی توجه کنیم که هم توجه عموم را به خود جلب کرده و هم اهمیت زیادی 
برای جامعه علمی داشته باشــد. امواج گرانشی امسال توانســته جوایز زیادی را 
 نصیب خود کند و عالوه بر انتخاب به عنوان دســتاورد برتر مجله جهان فیزیک، 

جایزه Breakthroug را نیز از آن خود کرد.

گرفتن سیگنال رادیویی 
از ورای کهکشان راه شیری

یک قبیله سرخپوستی 
با سبک زندگی اولیه در آمازون کشف شد

برترین دستاورد علمی سال 2016 
چیست؟

 دســامبر، مــاه پیش بینی هــای صنعتی اســت و پیشــرفت  
در زمینه های مختلف فناوری یــا زنگ خطرهای اقتصادی اعالم 
می شود. یکی از این خبرها خاموشی ۲۴ ساعته اینترنت در سال 

۲01۷ است.
این خبر بعد از مصاحبه با جیمــز کاردر، مدیر امنیت اطالعات 
 و معــاون شــرکت فناوری های امنیتــی ایاالت متحــده به نام 
LogRhythm اعالم شد. البته وی مکان اصلی این قطع اتصال 
را اظهار نکرد و اعــالم کرد این اتفاق یک مورد فنی نیســت که 

کاربران در آپلود سلفی های خود مشکل داشته باشند.
یکی از دالیــل این قطع اتصــال آزمایش موشــک ها در داخل 
 اقیانوس بوده و از دیگر دالیل اعالم شــده حمله DDoS عظیم 
 به DynDNS اســت که بــه موجــب آن تویتر و اســپاتیفای 

برای چند ساعت از کار افتادند.
 وی در ادامه افزود: زمانــی که بزرگ ترین ســایت های دنیا که 
از اینترنت ایاالت متحده بهره می برند به مدت چند ساعت قطع 
می شــوند، قطع ۲۴ ســاعته اینترنت دور از ذهــن نخواهد بود.

 LogRhythm سایمون هووی، مدیر اجرایی استرالیایی شرکت
اظهار کرد: در ســال آینده باج افزارها برروی گوشی های همراه 
رایج تر از قبل شده و از مالکان بی خبر گوشی اخاذی خواهد شد. 
وی مدیر فروش شــرکت مذکور بوده و در ادامه افزود: مهاجمان 
به کاربران حمله کرده و اطالعات شخصی آنان را ذخیره و از فرد 

موردنظر در مورد انتشار یا پاک کردن آنها اخاذی می کنند.

کمپانی فنالنــدی هم زمان در دادگاه شــرق تگــزاس، دادگاه 
منطقه ای دوســلدورف و دادگاه منهایم و مونیخ در آلمان از اپل 
به اتهام نقض 3۲ ثبت اختراع در بخــش دیزپلی، رابط کاربری/

 UI، نرم افــزار، آنتن، تراشــه ها و فنــاوری کدینــگ ویدئویی 
شکایت رسمی خود را تقدیم مقامات قضایی کرد.

نوکیا جزییات بیشــتری از این شکایت منتشــر نکرده است، اما 
اعالم کرده که در سال ۲011 با اپل بر سر برخی ثبت اختراعات 
خود و الیسنس ها به توافق رســیده است، اما اپل ثبت اختراعات 
دیگری را از نوکیا برداشــت کرده و در قبال آنها پرداختی انجام 

نداده است.
» ایکا راهناستو « مدیر بخش ابداعات و نوآوری نوکیا دراین باره 
فقط به ذکر این نکته بســنده کرد که نوکیا سال هاست بسیاری 
از نوآوری های دنیای موبایل را در اختیار دارد و ســایر کمپانی ها 
ازجمله اپل آنها را نقض کرده اند و بعد از ســال ها مذاکره تصمیم 

گرفته اند که این شکایت انجام شده تا حق شان گرفته شود.

امکان خاموشی 2۴ ساعته اینترنت 
در سال 2017

نوکیا  نیامده
 شمشیر خود را روی اپل کشید

 فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

 در این مطلب قصد داریم روشــی را به شما آموزش دهیم 
 تا بــه کمــک آن بتوانید گوشــی هوشــمند گم شــده 

در منزل تان را به راحت ترین روش پیدا کنید. 
یکی از راهکارهایــی که تقریبا همه ما بلد هســتیم، زنگ 
زدن به گوشی است تا به وســیله پخش شدن صدای زنگ 

آن را پیدا کنیم، اما این راهکار زمانــی جواب می دهد که 
گوشی تان در حالت سایلنت نباشد. 

در غیر این صورت چه باید کرد؟ جای نگرانی نیست! 
در ادامه برای هردو پلت فرم اندروید و آی اواس آموزشــی 
 کوتاه را برای تــان گــردآوری کرده ایم تا بــا انجام دادن 

 چند مرحله ســاده بتوانید گوشــی هوشــمندتان را که 
در خانه گم کرده اید، پیدا کنید.

آموزش آیفون
قدم اول: ابتدا باید وارد سایت iCloud شوید. 

سپس اپل آیدی و پسوردتان را واردکنید.
قدم دوم: روی آیکون Find iPhone کلیک/لمس کنید.
 قدم سوم: در قســمت وســط نوار باالی وب سایت روی

 All Device کلیــک کنیــد و آیفونــی را کــه در خانه 
گم کرده اید را انتخاب کنید.

 قدم چهــارم: اکنــون پنجــره کوچکی در گوشــه باال 
سمت راست وب سایت پدیدار می شود. 
روی گزینه Play sound کلیک کنید. 

اکنون باید پس از گذشــت چند ثانیه منتظر صدای زنگ 
مخصوصی باشید که به وســیله آن می توانید آیفونی را که 

در خانه گم  کرده اید، پیدا کنید. 
آموزش اندروید

google.com/android/ قدم اول: ابتــدا وارد آدرس
devicemanager شوید. 

 در قســمتی که اطالعات گوشــی تان را نشــان می دهد ،
روی دکمه Ring کلیلک کنید.

قدم دوم: در اینجا به شــما اطالع داده می شود که گوشی 
مورد نظرتان برای پنج دقیقه به صورت مــدام با باالترین 

میزان صدای ممکن زنگ خواهد خورد. 
برای ادامه کار روی دکمه Ring کلیک کنید. 

 زمانی کــه نوارآبــی رنــگ Ringing پدیدار می شــود 
باید پس از گذشــت چنــد ثانیــه منتظر صــدای زنگ 
مخصوصی باشید که به وســیله آن می توانید گوشی را که 

در خانه گم  کرده اید، پیدا کنید.
نکته: بــرای انجــام این هــر دو آمــوزش نیاز اســت 
گوشی هوشــمندتان به اینترنت متصل باشــد و خاموش 
نشده باشــد. همچنین باید حســاب کاربری گوگل یا اپل 

آیدی روی گوشی تنظیم شده باشد. 
در غیر این صورت انجام مراحل آموزش ممکن نیست.

یکی از 
راهکارهایی که 

تقریبا همه ما 
بلد هستیم، 

زنگ زدن 
به گوشی است 

تا به وسیله 
پخش شدن 
صدای زنگ، 

آن را پیدا کنیم، 
اما این راهکار 
زمانی جواب 

می دهد که 
گوشی تان 

در حالت 
سایلنت نباشد

چگونه گوشی که در خانه گم شده و سایلنت است را پیدا کنیم؟

 این کــه ببینید از ســال 198۴ تا ســال ۲016 دریاچه ارومیه 
 چه قــدر آب خود را از دســت داده اســت، بدون شــک باعث 
بهت و حیرت می شود؛ دریاچه ای که صدها سال بزرگی خود را 
حفظ کرده و همچون نگینی در غرب آســیا بعد از دریاچه خزر 
عنوان دومین دریاچه بزرگ را به خــود اختصاص داده بود حاال 

طی 3۲ سال چگونه در حال از بین رفتن است. 
امثال ماجرای دریاچه ارومیه اگر چه تلخ و ناگوار است، اما وقایع 
دیگری در جهان وجــود دارد که دیدن تغییرات 3۲ ســاله آن 

ظرف چند ثانیه انسان را به وجد می آورد. 
 برای همین اگر شــما هــم مایل به دیــدن تغییــرات جهان 
 در چند ثانیه روی نقشــه هســتید، از شــما دعوت می کنیم تا 
به آدرس goo.gl/2VmBFd ســری بزنیــد ) دقت کنید 
کوچک و بزرگ بودن حروف آدرس مهم اســت و آن ها را همان 

طور که در آدرس می بینید در مرورگر خود وارد کنید (. 
این وب ســایت که نام آن تایم لپس است، توســط خبرگزاری 

Time در همکاری با گوگل ایجاد شده است. 
بدون شــک نقشــه گوگل را که می شناسید. شــرکت گوگل 
سال ها اســت که نقشــه خود را راه اندازی کرده و در آن توسط 
سازمان های فضایی مختلف از سطح زمین در ارتفاعات مختلف 
تصویربرداری کرده اســت تا بتواند امکانات مختلفی را روی این 
نقش ها ارایه دهد. حاال در این همکاری نقشه گوگل بسیار مفید 
واقع شده اســت. وقتی وارد این وب ســایت می شوید، نقشه ای 
 مقابل شــما قــرار دارد که در زیــر آن در نواری مشــکی رنگ 

عبارت Explore The World قابل مشاهده است. 
روی آن کلیک کنید تا مکان های مختلف مانند دریاچه ارومیه 
 ) Lake Urmia (، دبــی، منابــع زغــال ســنگ وایومینگ 
 در آمریکا، گســترش شــهر الس وگاس آمریکا و مناطق دیگر 
 در جهان قابل رویت شــود. روی هر کدام که کلیک کنید نقشه 
به آن محل ارجاع داده می شــود و اگر کمی صبر کنید ) در حد 
15 ثانیه ( تایم لپس آن محل برای شــما نمایش داده می شود. 

این سایت را از دست ندهید.

 ده ها کاربر گوگل پیکســل گزارش داده اند که گوشی های آنها 
از نظر نرم افزاری فریز شــده و مدتی ) بین چنــد ثانیه تا چند 
دقیقه ( به هیچ واکنشی پاســخ نمی دهد. این مشکالت در فروم 

کاربران پیکسل مطرح شده است.
اولین پســت در اوایل نوامبر منتشر شــده و کاربری می نویسد: 
گوشی من فریز شده و من نمی توانم در حین فریز کردن، کاری 
 انجام دهم. هیچ دکمه ای حداقــل برای یک دقیقه کار نمی کند 

و سپس گوشی خودبه خود دوباره فعال می شود.
برخی از کاربران پیکســل مشکل را ناشــی از اپلیکیشن سوم 
شــخص Live360 Family Locator می دانند. با حذف این 
اپلیکیشــن،  پیکســل دوباره به خوبی کار می کند. اما کاربران 
دیگر بدون داشــتن چنین اپلیکیشــنی فریز را تجربه کرده اند. 
هنوز علت فریز مشــخص نیســت و کاربران گــزارش داده اند 
که پاک کردن کــش و ریســت کارخانه نیز مشــکل را مرتفع 
 نمی کند. متاسفانه ممکن است که این مشکل نرم افزاری نباشد 

و سخت افزار گوگل پیکسل مشکل داشته باشد. 
 این تنها مشــکلی نیســت که برای گوشــی های پیکسل پیش 
 آمده است. پیش از این نیز مشــکالتی در مورد اسپیکر، دوربین 

و … هم پدید آمده بود.

کلیک

معمای  2035
عدد 110 را به گونه ای به دو تقســیم کنید که یکی 
از اعداد 150 درصد عدد دیگر باشد. این معما بسیار 
آسان اســت. حتما کمی فکر کنید و پاسخ را برای ما 

ارسال کنید.
جواب معمای  203۴ 

جواب عدد ۴۲85۷ که عدد۴۲85۷1 سه برابر عدد 
1۴۲85۷ است.  

فرض کنیم عدد x عدد 5 رقمی مورد نظر اســت که 
عدد x1 همان عدد ) x*10+1(، عدد 1x همان عدد 
) x+10^5 ( اســت و معادله بعدی این می شود که 
x1  سه برابر  1x  اســت که با کنار هم قرار دادن این 

معادالت مسئله به سادگی قابل حل است.
کســانی که به معمای ۲03۴ پاســخ صحیح 

داده اند: 
- مسعود کاوند از اصفهان

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

rezaei.zayanderoud@gmail.com
بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

 در این مطلب برای هردو پلت فــرم Android و iOS ترفندی را به شــما یاد خواهیم داد تا به وســیله آن بتوانید 
به راحت ترین روش گوشی هوشمند گم شده در منزل تان را پیدا کنید، حتی اگر در حالت سایلینت باشد!

حوالی شهریور ماه بود که شنیدیم شرکت صنایع نیمه هادی 
تایوان که به اختصار TSMC نامیده می شود از شرکت اپل 
سفارش گرفته است تا برای گوشــی های آیفون سال ۲01۷ 
چیپ های 10nm تولید کند. کمی بعد گزارش هایی منتشر 
شد مبنی بر این که شرکت TSMC قرار است تولید کننده 
 A10انحصاری و اختصاصی اپل برای تولیــد پردازنده های 

و A11 باشد. حاال آن طور که روزنامه DigiTimes گزارش 
داده شرکت TSMC تصمیم دارد تا تولید انبوه پردازنده های 
A10X را برای نمونه های جدید و در راه آیپد از اوایل ســال 
۲01۷ میالدی نیز در دست بگیرد. اما ظاهرا بازده اولیه این 
 شــرکت چنگی به دل نزده اســت و همین مسئله می تواند 

در برنامه های اپل اختالل و به هم خوردگی ایجاد کند.
هنوز معلوم نیســت که چرا تولید کننده آیفون و آیپد یعنی 
شرکت معتبری مثل اپل بنا را بر این گذاشته تا از پردازنده10 
نانومتری A10X در محصوالت خود بهره بگیرد چون نتیجه 
این کار عرضه استفاده از چیپی است که اگرچه قدرت کافی 

دارد منتها در ابعادی کوچک تر شــکل می گیرد. آن گونه که 
از شایعه ها برمی آید، اپل مصمم است تا سال آینده میالدی 
سه آیپد جدید را معرفی و در همین زمینه به روزرسانی هایی 
برای مدل های 9/۷ و 1۲/9 اینچی و نیز نســخه کامال جدید 
10/5 اینچی ارایه کند. هیچ مشــخص نیست که مشکالت 
 به وجود آمده بر ســر راه شــرکت TSMC ممکن اســت 
چه بازتابی در برنامه های معرفی محصوالت اپل داشته باشد. 
از سوی دیگر، خوشبختانه TSMC گفته که هر طوری شده 
از پس مشــکالتش برمی آید و طبق تعهدی کــه دارد تا ماه 

مارس سفارش ها را تحویل خواهد داد.

آیا آیپدهای جدید اپل 
به موقع به بازار می رسند؟!

- سمانه نجف پور از خمینی شهر .
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علم پژوهی
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پیشنهاد سر دبیر: 
هنر عکاسی در ایران قابلیت جهانی دارد

سینما

فیلم سینمایی »من دیوانه نیستم« به کارگردانی علیرضا امینی 
و نویســندگی دانیال مقدم و تهیه کنندگی مرتضی شایسته از 
فردا کلید می خورد. این پروژه سینمایی با حضور متفاوت برخی 

از بازیگران مطرح در شمال کشور کلید خواهد خورد. 
 حضور مجیــد صالحی، مهــران احمدی، پژمان جمشــیدی، 
محمدرضا هدایتی، برزو ارجمند، هادی کاظمی، دانیال مقدم، 
مهــدی ماهانی، ســیروس کهوری نژاد و محمدرضــا داودنژاد 
قطعی شده اســت و به زودی تعداد دیگری از بازیگران مطرح به 

این پروژه خواهند پیوست. 
 در خالصه داســتان »من دیوانه نیســتم« آمده است: تعدادی 
بیمار روانی در یک آسایشــگاه در جزیره ای در شــمال کشور 

زندگی را روایت می کنند و ... .
برخی از عوامل »من دیوانه نیستم« به شرح زیر هستند:

کارگردان:علیرضــا امینــی، نویســنده: دانیال مقــدم، مدیر 
فیلم برداری: فرشاد گل سفیدی، صدابردار: امیر پرتوزاده، طراح 
صحنه و لباس: سهیل میرسپاســی، طراح گریم: امید گل زاده، 
دســتیار اول کارگردان و مدیر برنامه ریزی: ایمان یزدی، گروه 
کارگردانی: مهســا حســینی، مدیر تدارکات: کامبیــز اینانلو، 
عکاس: حسن شجاعی، جانشــین تولید: مهرداد متولی، مشاور 
رســانه ای و روابط عمومی و فضــای مجازی: ســپهر پهلوانی، 
بابک جوادی، مدیر تولید: مجتبی متولی، تهیه کننده: مرتضی 

شایسته.

»من دیوانه نیستم«
از فردا کلید می خورد

کنگره ملی »شیخ صدوق«  در چهار بخش آثار علمی )فراخوان 
مقاله(، آثار ادبی )شــعر، داســتان کوتاه، خاطره، دل نوشــته، 
قطعه ادبی(، آثار هنری)عکس، گرافیــک، تایپوگرافی، لوگو و 
 نقاشــی( و آثار مجازی)ســایت، وبالگ و فضای مجازی( اعالم 

فراخوان کرد.
بنا براین گزارش، دبیرخانه کنگره ملی »شیخ صدوق« با هدف 
آشنایی بیشتر با ابعاد شخصیتی و ســیره شیخ صدوق، معرفی 
آثار فاخر و ارزشــمند این عالم، نمودار ســاختن زوایای پنهان 
شخصیتی ایشــان، لزوم آشنایی و ارتباط بیشــتر نسل جوان با 
آستان های متبرکه و حیات فکری سیاســی علمای قدیم و در 
نهایت الگوگیری از ســیره شــخصیتی عالمان بزرگ شیعه در 
ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاســی فراخوان 

این کنگره را اعالم کرد.
عالقه مندان به شــرکت در این کنگره تا ســی ام دی ماه فرصت 
دارند آثار خود را از طریق ســایت کنگره به آدرس سایت کنگره 

irconference.ir  به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
مراســم اختتامیه نخستین کنگره ملی شــیخ صدوق به همت 
اداره کل اوقــاف و امــور خیریه اســتان تهــران، اداره اوقاف و 
امور خیریه شــهر ری، موسســه راه ناتمام و با همکاری آستان 
 شــیخ صدوق)ره( نیمه اول اســفندماه جاری در تهران برگزار

 خواهد شد.
مرحوم شیخ صدوق از بزرگ ترین شخصیت  های جهان اسالم و 
شیعه و از برجسته  ترین چهره  های درخشان علم و فضیلت است 
تا جایی که شیخ بهایی لقب »رییس المحدثین« را برای ایشان 
برگزیده اســت، شــأن و جایگاه این عالم این قدر عالی است که 

پیکر او پس از ۸۰۰ سال سالم مشاهده شده است.

افتتاحیه نخســتین محفل هفتگی شعر قرآنی کودک و نوجوان 
کشور در دفتر ســازمان تبلیغات اســالمی برگزار شد. در این 
مراســم جمعی از شــاعران آیینی و عالقه مندان شــعر کودک 

حضور داشتند که به قرائت ابیاتی از اشعار خود پرداختند.
حجت االســالم محمد قطبی در افتتاحیه محفل هفتگی شــعر 
کودک، شعر را دارای یک نظام واره بین متنی و فرامتنی دانست 
و اظهار کرد: شــعر مقوله ای هنری است که ظرفیت باالیی دارد 
و می تواند متأثر از محیط پیرامون باشــد و یا از درون بجوشد و 

آداب اجتماعی را بسازد و یا اسطوره سازی کند.
وی شــعر را مقوله ای عرفانی، الهی، ذوقی و فکــری ذکر کرد و 
افزود: شــعر می تواند مکمل خود بوده و کارکرد درون متنی نیز 

داشته باشد، بنابراین شعر را جز معجزه و سحر نمی توان نامید.
رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان در خصــوص فراخوان 
جشــنواره شــعر قرآنی کودک و نوجوان هم تصریح کرد: شعر 
یک عظمت و مخاطب کودک و نوجوان یک ظرفیت و قرآن هم 
برکت است که هر سه با هم در این جشنواره به اسم »یه قاصدک 
یه آیه« جمع شده اســت. محمد رحیمی شاعر و دبیر جشنواره 
سراســری »یه قاصدک یه آیه« است که اســفندماه به میزبانی 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان برگزار می شود. وی به ارسال 4۸ 
اثر در قالب 1۸ موضوع قرآنی به دبیرخانه این جشــنواره اشاره 
کرد و یادآور شد: فراخوان ثبت  نام این جشنواره تا پایان دی ماه 
در سایت مرســالت به نشــانی www.morsalat.ir موجود 
است. رحیمی هدف جشــنواره را هدایت کودکان و نوجوانان به 

سمت ادبیات دراماتیک و شعر قرآنی دانست.
دبیر جشــنواره سراســری »یه قاصدک یه آیه« از شکل گیری 
گروه ادبی تبلیغی »عسلک« هم ســخن گفت و تاکید کرد: این 
گروه در موسسه نخبگان نقش  جهان ایجاد شده و تحت حمایت 
دفتر تبلیغات اسالمی اســت. گروه ادبی تبلیغی »عسلک« که 
اکنون بیــش از 27 عضو فعال دارد در حــال عضوگیری جدید 
است و سعی کرده عالقه مندان به شــعر کودک را دور هم جمع 
کند. وی به جلســات هفتگی شــعرخوانی و نقد و آموزش شعر 
کودک هم اشاره کرد و گفت: این جلســات  صبح پنجشنبه ها 
از ســاعت 9 تا 11 در ابتدای خیابان گلزار کوچه شهید عشاقی 

برگزار می شود.

فراخوان کنگره ملی »شیخ صدوق«
در چهار بخش  

تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره 
»یه قاصدک یه آیه«

اخبار

محمد علی طالبــی از آخرین وضعیت نمایش جدیدترین ســاخته 
سینمایی خود خبر داد.

محمدعلی طالبی کارگردان ســینما در خصــوص آخرین وضعیت 
نمایش »پایان رویاها« گفت: نسخه نهایی و آماده نمایش این فیلم را 
به دفتر جشــنواره فیلم فجر تحویل دادیم و منتظر جواب هستیم که 

آن را در این رویداد فرهنگی هنری نمایش دهیم. 
گفتنی اســت؛ محمد علی طالبی پیش از ایــن 14 فیلم و مجموعه 
معروف تلویزیونی »گل پامچال« را کارگردانی کرده اســت و یکی از 

کارگردانان با سابقه سینمای ایران به حساب می آید. 
 شــایان ذکر اســت؛ »پایان رویاها« بــه نویســندگی و کارگردانی

 محمد علی طالبی و تهیه کنندگی کانــون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان می باشد و امیرحســام رضایی، شیوا فرهادی، مجید پتکی، 

نسرین بابایی و آوا درویشی از بازیگران اصلی آن هستند. 
 داستان »پایان رویاها« درباره زندگی خانواده ای جنگل نشین است. 

آقاکریمی از آخرین وضعیت جدیدترین ســاخته کیانوش عیاری 
خبر داد.

حســن آقا کریمی مدیرتولیــد و تهیه کننده ســینما در خصوص 
آخرین وضعیت فیلم ســینمایی »کاناپه«ســاخته کیانوش عیاری 
گفت: فیلم برداری این اثر در همین هفته به پایان می رسد و تدوین 

آن نیز به صورت همزمان توسط عیاری پیش می رود.
وی افــزود: فکر می کنم تــا پانزدهم، نســخه بازبینــی را تحویل 

دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر بدهیم.
»کاناپه« درامی اســت که زندگــی دوخانواده از ســطوح مختلف 
اقتصــادی را نشــان می دهــد و در دل خــود شــرایط اقتصادی 
 که در ســال های اخیــر  طبقه متوســط را تحت تاثیر قــرار داده

بررسی می کند.
در این فیلــم بازیگرانی چون بابک حمیدیــان، ابوالفضل پورعرب، 

جهانگیر الماسی، فرهاد آئیش و... نقش آفرینی می کنند.

نسخه نهایی »پایان 
رویاها« به فجر رسید

»کاناپه« به پایان 
فیلم برداری نزدیک شد

گیشه

سالم بمبئی با 6/1 میلیارد، آس و پاس با3/2 میلیارد، نفس 
و یتیم خانه ایران با 1/1 میلیــارد و الک قرمز با 5۰۰ میلیون 

فروش، روی پرده سینماهای ایران نمایش داده می شوند.
زمستان امسال فیلم های سینمایی با ژانرهای متنوع، فروش 
باالیی در گیشه سینماهای ایران داشته اند و »سالم بمبئی« 
با فروش 6 میلیاردی بیشــترین فروش را میــان فیلم های 

سینمایی داشته است.
تب و تاب سینما در اصفهان مانند دیگر شــهرهای ایران با 
اکران فیلم های آس و پاس و ســالم بمبئی در سینما قدس، 
الک قرمز در سینما فلســطین و یتیم خانه ایران در سینما 

سپاهان باال گرفته است.
به دلیل عدم استقبال از سانس های پیش از ظهر، بیشترین 
سانس های پخش فیلم در سالن های سینمایی شهر اصفهان 

به ساعت های بعد از ظهر، عصر و شب اختصاص دارد.
آس و پاس با ژانر کمدی-عاشقانه

»آس و پاس« با ژانر کمدی-عاشــقانه بــه کارگردانی آرش 
معیریان مرز کمرنگی بین واقعیت و خیال اســت. حســن 
آس و پاس در مســیر وصول طلب پــدر مرحومش از ملک 
ســلمان کالهبــردار، در فضایی فانتزی تبدیل به شــخص 
رویایی می شود اما عشق به دختر ملک ســلمان او را از ادامه 

ماموریتش باز می دارد.
آس و پاس تــا کنون توانســته 3/2 میلیــارد تومان فروش 
گیشه را از آن خود کند؛ محمدرضا شــریفی نیا، محمدرضا 
هدایتی،سحر قریشی، حسام نواب صفوی و مهران غفوریان 

در این فیلم ایفای نقش می کنند.
این فیلم در ســانس های 1۰:3۰، 12:3۰، 16:3۰، 1۸:3۰ و 
2۰:45 ســالن شماره یک ســینما قدس اصفهان، 1۰:3۰ و 
2۰:3۰ سالن شماره1 سینما سپاهان و سانس 1۸:3۰ سالن 

شماره 2 سینما فرهنگیان به روی پرده می رود.
سالم بمبئی در صدر فروش فیلم ها

»سالم بمبئی« با ژانر عاشقانه به کارگردانی قربان محمدپور 

داستان آشنایی یک دختر هندی و یک پسر ایرانی را روایت 
می کند که هر دو دانشجوی پزشــکی بوده و درگیر اتفاقات 

پیچیده ای می شوند.
محمدرضــا گلــزار، بنیامین بهــادری، دیا میرزا، شــایلی 
محمودی، گلشــن گروور و بهروز چاهل در این فیلم ایفای 
نقش می کنند؛ این فیلم توانسته6/1 میلیارد فروش بلیت در 

سینمای ایران داشته باشد.
سالن شماره 2 ســینما قدس اصفهان در ســانس های 11، 
13، 15، 17، 19 و 21 و سالن شــماره یک سینما سپاهان 
در سانس های 11، 13، 15، 17، 19 و 21 همه روزه پذیرای 
عالقه مندان به این فیلم است. ســالم بمبئی در سانس های 
1۰:3۰، 12:3۰، 14:3۰، 16:3۰، 1۸:3۰، 2۰:3۰ و 22:3۰ 

در سینما ساحل اصفهان نیز به روی پرده می رود.
نخستین روز اکران الک قرمز در اصفهان

»الک قرمز« به کارگردانی ســید جمال سیدحاتمی، ژانری 
اجتماعی داشــته و قصه دخترکی را روایــت می کند که به 
تازگی به انگشتان خود الک زده است اما روزگار صورتش را 

نقاشی می کند.
این فیلم با مضمــون اجتماعی به خانــواده، ارتباط والدین 
با فرزندان و معضالت جامعه می پــردازد. پردیس احمدیه، 
پانته آ پناهی ها، بهنام تشکر، مسعود کرامتی و رسول نقوی 

از بازیگران این فیلم هستند.
این فیلم تنهــا 5۰۰ میلیــون تومان فروش داشــته که در 
ســانس های 1۰:3۰، 12:3۰، 14:3۰، 16:3۰، 1۸:3۰ و 
2۰:3۰ در ســالن ســینما فلســطین اصفهان به روی پرده 

می رود.
 روایتی از دهه 50 در فیلم نفس

 فیلــم نفــس بــه کارگردانــی نرگــس آبیــار بــا ژانــر 
نوســتالژی-اجتماعی روایتی از زندگی 4 کودک با نام های 
بهار، نادر، کمال و مریم است که همراه مادربزرگ و پدرشان 
غفور در دهه 5۰ خورشــیدی نفس می کشــند! دنیای این 
کودکان دنیایی اســت پر از رویاهای زیبای کودکانه که قرار 

است رنگ حقیقت به خود بگیرد.
ســاره نورموســوی، مهران احمدی، پانته آ پناهی ها، گالره 
عباسی، سیامک صفری و شــبنم مقدمی در این فیلم ایفای 

نقش می کنند که 1/1 میلیارد فروش داشته است.
سالن شــماره یک ســینما فرهنگیان همه روزه در سانس 
2۰:3۰ میزبــان ایــن فیلم بــا تخفیف 5۰ درصــدی ویژه 

فرهنگیان، دانشجویان و طالب است.
روایت قحطی و خشکسالی قرن گذشته در ایران

یتیم خانه ایران فیلمی ارزشــی با ژانری سیاســی-تاریخی 
داستان قحطی و خشکسالی عظیم ایران را که در سال های 
1295 تا 1297، در کــوران جنگ جهانــی اول و در زمان 
اشغال ایران به دست قوای بیگانه روس و انگلیس رخ داد، به 

کارگردانی ابوالقاسم طالبی روایت می کند.
بازیگــران این فیلــم عبارتنــد از علیــرام نورایــی، فرخ 
نعمتی، جعفر دهقان، داریوش اســدزاده، عباس شــوقی، 
مهدی صبایــی، بهار محمدپور، علی شــادمان، محســن 
 حســینی و اصغر حیدری؛ ایــن فیلم 1/1 میلیــارد فروش 
داشــته اســت و درســانس های 12:3۰، 14:3۰، 16:3۰ و 
1۸:3۰ در ســالن شماره 2 ســینما ســپاهان به روی پرده 

می رود.
میزان استقبال مردم اصفهان از فیلم های سینمایی نسبت به 

سال قبل حدود 9 برابر افزایش داشته است.

عوامل مجموعه  »کاله  قرمــزی« که در جدول پخش 
برنامه های نوروزی شبکه 2 ســیما قرار گرفته است، 
این روزها در حال ساخت عروسک های جدیدی برای 
این مجموعه هستند. در ابتدای ساخت مجموعه »کاله 
قرمزی« عروســک کاله قرمزی به عنوان شــخصیت 
اصلی محسوب می شد، ولی رفته رفته شخصیت های 
دیگر نقش پررنگ تری  به خود گرفتند، حال باید دید 
عروســک های جدید هم محبوبیت این عروسک ها را 

خواهند داشت. 
»عزیزم ببخشــید«، »بچه فامیــل دور« و »دیوی« 
جزو آخریــن عروســک هایی بودند که ســال 93 به 
جمع عروسک های »کاله قرمزی« پیوستند. »عزیزم 
ببخشید، فرزند لطفا« نام شــخصیت عروسکی است 
که از نــوروز 1393 در مجموعه کاله قرمزی توســط 
فامیل دور به مخاطبان معرفی شــد. بچه فامیل دور 
هم نام شــخصیتی عروســکی از مجموعه تلویزیونی 
کاله قرمزی اســت که نخســتین بار در کاله قرمزی 
93 به روی آنتن آمد. دیوی نیــز مانند ببعی )139۰( 
و جیگر )1391( عیــدی بی بی بــه کاله قرمزی بود. 
کاله قرمزی از عروسک هایی اســت که با چند نسل از 
مخاطبان سیما همراه بوده است و همه ساله با اتفاقات 
تازه ای به تلویزیون می  آید. این مجموعه سال گذشته 
به دلیل مسائل مالی شبکه 2 سیما به تولید نرسید اما 
امسال »کاله قرمزی« به تهیه کنندگی حمید مدرس و 
کارگردانی و اجرای ایرج طهماسب  عید نوروز از شبکه 

2 سیما پخش خواهد شد. 
مجموعه  تلویزیونی »کاله قرمزی« که از ســال ۸۸ در 
قالب برنامه ای نوروزی به تلویزیون بازگشت، با وقفه ای 
در نوروز ۸9 تا سال 94 هر سال نوروز از شبکه 2 سیما 
پخش می شــد؛ پخش این مجموعه در سال های اخیر 

همیشه با اما و اگرهایی همراه بود.

