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دهاقان- کیلومتر 13 جاده شهرضا- مبارکه به نام نقطه نحس، پای وزیر راه را برای طرح 
استیضاح دامنگیر کرد. جاده مواصالتی شــهرضا- مبارکه یکی از راه های خطرناک و 
پر تردد است که تاکنون سبب بروز تصادفات بسیاری شده اســت. به طوری که در ده 
ماهه گذشــته نزدیک به 15 نفر در این جاده جان خود را از دست داده اند.این جاده که 
نقطه حساس آن کیلومتر 13 در مزرعه کشــاورزی هفت یکی روستای الریچه دهاقان 
می گذرد،به عنوان یک منطقه نحس شناخته شــده و اقداماتی که برای رفع مشکالت 
این نقطه و یا در واقع نحسی جاده انجام شده، جدی نبوده به طوری که نارضایتی مردم 
کشور به ویژه سه شهرستان دهاقان، شهرضا و مبارکه را در برداشته است. توجه نکردن 
رانندگان خودروهای سنگین و یا حتی ماشین های سبک نیز بی تاثیر نیست و یکی از 

دالیل تصادفات هم همین بی توجهی و خواب آلودگی هاست...

نحسی جاده شهرضا - مبارکه، دامنگیر  وزیر راه شد؛
بزرگ ترین سهامدار
پاالیشگاه نفت اصفهان کیست؟ جاده  استیضاح!

اقتصاد مقاومتی
با قاچاق

محقق نمی شود
3

3

برخي بانک ها همکاري نمي کنند

شجاع و عملگرا؛ 

این مایلی کهن را دوست داریم

تزریق روزانه 400 تن آلودگی 
پاالیشگاه به ریه اصفهانی ها

3

عضو شورای اسالمی شهر:

مشکالت اصفهان در تهران رفع نمی شود

ادامه در صفحه 9

صفحه 15

مدتی اســت که موضوع ســهم خواهی ارگان های 
دیگــر از درآمدهای شــرکت فرودگاه هــا و ناوبری 
هوایی ایران در مجلس مطرح شــده و این موضوع 
نگرانی هایی را در مورد چگونگــی اداره فرودگاه ها 

و بهسازی، بازســازی و حفظ و نگهداری تجهیزات 
حساس آنها ایجاد کرده است. مدیرکل فرودگاه های 
اســتان اصفهان طی گفت وگویی درباره تبعات این 

کاهش درآمد در فرودگاه اصفهان...

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان تاکید کرد:

فرودگاه اصفهان چشم انتظار گشایش مالی

15

3

وقتی آمار کشفیات کاالهای
قاچاق در استان

باال می رود؛

6

۲ سالن سینمای اصفهان،از جشنواره 
فیلم فجر میزبانی می کنند

15

شهردار  در دیدار با جانشین پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان:

به میراث معنوی جلفا توجه ویژه 
خواهیم داشت

12

اصفهان با 5 تهدید زیست محیطی 
مواجه است

یک دختر و آرزوی لبخند
که نیست...

مه
هنا
یژ
و

11

وزیر اقتصاد در جلسه بررسی
پروژه های اقتصاد مقاومتی استان اصفهان:

14
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پیشنهاد سردبیر:
تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو می شود

خبرارتشواکنشسیاست خارجه

عالءالدیــن بروجردی رییس کمیســیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اســالمی ایران که 
پس از ســوریه ، وارد لبنان شــد، اعالم کرد که ایران 
برای تســلیح ارتش لبنان راسخ اســت و عملی شدن 
این موضوع یا عملی نشدن آن ، بستگی به دولت لبنان 

دارد.
بر اســاس گزارش وبگاه »النشره«، بروجردی که بر سر 
مزار »عماد مغنیه« از فرماندهان شهید حزب ا...حاضر 
شده بود، گفت: لبنان در حال حاضر در امنیت و آرامش 
و ثبات اســت در حالی که در اطرافــش امواج متالطم 
تروریسم مشاهده می شود و همه این آرامش و امنیت 

را مدیون خون مجاهدان و قهرمانان مقاومت است.
وی ســپس پشــت ســر گذاشــته شــدن خــأ 
ریاســت جمهوری در لبنان و تشــکیل دولت جدید را 
تبریک گفت، بر موضع همیشــگی ایران برای حمایت 
از ملت و دولت لبنــان تاکید و در ادامــه تصریح کرد: 
معتقدیم در فضای فعلی این امکان به وجود آمده که با 
همکاری یکدیگر در راستای تقویت روابط دوجانبه در 

زمینه های مختلف تالش شود.

دریادار حبیب ا... ســیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش 
گفت: رزمایش بزرگ دریایی والیــت 95، ماه آینده در 
منطقه ای وســیع در آب های جمهوری اسالمی ایران و 
آب های بین المللی در شمال اقیانوس هند، برگزار خواهد 
شد. وی افزود: در رزمایش امسال، نیروی دریایی ارتش 
در نظر دارد که از تاکتیک های جدید و به روز بهره برده و 
برای اولین بار، تاکتیک های نبردهای نوین در حوزه های 

مختلف را به نمایش بگذارد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: این رزمایش از 
اهمیت باالیی برخوردار بوده  و نداجا قرار است که در آن، 
از ســالح ها و تجهیزات نوین، به روز و جدیدی رونمایی 

کند که تاثیر به سزایی در توان این نیرو دارد.
دریادار سیاری با بیان اینکه توان نداجا در حوزه موشکی، 
دســت بلند این نیرو در مقابله با هر گونه تهاجمی بوده 
و هست، تاکید کرد: در رزمایش امسال، انواع موشک ها 
تست عملیاتی شده و به سوی اهداف شلیک خواهند شد 
و بالگردها و هواناوهایی که به دست متخصصان نیروی 
 دریایی ارتش مورد تعمیرات اساســی قــرار گرفته اند 

به کارگرفته خواهند شد.

بروجردی:

 ایران برای تسلیح ارتش لبنان 
راسخ است

دریادار سیاری خبر داد:

رونمایی از سالح ها و تجهیزات 
جدید در رزمایش والیت 95 

معاون کل  سرپرست نهاد ریاست جمهوری:

رییس جمهور نیازی به حضور 
در مکان های مختلف ندارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی 
لغو می شود

معاون کل  سرپرســت نهاد ریاســت جمهوری حضور 
نداشتن رییس جمهوری در نهاد را رد کرد و درباره ورود 
تجهیزات امنیتی به آن مجموعه نیز گفت: مسائل امنیتی 

نهاد با هماهنگی سپاه و وزارت اطالعات انجام می شود.
مرتضی بانک افــزود: مــن مطمئنم که آقــای رییس 
جمهــوری با همه قــوت و قدرت در مجموعه ریاســت 
جمهوری و در محل اصلی ریاســت جمهــوری همواره 
حضور داشــته و فعالیت می کند و نیــازی به حضور در 
مکان های مختلــف و متنوع ندارد. وی با ابراز تاســف از 
افزایش شــایعه پراکنی در جامعه گفــت: امروز فرصتی 
برای مخالفان پیش آمده تا علیه دولت، تحرکات خود را 
منسجم کنند و این سخنان نیز ناشی از نزدیک شدن به 
انتخابات اســت.این مقام نهاد ریاست جمهوری تصریح 
کرد: من بعید می دانم که قوه قضاییه به سمتی برود که 
اسیر یک سری جوسازی ها و شایعات بی محتوا شود و از 
کار اصلی خودش باز بماند. در روزهای گذشته اظهاراتی 
مبنی بر وجود شــائبه خرید و ورود تجهیزات امنیتی به 

نهاد ریاست جمهوری مطرح شده بود.

سید حسین نقوی حسینی ، با اشاره به اینکه ما باید یک 
قانون جامعی در حوزه تابعیت تهیه کنیم، گفت: مطابق 
قانون مدنی، افراد دوتابعیتی که تابعیت کشــور دیگری 
را می پذیرند تابعیت ایرانی آنها لغو می شــود وحتی حق 

داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند.
وی با تاکید بــر اینکه چه کســانی تابعیــت مضاعف را 
پذیرفته اند واین حقــوق در مورد آنها باید اعمال شــود، 
اظهار داشــت: وقتی که فرد نمی تواند اموال غیر منقول 
داشته باشد به طور مضاعف نمی تواند مسئولیت داشته و 

یا کارمند دولت باشد.
نقوی  حسینی با تاکید بر اینکه پذیرش تابعیت مضاعف 
یک عمل غیر قابــل قبول در داخل کشورهاســت، بیان 
داشــت: بنابر این، این عمل یک عمل مجرمانه اســت و 

معموال افراد پنهان کاری می کنند.
وی با اشاره به گزارشــی که وزارت اطالعات اعالم کرده، 
بیان داشت: اغلب افراد دوتابعیتی جزو مدیران هستند و 
در مورد تابعیت مضاعف آنها به صراحت اظهار نظر شده و 

صالحیت آنها را رد کرده است.

سخنگوی اعتماد ملی:

 استعفای منتجب نیا در دستورکار نبود

برگزاری همایش توجیهی انتخابات 
شوراها با سخنرانی علی الریجانی

فارس: اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره 
به جلسه شورای مرکزی این حزب و بررسی برخی اختالفات اظهار 
داشت: استعفای دبیرکل حزب در دستورکار قرار گرفت که اعضای 
شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی به اتفاق آرا با پذیرش اســتعفا 
موافقت نکردند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای شورای 
مرکزی حزب اعتماد ملی به استعفای آقای منتجب نیا )قائم مقام 
حزب( نیز ورود کرد یا خیر، گفت: خیر، استعفای آقای منتجب نیا 

در دستورکار نبود.

سید حسن خمینی در صفحه اینســتاگرامش به دیدار اعضای 
تیم ملی »پرثوا« که از رشته های رزمی جدید است اشاره کرده 
و تصویری جالب از این دیدار منتشــر نموده اســت. عکس این 
پرش از »پایگاه خبری جماران« که منتشــرکننده اصلی عکس 
بود، برداشته شد ولی در اینســتاگرام حسن خمینی همچنان 

موجود است و کامنت می گیرد.

محمد محمــودی شاه نشــین، رییس هیئت مرکــزی نظارت بر 
انتخابات شوراهای شهر و روستا از برگزاری اولین همایش توجیهی 
هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان ها برای 
برگزاری این انتخابات خبر داد.وی گفت: این نشســت مشترک با 
مسئوالن استانی برگزارکننده انتخابات شوراها فردا در ساختمان 
مشروطه مجلس برگزار می شــود. رییس هیئت مرکزی نظارت بر 
انتخابات شوراهای شهر و روستا از حضور و سخنرانی علی الریجانی 
رییس مجلس در این همایش خبــر داد و افزود: در این مراســم 
معاونان استانداران سراسر کشور، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات 
شوراهای سراســر کشــور و همچنین نمایندگان وزارت کشور و 

شورای نگهبان حضور خواهند داشت.

عکس روز

 حرکتی رزمی 
در برابر سید حسن خمینی

نهمین نشست »جبهه مردمی 
نیروهای انقالب« برگزار شد

میرتاج الدینی  به  جمع حامیان جبهه 
مردمی نیروهای انقالب پیوست

جبهه پایداری قطعا برای انتخابات 
96 گزینه دارد

به گزارش مشرق، نهمین جلسه هیئت موسس »جبهه مردمی« 
به ریاســت حجت االســالم والمســلمین رحیمیان برگزارشد. 
دراین جلسه که همه اعضا حضور داشــتند ضمن بررسی آخرین 
تحوالت و رویدادهای کشــور و منطقه، پیرامون برنامه های آتی 
جبهه مردمی گفت وگو شــد؛ همچنین درباره کیفیت وچگونگی 
برگزاری مجمــع عمومی برای حضــور نمایندگان اســتان ها و 
شهرســتان ها بحث وتبادل نظر صورت گرفت. الزم به ذکراست 
به منظور تعامل بارســانه ها واطالع رســانی دربــاره فعالیت ها 
اولین نشست خبری مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی جبهه 

مردمی طی روزهای آینده با حضور خبرنگاران برگزار می شود.

حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده اسبق مردم 
تبریز در مجلس شــورای اســالمی و عضو کابینه دولت دهم طی 
بیانیه ای به حامیان جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی پیوست. 

بخشی از متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی

جبهه مردمی نیروهای انقالب تجربه تکامل یافته جریان انقالبی و 
ارزشی و والیی است که می خواهد آرمان های انقالب اسالمی را در 
خط امام)ره( و رهبر معظم انقالب صادقانه دنبال کند.جهت گیری 
این جبهــه فراجناحی اســت و همه طیف های سیاســی، انقالبی 
و تشکیالتی همســو با جریان انقالب و والیت را در بر می گیرد. ما 
هرگونه حمایت و همراهی با این حرکــت فراگیر مردمی و انقالبی 
را وظیفه خود می دانیم و در این راه تالش خواهیم کرد. امیدواریم 
با تالش شــبانه روزی در جهت رفع مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
جامعه و خدمت صادقانه به مردم در مسیر پاسداشت از میراث امام 
خمینی)ره( بتوانیم بخشــی از دین خود را به شهدا و مردم عزیز ادا 

کرده باشیم.  
 سید محمدرضا میرتاج  الدینی

آلیا عضو جبهه پایداری پیرامون برنامــه اصولگرایان برای انتخابات 
96 اظهار داشــت: از آنجایی که چند ماه بیشتر به انتخابات ریاست 
جمهوری 96 باقی نمانده اســت، تالش احزاب و تشکل های انقالبی 
و والیتمدار این است که بر وضعیت کشــور تاثیر بگذارند و با معرفی 
گزینه های اصلح برای انتخابات 96 مشکالت موجود را رفع کنند. آلیا 
با تاکید بر اینکه از االن نمی توان انتخابات 96 و شــرایطی که در آن 
به وجود می آید را پیش بینی کرد، گفت: فضای انتخابات به طور کل 
غیرقابل پیش بینی  است، تا جایی که آقای روحانی نیز می گوید معلوم 
نیست که در انتخابات 96 نامزد شود. دبیرکل حزب زنان جمهوری 
اسالمی ایران با تاکید بر اینکه جبهه پایداری نیز قطعا برای انتخابات 
96 گزینه دارد، خاطر نشــان کــرد: گزینه ما برای انتخابات ســال 
آینده فردی اصلح اســت؛ چرا که حرکت جبهه پایداری گفتمانی و 
 براساس مبانی انقالب اسالمی و مواردی است که مورد توجه قاطبه 

مردم است.

انتخابات

کافه سیاست

بین الملل

به گزارش اسپوتنیک، به گفته یک مقام بلند پایه، هیالری 
کلینتون، امکان روی کارآمدن در پســت شــهردار شهر 
نیویورک را بررســی مي کند. به گفته ایــن روزنامه خانم 
کلینتون قصد دارد که خود را به عنوان شــهردار یکی از 
کالن شهر های آمریکا معرفی کند. گفتنی است که دوره 
خدمت شهردار کنونی، بیل دبالزیو در پایان سال به اتمام 
مي رسد. هیالری کلینتون ٨ نوامبر ســال ٢٠١6 کارزار 
انتخاباتی ریاســت جمهوری آمریکا را به دونالد ترامپ، 
نماینده جمهوری خواهان، باخت. ترامــپ کار خود را به 

عنوان رییس جمهور از ٢٠ ژانویه ٢٠١٧ آغاز خواهد کرد.

»فوزی برهوم« ســخنگوی جنبش حماس اعالم کرد 
برخی اخبار رســانه های لیبیایی مبنی بر دست داشتن 
این جنبش در درگیری های لیبی صحت ندارد. بر اساس 
گزارش وبگاه رســمی حماس، برهوم گفــت: اتهامات و 
اکاذیبی که برخی رسانه های لیبیایی از زبان مقاماتشان 
در وزارت کشــور منتشــر کرده اند، محکوم است و این 
ادعاها به هیچ وجه صحت نــدارد. وی تاکید کرد: ما در 
امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی کنیم ، تنها هدف 
ما آزادسازی سرزمینمان اســت و نبرد ما فقط با دشمن 

اسراییلی است.

سال گذشــته میالدی پس از دو آزمایش اتمی کره شمالی 
در ماه های ژانویه و سپتامبر )دی و شهریور ماه 95(، شورای 
امنیت دو قطعنامه حاوی سخت ترین تحریم های دو دهه 
گذشــته را علیه این کشــور تصویب کرد. خبرگزاری کره 
شمالی روز شنبه اعالم کرد که نمایندگی این کشور نامه ای را 
شامل اعتراض به این تحریم های وسیع تسلیم دفتر دبیرکل 

سازمان ملل کرده است. 
کره شمالی خواستار آن شده است که دبیرکل جدید سازمان 
ملل در باره اینکه چرا چنین تحریم هایی علیه پیونگ یانگ 
در نظر گرفته شده اســت،  توضیح بدهد. این کشور افزوده 
است، اگر شــورای امنیت کره شــمالی را تحریم می کند 
چرا آمریکا و برخی کشــورهای دیگر را که ٢ هزار آزمایش 
هسته ای انجام داده و موشک های بالستیک و ماهواره پرتاب 

کرده اند، تحریم نمی کند.

هیالری احتماال شهردار 
نیویورک می شود

حماس جاسوسی از ارتش 
لیبی را تکذیب کرد

کره شمالی از دبیرکل 
سازمان ملل توضیح خواست

مجیدآقابابایی گفت که این گروهک های تروریستی قصد انجام 
کمین برای نیروهای مرزبانی کشورمان را داشتند که متاسفانه در 
این درگیری یکی از سربازان مرزبانی کشورمان به شهادت رسید. 

به گفته این مقام مسئول کشورمان،این گروهک های تروریستی 
همانند برخی دیگر از گروهک ها و اشــرار داخل خاک پاکستان 
مستقر هستند و بیش از 9٠ درصد قاچاق مواد مخدر و انسان به 
کشورمان از داخل خاک پاکستان و توسط این افراد انجام می گیرد 
و مسئوالن پاکستانی در این زمینه پاسخگو نیستند و با وجود همه 
مکاتباتی که انجام شده برخورد قاطعی با این تروریست ها و اشرار 

انجام  نمی گیرد.
   