آخرین آمار فروش گیشه در سینماها؛

الک قرمز به اصفهان رسید
ساخت عروسک های جدید 

برای »کاله قرمزی«

تلویزیون

موزه

موزه »جهــان چاپلین« بعد از 15 ســال تالش، در روز 
هفدهم آوریل 2۰16 در دهکده »کورســیه سور ِووه« 

واقع در کشور سوییس به روی عموم گشوده شد.
این موزه در محوطه ای وســیع در محلــی که چارلی 
چاپلین 25 ســال آخر عمرش را در آن جا گذراند، قرار 
دارد. تماشای این موزه با صحنه های فیلم های نخست 
چارلی چاپلین و فیلم »پســر بچه« آغاز می شود. موزه 
در ادامه شــامل بخش های دیگری مانند اســتودیوی 
هالیوود، بخش هایی مربوط به فیلــم »خیابان آرام« و 
زندگی چاپلین اســت. در این موزه همچنین چندین 
مجســمه مومی از چارلی چاپلین، همسر و دوستان او 

وجود دارد.
این موزه که طراحی آن 15 ســال زمان برده است، در 
روستای زیبای کورسیه سور ِووه در کنار دریاچه ژنو، در 
15 مایلی لوزان قرار دارد. چاپلین در 16 آوریل 1۸۸9 
در جنوب لندن به دنیا آمد و در سن ۸۸ سالگی در روز 

کریسمس سال 1977 از دنیا رفت.
چاپلین بعــد از اینکه در دهه 5۰ به دلیل ســوءظن به 
داشــتن افکار و تمایالت موافق با کمونیست از ایاالت 
متحده طرد شد، به ســوییس نقل مکان کرد. این موزه 
در خانه ای تاســیس شده اســت که چاپلین 25 سال 
آخر عمر خود را همراه با همسر و ۸ فرزند خود در آنجا 
گذراند. بازدید کنندگان می توانند از بخش های مختلف 
این خانه و اتاق چاپلین، جایی که وی زندگینامه اش را 
در آنجا نوشت دیدن کنند. در موزه چاپلین همچنین، 
شاهد بیش از 3۰ چهره مومی از جمله آلبرت انیشتین 
خواهید بود. اشیای نمادین شــامل کاله لبه دار، عصا و 
برخی از لباس های چارلی چاپلین مربوط به فیلم های 
اوســت. در یک ویترین شیشــه ای، گواهی امضا شده 
ملکه الیزابت دوم مربوط به سال 1975 وجود دارد. در 
ویترین دیگری، اسکاری که او برای فیلم روشنی صحنه 

دریافت کرد، به نمایش گذاشته شده است.
ســاختمانی جداگانــه در نزدیکــی موزه بــه عنوان 
استودیویی در هالیوود ساخته شده که کارهای آغازین 
چاپلین را در حدود ســال 1914 روی صفحه نمایش 
نشــان می دهد. در این موزه، می توانید شــاهد ماشین  
آالت غول  پیکری باشــید که در ســال 1936 در فیلم 
عصر جدید از آنها استفاده شــد. مایکل چاپلین، فرزند 
 ایــن بازیگر و کارگردان ســینما می گویــد: »موزه ای 
پرجنب و جوش است، بی روح نیست، مانند شخصیت 
خــود چاپلین اســت، در حال حرکت اســت و همین 

زیباست. این نظر من است، باید از آن دیدن کرد.«

سفری کوتاه
به موزه »جهان چاپلین«

»گیتا« ماجرای زن و مرد میانسالی )با بازی مریال زارعی و 
حمیدرضا آذرنگ( است که پسرشان را برای ادامه تحصیل 
به خــارج فرســتاده اند، اما متیــن بر اثر تصادف کشــته 
می شود و بعد متوجه می شویم که او فرزند واقعی این زوج 

نبوده است... . 
گیتا، نام زنی اســت که مریــال زارعی نقــش آن را بازی 
می کنــد و در مرکزیــت فیلــم هم قــرار گرفته اســت. 
او در اواخــر داســتان متوجــه بــارداری اش می شــود 
و این قرار بوده تســکینی باشــد بــر آالمی کــه حدود 
هشــتاد دقیقه از زمــان کار، صــرف پرداختن بــه آنها 
شــده اســت. ماجرای گیتا، با ســه تــم داســتانی که 
موازی هــم هســتند پیش مــی رود امــا هیچ کــدام از 
 آنها چنــان منعقد نمی شــوند کــه روایــت را تبدیل به

قصه کنند. 
اولین تم قابل اشاره، تم زن و شــوهری است که با دعوای 
آنها بر ســر حقیقتی که به خانم خانه گفته نشــده، پیش 

می رود.
به نظر می رســد بهانه این دعوا برای کشمکشی که تا این 
حد داغ و چالش انگیز می شــود، کافی نباشــد؛ مگر اینکه 
حال خراب و عزادار زن را دلیل چنیــن بهانه جویی هایی 
بدانیم. با ایــن وصف، تم زن و شــوهری فیلــم، ذیل تم 

عزاداری آن قابل بررسی است. 
تم دیگری کــه در کار وجــود دارد مربوط بــه معماهای 
ماجراســت و آنچــه که به مســئله مــادر اصلــی متین 

برمی گردد. 
این مســئله با دعــوای زن و شــوهری فیلم هــم ارتباط 
مســتقیم دارد و حل آن بیشــتر برای حل یک مســئله 
عاطفی در ذهن گیتا اهمیت پیدا می کنــد نه چیز دیگر؛ 

به عبارتــی حل معمــای این فیلــم باعث پیــش رفتن 
اتفاق خاصــی در کلیت ماجرای آن نمی شــود و از طرفی 

تمام کننده چیزی هم نیست. 
مسئله عاطفی گیتا همان اندوه و افسوس عزادارانه اوست 
و تم معمایی فیلــم هم به همین ترتیــب زیرمجموعه تم 
عزاداری آن قابل تعریف اســت اما تم ســوم و به عبارتی 

اصلی، همان اندوه فراق یک عزیز است. 

گیتا قصه ندارد و بیشــتر در آن سعی شده که یک اتمسفر 
ایجاد شود اما برای ایجاد اتمســفر ابتدا الزم بود که نقاط 
مینی مال داســتان بــرای فیلم نامه نویــس و کارگردان 
مشــخص شــود. رابطه متین و گیتا نه ایجاد می شود و نه 
ناگفته می ماند. اگر قرار بود ما از مرگ متین شوکه شویم، 
باید اکثر همت داستان بر نشــان دادن رابطه مادر و فرزند 
گذارده می شد تا در انتها چکش نویســنده با رها شدنش 
غافلگیرمان کند و اگر قصد ســازندگان اثر، ایجاد غم بود 
نه شوک، باید از متین تنها هاله ای دورادور را می دیدیم و 

تصور مصداق غم گیتا به خود 
ما مخاطبان سپرده می شد. 

در مجموع باید گفت فیلم اول 
مسعود مددی سوای از معلق 
ماندن بین ژســت قصه گویی 
و رویکرد فضاســازی و ایجاد 
اتمســفر، در ایجاد اتمســفر 
هم دچار تناقــض درونی بین 
گفتمان های متخالِف تم های 
مختلفش شــده و اصال موفق 
نیســت. چنیــن فیلم نامه ای 
میزانســن هــم نمی دهــد و 
برای بازیگران فضــای بازی 

نمی سازد. 
هــم  کار  نــــور  و  رنـــگ 
چنــــدان خـــوش سـلیقه 
وقتی  و  پرداخت نشده اســت 
فیلم نامه نویــس و کارگردان 

یکی باشند اما تدابیر میزانســنی در سناریوی کار مد نظر 
قرار نگرفته باشــد )فیلم نامه را مســعود مددی به همراه 
همسرش نوشته است(، طبیعی است که نباید توقع رنگ و 
نور خوش لعاب یا طراحی صحنه و لباس آنچنانی را هم از 

کلیت کار داشت. 

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: 
قابلیــت و ظرفیت های هنر عکاســی و هنرمندان عکاس 

کشور برای جهانی شدن بسیار باالست.
علی مرادخانی افــزود: در واقع این امکان بــه چند دلیل 

برای هنر عکاســی ایــران وجــود دارد و مهم ترین دلیل 
آن این اســت که زیرســاخت نیروی انســانی کشور در 
این هنــر ظرفیت فراوانــی دارد. وی ادامــه داد: معتقدم 
اگــر می خواهیم یــک معرفی درســت از ایران بــه دنیا 
داشته باشــیم، مهم ترین ابزار آن عکاسی است. مرادخانی 
ادامه داد: می توانیم با هنر عکاسی به معرفی ابعاد سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی کشــور و حتی  میراث، طبیعت و نیز 
مردم ایران بپردازیــم. وی گفت: در حال حاضر رشــد و 
پیشرفت هنر عکاســی در کشــور، زمینه حضور جهانی 

عکاســان ایرانی را بیش از پیش فراهم کرده و باید از این 
فرصت نهایت بهره را بــرد. مرادخانی افــزود: هنرمندان 
عکاس ایرانی در ســال های انقالب و دوران دفاع مقدس 
تصاویر ماندگاری خلق کردند اما نباید این موضوع منحصر 
به زمان های خاص شود. معاون امور هنری وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گفت: به زودی سیل استقبال برای دیدار از 
ایران زیاد خواهد شد و این فضای خوبی است تا هنرمندان 
عکاس با آثار خود زمینه آشنایی گردشــگران را از کشور 

بیشتر از گذشته فراهم سازند.

نقدی بر فیلم »گیتا«؛

هشتاد دقیقه عزاداری و کمتر از سی ثانیه داستان
»گیتا« شــاید پروژه بدی بــرای تمرین یک فیلم 
اولی نباشد اما فیلمی نیست که یک منتقد صادق، 

مخاطب را به تماشای آن توصیه کند.

معاون امور هنری وزیر ارشاد: 

هنر عکاسی در ایران قابلیت 
جهانی دارد

ماجرای گیتا، با 
سه تم داستانی که 
موازی هم هستند 

پیش می رود اما 
هیچ کدام از آنها 

چنان منعقد 
نمی شوند که روایت 

 را تبدیل به
قصه کنند
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پیشنهاد سردبیر:
سهم استان در اعطای بن بی سوادی، 4578 بن است

اخبار

شهرستان

حجت االســام محمدعلی نکونام نماینده ولی فقیه در 
اســتان چهارمحال وبختیاری در دیدار با معاون توسعه 
مدیریت، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اظهار کرد: باید روحیه نشــاط به کار و تولید 
تزریق شــود چراکه این همه اقداماتی که مســئوالن 
می گویند انجام شــده در زندگی مردم خود را نشــان 
نمی دهد و همچنان بیکاری و رکــود در جامعه وجود 
دارد. امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی 
بسیار مظلوم واقع شده است، گفت: همه قبول دارند که 
اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی و ســرمایه های داخلی 
خوب اســت پس چرا واردات بی رویه کمر تولیدکننده 
داخلی را می شــکند؟ کجای کار اشــتباه است؟ وی با 
اشاره به اینکه آقایان باید راه نوینی را پیشنهاد دهند و 
بر راه های اشتباهی که رفته اند اصرار نورزند، خاطرنشان 
کرد: عامل تشــکیل این نظام در راستای مقام رسالت و 
والیت است و انســان باید در برابر این نعمت پاسخگو 
باشد، انقاب اســامی نعمتی از جانب خداوند است و 

خدای تبارک و تعالی بر این نعمت منت می گذارد.

نعیم امامی رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان در نشســت با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اســتان اظهار کرد: حلقه مفقوده 
تولید استان، صادرات و جذب ســرمایه گذار خارجی 
است. امامی افزود: با تمام کمبودهایی که در این استان 
وجود دارد امسال یک هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری 
جدید صورت گرفته است. وی عنوان کرد: هیچ امتیاز 
ویژه ای برای سرمایه گذار در استان های کم برخورداری 
مانند چهارمحال و بختیاری نسبت به سایر استان ها در 
نظر گرفته نمی شود ازاین رو سرمایه گذاران نیز رغبت 
چندانی به آوردن ســرمایه خود بــه مناطق محروم از 
خود نشان نمی دهند. امامی با اشاره به اهمیت معافیت 
مالیاتی برای ســرمایه گذاران، خواســتار اختصاص 
معافیت هــای مالیاتی 10 ســاله به ســرمایه گذاران 
خارجی در اســتان چهارمحال و بختیاری شــد. وی 
خاطرنشــان کرد: با تمام کمبودهای موجود، عملیات 
ساخت مجتمع آهک استان با ســرمایه گذاری بیش 

از300 میلیون یورو آغاز شده است.

نماینده ولی فقیه در استان:

همچنان بیکاری و رکود در 
جامعه وجود دارد

رییس صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرد:

صادرات و سرمایه گذاری 
خارجی؛ حلقه مفقوده تولید

افزایش نرخ بیکاری، عاملی درگرایش 
به مصرف و قاچاق مواد مخدر

با مسئوالن

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسامی گفت: منشــور حقوق شهروندی یک گام 

مثبت و بلند برای تحقق مطالبات به حق مردم است.
اردشــیر نوریان افــزود: مترقی ترین اصــول در حقوق 
شــهروندی که همان کرامت انســانی اســت، در قانون 
 اساســی جمهــوری اســامی ایران بــه طــور دقیق و 

کامل وجود دارد.

وی گفت: تاش دولــت یازدهم در اباغ منشــور حقوق 
شهروندی نیز در راستای حقوق مصرح در قانون اساسی 
است که در قالب منشــوری که به آن پایبند است، تدوین 

شده تا آن را اجرایی کند.
نماینده مردم شهرستان های شــهرکرد، بن و سامان در 
مجلس شــورای اســامی گفت: تدوین این منشور یک 
گام مثبت برای تحقق حقوق شــهروندی و پایبندی اداره 
جامعه براساس قانون است، قانونی که منبعث از شریعت 
مقدس اسامی و مورد تایید ملت ایران قرار گرفته است. 
وی در خصوص ضمانــت اجرایی این منشــور نیز گفت: 
این منشور اکنون به شــکل یک چارچوب است و باید به 
آیین های اجرایی تبدیل شــود و در این زمینه دولت باید 

کار بیشتری انجام دهد.
نوریان افزود: تدوین این منشور به منزله این نیست که در 
کشور قوانینی برای حقوق شهروندی وجود ندارد، بلکه در 
این زمینه هم در قوه قضاییه و هم در دولت قوانینی وجود 
دارد، اما در این مسئله نگاه دولت به حقوق شهروندی به 
صورت جامع و کامل تدوین شده است و مقدمات اجرایی 

و تحقق آن را دولت باید فراهم کند.

معاون گردشــگري و ســرمایه گــذاري اداره کل میراث 
فرهنگي، صنایع دســتي و گردشگري اســتان گفت: اگر 
در چهارمحال و بختیاري، گردشــگري محور قرار گیرد و 
موانع از سر راه کنار رود کل اســتان را مي توان به منطقه 
گردشــگري تبدیل کرد. حیدر صادقي با اشــاره به اینکه 
حوزه گردشگري عما خیلي وسیع اســت اظهار کرد: در 
حوزه گردشگري هرچه نهادهاي مردمي بیشتر باشد واقعا 

استقبال بیشتري صورت خواهد گرفت.
صادقي با اشــاره به اینکه طرح جامع گردشگري استان در 
قالب 1۵00 صفحه تهیه شده است اذعان داشت: این طرح 
به همه حوزه هاي گردشــگري ورود پیدا کرده و نیاز است 

هر ساله مورد بازنگري قرار گیرد.
وي یادآور شــد: ما باید طرح هاي خود را بــر مبناي افق 
1۴00 در نظر بگیریم و براي اســناد تکمیلي نیاز به سند 

توسعه گردشگري شهرها، عشایر، ورزش و سامت داریم.
صادقي یکي از طرح هاي توســعه گردشگري این استان را 
منطقه گردشگري شیدا دانســت و گفت: چنانچه منطقه 
گردشگري شیدا توســعه پیدا کند زمینه اشتغال ۲0 هزار 
نفر نیز فراهم خواهد گردید. وي با تاکید بر اینکه این استان 

ظرفیت کامل گردشــگري را دارد بیان داشت: اگر در این 
استان گردشــگري محور قرار گیرد و موانع از سر راه کنار 
رود کل استان را مي توان به منطقه گردشگري تبدیل کرد.

صادقي با اشــاره به اینکه تاکنون 30 میلیــارد تومان در 
حوزه گردشگري هزینه شده اســت بیان داشت: چندین 
 طرح گردشگري در این استان در آســتانه شروع عملیات 

اجرایي است.

نماینده مردم شهرکرد،سامان و بن در مجلس عنوان کرد:

 منشور حقوق شهروندی، یک گام مثبت برای تحقق مطالبات مردم
معاون گردشگري اداره کل میراث فرهنگي استان گفت:

تبدیل چهار محال و بختیاري به قطب گردشگري با حذف موانع

معاون توســعه مدیریت، منابع و امور اســتان های وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در دیدار با اســتاندار چهارمحــال و بختیاری، با 
اشاره به عملکرد مطلوب استان در بازسازی واحدهای تولیدی و 
صنعتی کوچک و متوسط گفت: این استان رتبه 1۲ کشور در این 

زمینه را داراست. 
محمدرضا فیاض اضافه کرد: از ابتدای امسال و در راستای اجرای 
برنامه های اقتصاد مقاومتی از 7۵ درصد تســهیات تخصیصی 
به چهارمحال و بختیاری معادل ۲ هــزار و 700 میلیارد ریال به 
180 طرح و واحد تولیدی و صنعتی پرداخت شــده اســت. وی 
افزود: بر اســاس پیش بینی صورت گرفته، تا پایان ســال مابقی 
تسهیات تعهد شده برای این استان نیز جذب می گردد. استاندار 
چهارمحال و بختیاری هم در این دیــدار گفت: اقتصاد مقاومتی 
بسیاری از مشــکات را در اســتان ها حل کرده و تولید را رونق 
بخشیده است. قاسم ســلیمانی بر پرداخت یارانه و وجود کاالی 
ارزان تر در مناطق کمتر توسعه یافته برای دسترسی راحت مردم 
به بازار تاکید کرد و گفت: بیش از یک هزار و ۲00 واحد تولیدی و 

صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

معاون توســعه مدیریت، منابع و امور اســتان های وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در سفر به شــهرکرد گفت: از ابتدای امسال 1۲0 
هزار میلیارد ریال تسهیات اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی 

کوچک و متوسط پرداخت شده است.
محمدرضا فیاض با بیان اینکه در راســتای تحقق فرمایش مقام 
معظم رهبری و اجرای برنامه هــای اقتصاد مقاومتی، پیش بینی 
شــده بود که امســال هفت هزار و ۵00 واحد تولیدی و صنعتی 
کوچک و متوســط راکد به چرخه تولید بازگردد، افزود: از ابتدای 
امسال 10 هزار واحد با دریافت 1۲0 هزار میلیارد ریال تسهیات 
به چرخه تولید بازگشــت. وی ادامه داد: بر اســاس پیش بینی 
انجام شــده 1۴ تا 16 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط راکد 
و نیمه راکد کشــور تا پایان امسال تســهیات اقتصاد مقاومتی 
دریافت می کنند. فیاض با بیان توجه دولت و مسئوالن در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به رونق تولید، ایجاد اشتغال و ثبات نیرو 
در واحدهای تولیــدی تاکید کرد: واحدهای تولیــدی به دنبال 

تعدیل نیرو نیستند. 
معاون توســعه منابع، مدیریت و امور استان های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای افتتاح ۲ طرح تولیدی و بررسی فعالیت های 

ستاد اقتصاد مقاومتی به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرد.

مدیرکل اداره کل دامپزشــکی اســتان گفت: ۲3 میلیون تخم 
چشم زده ماهی وارداتی از کشــورهای اروپایی در مزارع پرورش 

ماهی استان با کنترل و نظارت این اداره توزیع شد.
دکتر عبدالمحمــد نجاتی اظهار کــرد: این تعــداد تخم ماهی 
سردابی سالم در 9 ماه امسال با مجوز بهداشتی و قرنطینه سازمان 
دامپزشکی از کشورهای فرانسه، لهستان و اســپانیا وارد استان 
شده است. به گفته وی، اکیپ های نظارت و بازرسی این اداره کل 
به صورت مستمر بر وضعیت مزارع پرورش ماهی برای پیشگیری 
از بیماری های آبزیان بخصوص بیماری»وی اچ اس«در اســتان 
نظارت دارند و خشــک ســازی مزارع پرورش ماهی آلوده به این 

بیماری در استان در دستور کار قراردارد.
مدیرکل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری درادامه افزود: ۲0 
روز بعد از ورود تخم چشم زده به مزرعه این اداره، متولی نظارتی 
برای دومین بار از محصوالت وارداتــی نمونه برداری انجام داده و 
چنانچه آزمایش های انجام گرفته مشکل خاصی نداشته باشند 
مجوز پایان قرنطینه صادر می شود. نجاتی تصریح کرد: هم اینک 
۴۲9 مزرعه پرورش ماهی مجاز و 10 مزرعه تکثیر ماهی سردآبی 
در چهارمحال و بختیاری فعال اســت. چهارمحــال وبختیاری 
با تولید ساالنه 19هزار تن ماهی ســردابی رتبه نخست تولید را 
در کشور داراست. بیماری ویروســی »وی اچ اس« )VHS(، یک 
بیماری حاد ماهیان آب شیرین و دریایی اســت که می تواند بر 

گونه ماهیان مختلف تاثیر گذار باشد.

جانشین فرمانده انتظامي اســتان از کشف محموله اسباب بازي 
قاچاق به ارزش چهــار میلیارد ریال در محورلــردگان - بروجن 
خبرداد. سرهنگ فضل ا... برزویي اظهار کرد: در پي کسب خبري 
مبني برسوء استفاده قاچاقچیان از محورهاي ارتباطي براي حمل 
کاالي قاچاق، موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز پلیس آگاهي استان قرار گرفت.
وي افزود: ماموران پس از هماهنگي با مقام قضایي طي عملیات 
ایست و بازرســي در محور لردگان - بروجن یک دستگاه کامیون 

کشنده حامل کاال را متوقف کردند.
برزویي ادامه داد: در بازرســي از این خودرو، 17 هزار و 68۵ عدد 
انواع اســباب بازي مکانیــزه و غیر مکانیزه خارجي فاقد اســناد 
گمرکي به ارزش چهار میلیارد ریال کشــف و راننده خودرو نیز 

دستگیر شد.
جانشین فرمانده انتظامي استان با اشاره به معرفي متهم به مرجع 
قضایي، خاطرنشــان کرد: قاچاق کاال ضربات جبران ناپذیري به 
اقتصاد کشــور وارد مي کند که در این خصوص نیروي انتظامي با 

قاطعیت با قاچاقچیان کاال برخورد قانوني خواهد کرد.

داود پرهیزکار معاون وزیر راه و شهرســازی و رییس ســازمان 
هواشناســی کشــور طی حکمی، شــاهرخ پارســا را به سمت 
مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری منصوب کرد. 
شاهرخ پارسا پیش از این مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه 
 بود و ســابقه مدیرکلی هواشناســی چهارمحال و بختیاری را

هم دارد.
مهرداد قطره سامانی مدیرکل ســابق هواشناسی چهارمحال و 
بختیاری که از آبان 139۲ عهده دار این ســمت بود، به عنوان 

معاون توسعه و پیش بینی این اداره کل منصوب شد.

چهارمحال و بختیاری رتبه 12 
احیای واحدهای تولیدی را دارد

پرداخت 120 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت اقتصاد مقاومتی

توزیع 23 میلیون تخم ماهی 
وارداتی در مزارع استان

کشف چهار میلیارد ریال کاالي 
قاچاق در چهارمحال و بختیاري 

انتصاب مدیرکل هواشناسی 
چهارمحال و بختیاری

شـــهرستان  فرمانـــدار 
کوهرنــگ گفــت: تماس 
روســتای  بهــورز  تلفنی 
»صالح کوتاه « دهســتان 
مـــرکز  بــا  موگویـــی 
پزشـــکی،  فوریت هــای 
حکایت از اوضــاع بحرانی 
مادر باردار ۲8ساله داشت. 
آقــای زمانپور افــزود : به 
دنبال این اطاع رســانی، 
پیگیری های شــبکه  بــا 

بهداشــت و درمان شهرســتان کوهرنگ با مرکــز درمانی»خویــه« و اطاع به 
مرکزحوادث و فوریت های پزشکی استان ، هماهنگی های الزم انجام شد.زمانپور 
گفت : با فوریت های پزشکی استان لرستان هماهنگ شد و یک فروند بالگرد برای 
اعزام به صالح کوتاه اعزام شــد اما بالگرد مرکز فوریت های پزشکی استان لرستان 
با وجود گشت زنی در وضعیت جوی نامساعد روســتای صالح کوتاه را پیدا نکرد و 
تاشش بی نتیجه ماند. وی افزود : پس از آن پزشک و ماما به مرکز درمانی»خویه« 
- مرکز دهستان موگویی -  برای مداوا و درمان بیمار به محل اعزام شد و آمبوالنس 
مرکز درمانی خویه بعد از شش ســاعت به محل رســید و بیمار پس از انتقال به 
روستای بزنوید در اســتان لرستان ، به بیمارســتان الیگودرز منتقل شد .زمانپور 

افزود: هم اکنون حال عمومی این بیمار رضایت بخش اعام شده است.

نجات جان مادر باردار در 
سخت گذرترین منطقه کوهرنگ

 بــه مناســبت روز ثبت 
احــوال، نمایندگی ثبت 
احــوال شــهر جونقــان 
و  چهارمحــال  اســتان 
بــا حضــور  بختیــاری 
از  جمعــی  مســئوالن، 
خیریــن و خانواده معظم 
 شــهدای ایــن شــهر به

 بهره برداری رسید. 
 مدیــرکل ثبــت احــوال
 چهــار محــال و بختیاری

در آییــن افتتاح ایــن نمایندگــی با اشــاره به توســعه دفاتر پیشــخوان 
و کســب رتبــه اول در واگــذاری خدمــات ثبــت احــوال بــه بخــش 
خصوصــی گفت: ایجــاد ایــن نمایندگی ضمن ســهولت در دسترســی به 
 خدمــات ثبت احــوال باعــث کاهش هزینــه هــای خانوارها و ســفرهای 

درون و برون شهری نیز می شود.
 محمدعلی رفیع پور افزود: به زودی این نمایندگی به اداره ای مســتقل ارتقا 

می یابد. 
شــهر جونقان از توابع شهرستان فارســان در فاصله ۴۲ کیلومتری شهرکرد 
مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. سوم دی ماه به مناسبت صدور 
اولین شناسنامه ایرانی به عنوان »روز ملی ثبت احوال« نام گذاری شده است.  

از نمایندگی ثبت احوال شهر جونقان 
بهره برداری شد

رســاله مقطــع دکتــراي 
تخصصي شــفیق شفیعي 
عضو هیئت علمي دانشکده 
دامپزشــــکي دانشـــگاه 
شهرکرد، با عنوان »مطالعه 
پاســخ هاي ایمني ماهي 
قــزل آالي رنگیــن کمان 
بــه آنتي ژن ســلول کامل 
یرســینیا راکــري حاوي 
محــرک ایمنــي طبیعي 
G2« در بیست و پنجمین 

جشنواره پژوهش و فناوري دانشــگاه تهران به عنوان رساله نمونه مقطع دکتري 
انتخاب شــد. چاپ هفت مقاله در مجات معتبر بین المللي و ملي، ارائه سه مقاله 
در همایش هاي داخلي و خارجي و ثبت اختراع واکســن بیماري یرسینیوزیس 
در ماهي قزل آالي رنگین کمان با اســتفاده از ســویه هاي بومي کشور از جمله 
دستاوردهاي حاصل از این رساله است. گفتني است، شفیق شفیعي استادیار گروه 
بهداشت و کنترل کیفي مواد غذایی دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهرکرد است 
که تالیف دو عنوان کتاب، چاپ بیش از 1۵ مقالــه در مجات معتبر، ارائه بیش از 
Iranian Jour� ۴0 مقاله در همایش داخلي و بین المللي، مدیریت اجرایي مجله

nal of Aquatic Animal Health، عضویت انجمن شــیات ایاالت متحده و 
عضویت انجمن پاتولوژیست هاي ماهي اروپا از سوابق علمي و اجرایي ایشان است.

رساله دانشجوي دکتراي دانشگاه شهرکرد 
نمونه شد

معاون سوادآموزی اداره آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اعطای حدود 10هزار بن بی سوادی 
در سراسر کشور، گفت: سهم چهارمحال و بختیاری از این طرح که به نام افراد بازمانده دوره سوادآموزی تهیه 

شده است، 4578 بن است.

مرتضی ارشــادی در دوره ضمن خدمت آموزش پودمانی 
سوادآموزی اســتان، با اعام این خبر گفت: بن بی سوادی 
فرصتی برای پاالیش و جذب بی سوادان مناطق روستایی 

استان است.
معاون ســوادآموزی آموزش و پرورش اســتان اظهار کرد: 
لیست افراد دریافت کننده بن بی ســوادی به همراه بن در 

اختیــار رؤســای ادارات ســوادآموزی مناطــق مختلف 
اســتان قرارمی گیرد تا پــس از عقد قرارداد، بــن به افراد 
تحویل داده شــود. وی با بیان اینکه سوادآموزان روستایی 
مستحق دریافت بن بی ســوادی، توسط شورای پشتیبانی 
به ریاســت فرمانداران و بخش داران مناطق استان پس از 
 پاالیش افراد حقیقــی آماده تحصیل انتخاب می شــوند، 

تصریح کرد: سوادآموزان تا پایان آبان ماه سال آینده فرصت 
دارنــد در آزمون پایانی شــرکت کنند و پــس از قبولی و 
دریافت گواهینامه بن به آنها اعطا می شود. عاوه بر اعطای 
بن بی سوادی به سوادآموزان، حوزه معاونت سوادآموزی در 
سال   جاری ۴800 نفر را تحت پوشش خود قرار داده است. 
وی با اشــاره به اینکه حجم اباغی تعداد ســوادآموزان در 
سال جاری ۴۵00 نفر بوده است، عنوان کرد: حوزه معاونت 
ســوادآموزی اســتان با بیش از 10۴ درصد پیشرفت در 
عملکرد جذب در سال جاری، ۴800 سوادآموز را آموزش 
می دهد. ارشادی از شناســایی و تحت آموزش قرار گرفتن 
 تمامی بی سوادان روســتایی اســتان تا پایان سال جاری 
خبــر داد و تصریــح کــرد: بــرای مناطق شــهری نیز با 
پاالیش هــای صورت گرفتــه درصدد رســیدن به درصد 
مطلوب کشوری هســتیم. وی با اشاره به اینکه بانک تعداد 
بی سوادان شناســایی شده در اســتان 1۵ هزار و ۲۴3 نفر 
در رده ســنی 10 تا ۴9 ســال اســت، افزود: امکان وجود 
بی سوادانی که شناسایی نشده باشند نیز وجود دارد که پس 
از اعام نتایج سرشماری ســال جاری، این افراد مشخص 
می شــوند. معاون ســوادآموزی آموزش و پرورش استان 
از فعالیــت بیش از 1000 معلم ســوادآموزی در اســتان 
خبرداد و گفت: برای ارتقای ســطح این معلمان دوره های 

سوادآموزی، انتقال و تحکیم برگزار می شود.
ارشــادی با بیان اینکه ۲1۵0 نفر در دوره انتقال و تحکیم 
تحت آموزش قــرار گرفته اند، ادامه داد: از ســال آتی بیمه 

آموزش دهندگان سوادآموزی برقرار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در سرشماری سال 90 در گروه سنی 
19 تا ۴9 ســال میزان باسوادی اســتان91/78 درصد و 

میانگین کشوری9۲/۵ درصد بوده است.

قاسم سلیمانی دشتکی اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
در شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، ضمن تشــکر 
از تاش هــا و فعالیت های مســئوالن نیــروی انتظامی، 
اظهارکرد: الزم است زمینه اشتغال جوانان در راستای رونق 
اقتصادی فراهم شود تا آمار مصرف و توزیع مواد مخدر در 
اســتان کاهش پیدا کند. وی با اشــاره به اینکه 73 درصد 
مصرف کنندگان و توزیع کنندگان قاچاق در گروه سنی ۲0 
تا۴0 سال قرار دارند، تصریح کرد: آمار باالی مواد مخدر در 

این گروه سنی حاکی از نبود اشــتغال و بیکاری این افراد 
است. سلیمانی دشتکی میزان موجودی و گردش مالی در 
بانک های استان های کمتر توسعه یافته را ناچیز دانست و 
گفت: تا کنون طی سال جاری دو هزار و 700 میلیارد ریال 
تسهیات توسط سیستم بانکی برای ایجاد زمینه اشتغال و 
تثبیت شغل در استان تزریق شده است و این امکان وجود 

دارد که این مبلغ به 360 تا ۴00 میلیارد ریال ارتقا یابد.
استاندار، کشفیات نیروی انتظامی استان با امکانات محدود 
را اقدامی مهم و کارســاز دانســت و گفت: با حمایت مالی 
دولت، پاسگاه هایی در گلوگاه های مسیرهای پرتردد برای 

کنترل محورهای مواصاتی دایر خواهد شد.

استاندار افزود: 69 درصد از مردم اعم از سمن ها و خیرین و 
معتمدین توان الزم را برای مشارکت در اجرای طرح مبارزه 
با مواد مخدر دارند. وی ضمن تشکر از فعالیت های اصحاب 
رسانه و صدا و سیما، تصریح کرد: رســانه ها و صدا و سیما 
رســالت مهم و خطیری در راســتای مبارزه با مواد مخدر 

دارند.
سلیمانی دشــتکی افزود: برای حصول نتایج بهتر در این 
زمینه الزم است در کنار ســتاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد 
اجرایی نیز تشکیل شــود.  استاندار خاطرنشــان کرد: به 
منظور رفع مشکات ناشی از مواد مخدر پیگیری مستمر 

دستگاه های مربوطه امری ضروری است.

معاون سوادآموزی اداره آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

سهم استان در اعطای بن بی سوادی، 4578 بن است

 سوادآموزان تا پایان 
آبان ماه سال آینده 

فرصت دارند در 
آزمون پایانی شرکت 
کنند  و پس از قبولی 
و دریافت گواهینامه 

 بن به آنها 
اعطا می شود
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حوادث

عناصر گروه تروریســتی داعش یــک دختر ۸ ســاله را مقابل 
دیدگان چندین زندانــی دیگر، مورد آزار و اذیت جنســی قرار 
دادند. دیگر اُسرا چاره ای جز شــنیدن صدای جیغ این کودک 
نداشــتند. گروه تروریســتی داعش دو ســال پیش این دختر 
کوچک را به همراه ده ها زن دیگر ربوده و آنها را در شهر موصل 
عراق زندانی کرده بود. این اطالعــات هولناک در گزارش بنیاد 
ضد تروریسم »کوییلیام« مســتقر در لندن منتشر شد. در این 
گزارش چنین آمده اســت: دو زنی که از دست گروه تروریستی 
داعش گریخته بودند گفتند داعش آنها را از شهر موصل به یک 
مدرســه در تل عفر منتقل کرده بود. داخل این مدرســه حدود 
۱۰۰ کودک دیده می شد. یکی از این زنان گفت: افراد جوان تر 
را از مدرسه خارج می کردند؛ به طوری که پس از چند ساعت با 

وضع فجیعی باز می گشتند.

مادری جوان در یک شــرکت خصوصی وقتی دختر ۷ساله اش 
پس از بازی با مرد سرایدار به اتاقش برگشت، متوجه رفتارهای 
عجیب او شــد. دختر کوچک بارها به شســتن دســت هایش 
پرداخت وبه طرز مرموزی روی صندلی اتاق نشســته و برخالف 
همیشه هیچ سروصدایی نمی کرد و حرفی نمی زد. همین کافی 
بود تا مادر جوان با نگرانی به نزدیکی دخترش برود و از او درباره 
رفتارهایش ســوال کند. دخترکوچک ابتدا هیچ حرفی نزد اما 
پس از دقایقی سکوت را شکســت و از آزار و اذیت مرد سرایدار 
پرده برداشــت و خیلی زود گریه هایش امان حرف زدن را از او 
را گرفت. وقتی مادر به سراغ ســرایدار افغان رفت دید او محل 
کارش را ترک کرده و مشخص نیســت کجا رفته است. این زن 
خشمگین هرچه منتظر ماند از ســرایدار متجاوز خبری نشد و 
ماجرا را به پلیس اطالع داد. کارآگاهان خیلی زود پی بردند که 
مرد افغان بدون هیچ واهمه ای در شرکت خصوصی مشغول به 
کار است و خیلی زود با مراجعه به این شرکت که در مرکز تهران 
قرار دارد، موفق به دستگیری او شدند. مرد افغان وقتی ماموران 
را پیش روی خود دید ادعا کرد که دختــر روزهای زیادی برای 
بازی به شــرکت آمده و خانواده اش به خاطــر اعتمادی که در 
این مدت به وی داشتند مانع بازی کردن او با این مرد نشده اند 
و این ادعاها برای اخراج من از شــرکت است. بنا به این گزارش، 
بازپرس آرش سیفی، با صدور دســتور بازداشت موقت این مرد 

افغان، دستور داد تا وی تحت تحقیقات بیشتری قرار گیرد.

آزار و اذیت وحشیانه 
دختر 8 ساله توسط داعش

تجاوز سرایدار افغان به دختر ۷ ساله 

 پیشنهاد  سردبیر: 
قطع دست کودک 10 ساله، در پی یک شکستگی ساده

فقدان سند مالکیت
10/42 شماره صادره: 1395/43/312937 نظر به اینکه خانم همدم اسماعیلی 
چمگردانی با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره: 95/10/01-60742 
دفترخانه 32 اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت دو دانگ مشــاع از  
ششــدانگ پالک شــماره: 2000 فرعی از 26 اصلی واقــع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که در ذیل ثبــت 100138 صفحه 357 دفتر جلــد 557 امالک تحت 
شماره چاپی 383379 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 
81129 مــورخ 1362/11/19 دفترخانه 77 اصفهان به نامبــرده انتقال یافته 
و اظهار داشــته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی 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: 30183 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان  )221 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/14 شماره صادره: 1395/43/236758 نظر به اینکه آقای علی اسماعیلی 
فرد  با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعی فقدان سند مالکیت یک و نیم دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ پالک 24/26 واقع در بخش 14 اصفهان گردیده که در 
صفحه 499 دفتر 83 به شماره ثبت 11448 به نام آقای حیدر طاهری آفارانی 
ثبت و سند صادر و مع الواسطه طی سند قطعی شماره 43495-53/3/4 دفتر 
5 اصفهان به وی انتقال و مفقود شــده است و درخواست صدور سند المثنی 
نموده لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شــود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آ نچه در این آگهی ذکر شده 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا  مراتب صورتجلسه و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد شود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی  سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم 
 خواهد شــد. م الف: 30096 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان

 ) 194 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

10/12 شماره صادره: 1395/43/309253 نظر به اینکه آقای سید قربانعلی 
احمدی شیخ شــبانی فرزند سید رحمان با تســلیم یک برگ استشهاد شهود 
شــماره: 141122-1395/9/16 دفترخانه 77 اصفهان، مدعی مفقود شــدن 
سند مالکیت ششــدانگ پالک: 1806 فرعی که در اجرای استانداردسازی به 
پالک 4248 فرعی از 16 اصلی تبدیل شده، واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل ثبت 67200 صفحه 213 دفتر جلد 492 تحت شــماره چاپی 244578 
صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 26661 -1367/6/12 
دفترخانه 94 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشــته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است لذا دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی 
است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه 
ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره 
ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از 
این اداره می باشد. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً 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 مســترد 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: 30095 اداره ثبت اســناد و امالک غرب اســتان اصفهان  )285 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/10 شــماره صــادره : 1395/43/312771نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 3316 فرعی از 25/605 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق رای هیات به نام حمید حیــدری فرزند محمد علی مفروز و در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/10/28 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یــا مجاورین مطابــق ماده 20 قانــون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1395/10/06 
م الف: 30065 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان)144 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

10/7  آقای علی حسنی زاده به  شناسنامه شــماره 68  به شرح دادخواست 
به کالسه 174/95 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
 چنین توضیح داده که شادروان محمد حســن زاده اسمعیالن به شناسنامه

 شــماره 40 در تاریخ 1394/8/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- متقاضی: علی حســنی 
زاده)پسر( 2 – غالمحسین حسن زاده)پسر( 3- پروانه حسن زاده اسمعیالن 
)دختر( 4- زینت حسن زاده اسمعیالن)دختر( 5- ایران حسن زاده اسمعیالن 
 )دختر( 6- بتول حسن زاده اسمعیالن )دختر( 7- نصرت حسن زاده اسمعیالن
 ) دختر( 8- احترام حسن زاده) دختر( 9- شهین حسن زاده اسمعیالنی) دختر(

 10- شــهربانو طالبی انارکی)همســر(.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک 
 ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 308 شعبه 3 
 حقوقــی مجتمــع شــماره یک شــورای حــل اختــالف ناییــن) 163 کلمه، 

2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

10/6 شماره صادره : 1395/43/312511نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 45/382  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند غرب اصفهان به نام فخری مرادیان فرزند قدیر علی 
مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/10/28 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 یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشــار: 1395/10/06 م الف: 29991 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

10/18 نظر به اینکه آقای فریدون وهابی در پرونده کالسه 951347 ب 14 به 
اتهام سرقت از طرف این بازپرســی تحت تعقیب می باشند و ابالغ احضاریه 
نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 

مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع 
 شماره پنج اصفهان واقع در خیابان شریعتی ساختمان مجتمع قضائی شهید

 بهشتی جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شــوند. در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
در ضمن هزینه نشــر آگهی از طرف دادگســتری پرداخت می گردد. م الف: 
30089 شعبه 14 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان)137 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ

10/19 شماره ابالغنامه:9510100353505771 و 9510100353505772 
شــماره پرونده:9509980360100687 شــماره بایگانی شــعبه:951390 
ابالغ شونده حقیقی: بهزاد سلیمی و هوشنگ بارانی هر دو به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1395/11/06 چهارشــنبه ســاعت: 9، محل حضور: 
اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 ، علت حضور: در خصوص شکایت سعید 
علیا علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

م الف:30087 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)109 جزایی سابق( 
)71 کلمه، 1 کادر( 

ابالغ
10/20 شــماره ابالغیــه: 9510106837203957 شــماره پرونــده: 
950998683720196 شماره بایگانی شــعبه: 950198 خواهان خانم نجات 
شکر ریزیان دادخواســتی به طرفیت خواندگان علیرضا مشــتاقی و سیما 
مشتاقی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 12 دادگاه خانواده 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه دوم- اتاق 216 ارجاع و به 
کالســه 9509986837200196 ثبت گردیده به علت مجهــول المکان بودن 
خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خواندگان سیما مشتاقی و 
علیرضا مشتاقی فرزندان محمد جهت مالحظه نظریه کارشناسی ظرف مدت 
هفت روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نظریه خود را 
درباره کارشناسی نفیًا اعالم نمایند. م الف: 30086 شعبه 12 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/21 شــماره ابالغنامــه: 9510100351111197 شــماره پرونــده: 
 9509980351100344 شــماره بایگانــی شــعبه: 950374  خواهــان 
حسنعلی صمدی فر دادخواســتی به طرفیت  خواندگان مجتبی حق شناس و 
 عبدالرحیم فتحی و معصومه ربیعی و حمیدرضا مســائلی به خواسته الزام

 به تنظیم ســند رســمی ملک و مطالبه خسارت دادرســی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 11 دادگاه 
 عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهــار باغ باال-

خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان- طبقه 3 
اتــاق شــماره 356  ارجــاع و بــه کالســه 9509980351100344 ثبــت 
 10 1395 و ســاعت 30/ /11 گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن  20/
تعیین شــده اســت. بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده/ متهم  و 
درخواســت خواهان و به تجویز مــاده 73 قانــون آیین دادرســی دادگاه 
 هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب

 یک نوبــت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تــا خوانده پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی 
 کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:30085 شــعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/22 شــماره ابالغیــه: 9510100354805006 شــماره پرونــده: 
9509980360201234 شــماره بایگانی شــعبه: 951065  خواهان / شاکی 
ابراهیم صفری دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم سجاد تاجمیر ریاحی 
به خواســته فروش مال غیر تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان 
 نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 122 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان

) 122 جزایی ســابق(- مجتمع شــهید بهشــتی واقع در اصفهــان - خیابان 
شریعتی- حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس  ارجاع و به کالسه 
9509980360201234 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/12/25 و 
ساعت 11 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی 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 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:30084 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 122 جزایی 

سابق( )173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/23 شــماره ابالغیــه: 9510100350710317 شــماره پرونــده: 
9509980350700674 شــماره بایگانــی شــعبه: 950776  خواهان محمد 
حســین نیلی پور دادخواســتی به طرفیت خوانده محمد آبــدار اصفهانی و 
محمد طالکار به خواســته الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
و الزام به اخذ پایــان کار و الزام به اخذ صورتمجلــس تفکیکی  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311  
ارجاع و به کالســه 9509980350700674 ثبت گردیده که وقت رســیدگی 
آن  1395/12/01 و ساعت 9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
 خوانده و درخواســت خواهان و به تجویــز 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 شــود تا خوانده 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:30081 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)190 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/24 شــماره ابالغیــه: 9510100350710305 شــماره پرونــده: 
9509980350700466 شــماره بایگانــی شــعبه: 950548  خواهان محمد 
حسین پوستین دوز دادخواستی به طرفیت خوانده محمد حسینی  به خواسته 
مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه خسارت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311  ارجاع و به کالسه 9509980350700466 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/30 و ساعت 10 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان 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 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:30080 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)180 کلمه، 

2 کادر(

مهرشاد، پســر بچه ۱۰ ساله  شوشتری اســت که هشتم 
آبان امسال در مدرسه  به زمین خورد. او را به مطب پزشک 
رساندند و پزشک با بیان اینکه یک شکستگی ساده رخ داده 
دست او را گچ گرفت و پســرک با خانواده اش به خانه رفت، 
اما درد ناشی از شکستگی باعث بی قراری مهرشاد شد. او را 
بعد از دو روز دوباره به مطب همان پزشک بردند. پزشک گچ 
دست را باز کرد و آنجا بود که متوجه شدند دست مهرشاد تا 
آرنج سیاه و متورم شده است؛ موضوعی که باعث جراحی او 
در شوشتر شد، اما تغییری در وضعیت مهرشاد حاصل نشد و 
او را به بیمارستان اهواز منتقل کردند. این توضیحات را علی 
مختاری چهاربری، پدر مهرشاد که از عشایر منطقه »اللی« 
خوزستان اســت، ارائه داد. او گفت با ادامه این وضعیت ما 
ترجیح دادیم او را به تهران منتقل کنیم تا از طریق پزشکان 
تهرانی معالجه شــود. ابتدا مدتی در بیمارستان تریتا و بعد 
در بیمارستان امام حســین )ع( بستری شد اما سرانجام در 

بیمارستان نیکان تهران جراحی شد.
میراحمد موسوی، فلوشیپ ارتوپدی دست این بیمارستان 
که مهرشاد را جراحی کرده است، می گوید: »زمانی که این 
کودک را پیش من آوردند، دست او، از آرنج تا مچ سیاه بود. 
من تا آنجا که توانستم سعی کردم دستش را حفظ کنم. این 
اتفاق برای آرنج تا مچ افتاد اما دیگر برای از مچ به پایین دست 
نمی شد کاری کرد و ما مجبور شدیم دست را قطع کنیم.« 
اگرچه او کامال در جریان پرونده این کودک نبوده، اما معتقد 
است گچ گیری نامناسب می تواند عاملی برای باال رفتن فشار 

کمپارتمان شده و به سیاه شدن  دست منجر شود.
س. ف، متخصص ارتوپد، پزشکی است که مهرشاد پس از 
شکستگی به او مراجعه کرده است. او می گوید: »مهرشاد با 
شکستگی مچ دست و ورم به من مراجعه کرد. من دست او 
را گچ کوتاهی گرفتم و از خانواده اش خواستم که اگر دستش 
ورم کرد، ســریع به من مراجعه کنند. آنها دو روز بعد به من 
مراجعه کردند و وقتی گچ را باز کردم متوجه شــدم دست، 

سیاه شده و ورم کرده است.«
البته پدر مهرشــاد می گوید که با توجه به درد بیش از حد 
مهرشاد، ما خودمان گچ دســت او را باز کردیم. با این حال 
دکتر می افزاید:  » من دســت او را باز کردم تا فشــار از روی 
عروق برداشته شود. او به اهواز منتقل شد و بعد از 24ساعت 
خانواده اش او را به تهــران منتقل کردنــد.« دکتر مدعی 
می شود که سیاه شدن دست مهرشاد نه به دلیل گچ گرفتن 
او، بلکه به دلیل آســیبی است که ممکن اســت از قبل به 
عروق دست او وارد شده باشد. به گفته پدر مهرشاد، او باید 
یک عمل زیبایی هم انجام دهد. علی مختاری پدر مهرشاد 
دچار آسیب نخاعی شــده و خانه نشین است. به گفته خود 
او، خانواده اش زندگی را با بدترین شرایط سپری می کنند. 
خیران و کسانی که عالقه مند هســتند به مهرشاد کمک 
کنند، می توانند کمک های نقدی خود را به شــماره کارت 
6۱۰433۷946339۱9۷ به نــام علی مختاری چهاربری 
پدر مهرشاد واریز کنند یا با شماره تلفن ۰9۱3۷9۰۷634 

تماس بگیرند.

دختر جوانی که از ســوی 2جــوان به خانــه ای خالی 
کشانده شــده و تحت تجاوز قرار گرفته بود، با برداشتن 
پنهانی قبض برق، ســرنخ اصلــی را در اختیــار پلیس 

قرارداد.
به گزارش رکنــا، روز یازدهــم آبان ماه امســال، دختر 
۱9ساله ای که میهمان خانه دایی اش در خیابان پیروزی 
تهران بــود، وقتی آنجا را ترک کرد تا به خانه خودشــان 
برود ســوار پراید مسافرکشــی شــد که دو پسر جوان 
سرنشین آن بودند. مریم که نمی دانست در چه منجالبی 
گرفتار شده است وقتی با چاقویی زیرگلویش روبه رو شد 
تنها با گریه و زاری خواســت رهایش کنند؛ اما دوجوان 
دســت بردار نبودند. هنوز هوا تاریک نشده بود که مریم 
با ظاهری آشــفته و گریان خود را به کالنتری ۱32 نبرد 

رساند و پرده از سرنوشت سیاه خود برداشت. 
این دختر که ادعا داشــت در دام دو متجاوز گرفتار شده 
 است وقتی با دســتور بازپرس پرونده، پیش روی تیمی 
از پلیس آگاهی قرار گرفت گفت: می خواســتم به خانه 
بروم، به گمان اینکه پراید مســافرکش است، سوار شدم 
هیچ شکی نداشتم که ناگهان پســری که فکر می کردم 
مســافر اســت، چاقویی زیر گلویم گذاشــت. فهمیدم 
چه نقشــه ای دارند التماس کردم و گفتم دار و ندارم را 
بردارند اما من را رها کنند؛ ولــی آنها به حرف من گوش 
نمی دادند. ســرم را زیر صندلی ها فرو بردند و به سرعت 
حرکت کردند. خیلی زود با ماشــین داخــل پارکینگ 

خانه ای شــدیم. تهدید کردنــد که اگر فریــاد بزنم من 
را خواهند کشت. به ناچار ســکوت کردم تا اینکه داخل 

آپارتمانی شدیم. 
وی افزود: آنها وقتی مقاومتم را دیدند کتکم زدند. بعد که 
ناچار شدم تن به خواسته هایشان بدهم از صحنه تجاوز 
فیلم گرفتنــد و تهدید کردند که شــکایت نکنم. دوباره 
سرم را بین صندلی های ماشین فرو برده و از خانه خارج 
شــدیم و بعد از دور زدن بســیار در خیابان ها، در کوچه 

خلوتی رهایم کردند و رفتند.
مریم در ادامه گفت: من هیچ نشانی از دو پسر ندارم؛ بجز 
اینکه وقتی آنها حواسشان نبود توانستم قبض برق خانه 

را بردارم و در کیفم پنهان کنم. 
کارآگاهان با دیدن قبض برق خیلی زود وارد عمل شدند 
و توانســتند خانه را در پل چهارم بلوار ابوذر شناســایی 
کنند اما خبــری از دو متجاوز نبود و مامــوران روز 23 
آبان ماه ابتدا یکــی از متجاوزان به نام محســن را به دام 
انداختند و ســپس همدســت وی که منصــور نام دارد 
بازداشت شد. محســن در بازجویی ها گفت: من و مریم 

دوست بودیم و خودش به خانه آمد.
ولی زمانی که فیلم سیاه از موبایلش به دست آمد و در پی 
اقرارهای متناقض منصور، پذیرفت که مریم را به عنوان 
مسافر سوار کرده و با دوســتش او را ربوده و تحت تجاوز 
قرار داده اند. بنابه این گــزارش، تحقیقات درباره جرایم 

سیاه و احتمالی این دو شیطان صفت ادامه دارد.

قطع دست کودک 10 ساله، در پی یک 
شکستگی ساده

 بالی وحشتناکی که 2 پسر برسر 
دختر جوان آوردند

آنها وقتی مقاومتم 
را دیدند کتکم 
زدند. بعد که 
ناچار شدم تن به 
خواسته هایشان 
بدهم از صحنه 
تجاوز فیلم گرفتند 
و تهدید کردند که 
شکایت نکنم

پزشک گچ دست را 
باز کرد و آنجا بود که 
متوجه شدند دست 
مهرشاد تا آرنج سیاه 
و متورم شده است؛ 
موضوعی که باعث 
جراحی او در شوشتر 
شد، اما تغییری در 
وضعیت مهرشاد 
حاصل نشد
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رییس اداره آموزش و پرورش بادرود فعالیت های انجام شــده 
توســط اداره آموزش و پرورش بادرود طی یک ســال گذشته 
در زمینه ســوادآموزی را مثبت ارزیابی کــرد و گفت: این  اداره 
از جایــگاه خوبی در اســتان اصفهان برخوردار اســت.محمود 
آقادوست افزود: اداره آموزش و پرورش منطقه بادرود در ارتباط 
با موضوع سوادآموزی و اقدامات انجام شده در سال 95 به لحاظ 
باالترین نرخ سوادآموزی، در بین 17 ادارات مناطق برتر آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان  قرار دارد. وی گفت: بررســی مسائل 
و مشکالت سواد آموزی در جلســات متعدد شورای پشتیبانی، 
طرح موضوع نهضت سواد آموزی در شورای منطقه ای آموزش 
و پرورش، تالش مستمر در جهت ریشــه کن کردن بی سوادی 
که این تالش منجر به موفقیت 98 درصدی شده است از جمله 
اقداماتی اســت که این اداره در جهت نیل به هدف ریشه کنی 

بی سوادی در منطقه انجام داده است.
آقادوســت بیان کرد: هم اکنــون 10 کالس دوره فــرد به فرد 
و 6 کالس در دوره انتقــال با 70 نفر ســواد آموز در شــهرهای 
بادرود،خالدآباد و روســتاهای اریســمان و ده آباد دایر است و 
این آمار نشان دهنده حرکت رو به رشد اداره آموزش و پرورش 
بادرود در راستای سیاست های نهضت سواد آموزی و ریشه کن 

کردن بی سوادی در منطقه به شمار می رود.

سرپرست فرمانداری شهرستان برخوار در مورد خبری مبنی بر 
تنبیه بدنی چند دانش آموز در مدرســه ابتدایی شهید شیرودی 
حبیب آباد با اســتفاده از شــیلنگ، اظهار کرد: بر اساس قانون، 

تنبیه بدنی امری خالف و جرم است.
محمود ســلطانی فر با بیان اینکــه مطابق مــاده 77 آیین نامه 
انضباطی مــدارس، هرگونه تنبیه از قبیل اهانــت و تنبیه بدنی 
ممنوع است، افزود: این اتفاق توســط پدربزرگ یکی از والدین 
همان مدرسه مطرح  شــده و هنوز حقیقت آن برای ما مشخص 
نشده است.سرپرست فرمانداری برخوار با اشاره به اصل موضوع 
مدرسه ابتدایی شــهید شــیرودی حبیب آباد ادامه داد: بعد از 
اطالع یافتن از موضــوع، تیمی از فرمانداری برخــوار به همراه 
نمایندگان آموزش  و پرورش برای مشخص شدن موضوع، مأمور 
شده تا در صورت تایید شــدن این اتفاق با متخلف یا متخلفان 
برخورد کنیــم. وی تصریح کــرد: در تماس تلفنــی که در این 
خصوص با مدیر آموزش  و پرورش شهرســتان داشتم موضوع را 

نه رد و نه تایید کرد و از پیگیری واقعیت ماجرا خبر داد.
در روزهــای گذشــته تنبیه بدنــی دانش آمــوزان یک کالس 
در دبستان » شهید شــیرودی« شهرســتان برخوار و در شهر 
حبیب آباد با شیلنگ خبرساز شــده بود، برخی رسانه ها از آثار 
تنبیه بر بــدن 20 دانش آمــوز از کل 29 نفری کــه در کالس 

بوده اند خبر داده اند.

رییس اداره آموزش و پرورش بادرود:

نرخ باسوادی 
در بادرود 98درصد است

سرپرست فرمانداری برخوار:

تنبیه بدنی در شهر حبیب آباد 
در دست بررسی است

رییس امور عشایر شهرضا:

اخبار کوتاه

فرماندار فریدن با تقدیر از تشکیل جلسه و پیگیری های 
انجــام شــده در خصــوص برنــد شهرســتان اظهار 
کرد:  شهرســتان فریدن بــه لحاظ موقعیــت تاریخی ، 
جغرافیایــی،آب و هوا و قرار گرفتــن در جاده مواصالتی 
دارای پتانســیل ها ، ظرفیت ها و نعمــت های طبیعی 
بسیاری بوده که متاســفانه تاکنون نتوانسته ایم آنگونه 
که شایســته اســت از این ظرفیت ها در جهــت ارتقای 
شهرستان و اشتغال زایی اســتفاده کنیم. کمال رضایت 
مشــکل بیکاری در منطقه را یاد آور شــد و با بیان اینکه 
متاسفانه در بعضی موارد راه درست را انتخاب نکرده ایم، 
گفت: برخالف ادعایی که در خصوص گیاهان دارویی و یا 
محصوالت کشاورزی داریم هنوز نتوانسته ایم برای تولید 
و فروش گیاهان دارویی اقدامــی درخور انجام دهیم. وی 
افزود: برند سازی زمانی تاثیر دارد که بتوانیم محصول را به 
بهترین نحو عرضه کنیم و این در حالی است که گیاهان 
دارویی و یا سایر محصوالت شهرســتان را دیگران برای 
خود برند سازی کرده اند. فرماندار فریدن با تاکید بر لزوم 
ارتقای فرهنگ کار، تولید و تشــویق و ترغیب شهروندان 
به راه اندازی مشــاغل تولیــدی کوچک گفــت: باید در 
جهت ارتقای روحیه و فرهنــگ کار و تولید تالش کرده و 

روستاهای شهرستان را به کانون های تولید تبدیل کنیم.

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی نطنز ضمن 
 تاکید بر گرامیداشــت یوم ا...9 دی، اظهار کرد: حماســه 
9 دی، روز مبارزه ملت بزرگ ایران اسالمی با دشمنان نظام 
و به خصوص بدخواهان والیت است و ما طبق آیات قرآنی 
باید ایام ا... را گرامی بداریم. علیرضــا باباخانی افزود: بعد از 
انتخابات سال 88، دشمنان داخلی و خارجی با حمایت های 
فکــری و مالی خود جوی را بــه راه انداختند تــا بتوانند با 
استفاده از بهانه های مختلف که تقلب یکی از آنها بود اصل 
والیت فقیه را نشانه گرفته و پایه های نظام را سست کنند. 
وی تاکید کرد: به لطف خدا و با خواســت ملت، چشم فتنه 
کور شد و هر سال نیز به لطف آن حماسه عظیم، روز بصیرت 
خود را گرامی داشته و هرکســی را که از این حماسه فاصله 
بگیرد و یا نســبت به آن بی توجهی و یا کم توجهی کند از 

خود نمی دانند و به نوعی در برابر مردم قرار می گیرد.

فرماندار  فریدن:

روستاها باید به کانون های 
تولید تبدیل شوند

رییس شورای هماهنگی تبلیغات  اسالمی نطنز:

هرکسی از حماسه 9 دی فاصله 
بگیرد از مردم جدا شده است

حجت االســالم یعقوبی افزود: در این فتنــه، تمام جبهه 
دشــمن و معاندان نظام اســالمی برای برانــدازی نظام 
جمهوری اسالمی دست به دست هم دادند که با مدیریت 
رهبر حکیم و بیدار انقالب اسالمی و حضور یکپارچه امت 
اسالمی این توطئه خنثی شــد. امام جمعه شهرضا گفت: 
مردم والیتمدار شــهرضا که همواره مطیع ولی فقیه بوده 
و در حمایت از آرمان های انقالب اســالمی پیشگام بودند، 
یــک روز زودتر در هشــتم دی ماه، راهپیمایی حماســی 
خود را برگزار کردند. ایمان، اتحــاد و بصیرت از مهم ترین 
شاخصه های حماســه عظیم 9 دی است و به همین دلیل 
این روز، روز بصیرت و میثاق امت با والیت نام گذاری شده 
اســت. وی با بیان اینکه مردم همیشــه در صحنه بودند 
و هســتند، اظهارداشــت: باید مردم را راضی نگه داشت؛ 
درست نیســت که بعضی از ادارات مردم را ناراضی کنند، 

رضایت مردم شرط اول است.
حماسه 9 دی نشــان دهنده بصیرت، آگاهی و 

دشمن شناسی ملت ایران بود
فرماندار شــهرضا در ادامه جلســه با بیان اینکه در آستانه 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری و شــورای اسالمی 

شــهر قرار داریم، گفت: از دو ماه پیش، کارهای مقدماتی 
انتخابات در شهرستان آغاز شده و جلسات متعددی برگزار 
شده اســت. محســن گالبی با بیان اینکه تمامی ادارات 
موظفند امکانــات و خودروهای خــود را در اختیار هیئت 
نظارت و اجرایی انتخابات قرار دهند، افزود: کسانی که در 
ادارات شهرستان دارای سمت هستند و می خواهند نامزد 
شورای شــهر شــوند باید از هم اکنون کارها و پروژه هایی 
که در دســت دارند را به ســرانجام برســانند. وی با بیان 
اینکه همه مســئوالن باید در مراســم 9 دی ماه شرکت 
کنند، گفت: حماسه 9 دی نشــان دهنده بصیرت، آگاهی 
و دشمن شناسی ملت ایران بود که در تاریخ ایران ماندگار 
شد و نشان داد که مردم همیشه آگاه  و در صحنه در تمامی 
امور نقش ارزنده و حضوری پرشور دارند. فرماندار شهرضا 
با اشــاره به دهه فجر، گفت: مســئوالن بایــد پروژه هایی 
که تا دهه فجر تکمیل می شــود را به اتمام برســانند تا در 
دهه فجر افتتاح شود و در راســتای دهه فجر کمیته های 
16 گانه تشکیل شــده و همه مســئوالن باید سهمی در 
این دهه داشــته باشــند. وی با اشــاره به برگزاری هفته 
فرهنگی شــهرضا، اظهارداشــت: برگزاری هفته فرهنگی 

در بحث فرهنگی تاثیر بســیاری داشت و به نوعی فرهنگ 
شهرضا برای نسل کنونی که ناشناخته مانده بود شناخته 
شــد. گالبی با بیان اینکه در طول این هفتــه از 50 کتاب 
نوشــته مؤلفان شــهرضایی رونمایی شــد، بیان کرد: با 
رونمایی از کتاب نویســندگان شــهرضا مشخص شد که 
باید بــه کتاب خوانی اهمیت بیشــتری بدهیــم؛ چرا که 
سرانه کتابخانه در شهرضا بســیار پایین است. وی با اشاره 
به اهدای 23 هزار جلد کتاب نفیــس در صورت جانمایی 
مکانی برای نگهداری آن، بیان کرد: بســیاری از مسئوالن 
شهرستان در مراســم هفته فرهنگی شــرکت کردند؛ اما 

عده ای هم بی تفاوت از کنار آن گذشتند. 
فرماندار شــهرضا تصریح کرد: در برگزاری مراســم های 
هفته ای که در آن ســرداران شــهید و دیگر رزمندگان و 
ایثارگران شهرستان شــهرضا که بخش مهمی از فرهنگ 
ایثــار و مقاومت مــردم هســتند، معرفی می شــوند و یا 
رونمایی از 50 عنوان کتاب نویســندگان شــهرضایی و یا 
معرفی عالمان و دانشــمندان بزرگ این شهرســتان هیچ 
اعتبار دولتی هزینه نشده اســت. گالبی با تاکید بر اینکه 
ادارات باید گــزارش عملکرد خود را به مــردم ارائه دهند، 
افزود: اعتبــارات به صورت اوراق بهادار اعالم شــده و باید 
ادارات پیگیری کنند اگر دنبال نشــود ادارات شهرستان از 
تخصیص اعتبار محروم می شــوند. وی با اشاره به اقدامات 
انجام شــده در بخش بهداشت شهرســتان، گفت: در دو 
سال گذشته در بخش بهداشت شهرستان کارهای بزرگی 
انجام شــد و همزمان بــا طرح تحول ســالمت، 7 منطقه 
حاشیه نشین برای اجرای این طرح در شهرستان شناسایی 
شد. فرماندار شهرضا با اشاره به پروژه 6 خطه شدن محور 
شهرضا به اصفهان در راســتای کاهش تصادفات جاده ای، 
گفت: در 8 ماه سپری شــده از ســال، تصادفات جاده ای 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 11/9 درصد کاهش داشته 

است.
خشکســالی مهم ترین مشــکل عشــایر 

شهرستان شهرضاست
رییس امور عشایر شهرضا در ادامه جلسه، گفت: شهرستان 
شهرضا دارای 6 خانوار عشــایری با 3500 نفر جمعیت و 
75 هزار دام بوده و جزو شــش شهرســتان عشایرنشین 
استان است. ایرج دهقان با اشاره به اینکه با اعتباری بیش 
از 860 میلیون ریال منابع ذخیره آب شــرب انسان و دام 
برای عشایر تکمیل و احداث شــد، بیان کرد: متاسفانه به 
دلیل خشکسالی های مداوم آب رســانی سیار اصلی ترین 
وظیفه این اداره شده و امســال با اعتبار 980 میلیون ریال 

آب رسانی انجام شده است.