اما این بار اولی نیســت که ســربازان وطنمان قربانی درگیری با 
اشرار مسلح می شوند. آن طور که رسانه ها نوشتند، حوالی ساعت 

١١:3٠ روز جمعه بود. وقتی خیلــی از ما در خانه های امن و گرم 
خود مشغول اســتراحت بودیم؛ همان زمان جمعی از مرزبانان 
هنگ جکیگور که در حال انتقال جیره غذایــی برای همرزمان 
خود بودند، در نزدیکی میل ٢٢١ مرزی با کمین اشــرار مسلح 
مواجه شــده و در نتیجه رویارویی با این اشرار، یکی از آنها شهید 
و سه مرزبان دیگر مجروح می شــوند. اتفاقی که بار اولی نیست 
که رخ می دهد و قطعا آخرین بار هم نخواهد بود. اشــرار مسلح 
که بیشتر آنها در خاک پاکستان مستقر هستند، هرازچندگاهی 
تنها به نیت درگیری با مرزبانان کشــورمان و به شهادت رساندن 
آنها راهی نقاط مرزی کشــورمان می شوند. سخن درباره کمبود 
امکاناتی است که گاه موجب می شــود این سربازان سلحشور در 
نقاط مرزی با کمین اشرار مواجه شده و در نبردهایی نابرابر، آسیب 
دیده یا به شهادت برسند. وضعیت تلخی که متاسفانه تکرار گاه و 

بی گاه آن موجب نشده در امکانات مرزبانی در این مناطق تجدید 
نظر جدی کرده و تدبیری اتخاذ کنیم که احتمال آســیب دیدن 
مرزبانانمان به صفر سوق پیدا کند. وضعیتی که برای پایان دادن 
به آن ضرورت دارد امکانات مدرنی از جمله ماهواره های رصدی 
یا پهپادهای ویژه را به کار گرفت و یا به کمک سامانه های مدرن 
کنترلی، تالش کرد امنیت عبور و مــرور مرزبانان را تامین نموده 
و مانع از شبیخون خوردن آنها شــد. ضرورتی که اگر مورد توجه 
قرار گیرد، دست کم ســاخت امثال خودروهای زرهی ویژه برای 
مناطق مرزی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا بیش از این شاهد 
به شهادت رسیدن مرزبانان کشــورمان در نتیجه کمین کردن 
اشرار مسلح نباشیم تا کار به جایی برسد که دیگر حتی شهادت 
مرزبانان هم برایمان عادی جلوه کند و کسی آن را جدی نگیرد. 
این اتفاق به هیچ عنوان طبیعی نیست و تکرار مدام آن نتیجه ای 
به همراه نخواهد داشت اال دلسردی مرزبانان غیور میهن و تقویت 
روحیه اشرار ترسویی که حتی جرات درگیری رو در رو با سربازان 
کشورمان را ندارد و بهترین راه ضربه به کشورمان را بهره جستن 
 از فضاهایــی می دانند کــه در نتیجه غفلت ما، برای ایشــان باز 

مانده است.
   

پاکســتان برای ازبین بردن این اشــرار هیچ همــکاری با ایران 
نمی کند. این را مقامات مسئول کشورمان می گویند. کشوری که 
درگیر دســت و پنجه نرم کردن با انواع و اقسام تروریست هاست 
و به علت ناامنی و ناتوانی مســئوالن این کشور در تامین امنیت 
مرزهایشان ، متاســفانه مرزهای ایران را هم ناامن کرده اند و آن 
وقت خبر می رســد که قرار بوده فرماندهی ارتش کشــورهای 
اســالمی را برعهده بگیرند! وزیر دفاع پاکســتان بــا تایید خبر 
انتصاب راحیل شــریف به فرماندهی ائتالف نظامی عربســتان 
گفت:  این اقدام بعــد از هماهنگی با ارتش و دولت انجام شــده 
اســت. خواجه آصف تاکید کرد: از تشــکیل ارتش کشــورهای 
اسالمی استقبال می کنیم زیرا از فلسطین تا میانمار به مسلمانان 
ظلم می شود و ما باید ضمن متحد شدن با یکدیگر از حقوق این 
مردم دفاع کنیم. عربســتان به راحیل شریف پیشنهاد کرده اگر 
سرپرستی ائتالف ارتش کشورهای اسالمی که شامل 34 کشور 
اســت را بپذیرد حقوقی بیشــتر از فرمانده ناتو به وی پرداخت 
می شود. پاکستان ازعهده حل مشکالت داخلی خود برنمی آید و 
حاال با عربستان علیه یمن هماهنگ می شود و فرماندهی ائتالفی 
را برعهده می گیرد که به گفته وزیردفاع پاکستان می خواهد به 
نجات مسلمانان دربند بشتابد؛ اما گویا از نظر آنها »یمن« که این 
روزها جوالنگاه جاه طلبی و شیعه کشی سعودی ها شده و بمب بر 

سر کودکان و زنان یمنی می ریزد، جزو مسلمانان نیست! 

سخن درباره کمبود 
امکاناتی است که گاه 

موجب می شود این 
سربازان سلحشور 

در نقاط مرزی با 
کمین اشرار مواجه 

شده و در نبردهایی 
نابرابر، آسیب دیده یا 

به شهادت برسند

روز جمعه بود که مدیرکل امور مرزی وزارت کشورمان از درگیری نیروهای مرزبانی کشورمان با  زاینده رود 
گروهک های تروریســتی در منطقه مرزی جکیگور در جنوب شــرق کشــور خبر داد و گفت: 

گروهک های تروریستی به قصد کمین، عملیات ناموفقی را انجام دادند و به عقب رانده شدند. 

پرفسور مردخای کیدار خاورشناس اسراییلی با اشــاره به تحوالت منطقه 
و تحقق پیروزی های گروه های طرفدار ایــران در لبنان، یمن و عراق، گفت: 
احتماال بشــار اســد نیز پیروزی خود را به زودی اعالم کند تا بدین ترتیب 
عربستان بزرگ ترین بازنده این جنگ ها باشــد. به گزارش روزنامه اسراییل 
الیوم، کیدار نوشت: پیش بینی می شود که بشار اسد رییس جمهوری سوریه 
به زودی پیروزی خود را اعالم کند. این در شرایطی است که گروه های هوادار 
ایران در لبنان، یمن و عراق هم به پیروزی هایی رسیده اند و عربستان در همه 
این نبردها شکست خورده اســت. کیدار پیش بینی کرد که عربستان طی 
5 ســال آینده از بین برود. کیدار افزود: آزادسازی حلب و احتمال آزادسازی 
موصل، آزادسازی الرقه را به دنبال خواهد داشت و مسئله مهم این است که 
ارتش سوریه زمام امور را به دست گرفته است و روحیه نیروهای آن باال رفته 
است و آنان به آینده خوش بین هستند و اوضاع کنونی نشان از این دارد که 

ایران در جنگ پیروز بزرگ و عربستان زیان دیده بزرگ است.

روحانی به نقض قانون 
اساسی اعتراض کند

 ایران برنده بزرگ 
و عربستان بازنده بزرگ

آریا : صادق زیباکالم در خصوص منشــور حقوق شهروندی دولت روحانی 
گفت: اصلی ترین، مهم ترین و جدی ترین ساز و کاری که وجود دارد، این 
است که آنجایی که قانون اساســی نقض می شود،رییس جمهور به عنوان 
ناظر بر اجرای قانون اساســی باید اعتراض کند و توضیــح بخواهند؛ االن 
اعتصاب غذایی که توسط برخی از زندانیان سیاسی انجام شده است، چرا 
آقای رییس جمهور توضیح نمی خواهد و دستور رسیدگی صادر نمی کند.

آقای رییس جمهور باید از شورای نگهبان توضیح بخواهد که چرا فالن فرد 
را رد صالحیت کردید. درست اســت که قانون این اجازه را به شما داده که 
رد صالحیت کند؛ اما همان قانون از شورای نگهبان خواسته که دالیل رد 

صالحیت را اعالم کند.
 بنابراین این ایستادگی ها  روی حقوق شهروندی باعث می شود که رعایت 
حقوق شهروندی اصالح شود و اال با بخشــنامه و قطعنامه و آیین نامه فکر 

نمی کنم دردی دوا شود.

به بهانه شهادت یک مرزبان و یک انتصاب؛

درباره پاکستان...

عضو حقوقدان شورای نگهبان معتقد است که با 
ابالغ سیاســت های کلی انتخابات، مانع از پیش 
پای مجلس به عنــوان مرجع اصلی قانون گذاری 
برداشته شــده و می تواند بگوید منظور از رجل 
سیاسی در شــرایط ذکر شــده برای کاندیدای 
ریاست جمهوری چه کسانی هستند.  »نجات ا... 
ابراهیمیان« در گفت و گو با »تابناک« با اشاره به 

موضوع رجل سیاسی که از سوی شورای نگهبان 
برای تبیین آن اعالم آمادگی شــده، اظهار کرد: 
در تعریف رجل سیاســی برای گنجاندن حضور 
زنان در انتخابات ریاست جمهوری، تردید دارم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه 
هنوز هم در مورد ورود خانم ها به عرصه انتخابات 
ریاســت جمهوری دارم فکر می کنم، یادآور شد: 

»تا آنجایی که تاریخچه قانون گذاری اساسی ایران 
را نگاه کرده ام شاید خیلی آسان نباشد که به زنان 
اجازه دهیم بتوانند کاندیدا شــوند؛ البته تاکنون 
در شــورای نگهبان اظهارنظری نکرده ایم، ولی 
به عنوان یک حقوقدان سخت می دانم که بتوان 
 رجل سیاســی را به معنای شــخصیت سیاسی 

تلقی کنیم.« 

آسان نیست که 
به زنان اجازه 

کاندیداتوری ریاست 
جمهوری بدهیم 
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
اقتصاد مقاومتی با قاچاق محقق نمی شود

ويژه

به گزارش مشرق، وزارت بهداشت روزهای پرچالشی را می گذراند. 
روزهایی که به نوعی به بودجه و دعوای پول بستگی دارد. از طرفی 
وزیر بهداشــت با بحران مالی بزرگــی رو به رو اســت و روند ارایه 
 خدمات در بســیاری از مراکز درمانی به دلیل مطالبات ســنگین 
 از بیمه ها دچار مشــکل اســت. البته وزارت تالش کــرد با ارایه 
راه حل هایی این مشــکل را مرتفع کند. یکی از این پیشــنهاد ها 
که مســئوالن وزارت بهداشــت پیگیر آن بودند، تجمیع و انتقال 
 بیمه هــای درمان به ایــن وزارتخانه بود که البته همــان گونه که 
در روزهای گذشته نیز مشخص شــد، فعال دولت و مجلس برنامه 
دقیقی برای این کار ندارند و تنها با انتقال بیمه ســالمت به وزارت 
 بهداشــت موافقت شــد. اما آنچه می توان به عنوان راه حل موقت 
و تسکینی برای این مشکالت پیشنهاد کرد استفاده از برخی منابع 

مالی موجود در وزارت بهداشت برای گذر از این بحران است. 
یکی از این منابع فروش ســهام پاالیشــگاه نفت اصفهان اســت. 
این سهام در دولت گذشته توســط رییس جمهور وقت به وزارت 
بهداشت واگذار می شود که معادل 15 درصد سهام این پاالیشگاه 
اســت تا این وزارتخانه از محل فروش آن بدهی های دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور را پرداخت کند، به همین منظور این سهام به 

تعاونی مسکن کارکنان وزارت بهداشت منتقل می شود. 
طبق گفته ها، البته این سهام بنا به دالیلی که در مراجع ذی صالح 
 در حال بررســی اســت به فروش نرسیده اســت و با تغییر دولت 
و روی کار آمدن دولت یازدهم نیز این سهام همچنان به قوت خود 

باقی و در اختیار وزارت بهداشت است.
شــنیده شــده، در دولت یازدهم، شــرکتی تحت عنوان » آوای 
پردیس سالمت « تشــکیل می شود. این شــرکت سهامی خاص 
است که متشکل از چند شخصیت حقیقی و چند شخص حقوقی 
اســت. حدود50 دانشگاه علوم پزشکی کشــور نیز در این شرکت 
به عنوان ســهام دار معرفی شــده اند. هم اکنون نیــز این وزارت 
 خانه به عنوان بــزرگ ترین ســهام دار پاالیشــگاه نفت اصفهان 
شناخته می شــود. آیا این صحت دارد که تمامی این سهام و سود 
حاصل از آن طی ســال های 87 تا 92 به آوای پردیس ســالمت 
منتقل شده است؟ آنچه به نظر می رســد ارزش1000 میلیاردی 
این ســهام به عالوه سود 8 ساله آن اســت که نباید کم هم باشد و 
می تواند بسیاری از بحران های این وزارت خانه را برطرف کند. البته 
چند سوال در اینجا پیش می آید که مســئول فروش این سهام ها 
در دولت گذشته چه کسانی بوده اند؟ چرا این سهام فروخته نشد؟ 
نظارت بر سود این سهام و گردش مالی آن بر عهده چه کسی بوده 
است؟ چرا در دولت یازدهم از این سهام در هیچ کجا یاد نشده و با 
توجه به بحران های مالی به این خزانه تاکنون دســت نزده اند؟ این 
سهام چگونه به یک شرکت خصوصی واگذار شد؟ آیا دانشگاه ها از 
 این موضوع مطلع هستند؟ آیا درست است که مسئول این سهام ها 

در این دولت و دولت گذشته یک تیم است؟ و... 

بزرگ ترين سهامدار پااليشگاه نفت 
اصفهان کیست؟

به گزارش خبرگزاری فارس، در مــورد منابع آلودگی 
شــهر اصفهان اغلــب به چنــد منبع خاص اشــاره 
 می شــود: ناوگان فرســوده عمومــی، اتومبیل های 
تک سرنشــین، گازهای خانگی، صنایع غرب و شمال 
غرب شهر و سفرهای بین شهری. با این حال بر اساس 
پژوهش صورت گرفته توســط اصغــر ضرابی، جمال 
محمدی و علی اصغر عبدالهــی، 11 درصد از آلودگی 
شهر حاصل از منابع خانگی، 13 درصد صنایع شهری 

و 76 درصد ناشی از ترافیک شهری است.
اما نکتــه مهم در وضعیــت آلودگی اصفهــان، توزیع 
آالیندگــی و تراکم آلودگی های خطرنــاک در برخی 
مناطق است؛ برای مثال شمال و شمال غرب اصفهان 
هر ســاله با تجمع آلودگی های ناشــی از پاالیشگاه، 
پتروشــیمی و نیروگاه مواجه بود که کاهش ظرفیت 
پتروشــیمی و تغییر ســوخت مازوت این آلودگی ها 
 را کاهش داد، امــا آالیندگی پاالیشــگاه پابرجا مانده 
 و بــه گفته نماینده شــاهین شــهر، برخــوار و میمه 
در مجلس شورای اســالمی، روزانه400 تن آلودگی را 
به آســمان اصفهان تزریق می کند. واکنش به آلودگی 
پاالیشگاه اصفهان از زمانی حالت جدی تر به خود گرفت 
که این شــرکت بدون توجه به الزامات زیست محیطی 
و هشدار سازمان محیط زیست اســتان و سایر نظرات 

کارشناسی، طرح توسعه خود را آغاز کرد. 
عباس حــاج رســولیها در رابطه بــا اثــرات احداث 
این طــرح توســعه گفت: اصفهــان در حــال حاضر 
 گنجایش توســعه یا بهینه ســازی صنایــع را ندارد 
 و باید برای جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیســت 
از توســعه صنایع و کارخانه هــای صنعتی جلوگیری 
کرده و این کارخانه ها در خارج از شعاع50 کیلومتری 
شــهر احداث شــوند. وی احداث200 هکتــار طرح 
 توسعه پاالیشگاهی در محدوده شهر را خالف و ظلمی 
در حق شهر و شهروندان دانست و اضافه کرد: استقرار 
پاالیشــگاه در فاصله کمتر از50 کیلومتری شــهرها 
 خالف اســت و این انتقال در حالی از10 ســال پیش 
مورد پیگیری قرار گرفت که نه تنهــا این اتفاق نیفتاد 
 بلکه اخیرا قــراردادی برای توســعه این پاالیشــگاه 
با کشور کره جنوبی بسته شده است که این ظلم بزرگی 
به اصفهان اســت. مخالفت با احداث طرح توسعه200 
هکتاری پاالیشگاه اصفهان در10 سال اخیر بارها از زبان 
مسئوالن شهری و ســازمان محیط زیست اعالم شده،  
اما همچنان توقفی در این امر صــورت نگرفته و پروژه 

مذکور به قوت خود باقی است.

تزريق روزانه 400 تن آلودگی 
پااليشگاه به ريه اصفهانی ها

نگاه

آمارهای رســمی حکایت از صادرات دو میلیارد دالری خشــکبار 
ایران به کشــورهای مختلــف از جملــه آلمان، آمریکا، فرانســه، 

انگلیس، ایتالیا، اسپانیا و سوئد دارد.
مجتبی خســروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم 
آغاز بــه کار چهارمیــن نمایشــگاه بین المللی آجیــل، میوه های 
 خشــک و صنایع وابســته گفــت: در حــال حاضر ســاالنه بیش 
از دو میلیارد دالر خشــکبار از ایران به کشــورهای مختلف صادر 
 می شــود. بر این اســاس، تولیــدات ایــران روانه50 کشــور دنیا 
می شــود که از جمله آنهــا، آلمان، آمریکا، فرانســه، انگلســتان، 
 ایتالیــا، اســپانیا، ســوئد، نــروژ، پرتغــال، کشــورهای حــوزه 
خلیج فارس از جمله قطر، امارات متحده عربی، عربســتان، کویت، 
کشورهای آسیایی چین، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و روسیه است. 

صادرات 2 میلیارد دالری 
خشکبار ايران به دنیا

ناصر اطرج رییــس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهــان درباره تاثیر نرخ ارز 
در بازار میوه، اظهار داشــت: به طور قطع افزایش نــرخ ارز در آینده ای نزدیک 
بر روی قیمت میوه های وارداتی همچون موز، آناناس و نارگیل تاثیر مســتقیم 
خواهد گذاشــت. وی با بیان اینکه موزهــای موجود در بازار بــا توجه به اینکه 
قبال خریداری شــده، فعال افزایش قیمت نداشته اســت، تصریح کرد: به زودی 
و احتماال برای شب عید شــاهد افزایش قیمت موز خواهیم بود. رییس اتحادیه 
 میادین میوه و تــره بار اصفهــان همچنین درباره وضعیت میــوه های موجود 
در بازار و کمبود آنها، تاکید کرد: متاسفانه اکنون شاهد کمبود پرتقال و نارنگی 
شمال در بازار هستیم که این منجر به افزایش قیمت پرتقال جنوب شده است.

 وی با اشــاره به کمبود پرتقال در بازار، تصریح کرد: برای تنظیم بازار و جبران 
این کمبود مجبور به افزایش قیمت پرتقال هستیم.

اطرج با بیان اینکه تا امروز نرخ پرتقال تامســون جنوب را در بــازار میوه و تره 
بار اصفهان4500 تومان ثتبیت کردیم، اضافه کرد: این درحالیســت که همین 

محصول در پایتخت بین5500 تا6000 هزار تومان فروخته شده است. 
وی تاکید کرد: برای تامین پرتقال در بازار اصفهان از فردا مجبوریم این محصول 
را با نرخ5000 تومان عرضه کنیم، اما ممکن اســت حتــی طی هفته آینده نیز 
دوباره دچار کمبود شــویم و باز نرخ آن را افزایش دهیــم. وی تصریح کرد: اگر 
دولت برای تامین پرتقال شب عید اقدام به واردات نکند احتمال می رود مردم 

برای نوروز امسال مرکبات را با قیمت نجومی و باالترین قیمت خریداری کنند.