با رونمایی 
از کتاب 

نویسندگان 
شهرضا مشخص 

شد که باید به 
کتاب خوانی 

اهمیت بیشتری 
بدهیم؛ چرا که 
سرانه کتابخانه 

در شهرضا 
بسیار پایین 

است

با مسئوالن

خشکسالی، مهم ترین مشکل عشایر شهرضاست

امام جمعه شهرضا در جلســه شورای اداری شهرستان با اشاره به در پیش بودن حماسه تاریخی 9 دی ماه 
اظهار داشــت: یکی از بحران های خطرناکی که مهار شد، فتنه آمریکایی و صهیونیستی سال 88 بود که 

هزینه های زیادی را به نظام اسالمی و ملت ایران تحمیل کرد.

پیشنهاد سردبیر: 
روستاها باید به کانون های تولید تبدیل شوند

ابالغ وقت رسیدگی
10/25 در خصوص پرونده کالســه 586/95 خواهان خاتــون جان حبیبی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- قنبر مقدسی 2- صفر مقدسی تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای  مورخ 95/12/2 ساعت 3/30 عصر تعیین 
گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان 
ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی 
 دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی

 ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 30079 شعبه 
15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )126 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ

10/26 شــماره درخواســت: 9510460362000023 شــماره پرونــده: 
9409980362000551 شماره بایگانی شــعبه: 940574 نظر به اینکه آقای 
محمدرضا رضایی برزانــی فرزند اصغر متهم به 1- قــدرت نمایی با قداره 
2- ورود بــه عنف 3- تهدید 4- تخریب به شــماره پرونده 940574 شــعبه 
 اول دادیاری دادسرای اصفهان می باشــد. با توجه به مجهول المکان بودن

 و عدم حضور نامبرده در این شعبه حســب ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار طبع و نشــر 
می گردد و از متهم دعوت به عمل می آید جهت رســیدگی ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ نشــر آگهی در این شعبه حاضر شــوند و در صورت عدم حضور، 
احضاریه ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی اتخــاذ خواهد شــد.  م الف: 
 30048 شعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان)129 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/27 در خصــوص پرونده کالســه 1684/95 خواهان حمید شــکراللهی 
دادخواستی مبنی بر انتقال سند به طرفیت 1- علیرضا آقادادی 2- حسین نیک 
آئین تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/18  ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30030 
شعبه 7 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )116 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/28 در خصوص پرونده کالســه 1352/95 خواهان ســروش ســلیمی 
بروجنی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهرداد مختاری اسفیدواجانی 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/11/16 ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
 خواهــان مراتب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت رســیدگی به این

 شــعبه واقع در خیابان ســجاد - اول خیابــان ارباب - روبروی مدرســه 
نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا - پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 30031 
شعبه 6 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )117 

کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/29 در خصوص پرونده کالسه 567/95 خواهان پروانه فیاض دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رحمت دوســت بیالنکوهی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/11/16 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا 
- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
42 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 30033 شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/31 در خصوص پرونده کالسه 830/95 خواهان علی جاللی جالل آبادی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر توکلی تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/11/20  ســاعت 15/30 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30035 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/32 در خصوص پرونده کالسه 1596/95 خواهان حمیدرضا اعتزازیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت روان بخش آقاخانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/11/12  ساعت 11/30 صبح 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار 
راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:30037 
شعبه 12 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/33 در خصوص پرونده کالســه 989/95 خواهان سید محسن حسینی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای بهرام خدابخشی سامانی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای  مورخ 95/12/22 ساعت 5/30 عصر تعیین 
گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان 
ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 30036 شعبه 23 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )124 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/34 در خصوص پرونده کالســه 951320 خواهــان محمدرضا صانعی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت خیراله عسگری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/14 ساعت 8 تعیین گردیده است با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان 
ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا -پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 30040 شــعبه 13 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/35 در خصوص پرونده کالســه 951319 خواهــان محمدرضا صانعی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محمدرضا آشوغ تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/14 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد - اول 
خیابان ارباب - روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 30042 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/36 در خصوص پرونده کالســه 951242 خواهــان محمدرضا صانعی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محمد اصالنی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/1 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان 
ارباب-روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 30044 شــعبه 32 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/38 در خصوص پرونده کالســه 951241 خواهــان محمدرضا صانعی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت رضا رستمی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/1 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد-  اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور-  جنب ساختمان صبا - پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 30045 شــعبه 32 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/38 در خصوص پرونده کالســه 951323 خواهــان محمدرضا صانعی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید صنعتی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/11/27  ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خ سجاد خ ارباب 
مجتمع شــماره یک اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30046 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )98 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم 

10/39 شــماره درخواســت: 9510463737100023 شــماره پرونــده: 
9509983728500594 شــماره بایگانی شــعبه: 951189 نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 951189 کیفری آقای امید محمدی محمدی فرزند محمد متهم 
است به ترک انفاق، لذا با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده به استناد ماده 
115 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب مراتب در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا نامبرده در جلسه رسیدگی 
روز شنبه 1395/11/12 ساعت 10 صبح در شعبه اول دادگاه عمومی نایین 
جهت رسیدگی حاضر شود. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد 

بود. م الف:301 شعبه اول دادگاه عمومی نایین )96 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/40 شــماره درخواســت: 9510463727100024 شــماره پرونــده: 
9509983727100761 شماره بایگانی شعبه: 950997 خواهان خانم سرور 
توکلی فرزند محمد جعفر دادخواســتی به طرفیت خواندگان 1- نعمت امینی 
فرزند عباس 2- محمد امینی فرزند عباس 3- بتول توکلی فرزند محمد جعفر 
4- عباس امینه مســتانه فرزند علی 5- داود امینی فرزند عباس 6- ســکینه 
 توکلــی نایینی فرزند محمــد جعفر 7- فرحنــاز توکلی نایینــی محمد جعفر

 8- حســین گرامی زاده فرزنــد عبدالرســول 9- معصومه امینی مســتانه 
فرزند علی 10- حســین توکلی فرزند رضا 11- محمد توکلی فرزند حسین 
 12- عبدالرضا توکلی فرزند حســین 13- گلشن امینی مســتانه فرزند علی

 14- حســین امینی مســتانه فرزند رضا دائر بر ابطال توافقنامه 89/07/16 
مزرعه رحیم آباد به دادگاه نایین تقدیم نموده که پس از واصل شــدن به این 
دفتر و ثبت به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 1395/11/20 ساعت 12 ظهر، با توجه به مجهول 
المکان بودن خواندگان ردیف اول، دوم، پنجم، نهم، ســیزدهم و چهاردهم به 
استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود تا نامبردگان 
قبل از حلول وقت به دفتر شــعبه مراجعه و نســبت به دریافت نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم اقدام و سپس در وقت رســیدگی تعیین شده در جلسه 
دادگاه حضور یابند، واال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:309 

شعبه اول دادگاه عمومی نایین )228 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/30 شــماره ابالغیــه: 9510100352906428 شــماره پرونــده: 
9509980359501522 شماره بایگانی شعبه: 951224  شاکی مسلم قاسمی 
قاسموند شکایتی علیه متهمین مهراب قاســمی و عباس قاسمی فرزند احمد 
 با موضوع ضرب و جــرح عمدی و مشــارکت در نزاع دســته جمعی تقدیم

 دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی ســابق( واقع در اصفهان

 خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 337   ارجاع و به کالســه 9509980359501522 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن  1395/11/13 و ســاعت 10/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن متهمین  و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا متهمین 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:30034 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 103 جزایی 

سابق( )180 کلمه، 2 کادر(
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رییس سازمان بهزیستی کشور:

زنانه شدن اعتیاد، رو به افزایش است

دبیر ستاد حقوق بشر:

مجازات اعدام برای قاچاقچیان 
موادمخدر حذف نخواهدشد

نگاهی به یک واقعیت اجتماعی؛

پانسیون های دانشجویی؛  روابط 
اجتماعی گسسته

 افتتاح چهار پایگاه اورژانس هوایی 
با حضور وزیر بهداشت

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: میانگین زنانه شدن اعتیاد در 
کشور رو به افزایش اســت و به این منظور، این نهاد به عنوان یک 

سازمان تخصصی در این زمینه اقداماتی را انجام داده است.
انوشیروان محســنی بندپی رییس ســازمان بهزیستی کشور، در 
مراسم پنجمین مجمع دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر 
دستگاه های اجرایی کشور، با اشــاره به اقدامات این نهاد در حوزه 
امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: سازمان بهزیستی کشور 
در یک سال گذشته، در زمینه توسعه تعالیم دینی و برپایی فریضه 
واجب نماز، جزو 76 دســتگاه برتر در این امر بوده و در جشــنواره 
شــهید رجایی نیز حائز رتبه برتر شده اســت؛ همچنین برپایی 
مسابقات جهانی قاریان نابینای جهان اسالم، از مهم ترین اقدام این 

سازمان است.
وی افزود: دو اصلی که در آموزه های دینی ما به آنها توجه ویژه ای 
می شود، یکی مســئله امر به معروف و نهی از منکر بوده و دیگری 
اجــرای فرامین قرآن که در مســائل مختلف سیاســی، اخالقی، 

اقتصادی و غیره، راهگشای افراد شناخته شده است.
محسنی بندپی تصریح کرد: در دین اشــاره شده که اگر در جامعه 
مسئولیت پذیر نبوده و نســبت به وظایف خود بی اهمیت باشیم، 
موجب گسترس ناهنجاری ها و تهاجم ها و در نتیجه به خطر افتادن 
معنویت در جامعه خواهیم بود. رییس ســازمان بهزیستی کشور 
با اشاره به اقدامات حلب و ســوریه که نوعی نهی از منکر محسوب 
می شــود، گفت: باید سد محکمی در برابر گســترش منکرات در 
زندگی فردی، اجتماعی، ملی و فراملی ایجاد شود. وی در ادامه بیان 
داشت: سازمان بهزیستی به عنوان یک استراتژی عمل می کند تا 
بتواند شیوع آســیب های اجتماعی را مهار و روند رو به رشد آن را 
توسط  کارشناسان متوقف کند. محسنی بندپی عنوان کرد: با توجه 
به اینکه یک عمل منکر، ابتدا از یک زاویه کوچک شروع شده و اگر 
از همان ابتدا متوقف نشود، تبدیل به معضل بزرگی شده و مهار آن 
مشکل خواهد بود، پس باید از وقوع این مشکالت پیشگیری شود.

رییس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: امروزه با افزایش طالق و 
اعتیاد در جامعه مواجه هستیم و میانگین معضل زنانه شدن اعتیاد 
در حال افزایش است، به طوری که نسبت افراد معتاد 15 تا 25سال، 
6 مرد به 1 زن، 25 تا 40 سال، 16 مرد به یک زن و 40 سال به باال، 

17 مرد به 1 زن است.
وی با اشــاره بــه اینکه نهاد بهزیســتی، یک ســازمان تخصصی 
محسوب می شود، ادامه داد: مسئله حاشیه نشینی، فساد اخالقی 
و غیره، ازجمله معضالتی هستند که سازمان بهزیستی در این راستا 
اقدامات و برنامه هایی از جمله آموزش مهارت زندگی، تغییر سبک 
و شیوه زندگی، پذیرش رشــد اجتماعی، مشارکت و همبستگی 
اجتماعی را به کار گرفته است. مواردی مثل پیشگیری خانه به خانه، 
ارتقای فرزندپروری، افزایش زمان گفت وگو در خانواده و استفاده از 
تمام ظرفیت هایی که در جامعه وجود دارد نیز جزو استراتژی های 

این سازمان است.

محمد جواد الریجانی گفت: تمام کســانی کــه در امر قاچاق مواد 
مخدر شرکت می کنند، باید منتظر برخورد قاطع قوه قضائیه باشند و 

دستگاه قضا هرگز در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.
 دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان، در پاسخ به این سوال که مجامع 
حقوق بشــر ایراداتی مبنی بر مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد 
مخدر را به جمهوری اسالمی ایران وارد می دانند، اظهار کرد: بدون 
شک مجازات قاطع و ســنگینی برای جرائم مربوط به موادمخدر 

خواهیم داشت.
وی افزود: بحث اعدام تحت عنوان فساد فی االرض است که بدون 
شــک کســانی که شــبکه های بزرگ پخش مواد مخدر را دارند، 

مصداق عینی این عنوان جرم هستند.
الریجانی با بیان اینکه حدود 90 درصد اعدام ها در کشور مربوط به 
جرائم ناشی از مواد مخدر است، یادآور شد: عمده مواد مخدری که 
در افغانستان تولید می شود، به سمت پایتخت کشورهای غربی روانه 
می شود و عمده آن در پاریس، لندن، برلین و آمریکا مصرف می شود. 
وی تصریح کرد: خیلی از کشورها با قاچاقچیان در تماس هستند و 
به آنها  اجازه می دهند که مواد مخدرشان را ببرند؛ ما این موضوع را 
خالف شرع و خالف تلقی از اســالم می دانیم و مبارزه قاطع با مواد 

مخدر را برای بشریت انجام می دهیم.
دبیر ستاد حقوق بشــر با بیان اینکه شــبهه ای پیدا شده است که 
آیا سطح اعدام ها را می توان به ســطوح باالتر از قاچاق مواد مخدر 
اختصاص داد یا خیر، گفــت: این قانون مجازات پیــش از این در 
مجلس، تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد؛ اما آنها دراینکه 
چون مسئله از باب تعزیرات اســت این اعدام ضروری خواهد بود یا 
خیر، شبه داشتند و اشکاالتی را وارد کردند؛ لذا به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام رفت و در آنجا این مجازات تشــدید شد؛ ولی حاال 
می توان آن را بازنگــری کرد که البته در ایــن بازنگری موضع قوه 
قضائیه کامال روشن است. الریجانی در تفسیر موضع دستگاه قضا 
در این زمینه توضیح داد: تمام کســانی که در امر قاچاق شــرکت 
می کنند باید منتظر برخورد قاطع قوه قضائیه باشند و دستگاه قضا 
هرگز در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. وی بــا بیان اینکه مجازات 
اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف نخواهد شد، خاطرنشان 
کرد: افرادی که در سطوح باالی قاچاق مواد مخدر مشارکت دارند، 
بدانند که مجازات اعدام وجود دارد و این موضوع به احتمال بسیار 
قوی در بازنگری هم لغو نخواهد شد؛ اما برای کسانی که دانسته یا 
ندانسته در ترافیک مواد مخدر، جابه جا کردن و جرائم سطوح پایین 
تر نقش داشته اند، ممکن است بازنگری صورت گیرد و کسانی که 
دخل وثیقی در گسترش نداشته اند یا بار اولشان بوده است، مشمول 

تخفیفاتی  شوند.

چهار پایگاه اورژانس هوایی در شهرهای زنجان، کرج، چابهار و یزد، 
با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

سید حســن قاضی زاده هاشــمی در تاالر امام جواد)ع( از طریق 
ویدئو کنفرانس، پایگاه های اورژانس زنجان، کرج، چابهار و یزد را با 

روسای دانشگاه های علوم پزشکی افتتاح کرد.
همچنین در این مراسم پایگاه اورژانس هوایی شیراز که در فروردین 
امسال به علت سانحه هوایی، بالگرد خود را از دست داده بود، دوباره 

راه اندازی شد.
با افتتاح این پایگاه ها، تعداد پایگاه های اورژانس هوایی در کشور به 

25 پایگاه می رسد.
تا قبل از شروع فعالیت دولت یازدهم، فقط دو پایگاه اورژانس هوایی 

در تهران و مازندران وجود داشت.

اخبار

روانشناسی

خانواده ها باید تالش کنند تا امیال جنســی جوانان 
و نوجوانــان را که بیشــتر از طریق فضــای مجازی 
گســترده می شــود، با ایجاد فضای روحی مناسب 

اشباع کنند.
امیــر لطفی روان شــناس، در رابطه بــا تاثیر فضای 
مجــازی در گرایش جوانان بــه فیلم هــا و تصاویر 
مستهجن، اظهار داشــت: جوان در مواجهه با فضای 
مجازی، آن را وسیله ای برای برطرف کردن نیازهای 
خود می داند و در اثر الگوپذیری و مشــاهده  هم سن 
و ســال های خود، به تدریج حتی اگر در یک محیط 
دینی هم بزرگ شــده باشد، به ســمت برنامه های 

مستهجن تمایل پیدا می کند.
وی در ادامــه افزود: یــک فضای اجتنــاب ناپذیر و 
نامتناهی برای جوانان پیش می آید که انتهایی ندارد 
و جوانان گرایــش دارند در هر حــوزه ای که تمایل 
روانی شــان را برطرف می کند، پا بگذارند و مســائل 

جنسی را دنبال کنند. 
لطفی با اشــاره بــه نیاز جنســی به عنــوان نیازی 
اجتناب ناپذیر، تصریح کرد: حتی افرادی با سنین باال 
وقتی این نیازشان برطرف نشــود راه های جایگزین 

ازجمله فضای مجازی را انتخاب می کنند.
لطفی با تاکید بر اینکه تنها مســدود کردن سایت ها 
پاسخگوی این مشکل نیســت، گفت: باید خانواده ها 
این غریــزه را طــی آموزش هایی کنتــرل کنند. از 
مهم ترین مســائلی کــه باعث می شــود این حس 
در افراد بیش از پیش ایجاد شــده و به شکل اعتیاد 
درآید، وجــود خأل در زندگی اســت. خانواده ها باید 
اتمسفر عاطفی افراد را اشــباع و راهی برای افزایش 

نشاط آنها فراهم کنند.

خانواده؛ اتمسفری برای سرکوب 
گرایش های منحرف فضای مجازی

پیشنهاد  سردبیر:
مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر حذف نخواهدشد

دهه پنجاه و شصت، نسل کودکانی بود که به طور مستقیم 
و غیر مستقیم با جنگ ارتباط تنگاتنگی داشته اند؛ به طوری 
که از اثرات مخرب و ویران کننده آن دوران، روح و روانشان 
چنان آسیب جدی و مداومی دیده که حتی پس از گذشت 
حدود 30 سال از اتمام جنگ هشت ساله تحمیلی، این نسل 
از مردم هنوز رنــج و عذاب خاص خود را می کشــند. واقعا 
چه بر ســر کودکان نسل جنگ آمد؟ گشــتم ، ورق زدم  و 

رســیدم به اینکه همه آن بچه ها بزرگ شــدند، اما بزرگ 
شدنشــان به قیمت سوختن کودکیشــان تمام شد؛ شاید 
به خاطر همین »نســل ســوخته« نام گرفتند.نسل دهه 
50 و 60  کودکیشان را با موشــک های صدام ودر پناهگاه 
ها گذراندند. همه آنها به نوعی جانبازند، نه اینکه بخشــی 
از جسمشان آسیب دیده باشــد، نه؛ که روح  و احساسشان 
در تمام ســال های زندگی درگیر بود، درگیــر صدای آژیر 

و بعد از آن رعب و وحشــت و خاموشــی چراغ ها و انباری و 
صدای موشــک. آن کودکان کم توقع و بی دردســر، حتی 
پس از جنگ، همــه آن اضطراب ها را در قلب های ســاده 
وکوچکشــان حمل کردند تا اینکه بزرگ شدند و به روایتی 
قلب های آنها جانباز شــد. جنــگ به عنوان یــک رویداد 
اســترس زای نیرومند، در بروز و تشدید اختالل های روانی 
و رفتاری بر روح آنها نقش بسزایی داشته، اثرات روانی جنگ 
تا اعماق خانواده ها و جامعه نیز نفوذ کرد؛ آسـیب های روانی 
که بر این کودکان وارد شــد، خســارات جبران ناپذیری به 
بدنه ملت ما وارد کرد و اثرات ســوء آن نیــز همچنان ادامه 
دارد. تجربه استرس شــدید و خارج از تحمل فرد به صورت 
یادآوری خاطرات ناخوشایند حادثه به صورتی که گویی آن 
حادثه ناخوشایند در حال تکرار است. آشفتگی های شدید 
به هنگام تماس با موقعیت هایی کــه از جهتی با آن حادثه 
شباهت دارند، بی عالقگی نســبت به فعالیت های زندگی، 
اختالل استرس پس از سانحه، احساس غریبگی نسبت به 
دیگران، اختالل در خواب، کم حوصلگی، حساسیت نسبت 
به ســر و صدا، تحریک پذیری، کاهش بازده کار، ســردرد، 
فراموشــی، اضطراب، افسردگی، بی اشــتهایی، خستگی، 
عصبانیت، سر درد و سرگیجه، احساس ازدست رفتن انرژی، 
انزواطلبی،کم حرفی، عدم تمرکز حواس، پرخاشگری، یاس 
و نا امیدی، عدم احســاس لذت از زندگی و افکار مربوط به 
مرگ، مشــکالت در روابط بین فردی، درک نشدن از سوی 
جامعه و مشــکالت جســمانی، تردید در تصمیم گیری، 
بی قراری و غیره، نشان دهنده تابلوی بالینی از بزرگساالن 
و جوانان امروز جامعه اســت؛ جامعه ای که ساخته شد، از 
دختران وپسران مجرد با ســن باال، آمار طالق باال،  مدیران 
وکارگزاران وکارگران و... تند مزاج وکم حوصله کنونی. بله، 
این نسل سوخته نه تنها  دوران کودکی اش با بی رحمی های 
صدام سوخت، بلکه جوانی و بزرگسالی اش هم تحت تاثیر 
سال های درگیر در جنگ و توپ و بمب و خمپاره گذشت و 

می گذرد؛ با همه عواقبی که داشت...

پانسیون ها پدیده ای نوین هستند که عمر آنها به نیم قرن 
هم نمی رسد. مانند بسیاری از پدیده های دیگر، پانسیون 
ها نیز از کشورهای دیگر وارد کشــور ما شده اند و ریشه آن 
به کشــورهای غربی باز می گردد. اقامت در پانسیون ها، به 
فاصله اجتماعی و گسترش انزوا و رفتارهای ضد اجتماعی 
منجر می شــود که افزایش هنجار گریزی را به دنبال دارد. 
ســاالنه هزاران نفر از نقاط مختلف ایران به منظور دستیابی 
به فرصت های بهتــر کار، درآمد، تحصیــل و زندگی به تهران 
می روند. بســیاری از این افراد کــه اغلب جوان، دانشــجو، 

کارمند یا کارگرند، به تنهایــی و دور از خانواده خود به صورت 
»مجــردی« زندگــی می کنند. پدیــده زندگی مجــردی از 
خانه های دانشجویی پســران آغاز شد و کم کم دختران نیز به 
مشتریان آن پیوستند. خانه های مجردی تک ساکن هم ابتدا 
از آن پسران بود؛ اما طولی نکشید که دختران هم خواهان این 

نوع خانه ها شدند.
دانشجویان و  پانسیون های دانشجویی 

پانســیون های زنانه بیشــتر در خیابان های کالنشهر تهران، 
محل زندگی دختران جوانی است که تقریبا از همه شهرهای 
ایران برای کار می آیند. امروز در شهرهای بزرگ که سیل بی 
رویه مهاجرت، آن را به معادلــه ای هزار مجهولی تبدیل کرده 
اســت، مدام از درون خود پدیده های تازه ای را ارائه می دهد. 
بخشی از دانشجویان در پانسیون های دانشجویی زندگی می 

کنند که بعضا با مشکالتی مواجه هستند.

روابط اجتماعی گسسته و بروز آسیب ها
اکنون پانســیون ها به محــل زندگی موقتی دانشــجویان و 
کارمندان و کارآموزان تبدیل شــده اســت. این پانسیون ها 
تحت عنوان دانشــجویی و کارمندی اجاره داده می شــوند، 
از دختران دبیرســتانی تا زنان پنجاه ســاله هم در این گونه 
مکان ها مشــاهده می شوند؛ یعنی بســیاری از افراد دیگر نیز 
که هرچه باشند دانشجو نیستند، به دلیل نظارت غلط، تحت 
عنوان دانشــجو در این پانسیون ها ســکونت دارند. از این رو 
همین موقتی بودن می تواند شــکل خاصی از رابطه و زندگی 
را تعریف کنــد؛ رابطه هــای موقتی که به دوســتی و روابط 
اجتماعی مداومی نمی انجامد و بسیار گسسته است و از سوی 
دیگر در این مکان ها آدم ها فقــط از کنار یکدیگر می گذرند و 
روابطشان گســترش نیافته و کم کم به رابطه ای انتزاعی می 

انجامد.

همه آن بچه ها 
بزرگ شدند، اما 
بزرگ شدنشان 

به قیمت سوختن 
کودکیشان تمام 

شد، شاید به خاطر 
همین »نسل 

سوخته«  نام گرفتند

با مسئوالن

اخبار کوتاه

بیش از نیمی از حوادث استان اصفهان، 
سوانح جاده ای است

 قانون حمایت خانواده و نحوه بهره مندی 
از مزایای مستمری

 161هزار خانوار، از زیر چتر حمایت 
کمیته امداد خارج شدند

رییس ســازمان مــدارس غیردولتــی وزارت آموزش و 
پرورش، با تاکید بر اینکه موسســان مراکز پیش دبستانی 
و آن دســته از مهدهای کودک که پیش دبســتانی دارند 
باید از آموزش و پــرورش مجوز بگیرند، گفــت: ناچاریم 
مهلتی را تعیین کنیــم که در صــورت کوتاهی تعمدی، 
خاطیان به مراجع ذی صالح معرفی شده و جلوی فعالیت 
مراکز آنها گرفته شــود. مرضیــه گرد، با بیــان اینکه در 
راستای سیاســت های ابالغی مقام معظم رهبری، تعیین 
شاخص های آموزشی و پرورشــی، تبیین محتوا و نظارت 
بر مهدکودک هــا به عهده آموزش و پرورش اســت اظهار 
کرد: صدور مجوز و اجرا بر عهده ســازمان بهزیستی است 
که البته آیین نامه آن نیز باید با مشــارکت هر دو دستگاه 

آموزش و پرورش و بهزیستی تدوین شود.
وی افزود: مراکز پیش دبســتانی نیز بایــد منحصرا مجوز 
خود را از آموزش و پرورش دریافت کنند و هیچ دســتگاه، 
ارگان و نهادی حق ندارد بدون مجــوز آموزش و پرورش 

پیش دبستانی غیردولتی دایر کند.
رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های 
مردمی وزارت آموزش و پرورش، با تاکید بر اینکه به لحاظ 
اجرا مانعی ایجاد نخواهیم کرد، گفــت: اما به دلیل اینکه 

باید ویژگی مربیان مراکز پیش دبســتانی، شرایط مدرسه 
و محتوا حتما مــورد تایید آموزش و پرورش باشــد، الزم 
اســت همانند مدارس غیردولتی، هر مرکزی که بخواهد 
توسط دستگاه یا ارگان و نهادی دایر شود، باید از آموزش 

و پرورش مجوز دریافت کند.
گرد ادامه داد: ســازمان مــدارس غیردولتی، مســئول 
صدور مجوز است و محتوا و برنامه های آموزشی از طریق 

سازمان پژوهش و معاونت ابتدایی تدوین می شود.
وی با اشــاره به اینکه تعــدادی از ارگان هــای فرهنگی، 
سازمان ها و شهرداری ها مراکز پیش دبستانی دارند گفت: 
این نهادها نیز موظف هستند برای اخذ مجوز به آموزش و 

پرورش مراجعه کنند.
رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های 
مردمی وزارت آموزش و پرورش، در پاســخ به پرسشــی 
درخصوص سرانجام معرفی ســامانه تعیین شده از سوی 
آموزش و پرورش برای صدور مجوز پیش دبســتانی ها و 
آن دسته از مهدهایی که پیش دبستانی دارند گفت: حدود 
پنج هزار موســس ثبت نام کرده و برخــی نقص مدرک 
داشتند، متاسفانه بهزیســتی مانع برخی از موسسان شد؛ 

در حالی که ما مکلف به ساماندهی این مراکزیم.

معاون بهداشــت و درمان نیروی انتظامی گفت: افرادی 
که مبتال به افســردگی شــدید هســتند، در بدو ورود با 
تشخیص به موقع، به ســربازی فراخوانده نمی شوند و از 
خدمت معافند. ســردار ســید محمدرضا سید احمدیان 
افــزود: کارکنان نیــروی انتظامی نیز در بدو اســتخدام 
مورد معاینات پزشکی قرار می گیرند و در صورت ابتال به 

افسردگی شدید، استخدام نمی شوند.
وی ادامه داد: در صورتی که ســربازان دارای افســردگی 
خفیف باشند و این مســئله در معاینات اولیه تشخیص 
داده شود، از پوشیدن لباس ســربازی که افتخاری برای 

جوانان این مرز و بوم به شمار می آید، معاف می شوند.
معاون بهداشت نیروی انتظامی اضافه کرد: براین اساس 
این دســته از افراد از خدمات رزمی و پر اســترس معاف 
خواهند شد و افرادی که دچار افسردگی خفیف هستند، 
با اقدامات پیشــگیرانه از زمینه هایی که افسردگی را در 

این افراد تشدید کند، جلوگیری می شود.
ســردار احمدیان ادامه داد: عوامل مســتعد کننده این 
بیمــاری در کارکنان و ســربازان را برطــرف و آنان را از 
انجام کارهای پراســترس منع کرده ایم؛ به عنوان مثال 
عواملی مثل تغذیه، خــواب، ارتباط با خانــواده و محل 

سکونت سربازی که دچار افســردگی خفیف است، مورد 
توجه قرار می گیرد. وی افــزود: در صورتی که فرد مبتال 
به افســردگی، مشمول باشــد، در کمیســیون پزشکی 
فرمانداری های استان ها و اگر سرباز باشد، در کمیسیون 

پزشکی نیروی انتظامی معاف می شود.
وی همچنین درباره خودکشــی بین سربازان اظهارکرد: 
از نظر آماری، خودکشــی که در اثر افســردگی به وجود 
می آید، در بین ســربازان و پلیس کاهــش یافته که این 
مهم به دلیل اقدامات پیشگیرانه و ســایر اقداماتی است 

که در سطح نیروی انتظامی برگزار 
شده اســت. به گفته این مقام 
روانشــناس  2هزار  انتظامی، 
کارشناســی،  ســطوح  در 
کارشناسی ارشد و دکترا در 
نیروی انتظامی فعالیت می 

کنند.