جلسه بررســي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي اســتان اصفهان با هدف بررسي 
گزارش عملکرد مسئوالن اســتاني و اقدامات انجام شده از زمان سفر پیشین 
وزیر اقتصــاد تاکنون و انجــام مقدمــات و تعیین برنامه هاي ســفر آتي وي 
 به این اســتان در محل وزارت اقتصاد برگزار شــد. علي طیب نیا در نشســت 
اقتصاد  مقاومتي  افزود: عملکرد بانک هاي اســتان اصفهان در خصوص تامین 
هزینه پروژه هاي اولویت دار ارجاعي، 54 درصد، بانک هاي سابقا دولتي واگذار 
شــده، 39 درصد و بانک هاي خصوصي در مجموع 12/8 درصــد بوده و این 
 آمار براي چند بانک خاص، برابر صفر درصد اســت. وي گفت: متاســفانه ما 
 در تمام استان ها با مشکل عدم مشارکت مناسب بانک هاي خصوصي و به ویژه 
چند بانک خاص مواجه هستیم. طیب نیا اضافه کرد: بر اساس گزارش ها، ظاهرا 
بانک هاي مزبور، با بهانه هایي مانند لزوم ســپرده گذاري بخشي از تسهیالت 
دریافتي در بانک پرداخت کننده و تعیین نرخ ســودهاي باال، متقاضیان را از 
گرفتن وام منصرف مي کنند. جانشین رییس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
در اســتان اصفهان، با بیان اینکه عملکرد بانک هاي استان در خصوص تامین 
مالي پروژه هاي اولویت دار اقتصاد مقاومتي در ســال جاري حدود50 درصد 
بوده است، اضافه کرد: این در حالي است که در همین استان، بانک کشاورزي 
به 85 درصد تعهدات خــود، آن هم در قبال افرادي بــا درآمد و توانایي تودیع 
وثایق پایین، عمل کرده است و باید رسیدگي شــود که چرا برخي بانک هاي 

دیگر، عملکرد پاییني در این ارتباط دارند.

ريیس اتحاديه میادين میوه و تره بار اصفهان تاکید کرد:

 دولت ثبت سفارش نکند، قیمت پرتقال 
نجومی می شود

وزير اقتصاد در جلسه بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان اصفهان: 

برخي بانک ها همکاري نمي کنند

اقتصاد مقاومتیصنعتبازار میوه

عملکرد مثبت اصفهانی ها
در صادرات فوالد 

 اطالعات منتشــره گمــرک جمهوری اســالمی ایران نشــان می دهد 
 در 9 ماهه منتهی به آذر ماه ســال جاری مجموعا 4/2 میلیون تن فوالد 
از کشور صادر شــده که فوالد مبارکه و ذوب آهن به ترتیب 1/4 میلیون 
تن و430 هزار تن از آن را بــه خود اختصاص داده انــد. میزان صادرات 
فوالد کشور در آذر ماه، 475 هزار تن بوده که در قیاس با سال قبل 117 
درصد رشد داشــته و مجموع صادرات نه ماهه نیز نسبت به مدت مشابه 
 ســال قبل 55 درصد افزایش پیدا کرده است.بیشــترین رشد صادرات 
در محصوالت فوالدی در کالف گرم فوالد ســبا با 17 هزار درصد رشــد 
ثبت شده اســت. با این حال در آذرماه میزان رشد صادرات فوالد مبارکه 
تنهــا 9 درصد بوده که این عدد کمتر از نصف متوســط رشــد ســاالنه 

صادرات است.
این آمارها همچنین نشان می دهد مشکالت تولید در ذوب آهن همچنان 
پابرجا مانده و در مقابــل اما وضعیت تولید در فــوالد مبارکه بهبود پیدا 
 کرده است. میزان تولید شــمش ذوب آهن در آذرماه سال جاری نسبت 
 به ســال گذشــته 21 درصد کاهش پیدا کــرده و این عدد بــرای دوره 
 نه ماهه برابر با چهار درصد منفی اســت. ســبد محصــوالت ذوب آهن 
در 9 ماهه منتهی به آذرماه نشــان می دهد در بخش تولید تیرآهن 22 
درصد کاهش، میلگرد شش درصد کاهش و در مقابل آن، شمش کاالیی 

66 درصد افزایش و کالف370 درصد افزایش رخ داده است. 

قاب رسانه 

رییس اتحادیه دامداران با بیان اینکه قیمت گوســاله و گاو ثابت 
بوده است و گران شدن گوشت آن جای تعجب دارد، گفت: قیمت 
گوسفند کمی افزایش داشته است که پیش بینی می شود با عرضه 

الشه به بازار، قیمت  گوشت گوسفند کاهش پیدا کند.
حســین نعمتی درباره افزایش قیمت دام زنــده، گفت: طی این 
 چند روز قیمت دام سبک به کیلویی 16 تا 16 هزار و500 تومان 
 رســیده اســت، اما قیمت دام ســنگین افزایش نداشــته است 
و حدود 11 هزار تومان است ولی جای تعجب است که در سطح 
فروشگاه ها قیمت گوشت گاو گوساله هم افزایش پیدا کرده است. 
 وی در پاســخ به این ســوال که دلیل افزایش قیمت دام سبک 
چه بوده اســت، اظهار کرد: موجودی دام ســبک در بازار کم بود 
 که باعث افزایش قیمت آن شــد، اما نکته قابل توجه این است که 

تا این حد نباید گران می شد.  
همه می دانند که با قیمت گوســفند زنده 16 هزار تومانی قیمت 
الشه گوسفند باید حدود سی و اندی تومان به فروش می رسید.

وی با اشــاره به توزیع الشــه گوشت گوســفند توسط شرکت 
پشتیبانی امور دام ادامه داد: توزیع این الشه ها باعث شده که بازار 

دام آرام شود و قیمت در آینده کاهش پیدا خواهد کرد. 

ريیس اتحاديه دامداران:

قیمت گوشت کاهش پیدا می کند

رهبر معظم انقــالب قاچاق را یک بالی بزرگ برای کشــور 
دانسته  و آن را به دلیل افسادی که ایجاد می کند حرام قطعی 
 اعالم کرده اند. پس لــزوم مبارزه جدی با این پدیده شــوم 

به شدت احساس می شود. 
      

 تیرماه امســال بود که اســتاندار اصفهان در نشست خبری 
با خبرنگاران به مناسبت سالگرد فرمان مقام معظم رهبری 
 پیرامون مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز، خبــر داد که » تلفن 

همراه « درصدر کاالهای قاچاق در استان قرار دارد. 
زرگرپور در این نشســت آمار جالب توجهی هــم از میزان 
واردات کاالهای قاچاقی در اســتان ارایه داد ازجمله اینکه 
طبق آمار هرساله 55 میلیارد نخ ســیگار در کشور مصرف 
می شود که 3/8 میلیارد نخ آن متعلق به استان اصفهان است 

و از این میزان30 درصد، به طور قاچاق وارد شده است.
اســتاندار همچنین گفت که در ســال 94، 5 هزار و 425 
پرونده قاچاق در استان اصفهان تشکیل شد که از این تعداد 
4 هزار و500 پرونده توســط ناجا و مابقی توســط سازمان 

صنعت، معدن، تجارت و بازرسی اصناف تشکیل شده است. 
زرگرپور ارزش ریالی کاالهای قاچاق اســتان در سال 94 را 
78 میلیارد تومان اعالم کرد و ادامه داد: بیشترین کشفیات 
سال گذشــته مربوط به تلفن همراه به میزان 15 هزار عدد، 
برنج به میــزان یک هزار و500 تن، ســوخت به میزان200 
 هزار لیتر، لوازم آرایشــی بــه میزان420 هــزار قلم، المپ 
به میزان390 هزار عدد، پرتقــال و نارنگی به میزان210 تن 

و مشروبات الکلی به میزان 6 هزار و600 بطری بوده است.
      

4 ماه بعد یعنی در آبان ماه؛ نوبت به مدیر بازرســی و نظارت 
اصناف اســتان اصفهان رســید که آمار جدیــدی از تعداد 
کاالهای کشف شده قاچاق در شش ماهه ابتدایی سال ارایه 
کند. بر این اســاس بازرسان اصناف  در شــش ماهه ابتدای 
سال جاری بالغ بر 24 میلیارد و40 میلیون و 828 هزار ریال 
کشفیات کاالی قاچاق داشته اند. بیشتر کشفیات کاالهای 
قاچاق هم در بخش اجناس ســالمت محور مانند آرایشی، 
 بهداشــتی، مواد غذایی و پوشــاک بوده است. سال گذشته 

» تلفن همراه « و امسال » لوازم آرایشی بهداشتی « به ترتیب 
صدر جدول کشفیات قاچاق در اصفهان را از آن خود کردند. 
قبل و بعد از ارایه این آمار توســط مدیربازرســی و نظارت 
 اصناف استان، اخبار زیادی درباره کشــف کاالهای قاچاق 

در استان شنیده می شد. 
اخباری که مسئوالن در بخش های مختلف آن را رسانه ای 

می کردند. این کاالها همه چیز را شامل می شد. 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشف انبار بزرگ حاوی 
50 کانتینر کاالی خارجی قاچاق به ارزش150 میلیارد ریال 
 در یک عملیات پیچیده توســط کارآگاهــان پلیس آگاهی 

این فرماندهی خبر داد. ) 12مرداد (
مدیر بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان از کشف دو 
هزار و380 کیلوگرم لیمو ترش خارجي قاچاق به ارزش 238 

میلیون ریال در میدان میوه و تره بار خبر داد. ) 14 دی (
رییس پلیس آگاهی اصفهان گفــت: بیش از 16 هزار آجیل 
 قاچاق از جمله بادام، گردو و بادام هندی در اصفهان کشــف 

و ضبط شد. ) 15 دی (
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: کارآگاهان 
نیــروی انتظامی در یک عملیــات ویــژه40 کانتینر لوازم 
 خانگی قاچاق شامل انواع شیشــه، بلور، کریستال و ظروف 
شیشــه ای، همچنین انواع موبایل و لوازم جانبی به ارزش 
تقریبی ده میلیارد تومان را که در انبار های بزرگ جاسازی 

شده بود، کشف ضبط کردند. ) 27 مرداد (
طي بازرسي به عمل آمده، توسط بازرسان مدیریت بازرسي 
 و نظارت اصناف اســتان از یــک واحد صنفــي تخلیه بار 
در اصفهان، تعداد710 عدد انواع ســکه قدیمي آمریکایي 
و 21 عدد انواع تندیس و مجســمه برنزی خارجي و قاچاق 

کشف و ضبط شد. ) 11 دی (
  مامــوران انتظامــی اصفهان در بازرســی از یــک باربری، 
در خیابان امام خمینی ) ره ( موفق به کشف تعدادی قرص 
سفکسیم غیر بهداشتی شدند. این داروها به دلیل نداشتن 

اسناد قانونی برای توزیع جمع آوری شد. )10 آبان (
 ســردار آقاخانی: تعداد 331 دستگاه گوشــي تلفن همراه 
با مارک هاي مختلف و 38 دســتگاه ساعت مچي هوشمند 

فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکي کشف شد . ) 26 مرداد (
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از کشف دپوی پوشاک 
خارجی قاچاق در یک انباری خبر داد و گفت: در بازرســی 
از انبار یاد شده مقدار ســه تن انواع پوشاک خارجی قاچاق 

کشف شد. ) 24 شهریور (
      

به نظر می رسد راهکارهای اندیشیده شده توسط مسئوالن 
استان جهت مقابله با قاچاق، اثر ملموسی نداشته است. تنها 
در همین چندروزی که از اولین ماه زمستان گذشته، اخبار 
گوناگونی از کشــف کاالهای قاچاق در اســتان شنیده ایم. 
قاچاق مثل خوره بر جان اقتصاد مقاومتی افتاده است. کاش 
مســئوالن برای کندن این خوره از جان اقتصاد کشورمان، 
 گامی موثــر در راه تحقق خواســته ها و منویــات رهبری 

معظم انقالب برمی داشتند. در این راه باید هزینه کرد. 

وقتی آمار کشفیات کاالهای قاچاق در استان باال می رود؛

اقتصاد مقاومتی با قاچاق محقق نمی شود

طبق آمار هرساله 55 
میلیارد نخ سیگار در 

کشور مصرف می شود 
که 3/8 میلیارد نخ 
آن متعلق به استان 

اصفهان است و از اين 
میزان30 درصد، به طور 

قاچاق وارد شده است

» با 20 میلیارد دالر قاچاق، اقتصاد مقاومتی صورت نمی گیــرد. « اين را » علی الريجانی « ريیس 
 مجلس گفت. در ســالی که رهبر معظم انقالب بارها و بارها در ســخنرانی های خود بر کلیدواژه 
» اقتصاد مقاومتی « تاکید و آن را تکرار کرده اند تا نشــان دهند چقدر عمیق دغدغه » اقتصاد مقاومتی « را 
 دارند، آمارها نشــان می دهد » قاچاق « مثل خوره برجان اقتصاد مقاومتی افتــاده و آن را می خورد. قاچاق 
به گلوگاه اقتصاد مقاومتی تبديل شــده و کمر تولیدکنندگان را شکسته اســت. جز اين نیست که موتور 
 تولید زمانی راه می افتد که جلوی قاچاق گرفته شود و برای جلوگیری از آن بايد هزينه کرد. بايد هزينه کرد 

تا تولید کنندگان و کارخانه ها بتوانند، کمر راست کرده و وارد بازار رقابتی بشوند. 

زينب
ذاکر

نمایندگان مجلس شورای اســالمی با ادامه حذف یارانه پردرآمدها 
و پرداخت آن به مددجویان کمیته امداد در برنامه ششــم موافقت 
 کردند. نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی در جلســه علنی 
روز شنبه و در ادامه بررسی برنامه ششم توسعه با 183 رای موافق، 
10 رای مخالف، یــک رای ممتنع از مجمــوع 222 نماینده حاضر 
 با ماده 94 موافقت کردند. براســاس این ماده، دولت موظف شــد 
در طول اجرای قانون برنامه هرســال حداقل مستمری مددجویان 
تحت حمایــت کمیته امداد امام خمینی و ســازمان بهزیســتی را 
عالوه بر یارانه موجود متناسب سطح محرومیت،20 درصد حداقل 
دســتمزد مصوب شــورای عالی کار و از محل منابع هدفمندسازی 
یارانه هــا و حذف خانواده هــای پردرآمد در ردیــف بودجه خاص 

سنواتی از طریق سازمان های مذکور پرداخت کند.

نماینده مردم ســمیرم با انتقاد از عدم ثبات در اقتصاد کشــور، گفت: 
دولت باید با محورهای کارشناسی شده بازار مواد غذایی را نرخ گذاری 
کند. اصغر ســلیمی درباره افزایش نرخ بی رویه کاالهای غذایی اظهار 
 داشــت: دولت باید با محورهای کارشناسی شــده بازار مواد غذایی را 
نرخ گذاری کند تا تمام شهروندان به ویژه طبقات متوسط جامعه بدون 

فشار اقتصادی بتوانند کاالی  مورد نیاز خود  را خریداری کنند. 
وی با بیان اینکه گرانی کره عاملی برای افزایش نرخ لبنیات به شــمار 
 می آیــد، تصریح کرد: حلقه تولیــد لبنیات با یکدیگر مرتبط اســت، 
بدین معنا که دولت نباید اجازه دهد محصولی همچون کره گران شود؛ 

زیرا در راستای این گرانی دیگر کاالهای لبنی نیز گران می شوند. 
 وی یادآورشــد: نوســانات و افزایش بی رویه نرخ کاالهــای غذایی، 

اقتصاد معیشتی مردم را با مشکالت بسیاری رو به رو کرده است.

يارانه پردرآمدها به مددجويان اختصاص پیدا می کند؛

تداوم حذف يارانه 
پردرآمدها در برنامه ششم

نماينده مردم سمیرم در مجلس مطرح کرد:

 بی ثباتی در اقتصاد 
کشور

اخبار

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار از بازگشایی قریب الوقوع 
نماد شرکت های مهم بورســی طی هفته های آینده خبر داده 
بود، حال مدیرعامل بانک ملت از ارســال صورت های مالی این 

بانک به بورس خبر داده است. 
هــادی اخالقــی فیض آثــار از ارســال صــورت هــای مالی 
بانک ملت بــر اســاس آخرین توافــق صورت گرفته بــا بانک 
مرکزی به ســازمان بورس خبــر داد و گفت: ســایر بانک های 
 موضوع اصــل 44 نیز وضعیــت مشــابه بانک ملــت را دارند 
و تعدیــل های جدیــد آنها نیــز در حــال اعمــال در صورت 
های مالــی اســت بنابرایــن مانع دیگــری برای بازگشــایی 
نماد بانکی هــا وجود نــدارد و با شــرایط جدیــد بانک های 
 اصلــی 44 می تواننــد در این هفتــه با مجوز ســازمان بورس 

باز شوند. 

بانک ملت به تاالر شیشه ای 
بازمی گردد
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

چگونه مديريت ديابت را دوباره به دست بگیريم؟

مطالعات جدید محققان نشان می دهد بین اندازه دور بازو و طول 
عمر ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. 

 براســاس جدیدترین مطالعات پژوهشــگران افرادی که دور بازو 
و دور مچ پای آنها بزرگ اســت با درصد باالتری به نسبت افرادی 
 که دور بازو و مچ پای معمولــی دارند در اثر بیمــاری های قلبی 

جان خود را از دست می دهند.
کارشناســان این نتایج را با بررســی بر روی600 فرد ســالمند 
باالی60 ســال با وزن های مختلف که همگی بــه بیماری قلبی 
 مبتال بوده اند، به دســت آورده اند، در طول10 ســال عده زیادی 
از ســالمندانی که دارای دور بازوی بزرگ تری بودند، جان خود را 
از دست داده اند. بر این اساس وزن بدن رابطه مستقیمی با ابتال به 
انواع بیماری ها دارد و میزان باالی چربی در بدن باعث فشار آمدن 
 بیشتر بر قلب برای پمپاژ خون و اکســیژن رسانی به اعضای بدن 

می شود.
 همزمان با افزایش ســن توده هــای عضالنی بــدن کاهش پیدا 
 می کنند و بافــت چربی جایگزین آن می شــود، ایــن چربی ها 
در مناطق مختلف بدن مانند شــکم، بازو و دور مچ و ساق پا جمع 
می شوند و می توانند باعث باال رفتن فشــار خون، افزایش چربی 

خون و ابتال به بیماری های قلبی عروقی شوند.
 بســیاری از افراد در ســنین جوانی برای داشــتن تناســب اندام 
و افزایش اعتماد به نفس از ورزش های سنگین مانند وزنه برداری 
 یا خوردن قرص، پودر و مکمل های بدنســازی استفاده می کنند 
تا دور بــازو و دور مچ پای خــود را افزایش دهند غافــل از اینکه 
همزمان با افزایش ســن عضله ها از بین رفتــه و چربی جای آنها 
را می گیرد و این خود عاملی جدی برای مــرگ زودرس آنها می 
شود.کارشناســان به افراد توصیه می کنند همیشه تناسب اندام 
مطلوبی داشــته باشــند و از مصرف دارو یا انجام ورزش های غیر 
 اســتاندارد خودداری کنند زیرا در ســالمندی با انواع بیماری ها 

مواجه می شوند.

 دانشمندان اعالم کردند عضو جدیدی را در سیستم گوارش کشف 
کرده اند که روده کوچک را به دیواره عقبی شــکم متصل کرده و 
همه چیز را در ســر جای خودش نگه می دارد.سال ها متخصصان 
تصور می کردند که این عضو موســوم به » مزانتــر « یا روده بند 
متشــکل از بخش های مختلف بافت اســت، درحالــی که اکنون 

مشخص شده است خودش یک ساختار واحد و یکپارچه است.
 از آنجایــی که یک عضو باید یک ســاختار واحد را تشــکیل دهد 
تا بتواند یک عملکرد مهــم و حیاتی را انجام دهــد از این رو این 
بافت را باید یک عضو تلقی کرد.تحقیق اخیر محققان بیمارستان 
 دانشــگاه لیمریک ایرلند نشــان می دهد مزانتر یــک نوار واحد 
از بافت است که از لوزالمعده شروع شده و تا روده کوچک و بزرگ 

پیچیده شده و ادامه پیدا می کند.
هدف این بافت، نگهداری از این اعضای بدن در سرجای خودشان 

بوده تا بتوانند عملکردهای خود را به خوبی انجام دهند.
 جی کالوین کافی، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
 » طبــق ارزیابی تیــم مــا، توصیف آناتومی گذشــته درســت 
نبوده اســت، این عضو پیچیده و چند تکه نیست، بلکه ساختاری 

ساده و به هم پیوسته دارد. «
وی در ادامه اضافــه می کند: » حــال که به ســاختار و آناتومی 
جدیدی رســیدیم، قدم بعدی عملکرد آن اســت. اگر عملکرد آن 
 را درک کنیم مــی توانیم مــوارد غیرطبیعی را شناســایی کرده 

و به بیماری ها پی ببریم. «

تحقیقی تازه نشــان می دهد نشســتن طوالنی مدت همبستگی 
مستقیم با چاقی دارد به خصوص در مردان. این تحقیق را » مرکز 

کنترل و پیشگیری بیماری « CDC منتشر کرده است.
اگر شــما هم یک کار پشــت میزی دارید، هیچ بعید نیست تمام 
 روز را در آن جای دنج سپری کنید و حتی بعد از پایان ساعت کار 
در خانه هم احتماال زمان بیشــتری را برای تماشــای تلویزیون، 
صرف نشستن می کنید، اما می دانید شــما باید در طول روز کمی 

هم پیاده روی داشته باشید. 
اگر شما هم مثل بیشــتر آدم ها باشید، سخت اســت که با انگیزه 
 شــوید. اما ممکن اســت تحقیقات اخیــر بتوانند کمی شــما را 

در مسیر درست قرار دهند. به خصوص اگر یک مرد باشید.
 در تحقیقی که از ســوی » مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری« 
منتشر شــد، محققان مدت زمانی را که ۴۴۸6 مرد و 1۸۴۵ زن، 
در محل کار، مدرســه یا خانه صرف نشســتن می کردند بررسی 
کردند. آنها چاقــی را هم در میــان شــرکت کنندگان۲0 تا ۷۹ 
 ســال، با اندازه گیری دور کمر و درصد چربی بدن، مورد بررســی 
قرار دادند. آمار مهم نیستند، نتیجه آن بود که هرچه مردان بیشتر 

می نشستند شانس آنها برای چاقی بیشتر بود. 
 تیم تحقیقاتی از شرکت کنندگان خواســت فراوانی و مدت زمان 
11 نوع فعالیت بدنی از جمله پیاده روی، دویدن و دوچرخه سواری 
 را گــزارش کننــد. تقریبــا نیمی از مــردان گــزارش کردند که 
سه چهارم روز را می نشــینند در حالی که 1۳ درصد زنان چنین 

چیزی را گزارش کردند. 
اما طبق ایــن تحقیق حتی زنانــی که برای زمان هــای طوالنی 
می نشستند سطح پایین تری از چاقی نســبت به مردان داشتند. 
محققان به علت اساســی نرخ باالی چاقی در مردان نشسته اشاره 
دقیقی نکردند و گفتند برای پیدا کردن علت تحقیقات بیشــتری 

الزم است. 
بارلــو گفــت یــک محدودیــت ایــن تحقیــق آن اســت که 
شرکت کنندگان خودشان ســطح فعالیت خود را گزارش کردند. 
همچنین شرکت کنندگان بیشتر سفیدپوست بودند و عموما سالم 
و تحصیل کرده بودند و این، تعمیم نتایج به جمعیت های متنوع تر 

را دشوار می سازد.  
یافته های جدید بر مبنای تحقیقی صورت گرفته بود که رابطه ای 
میان ســبک زندگی نشســته و افزایش خطر وضعیت های مزمن 
و مرگ زودهنگام را نشــان مــی داد. یک تحقیق که در نشــریه 
تحقیقات دیابت و پزشــکی بالینی منتشر شــد، رابطه ای را میان 

نشستن طوالنی مدت و دیابت نوع دو پیدا کرده بود. 
دیابت نوع دو زمانی روی می دهد که بدن نتواند انســولین کافی 

برای تبدیل گلوکز به انرژی تولید کند یا آن را به کار ببرد.

اندازه دور بازو به شما می گويد 
چقدر عمر می کنید

دانشمندان ايرلندی اعالم کردند؛

شناسايی يک عضو جديد 
در سیستم گوارش بدن

تحقیقات جديد می گويد؛

نشستن در تمام روز 
فقط برای پشت تان ضرر ندارد

زيبايی

موز یکی از محبوب ترین میوه هــای خوراکی در بین 
خانواده ها اســت و خیلی از مردم از خوردن آن لذت 
می برنــد. خوردن موز برای ســالمتی بســیار مفید 
 بوده و به دلیل داشــتن مواد مغذی یکــی از بهترین 
تقویت کننده های سالمتی به شمار می رود.اما شاید 
 نکته  جالب اینجا باشــد که تقریبا تمــام مواد مغذی 

و اساسی موز در پوست آن نهفته شده است! 
پوست موز برای زیبایی پوست شما بسیار مفید است 

و باید در رژیم زیبایی تان گنجانده شود.
پوست موز سرشار از آنتی اکســیدان ها، ضدقارچ ها، 
ضدباکتری هــا و آنزیم های مفید برای بدن اســت. 
به عالوه سرشــار از ویتامین های B6 ،B12، منیزیم 

و پتاسیم است. 
برای آگاهی از خواص عجیب پوســت موز متن زیر را 

بخوانید.
سفید کننده  دندان

اگر دندان هایی به سفیدی مروارید می خواهید، نباید 
پوست موز را دور بریزید. پوست موز حاوی سیتریک 
اسید است که به کم کردن اثر زردی روی دندان های 
شــما کمک کرده و آن ها را به درخشندگی مروارید 
می کند. به عالوه موز حاوی مــواد ضد پالک دندان و 
سالیسیلیک اسید اســت که نه تنها مانع خون ریزی 

لثه ها شده بلکه آن ها را مقاوم و سفت می کند.
هرموقع به ســفید کردن دندان های تان نیاز داشتید 
این عمل ســاده را انجام دهید: قسمت داخلی پوست 
موز تازه را برای چند دقیقه بــه دندان ها بمالید، بعد 
 از این کار، مســواک بزنید تا باقی مانده پوســت موز 
 از دندان تان پاک شــود، این عمــل را روزی یک بار 

به مدت یک هفته انجام دهید.
از بین بردن میخچه و زگیل

پوست موز سرشــار از آنزیم ها و آنتی اکسیدان هایی 
 اســت که به شــما کمک می کنند بــا امنیت کامل 
از دست میخچه  پای خود رها شوید. آن ها همچنین 
با ویروس مولد میخچه نیز مبارزه می کنند. قسمتی 
بزرگ تر از اندازه میخچه را از پوســت مــوز ببرید،   
قسمت داخلی پوست موز را روی ناحیه مورد نظر قرار 
دهید. با باند یا نوار آن  را بپوشانید. تمام طول شب را 
به آن وقت دهید. صبح روز بعد پوست موز را بردارید.

 ایــن کار را به مدت چنــد هفته کوتــاه انجام دهید 
تا بهبودی حاصل شود. 

از این روش بــرای از بین بردن زگیــل هم می توانید 
استفاده کنید.

خواص عجیب پوست موز 
برای زيبايی

دلسردی یکی از بزرگ ترین دالیلی است که افراد را از مسیر 
مدیریت درست دیابت خارج می کند. 

به طور معمول، زمانی شــاهد این مســئله هستیم که بیمار 
مبتال به دیابت تمام تالش خود را انجام می دهد، اما به نتایج 

مثبت و دلخواه دست پیدا نمی کند.
اما تنها یــک دلیل موجب نمی شــود تا بیمــاران مبتال به 
 دیابت از مسیر مدیریت بیماری خود خارج شوند. شاید آنها 
به اندازه کافی از سوی پزشــک خود به واسطه تالش سختی 

که انجام داده اند مورد تشویق قرار نگرفته باشند. 
شاید آنها یک مانع مانند مواجهه با عوارض در حال گسترش 
 دیابت را تجربه کرده و این شــرایط منجر بــه ناامیدی آنها 
 شده است یا شاید فقط با فرســودگی و خستگی مواجه شده 

و از این رو، مدیریت بیماری خود را نادیده گرفته اند.

 اگر این قبیل شــرایط برای شــما آشــنا به نظر می رسند 
در ادامه با ما همراه باشید تا با روش هایی برای کنترل مجدد 

و درگیر شدن کامل در مدیریت بیماری دیابت آشنا شوید.
چگونه به مسیر درست باز گرديم؟

نخست، به این نکته توجه داشته باشــید که تالش و تقالی 
روزانه برای مدیریت دیابت عادی اســت و احساس خستگی 

در میان افراد مبتال به این بیماری شایع است. 
نکته مهم باقی نماندن در این وضعیت است. به خاطر داشته 
باشید نیازی نیست بی نقص و عالی باشید و اگر از مسیر خارج 
شــده اید، روش هایی برای در اختیار گرفتن کنترل دوباره 

مدیریت دیابت وجود دارند. این راهبردها را امتحان کنید:
به خود آموزش دهید

 بنابر گزارشــی که در ســال ۲01۴ توســط مراکز کنترل 

 و پیشــگیری از بیماری آمریکا منتشــر شــد، افــرادی که 
در زمینه خودمدیریت دیابــت آموزش و تعلیــم دیده اند، 
کنترل بهتری بر ســطوح قنــد خون و خطــر کاهش پیدا 
 کرده برای عوارض این بیماری دارند. با مراجعه به پزشــک 
 می توانید درباره برنامه مدیریــت دیابت خود صحبت کرده 

و پرسش های احتمالی خود را با وی مطرح کنید.
اهدافی قابل دسترس تعیین کنید

گاهی اوقات مــردم انتظاراتی غیر معقــول درباره چگونگی 
 مدیریت دیابــت دارند. هنگامــی که قصد داریــد بار دیگر 
به مسیر کنترل دیابت باز گردید، از طریق مشورت با پزشک 
 می توانید اهداف پیشــین خود را مورد بازبینــی قرار داده 
و برنامه جدیدی که منطقی به نظر می رســد را شکل دهید. 
تبدیل اهداف بلند مدت به گام های کوچک تر و واقع گرایانه 
 می تواند مفید باشــد. اگر قصــد دارید فعالیت بیشــتری 
داشــته باشــید، با پیاده روی 1۵ دقیقه ای پس از ناهار آغاز 
کنید. اگر قصد داریــد آزمایش خون A1C خــود را پایین 
 بیاورید، کاهــش یک درصــدی به جای ســه درصدی که 

می تواند طاقت فرسا باشد را مد نظر قرار دهید.
برای پیشگیری از شکست ها برنامه داشته باشید

گاهی اوقات لغزش ها رخ می دهند، اما داشتن راهبردی برای 
رسیدگی به آنها می تواند تعهد شما به برنامه مدیریت دیابت 
را حفظ کند. در وهله نخســت، آگاهی از این که چه چیزی 
ممکن است شما را از مسیر خارج ســازد از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. هنگامی که به رســتوران می روید احتمال 
 این که از برنامه غذایی ســالم خود منحرف شــوید، بیشتر 
می شــود یا هنگامی که مشغول کار هســتید، ممکن است 
آزمایش قند خــون را فراموش کنید. با پزشــک خود درباره 
چگونگی رسیدگی به این موقعیت ها و کارهایی که در صورت 

وقوع آنها باید انجام دهید، صحبت کنید.
حمايت اضافی بگیريد

برای افراد مبتال به دیابت حس منزوی شدن می تواند بسیار 
راحت شکل بگیرد. برای مقابله با این شــرایط با افرادی که 
دوست شان دارید در ارتباط باشــید، به یک گروه پشتیبانی 
ملحق شوید یا برای آگاهی از نکته ها و کسب انگیزه به منابع 

آنالین مراجعه کنید.
با پزشک خود درباره برنامه درمان صحبت کنید

همه قادر نیستند تا به صورت موفقیت آمیز قند خون را تنها 
از طریق رژیم غذایی و ورزش کنترل کنند. اگر بدن شــما به 
دارو نیاز داشته باشد و شما در عوض بر ورزش کردن متمرکز 

شوید، همانند آن است که سر خود را به دیوار بکوبید. 
 به طــور مرتــب بــه پزشــک مراجعه کــرده تا نســبت 
به این که برنامه درمانی شــما از کارایی الزم برخوردار است، 
 اطمینان حاصل شــود و در صــورت نیاز تغییراتــی در آن 

اعمال شود.

چگونه مدیریت دیابت را دوباره به دست بگیریم؟

مديريت ديابت نوع دو وظیفه آسانی نیســت زيرا فرد بیمار نیازمند برنامه ريزی وعده های غذايی سالم، اختصاص 
 زمان برای ورزش، آزمايش منظم قند خون، مراجعه منظم به پزشک و بســیاری موارد ديگر است. احساس ناتوانی 
 و خستگی به واســطه مراقبت مداوم که ديابت نیازمند آن اســت می تواند به لغزش های گاه و بیگاه منجر شود،
به عنوان مثال برخی روزها هر آنچه را که دوست داريد، مصرف می کنید  يا در جلسات ورزش خود حاضر نمی شويد. 

حتی افرادی که بیماری خود را برای سال ها به خوبی مديريت کرده اند نیز تجربه خروج از مسیر درست را داشته اند.

دانستنی ها

سالمت کودکخواص خوراکی ها

 
ريشه 

 ديرخوابی 
و زود بیداری

 دانشــمندان علوم ژنتیک متوجه شــده اند که عــادت هایی مانند 
زود بیدار شــدن از خواب یا دیر به خواب رفتن، ریشــه در ژن های 
 انســان دارد. بر اســاس تحقیقات انجام شده توســط دانشمندان 
علوم ژنتیک، عادت ذاتی بیدار شــدن در ســاعات اولیه صبح برای 
یک فرد به ســاختار ژنتیکی انسان مرتبط اســت و تمامی باورهای 
دیگر موجود در این زمینه را می توان نادرســت دانســت. بر اساس 
تحقیقی که به تازگی بر روی دی ان ای ۸۹ هزار انسان انجام گرفته 
اســت تغییرات ژنتیکی خاصی در اغلب افراد با عادات دیر به خواب 

رفتن در شب و همچنین برخاستن در ساعات اولیه صبح دیده شده 
 است. به این ترتیب دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که این گونه 
از سبک زندگی در افراد به احتمال زیاد با ساختار ژنتیکی آنها رابطه 
نزدیکی دارد. محققــان در این پژوهش موفق به کشــف 1۵ نقطه 

خاص در اسکریپت های ژنتیکی افراد شرکت کننده شدند. 
این نقاط ژنتیکی در مردم به اصطالح سحرخیز نسبت به سایر افراد 
 متفاوت اســت. هفت عدد از این معاوضه هــای ژنتیکی در نزدیکی 
 ژن هــای دخیــل در تنظیم چرخــه شــبانه روزی فرد یــا ریتم 

شــبانه روزی آنها اتفاق افتاده بودند. افراد ســحر خیز که جمعیت 
بســیاری از این افراد را زن ها تشــکیل می دهند، نسبت به افرادی 
 که تا دیروقت بیــدار بوده و صبح نیــز دیر تر از ســایرین از خواب 
برمی خیزند کم تر دچار مشکالتی از قبیل بی خوابی یا وقفه تنفسی 
در خواب می شــوند؛ اما به نظر نمی رسد که شــرایطی از این قبیل 
توســط ترفند های ژنتیکی پیدا شــده در این تحقیق کنترل شده، 
 باشــند. به این ترتیب تمامــی گزینه های دیگری کــه پیش از این 

به این عادت نسبت داده می شدند، از اعتبار ساقط هستند.

بدون شــک درباره نوشــیدن یک لیــوان آب حاوی آب 
لیموترش یا خواص یک قاشــق روغن زیتون با چند قطره 

لیموترش به صورت ناشتا زیاد شنیده اید. 
اما آیا می دانید که نوشــیدن یک لیوان آب گوجه  فرنگی 
نیز تاثیر زیادی در ارتقای سالمتی دارد. چون با یک لیوان 
 آب گوجه فرنگی، میزان زیادی ویتامیــن و مواد معدنی، 
نصیب تان می شــود که انرژی و قدرت کافی را برای شروع 

یک روز بانشاط به شما هدیه می دهد.
تاثیر آب گوجه فرنگی بر قلب و عروق

باید بدانید که گوجه فرنگی کمک زیادی به ســالمت قلب 
می کنــد. آب گوجه فرنگی حاوی آنزیم هــا و مواد معدنی 
 مفیدی اســت که کلســترول بد خــون را کاهــش داده 
و جریان خون را بهبود می دهد. در نتیجه مانع از انســداد 
شرائین می شود. یادتان باشد که آب گوجه فرنگی خواص 
فوق العاده ای برای افراد مبتال به دیابت دارد. به خاطر اینکه 

به طور موثری به کنترل قند خون کمک می کند.
آب گوجه فرنگی منبع آنتی اکسیدان های قوی

گوجه فرنگی حاوی آنتی اکســیدان های قوی اســت که 
معموال در چهارچوب رژیم های الغری گنجانده می شود. 
آب گوجه فرنگی برای تصفیه خون و دفع سمومی که باعث 
ایجاد التهاب، خستگی و سنگینی در بدن می شوند بسیار 

مفید است. این نگین سبد سبزیجات قادر است که سوخت 
و ســازبدن را افزایش داده و به چربی ســوزی کمک کند. 
 مصرف منظم آب گوجه فرنگی در نخســتین ساعات روز 
به همراه یک صبحانه متنوع و کامل به شما کمک می کند 
که روز با نشاطی را شــروع کنید. منظورمان این است که 
نمی شــود برای صبحانه به یک لیــوان آب گوجه فرنگی 
 بســنده کرد. الزم هســت که در کنــار آب گوجه فرنگی 
مواد غذایی حاوی فیبر، پروتئین و میوه ها نیز مصرف شود. 
در این صورت به بدن تان این امکان را می دهید که خود را 

پاکسازی کرده و چربی بیشتری بسوزاند.