معاون امداد و نجات هالل احمر اســتان اصفهان گفت: در سه ماهه سوم سال 95، 
حدود 2 هزار و 230 نفر مجموع حادثه دیدگان اســتان اصفهان بودند که بیش از 

نیمی از این افراد در سوانح جاده ای آسیب دیدند.
داریوش کریمی با اشــاره به فعالیت های ســه ماهه پاییز جمعیــت هالل احمر 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: از ابتدای مهر تا پایان آذرماه مجموع کل حوادث 
گزارش شده 784 مورد بوده اســت. وی افزود: از این تعداد، یک مورد آتش سوزی 
جنگل و مرتع، 2 حادثه برف و کوالک، 391 مورد ســوانح جــاده ای، 202 مورد 
حضوری، 4 مورد دریایی و ساحلی، 5 مورد سیل و آب گرفتگی، 19 مورد صنعتی 
و کارگاهی و نیز 150 مورد مربوط به حوادث شهری هستند. معاون امداد و نجات 
هالل احمر اســتان اصفهان ادامه داد: در سه ماهه سوم ســال 95، دوهزار و 230 
نفر مجموع حادثه دیدگان اســتان اصفهان بودند که بیش از نیمــی از این افراد 
در سوانح جاده ای آســیب دیدند. کریمی با بیان اینکه 925 بار تیم های عملیاتی 
هالل احمر به محل حوادث اعزام شــدند، عنوان کرد: 634 نفر از کســانی که در 
حوادث حضور داشــتند، برای درمان به مراکز درمانی انتقال داده شدند و 82 بار 
نیز عملیات رهاسازی را در حوادث جاده ای انجام دادند. وی به آمادگی واحدهای 
مختلف جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در جاده های بین شهری اشاره کرد و 
بیان داشت: طی ســه ماه گذشــته برای حوادث طبیعی همچون برف و کوالک و 

سیل و آب گرفتگی، نیروها امدادرسانان عملیات بودند.

مدیر کل امور فنی مســتمری های ســازمان تامیــن اجتماعی، قانــون حمایت 
خانواده و نحوه بهره مندی همســر بیمه شده یا مســتمری بگیر متوفی از مزایای 
مستمری مربوطه را تشریح کرد. مهندس سید محمدعلی جنانی گفت: به موجب 
مفاد تبصره ذیل بند )1( مــاده 81 قانون تامین اجتماعی، عیال دائم بیمه شــده 
متوفی مادام که شوهر اختیار نمی کرد، اســتحقاق دریافت مستمری بازماندگان 
را داشت؛ بدان معنا که ازدواج همسر بیمه شده یا مســتمری بگیر متوفی، مانع از 
دریافت مستمری مربوطه می شــد. وی افزود: اما به موجب بند 103 قانون بودجه 
ســال 1390 کل کشور، در طول ســال مذکور، ازدواج همســران بیمه شدگان یا 
مستمری بگیران متوفی، مانع از دریافت مستمری آنان نبود. این موضوع با تصویب 
قانون حمایت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مجلس شورای اسالمی، دائمی شد به 
نحوی که ازتاریخ الزم االجرا شــدن این قانون )مورخ 7/ 2 /1392( ازدواج همسر 
یا همسران بیمه شــدگان یا مستمری بگیران متوفی، مانع اســتمرار در پرداخت 

مستمری بازماندگان وسایر مزایای جانبی متعلقه قانونی به آنها نخواهد بود.
جنانی اظهار داشت: برقراری مجدد مستمری آن دسته از همسر یا همسران بیمه 
شدگان یا مستمری بگیران متوفی که قبل از تاریخ الزم االجرا شدن قانون مذکور  
ازدواج کرده باشند، از تاریخ مذکور با رعایت ضوابط مربوطه بالمانع است.همچنین 
ذی نفع نیز رأســا مکلف اســت دراین گونه موارد، مراتب برخورداری از مستمری 

بیشتر را سریعا به صندوق بیمه و بازنشستگی مربوطه اطالع دهد.

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیتــه امداد امام خمینــی)ره( گفت: 
161هزار خانوار از مددجویان در سطح کشور، از دریافت کمک معیشت این 

نهاد بی بهره شده اند.
فاطمه رهبر معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی )ره( 
در مراســم اختتامیه طرح غربالگری و بیماریابی مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد گفت: یــک میلیون و 600 هــزار خانوار بــا جمعیت بیش از 
سه میلیون نفر، تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند. معاون حمایت و سالمت 
خانواده کمیته امداد، در این مراســم یکی از رویکردهای مهم کمیته امداد را 
ارتقای کیفیت خدمات از قبیل خدمات درمانی و بهداشــتی به مددجویان 
عنوان کرد و افزود: مددجویان تحت حمایت براساس ویژگی های خاص خود، 
از بیمه های مختلف سالمت، شهری، روستایی و عشایر، حوادث و قالی بافان 
برخوردارند که در صدد هســتیم این گونه خدمات از لحاظ کیفی ارتقا پیدا 
کنند. وی  گفت: همدلی و کمک پزشکان متخصص برای اجرای هر چه بهتر 
طرح غربالگری و بیماریابی مددجویان تحت حمایت، ستودنی است. معاون 
حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی)ره( خاطرنشان کرد: 
طبق منویات مقام معظم رهبری که فرموده انــد » بیمار غیر از درد بیماری 
نباید درد دیگری را متحمل شود«، تالش ما بر این است که مشکالت درمانی 

و بهداشتی مددجویان را به حداقل برسانیم.

رییس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش:

ضرب االجل آموزش و پرورش درباره مجوز پیش دبستانی ها
معاون ناجا: 

مبتالیان به افسردگی شدید، از سربازی معاف می شوند

موضوع اثرات مخرب جنگ در زمینه های اقتصادی و جسمی بارها مورد توجه قرارگرفته است 
اما درعین حال کمتر دیده شده که در خصوص اثرات روحی روانی کودکانی که به نوعی با جنگ 

در ارتباط بوده اند، سخن به میان آمده باشد.

چرا به نسل 50 و 60 »نسل سوخته« می گویند؟

کودکانی که با بوی باروت بزرگ شدند

منیره
آرام پور
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پیشنهاد سردبیر: 
هر روز برگ تازه ای از دفتر صفویان نمایان می شود

عکس روز

 چیزی بر سر راه؛ عکس روز 
نشنال جئوگرافیک

چینی ها یک پل شیشه ای 
ترسناک دیگر می سازند 

سفر نواده معمار ایتالیایی به تهران 
برای حفظ ویالی نمازی

تصویری بی نظیر از کشتی یونانی

 در ماه آگوست ، چینی ها طوالنی ترین و مرتفع ترین پل شیشه ای را 
در کوه های ملقب به »آواتار« در استان هوانان ساختند؛ اما  این بار یک 
مرحله نیز فراتر رفته اند، قرار است پل شیشه ای دیگری در این کوه ها 
ساخته شــود که این پل ناپیدا خواهد بود.  بدین معنی که واقعا قرار 
است بین زمین و آسمان معلق بمانید)!(  پل جدید قطعا مورد توجه 
عالقه مندان به هیجان و کارهای خطرنــاک قرارمی گیرد؛چرا که 
این پل ناپیدا بسیار ترسناک  خواهد بود. این پل بین دو قله کوه های 
 Zhangjiajie  ساخته می شود و هزینه ساخت آن 4 میلیون یورو 
تخمین زده شده  است.    گفته می شــود این پل را از فوالد ضد زنگ 
آینه ای می سازند.کفپوش آن نیز سنگ سیاهی است که در اثر خیس 
شدن صیقلی  می شــود ، با این ویژگی ها قرار است ساختار آینه ای 
این پل ، تصویر محیط اطراف را منعکس کند و با ترکیب شــدن با 
سنگ های صیقلی یک توهم نوری ایجاد می کند که تصور می شود 
چیزی در جایی که پا گذاشته اید قرار ندارد. به همین دلیل این  پل 
قطعا برای کسانی که از ارتفاع می ترسند ترسناک تر نیز خواهد بود. 
آن را در دو الیه طراحــی کرده اند که یک الیــه آن مخصوص قدم 
گذاشتن افرادی است که ترس بیشتری نسبت به  دیگران دارند. الیه 
اول به گونه ای طراحی می شــود که کف آن ناپیدا و بیرنگ نباشد و 
افرادی که نمی خواهند زیاد خطر کنند و  در جایی بین زمین و آسمان 
قدم بگذارند از این مسیر بروند؛ اما سطح بعدی آن کامال مخصوص 
جویندگان هیجان است.آنها می  توانند روی یک کفپوش صد درصد 
شیشــه ای قدم بگذارند و دنیا را زیر پاهایشــان ببینند.   با توجه به 
اینکه کوه های آواتار پیش تر نیز با وجود پل شیشــه ای مورد توجه 
عالقه مندان به هیجان شده بود با این پل جدید  مقصد برتر و محبوب 

این نوع گردشگران خواهد شد.  

چندی پیش نشــریه بریتانیایی گاردین گزارشی را منتشر کرد که در 
آن از تالش معماران ایرانی برای جلوگیــری از تخریب ویالی نمازی 
خبر می داد. ویــالی نمازی  بنایی در شــمال تهران اســت که تنها 
ساختمان دست نخورده از معمار سرشناس ایتالیایی، جیو پونتی، در 
خاورمیانه می باشد. این ساختمان، آخرین ویال از مجموعه سه ویالی 
 مشــهور این معمار است که الهام بخش بســیاری از معماران از جمله

 زاها حدید، معمار نامدار انگلیســی و متولد عراق نیز بوده اســت. دو 
ویالی دیگر از جیا پونتی نیز موجود می باشــد که در شهر کاراکاس 
ونزوئال قرار دارند. قرار اســت تا با تخریب این اثر ارزشمند یک ویالی 
۲۰ طبقه ساخته شــود. در قســمتی ازگزارش گاردین از تالش برای 
نجات ویالی نمــازی در تهران آمده اســت: حال ایــن موضوع ابعاد 
 وســیع تری پیدا کرده تا جایی کــه »متیو لیچیترا«، نــوه دختری 
»جو پونتی«، معمار »ویــالی نمازی« ایمیلی بــه  کمیته مردم نهاد 
پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران ارسال کرده و از آنها برای 
حفظ اثر پدربزرگش کمک خواسته است. در ایمیل او آمده   :»من قصد 
دارم به تهران سفر کنم تا با کمک شما صاحب فعلی خانه را مالقات و 
بتوانم دست کم برخی از دکوراسیون داخلی بنا را که کار پدربزرگ من 

»جو پونتی« است، قبل از تخریب و تبدیل به هتل خریداری کنم.«

کشتی یونانی، کشتی به گل نشسته ای است که حیاتش را مدیون 
خلیج فارس است. کشتی که به سوژه عکاسان داخلی و خارجی 
تبدیل شده و همچنین جاذبه ای گردشگری برای رونق توریسم 
در جزیره کیش می باشد. هرچند که داستان قطعی و تایید شده 
ای درباره به گل نشستن کشــتی یونانی در تابستان سال 1345 
وجود ندارد و حــدس و گمان ها دور همان فرضیه همیشــگی، 
یعنی مه آلود بدون هــوا و خطای دید می چرخــد؛ اما در عوض 
این روزها، عکس هایی شــگفت انگیز و حرفه ای از آن ثبت شده 
و در نمایشگاه های خارج از کشــور به نمایش گذاشته شده است؛ 
بنابراین اگر مسافر کیش هستید و عکاس، بازدید از کشتی یونانی 
را به شما توصیه می کنیم تا در نهایت، ثبت این کشتی زنگ زده 

در دامان خلیج همیشه فارس، در کارنامه شما هم قرار بگیرد. 

نگاه روز

چند وقتی است تصویری دست به دســت در فضای مجازی 
می چرخد که نشان می دهد ایران بیشتر از 1۷ کشور اروپایی 
وســعت دارد و به تنهایی یک ســوم قاره اروپا را در بر گرفته 
اســت. این تصویر با آنکه حاصل نرم افزار فتوشــاپ اســت، 
آن قــدر جذاب و دیدنی شــده که حتی برخی گردشــگران 
ماجراجو و عکاسان اروپایی آن را در صفحات  وب سایت های 
شخصی خود منتشر و از وســعت ایران ابراز شگفتی کرده اند. 
 آن طــور که ایســنا گــزارش می دهــد، فیلیپ ســالزگبر 
) Philipp salzgeber ( که یک عکاس اتریشی است و در 
زمینه نجوم و طبیعت به صورت حرفه ای فعالیت می کند این 
عکس را در وب سایت شخصی اش منتشر کرده و این جمله را 
در وصف آن نوشته: ایران واقعا بزرگ است. این مقایسه نشان 

می دهد که ایران به اندازه اروپاست.
در کنار این واکنش که در خارج از مرزهای کشور رخ داده، این 
عکس در ایران هم واکنش هایی به همراه داشته تا جایی که آن 
را با عنوان »اگه ایران تو اروپا بود« یا »ایران به اندازه قاره اروپا« 
منتشر کرده اند؛ اما تمام اینها در حالی است ایران با وسعت یک 
میلیون و ۶4۸ هزار و 1۹5 کیلومتر مربع مســاحت تنها یک 
هفتم قاره اروپا با مساحت 1۰ میلیون و 1۸ هزار کیلومتر مربع 
وسعت دارد. این اولین بار نیســت که برای نشان دادن بزرگی 
ایران تصاویری این چنینی منتشــر می شود بدون آنکه هیچ 
منطق علمی پشت آن باشــد و تازه ترین نسخه  این تصاویر، 

عکسی است از نقشه ایران که ۲۰ کشــور از قاره های آفریقا، 
اروپا، آســیا و آمریکای جنوبی را در برگرفتــه تا »عظمت« 
آن را بهتر نشــان دهد. این تصویر شــاید در نگاه اول جالب و 
هیجان انگیز و خوشایند باشد؛ اما با یک جست و جوی ساده به 
نادرست بودن آن پی خواهید برد. در توضیح این نقشه فرضی 
چنین آمده:»کشــورهایی که هرکدام به انــدازه یک یا چند 

استان ایران هستند.«
در این نقشه ژاپن را برابر با اندازه پنج استان خراسان شمالی، 
رضوی، جنوبی، گلســتان و مازندران در نظــر گرفته اند. این 

در حالی اســت که ژاپن 3۷۷ هزار و ۹۷۲ کیلومتر 
مربع وســعت دارد و این 5 استان 

کشــورمان در کل ۲۸۶ 
هــزار و ۸۷۰ کیلومتر 

است!
در بخش دیگر چشمتان 
به مکان تهــران و البرز 
می افتد که با السالوادر که 

یکی از کوچک ترین 
پرتراکم تریــن  و 

کشورهای آمریکای 
اســت،  جنوبی 

به جا  جا
ه  شد

است. این کشــور کوچک  ۲1 هزار و 41 کیلومتر مربعی با  دو 
استانی که مجموعا نزدیک به ۲4 هزار و ۶4۷ کیلومتر مساحت 

دارند مقایسه شده است.
و اما جای اصفهان را به آلمان شــرقی داده اند. اســتان های 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان با  ۲5۲ هزار و 4۸۲ کیلومتر 
مربع مســاحت با آلمان غربی که ۲4۸ هزار و 5۷۷ کیلومتر 

مربع مساحت دارد  برابر در نظر گرفته شده اند.

ایــن  در 
نقشــه 

را  پرتغال 
بــه جای 
آذربایجــان 
شرقی، اردبیل و 
بینید؛  می  گیالن 
کشــوری که مساحت 
آن  دســت کم 14 هــزار 

کیلومتر بزرگ تر از این سه استان است.
اشــتباه در این تصویر تا جایی اســت که کرمان و یــزد را با 
انگلستان مقایســه کرده اند؛ دو اســتانی که  با مجموع 31۰ 
هزار و 11 کیلومتر مساحت دست کم یک و نیم برابر بیشتر از 

انگلستان ۲43 هزار کیلومتر مربعی وسعت دارند.
این وضعیت اشتباه را برای ســایر استان ها نیز در نظر بگیرد؛ 
مثال دانمــارک و آذربایجان غربی با هم برابــر در نظر گرفته 
شــده اند در حالی که آذربایجان غربی حدود 5 هزار کیلومتر 

کوچک تر از دانمارک است و...
انتشار این تصویر هیچ منطقی در ورای خود ندارد؛ چرا که 
هیچ کدام از این کشورها و اســتان ها که با هم برابر در نظر 
گرفته شده اند نه تنها از نظر وسعت با هم برابری ندارند بلکه 
از نظر اقلیم و فرهنگ هم سنخیتی با هم ندارند که بتوان آنها 
را خواهر خوانده دانست. از طرف دیگر انتشار این تصویر با این 
حجم از اشــتباهات و اطالعات غلطی که دارد می تواند وجه 
ایران را در اذهان عمومی خراب کند، آن هم در وضعی که ایران 
در دنیا آن طور که باید شناخته نشــده است و خیلی ها نگاه 
درستی به ایران ندارند. گردشــگران، تجار و سیاست مدارانی 
که برای اولین بار می خواهند به ایران بیایند، معموال اطالعات 
سیاه و نادرستی از ایران دارند و دیدن این تصاویر این چنینی 
با این حجم از اشــتباهات و اطالعات نادرست می تواند ذهن 
آنها را مخدوش تر از گذشــته کند. بدون شک این اطالعات 
 و این ذهنیت خراب مــی تواند حتی آنها را از ســفر به ایران

 منصرف کند.
 شاید بهتر باشــد هر عکس و متنی که به دستمان می رسد، 
قبل از آنکه آن را به اشــتراک بگذاریم کمی در مورد صحت و 

سقم آن اطالعات به دست بیاوریم.

اگر ایران در اروپا بود

اصفهان، »آلمان شرقی« می شد؟!

قاب  روز

موزه توهمات موزه ای است که مرز بین توهم و واقعیت را برداشته تا ساعاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. اینجا گلدان ها از سقف آویزان شــده اند. وقتی یک طرف اتاق همه چیز سرجایش است  طرف دیگر که می روی انگار همه چیز جا به جا می شود. هر اتاق 
داستان خودش را دارد و جذاب بودن اینجا را  نمی توان منکر شد. ساعت بازدید موزه، هر روز از 1۰ صبح تا  ۸ شب است و بازدید از آن می تواند هم برای کوچک ترها و هم بزرگ تر ها، خاطره ای فراموش نشدنی باشد.

موزه توهمات

فارس: باستان شناســان با هدف شــناخت فرهنگ های ادوار 
گذشته انسان بر اساس مطالعه اشیا و آثار کهن به دنبال کشف 
آثار تاریخی هستند که روز به روز با میراث تازه ای از گذشتگان 

خود روبه رو شده و روی آنها تحقیق می کنند.
حفاری از فعالیت های اصلی باستان شناســی بوده که به آنان 
کمک می کند تا از این راه وضع آثار مدفون با همان شــکل و 
حالت که بــر الیه های مختلف قــرار دارد را بررســی کنند. 
متخصصان باستان شناســی در ایران نیز با پژوهش و مطالعه 
درصدد جســت وجوی آثار و اشــیای تاریخی در شــهرهای 

مختلف تاریخی هستند و به آثار ارزشمندی دست می یابند.
کشفیات تاریخی در اصفهان پایان ناپذیر است

اصفهان به عنوان یکــی از تاریخی ترین شــهرهای جهان با 
قدمتی چندین هزار ســاله میراث دار آثاری کهن از دوره های 
مختلف ساســانیان، ســلجوقیان، صفویه و قاجاریه بوده که 

شکوه این آثار همچنان چشم جهانیان را به خود دوخته است.
با انتخاب شــهر اصفهان در دوره صفوی بــه عنوان پایتخت 

 ایران، این شهر از نظر معماری و ساخت سازه های بلندپروازانه 
حکومت صفویان، رونق فراوانی گرفت و در دوره خود از جمله 

شهرهای متمدن و پیشرفته جهان بود.
از این رو ابنیه و آثار باســتانی زیادی در این شهر وجود داشته 
و هر روز که می گذرد بــرگ تازه ای از دفتــر صفویان نمایان 
می شــود به گونه ای که کشــفیات تاریخی به جــا مانده از 

حکومت های مختلف در این شهر پایان ناپذیر است.
کوزه های سفالی و باز شــدن دریچه ای جدید از 

تاریخ
فریدون اللهیــاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری استان اصفهان ســال گذشته از کشف کوزه های 
سفالی مربوط به دوره ســلجوقیان خبر داد؛ قصه از این قرار 
بود که با حفاری های پروژه قطار شهری اصفهان در محدوده 
خیابان چهارباغ و چهارراه تختی، تعدادی از اشــیای سفالی 
تاریخی در عمق زمین کشف و باعث تعطیلی عملیات حفاری 
در این منطقه شد. اللهیاری اشیای کشــف شده را مربوط به 

۸۰۰ تا ۹۰۰ سال گذشته دانســت و خاطرنشان کرد: پیش 
از این نیز هنگام اجرای طرح ایســتگاه های قطار شــهری در 
محدوده چهارباغ و دروازه دولت اصفهان ســازه های معماری 

مربوط به دوره صفوی کشف شده بود.
هنوز آثار زیادی از میراث باستانی در اصفهان به 

جای مانده است
این کشفیات تازه در حفاری های مختلف نشان  می دهد هنوز 
آثار باقی مانده زیادی از میراث باســتانی در اصفهان به جای 
مانده که نســل جدید تا به حال آن را ندیده و کشــف نکرده 

است.
علیرضا صلواتی معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری اصفهان 
هم با اشــاره به کشــف اشــیای تاریخی در محدوده حفاری 
متروی چهارراه  تختی اصفهان گفت: شــهر اصفهان شهری 
تاریخی بوده و طبیعی اســت که در جای جــای آن می توان 
میراث فرهنگی و آثار تاریخی را یافت و با توجه به قدمت این 

شهر آن را »موزه شهر« نامید.
وی افــزود: پیشــروی پــروژه مترو در شــهر اصفهــان از 
حساســیت های ویژه ای برخــوردار بوده و بر همین اســاس 
عملیات عمرانی در محدوده مرکزی شــهر بــه خصوص در 
ایســتگاه متروی میدان امام حســین)ع( و میدان انقالب به 
کندی پیش می رود و دلیل آن دقت نظــر در کنده کاری ها و 
حفاری زمین اســت. معاون حمل ونقل ترافیک شــهرداری 
اصفهــان ادامه می دهد: بــرای ایجاد ایســتگاه های مترو در 
محدوده هــای تاریخی به هیــچ عنوان از حفاری ماشــینی 
استفاده نمی شود تا آســیبی به اشــیای تاریخی وارد نشود. 
عملیات ایستگاه های مترو با حساسیت، دقت ویژه  و به صورت 
دستی توسط نیروی انسانی انجام می شــود تا آسیبی به آثار 

باستانی وارد نشود.
کشــف جدار خارجی بلوار تفرجــگاه تاریخی 

چهارباغ اصفهان
با ادامه رونــد کاوش ها در محور چهارباغ عباســی و در جنب 
پایه های کشــف شــده کاخ جهان نما، جــدار خارجی بلوار 
میانی تفرجگاه چهارباغ اصفهان با همکاری سازمان نوسازی 
و بهسازی شــهرداری و با نظارت کارشناســان ارشد میراث 

فرهنگی استان کشف شد.
فریدون اللهیــاری در این بــاره گفت: با توجه بــه اینکه این 
بلوار قدیمی ترین و یکی از عظیم تریــن تفرجگاه های جهان 
در بیش از 4 سده پیش به شــمار می رود، لزوم کاوش جهت 
کشف ســاختار صفوی این مجموعه منحصر به فرد تاریخی 
احساس می شود. وی افزود: بنابراین هم اینک چندین کارگاه 
باستان شناســی در این تفرجگاه تاریخی فعال هســتند تا از 
این طریق بتوانیم جداره ها، کف فرش ها و ســپس حوض ها 
و راه آب های زیبای صفوی را در این مجموعه بزرگ کشــف 

کنیم.
از مرمت و رطوبت زدایی تا رسیدن به معبری جدید

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان از کشــف معبر زیرزمینی دوران صفوی در مســجد 
تاریخی امام)ره( اصفهان خبر داد و اعالم کرد: با توجه به نیاز 
مرمت بخش شبســتان زمستانی مســجد تاریخی امام)ره(، 
مرمت کنندگان در حین مرمت جهت رفع خطرات ناشــی از 
رطوبت در این مسجد تاریخی به یک معبر زیرزمینی مسقف 

برخورد کردند.
الهیاری ادامه داد: در مرحله نخســت، کارشناسان این اداره 
مشــغول رفع موانع و آماده ســازی این معبــر جهت حضور 
باستان شناسان هســتند تا پس از انجام باستان شناسی های 

کامل کاربری معبر مشخص شود.
 برگ تازه ای از دفتر صفویان 

با توجه به تعدد ابنیه ساخته شده توسط حکومت صفویه باید 
گفت که هر روز ممکن اســت برگ تازه ای از دفتر صفویان در 
اصفهان نمایان شــود و باستان شناسان سرنخ های جدیدی از 
تاریخ را کشــف کنند. طبق اعالم اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان، مطالعات 
پژوهشــی روی این تونل تاریخی توسط باستان شناسان آغاز 
شده و اقدامات تجهیز، آماده سازی و باز کردن دهانه تونل در 
حال انجام اســت. نکته جالب توجه در اصفهان این است که 
باستان شناســان از وجود تونلی رابط میان عالی قاپو و مسجد 
شیخ لطف ا... نیز سخن می گویند؛ اما به گفته کارشناسان اداره 
کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان وجود چنین تونل هایی 
در اصفهان تا زمان کشــف آنها رد می شــود.هنوز تصمیمی 
برای تخلیه و بازکردن مســیر این تونل و معبر تاریخی توسط 
میراث فرهنگی استان اصفهان گرفته نشده، حال باید منتظر 
 ماند تا طی روزهای آینده پــرده از جزییات این حفره تاریخی

 برداشته شود.

با توجه به تعدد 
ابنیه ساخته شده 

توسط حکومت 
صفویه باید گفت که 
هر روز ممکن است 
برگ تازه ای از دفتر 
صفویان در اصفهان 

نمایان شود

اخبار

کشف تدریجی تاریخ نهفته در اصفهان؛

هرروزبرگتازهایازدفترصفویاننمایانمیشود

باستان شناســان مصری موفق به کشــف مقبره 43۰۰ 
ساله ای شــدند که جســد مومیایی فرعونی ناشناخته 
در آن به خاک ســپرده شــده اســت .این دیوار قدیمی 
در منطقه »کوبت« توســط باستان شناســان دانشگاه  

بیرمنگام کشف شده اســت . تاکنون اجساد دو فرماندار 
به نام های»هارکوف« و »هکوئیــب« در این مقبره پیدا 
شده است که متعلق به دوران شــاه »پپی« دوم هستند.

تیم تحقیقاتی اعالم کردند که عملیات حفاری این مقبره 

تا سال آینده ادامه خواهد داشــت. آنها امیدوارند که در 
 دل مقبره بتوانند جســد مومیایی فرعون ناشــناخته را 
بیابند. دکتر »مارتیــن بوماس « از دانشــگاه بیرمنگام 
انگلیس گفــت: »یافته های جدید چشــم انداز جدیدی 
از مراسم تدفین و تشــییع جنازه در گذشته های دور به 
ما  داده اســت که از لحاظ تاریخی هم جالب توجه بوده و 

می تواند موردتوجه تاریخ شناسان دنیا قرار بگیرد.«

مقبره پادشاهی 4300 ساله کشف شد

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2035 | December 26, 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



12
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره  2035  |  دوشنبه  6  دی  1395 |  26  ربیع االول 1438

پیشنهاد  سردبیر:
اینورژن مسبب آلودگی شهرها نیست

خبر

مدیرکل دفتر زیســت بوم های دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: افزایش توتیــا در آب های جنوبی 
کشــور بســیار نگران کننده اســت. داوود میرشــکار 
 مدیرکل دفتر زیســت بوم های دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیست؛ اظهار داشت: در حال حاضر افزایش توتیا 
در جزیره خارک حساسیت بسیاری پیدا کرده، از سال های 
گذشته به دنبال گزارش های مردمی طرح مطالعاتی خود 
را در جهت علل افزایش این خارپوســت آغاز، تا حدودی 
کامل و در فاز نهایی و اصالح گزارش هســتیم. وی  ادامه 
داد: افزایش بی رویه صید ماهی هایی که در قسمت مرجانی 
در جهت کنترل خارپوســتان به ویژه توتیا نقش مهمی 
ایفا می کنند، یکی از نتایج این طرح تحقیقی اســت. وی 
ادامه داد: وقتی صید توتیا افزایش پیدا می کند، این گونه  
فرصت رشد بیشــتری پیدا کرده و آبسنگ های مرجانی 
توان مقابله با این تعداد را از دســت مــی دهند. مدیرکل 
دفتر زیســت بوم های دریایی ســازمان حفاظت محیط 
زیست افزود: گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی یکی دیگر 
از دالیلی اســت که منجر به سفیدشــدگی آبسنگ های 
مرجانی به عنوان دشمن طبیعی توتیا می شوند. میرشکار 
ادامه داد: تقارن سفیدشــدگی آبســنگ هــای مرجانی 
 با تکثیر بسیار توتیا منجر به کاهش ســالمت، قوه و توان 
 آبســنگ های مرجانی شــده و این گونه به علت ناتوانی 
در مقابله، افزایش جمعیت توتیا را رقم می زند. وی افزود: 
قبل از این که آبسنگ مرجانی توانایی الزم برای مقابله را 
به دست آورد و احیا شــود، به دلیل تعدد توتیاها، از سوی 
آن مصــرف و از بین می روند. مدیرکل دفتر زیســت بوم 
های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: 
طی این ماه و ماه آینده نشســتی در بوشهر درباره افزایش 
توتیا و آبسنگ های مرجانی برگزار خواهیم کرد، امیدواریم 
بتوانیم تا هر چه سریع تر با سفیدشــدگی آبسنگ های 
مرجانی و افزایش جمعیت توتیا مقابله کنیم. میرشــکار 
بیان داشت: سه سالی می شــود که توتیا در ایستگاه های 
پایشی دریایی جنوب کشــور دیده می شوند. وی گفت: 
 اســتاندارد بین المللــی جمعیت توتیا در هــر مترمربع 
 از بســتر دریا حدود چهار مورد در نظر گرفته شــده، اما 
در جزیره خارکو برای هر مترمربع بیش از 12 مورد توتیا 
دیده شده است. مدیرکل دفتر زیســت بوم های دریایی 
 دریای خــزر درباره توتیا بیان داشــت: توتیــای دریایی 
از خارپوستان دریای خزر هستند که نقش عمده ای را ایفا 
می کنند، مهم ترین نقش آن هــا کنترل جلبک دریایی 
اســت، چراکه اگر جلبک ها افزایش پیدا کنند، گونه فوق 

با استفاده از جلبک دریایی رشد آن ها را کنترل می کند.