مدیر مرکــز تحقیقات علوم اعصاب شــفا گفت:تحقیقات 
نشــان داده اســت که حدود۷0 درصد از دنــدان قروچه 

کودکان در حین خواب ناشی از استرس و اضطراب است.
 علــی گرجی گفــت: در اغلب موارد از اســترس شــدید 
به عنوان عامل بــروز دندان قروچه نــام می برند که البته 
گاهی همراه با علت های دیگر است. کودکان ممکن است 
با تغییر محل زندگی، رفتن به مهد کودک، تولد خواهر یا 
برادر، اختــالف والدین و هر عاملی که ســازگاری با آن را 

نیاموخته اند دچار استرس شوند. 
 اولین قــدم در رفــع دندان قروچــه کــودکان می تواند 
رفع فشارهای روانی و اســترس های محیطی آنان باشد.

مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب شــفا عنوان کرد: البته 
 قبل از این کار شــاید الزم باشــد که به عنــوان والدین 
به اســترس خود نیز نگاهی بیندازیم، چــرا که کودکان 
بدون هیچ توضیحــی قادر به درک ناآرامــی والدین خود 
هســتند. کار زیاد یا تحصیل همراه با استرس ) نظیر زمان 
امتحانات ( می تواند زمینه ســاز دنــدان قروچه در حین 
خواب برای کودکان باشــد. در بســیاری از موارد دندان 
قروچه در حیــن خواب می تواند با ســایر عالیم اضطرابی 
نظیر شــب  ادراری یا جویدن ناخن ها همراه شود. گرجی 
بیان داشت: تحقیقات نشان داده اســت که کودکانی که 

دندان قروچه دارند مســتعد اضطــراب و پیش فعالی نیز 
هستند. همچنین مادران افسرده که باروری ناخوشایندی 
داشته  اند، کودکان شان بیشتر دچار این مشکل می شوند. 
وی بیان کرد: برخی معتقدند که دندان قروچه در افرادی 
که دچار اختالل خواب هستند، بیشتر رخ خواهد داد البته 
شاید استرس های روزانه که جایی برای تخلیه آنها وجود 
نداشته اســت، به ناخودآگاه کودک رفته و در هنگام شب 
باعث ناآرامی او شــده و خواب او را به نوعی آشفته ساخته 
و با ســاییدن دندان ها باعث خروج تنش های خارج نشده 

می شوند.

آب گوجه فرنگی، نوشیدنی مفید برای سالمت شما

محققان در یک مطالعه کانادایی متوجه شدند افرادی که 
 نزدیک بزرگراه های شــلوغ زندگی مــی کنند، خطر ابتال 

به زوال عقل در آنها افزایش پیدا می کند. 
 این تحقیق نشــان می دهــد که به طور خــاص، این نوع 
از زوال ذهنی در میان کسانی که در حدود۵0 متری از یک 
خیابان اصلی زندگی می کنند شــایع تر است و در افرادی 
که محل زندگی شــان به خیابان های شــلوغ نزدیک تر 

است، این رابطه قوی تر می شود. 
سرپرست مطالعه هنگ چن در این باره می گوید: » با این 
 حال، مطالعه ما نشــان می دهد که جاده های شلوغ یکی 
از عوامل استرس زای محیطی هستند که می توانند منجر 
 به شروع زوال عقل شــود. « دکتر پل رایت نیز می گوید: 
 » این مطالعه بــزرگ در مورد نگرانی هــای عمده مرتبط 

با سالمت جامعه، امید را به ارمغان می آورد. «

 محققان می گویند نشانه هایی کشف کرده اند که ویروس 
» ابوال « می تواند در ریــه های فردی کــه از این بیماری 

بهبود پیدا کرده، کمین کرده و تولید مثل کند.
ویروس ابوال با عفونی کردن ریه ها و گســترش در آن ها، 

باعث آسیب ریه می شود. 
محققان در رابطه با این امر مشــکوک بودنــد، اما مطمئن 

نبودند که این ویروس، ریه ها را عفونی می کند.
دکتر گیوســپ ایپولیتــو و همکارانش در موسســه ملی 
 بیماری های عفونی در رم، ریه هــا و خون یک بیمار مبتال 

به عفونت ابوال را تحت بررسی قرار دادند. 
محققــان عالیمی را پیدا کردند که نشــان مــی دهد این 
ویروس تقریبا به مدت یک هفته در ریــه ها باقی می ماند 
و پس از آن دیگر در خون بیمار دیده نمی شود، با این حال 

ممکن است، تکثیر پیدا کند.

ويروس » ابوال « در ريه های 
بیمار تکثیر می شود

زندگی در کنار بزرگراه ريسک 
زوال عقل را تشديد می کند

به خاطر 
داشته باشید 
نیازی نیست 

بی نقص و عالی 
باشید 

و اگر از مسیر 
خارج شده ايد، 

روش هايی برای 
در اختیار گرفتن 

کنترل دوباره 
مديريت ديابت 

وجود دارند

15 تا 33 درصد کودکان دچار دندان قروچه هستند ) 2 (
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پیشنهاد سردبیر: 
زنده شدن گوشی های آیفون توسط اینستاگرام

دارو رسانی به بدن 
با فناوری روبات های نرم

 محققان، روبات کوچکی ســاختند که بــا ایمپلنت 
در زیــر پوســت می تواند بــه نقاط مختلــف بدن 
دارورســانی کند؛ این روبات کوچک کــه از جنس 
هیدروژل و با اســتفاده از فناوری ســه بعدی ساخته 
شــده اســت، فاقد هرگونه باتری یا ســیم بوده و با 

استفاده از میدان مغناطیسی خارجی فعال می شود.
این روبات کوچک بر اســاس فنــاوری » چرخ ژنو « 
عمل می کند که در ساخت ساعت کاربرد دارد؛ چرخ 
ژنو سازوکاری چرخ دنده ای است که حرکت دورانی 
پیوســته را به حرکت دورانی منقطع متناوب تبدیل 

می کند.
در این روبات زیستی کوچک، مکانیسم دورانی چرخ 
ژنو توسط میدان مغناطیسی خارجی فعال می شود 

و یکی از شش مخزن حاوی دارو تخلیه می شود.
بدین ترتیب پس از ایمپلنت روبات زیر پوست بیمار، 
در زمان الزم پزشــک می تواند با اســتفاده از میدان 

مغناطیسی، دارو را در بدن او آزاد کند.
 محققان بــرای اطمینــان از عملکرد روبــات، آن را 
در بــدن موش هــای مبتال به ســرطان اســتخوان 
آزمایش کرده و نتیجه را با موش هایی که به شــیوه 

متداول شیمی درمانی شدند، مقایسه کردند. 
در نتیجه مشخص شد رشد تومور در بدن موش هایی 
که با استفاده از روبات دارو را می گیرند، کمتر است 
و تعداد ســلول های ســالم ســایر اندام ها که در اثر 
دارو آســیب می بینند در مقایسه با شــیوه متداول 

شیمی درمانی، کاهش چشمگیری داشته است.
در حال حاضــر این فناوری روی مــوش ها آزمایش 
شــده اســت؛ اما بــه زودی در بــدن انســان برای 
دارورســانی به تومورهای ســرطانی مورد استفاده 
قرار خواهــد گرفت. فرآینــد چاپ ســه بعدی این 
روبات که تنها 1/5 ســانتیمتر طول دارد،30 دقیقه 
 طول می کشد.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه

Science Robotics منتشر شده است.

شرکت مایکروسافت قصد دارد یک گوشی هوشمند رده باال 
با برند سرفیس روانه بازار کند. گفته می شود سرفیس  فون 
مشخصات فنی بسیار چشم گیری خواهد داشت و یکی از 
بهترین دوربین های موجود بین گوشی ها با برند کارل زایس 
 )Carl Zeiss(  بــرای ایــن محصــول در نظــر گرفتــه 

شده است. بر اســاس گزارش ها، مایکروسافت از زمانی که 
پروژه گوشی های ســری لومیا را متوقف ساخت، کار روی 
سرفیس  فون را آغاز کرده است. البته برخی از ویژگی های 
محصول جدید این شــرکت در گوشــی های هوشــمند 
 ســری لومیا نیز وجود دارند. در خبرهــای مختلف اعالم 

شده اســت که سرفیس  فون مایکروســافت بیشتر به یک 
فبلت شــبیه خواهد بود و برند سرفیس و مایکروسافت نیز 
روی آن قرار خواهد گرفت. با توجه به تصاویری که تاکنون 
از این محصول فاش شــده اســت، می توان یک بلندگوی 
تکی را در کنار جک 3/5 میلی متری هدفون در لبه باالیی 
 گوشی مشــاهده کرد. دقیقا یک بلندگو شــبیه به آن چه 
در لبه باالیی وجود دارد، در لبه پایینی هم تعبیه شده است 
و در کنار آن شــاهد یک درگاه یو اس بی نوع سی هستیم. 
افزون بر این، گفته می شود پردازنده این گوشی   هوشمند 
اسنپدراگون ۸35 خواهد بود. سیستم عامل پیش فرض این 
محصول هم به طور مشخص ویندوز10 است. مایکروسافت 
توجه بسیار ویژه ای به ســرفیس  فون دارد و این شرکت در 
واقع سعی دارد این محصول را برای معرفی در سال ۲01۷ 
آماده و بهینه سازی کند. گفته می شود این شرکت در حال 
انجام آزمایش های اولیه روی محصول مورد بحث اســت تا 
پیش از عرضه آن به بازار و کاربران، مشکالت احتمالی این 
دستگاه را رفع کند. بنا به شــایعات و خبرهایی که تاکنون 
در این مورد در دســترس قرار گرفته است، سرفیس  فون 
محصولی خواهد بود که افراد از کار کردن با آن هیجان زده 
 خواهند شــد. اگرچه تصاویر لو رفته از این محصول واقعی 
به نظر می رسند؛ اما هنوز هیچ خبری از جانب مایکروسافت 
در مورد زمان معرفی  سرفیس  فون و ورود آن به بازار اعالم 
نشده اســت. البته از آن جا که این دستگاه فعال در مرحله 
 توسعه قرار دارد، منتشر نشــدن اخبار و اطالعات رسمی 
در مورد آن منطقی به نظر می رســد؛ چراکه احتماال مدل 
نهایی ســرفیس  فون که در آینده نزدیک معرفی می شود، 
تغییراتی نســبت به مدل کنونی آن خواهد داشــت. البته 
مهم نیســت مایکروســافت چه زمانی تصمیم به معرفی 
سرفیس  فون بگیرد. امروزه شرکت های مختلف تالش های 
بســیار خوبی در تولید گوشــی های تلفن هوشمند انجام 
داده اند و رقابت در این بازار بســیار سنگین و نزدیک است. 
مطمئنا محصول مایکروسافت برای شرکت در این نبرد باید 
ویژگی ها و امکانات بسیار خوبی داشته باشد. گفتنی است 
پیش از این مایکروسافت بارها تصمیم به معرفی یک گوشی 
در کنار تبلت معروفش که سرفیس نام دارد، گرفته بود، اما 
هر دفعه در تصمیمات خود دچار تردید شده بود. امیدواریم 
این بار با دفعات قبل متفاوت باشــد و شــاهد یک گوشی 
تلفن همراه با همان کیفیت عالی تبلت های سرفیس باشیم.

گفته می شود 
پردازنده این 

گوشی   هوشمند 
اسنپدراگون 

۸۳۵ خواهد بود. 
سیستم عامل 

پیش فرض این 
محصول هم 

به طور مشخص 
ویندوز ۱۰ است

کافه اپهوش سنج

اگر صاحب وبالگ، وبســایت یا پیج پرطرفداری هستید و در 
آن به طور مستمر تولید محتوا می کنید، بد نیست که زیر هر 
 پست ارسالی یک واترمارک ثابت هم داشته باشید. می دانید که 
با قرار دادن واترمارک هم کپی کردن از محتوای شما سخت تر 
می شود و هم می توانید برندتان را در اذهان مردم جا بیندازید. 
اگر برای واترمارک وقت و حوصله کار با نرم افزارهای دسکتاپ 
را ندارید خوشــبختانه iWatermark در موبایل هست که 
 همان کار را برای تان انجام دهد. این اپلیکیشن با طراحی ساده 
و پشتیبانی از فونت فارسی یکی از کامل ترین ابزاری است که 
می توانید در موبایل و تبلت برای واترمارک ســازی در اختیار 
داشته باشید. محصول تیم Plum Amazing هر آنچه برای 
ساخت و درج واترمارک نیاز دارید را فراهم کرده؛ چه بخواهید 
واترمارک قابل مشــاهده بســازید و چه واترمارک » پنهان «. 
واترمارک قابل مشــاهده مــی تواند یک نوشــته، لوگو، طرح 
 وکتــور، QR Code یا امضای الکترونیکی باشــد که تمامی 

آن ها را می توانید از طریق اپلیکیشن ساخته و پس از ویرایش 
 روی عکس های تان به طور دســته جمعی اعمال کنید. شما 
در این اپ می توانید سایز واترمارک را به دلخواه تعیین کنید، 
آن را در هر قسمتی از عکس بگذارید، رنگ و سایه و شفافیتش 
را تنظیم کرده و حتی برای نوشــته ها از فونت مورد عالقه تان 
 بهره بگیرید. آی واترمارک از فونت فارسی هم پشتیبانی به عمل 
 .ttf می آورد. فقط کافیســت فونت محبوب خود را بــا فرمت 
از رایانه به حافظه SD و پوشه مخصوص آی واترمارک بفرستید. 
البته طبق تســتی که انجام دادیم، متاسفانه بعضی فونت های 
فارســی به طور صحیح در آن به نمایش در نیامدند. اما در کل 
پشتیبانی از این قابلیت را باید یکی از نقاط قوت آی واترمارک 
قلمداد کنیم. باالتر از واترمارک هــای پنهان صحبت کردیم. 
متادیتا یا فراداده می تواند واترمارک پنهان خوبی برای تصاویر 
شما باشد. متادیتای هر عکس حاوی اطالعات مختلفی است که 
نوشته هم جز آنهاست و این نوشته را می توانید آدرس وبسایت 
یا پیج خود در نظر بگیرید. وقتی که در نهایت عکس های تان را 
با اپلیکیشن واترمارک کردید، حاال می توانید آن ها را مستقیما 
در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.  شما می توانید برای 

گرفتن این اپلیکیشن به goo.gl/9oBPjB مراجعه کنید.

معرفی iWatermark؛ 

اپلیکیشنی برای واترمارک کردن 
دسته جمعی تصاویر

 طراحان لوازم ورزشــی انگشــترهای هوشــمند طراحی کرده اند که فرد را 
از میزان آمادگی جســمانی اش آگاه می کند. این انگشــتر از جنس تیتانیوم 
 اســت و در رنگ های مختلف به فروش می رســد. انگشــترهای هوشــمند 
 در ســایزهای مختلف برای مردان و زنان طراحی شــده اند. این انگشــترها 
 ضد آب هســتند و ورزشــکاران حتــی در زمان شــنا کردن نیــز می توانند 
از آنها استفاده کنند. بر روی این انگشــترها صفحه کوچک LED میزان شارژ 
انگشتر را نشان می دهد. این انگشتر ضربان قلب فرد را نشان می دهد و دارای 
 شتاب ســنج اســت. مدت زمان فعالیت، شــدت فعالیت، مدت زمان خواب 
و میزان کالری سوزانده شده نیز توسط این انگشتر مشخص می شود. می توان 
اطالعات به دســت آمده از این انگشتر را توسط اپلیکیشــن هایی که بر روی 
گوشی های هوشمند نصب می شوند، مشــاهده کرد. این انگشترها به کمک 
باتری های میکرو شارژ می شــوند. می توان دو ساعته این انگشتر را به صورت 

کامل شارژ کرد. قیمت این انگشترها در بازار حدود۲00 دالر است.

 شرکت کاسیو نوعی ســاعت جدید با نام WSD-F20 معرفی کرد که مجهز 
به سیستم عامل اندروید پوشیدنی۲/0 است.

 این ساعت، نخستین ساعتی اســت که دارای تازه ترین نرم افزار گوگل است 
و قابلیت هایی از قبیل GPS، قاب محافظ و طراحی منحصر به فرد دارد.

 کاربران می توانند نقشــه تمام رنگی از قابلیت های جست وجو برای استفاده 
در حالت آفالین این ساعت دانلود کنند.

نرم افزارهای فعالیــت محور مانند ماهیگیری، دوچرخه ســواری و پیاده روی 
نیز برای ســاعت کاســیو مدل WSD-F20 طراحی و کارگذاری شده است. 
همچنین دارای نوعی میکروفن اســت که کاربر می تواند با استفاده از آن پیام 

یا یادداشت مخابره کند.
این ســاعت که قیمت500 دالری برایش در نظر گرفته شده، هنوز مشخص 

نیست که چه زمانی به بازار عرضه خواهد شد.

 در میان انبــوه ربــات هایی کــه در نمایشــگاه ســی ای اس ۲01۷ عرضه 
شــده اند، ربات Olly به علت ویژگــی های خاص خود شــهرت قابل توجهی 
کســب کرده اســت. این ربات وقتی متوجه حضور افراد می شــود به سمت 
 آنها می آید و می توانــد با گرفتن فرامین صوتی به امور خانه رســیدگی کرده 
و لوازم مختلف را روشــن و خاموش کرده یا با آنها کار کنــد. این ربات قابلیت 
 جســتجوی اطالعات و افزایش درک و هوش خود را دارد و می تواند از طریق 
ترموســتات های هوشــمند دمای منــزل را به میل شــما کم وزیــاد کند. 
Emotech شرکت سازنده ربات Olly می گوید این ربات با درک تفاوت های 
 ســاکنان یک خانه با یکدیگر و شــخصیت های متفاوت آنها می تواند دمای 
اتاق های مختلف محل حضور هر یک از آنها را بر اســاس روحیات و تمایالت 
آنها تنظیم کند یا بعد از گذشت مدت زمانی با استفاده از توانایی خودآموزی و 
هوش مصنوعی نوع موسیقی که هر یک از ساکنان خانه تمایل به شنیدنش را 

دارند حدس بزند و بر همین اساس فایل های موسیقی را انتخاب و پخش کند.