افزایش توتیا در آب های جزیره 
خارکو، نگران کننده است

رییس اداره آزمایشــگاه های محیط زیســت اصفهان گفت: 
 اینورژن به خودی خود مســبب آلودگی کالن شهرها نیست 
و با کاهش منابع آالینده، این پدیده طبیعی تاثیری بر افزایش 

آلودگی درروزهای سرد سال ندارد.
این روزها طبیعت نیز با عوامل آالینده دســت ســاز بشری 
هم سو شــده اند و تنفس در کالن شــهرهای کشور به نفس 

کشیدن در فضای کوچک ماسک ها محدود شده است.
اینورژن یک پدیده طبیعی اســت که روزهای سرد و آفتابی 
شــکل می گیرد و موجب عدم تخلیه آلودگی در شهرها شده 
و بر نفس گیری هوای شهرهای بزرگ اضافه می کند. بر این 
اساس به نظر می رسد باید راهکارهای جدی تری برای کنترل 
آلودگی هوا توسط محیط زیست اتخاذ و ارگان های مختلف 
 نیز به وظایف خــود در این ارتباط به درســتی عمل کنند تا 
در فصل های سرد سال با توجه به وقوع پدیده طبیعی اینورژن، 
کنترل بهتری بر آلودگی شهر داشته باشــیم. در این ارتباط 
بابک صادقیان رییس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان از چگونگی رخ دادن پدیده 
 اینورژن و راهکارها و روش های کنتــرل آلودگی در اصفهان 

به عنوان یکی از آلوده ترین کالن شهرهای کشور می گوید.
 در شــهری مانند پاریــس در طــول هفته های گذشــته 
با وجود راهکارهــای خاص کنترل آالیندگی باز هم شــاهد 

آلودگی شدید هوا بودیم که اینورژن به این امر دامن زد. 
اینورژن چیست و چگونه باعث افزایش آلودگی 

در شهرها در فصل های سرد سال می شود؟
ببینید درحالت طبیعــی تغییرات دمایی بــا افزایش ارتفاع 
محسوس می شود به این معنا که با افزایش ارتفاع باید شاهد 
 کاهش دما باشــیم، اما در فصل های سرد ســال این حالت 
 در برخــی الیه های جوی عکس می شــود به ایــن معنا که 

با افزایش ارتفاع، افزایش دما را شاهد هستیم.
 با توجه به اینکه به شــکل طبیعی هوای گرم به ســمت باال 
جابه جا می شود، در حالت طبیعی آلودگی های سطح شهر نیز 
همراه گرما باال رفته و با جریان عمودی هوا از جو خارج می شود 
و از سویی جریان افقی باد نیز در تخلیه آالینده ها و تلطیف هوا 

به شکل ویژه نقش دارد.
آیا وقوع پدیده اینورژن به معنای این است که ما 

شاهد آلودگی شدید هوا در کالن شهرها خواهیم بود؟

اینورژن یک پدیده طبیعی است که در فصل های سرد سال رخ 
می دهد و مانع تخلیه آالینده ها می شود، اما در واقع این منابع 
آالینده هستند که آلودگی شدید شهرها را در کنار این پدیده 
طبیعی رقم می زنند به نوعی که این پدیده به خوبی در کالن 
شهرهایی مانند تهران، اراک، مشهد و اصفهان در فصل های 
 سرد ســال محســوس اســت. در این میان گرچه اینورژن 
در شهرهایی مانند گلپایگان که نقش صنایع کمتر است نیز رخ 
می دهد، اما به دلیل اینکه منابع انتشار آلودگی کمتر هستند، 

شاهد آلودگی هوا به دلیل وارونگی نیستیم.
بر این اساس اگر تمرکز خود را بر کاهش منابع آالینده متمرکز 
کنیم در زمان وارونگی دمایی مشکلی از نظر  افزایش آلودگی 

وجود نخواهد داشت. 
بر این اســاس با توجه به تولید آلودگی توسط 
صنایع در شهرهای صنعتی مانند اصفهان باید در زمان 
وقوع پدیده اینورژن تمرکز خــود را بر کاهش منابع 
آالیندگی متمرکز کنیم. در این راســتا چه اقداماتی 

انجام شده یا در دست انجام است؟
دســت ما از دخالت در عوامل طبیعی ماننــد اینورژن کوتاه 
است و بر این اســاس باید منابع انتشار را کنترل کنیم. بر این 
اســاس طرح زوج و فرد تردد خودروهــا، کاهش کارخانه ها، 
انتقال کارخانه های کوچک به خــارج از محدوده از اقداماتی 
است که در دستور کار محیط زیست بوده و همچنان در حال 
اقدام است. از سویی در زمان وارونگی دمایی تعطیلی مدارس 
به دو منظور یکی کاهش منابع تولید آالینده مانند خودروها 
و دیگری کاهش تردد افراد حســاس انجام می شود. ذکر این 
نکته ضروری است که انجام کامل  برنامه های کاهش آلودگی 
به زیرساخت های هر کشور بر می گردد و بحث های فرهنگی 
در این راستا بســیار کمک کننده اســت به نوعی که دیگر 
اقدامات می تواند به عنوان تمهید درنظر گرفته شود. اکنون 
یک میلیون خودرو در اصفهان در حال تردد است که۶۰ تا۷۰ 
درصد سواری و تک سرنشین هستند و این در حالی است که 
در شرایط خاص آلودگی، عدم تردد خودروها در شهر می تواند 
در کاهش آلودگی ها بســیار موثر باشــند. از سویی نیازمند 
همراهی بیشتر ارگان هایی مانند شهرداری در زمینه گسترش 
حمل و نقل عمومی، تعمیر خودروهای عمومی دود زا و اصالح 
زیرساخت های الزم برای تعویض خودروهای فرسوده هستیم.

برنامه جامــع کنترل آلودگی هــوای اصفهان 
 تا چه میــزان در کاهش منابع آلودگــی و باالرفتن 

کیفیت هوا در این سال ها نقش داشته است؟
این برنامه سال ۹2 برای اجرا در ســال ۹۳ و ۹۴ برای هشت 
کالن شهر تدوین شد که در 2۹ دیماه ســال گذشته تا آخر 
 ســال ۹۵ تمدید شــد؛ اطالعات و ارزیابی ها نشان می دهد 
با توجه به اینکه از اهداف این برنامــه، افزایش پایدار روزهای 
 ســالم اســت این برنامه در اصفهان به شــکل موفقی اجرا 
شده است به نوعی که در سال های ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵ روند افزایش 

روزهای سالم و کاهش روزهای آالینده را شاهد هستیم.
البته نباید فراموش کنیم که هدف اصلی ما رسیدن به هوای 

سالم نیست بلکه افق افزایش هوای پاک را مدنظر داریم.

ابداع روشی جدید 
برای بازیافت گازهای گلخانه ای

چرایی ورود حیات وحش 
به زیستگاه های انسانی

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نطنز:

چهار شکارچی غیر مجاز در نطنز 
دستگیر شدند

محققــان دانشــگا ایرویــن کالیفرنیا راهــکار موثــری را برای 
تبدیل دی اکســید کربن بــه مونوکســید کربن ابــداع کردند 
که بــه ســادگی مــی تــوان آن را به منظور ســنتز ســوخت 
های زیســتی، تجاری ســازی کــرد. محققــان در این شــیوه 
 مولفه ردوکتــاز آنزیــم نیتروژنــاز را از نوعی باکتری موســوم 
بهAzotobacter vinelandii اســتخراج کرده و مستقیما 
از این باکتری برای تبدیل دی اکســید کربن به مونوکسید کربن 
اســتفاده می کنند. ردوکتاز در فرآیندهای شــیمیایی کاهشی 
نقش کاتالیزور را ایفا مــی کند. آنزیم های نیتروژنــاز در اجرای 
چرخه نیتروژن موثر هســتند. محیط درون ســلولی این باکتری 
برای تبدیل دی اکسید کربن بسیار مناســب است و این ویژگی 
 Azotobacter vinelandii زمینــه را بــرای اســتفاده از 
در مقیاس وســیع به منظور بازیافت دی اکسید کربن جو و تولید 
 انبوه گاز مونوکســید کربن فراهــم می کند. پیــش از این تصور 
می شد، نیتروژناز تنها قادر اســت نیتروژن را به آمونیاک تبدیل 
کند. اما پــس از انجام تحقیقــات مذکور محققان بــه این جمع 
 بندی رســیدند که احتماال می تــوان از محیط درون ســلولی

Azotobacter vinelandii بــرای انجــام فرآیندهــای 
کاهش ســایر ترکیبات نیز بهره بــرد. علت این امــر وجود یک 
مکانیسم حفاظت از اکسیژن و وجود اهداکنندگان فیزیولوژیکی 
 الکترون در ساختار آن اســت. این تحقیقات زمینه را برای کاربرد 
واکنش های درون ســلولی به منظور بازیافت گازهای گلخانه ای 
از اتمســفر و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید سوخت های 
زیســتی فراهم می کند و امکان مقابله بــا دو چالش اصلی فعلی 

یعنی گرمایش جهانی و کمبود انرژی را در اختیار می گذارد.

ورود یک قالده روباه به ساختمانی نیمه ســاز در محله تجریش 
 تهران در روزهای اخیر خبرساز شــده بود. عده ای از شهروندان 
با شــنیدن این گونه اخبار نگران امنیت خود شده و عده ای دیگر 
نیز برای حفاظت از خود به مقابله با این گونه حیوانات می پردازند، 
چرایی ورود حیوانات به داخل شــهرها موضوعی است که رییس 
اداره محیط زیست شهر تهران درباره آن توضیحات و توصیه هایی 
بیان کرده است. محمدحسین بازگیر درباره علت ورود حیوانات 
وحش به محوطه شهری، بیان کرد: منطقه های مسکونی شمال 
تهران با ارتفاعات شمالی پایتخت که زیستگاه های حیات وحش 
اســت، پیوند دارد و مرز مشــخصی بین آنها نیســت، همچنین 
محدوده شمال تهران از گذشــته ها باغ و زیستگاه حیات وحش 
بوده و در حال حاضر نیز ارتفاعات شــمالی شــهر با منطقه های 
 مســکونی مرز مشــخصی ندارد. وی ادامه داد: در فصل زمستان 
به علت یخ زدن زمین و سرد بودن هوا در ارتفاعات، حیات وحش 
 نمی توانند مواد الزم بــرای تغذیه خود را پیدا کــرده، در نتیجه 
به سمت زیستگاه ها و سکونتگاه های انســانی حرکت می کنند. 
رییس اداره محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه زیستگاه های 
حیات وحش و سکونتگاه های انسانی در شمال تهران به یکدیگر 
نزدیک هســتند، گفت: حرکت حیات وحش در فصل زمســتان 
به سکونتگاه های انسانی بدیهی اســت، همچنین خطری برای 
مجموعه های انســانی نــدارد، بنابرایــن از عموم شــهروندان 
می خواهیم با این گونه جانوران که از زیســتگاه های خود خارج 
شــده اند مهربانی کنند تا اقدامات الزم برای انتقال آن ها به محل 

زیست شان توسط دستگاه های مربوطه انجام شود. 
بازگیر در خاتمه با اشاره به اینکه اخیرا یک قالده روباه در شمال 
تهران مشــاهده و به دام افتاد، گفت: از شــهروندان درخواست 
می کنیم اگر با چنین مشــکلی مواجه شــدند، به دستگاه های 
مربوطه اطــالع داده تا با روش هــای اصولی و ایمنــی حیوان را 

زنده گیری کرده و به زیستگاه های اصلی شان منتقل کنند.

 فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان نطنز از دســتگیری چهار نفر 
شکارچی غیر مجاز کل کوهی خبر داد.

ســرهنگ علی بنی آدمی اظهار کرد: شنبه شــب، با مشکوک شدن 
 پلیس راهور نطنز به یک خودروی عبوری، آن را متوقف می کند که 

با بازرسی از خودرو، الشه دو راس کل کوهی کشف می شود.
 وی افزود: عالوه بر کشــف الشــه های کل کوهی، سه قبضه سالح 
ام یک و تعدادی از مهمات این سالح از شکارچیان کشف و ضبط شد. 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نطنز در پایان گفت: با هماهنگی 
 پلیــس راهور با کالنتــری مرکزی نطنــز، هر چهار نفر شــکارچی 

غیر مجاز بازداشت و به کالنتری منتقل شدند.
 الزم به یادآوری اســت، در منطقــه حفاظت شــده کرکس نطنز، 

گونه های جانوری زیادی از جمله کل، بز کوهی، گراز و... وجود دارد.

بازدید پنگوئن ها 
از برج تجارت جهانی نیویورک

یک جفــت پنگوئن آفریقایــی از بلندترین برج هــای نیویورک 
بازدیــد کردند. بر اســاس گــزارش یورونیوز، ایــن دو پنگوئن 
 ســوار بر یکــی از پرســرعت ترین آسانســورهای دنیا شــدند 
 و به طبقه 1۰2 ســاختمان مرکز تجارت جهانی رفتند. » بتی «
 ) Betty ( و » ورن « ) Vern (، از » آکواریــوم جنکینســون «

) Jenkinson’s Aquarium ( در نیوجرســی، به جایی آمدند 
که می توان منظره های شهر نیویورک را به راحتی دید.

ویژه

در حالت  طبیعی 
تغییرات  دمایی 

با  افزایش  ارتفاع 
محسوس  می شود 

به این معنا که 
با  افزایش  ارتفاع 

باید  شاهد  کاهش 
دما  باشیم

رییس اداره آزمایشگاه های اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

اینورژن مسبب آلودگی شهرها نیست
تک سرنشینی۷۰ درصد خودروهای اصفهان

اخبار

دانستنی ها

۱۰ حیوان باهوش دنیا را بشناسید!

باهوش ترین حیوانات دنیا بر اساس نوع توانایی آنها
در فهرست۱۰ گونه جانوری هوشمند جهان قرار گرفته اند.

با این حیوانات آشنا شوید:

۱- شامپانزه ها هوشــمندی الزم را برای 
 اســتفاده از ابزار و همچنین پیدا کردن 
راه حل در مواجهه با مشــکالت پیچیده 
دارند، ضمن اینکه قادر به یاد گرفتن زبان 
اشــاره برای برقراری ارتباط با انسان ها 

هستند.

2- دلفین ها حیوانات بســیار 
 اجتماعــی هســتند و همیشــه 
به صورت گروهی حرکت می کنند 
ضمن اینکه از سیســتم زبانی بســیار 

پیچیده ای نیز برخوردارند.

3- اوراگوتــان هــا 
از فرهنـــگ و نظـــام 

ارتباطـی قـوی برخوردار 
و حتی در حیات وحش قادر 

به استفاده از ابزار هستند.

 4- فیـــل ها بســـیار 
بــا فرهنــگ و از حافظه 
خوبی بـــر خوردار هستند. 
غذای خود را تمیز می کنند 
و می توانند در حیات وحش 
از ابزارهای متعددی استفاده 

کنند.
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5- کالغ هــا بیشــتر در مناطق 
 شــهری زندگی مــی کنند 
و در میــان جمعیــت آنها 
گویش های متعــددی وجود دارد 
ضمن اینکه می تواننــد با یکدیگر 
بازی کنند و همچنین به کالغ های 

دیگر حقه بزنند.

 6-خــوک ها احســاس غم مــی کنند 
و ممکن اســت به ســادگی بی حوصله 
شوند، بسیار اجتماعی و تربیت پذیرند 
 و قــادر بــه دیــدن رویــا هســتند 

و نام خودشان را تشخیص می دهند.

۷- ســنجاب هــا برای 
 زنـــده مانـــدن قــادر 
 به بهــره بــردن از حقه 
و استراتژی های متفاوت 

هستند.

8- کبوترهــا مــی تواننــد 
 صدهـــا تصویـــر را کــه 
 ســال ها پیش دیـــده اند 
به یاد بیاورند، ضمن اینکه 
 مــی تواننــد خودشــان را 

در آینه شناسایی کنند.

9- اختاپوس ها ) هشــت پــا ( می توانند بــازی کنند، 
مشـکالت را حل کنند و در مسیرهای مارپیچ از سیستم 

ناوبری قوی بــر خوردار 
 هسـتند ضمن اینکه 
 از قـــدرت حافظــه 
کوتــــاه مـــــدت 

چشــمگیری بهره 
می برند و حتی 
توانند درب  می 

مربا را باز کنند.

۱۰- موش ها قــادر به پیدا 
کردن مســیرهای میان بر 
هســتند و از قابلیــت پیدا 
کردن مســیر فــرار قابل 

توجهی برخوردارند.
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
ما دیگر در دسترس همدیگر نیستیم

یادم مــی آید وقتــی نوجوان بــودم، آن روزهایی کــه آدم ها 
موبایل و تبلت و لپ تاپ و ماهواره و حتی تلفن های بی ســیم 
هم نداشتند و چیزی هم به اســم ترافیک وجود نداشت، آن ها 
همدیگر را داشــتند. جمعه ها و روزهای تعطیل هر خانواده ای 
بســته به جمعیت و استطاعت شــان دور هم جمع می شدند، 
 با هم غذا مــی خوردند، همدیگــر را می دیدنــد، با هم حرف 
 مــی زدند، بــه هم نــگاه مــی کردنــد، صــدای همدیگر را 
می شنیدند، از حال هم با خبر می شــدند و با هم خوش بودند 
و تفریح می کردند. تفریح سالم و شــاد و مشروع آدم ها همین 
دورهمی ها بــود  یا پیک نیک ها و ســفرهای خانوادگی و خدا 
می داند چقدر خوش می گذشــت. در خانواده ما مرد محترمی 
بود ) و خوشبختانه هنوز هم هســت ( که مجازا اسمش را علی 
آقا می گذاریم. علی آقا هم مثل من و شــما یا هر کس دیگری 
برای خودش خانواده و شغل و مسئولیت و گرفتاری های دیگر 
داشت و هم مثل من و شما شبانه روزش بیست و چهار ساعت 
 بیشتر نبود و او هم مثل همه نیاز داشــت ساعاتی را به خوردن 
 و خوابیدن و کارهای شــخصی بپردازد ولی او یک تفاوت عمده 
با اغلب ما داشت؛ برخالف همه گرفتاری ها که به همه شان هم 

می رسید، همواره به عنوان مشکل گشا در دسترس بود. 
 اگر کســی بیمار مــی شــد و نمی دانســت به کــدام دکتر 
 و بیمارســتان مراجعه کند، به ســراغ علی آقا مــی رفت. او یا 
 می دانســت یا اگر نمی دانســت، پرس و جو مــی کرد، چون 
 می دانســت شــخص بیمار ضعیف و مستاصل اســت و توان 
این کار را ندارد. اگر کسی می خواســت برای فرزندش مراسم 
ازدواج بگیرد، اگر کسی مقروض بود و دستش تنگ، اگر کسی 
با درس خواندن بچه اش مشــکل داشــت، اگر زن و شــوهری 
 دعوا داشتند، یک راســت پیش علی آقا می رفتند. علی آقا دانا 
 و آچار فرانســه فامیل بود. علی آقا نه پولدارتــر از دیگران بود 
 و نه موسسه کاریابی یا کسب اطالعات داشــت و نه با دکترها 

و بیمارستان ها سروسری داشــت و نه در بانک ها پارتی داشت. 
 علی آقا یک معلم ســاده بود و چه بسا می شــد که کاری هم 
 از دســتش بر نمی آمد ولی با این حال همــه اول به او مراجعه 
می کردند و از او امید یاری داشتند. چرا؟ چون علی آقا همیشه 
 در دســترس بود. به کســی نمی گفت نیســتم یا وقت ندارم 
یا کاری از دستم ساخته نیســت. صادقانه و دلسوزانه تالشش 
 را می کرد و بــا در نظر گرفتن وقت و گرفتاری و اســتطاعتش 

از هیچ کوششی مضایقه نمی کرد. 
به همین دلیل حتی وقتی کار نمی شــد و به ثمر نمی رسید، 
شــخص مددجو نه فقط از او دلگیر نمی شــد، بلکــه خود را 
مدویون و ممنون او هم می دانســت، چــون مطمئن بود علی 
آقا ســعی اش را کرده، اما موفق نشده اســت. علی آقا حاال پیر 
 و بازنشسته شده اســت، او بیمار اســت و مثل سابق پر جنب 
و جوش نیســت. ولی با این همه هنوز در خانه اش به روی همه 
باز اســت. هنوز در حد وسعش برای حل مشــکالت دیگران 
تالش می کند، گــر چه به نحــوی دیگر. او همچنــان بزرگ 
فامیل اســت ) هر چند که هرگز به ســن بــزرگ فامیل نبود، 
هنوز هم نیســت ( و همچنان وقتی بزرگ و کوچک به مشکل 
بر می خورند، ســراغ او می روند. او دیگر دســت و پای بیرون 
رفتن و به دنبــال کار مردم دویدن را ندارد. اما ماشــاا... ذهنش 
 هنوز خوب کار می کنــد، عاقل و با تجربه اســت و حاال آدم ها 
از توصیه ها و نصایح او اســتفاده می کننــد و علی آقا همچنان 
 برای همه کس در دســترس اســت. مــا در روزگاری زندگی 
می کنیم که به هزار و یک دلیل روان شناسی و جامعه شناسی 
تصور می کنیم آدم ها هر چه مشــغول تر و پرکارتر باشــند، 
مهم تر و آدم حســابی ترند. وقتی از کســی می پرســی حالت 
 چطور اســت، از پشــت یک چهره به ظاهر شــاکی، با افتخار 
می گوید: » نمی دانی چقــدر گرفتارم، فرصت ســرخاراندن 
ندارم. « حال آنکه به احتمــال زیاد او هم مثل خیلی های دیگر 

کار و زندگی معمولی دارد و چه بسا ساعت ها فرصت پای چت 
نشستن و سریال تماشا کردن هم داشته باشد. 

 ولی بعضا حتــی اگر بیــکار هم باشــد، می گویــد گرفتارم 
و در دسترس هیچ کس حتی خانواده خودش هم نیست. چرا؟ 
چون اگر در دسترس باشــی یعنی کار زیادی نداری پس آدم 
 مهمی نیســتی و از همه بدتر اینکه ناچار خواهی شد خدمت 

بی مزد و مواجب هم برای کسی انجام دهی. 
ما یادمان رفته که مزد حقیقی را خدا مــی دهد، نه خلق خدا. 
 در روزگاری زندگــی می کنیم که ماهــواره و تلویزیون و چت 
و پیامک و استیکر، شده معاشــرت و کس و کار و دورهمی مان. 
هر کدام تنها در اتاقی نشسته ایم ) ما حتی در جمع تنها هستیم، 

چون جسم مان کنار همدیگر است، نه ذهن و فکرمان (.
یک وسیله الکترونیکی جلوی مان گذاشته ایم و دل مان خوش 
است که با آدم های دیگر در ارتباط هستیم. فراموش می کنیم 
کلمات و تصاویری که در دنیای مجــازی، ما را به دیگران وصل 
 می کنند، نه روح دارند، نه احســاس، نه ویژگی. ما همه تبدیل 
به رباط هایی شــده ایم که بی فکر و بی احســاس از یک سری 
الگوها و هنجارهای اجتماعی که هیچ ســنخیتی هم با فطرت 
انسانی مان ندارند، تبعیت می کنیم و دل مان هم خوش است 
که با هم و در دســترس همیم... ما آدم ها سخت تنها شده ایم. 
انسان موجودی اســت نوعی و به زندگی و نزدیکی با همنوعان 
خود نیاز دارد. ما مثل عقاب ها نیســتیم که هــر کدام بتوانیم 
 در قله کوهی ازتنها زندگــی کنیم. ما مثــل پلنگ ها، فیل ها 
 و موجودات نوعی دیگر هســتیم که دور از گله موجودیت مان 
به خطر خواهد افتاد. دانشــمندان کشــف کرده انــد در مغز 
 ما بخشــی وجود دارد که فقط در اثر هم جوشــی و معاشرت 
 با انســان های دیگر فعال می شــود و فعالیت آن بخش مانع 
از ابتال به بیماری آلزایمر می شــود. جالب اســت نه؟ در قدیم 
چنین پدیده ای تا این حد همه گیر نبود. هوش و حواس آدم ها 
 حتی تا دم مرگ به کار فعال بود. بس که در مجاورت و معاشرت 
با هم بودند و از وجود هم تغذیــه می کردند. ما به حضور و نفس 
همدیگر محتاجیم و این را هم مثل باقی فطریات مان ) مثل نیاز 

به احساس حضور خدا ( فراموش کرده ایم. 
 در روزگاری زندگــی می کنیم که بی هیچ شــرمندگی دیگر 
در دسترس همدیگر نیستم و این برای مان امری طبیعی شده 
 است. متقاعد شده ایم که مشــکالت دیگران ربطی به ما ندارد 
و ما به عنوان انســان، وظیفه ای در قبال همدیگر نداریم. البته 
برای اینکه وجدان مان نق نزنــد، هنوز برخی تعارف ها را حفظ 
 کرده ایم: » آقا ما در خدمتیم. هر کاری داشــتید خبر بدهید «،

» آقا لب ترکنی آمده ام «، » آقا برای شــما نکنیــم، برای کی 
بکنیم « و حرف هایی از این دســت. اما وقتی کســی مشکلی 
 دارد و به ما مراجعه می کند که الجرم هم باید از طریق اینترنت 
 و موبایل و پیامــک با ما تمــاس بگیرد، صدای بی احســاس 
 و غریبه ای می شــنود که می گوید: » مشــترک مــورد نظر 
 در دسترس نیست « یا پیامکش بی پاسخ می ماند و حتی تیک 
نمی خورد، یعنی طرف مقابل آن را حتی نخوانده است. ما دیگر 
در دسترس همدیگر نیستیم، همان طور که سالمت و شادی هم 

به مرور دارند از دسترس مان دور می شوند یاد آن روزها به خیر.

تصمیماتی که در دهه30 زندگــی می گیرید، می تواند 
اثرات بلند مدتی بر زندگی شما بگذارند.

ممکن است فرصت هایی را از دست بدهید که هیچ گاه 
در زندگی به دست نمی آیند. 

به همین دلیل مــا در اینجا بزرگ ترین اشــتباهاتی را 
 که افراد در این دوره از زندگی خود مرتکب می شــوند، 

برای تان آورده ایم.
 آرزوهای شغلی تان را نادیده می گیرید

افــراد در دهه20 زندگــی خود معموال شــغل هایی را 
انتخاب می کنند که عالقه ای به آنها ندارند، اما پیش از 

آن که بفهمند، می بینند در دام آن گیر افتادند. 
 اگر می خواهیــد در زمینه مورد عالقه خــود کار کنید، 
این را بدانید که هر چه سن و مسئولیت شما بیشتر شود، 

ایجاد تغییرات زندگی نیز سخت تر خواهد شد.
به کار خود بیش از خانواده و دوستان اهمیت   

می دهید
خود را وقف کار نکنیــد. از لحظات خــوب تان خاطره 
بسازید. هر چه سن تان باالتر رود، برقراری ارتباط های 

عمیق با دیگران برای تان سخت تر خواهد شد.
عوامل منفی را از خود دور نمی کنید

برخی فکر می کنند ریســک کردن و گرفتن تصمیمات 
جسورانه، متعلق به دهه20 زندگی است.

 اما بدانید که ســن، بهانه خوبی بــرای ادامه ارتباطات، 
 دوســتی یا شــغلی که تمام اشــتیاق و انرژی شما را 

می گیرد، نیست.
 » نه « گفتــن به دیگــران، کارهــا و تعهداتــی را که 

با ارزش های زندگی شما جور در نمی آید، بیاموزید.

 - دســت از جنگ با خودت بــردار، به انــدازه کافی ظلم 
تو این دنیا هست، اوضاع را با قربانی کردن خودت از این که 

هست بدتر نکن. 
- کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است. 
- بهتر است کسی را بخواهی و نداشته باشی، تا اینکه او را 

داشته باشی و نخواهی!
- حقیقت را با بی طرفی مطلق و با روحی آزاد از هر گونه 

تعصب جستجو کنید. 
- ایمان یعنی برداشتن قدم اول حتی وقتی تمام مسیر را 

نمی بینی. 
- وظیفه کشتی دریانوردی نیست، ورود به بندر است. 

انرژی مثبت 

هایالیت 

حرف هاي گفتني

یگانه راه دوست یابی آن اســت که در اظهار دوستی پیش قدم شوی.
وقتی که تو نیســتی رودخانه ای از غم و اندوه در رگ های من جاری 

است.
لبخند زیبا ترین و ارزان ترین آرایش چهره است.

در زندگی امید را از کسی ســلب نکن شاید تنها چیزی باشد که دارد.
شیطان شما را از فقر می ترساند و به کار زشت وا می دارد.

کسی آمدن عشق را نمی بیند، اما از رفتنش همه خبردار می شوند.

موفقیت

پیدا کردن بزرگ ترین ترس ها و مقابله با آنها 
این کار هر روز می تواند صورت پذیرد. همه چیزهایی که از آنها ترس 
دارید و ناراحت تان کرده و فضای نامنــی را برای تان ایجاد می کنند، 
پیدا کنید و یکی یکی به مقابله با آنها بپردازید. با صدای بلند برای خود 
تکرار کنید که کدام یک از این موارد منشا غیر عقالنی دارد، کدام شان 
 جدی است یا اینکه می تواند جدی باشــد. پس از آن دقت کنید که 
می توان با راه های خاص به مقابله با هر کدام از آنها پرداخت. خودتان 
را قانع کنید که شــما به اندازه کافی برای غلبه بر این مشکالت قوی، 

باهوش هستید و کم کم خود را از این فشارها رها کنید. 
در این صورت می توانید چگونه مقابله کرد با چالش ها را فرا بگیرید.

تمیز و مرتب کردن منزل 
 برخی افراد به اندازه ای نامرتب و کثیف هســتند کــه گویی دزدانی 

در حال فرار هستند و بیم به زنجیر کشیده شدن آنها می رود. 
تمیز کردن اتاقی که شــما اکثر زمان تان را در آن می گذرانید امری 
 ضروری اســت. پس ســطل زباله تــان را خالی کنید، آشــغال ها را 
دور بیندازید، اجازه دهید هوای اتاق عوض شود، هر چیزی را سر جای 

خود قرار دهید، گردگیری کنید و کمد لباس ها را مرتب کنید. 
یک خانه مرتب و تمیز احساس بهتری برای انجام کارهای تان به شما 

می دهد و شما را با انگیزه و کارآمد نگه می دارد. 
خریدن لباس های جدید و جذاب 

آراسته به نظر رسیدن حس خوبی به انســان می دهد و لباس خوب 
پوشیدن یکی از راه های آراسته به نظر رسیدن است.  

اگر شما سلیقه مناسبی ندارید، سراغ کســی بروید که سلیقه خوبی 
دارد و بتواند لباس های مناسبی پیشــنهاد کند که شما را به بهترین 

وجه نمایش می دهند، به آنچه که پوشیده اید اعتماد کنید. 
اگرشما به جای برند به دنبال کیفیت باشــید، می توانید لباس های 
بسیار خوبی را در حراجی ها، با قیمت های مقرون به صرفه پیدا کنید. 

کارهای ساده ای که زندگی شما را 
بهبود می بخشند ) 5 (

اشتباهاتی که در دهه 30 
زندگی انجام می دهیم!
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شیوانا را به دهکده ای دور دست دعوت کردند تا برای آنها دعای 
باران بخواند. همه مردم ده در صحرا جمع شــده بودند و همراه 
 شیوانا دست به دعا برداشــتند تا آسمان بر ایشــان رحم کند 

و باران رحمتش را بر زمین های تشنه ایشان سرازیر کند. 
 اما ســاعت ها گذشــت و بارانی نیامد. کم کم جمعیت از شیوانا 

و دعای او ناامید شدند و لب به شکایت گذاشتند.
 یکی از جوانان از البالی جمعیت لب به ســخره گشــود و فریاد 
 زد: » آهای جناب اســتاد معرفت! تو به شــاگردانت چه منتقل 
 می کنــی! وقتی نمــی توانی از دعایــت، باران بســازی حتما 
از حرف هایت هم نتیجه ای حاصل نمی شــود. « عده زیادی از 

جوانان و پیران حاضر در جمع نیز به جوان شاکی پیوستند و لب 
به مسخره کردن شیوانا باز کردند؛ اما استاد معرفت هیچ نگفت 
و در سکوت به تمام حرف ها گوش فراداد. سپس وقتی جمعیت 
خسته شدند و سکوت کردند به آرامی گفت: » آیا در این دهکده 

فرد دیگری هم هست که به جمع ما نپیوسته است!؟ «
همان جوان معترض گفت: » بله! پیرمرد مســت و شــرابخواره 
 ای اســت که زن و فرزندش را در زلزله ده ســال پیش از دست 
داده است و از آن روز دشــمن کائنات شده است و ناشناختنی را 

قبول ندارد. «
شیوانا تبســمی کرد و گفت: » مرا نزد او ببرید! باران این دهکده 
در دست اوست! « جمعیت متعجب پشــت سر شیوانا به سمت 
خرابه ای که پیرمرد دشمن ناشناختنی در آن می زیست، رفتند. 
در چند قدمی خرابه پیرمرد ژولیــده ای را دیدند که روی زمین 

خاکی نشسته و با بغض به آسمان خیره شده است.
شیوانا به نزد او شتافت و کنارش نشست و از او پرسید: » آسمان 

منتظر است تا فقط درخواست تو به سوی او ارسال شود. چرا لب 
به دعا باز نمی کنی؟! « پیرمرد لبخند تلخی زد و گفت: » همین 
آســمان روزی با خراب کردن این خرابه بر ســر زن و فرزندانم 
 مرا به خاک ســیاه نشــاند. تو چه می گویی؟! « شــیوانا دست 
 به پشــت پیرمرد زد و گفت: » قبــول دارم که مــردم دهکده 
در این ده سال با تنها گذاشتن تو و واگذاشتن تو به حال خودت، 
خویش را مستحق قحطی و خشکســالی کرده اند. اما عزت تو 
در این سرزمین نزد همه، حتی از من شــیوانا، هم بیشتر است. 
 به خاطر کودکان و زنانی که از تشــنگی و قحطــی در عذابند، 
ناز کشــیدن ناشــناختنی را قبول کن و درخواســتی به سوی 

بارگاهش روانه ساز! «
پیرمرد اشــک در چشــمانش حلقه زد و رو به آســمان کرد و 
 خطاب به ناشــناختنی گفــت: » فکر نکن همیشــه منت تو را 

 می کشــم! هنوز هــم از تو گلــه مندم! امــا از تو مــی خواهم 
به خاطر زنان و کودکان گرســنه این ســرزمین ابرهایت را به 
 سوی این دهکده روانه کن! « می گویند هنوز کالم پیرمرد تمام 
نشده بود که در آســمان رعد و برقی ظاهر شــد و قطرات باران 
باریدن گرفتند. شــیوانا زیر بغل پیرمرد را گرفــت و او را به زیر 
ســقفی برد و خطاب به جمعیت متعجب و حیران و شــرم زده 
گفت: » دلیل قحطی این دهکده را فهمیدید! در این سال های 
باقی مانده ســعی کنید، قدر این پیرمرد و بقیه آسیب دیدگان 
 زمین لرزه را بدانید. او برکت روســتای شماســت. سعی کنید 
تا می توانید او را زنده نگه دارید. « سپس از کنار پیرمرد برخاست 
 و به ســوی جوانی که در صحــرا به او اعتراض کــرده بود، رفت 
و در گوشش زمزمه کرد: » صحنه ای که دیدی اسمش معرفت 

است. من به شاگردانم این را آموزش می دهم! «

سودوکو

شیوانا و معرفت

راه های برتر برای ایجاد موفقیت، 
رضایت و آرامش در زندگی

به مشروطه اش رسید

 زندگی، اعمالی اســت که بین زمانی که پــا به این دنیــا می گذاریم 
و زمانــی که از ایــن دنیا می رویــم، انجام مــی دهیم. فقــط یک بار 
شــانس آن را داریــم و باوجود آنچه بقیــه مردم ممکن اســت تصور 
کنند، این خود ما هســتیم که بایــد تصمیم بگیریم بــا آن چه کنیم.