انگشترهای هوشمند 
تکنولوژی جدید برای ورزشکاران

ربات با شخصیت هم کاسیو از ساعت اندرویدی خود رونمایی کرد
از راه رسید

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2۰46
 شــما بــه عنــوان یــک سرآشــپز وظیفــه دارید 
یک تخم مرغ را در دقیقا 9 دقیقــه جوش آورید که 
اگر موفق به این کار نشــوید شــغل خود را از دست 
خواهید داد. اما فقط ۲ ساعت شــنی دارید که یکی 
4 دقیقه ای و دیگری ۷ دقیقه ای است. شما چگونه 

می توانید دقیقا 9 دقیقه را اندازه گیری کنید؟
جواب معمای  2۰4۵ 

یک و نیم به صورت کســری معادل ســه دوم است. 
 تعداد تخم مــرغ = ســرعت تخم گــذاری x زمان 

تخم گذاری x تعداد مرغ افسانه ای.
سه دوم = ســرعت تخم گذاری x سه دوم x سه دوم 
 که با حــل معادله فوق ســرعت تخم گــذاری برابر 
 دو ســوم می شــود. حاال برای ســوال داریم: تعداد 
تخم مرغ = دو ســوم x یک x یک - که با حل معادله 

فوق تعداد تخم مرغ ها برابر دو سوم می شود.
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.

مرکوری آخرین موبایل هوشمندی  
که بلک بری طراحی می کند

 به گفته مســئوالن کمپانــی فســیل در کنفرانــس خبری که 
 در CES 2017 برگزار شد؛ فســیل قصد دارد در سال ۲01۷ بیش 

از 300 گجت پوشیدنی به بازار عرضه کند.
کامال مشــخص اســت که فســیل به دنبال پیدا کردن ســهم 
بیشتری از بازار گجت های پوشــیدنی بوده و در سال ۲01۶ نیز 
قدم های زیادی برای رســیدن به این هدف برداشــته است. این 
کمپانی سال گذشته میالدی توانست 140 پوشیدنی هوشمند 
که البته از برندهای مختلف تشکیل می شوند، روانه بازار کند. از 
 جمله برندهای تحت اختیار فسیل می توان به میس فیت، دیزل،

 Emporio Armani ،Skagen ،Michael Kors 
 CES اشــاره کردکــه درنمایشــگاه Armani Exchange و

2017 نیز شاهد معرفی محصوالتی از این برندها بودیم. 
 CES 2017 در کنفرانــس خبــری کمپانی فســیل کــه در
 برگزار شــد، مســئوالن این کمپانی گفتند فســیل قصد دارد 
در ســال ۲01۷ بیش از300 دستگاه پوشــیدنی عرضه کند که 
شــامل ردیاب های تندرســتی، ساعت هوشــمند و محصوالت 
 دیگر می شوند. همچنین به این موضوع اشــاره شد که کمپانی 
قصــد دارد به طراحــی محصــوالت اهمیت بســیاری بدهد تا 
عالقه مندان به جواهرآالت و مد نســبت به خرید پوشیدنی های 
هوشــمند کمپانی فسیل تمایل نشــان دهند. یکی از مسئوالن 
کمپانی فسیل در کنفرانس خبری به این موضوع اشاره کرد که 
کاربران عالقه دارند از محصولی اســتفاده کنند که نه تنها مدرن 
و به روز باشــد بلکه از طراحی شــیک و زیبا نیز بهره ببرد. البته 
این گفته کامال منطقی و صحیح اســت، زیرا طراحی همیشه از 

مواردی است که حتی منتقدان نیز به آن اهمیت می دهند. 
فســیل با محصوالتی کــه هم اکنــون عرضه کرده اســت به ما 
نشان داده که می تواند دستگاه های پوشــیدنی زیبا و قدرتمند 
تولید و عرضه کند؛ بنابراین می توان انتظار داشــت که با عرضه 
محصوالت بیشــتر، این کمپانی در سال ۲01۷ شاهد رشد سهم 

فسیل در بازار گجت های پوشیدنی باشیم.

فسیل قصد دارد ۳۰۰ پوشیدنی 
هوشمند در سال 2۰۱۷ عرضه کند

CES 2017

هنوز اطالعات زیادی درباره » مرکوری «، موبایل جدید بلک بری 
که توسط کمپانی چینی TCL تولید می شود در دست نیست، اما 
حاال به طور قطع می دانیم که موبایل هوشمند مورد اشاره، آخرین 
دستگاهی است که بلک بری طراحی و مهندســی اش را برعهده 
دارد. جان چن، مدیر عامل بلک بری اخیرا در کنفرانسی خبری طی 
CES 2017 این خبر را تایید کرده و از تمایل خود به خروج کامل 
از تجارت موبایل گفته اســت. چن اعالم کرد که مرکوری آخرین 
 دستگاه مهندسی و طراحی شده به دســت بلک بری خواهد بود 
و در تاریخی نامعلوم طی سال جاری میالدی، به بازار خواهد آمد. 
چنین خبری شــاید برای طرفــداران کمپانــی کانادایی چندان 
خوشــایند نباشــد، اما مدیرعامل بلک بری اعتقاد دارد این تغییر 
رویکرد نه تنها ســبب خواهد شــد که منابع کمپانی صرف تولید 
 TCL سخت افزار نشــود، بلکه موبایل های بیشتری در همکاری با
 به بازار عرضه می شــود. بنابرایــن به جای ســرمایه گذاری روی 
سخت افزار، بلک بری با شرکای دیگر، به تولید موبایل هایی با برند 
خود می پردازد. چن در نهایت یک بــار دیگر تاکید کرده که از این 
پس بلک بری به شرکای شخص ثالث بیشتری برای تولید و عرضه 
دسترسی دارد و اســتراتژی جدید، به هیچ مسئله ای به جز عرضه 

موبایل های بیشتر منجر نخواهد شد.

معرفی مایکرو SD جدید سن دیسک، 
با بیشترین گنجایش در میان A1 ها

FridgeCam؛ ابزاری برای 
زیرنظرگرفتن محتویات یخچال شما

دارندگان موبایل های اندرویدی عاشــق حافظه های قابل ارتقای 
خود هستند و در همین حین، کارت های مایکرو SD دائما ارزان تر 
و حجیم تر می شوند؛ هرچند که همه آنها عملکردی یکسان ندارند 
و ممکن است برای موبایل یا تبلت اندرویدی شما مناسب نباشند. 
به همین جهت، اتحادیه SD چندی پیش جــواز جدیدی را برای 
 کارت های مایکرو SD در نظر گرفت تا بــه انتخاب بهترین کارت 
 از ســوی دارندگان دیوایس هــای اندرویدی کمــک کند. حاال 
در جریان نمایشــگاه CES 2017، سن دیســک از کارت مایکرو 
 SD جدیدی رونمایــی کرده که بیشــترین حافظــه را در میان 
کارت های گیرنده جواز A1 با خود به ارمغان می آورد. A1 مخفف 
عبارت » عملکرد اپلیکیشــن کالس 1 « اســت و ایــن اطمینان 
 ،SD را حاصل می کند که اپلیکیشــن ها بعد از نصب روی مایکرو 
 UHS-I به خوبی اجرا می شــوند. کارت حافظه ۲5۶ گیگابایتی
سن دیسک قرار اســت به زودی با قیمت 199/99 دالر در سراسر 
جهان به فروش برسد. این کارت سرعت بســیار تحسین برانگیز 
 95 مگابایت بــر ثانیه را ارایه می دهد و ســن دیســک می گوید 
 به گونه ای طراحی شده تا تجربه ای سریع تر و قدرتمندتر از اجرای 
اپلیکیشــن ها را روی مایکرو SD ارایه دهد. گفتنی است اواخر ماه 
ژوئن سال گذشته میالدی بود که سن دیسک از سریع ترین مایکرو 
 اس دی ۲5۶ گیگابایتــی جهان ) با ســرعت انتقال100 مگابایت 

بر ثانیه و سرعت خواندن90 مگابایت بر ثانیه ( رونمایی کرد.

اگر مــی خواهید یخچــال قدیمی شــما هم مثل مــدل های 
 جدید عملکرد هوشــمندی داشــته باشــد، کافی است دوربین

FridgeCam را داخل آن نصب کنید؛ محصولی که قادر اســت 
تشــخیص دهد چه مواد غذایی در اختیار دارید و بر اســاس آنها 
دســتور پخت ارایه کند. البته برای این منظور الزم اســت پیش 
 از قراردادن محصــوالت غذایی داخــل یخچال، بارکــد آنها را 
 با اپلیکیشــن موبایل FridgeCam اســکن کنید. پس از این 
می توانید تشخیص تاریخ انقضای محصول را به نرم افزار دستگاه 
سپرده یا خودتان آن را به شکل دستی تعیین کنید. عالوه بر این 
برخی مواد غذایی هم مثل میوه و سبزیجات بدون بارکد به فروش 
می رســند، در نتیجه برای آنها هم باید خودتان به شکل دستی 
بهترین زمان مصرف را مشخص کنید تا اپلیکیشن موبایل نزدیک 
 شــدن آن را با نوتیفیکیشــن اطالع دهد. FridgeCam عالوه 
بر این هربار که درب یخچال را باز و بسته کنید، یک عکس جدید 
 از محتویات داخل یخچال به اپلیکیشــن خود ارســال می کند 
تا همیشه با مراجعه به موبایل قادر باشید آخرین وضعیت آذوقه 
خوراکی خود را بررســی کنید. همه این قابلیت ها، دوربین150 
 دالری FridgeCam را بــه ابــزاری جــذاب تبدیــل کرده که 
 می تواند بخشــی از ویژگی های یخچال های هوشمند جدید را 

با هزینه کمتر به یخچال فعلی شما اضافه کند.

شرکت مایکروسافت قصد دارد یک گوشی هوشمند رده باال با برند ســرفیس روانه بازار کند. گفته می شود 
 سرفیس  فون مشــخصات فنی بسیار چشــم گیری خواهد داشــت و یکی از بهترین دوربین های موجود 

بین گوشی ها با برند کارل زایس ) Carl Zeiss (  برای این محصول در نظر گرفته شده است.

 Mike Kriegerبر اســاس اعالم ســازنده اینســتاگرام 
به زودی 3 قابلیت جدید به اینســتاگرام افزوده خواهد شد. 
این قابلیت های عبارتند از پشتیبانی از محدوده رنگی بیشتر 
برای گوشــی های آیفــون ۷ و آیفون ۷ پالس، به اشــتراک 
 گذاری تصاویر GIF در استوری اینستاگرام و تبدیل تصاویر
.Boomerang بــه حالــت Apple Live Photo 

Boomerang در واقع اپلیکیشنی است که تصاویر ثبت 

شده در حالت Live با گوشی های آیفون را به ویدیوهای کوتاه 
تبدیل می کند که می توان آن ها در اینســتاگرام به اشتراک 

گذاشت.
این قابلیت جدید به صورت خودکار به اپلیکیشن اینستاگرام 
نصب شــده بر روی گوشــی های آیفون۷ و آیفون ۷ پالس 
افزوده می شود و نیازی برای به روز رسانی اپلیکیشن توسط 
کاربر وجود ندارد. همچنین اینســتاگرام حاوی سایر قابلیت 

های iPhone-Exclusive دیگــری مثل فیلترهای رنگی 
خاص، فوکوس و یا بزرگ نمایی با یک انگشت در گوشی های 
آیفون ۷ و آیفون ۷ پالس و میانبر ۳D Touch برای دوربین 
 GIF استوری اینستاگرام است. پیش از این قرار دادن تصاویر 
 در اســتوری اینســتاگرام نیاز به اســتفاده از اپلیکیشــن

Boomerang به صورت جداگانه داشت.
 متاسفانه هنوز مشخص نیســت که قابلیت های افزوده شده 
به اینستاگرام که برای گوشی های آیفون هستند آیا در اختیار 

کاربران اندرویدی اینستاگرام نیز قرار خواهد گرفت یا نه.

زنده شدن گوشی های آیفون توسط اینستاگرام

آیا این دفعه چشم مان به جمال سرفیس فون روشن می شود؟!

مایکروسافت دوباره تصمیم گرفت

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaperrezaei.zayanderoud@gmail.com ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2046   | January  08  ,2017  |  16Pages E-MAIL

۵
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره   2046 |   یکشنبه  19  دی   1395|  9   ربیع الثانی  1438

علم پژوهی



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2046 | یکشنبه  19 دی  1395 |  9 ربیع الثانی  1438

پیشنهاد سر دبیر: 
اصفهان به پایتخت سینمای کودک و نوجوان تبدیل شود

ویژه

برنامــه ای با نام »یه بازی تازه تر« متناســب با گروه ســن کودک و 
نوجوان در شبکه اصفهان تولید شده است.

به گزارش روابط عمومی صداوســیمای مرکز اصفهان این برنامه با 
اجرای گروه فیتیله، با موضوعات مختلــف در بخش هایی همچون 
مسابقه، نمایش و بخش ضبط شده در کارخانه فوالد مبارکه  پخش 

می شود.
برنامه یه بازی تاره تر با هدف توسعه مشارکت خانواده ها در پرورش 
اســتعدادهای ذهنی و حرکتی کودکان، عالوه بر ترویج اصول اولیه 
زندگی و ارزش های اجتماعی همانند حفظ محیط زیســت، احترام 
به بزرگ تر ، تغذیه ســالم و ... قصد دارد با معرفی و آموزش بازی های 

ساده، بر تعامل پدر و مادرها با کودکان خود بیفزاید.
این برنامــه دارای 2 بخش نمایش و 1 بخش گزارش بوده و شــامل 
بخش های مختلفی است؛ همچون نیمکت با ترویج ورزش و مباحث 
اجتماعی و فرهنگــی، بخش امروز و دیروز که تفــاوت های رفتاری 
دیروز و امروز و چگونگی برخورد درست با کودکان را مطرح می کند، 
بخش آشــپز که به تغذیه صحیح و خوردن گروه مواد غذایی مناسب 
کودکان اشــاره می کند، بخش با خبر بی خبر آماده کردن بســتر 
فرهنگی و اجتماعی روز جامعه کنونی که با نگاهی طنز گونه بازنگری

 می شود و... .
این برنامه با رویکرد تفریحی آموزشــی، به تعداد 50 قســمت و هر 
قسمت به مدت 45 دقیقه، با مشارکت شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

در مرحله تولید قرار دارد و به زودی از شبکه اصفهان پخش می شود.
تهیه کنندگان: عبدا... صالحی و علیرضا آقایی، کارگردان هنری: علی 
فروتن، کارگردان فنی: رضا صفائیــان پور، تصویربرداران: محمدرضا 
محمدی، وحیــد نریمانی، رضا عمرانی، مســعود افقری، حســین 
پاک نژاد ، علی حــاج ابوطالبی، مهدی جمالــزاده، صدابردار: مجید 
یادگاری، دستیار صدا: محســن بابایی، مدیرصحنه: جالل احمدی، 
نویسنده و مجری طرح: مژده لطیف التجار، اجرا: علی فروتن، محمد 

مسلمی، حمید گلی و دستیار تهیه: مهرداد بنی نجار.

کنسرت پژوهشی و مســترکالس گیتار با حضور »لیلی افشار« 
برگزار می شود. لیلی افشــار نخســتین بانوی جهان است که 
موفق بــه اخذ دکترای نوازندگی گیتار کالســیک از دانشــگاه 
فلوریدا شده و پروفسور گیتارشناسی دانشگاه ممفیس در ایلت 
تنسی آمریکاست. کنسرت پژوهشی و مسترکالس گیتار 23 و 
24 دی ماه، در آموزشگاه موســیقی نت نوازان برگزار می شود. 
عالقه مندان برای ثبت نام در این کنســرت پژوهشی می توانند 
به آموزشگاه نت نوازان واقع در خیابان مردآویج، فارابی جنوبی، 

کوچه 7، پالک 30 مراجعه کنند.

مهدی یراحی از خوانندگان جوان موسیقی پاپ در اصفهان به روی 
صحنه می رود.

مهدی یراحی که قرار اســت برای اولین بــار در اصفهان به اجرای 
برنامه بپردازد، 23 دی ماه در تــاالر رودکی میزبان عالقه مندان به 
موســیقی پاپ خواهد بود. این خواننده جوان که از اهالی جنوب 
کشورمان است، فعالیت رســمی خود در زمینه موسیقی را با ارائه 
آلبوم »منو رها کن« در ســال 90 آغاز کرد و بعد از آن آلبوم های 
امپراطور و مثل مجسمه را در سال های 92 و 94 به بازار موسیقی 
عرضه کــرد. همچنیــن از او تاکنون 25 تک آهنــگ و 17 تیتراژ 
تلویزیونی منتشر شــده اســت. یراحی که به نوازندگی سازهای 
پیانو، کیبورد و گیتار نیز تســلط دارد، برنده تندیس بهترین آلبوم 
موسیقی پاپ برای آلبوم »امپراطور«، بخش کارشناسی از دومین 
جشنواره ساالنه موسیقی  ما در سال 1392 و برنده تندیس بهترین 
قطعه موسیقی پاپ )برای قطعه »امپراطور«(، بخش کارشناسی، 
از دومین جشنواره ساالنه موســیقی  ما در همان سال شده است. 
عالقه مندان می توانند برای خرید بلیت کنسرت موسیقی مهدی 

یراحی در اصفهان به سایت iranconcert.com مراجعه کنند.

شبکه اصفهان همراه با بچه ها وارد 
یه بازی تازه تر شد

23 و 24 دی ماه در اصفهان؛

»لیلی افشار« به صحنه می رود

»مهدی یراحی«
در اصفهان می خواند

تلویزیون

حیدری در یک نشســت خبری تصریح کرد: از مجموع 94 
اثری که هیئت انتخاب دیدند، 44 اثر به بخش چشــم انداز 

راه یافت و 28 اثر برای حضور در سودای سیمرغ پذیرفته شد.
وی با نام بردن از سیدضیاءهاشمی، محمدعلی حسین نژاد، 
نرگس آبیار، عماد افروغ، حسین کرمی و حجت االسالم طه 
مرقاتی به عنوان اعضای هیئت انتخاب، افزود: از 28 اثر بخش 
مســابقه، 9 اثر کارگردان فیلم اولی با 19 کارگردان باتجربه 

رقابت می کند.
»ویالیی ها« به کارگردانی منیره قیدی، »مادری« ســاخته 
رقیه توکلی، »ایتالیا ایتالیا« به کارگردانــی کاوه صباغ زاده 
و »انزوا« از مرتضی علی عبــاس میرزایی، از جمله فیلم های 
کارگردانان کار اولی هستند که امســال در کنار کارگردانان 

حرفه ای و صاحب سبک سینمای ایران به رقابت می پردازند.
از دیگر فیلم اولی های جشنواره امسال می توان به »چراغ های 
ناتمام« به کارگردانی مصطفی سلطانی، »آذر« ساخته محمد 
حمزه ای، »تابستان داغ ابراهیم« از ابراهیم ایرج زاده، »21 روز 
بعد« به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان و »شماره 17 

سهیال« از محمود غفاری اشاره کرد.
در ادامه، فیلم هــا و عوامل این بخش را بــه صورت خالصه 

معرفی می کنیم:
کارگر ساده نیازمندیم

»کارگر ســاده نیازمندیم« به کارگردانــی و تهیه کنندگی 
منوچهر هادی و با هنرمندی یکتا ناصر، آتیال پسیانی، سیامک 
صفری، سحر قریشی، فاطمه رستمی، مهران احمدی، بهرام 
افشاری و ســیروس همتی، از فیلم های بخش مسابقه این 

دوره از جشنواره است.
این فیلم به نویسندگی پدرام کریمی مضمونی اجتماعی دارد 

و سید ابراهیم عامریان سرمایه گذار آن است.
در خالصه داستان این فیلم چنین آمده: بعضیا فکر می کنن 

همه چیو با پول می  تونن بخرن... و می خرن... متاسفانه!
مادری

»مادری« بــه کارگردانــی و نویســندگی رقیــه توکلی، 
تهیه کنندگی سیاوش حقیقی و با هنرمندی هومن سیدی، 
هانیه توسلی، نازنین بیاتی،  ملیسا ذاکری و مریم بوبانی نیز از 

جمله فیلم های کارگردانان کار اولی جشنواره است. 
داســتان این فیلم که به طورکامل در یزد فیلم برداری شده، 
درباره زندگی دو خواهر است که یکی عشقش را رها کرده و 

دیگری عشقش او را رها کرده است.
فیلم برداری فیلم مادری در بهمن ماه گذشــته انجام شده و 
رقیه توکلی دلیل طوالنی شدن مراحل بعدی فیلم را تدوین 
آن اعالم کرده که هایده صفی یاری برعهده داشــته و بعد از 

تدوین فیلم فروشنده آن را انجام داده است.
نگار

»نگار« به کارگردانی و تهیه کنندگی رامبد جوان که زمستان 
 گذشــته در تهران فیلم برداری شــد، فیلمــی در یک ژانر

 معمایی- جنایی اســت که فیلمنامه آن را احسان گودرزی 
براساس طرحی از رامبد جوان نوشته است.

از آنجا که رامبد جوان بیشتر کارگردان و بازیگر آثار کمدی در 
سینما و تلویزیون به شمار می آید، باید منتظر ماند و دید این 
فیلم در ژانر پلیسی آیا استعداد او را در حوزه دیگری از سینما 

نیز نشان می دهد یا خیر.
در خالصه داستان آن آمده است: »ما به این ته سیگار رژ لبی 

مشکوکیم؛ اما این به ما کمکی نمی کنه!«
سدمعبر

»سدمعبر« به کارگردانی محسن قرائی تابستان گذشته در 
تهران فیلم برداری شد و داستان قاسم کارمند اداره سد معبر 
شــهرداری را روایت می کند که می خواهد وضعیت زندگی 
خود را بهبود بخشد، اما در این راه با نرگس همسرش اختالف 
دارد. فیلم نامه سد معبر را سعید روســتایی نوشته که سال 

گذشته با فیلم »ابد و یک روز« شگفتی ساز سی و چهارمین 
دوره جشنواره فیلم فجر شــد. همچنین تهیه کنندگی این 

فیلم را بهمن کامیار برعهده داشته است.
چراغ های ناتمام

»چراغ های ناتمــام« بــه کارگردانی مصطفی ســلطانی، 
نویسندگی محسن جسور و تهیه کنندگی مجید اسماعیلی و 
مجتبی امینی، با بازی مجید صالحی، شقایق فراهانی، حسین 
مهری، الهام نامی، حسین ملکی، علیرضا استادی و داریوش 
ارجمند، از دیگر فیلم های کارگردانان کاراولی اســت که به 

بخش مسابقه راه یافته است.
ماه گرفتگی

»ماه گرفتگی« به تهیه کنندگی هادی انباردار )به نمایندگی 
انجمن ســینمای دفاع مقدس(، کارگردانی ســید مسعود 
اطیابی و نویسندگی مهدی آذرپندار و با بازی کامبیز دیرباز، 
سارا خوئینی ها، فریبا کوثری، شــهرام عبدلی، قاسم زارع و 

ارسالن قاسمی است.
این فیلم که مضمونی سیاســی دارد به حــوادث خرداد 88 
می پردازد و در تهران فیلم برداری شده است، مسعود اطیابی 
غیر از کارگردانی، چهره شــناخته شده ای در تهیه کنندگی 

و پخش فیلم است.
یک روز بخصوص

»یک روز بخصوص« به کارگردانی و تهیه کنندگی همایون 
اســعدیان و نویســندگی مجید قیصری و با بازی مصطفی 
زمانی، فرهاد اصالنی، پریناز ایزدیار، محسن کیایی و شیرین 

یزدان بخش، دیگر اثر راه یافته به این بخش است. 
یک روز بخصوص، بهمن و اسفند 94 در تهران فیلم برداری 
شد و مازیار میری کارگردان نام آشــنای ایرانی تدوین آن را 
برعهده داشته است. اســعدیان یک روز بخصوص را پس از 

چهار سال دوری از سینما ساخته است.
کمدی انسانی

»کمدی انسانی« به کارگردانی، تهیه کنندگی و نویسندگی 
محمد هادی کریمی است. این فیلم یک کمدی موقعیت از 
زندگی تراژیک فردی در بســتر تاریخ معاصر ایران است که 
باوجود تمایل درونی خود، بایــد همرنگ با مردم پیرامونش 

زندگی کند.
ویالیی ها

»ویالیی هــا« به کارگردانی و نویســندگی منیــره قیدی و 
ارســالن امیری و تهیه کنندگی ســعید ملکان، از دیگر آثار 

کارگردانان کاراولی این دوره از جشنواره است. 
ویالیی ها که تمام صحنه های آن در اندیمشک فیلم برداری 
شده اســت، در مورد زندگی خانواده های فرماندهان جنگ 
تحمیلی در خانه های ســازمانی این شهر اســت. عزیز، زن 
50 ساله ای اســت که همراه نوه هایش وارد مجموعه  ویالها 
می شــود. الیاس نیز راننده  بسیجی اســت که هروقت وارد 
مجموعه می شود، همه نگران این می شــوند که شاید خبر 

شهادت یکی از فرماندهان را بدهد...
گشت ارشاد 2

»گشت ارشاد2« به کارگردانی سعید سهیلی، ادامه »گشت 

ارشــاد« )1391(، در ژانر کمدی به تهیه کنندگی مشترک 
 ســعید ســهیلی و حمید فرخ نژاد نیز به بخش مسابقه راه

یافته است.
حمید فرخ نژاد، پوالد کیمیایی، ساعد سهیلی، بهاره افشاری، 
ترالن پروانه، سارا سهیلی، ساناز طاری، امید روحانی و اسدا... 

یکتا بازیگران این فیلم هستند.
سوفی و دیوانه

»ســوفی و دیوانه« به کارگردانی و تهیــه کنندگی مهدی 
کرم پور، از دیگر آثار این بخش از جشــنواره است. این فیلم 
که پنجمین ساخته کرم پور به شمار می آید، درامی عاشقانه 
و متفاوت اســت که فیلم نامــه آن را مهدی ســجاده چی و 
 مهدی کرم پــور پس از چندیــن بار بازنویســی به نگارش

در آورده اند.
امیر جعفری و به آفرید غفاریان بازیگران اصلی این اثر هستند 
و چهره های دیگری چون محمدرضا شــریفی نیا، ســیامک 
صفری، الهه حصاری و ســعید امیرسلیمانی نیز در آن ایفای 

نقش می کنند.
پشت دروازه بهشت

»پشت دروازه بهشــت« ســاخته علی نوری اسکویی، یک 
انیمیشین سینمایی و 90 دقیقه ای با موضوع بررسی زندگی 
شهید مصطفی چمران و یک اثر سینمایی 90 دقیقه ای است 
که در آمریکا، لبنان و ایران ســاخته شده و محصول انجمن 
هنرهای تجســمی انقالب و دفاع مقدس اســت. اطالعات 

بیشتری از این فیلم انیمیشن منتشر نشده است.
فراری

بیستمین ساخته علیرضا داوودنژاد کارگردان سینمای ایران 
»فراری« نیز در بخش مســابقه جشــنواره قرار دارد. در این 
فیلم با نویسندگی کامبوزیا پرتوی وتهیه کنندگی جهانگیر 
کوثری، همچنین محسن تنابنده، ترالن پروانه، باران کوثری، 
سحر دولتشاهی، سیامک صفری، رضا داوودنژاد، رضا کیانیان 

و سیما تیرانداز به ایفای نقش پرداخته اند.
فراری داستان دختر 18 ســاله ای به نام گلنار با بازی ترالن 
پروانه را روایت می کند که از شهرســتان به تهران می آید و 
تالش می کند با ماشــین فراری هشــت میلیاردی، عکس 

یادگاری بگیرد.
گلنار در این  بین با یک راننده آژانس آشنا می شود که او را در 

اتفاقات قصه همراهی می کند...
سارا و آیدا

»سارا و آیدا« ســاخته مازیار میری و نوشــته امیر عرب به 
تهیه کنندگی همایون اســعدیان، پاییز گذشــته در تهران 
فیلم برداری شــد و غزل شــاکری، پگاه آهنگرانی، مصطفی 
زمانی، ســعید چنگیزیان و شــیرین یزدان بخش در آن به 
 ایفای نقش پرداخته اند؛ نام یغما گلرویی نیز در بین بازیگران

آمده است. 
سارا و آیدا جدیدترین ساخته کارگردان فیلم »حوض نقاشی« 
درباره دو دوست صمیمی است که آبروی یکی از آنها به خطر 
افتاده است و حاال باید به کمک هم شرایط را به حالت عادی 

بازگردانند، اما این دو دوست تا کجا پای یکدیگر می ایستند؟

در جشنواره فیلم فجر؛

چه آثاری سودای سیمرغ دارند؟
ســرانجام انتظارها پایان یافت و محمد حیدری دبیر 
سی وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، 28 اثر 
راه یافته به بخش مسابقه »سودای سیمرغ« را معرفی 

کرد.

درشهر

رییس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: جشنواره فیلم کودک و نوجوان تیرماه 96 در 
اصفهان برگزار خواهد شــد و می توان از ایــن ظرفیت برای 
بسترســازی جهت تبدیل اصفهان به عنوان پایتخت و قطب 

سینمای کودک و نوجوان استفاده کرد.
اصغر آذربایجانی در بازدید از حوزه هنری اســتان با اشــاره 
به اهمیت جایــگاه حوزه هنــری اظهار کرد: حــوزه هنری 
سازمان تبلیغات اســالمی از جمله نهادهایی بود که به جهت 
نهادینه ســازی و انتقال گفتمان انقالب اسالمی، با زبان هنر 

تعریف در هندسه حرکتی نظام متولد شد.
وی با بیــان اینکه این مهم نشــان می دهد که در راســتای 
تشــکیل حوزه هنری و ایجاد این جایگاه یک اندیشــه عالی 
بوده اســت، اضافه کرد: در بررســی نگاه عملکردی برخالف 
اقدامات و فعالیت های خوب انجام شده توسط حوزه هنری، 
تا رســیدن به اهداف عالیــه حوزه فاصله هســت و ضرورت 
ارزیابی و آسیب شناسی مسیرهای حرکتی برای تحقق هدف 
واالی ایجاد حوزه هنری که ارائه گفتمان انقالب اسالمی در 
قالب هنر و پرورش هنرمندان انقالبی است، بسیار ضروری به 

نظر می رسد.
رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــورای 
اســالمی شــهر اصفهان، حوزه هنری را یکی از ظرفیت های 
بســیار مهم در حوزه فرهنگ دانســت و تصریح کرد: حوزه 
هنری باید چتر وســیعی برای جذب و پــرورش هنرمندان 

باشد.
وی با تاکید بر اینکه بیشــترین ظهور و بروز حوزه هنری در 
حوزه ســینما بوده و ســینما یکی از نقاط ثقل حوزه هنری 
بوده است، ادامه داد: اصفهان ظرفیت های بسیاری در حوزه 
فرهنگی و هنــری دارد اما نقطه اتصالی بیــن این ظرفیت ها 

وجود ندارد. 
آذربایجانی تاکید کرد: آنچه امــروزه در حوزه فرهنگ و هنر 
از اهمیت بســیاری برخوردار است، اســتفاده از ظرفیت ها و 

پتانسیل ها به صورت هم افزاست. وی با بیان اینکه مجموعه ها 
و نهادها و دستگاه های فرهنگی و هنری داشته های بسیاری 
دارند که با رویکرد و نگاه هم افزایی بــا یکدیگر می توانند از 
داشــته های موجود در حوزه های مختلف فرهنگ با باالترین 
ظرفیت و بهره وری اســتفاده کنند، بیان کرد: ولی آنچه برای 
ما امروزه مشخص و مبین است، این است که نتوانسته ایم به 

صورت تعاملی و هم افزا عمل کنیم.
رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: حوزه هنری می تواند تعامل 
خوبی با شهرداری داشته باشــد و اندیشه ارتباط گیری حوزه 

هنری با حوزه شهرداری باید ایجاد شود.
آذربایجانــی به ظرفیت ها و زیرســاخت های هنری بســیار 
خوب در شهرداری از جمله ظرفیت هایی مثل موزه هنرهای 
معاصر، تاالر هنر، دفاتر و مراکز تخصصی هنری در ســازمان 
فرهنگی تفریحــی و اجــرای برنامه های متعــدد فرهنگی 
و هنری در سطح شهر اشــاره کرد و گفت: می توان در قالب 
تفاهم نامه های مشــارکتی با اجرای برنامه های مشــارکتی 
از ظرفیت ها و منابع هــر دو مجموعه بــا باالترین بهره وری 
استفاده کرد. وی افزود: جشــنواره فیلم کودک و نوجوان تیر 
ماه 96 در اصفهان برگزار می شــود و می توان از این ظرفیت 
با یک تفاهم نامه مشــارکتی بین حوزه هنری، شــهرداری و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتفاده کرده و بسترسازی 
الزم جهت تبدیل اصفهان به عنوان پایتخت و قطب سینمای 
کودک و نوجوان را با تقویت زیرساخت ها و تقویت هنرمندان 

شهرمان فراهم کنیم.
آذربایجانی در پایان درخصوص مشکالت پیش آمده در رابطه 
با اماکن حوزه هنری کــه در مالکیت شــهرداری بوده و در 
سنوات گذشته به حوزه هنری واگذارشده، بیان کرد: معاونت 
فرهنگی اجتماعی شــهرداری با ورود به موضوع، موارد مورد 
اختالف را در قالب همکاری دو سویه حوزه هنری و شهرداری 

مرتفع کند تا ظرفیت های هنری شهر دچار مشکل نشود.

حســام نواب صفوی بازیگر ســینما و تلویزیون با انتشار 
پستی در اینســتاگرام خود ادعا کرد که شبکه »فارسی 
وان« را او تعطیل کرده است. او در صفحه خود نوشته است:

»وقتی شبکه »فارســی 1« اقدام به پخش سریال های 
غیر اخالقــی کرد متاســفانه طالق هایی موســوم به 
طالق های فارســی وانی شــکل گرفت و بنیان خیلی 
از خانواده های ایــران مورد هدف قــرار گرفته و از هم 
پاشیده شــد؛ بعد از آن در نهایت رذالت، هویت ایرانی 
مورد تمسخر قرار گرفت. ســکوت به منزله خیانت بود! 
طومار بسیاری از مردم ایران، نشان از جریحه دار شدن 
احساســات و غیرت ایرانی بود. با طرح شکایت توسط 
اینجانب و رسیدگی پر قدرت قوه قضائیه، شبکه منحط 
و غیر اخالقی فارسی 1 بسته شــد. این نکته را متذکر 
می شوم که شــکایت ملت ایران علیه این شبکه بود نه 
شخص. که افتخار وکالت این پرونده به عهده بنده بود 
و در آخر متذکر می شــوم با اتحادی کــه بین وکال در 
اکثر کشورها ایجاد کردم، هر شخص و هر شبکه ای که 
بخواهد تمدن و فرهنگ چند هزار ساله ایران را به سخره 
بکشد، در هر نقطه ای از دنیا آنها را تعقیب خواهیم کرد. 
سپاس بیکران از مردم کشور ایران و قوه قضائیه کشور 
دارم که پشــتیبان من بودند. متالشی شدن این شبکه 

ضد ایرانی را به تمام مردم ایران تبریک می گویم. 
سید حسام نواب صفوی وکیل پایه یک دادگستری دی 

ماه یکهزار و سیصد و نود پنج .تهران«

کارگردان مجموعه تلویزیونی »کیمیا« ابراز امیدواری 
کرد که در جشــنواره فیلم فجر امســال یک سیستم 
مدون وجود داشته باشد تا دســت اندرکاران سینما 

بتوانند با عزت و اکرام به این رویداد دعوت شوند.
جواد افشــار افزود: جشــنواره فیلم فجر از سال های 
گذشته تاکنون، سیستم مدونی برای دعوت از عوامل 

فیلم و دست اندرکاران سینما نداشته است.
وی اظهار کرد: هر سال مشاهده می کنیم که بلیت ها 
و کارت های دعوت جشــنواره فیلم فجر، به عده ای از 

افراد از پیش تعیین شده ارائه می شود.
کارگردان ســریال تلویزیونی »مادرانــه« ادامه داد: 
در حالی که هنرمندان پیشکســوت و برجسته ای در 
کشــور داریم که ضرورت دارد با عزت و اکرام از آنان 

برای حضور در جشنواره فیلم فجر دعوت شود.
افشــار با بیان اینکه وظیفه اصلی دســت اندرکاران 
جشــنواره فیلم فجر، دعوت از مــردم، هنرمندان و 
فیلم ســازان و عوامل فیلم برای حضور در این رویداد 
اســت، تصریح کرد: در کشــور افرادی هســتند که 
سال های زیادی در عرصه ســینما به عنوان بازیگر یا 
عوامل سازنده فیلم فعالیت کرده اند، اما اکنون بسیاری 
 از آنان به فراموشــی سپرده شــده اند که باید به این 
افراد ارج نهیم و دســت اندرکاران جشنواره فیلم فجر 
با عزت و اکرام آنان را برای حضور در جشنواره دعوت 

کنند.
افشار در مورد فعالیت های خود نیز گفت: کارگردانی 
سریال »مهر نامیرا« که در شبکه سه تولید خواهد شد 

را بر عهده دارم و اکنون در مرحله پیش تولید است.
وی افزود: این سریال در 40 قسمت توسط امیرعباس 
پیام در حــال نگارش اســت و تهیه کنندگــی آن را 

اسماعیل عفیفه بر عهده دارد.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

اصفهان به پایتخت سینمای کودک و نوجوان تبدیل شود
حسام نواب صفوی:

»فارسی وان« را من بستم!
کارگردان سریال »کیمیا«:

جشنواره فجر به چارچوبی 
نظام مند برای دعوت نیاز دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان از میزبانی 
2 سالن ســینمای اصفهان از فیلم های جشنواره بین المللی فیلم 
فجر خبر داد و گفت: سالن سینمای قدس و فلسطین میزبان این 

فیلم ها خواهند بود.
حجت االســالم حبیب رضا ارزانی پیرامون آمادگی اصفهان برای 
میزبانی از فیلم های جشنواره بین المللی فیلم فجر اظهار داشت: 
بر اساس تدبیری که وزارت ارشاد برای اکران فیلم های جشنواره 
فجر در قالب اســتانی در نظر گرفته اســت، هر استان یک سالن 

سینمایی را به اکران فیلم های جشنواره اختصاص می دهد.
وی با بیان اینکه امســال همانند ادوار گذشــته، اصفهان اکران 
فیلم های جشــنواره فیلم فجــر را خواهد داشــت، افــزود: در 
اســتان هایی مانند اصفهان، فارس و خراسان که دارای جمعیت 
بیشتر و پیشینه تمدنی غنی تر هســتند 2 سالن سینمایی برای 
اکران فیلم های جشنواره اختصاص یافته است که در اصفهان به 
احتمال فراوان در سالن های سینماهای قدس و فلسطین اکران 

می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان با اشاره به 
وضعیت احداث پردیس سینمایی در اصفهان تصریح کرد: سالن 
بزرگ پردیس سینمایی بر اساس قول هایی که داده شده، در حال 
ساخت است و پیش بینی می شــود که در پایان بهمن ماه امسال 
با حضور حجت ا... ایوبی رییس ســازمان ســینمایی کشور مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
وی درباره فعالیت و حضور گروه های فرهنگی هنری تئاتر اصفهان 
در جشنواره بین المللی تئاتر فجر بیان کرد: این جشنواره به طور 
متمرکز در تهران برگزار می شود و امسال ما شاهد حضور چندین 

گروه تئاتر از اصفهان در این جشنواره هستیم.