 زندگی با ســاعت ها و دقیقــه ها اندازه گیــری نمی شــود. باید آن را 
با خاطرات و لحظات سنجید. 

وقتی این جمله را خواندید چه حسی پیدا کردید؟
زندگی یا برای مــا اتفاق مــی افتد یا مــا آن را به چنگ مــی آوریم. 
 در اینجــا راه هــای عالــی برای بــه چنــگ آوردن زندگی و شــروع 

به زیستن در آن را به شما معرفی می کنیم.
1- بــرای طلب کــردن زندگی بــه خودتان اجــازه دهید. درســت 
اســت، اجازه بدهید. شما تنها کســی هســتید که می تواند تصمیم 
بگیرد کــه مســئول زندگیش باشــد. بااینکه شــاید به نظر برســد 
 نباید ایــن کار را بکنیــد، اما ایــن ویرایشــگرهای درونی تــان، آن 
ضبط صوتی که مدام بایدها و نبایدها و قوانینی که به شما تعلق ندارد را 

به شما گوشزد می کند را خاموش کنید.
2- زندگی کــردن را بــرای خودتان تعریــف کنید. بــه آن اندازه ای 
 که به نظر می رســد، ســخت نیســت. فقط کافی اســت خودتان را 
در پایان زندگی تان تصویر کنید که به عقب نگاه می کند. دوست دارید 

در آن زمان خودتان را چطور توصیف کنید؟
3- دســت از زندگــی کــردن در آینــده برداریــد. هــر زمــان که 
 گفتید » یــک روز « یا » هــر زمان وقت کــردم اینکار را مــی کنم «، 
 از خودتــان بپرســید، » چرا اآلن نــه؟ « به ایــن جمله فکــر کنید: 

» همیشه می خواستم، اما هیچ وقت اینکار را نکردم. « 
کارهایی که همیشه دوست داشتید را انجام دهید، همین امروز، همین 
اآلن. هر روز صبح، زندگی تان را انتخاب کنید. هر روز برای انجام کاری 

در آن روز برنامه ریزی کنید که احساس زنده بودن به شما دست دهد.
 4- دور و اطراف تــان را با آدم هایی پر کنید کــه از زندگی کردن لذت 
 می برنــد. آنهــا مطمئنــا فهمیده انــد چطــور باید زندگــی کنند 

و از زندگی کردن لذت ببرند. چرا نباید با این آدم ها بگردید؟

ضربالمثلتلنگریبرروح

این ضــرب المثل کنایــه از این اســت که طــرف مورد بحــث برخر 
 مراد ســوار شــده اســت و چون دیگر کاری نــدارد، بنابرایــن دم فرو 

بسته است و سکوت اختیار کرده است.
 در آن موقــع که افــکار و احساســات آزادی خواهی ملت ایــران بر اثر 
 و حشــر و نشــر با ملــل غــرب بیــدار شــده بــود و آزادی خواهان 
 از هر طرف قیام کرده بودند، معدودی ســودجو که به دنبال بازار آشفته 
 مــی گشــتند، خــود را در جرگــه آزادی خواهــان جــای دادنــد 
 و در مشــروطه خواهی بــه اصطــالح معــروف، کاتولیک تــر از پاپ 
شــده بودند. به قول حاج میرزا یحیی دولت آبادی، این عده که شمشیر 
اســتبداد را در زیر عبا و ردای مشــروطه بســته اند، در روز یار مشروطه 
خواهان و در شب غم خوار مستبدین هستند و هر چه نقمت بر این ملت 

برسد از این جماعت است که در هر لباس جلوه گرند. 
 رفته رفته کار مبارزه و انقالب باال گرفت و سنگرهای مخالفان، یکی پس 

از دیگری به دست آزاد مردان صدر مشروطیت افتاد.
  در چنین مواقــع که تصور هیــچ گونه دغدغــه و نگرانــی نمی رفت 
و مخالفــان را یأس و نگرانــی فوق العاده ای دســت داده بــود، آن عده 
افــراد از فرصت اســتفاده کــرده پس از تحصیــل مال و منــال کافی 
که عنایــت مقصود و کمــال مطلوب آنان بود به گوشــه عزلــت و انزوا 
 خزنده آن چنــان خاموش شــدند کــه گویی اصــال واقعــه ای روی 

نداده است. 
ســکوت و انزوای نــا به هنــگام این عده اگــر چه بر تحقــق آمال ملی 
ایرانیــان تاثیــری نداشــت، زیرا مشــروطیت بــه ثمر رســیده، کاخ 
اســتبداد ســرنگون شــده بود ولی همین عمل و اقدام غیــره منتظره 
 آن عــده فرصــت طلــب ، در کنــدی پیشــرفت انقالب مشــروطه 
 بی تاثیر نبوده است و مشروطه خواهان راســتین را تا مدتی دچار بهت 
و ســرگیجه کرده بــود. بــاری چون هــدف ایــن عده در تشــریک 
مســاعی بــا آزادی خواهــان صــدر مشــرطیت در واقع مشــروطه 
دیگری بــود که بــا خواســته مشــروطه خواهــان واقعــی منافات 
 داشــت، بنابرایــن پــس از آنکــه بــه مشــروطه خــود رســیدند 
و نایــره هوس هــا و تمایــالت نفســانی خویــش را بــه زالل حطام 
 دینــوی اطفــا کردنــد، راه خــود گرفتــه و هر یــک از گوشــه ای 

فرا رفتند.

کاریکاتور

یاد آن روزها بخیر!

ما دیگر در دسترس همدیگر نیستیم
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پیشنهاد سردبیر: 
ُحسن ختام با برد ششم؟

فضای مجازیک

تا آغاز تعطیالت نیم فصل برای بازیکنان ذوب آهن هنوز چند روز دیگر 
باقی است و در این فاصله تیم اصفهانی باید دو دیدار مهم دیگر را پشت 
سر بگذارد که اولی در چارچوب هفته پایانی دور رفت لیگ شانزدهم 
اســت و دومی از مرحله نیمه نهایی جام حذفی. بــا این برنامه، جری 
بنســون هم از جمله بازیکنان خارجی است که باید شب کریسمس 
خود را دور از وطن و در ایران سپری کند. طبیعتا خانواده این مهاجم 
هندوراســی که همراه او در اصفهان زندگــی می کنند هم این مورد 
شامل حالشان می شود.اخیرا تصاویری در صفحه خانوادگی بنسون 
منتشر شده است که پســر کوچک آنها را در کنار درخت کریسمس 
و هدایای آن نشان می دهد. جالب آنکه برندن طاقت نیاورده و هدیه 

کریسمس خود را یک روز زودتر از موعد مقرر باز کرده است.

شجاع خلیل زاده یکی از ســوژه های اصلی نقل و انتقاالت تابستانی 
گذشــته بود. این بازیکــن که پــس از اتمام خدمت ســربازی در 
تراکتورسازی باید برای سپری کردن باقی مانده مدت قرارداد خود به 
سپاهان بازمی گشت همزمان با پیشنهادی جدی از سوی پرسپولیس 
هم مواجه شــده بود تا اینکه باالخره قرارداد خود را تا پایان فصل با 
باشــگاه اصفهانی تمدید کرد. با اینکه تصور می شــد پس از تمدید 
قرارداد خلیل زاده با ســپاهان حرف و حدیث ها دربــاره انتقال این 
مدافع میانی به پرسپولیس دست کم تا نقل و انتقاالت تابستانی آینده 
پایان خواهد پذیرفت؛ اما اینگونه نبود زیرا هنوز پرونده دور رفت لیگ 
برتر به پایان نرسیده و نقل و انتقاالت زمستانی رسما آغاز نشده این 

موضوع بار دیگر به سوژه رسانه ها بدل شده است. 

کریسمس خانواده بنسون 
در اصفهان

پرسپولیسی ها دست بردار شجاع 
نیستند

مستطیل سبز

قبل از آنکه مأموریت دشــوار ذوب آهن برای راهیابی به 
دیدار پایانی جام حذفی آغاز شــود تیم اصفهانی در بازی 
بیرون از خانه بــا پدیده تالش می کند تا ضمن کســب 
ششمین پیروزی متوالی خود در لیگ برتر مجددا فاصله 
امتیازی اش با قهرمان نیم فصــل را کاهش دهد و البته به 
شــرط شکســت تیم دوم حتی به نایب قهرمانی برسد.  
سبزپوشان اصفهانی پس از گرفتن جواز حضور در مرحله 
نیمه نهایی جام حذفی و پیش از آنکــه تالش خود برای 
راهیابی به فینال این رقابت ها را آغاز کنند در این فاصله 
یک مأموریت مهــم دیگر هم دارند و آن اینکه با کســب 
حداکثر امتیازات مســابقه فاصله با صــدر را بار دیگر به 
حالت قبل از آغاز مسابقات هفته پانزدهم برگردانند. سد 
آنها در این راه پدیده مشهد اســت که به نوبه خود در این 
دیدار خانگی سعی می کند تا بیشترین امتیازات ممکن 
را به دســت آورد. ذوب آهن و پدیده در شرایط متفاوتی 
به هم رســیده اند. تیم اصفهانی هر پنج بازی اخیر خود 
در لیگ برتر را با برد پشــت سر گذاشته و نماینده مشهد 
در 2 بازی آخرش برابر ســرخابی های پایتخت بازنده از 
زمین خارج شــده اســت. باید دید آیا ذوب آهن با کسب 
ششمین برد متوالی خود سومین شکســت پیاپی را به 
پدیده تحمیل می کند یا خیر. با توجه به برتری روز جمعه 
پرسپولیس برابر دیگر نماینده مشهد که منجر به قهرمانی 
تیم پرطرفدار پایتخت در نیم فصل شد شاگردان مجتبی 
حسینی چاره ای جز تداوم بخشیدن به روند بردهای پیاپی 
خود ندارند. به عبارت دیگر، دیدار بیرون از خانه برابر پدیده 
فرصتی است تا سبزپوشــان اصفهانی عقب ماندگی خود 
نســبت به صدر جدول را بار دیگر به پنــج امتیاز کاهش 
دهند. هرچند ذوب آهن به واســطه تفاضل گل خوبش 
حتی با یک تســاوی نیز جایگاه ســومی خود را از پیکان 
پس خواهد گرفت؛ اما هر نتیجه ای به غیر از برد این تیم 
را از کورس قهرمانی دور خواهد کرد. مسلما ذوبی ها پس 
از پیروزی بزرگشان برابر پرسپولیس که منجر به کاهش 
فاصله امتیازی آنها با صدر جدول شــد هیچ عالقه ای به 
بزرگ تر شدن دوباره این شکاف ندارند. در مقابل، شاگردان 
رضا مهاجری که پس از دیدارهای دشوارشان در سه هفته 
اخیر برابر تیم های مدعی و پرطرفدار از میانه های جدول 
به تدریج به رده های پایینی نقل مکان کرده اند امیدوارند 
تا قبل از بســته شــدن پرونده دور رفت به وضعیت خود 
سروســامان دهند. آخرین رویارویی دو تیم در مشــهد 
به هشــت ماه پیش و زمانی بازمی گردد که ذوب آهن با 
تک گل مهدی رجب زاده از روی نقطه پنالتی میزبان خود 

را شکست داد.

ذوب آهن به دنبال پیروزی پیش از تعطیالت؛

ُحسن ختام با برد ششم؟

در کنار تمامــی مزیت های فــراوان این ارتبــاط مجازی، 
فوتبالیست ها به عنوان بخش کوچکی از چهره های برجسته 
هر جامعه ای، در صورت ناآشــنایی و نابلد بودن در استفاده 
از این پدیده همه گیر، موجب ایجاد حاشیه هایی می شوند 
و این اتفاقات را عالوه بر فضای مجازی، بــه زندگی واقع و 
دنیای فوتبال هم بســط می دهند. تمامی ایــن اتفاقات در 
نهایت می تواند روی کیفیت بازی یک فوتبالیست در زمین 

فوتبال هم تاثیر بگذارد.
فوتبالیست های ایرانی و معضلی به نام فضای 

مجازی
در ایران نیز هواداران و چهره های ورزشــی و فوتبالی برای 
صحبت با هواداران و عالقه مندان خــود از قافله تکنولوژی 
 و فضای مجازی عقب نمانده اند و هر فوتبالیســت نســبتا

 پر طرفــداری روزانه بخشــی از زمان خــود را  معموال  به 

ارتباط با طرفدارانش صرف می کند. نکته قابل توجه درباره 
مطالب منتشر شــده این اســت که عمده این سخنان  به 
عشق و عالقه  بازیکن مورد نظر به هوادارانش و حتی درباره 
عملکرد تیم مورد نظرش، شــرایطش و حتی تیم رقیب و 
هوادارانش اختصاص می یابد که بازیکنــان ایرانی را با یک 
مشکل مواجه می کند. ساعت و زمان حضور بازیکنان ایرانی 
در شبکه های مجازی به ویژه اینســتاگرام هم همواره جزو 
موارد مورد بحث بوده و حتی بازیکنی در فاصله 24 ساعت 
مانده به بازی تیمش در یک دیدار حساس، تا پاسی از صبح 
در این شبکه های اجتماعی به ســر می برد و با جا گذاشتن 
اثری از حضورش، چوب انتقــادات را هم به جان می خرد و 
شاید یکی از عوامل افت فنی در بازی بعد هم نداشتن تمرکز 
و استراحت کافی بازیکن به دلیل سرگرمی در فضای مجازی 
باشد؛ اما در فوتبال اروپا، باشگاه ها و تیم های اروپایی البته در 

کنار توجیه بازیکنان خود، جرائمی را هم برای بازیکنانی که 
بعد از ساعات خاصی در شبکه های مجازی مشغول شوند، 
در نظر می گیرند و هواداران کمتر شاهد وب گردی بازیکنان 
اروپایی بعد از نیمه شب در شبکه های ارتباط جمعی مجازی 
هســتند. مورد دیگر بازیکنــی که به منظــور برانگیختن 
احساســات هواداران خودش و تیمش، به ابراز عالقه برای 
تیم خود می پردازد و طوری وانمود می کند که زندگی بدون 
تیم فعلی اش معنی ندارد. زمانی هم که هوس جدایی را در 
سر می پروراند، برای پاســخ به اعمال گذشته اش در فضای 
مجازی اقدام به متهم کردن افــراد مختلف می کند که این 
هم از دیگر تبعات فضای مجازی اســت. اشتبا هاتی امالیی 
و ساختاری در نگارش مطالب توسط ورزشکاران ایرانی در 
فضای مجازی هم به یک امر روزمره در شبکه های اجتماعی 
تبدیل شده است و عمدتا دست مایه شوخی و خنده در بین 

هواداران و کاربران می شود. 
بازیکنان خارجی چه می کنند؟

با بررســی ســاده حضور بازیکنانی مانند رونالدو، مســی، 
ابراهیموویــچ و ... می تــوان متوجه حضور متفــاوت این 
بازیکنان در شــبکه های اجتماعی در مقایســه با بازیکنان 
شاغل در ایران شد. برای مثال کریســتیانو رونالدو به طور 
معمول، روزانه حتی تــا چهار  پیام هــم در فضای مجازی 
منتشــر می کند؛ اما به طور میانگین درصــد باالیی از این 
نتایج متعلق به تمریناتش اســت که تنها در یک یا دو کلمه 
هواداران خــود را در جریان وضعیتــش می گذارند که آنها 
معموال پیش پا افتاده ترین اتفاقات است.دیگر ستاره جهان 
فوتبال یعنی، لیونل مسی که به مراتب حضور کمرنگ تری 
نســبت به رقیب خود یعنی رونالدو در فضای مجازی دارد، 
نهایتا به پیــروزی تیم خود در فالن بازی اشــاره می کند و 

هیچگاه هم به تیم رقیب بی احترامی نمی کند.
ایرانی های عالقه مند چه کنند؟

چه بســا که اگر فوتبالیســت های ایرانی در کنار تقلید از 
ورزشــکاران حرفه ای بــرای نزدیکی به طرفــداران خود، 
نحوه اســتفاده و ارتباط ایــن ورزشــکاران را هم آموزش 
می دیدند، خیلی کمتر از شــرایط فعلی دچار حاشــیه ها 
و اتفاقات فضای  مجازی می شــدند. گویا فقط آشــنایی با 
کاربرد سخت افزار الزم برای حضور در فضای مجازی کافی 
نیست و فوتبالیست های ایرانی ابتدا باید با نحوه فعالیت در 
آن آشــنا شــوند تا هم خود و هم دیگران را درگیر اتفاقات 
عجیب نکنند. شــاید این اتفاقات و ناشی گری تعداد زیادی 
از بازیکنان ایرانی در استفاده از شبکه هایی نظیر اینستاگرام 
باشد که باعث شــده بعضی از مربیان به طور کل استفاده از 
اینستاگرام را برای بازیکنانشان ممنوع کنند. البته در میان 
ورزشکاران هم هستند، بازیکنانی که از محبوبیت خود در 
شبکه های اجتماعی برای مطرح کردن مشکالت اجتماعی 
مردم هم اســتفاده می کنند و این نوعی مدرن از کارکردی 
است که شبکه هایی چون اینستاگرام در اختیار ورزشکاران 
قرار می دهند امــا در ایران تنها بخش کوچکــی از جامعه 

ورزشکاران از آن استفاده می کند.

درحاشیه

اینستاگرام بالی جان فوتبال ایرانی

گویا فقط آشنایی با 
کاربرد سخت افزار 

برای حضور در 
فضای مجازی 
کافی نیست و 

فوتبالیست های 
ایرانی ابتدا باید با 

نحوه فعالیت در آن 
آشنا شوند تا هم 

خود و هم دیگران 
را درگیر اتفاقات 

عجیب   نکنند

نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در جوامع، موجب نزدیکی و افزایش ارتباط بیش از حد آنها با چهره های معروف نظیر 
سیاست مداران، هنرمندان، ورزشکاران و ... شده و هواداران به طور مستقیم با چهره های محبوب خود در ارتباط قرار 
گرفته اند و چهره های برجسته از وجود چنین امکانی استقبال کرده اند و آنها هم بدون هیچ واسطه ای طرفداران خود را 

در جریان جزئی ترین کارهای روزانه خود قرار می دهند.
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پیشنهاد سردبیر: 
یک قطعه غربت...

شورا

عصر روز شــنبه، رییس مجلس اســتان ذی قار عراق، به همراه 
هیئتی از مســئوالن شــهری و پارلمانی این اســتان، با رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان در ســاختمان شورای شهر دیدار 

و گفت وگو کردند.
رضــا امینی رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان، ضمن 
ابراز خوشــحالی از دیدار با هیئت عراقی اظهار کرد: بر اســاس 
فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( امروز وحدت میان 

کشورهای مسلمان از هر زمان دیگری بیشتر احساس می شود.
تسریع آبادانی شهرها پس از تشکیل شوراها 

وی با اشاره به اینکه شــوراها 20 ســال پس از پیروزی انقالب 
تشکیل شد، معتقد است: تشکیل شوراها باعث توسعه و آبادانی 
شهرها شده اســت چراکه در این نهاد، مردم برخالف نهادهای 
باالدستی مثل دولت، به صورت مســتقیم با مسئوالن در ارتباط 

هستند.
امینی با اشــاره به اینکــه از زمان فعالیت شــوراها 18 ســال 
می گــذرد، گفت: یک هزار و 270 شــورا با 110 هــزار عضو در 
کشور فعالیت می کنند؛ در شورای شــهر اصفهان نیز 21 نفر با 

رای مستقیم مردم فعال هستند.
وی عنوان کرد: تعداد کمیسیون های شــوراهای اسالمی شهر 
بر اساس شرایط ســاختاری هر شــهر تعیین می شود و شورای 
اسالمی شهر اصفهان، دارای 5 کمیســیون اقتصادی، عمرانی، 

حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری است.
رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه اولین 
مسئله برای پیشرفت شــهر، ارائه خدمات شهری است که اولین 
گام برای اجرای آن،  تبدیل شــدن نظافت در شــهر به فرهنگ 
اســت، ادامه داد: طبق قانــون 30 هزار تومان جریمــه و 3 ماه 
حبس برای گذاشتن زباله در مکان و زمان نامناسب و 180هزار 
تومان جریمه برای انداختــن آب دهان در معابر تعیین شــده 
است؛ اما این قوانین بیشــتر جنبه پیشگیرانه دارند چراکه اغلب 

شهروندان، نظافت شهری را رعایت می کنند.
به گفته وی، اصفهان از نظر جمعیت، ســومین شهر ایران پس از 
تهران و مشهد است و بیش از 90درصد هزینه های شهر ازطریق 
پرداخت های شــهروندان به صورت درآمدهای متمرکز تامین 

می شود.
امینی با اشــاره به اینکــه 200 محله در مناطق 15 گانه شــهر 
اصفهان وجــود دارد و آنچه بیــش از هرمســئله دیگری مردم 
اصفهان را آزار می دهد، آلودگی هواســت، گفــت: در این رابطه 
مدیریت شــهری اصفهان، تامین امکانــات و نیازهای مردم در 
همان محله به منظور کاهش ســفرهای غیرضروری در شــهر و 
فرهنگ سازی شهروندان برای کاهش اســتفاده از خودروهای 
شخصی و اســتفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی را به عنوان دو 

تصمیم راهبردی در نظر گرفته است.
به گفته وی هر موتورســیکلت بنزین ســوز معادل 8 خودروی 
بنزینــی آلودگی تولیــد می کند کــه در همیــن رابطه، طرح 
جایگزینی موتورســیکلت های برقــی با موتورســیکلت های 
بنزین سوز، در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته و به زودی 
5 هزار دســتگاه موتورســیکلت برقی در اختیار شهروندان قرار 

می گیرد.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه مادی ها را رگ های 
حیاتی شــهر دانســت و بیان کرد: آب های روان دامنه کوه ها، 
در مادی ها و انهار شــهر جاری می شود و با ســاماندهی انهار و 
مادی ها، مالکان همجوار با آنها به ســاخت و ســازهای شهری 

تشویق می شوند.
وی در ادامه گفت: زیباســازی شهر و ساخت ســاختمان های 
بلند مرتبه، بدون تامین ملزومات نشــاط و شــادابی مردم فایده 
ندارد و بهتر اســت این ســاختمان ها در قلب شــهرها ساخته 
نشــوند؛ اما مردم اصفهان قبل از ارائه طرح تفصیلی، طبق میل 

خود به ساخت و ساز مشغول بوده اند.

مدیر منطقه 4 شــهرداری اصفهان گفت: پروژه پینارت مطالبه 
40 ساله مردم اصفهان اســت که با اجرای آن، منطقه شرق شهر 

اصفهان متحول می شود.
مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان در نهمین دوره حضور مدیران 
مناطق در ســامانه 137 و در قالــب چهارمیــن برنامه نهضت 

پاسخگویی، در مرکز ارتباطات مردمی 137 حضور یافت.
محمد هویدا در این مرکز با اشاره به اینکه پروژه پینارت، مطالبه 
40 ساله مردم اصفهان اســت و از سوی شهردار اصفهان باعنوان 
ابرپروژه خوانده می شــود، اظهار کرد: اعتبار برآورد شــده برای 
اجرای این پروژه 200 میلیارد تومان اســت که در بودجه سال 

94، مبلغ 6 میلیارد تومان برای آن تخصیص یافت.
وی با بیان اینکه بخشــی از اعتبار این پروژه از طریق تسهیالت 
بودجــه توســط منطقــه 4 شــهرداری اصفهان تامین شــده 
اســت، افزود: این پروژه کار عظیمی اســت که عالوه بر منطقه، 
 کارکرد شــهری دارد و بــه رینگ چهــارم ترافیکــی اصفهان

متصل می شود.
مدیر منطقه 4 شــهرداری اصفهان، عرض این پــروژه را 60 متر 
عنــوان و تصریح کــرد: میدان پینــارت، 25 هــزار مترمربع را 
دربرمی گیرد که تاکنون 90 درصد از آزادســازی آن انجام شده 
است؛ آزادسازی خیابان ســلمان نیز به مقدار 80 درصد، خیابان 
 ارغوانیه 40 درصــد و خیابــان روشن دشــت 60 درصد انجام

شده است.
هویدا بــا بیان اینکه خوشــبختانه توانســته ایــم در منطقه 4 
شهرداری اصفهان درخواســت های مردمی را از 100 درصد به 
10 درصد برسانیم، خاطرنشــان کرد: در نیمه دوم سال 94، هر 
ماهه 10 هزار تن آسفالت برای معابر این منطقه مصرف کردیم؛ 
 درحالی که این عدد در کل ســال 93، نزدیک بــه 10 هزار تن

بوده است.
وی به پروژه مهم ســاماندهی کــوه نخودی در شــرق اصفهان 
اشــاره کرد و گفت: عملیات عمرانی این پروژه از ســال گذشته 
 آغاز شد و فاز نخســت آن، در قالب 45 هکتار تا پایان امسال به

پایان می رسد.
مدیر منطقه 4 شــهرداری اصفهــان، به تکمیــل خیابان های 
سروستان و داروسازی در این منطقه اشاره کرد و افزود: خیابان 

بازارچه نیز درحال تکمیل است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

نظافت در اصفهان فرهنگ سازی 
شده است

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان:

شرق اصفهان با ابر پروژه پینارت 
متحول می شود

مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهســازی شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: حفظ محیط زیست و منابع طبیعی 
در حاشیه شــهرهای بزرگ و در نهایت تخصیص بهینه 
منابع ملی، از جمله نتایجی اســت که از احیا و نوسازی 
بافت های فرســوده شــهری حاصل می شود. حسین 
جعفری با بیان اینکه بافت های فرســوده آسیب گذار 
هســتند، افزود: بافت هــای فرســوده در برابر حوادث 
طبیعی مشکالت بزرگی را برای شــهر و شهروندان به 
وجود می آورد؛ از این رو نوســازی بافت فرســوده برای 
کاهش خطرات بالیای طبیعی ضروری است. مدیرعامل 
سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه 2200 هکتار بافت فرسوده در مناطق 15 گانه 
شهرداری اصفهان وجود دارد، گفت: تاکنون تالش های 
زیادی برای احیای بافت های فرسوده انجام شده است. 
جعفری اعالم کرد: ســاکنان در محدوده مصوب بافت 
فرسوده در مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان می توانند 
به شهرداری منطقه محل سکونت خود مراجعه کرده و 
با دریافت پروانه، ضمن برخورداری از 70 درصد تخفیف، 
با معرفی نامه شهرداری، به اداره راه و شهرسازی و بانک 
مســکن بروند و برای دریافت تســهیالت 50 میلیون 

تومانی بافت فرسوده اقدام کنند.

در جلســه شــورای حمل و نقل و مســکن اســتان 
اصفهان که به ریاســت حجت ا... غالمی مدیرکل راه 
و شهرسازی اســتان انجام شد، درخصوص پروژه های 
اولویــت دار وزارت راه و شهرســازی در برنامه هــای 

اقتصاد مقاومتی بحث و تبادل نظر شد.
حسن ماسوری مدیرکل راه آهن استان عنوان داشت: 
با افتتاح دو خط میبد به زرین شهر و انجام کلنگ میبد 
به محمدیه و فعال کردن راه آهــن اصفهان به اهواز، 
در آینده در اســتان اصفهان مشکلی در حوزه حمل و 
نقل ریلی وجود نخواهد داشــت، ضمن آنکه در جهت 

نوسازی ناوگان ریلی نیز اقداماتی انجام گرفته است.
داریوش امانــی مدیرکل راهــداری و حمــل و نقل 
جاده ای اســتان نیز در ایــن زمینه گفــت: به لحاظ 
داشــتن دوربین های ثبت تخلف، رتبه سوم، داشتن 
دســتگاه های تــردد شــمار، رتبــه دوم و در بحث 
دوربین های نظارت تصویری، رتبه دوم کشور را داریم 
که در حال اضافه کردن 56 دوربین به این سیســتم 
هستیم. وی اظهار داشت: بیشترین فرسودگی ناوگان 
حمل و نقل جاده ای بار، در اصفهان و تبریز اســت که 
با ارائه تسهیالت با سقف آزاد درصدد رفع این معضل 

هستیم.

کاهش خطرات بالیای طبیعی 
با نوسازی بافت های فرسوده

بیشترین فرسودگی حمل ونقل 
جاده ای بار در اصفهان

حمل و نقلارشادسازمان نوسازی

برگزاری مانور مقابله با حوادث 
در 107 شهر استان اصفهان

 احصا و بهبود 
زیرساخت های فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان، در 
نشست فصلی روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان های استان اصفهان با بیان اینکه فعالیت در 
عرصه فرهنگ، ایثار، مجاهدت و شــهامت می خواهد، 
گفت: کار فرهنگی ســختی های خاص خود را دارد و 
بدون شک فعالیت هایی که در این حوزه انجام می شود 
نزد خدا مأجور اســت. حجت االسالم دکتر حبیب رضا 
ارزانی، با اشاره به سیاســت های کلی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی اظهار کرد: یکی از مهم ترین مسائل در 
حوزه فعالیت های فرهنگی این است که دستگاه های 
فرهنگی نیاز به ثبات و آرامش دارند و این ثبات در سایه 
عملکرد صحیح حاصل می شود. وی با بیان اینکه الزم 
است در راستای فرمایشات رهبر معظم انقالب)مدظله 
العالی( و مراجــع عظام تقلید حرکــت کنیم، تصریح 
کرد: باید مشــی حرکت های ما انســجام و اعتدال در 
امور باشد. حجت االسالم ارزانی با تاکید بر لزوم سیال، 
پویا و متحرک بودن ســاختار دســتگاه های فرهنگی 
خاطرنشان کرد: الزم است برنامه ای قوی برای تقویت 
نیروی انسانی داشته باشیم، زیرساخت های فرهنگی 
را احصا و در جهت بهبود آن حرکت کنیم و همچنین 

الزم است نظام جامع اقتصاد فرهنگ تدوین شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در حاشیه 
مانور بحران و زلزله شــهرداری منطقــه 11 اصفهان 
اظهار کرد: 5 دی ماه ســالروز وقوع زلزله دل خراش بم 
است، به همین دلیل طی دســتورالعملی به مدیریت 
بحران اســتانداری ابالغ شــد که همه اســتان اجرای 
طرح های آمادگی در برابر حوادث را داشــته باشــند. 
منصور شیشــه فروش افزود: مدیریت بحران شهرداری 
اصفهان دیروز در منطقه 11 شهرداری اصفهان مانوری 
را با هدف آماده سازی عوامل امدادی و مردم در مقابل با 
حوادث بخصوص زلزله برگزار کردند. مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه مردم منطقه 
11 شــهرداری اصفهان از قبل آموزش هایــی را برای 
مقابله با مخاطرات طبیعی دیده اند، تصریح کرد: حدود 
11 دســتگاه  امدادی و بیش از 300 نفــر در این مانور 
شرکت داشــتند. وی با بیان اینکه اســکان اضطراری، 
آموزش عمــوم و پناه گیری صحیــح در مقابله با زلزله 
ازجمله اهداف برگزاری این مانور بود، تاکید کرد: بعد از 
برنامه هایی که دولت در زمینه مدیریت بحران داشت، 
سازمان مدیریت بحران تشکیل شد که در حال حاضر 
ستاد مدیریت بحران نه تنها در استانداری بلکه در تمام 

شهرداری ها هم تشکیل شده است.

مدیریت بحران 

شهرداری

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: طی نه ماه ســال 95، بیش 
از 123هزار نفر بــه مراکز اهدای خون مراجعه کردند کــه از این تعداد، 
97400 نفر موفــق به اهدای خون شــدند. دکتر مجیــد زینلی گفت: 
56درصد از خون های اهدایی، توســط اهداکنندگان مستمر اهدا شده 
اســت. )اهداکننده مســتمر به اهداکننده ای گفته می شود که حداقل 
سالی دوبار مبادرت به اهدای خون می کند.( مدیرکل انتقال خون استان 
اصفهان با اشــاره به کاهش اهدای خون درماه های سرد سال بیان کرد: 
براساس برنامه ریزی هایی که انجام دادیم، مشکل حادی در ذخیره  خون 
در اصفهان نداریم ولی در حال حاضر با کمبود گروه های منفی مواجهه 
هستیم و از مردم نوع دوست بخصوص از گروه های منفی می خواهیم که 

به کمک بیماران ونیازمندان به خون بشتابند.

نخستین آزمایشــگاه معتبر تجزیه انواع مواد کودی استان اصفهان در 
مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعــی به بهره برداری 
رســید. رییس بخش تحقیقات خاک و آب مرکــز تحقیقات و آموزش 
کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان اصفهان گفت: موسسه تحقیقات 
خاک و آب، تنها متولی کود در کشور است که می تواند کیفیت کود را 

تایید و برچسب شناسایی ارائه کند.
حمیدرضا رحمانی، با بیان اینکه آزمایشــگاه تجزیه انواع مواد کودی 
در اســتان اصفهان، دومین آزمایشــگاه معتبر همکار در کشور پس از 
آزمایشــگاه اســتان یزد اســت که با موسســه تحقیقات آب و خاک 
مشارکت دارد، گفت: این آزمایشگاه با هدف تجزیه انواع مواد کودی، با 

یک میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید.

آغاز بهره برداری از آزمایشگاه تجزیه مواد کودی در اصفهانبیش از 123 هزار اصفهانی به مرکز اهدای خون مراجعه کرده اند

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان، در حاشیه 
مانور زلزله منطقه 11 شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
شهر اصفهان، شهری است که از خطرات طبیعی دور 
نیســت و به دلیل وجود بافت های فرســوده و نقاط 
پرحادثه ای که در شــهر وجــود دارد، باید آمادگی 
کامل را بــرای مواجهه بــا اتفاقات مختلف داشــته 

باشیم.
احمدرضــا مصور افــزود: امروز در ســالگرد حادثه 
تاسف بار زلزله بم، شــهرداری اصفهان مانوری را در 
یکی از مناطقی برگــزار کرد که بافت فرســوده در 
آن بســیار وجود دارد، با این هدف که نسل جوان با 
بحث های مدیریت بحــران و حــوادث غیرمترقبه 
از جمله زلزله آشــنا شــده و توانایی مجموعه های 
خدمت رسانی اعم از شهرداری، هالل احمر، اورژانس 

و نیروی انتظامی محک زده شود.
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان تصریح 
کرد: امروز عالوه بر منطقه 11، سه منطقه دیگر نیز 
در برگزاری این مانور شــرکت دارند که تمام تالش 

خود را به کار می گیرند.
مصور ادامه داد: مانورهای دیگری برای مناطق دیگر 
شهرداری پیش بینی شــده اســت تا مردم با انواع 
بحران ها اعم از بحران های غیرمترقبه آشــنا شوند؛ 
به طور مثال در منطقه 11 شــهرداری اصفهان، بعد 
زلزله و آتش ســوزی در بافت های فرسوده را در نظر 

گرفتند.
وی با بیان اینکــه یکی از اهداف برگــزاری مانورها 
هماهنگی و انسجام بیشــتر نیروهای خدمت رسان 
است، اضافه کرد: در بحث مدیریت بحران مهم ترین 
نکته، وحدت فرماندهی و انســجام تیــم فرماندهی 
است، اگر هر کدام از مجموعه های شهرداری، نیروی 
انتظامی و آتش نشــانی، در بحران ها به طور جداگانه 
عمل کنند، عمال ضــرر آن به مردم خواهد رســید.

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه مســئولیت مدیریت بحران شــهر اصفهان را 
شهردار اصفهان بر عهده دارد، عنوان کرد: در مواقع 
بحران، شــهرداری اصفهان مدیر بحران شهر است و 
بقیه عوامل خدمت رسان در شــهر هم با شهرداری 
هماهنگ هســتند. مصور در پایان، به شــهروندان 
توصیه کرد که در مخاطرات طبیعی خونسردی خود 
را حفظ کــرده و در مرحله بعد بــا نیروهای مختلف 

خدمت رسان همکاری کنند.

معاون  خدمات شهری شهرداری اصفهان:

شهرداری اصفهان
مدیر بحران شهر است

با مسئوالن

»با همفکری گروه مصمم شدیم که 
سنگ نوشته های شهدای گمنام را 
ترمیم کنیم. مدتی است هرچه به مسئولین مراجعه 
می کنیم اجازه انجام این کار را به ما نمی دهند، البته 
آنها می گویند خودمان طرحــی داریم و می خواهیم 
همه سنگ های شهدای گمنام را عوض کنیم. هرچند 
پیشــنهاد ما این بود که تا انجام آن طرح، سنگ ها با 
هزینه بچه های فدک، از وضعیت کنونی خارج شوند 
اما باز هم موافقت نشد. امروز آمده ایم رنگ هایی را که 
از نوشته ها بیرون زده و موجب نازیبایی رنگ آمیزی 
قبرنوشته ها شده اســت، اصالح کنیم تا ببینیم کی 
اجازه رنگ آمیــزی مجدد می دهنــد. می خواهیم 

خودمان از نو آنها را رنگ کنیم.«
این را »فاطمه ارجمند« مســئول گروه خادمین شــهدای 
گمنام اصفهان یا همان »فدک« می گوید. وقتی غربت شهدا 
و غفلت مسئولین را دیدند، خودشان دســت به کار شدند و 
تصمیم گرفتند مزار شهدای گمنام را سر و سامانی ببخشند 
اما موافقت نشد. مسئوالن گفتند خودمان می خواهیم همه 
سنگ مزارها را عوض کنیم. سال هاست همین را می گویند. 
سال هاســت که قرار اســت مزار شــهدای گمنام گلستان 
شــهدا، ســاماندهی و از وضعیت کنونی خارج شود؛ اما همه 
چیز درحد وعده و حرف و قول های عمل نشــده باقی مانده 
اســت. نگارنده به شــخصه بارها و بارها در گلســتان شهدا، 
نوشته ها و درخواست های مردم این شهر و خانواده های شهدا 

را به صورت مکتوب بر در و دیوار حســینیه گلســتان دیده و 
یا درد دل و خواســته های آنها را برای رسیدگی به وضعیت 
قطعه شهدای گمنام شنیده اســت؛ قطعه ای که شماری از 
بهترین و پاک ترین بندگان خــدا در آن آرمیده اند؛ فرزندان 
حضرت زهرا)س( که حتی در شــهادت هم به مادرمظلومه 
خود اقتدا کردند و در »گمنام«ی به او شبیه شدند؛ بچه هایی 
که برگشتند اما بدون هیچ نام و نشــان و پالکی! همین قدر 
غربت بس نیســت؟ پس از عمری غریبی و بی نشــانی، حاال 
سهمشان از وفای من و ما و مسئوالن، یک سنگ مزار آبرومند 
هم نیست؟ مسئوالنی که نه خودشان کاری می کنند و نه به 
فاطمه و فاطمه های باغیرت اجازه می دهند که کاری کنند. 

حتی شهدا هم نامشان، »نان« شده برای عده ای...
مدام مصاحبه و آمار و ارقامی که نشان می دهد این شهر بوی 
شهیدان می دهد. این شهر را شــهیدانش آبرو داده اند. این 
شهر بیشترین شــهید را تقدیم انقالب و اســالم کرده است. 
مسئوالن در رســانه ها و مقابل خبرنگاران »پز« این اعداد و 
ارقام را می دهند و به اینکه اصفهان پس از تهران بیشــترین 
شــهید گمنام را دارد می بالند؛ اما این سوی قصه، سهم این 
شهر از این همه افتخار، نگاه حسرت آمیز فاطمه و فاطمه ها 
به سنگ مزار بچه پهلوانانی است که یکی سنگ قبرش ترک 
خورده، دیگری نوشــته هایش پاک شده، یکی هم شکسته و 
کم کم از بین می رود؛ اما انگار سلحشــور آژانس شیشه ای 
راســت می گفت: زمانه عوض شــده. حاال دیگر زمانه، زمانه 
ســخن گفتن از برجام و رابطه با آمریکا و کنسرت موسیقی 

و... است. شــهدا را می خواهیم چکار؟! اصال روزگاری جنگی 
بود و گذشت و سهمیه هایش را هم که گرفتند! مادر شهیدی 
که حتی نمی داند کدام مزار متعلق به فرزند اوســت و از دل 
کدامین خاک باید اســتخوان های جگرگوشــه اش را سراغ 
بگیرد و ببوسد، ســهمیه اش را گرفته. ســهمیه اش همین 
مزار نامناسب و شکســته و ترک خورده و کثیف است که اگر 
همت و غیرت و قدرشناســی مردم نبود، شاید حتی همین 
قدر هم باقی نمی ماند... سهمیه اش را دختری گرفته که در 
آرزوی لبخند پدری که حتی نشانی از او برنگشت، سال ها را 
سپری کرد و قد کشید و تا ته غم رفت و شادی ندید. سهمیه 
را پسری گرفت که شب عروســی اش... بگذریم که این قصه 
ســر دراز دارد و آنهایی که باید بدانند، می دانند و کسانی که 
باید بفهمند، مــی فهمند. گاهی دنبــال کوچه »علی چپ« 

می گردیم که به آن بزنیم!    
در »شهر«ی زندگی می کنیم که مسئوالنش برای نکوداشت 
آن،  هرســاله بودجه های چندصدمیلیونــی خرج می کنند 
اما برای تعمیر و ســاماندهی و مناسب ســازی قبور شهدای 
گمنام همین شهر دست دست می کنند و آن را پشت گوش 
می اندازند و وعده امروز و فردا می دهند؛ انگار یادشــان رفته 
که اگر همین شهدا نبودند، شــهری وجود نداشت که برایش 
نکوداشــت بگیریم. هرساله این همه جشــنواره و همایش و 
مراسم در شهر برگزار می شود و ارگان های متولی برای برپایی 
آنها،پول های گــزاف خرج می کنند. مگر رســیدگی به یک 
قطعه و تعویض چندسنگ مزار، چقدر هزینه و زمان می برد؟ 
در تمام سال هایی که گذشت، از قطعه شهدای عملیات های 
مختلف گرفته تا قطعه شــهدای مدافع حرم، مورد رسیدگی 
قرار گرفت اما نمی دانیم به چه دلیلی غریب ترین قطعه بهشت 
خدا روی زمین اصفهان، اینچنین مورد بی توجهی و بی مهری 
قرار می گیرد؟! ســهم این قطعه از توجه مسئوالن، تعطیالت 
نوروز هرســال شــده که دورتادورش را حصار بکشند و گل 
آرایی کنند و در معرض دید مسافران قرار دهند و پس از پایان 
تعطیالت، وقتی دیگر مسافری وجود نداشت که چشمش به 
این همه غربت بیفتد و از زیر آن همه الله تزیین شــده، قبور 
شکسته و نامناسب شهدای گمنام را ببیند، حصارها را برمی 
دارند و دوباره ما می مانیم و یک قطعه غربت؛ غربتی که دلمان 
را به درد می آورد. در روزهای گذشــته بازهم در رسانه های 
محلی، از زبان مسئولین شــنیدیم که قرار است قبور شهدای 
گمنام بازسازی و مرمت شــود. به همین بهانه تالش کردیم 
تا با شهردار منطقه شــش اصفهان صحبت کنیم که تمامی 
تماس های ما با شنیدن یک جمله تکراری از سوی شهردار با 
مضمون»درجلسه هستم« به نتیجه نرسید؛ جلساتی که البته 
پیش خودمان آرزو کردیم کاش حداقل یکــی از آنها مربوط 
به گلستان شهدا باشد؛ کمی آن ســوتر از مزار شهید اشرفی 
اصفهانی،  چســبیده به خیمه حسینی گلســتان، جایی که 
جمعی از بهترین و پاک ترین بنــدگان خدا در آن آرمیده اند؛ 
فرزندان حضرت زهرا)س( که حتی در شــهادت هم به مادر 
مظلومه خود اقتدا کردند و در »گمنام«ی به او شــبیه شدند. 

بچه هایی که برگشتند اما  بدون هیچ نام و نشان و پالکی...

سال هاست که قرار 
است مزار شهدای 

گمنام گلستان 
شهدا، ساماندهی و از 
وضعیت کنونی خارج 

شود؛ اما همه چیز 
درحد وعده و حرف و 
قول های عمل نشده 

باقی مانده است

چرا مزار شهدای گمنام گلستان شهدا ساماندهی نمی شود؟

یک قطعه غربت...

سمیه 
پارسادوست
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب» کریم جان« که نگرشــی در زندگی امام حسن مجتبی )ع( و 
نوشته» امیر حسن احمدی « است را انتشــارات »دانشیاران ایران« 

روانه بازارنشر کرده است.
 کتاب حاضر نگرشــی درباره زندگی امام حسن مجتبی)ع( است که 
مطالبی چون »سفرتا آسمان« ،»از جنس نور«، »سفارش امام )ع(به 
 خردساالن «، نور »چهل ساله«، »از جنس خدا «، »منشأ زیبایی ها«،

 » زنبیلـــی در آغــــوش زمیـــن«،» بهانــه آشــتی«، »علــم 
حســن )ع(«،»شــبیه«،» قیمت آبرو«، »بــا درهمــی در ذهن«، 
 »تعبیر«،» پنهان پوشیده«، »به خانه برگرد«، »یوسف اهل بیت)ع(«،

» پنج هزار« ،» مرد حیله گر «و... را شامل می شود .
 در بخشی از این کتاب می خوانیم: » امام حسن مجتبی)ع( در پاسخ 

کسی که به صلح ایشــان اعتراض کرد دلیل صلح را بیان و به حقایق 
تلخی اشــاره کردند:» من حکومت و زمامداری را به به معاویه واگذار 
کردم، چون یارانی برای جنگ با آنها نداشــتم... اگر یارانی داشــتم، 

شبانه روز با او می جنگیدم تا کار یکسره شود. 
مــن کوفیــان را خــوب مــی شناســم و بارهــا آنهــا را امتحان 
کــرده ام. آنهــا مردمانــی فاســدند کــه اصــاح نخواهند شــد، 
وفــادار و بــه تعهــدات خــود پایبنــد نیســتند  و بیــن دو نفر با 
 هــم موافق پیــدا نمــی شــود. در ظاهر بــه مــا اظهــار اطاعت و 

عاقه می کنند، ولی عما با دشمنان ما همراهند.«  
 نویســنده در تالیف اثرحاضر از نثری ســاده و روان بهره برده است و 
بخش های کتاب به صورتی کوتاه توضیح داده شــده به گونه ای که از 
حوصله مخاطب خارج نشود ولی در عین حال به نکاتی دقیق و باریک 

پیرامون زندگی امام حسن مجتبی)ع( اشاره شده است.

آیا رژیم میوه برای سالمتی خطرناک است؟کره خانگی 

لبخندک

گوناگون

بوی گالب

میوه ها بســیار مغذی اند و حاوی فیبر و مواد مهمی مثل ویتامین سی، فوالت )فولیک 
اســید( و پتاســیم هســتند؛ کالری  کمی دارند و بخش مهمی از برنامه  غذایی روزانه 

هستند.
اگر مقدار بیشتری از این مواد مغذی دریافت کنید احتمال ابتا به بیماری های قلبی، 

فشار خون باال، مشکات گوارشی، مشکات بینایی و سرطان کاهش می یابد. 
با این حال میوه ها و ســبزیجات همه  مواد مورد نیاز بدن را ندارنــد و رژیم میوه برای 

مدتی طوالنی، رژیم کاملی نیست. 
قبل از اینکه چنین رژیمی را شروع کنید با پزشک خود مشورت کنید تا مطمئن شوید 

چنین رژیمی به سامتی شما آسیب نمی زند.
طبق نتایج تحقیقی در سال ۲۰۰۸، افزایش مصرف میوه می تواند به کاهش وزن شما 
کمک کند. اما این تاثیر چندان زیاد نیست. در این تحقیق افزایش هر1/5 واحد مصرف 

روزانه  میوه در یک دوره  شش ماهه حدود نیم کیلوگرم به کاهش وزن کمک کرد.
 بعضی میوه ها نسبت به بقیه تاثیر بیشــتری بر کاهش وزن دارند. تحقیقی که در سال 
۲۰15 در مجله  پزشــکی PLOS به چاپ رسید نشان داده اســت به طور کلی اضافه 
کردن هر وعده میوه در یک دوره  چهار ســاله،حدود ۲۰۰ گــرم به کاهش وزن کمک 

می کند.
 به طور مثــال هر وعده  اضافــی از میوه های گروه توت، ســیب و گابــی بیش از نیم 

کیلوگرم در همان مدت زمان به کاهش وزن کمک کردند. 
در هر حال میوه های خانواده توت هم از نظر مواد مغذی و هم از لحاظ کمک به کاهش 

وزن انتخاب بهتری هستند.

شــاید در تاریخ، قصه های عاشــقانه کم نباشد اما 
بی شک یکی از مهم ترین قصه های عاشقانه تاریخ 
معاصر انگلیس مربوط به پادشاهی است که حاضر 

شد از سلطنت کنار برود اما معشوقش را رها نکند.
»ادوارد آلبرت کریســتین جورج انــدرو« ملقب 
به »ادوارد هشتم« بزرگ ترین پســر شاه »جورج 
پنجم«و ملکه»ماری« بود که وقتی 16 سال داشت 
به عنوان پرنس ولز معرفی شد. ادوارد با رسیدن به 
سن قانونی در نیروهای مسلح بریتانیا خدمت کرد 

و در چند نوبت عازم جبهه جنگ جهانی اول شد. 
 همه چیز در زندگی ادوارد آماده بود تا پس از پدرش 
بر تخت ســلطنت تکیه بزند و پادشــاه انگلستان 
شود اما آشــنایی با یک زن، سرنوشــت او را تغییر 
داد؛ در ســال 1931 پرنس ولــز در جریان یکی از 
میهمانی های ســلطنتی با یک بازیگر آمریکایی به 
نام »والیس سیمپسون« آشنا شد که آغاز رابطه ای 

جنجالی در خاندان سلطنتی بریتانیا بود.
رابطه شــاهزاده و زنی که یک بار طاق گرفته و در 
ازدواج دومش نیز ناموفق بود با وجود مخالفت دولت 
انگلیس و دربار ادامه پیدا کرد و حتی این دو در سال 
1934 مدتی را برای تفریح به ســواحل اســپانیا و 

پرتغال  رفتند.  
در ۲۰ ژانویه 1936 در حالی که شایعات درباره این 
ارتباط هر روز بیشتر در کشور می پیچید شاه جورج 
پنجم از دنیا رفت و اکنون ادوارد می بایست بر جای 
او تکیه می زد؛ حــال موضوع ازدواج شــاه جدید و 

بازیگر آمریکایی بیشتر اهمیت پیدا کرد. 
دربار و دولت که آن زمان به شدت مخالف آن بودند 
که شاه جدید بر خاف ســنت خاندان سلطنتی با 
زنی که دو بار ازدواج کرده و همسرانش زنده هستند 
ازدواج کند سعی کردند او را از این کار منصرف کنند. 
برای همین » استنلی بالدوین« نخست وزیر وقت 
در چند نوبت شخصا با ادوارد دیدار و گفت وگو کرد 
و به او تاکید کرد شهروندان انگلیسی نمی پذیرند 
ملکه کشورشــان یک زن مطلقه آمریکایی باشد و 
وی مجبور اســت میان این ازدواج و سلطنت یکی 
را انتخاب کنــد.ادوارد در مقابل پیشــنهاد داد که 
ازدواج خانواده ســلطنتی با فرد پایین تر در قانون، 
مشــروط به ملکه نشــدن این زن گنجانده شود، 
اما این پیشنهاد نیز از سوی نخســت وزیر رد شد و 
بالدوین تهدید کرد استعفا می دهد. سرانجام ادوارد 
دســت به انتخاب زد. او درحالی که تنها 3۲6 روز از 
آغاز سلطنتش می گذشــت در رادیو حاضر شد و 
پس از عذرخواهی از مردم انگلیس اعام کرد دیگر 
پادشاه نخواهد بود. وی در نطق کناره گیری دلیل 
این کناره گیری را نیز بــه صراحت اعام کرد: »من 
می خواهم با یک زن بیوه عــادی آمریکایی نه یک 

نجیب زاده اشرافی ازدواج کنم.«

مردی که سلطنت را برای 
رسیدن به معشوق رها کرد!

بچــه بودیم اما انــدازه خودمــان جنگ را 
می فهمیدیــم. ته کوچه مــا خانم دکتری 
زندگی می کرد که همسرش تازگی شهید شــده بود و حاال داشت 
با همبازی های ما به شهر پدری برمی گشــت و سر کوچه هم حاج 
خانمی بود که به فاصله یک ماه هر دو پســرش شــهید شده بودند. 
چند سال بعد هنوز سر صاف کشیدن خط های لی لی  با دخترهای 
محل  دعوا داشــتیم که دیدیم خیلی ها دقیق تر از همیشــه رادیو 
گوش می دهند و اســم ها را دانه دانه رج می کنند تا نوبت به اســم 
عزیزشان برســد. آن روزها کوچه ما هم چراغانی شد و آقای ملکی، 
مغازه دار محل که چندان هم آدم بخشــنده ای نبود مشــت مشت 
شکات دست ما  داد! آن شب میان دود اسفند، بوی گاب و صدای 
گوسفندهای قربانی، مردی آمد که شباهتی به آنکه رفته بود نداشت. 
شباهتی به مردهایی که توی فیلم های سینمایی نشان می دادند هم 

نداشت. آقایی آمد که فقط مادرش هنوز می توانست او را بشناسد.
آخرین نسل

اول تابســتان مادر دســتم را می گرفــت و می برد ســلمانی آقا 
جمشید، دم در تحویل می داد و نیم ســاعت بعد می آمد و تحویل 
می گرفــت. به محض اینکه نوبتم می شــد آقا جمشــید دســت 
می کرد توی موهایم و می گفت: »من مســئولیت این سر رو قبول 
نمی کنم بچه، این به اندازه ســه تا کله کار داره!« اما بعد ماشــین 
سرتراشی اش را کار می انداخت و همه آن موهای فرفری و پرپشتی 
 را که یادگار ژنتیک ســرزمین پدری بود در چشم به هم زدنی به باد 
می داد.  مدام ســرم را این طرف و آن طرف می کرد تا مطمئن شود 
یک خط را هم جا نینداخته و به قول خودش؛ »کله دو دست نشده!«، 
کارش هم که تمام می شد می گفت: »خوب شد، سرت حال اومد!« 

شاید ما آخرین نسل از 
پسربچه هایی بودیم که 
به جای فضای سبز توی 
کوچه و از صبح تا شب 
)نه فقط ســاعت هایی 
آپارتمان  کــه مدیــر 
اجازه مــی داد(، بازی 
می کردیم. سرتراشــی 
آن روزهــا، اولین آیین 

آغاز تابستان  بود.

کریم جان

کره یکی از خوراکی های اصلی در ســفره 
صبحانه ما ایرانیان اســت. بــا در اختیار 
داشتن دو ماده در خانه می توان به راحتی 
کره ای مغذی و مقوی تهیه کرد و از خرید 
آن بی نیاز شد. کره ای که شــما از بیرون 
می خرید حاوی شیر پاســتوریزه، چربی  
و مواد نگهدارنده است اما اگر خودتان در 
خانه کره درست کنید، کره ای کاما سالم، 

مغذی و سرشار از ویتامین خواهد بود. کره خانگی برای سامت بیشتر قسمت های بدن از 
جمله بافت ها، دندان ها، پوست و چشم  بسیار مناسب است. 

مواد الزم:
خامه سنگین ارگانیک  دو فنجان، نمک دریایی خوراکی به میزان دلخواه.

طرز تهیه:
 خامه و نمک  را در غذاســاز یا همزن بریزید و حدود 1۰ دقیقه صبر کنید.  در ابتدا خامه 
هم زده  شده ضخیم می شود اما بعد از چند لحظه کره و قسمت شیری  مانند آن از هم جدا 
می شود. آن دو را از هم جدا کنید. کره را از اطراف آن جمع کرده و در کاسه ای تمیز بریزید 
و از صافی رد کنید تا قسمت شیری آن جدا شــود.  آن را در آب سرد بگذارید و به  آرامی با 
یک قاشق آن را  جدا کنید.  وقتی که کره کاما تمیز و منسجم شد با یک قاشق کمی آن را 

فشار دهید تا مایع موجود در آن خارج شود. 
در آخر می توانید آن را در یک کاسه یا شیشه قرار دهید و در یخچال یا فریزر بگذارید.

ندا شاه نوری

جدول 2035

افقی
1- سوسن زرد- هنر هفتم- پایتخت اسپانیا

۲- کرمینه یا تخم حشرات- کتاب اتل لیلیانو وینیچ- 
کشاورز

3- واهمه- کجاست- خندان و گشاده رو- نیمه راضی
4- کتاب زرتشت- بازیگر سریال های چارخونه و سه 

درچهار
5- نوعی کتاب- با گوشه می آید- مطلع و باخبر

6- حال مشــکات- فرهنگنامه فرانسوی- شاعر 
مدیحه سرای قرن ششم که خاوری تخلص او بود

7- حرف انتخاب- ترعه- سرشماری
۸- مخترع المپ نئون از فرانســه- شکم بند طبی- 

فرمانده بدن- فیلمی با بازی چارلی چاپلین
9- پول روسی- نقاشی سایه روشن- خم

1۰- بازیگر سریال های نرگس و پنجمین خورشید- 
موجب رضای خداست- سیماب و جیوه

11- شهر موسیقی- مستنطق- هیزم
1۲- نام سابق مالزی- مماشات و سلوک

13- چهــره- اصطاحــی ســینمایی- تیم 
فرانسوی- ظاهر عمارت

14- حریر و پرنیان- ســدی در تهران- از القاب 
بانوی دو عالم حضرت زهرا )س(

15- اتومبیل ژاپنی- بانی هندســه تحلیلی و 
کاشف انکسار نور- اصفهان سابق

عمودی
1- مخترع پیل الکتریکی- بانی نقاشی کوبیسم-

صف
۲- لوستر و چلچراغ- کمربند- از رنگ های شاد

3- رساله ها- تیم فوتبال ایتالیا- رایحه
4- جهت و طرف- درخت جدول- تونل معروف 

ایران- زبان عرب
5- پوست سیاه درختان- نترس و دلیر

6- کبر و غرور-طفیلی- بازیکن آرژانتینی
7- تلخ- پرده سینما- متانت و با وقار بودن

۸- مرکبدان- یکی از ســیم ها- درخت کریسمس-
میر

9 -میوه کمپوتی- متداول- صدمه
1۰- خوشحال و شادمان- دوســتی و مهر- نام یک 

پرنده
11- نامی دخترانه به معنی وحی- فضا

1۲- فیلم ایرج قادری- فراموشکار- مساوی عامیانه- 
خدای دروغین

13- صریح- مدد و همراهی کردن- ودیعه
14- ناصر- مقام-کومه آب

15- زنگ کاروان- ســلطان دلهره و تــرس در هنر 
هفتم- استاندار
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تصاویر روز

زن روسی در حال چت ویدئویی در بازار کریسمس 
میدان سرخ مسکو

بازی موش های صحرایی با آدم برفی ها در سرمای منفی 
15 درجه سانتی گراد روسیه

گربه ای که استخدام رسمی 
کتابخانه شد! 

برخی ابتکارها از سوی افراد خوش ذوق و مهربان می تواند باعث کشش 
و جاذبه افراد بــه انجام بعضی از فعالیت ها مانند مطالعه کتاب شــود 
به ویژه اگر یک گربه باهوش هم بین کتاب ها باشــد.  سرانجام پس از 
کش و قوس های فراوان مقامات یک کتابخانه عمومی در ایاالت متحده 
تصمیم گرفتند که اجازه ماندن و اســتخدام گربه را در کتابخانه خود 
بدهند.این گربه به نام »Browser« زمانی که بسیار کوچک بود از 
سال ۲۰1۰ برای مبارزه با حیوانات موذی  استخدام شد و بسیاری از 
مراجعان و دوســتداران کتاب از دیدن او که بین قفسه های کتابخانه 
می چرخید و بازی می کرد لذت می بردند اما برخــی از کارکنان با او 
مشکل داشتند و می خواســتند حیوانات خانگی خود را نیز به محل 
کار بیاورند. این موضوع باعث دعوا و جرو بحث بین کارکنان و مدیران 
و در نهایت اخراج گربه از کتابخانه شــد.اما دلتنگی کارکنان برای او و 
همچنین تقاضای مشتریان برای بودن گربه در کتابخانه باعث شد تا 
مقامات کتابخانه تصمیم به ماندن او در کتابخانه و استخدام دوباره او 
 بگیرند. اکنون این گربه می تواند تا هر زمان که می خواهد در کتابخانه

 زندگی کند. 

بدترین
 اسباب بازی سـال 

کمپین »مبــارزه بــا کودکی بدون آگهــی« در پایان هر ســال 
یک جایزه مخصــوص به صنعت اســباب بازی هدیــه می دهد. 
 TODAY »جایــزه »بدترین اســباب بازی ســال« یا »تــودی
به اســباب بازی تعلــق می گیــرد که برکــودکان تاثیــر منفی  
داشته باشــد. در بین تمامی این محصوالت، بیشترین تعداد رأی 
 را امســال یک جعبه لوازم آرایش برای کودکان از شرکت »لولو« 

آورده است.
این جعبه شــامل 11 وســیله آرایشــی اســت و ویژه کودکان3 
ســال به باالســت. نقد منتقدان این است که این اســباب بازی 
به دختر کوچولوها این حــس را می دهد که به انــدازه کافی زیبا 
نیســتند و نیاز به آرایش دارند، البته مشکل بزرگ تر این است که 
 گفته شده موادی که برای ســاختن این لوازم آرایش به کار رفته 

سمی است.

ترفندی جالب برای نگه داشتن
جای خواب! 

کارتن خواب ها به تازگی از شــیوه های جدیدی برای نگه داشتن 
جای خواب خود استفاده می کنند.

»در عــرض 15 دقیقه برمی گردم«؛ این جملــه ای بود که یکی از 
کارتن خواب هایی که در پیاده رویی در ســیدنی گدایی می کند 
جا گذاشته بود مبادا کسی جایش را بگیرد! بر اساس این گزارش، 
تعداد افراد کارتن خواب کــه در پیاده روها گدایی می کنند آن قدر 
باال رفته اســت که موجبات نگرانی آنها ایجاد شده است مبادا در 
مدت کمی هم که جای خود را رها می کنند، کســی جای آنها را 

بگیرد.  
بــر اســاس آخریــن آمارگیری هایی که در شــهر ســیدنی از 
کارتن خواب ها صورت گرفته بود، مشخص شــد که ۲47 نفر در 
خیابان های این شهر می خوابند که تعداد آنها در دو سال گذشته 

47 درصد بیشتر شده است.

کشکول

16
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امام علی )علیه السالم(:
براستی كه حقیقت خوشبختی آن است كه پايان كار انسان خوشبختی 

باشد و بدبختی آن است كه كار انسان به بدبختی بینجامد.
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