مدیرکل ارشاد اصفهان:

2 سالن سینمای اصفهان، از جشنواره 
فیلم فجر میزبانی می کنند

اخبار

طراح و سرپرست نویســندگان سریال »آشــپزنامه« اعالم کرد که 
نگارش این اثر در 50 قسمت به پایان رسید.

مجید آســودگان طراح داســتان و سرپرست نویســندگان سریال 
»آشپزنامه« درباره این سریال گفت: نگارش فیلم نامه به اتمام رسیده 
است. محمد بکایی، داوود رضایی و ستاره پیرخدری دیگر نویسندگان 
این ســریال هســتند. وي درباره فضای کار عنوان کرد: فضای قصه 
»آشــپزنامه« در دوران قاجار می گذرد، اما داســتان تخیل ذهن من 
است و موقعیت های طنز هم دارد و اساسا یک ملودرام تاریخی است 
که البته حتما مخاطب را در جاهایــی می خنداند، جنس دیالوگ ها 
هم با فضای قاجار همخوانی دارد. این سرپرســت نویسندگان درباره 
دشواری های نگارش ســریال »آشــپزنامه« توضیح داد: مسلما این 
سریال نیازمند یک پیش تولید سنگین است؛ زیرا لوکیشن، لباس و 
فضا نیازمند کار است. ضمن اینکه وقتی تجربه زیستی در مقطعی را 

نداشته باشیم، مسلما کار نگارش سخت تر می شود.

رحیم طوفان اولین فیلم سینمایی خود با نام »یک کیلو و بیست و یک 
گرم« را در خیابان های تهران جلوی دوربین برد.

پروانه ساخت این فیلم، پانزدهم آذر ماه ســال جاری صادر شده است 
و تهیه کنندگی آن را وحید نیک خواه آزاد برعهــده دارد.  »یک کیلو 
و بیســت و یک گرم« یک اثر اجتماعی اســت که اولین ساخته بلند 
سینمایی رحیم طوفان به شمار می رود. این فیلم سینمایی به تازگی 
در خیابان های تهران و با حضور فرشــته صدرعرفایی جلوی دوربین 
رفته است که به زودی اسامی دیگر بازیگران این پروژه سینمایی اعالم 

می شود. 
از جمله عوامل فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده: لیال نیکزاد، کارگردان 
و مجری طرح: رحیم طوفان، تهیه کننده: وحیــد نیکخواه آزاد، مدیر 
فیلم برداری: شاهین طوفان، صدابردار: هادی افشار، مدیر تولید: مجید 
گودرزی، منشی صحنه: ســاناز هرندی و مدیر روابط عمومی: نیوشا 

روزبان.

نگارش سریال ۵۰ قسمتی 
»آشپزنامه« به پایان رسید

آغاز فیلم برداری »یک کیلو 
و بیست و یک گرم«

اینستاگردی جشنواره
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پیشنهاد سردبیر:
لغو اندر لغو!

اخبار

معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری استان گفت: عدم تعادل میان دام و مرتع 
و زمان نامناســب ورود و خروج دام به مرتع، عاملی 

برای فرسایش خاک است.
حسین بهرامی با اشــاره به فرسایش شدید خاک در 
استان، اظهار کرد: باید همواره سعی شود سیاست ها 
به سمتی پیش روند که تعادل دام و مرتع، حفظ و از 

فرسایش خاک جلوگیری شود.
وی عدم تعادل دام و مرتع را یکی از عوامل فرسایش 
خاک دانســت و گفت: دســتگاه های اجرایی متولی 
بحث دام از جمله امور عشایر و منابع طبیعی، موظف 
به اجــرای برنامه های خاص با مشــارکت دامداران، 

درراستای رعایت تعادل دام و مرتع هستند.
بهرامی افزود: جلب مشارکت دامداران تنها از طریق 
ایجاد انگیزه های تشــویقی مانند توســعه و کشت 
گیاهان دارویی و سایر مشاغل جایگزین امکان پذیر 
اســت. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان با اشــاره به کشاورزی غیراصولی 
اســتان به ویژه شخم در جهت شــیب، تصریح کرد: 
الزم اســت نحوه بهره برداری در بخش کشــاورزی 
در اراضی شــیب دار تغییر کند و روش های مرسوم 
و فعلی زراعت یکســاله با روش هایــی مانند ایجاد 
سطوح آبگیر روی اراضی شــیب دار و توسعه باغات 
جایگزین شود. وی اظهار کرد: بهبود پوشش گیاهی 
روی دامنه هــا، بهبود شــرایط کشــاورزی، تغییر 
الگوهای آبیاری و انجام عملیات آبخیزداری، از دیگر 

راهکارهای مقابله با فرسایش خاک هستند.
بهرامی هدف اصلــی روش های آبخیــزداری اعم از 
روش های ســازه ای، بیولوژیکــی و بیومکانیکی را 
کنترل فرسایش خاک دانســت و گفت: با تحقق این 
هدف، تغذیه آبخوان ها، کنترل ســیل و بهبود منابع 

آبی نیز محقق خواهد شد.
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری اســتان، از اجرای پروژه هــای متعدد 
بیولوژیکی و بیومکانیکی در سراســر استان خبر داد 
و گفت: تاکنون اقدامات زیادی در سطح عرصه های 
منابع طبیعی و حوزه آبخیز ازجمله  ۷۰۰ ســازه بند 
خاکی و 2۰۰۰ بند ســنگی و سیمانی رسوب گیر، به 

منظور کنترل فرسایش احداث شده است.
وی خاطرنشــان کرد: امید اســت با حمایت بخش 
دولتی و جلب مشارکت مردمی، اقدامات آبخیزداری 

در سطح استان گسترش داده شود.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان گفت:

عدم تعادل میان دام و مرتع؛ 
عاملی برای فرسایش خاک

با مسئوالن

مدیرعامل جمعیــت هالل احمر چهارمحــال و بختیاری گفت: 
1253 نفــر از امدادگــران و نجاتگــران پایگاه هــای جمعیت 

هالل احمر این استان آموزش تخصصی دیدند.
محمد فروغی اظهار کرد: در ســال جاری یک هزار و 253  نفر از 
امدادگران و نجاتگران فعال پایگاه هــای جمعیت هالل احمر در 

استان، از آموزش های تخصصی برخوردار شدند.
رییس جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیــاری عنوان کرد: 
این آموزش ها در قالب 42 دوره آموزشی و با عناوین و موضوعات 
مختلف از جمله حمایت روانی، اســکان اضطــراری، کمک های 

پیش بیمارستانی و نجات در آوار برگزار شد.
وی تصریح کرد: امداد جاده ای، نجات در ارتفاع و امداد کوهستان 

از دیگر دوره های آموزشی اجرا شده طی سال جاری بوده است.
فروغی از اجرای طرح دادرس در سه  ماهه پایانی امسال خبر داد 
و اظهار داشت: این طرح در راســتای آموزش امداد و کمک های 
اولیه به دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرســتان و همچنین 

دانشجویان اجرا می شود.

رییس اداره ســالمت و تندرســتی اداره کل آمــوزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به انجام مرحله اول طرح ارتقای 
سالمت در مدارس چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در مرحله 
اول طرح ارتقای سالمت دهان و دندان، 94 هزار دانش آموز دوره 
ابتدایی در قالب یک هزار مدرســه، تحت پوشــش این طرح قرار 
گرفتند. بهنام اسماعیلی ادامه داد: طرح وارنیش فلوراید در دوره 
ابتدایی با هدف کاهش پوسیدگی ها و آسیب به دندان های شیری 
و دائمی اجرا می شود و دانش آموزان در سال تحصیلی، دو نوبت از 

خدمات فلوراید تراپی در مدرسه  بهره مند می شوند.
اسماعیلی اضافه کرد: مرحله دوم این طرح فروردین و اردیبهشت 

سال آینده در استان اجرا می شود.

فراخوان سومین جشنواره بین المللی دو ساالنه »کارتون کتاب« 
در چهار محال و بختیاری آغاز شد.

مدیرکل کتابخانه  های چهارمحال و بختیاری گفت: هنرمندان تا 
آخر دی ماه مهلت دارند آثار آغاز فراخوان جشــنواره بین المللی 
کاریکاتوری خود را به دبیرخانه جشــنواره در تهــران به آدرس 
info@booktoon.ir ارســال کنند. آقای خلیل مقدم افزود: 
کتاب و شــهر، کتاب و زندگی، کتاب و خانواده، کتاب و کودک، 
کتاب و کتابخانه، کتاب و کتابدار، کتاب و رسانه و کتاب و آینده از 
موضوعات جشنواره بین المللی » کارتون کتاب« است. وی گفت: 
کمک به ترویج کتابخوانی با استفاده از قالب های هنری مختلف 
و کارآمد، از اهداف برگزاری بین المللی »کارتون کتاب« اســت و 
هنرمندان می توانند حداکثر 5 اثر را همــراه با نام، نام خانوادگی، 
نشانی پستی، نشانی ایمیل و تلفن تماس در یک فایل word به 
جشنواره ارســال کنند. مدیرکل نهاد کتابخانه  های چهارمحال و 
بختیاری افزود: براساس اعالم دبیر جشنواره، آثار باید با رزولوشن 
dpi 200 با طول یا عرض pixel 2000 و با فرمت jpg  ارســال 
شــود و همچنین نباید قبال برنــده جایزه بوده یــا در کاتالوگ 

دوره های قبلی جشنواره منتشر شده باشد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: دستاوردها و ظرفیت های صنعتی و تولیدی این 

استان معرفی می شود.
سیدمحمدرضا ســیدنبوی اظهار کرد: توانمندی ها، ظرفیت ها و 
دستاوردهای صنعتی و تولیدی استان چهارمحال و بختیاری، در 

طرحی با عنوان میز معرفی ظرفیت های استان ارائه می شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری عنوان کرد: این میز معرفی یک روزه در 26 دی ماه سال 
جاری با حضور روسا و نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و میهمانان 

ویژه در تهران برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: جذب ســرمایه گذار، بهبود بازاریابی، صادرات و 
فروش بیشتر محصوالت تولیدی استان، از اهداف اصلی حضور در 

این میز معرفی است.
 ســیدنبوی خاطرنشــان کرد: ایجاد فرصت هایی جهــت ارائه 
محصوالت اســتان به بازارهای کشور و سایر کشــورها، معرفی 
تولیدکننــدگان و معرفی جاذبه های گردشــگری چهارمحال و 
بختیاری، از دیگر اهداف مهم حضــور در میز معرفی ظرفیت ها و 

دستاوردهای استان است.

آموزش تخصصی 1253نفراز امدادگران 
جمعیت هالل احمر چهارمحال

اجرای طرح سالمت دهان و دندان 
در یک هزار مدرسه ابتدایی استان

آغاز فراخوان جشنواره بین المللی 
»کارتون کتاب« در چهار محال

معرفی دستاوردها و ظرفیت های 
چهارمحال و بختیاری در میز معرفی

محمد احمدی نویسنده کتاب چشم انداز دیروز، در گفت وگو با فارس اظهار کرد: مشکالتی چون گران  شدن 
کاغذ، مسائل مالی و کمبود بودجه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، از مشکالت عمده در راستای نشر کتاب در 

چهارمحال و بختیاری است.

نویسنده کتاب چشم انداز با اشاره به اینکه تاکنون موفق 
به تالیف چهار کتاب شده اســت، ادامه داد: قیمت باالی 
کاغذ، کمبودهای اعتباری و مالی و مشــکالت موجود بر 

ســر راه اخذ مجوز، مدتی وقفه کاری ایجاد کرده و چاپ 
پنجمین کتابم که در ســال 1393 آماده بــود به تعویق 
افتاد. این پژوهشگر افزود: ســرودن شعر را از سال 1342 

آغاز کردم و نخســتین کتابم با عنوان نگارستان در سال 
13۷۷، دومین کتاب با عنوان در جست وجوی بهشت در 
سال 1381، کتاب ســوم با عنوان تماشا در سال 1385 
و کتاب گشــت و گذار به عنوان چهارمیــن کتابم به چاپ 

رسیده  است.
وی با اشــاره به اهمیت انتخاب موضوع کتاب چشم انداز، 
خاطرنشــان کرد: نگارش این کتاب  از سال 139۰ شروع 

شد و تا سال 1393 ادامه داشت.
احمدی با اشــاره به اینکه ایــن کتاب چشــم اندازی از 
نادیده های طبیعی اســت کــه تاکنــون در کتاب های 
قبلی خــود به آن اشــاره نشــده، تصریح کــرد: در این 
کتاب بیش از 2۷5 عنوان شــعری و 3 مقالــه با عناوینی 
چون پیداش داعش و بــروز ویروس ایبــوال در آفریقای 
 جنوبی و چندیــن مقاله کوتاه در قالب اشــعار اجتماعی

منتشر شده  است.
وی با بیان اینکه در قالب هایی ماننــد چهارپاره، قطعات 
ادبی، غزل و انواع شــعر ســنتی شــعر ســروده است، 
خاطرنشان کرد: کتاب چشم انداز متشکل از 21۷ صفحه 
بوده و به تالش ســعید مردانی کرانی، ناشــر این کتاب 

جمع آوری شده که حاوی مطالب گوناگونی است.
این نویسنده، از تالیف و انتشــار کتاب »پرواز« در آینده 
نزدیک خبــر داد و گفت: تالش شــده در این کتاب تمام 
نادیده های دیگران را با چشــم بصیرت نــگاه کرده و در 

قالب شعرهای متنوع به صاحبان ذوق عرضه بدارم.
احمدی با اشــاره به اینکه شــاعران، زبــان گویای مردم 
هســتند، افزود: دعوت به خردگرایــی و دوری از جهل و 

خرافات، از اهداف مهم من در نشر کتاب هایم بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری 
از اعالم فراخوان ســومین جشــنواره اســتانی فیلم کوتاه 
»بام ایران« در اســتان خبر داد و گفت: این جشنواره در دو 
بخش و هفت محور برگزار می شــود. جواد کارگران اظهار 
کرد: سومین جشنواره اســتانی فیلم کوتاه »بام ایران«، به 
منظور ارتقای سطح آگاهی، تجربه و بینش نسل جوان برای 
رسیدن به سینمای ملی در راستای معرفی فرهنگ، آداب و 
رسوم منطقه و تقویت بنیان های فرهنگی سینمای کشور 
همراه با طرح تحلیل شــاخصه های قابــل تامل در حیطه 
محتوا و شــکل، به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

چهارمحال و بختیاری برگزار می شود. وی افزود: بخش های 
داستانی و مستند، دو بخش از ســومین جشنواره استانی 
فیلم کوتاه »بام ایــران« در چهارمحال و بختیاری اســت. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری به 
محورهای سومین جشنواره استانی فیلم کوتاه »بام ایران« 
اشــاره و تصریح کرد: رفتارهای مردم سرزمین من، تحکیم 
بنیان خانواده، شــعار سال، آســیب های اجتماعی، نماز و 
نیایش، عفاف و حجاب و آزادی از محورهای این جشــنواره 
اســت. کارگران به مقررات این جشنواره اشاره کرد و گفت: 
حداکثر زمان فیلم مســتند 4۰ دقیقه و فیلم داستانی 3۰ 

دقیقه بوده و حضور تمامی فیلم سازان، نهادها، سازمان های 
دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی آزاد است، فیلم های 
ارسالی به دبیرخانه باید از ســال 1391 به بعد ساخته شده 
باشــند، هر فرد با حداکثر ســه اثر می تواند در جشــنواره 
شرکت کند و آثار ارسالی نباید در هیچ یک از جشنواره های 
قبلی شرکت کرده باشــند. وی آخرین مهلت ارسال آثار را 
3۰ بهمن ســال جاری عنوان کرد و افــزود: زمان برگزاری 
جشــنواره 15 الی 1۷ اسفند ســال جاری است. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: شرکت کنندگان باید آثار خود را به دبیرخانه جشنواره 
واقع در شــهرکرد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، امور 

سینمایی و سمعی بصری تحویل دهند.

پژوهشگر و نویسنده چهارمحالی:

قیمت باالی کاغذ؛ از مشکالت عمده درحوزه نشر کتاب استان

قیمت باالی 
کاغذ، کمبودهای 
اعتباری و مالی و 
مشکالت موجود 

بر سر راه اخذ 
مجوز، مدتی وقفه 
کاری ایجاد کرده 

و چاپ پنجمین 
کتابم که در سال 

1393 آماده بود به 
تعویق افتاد.

مدیر سایت طرح ملی فناوری ســامانه پرتودهی گاما در چهارمحال 
و بختیــاری گفــت: پیش بینی می شــود این طــرح کالن ملی در 
اردیبهشت ماه ســال آینده به بهره برداری برسد. کیومرث مرادی با 
اعالم این خبر، اظهار کــرد: با بهره برداری از ایــن طرح کالن ملی، 
زمینه اشتغال مســتقیم 8۰ نفر و اشــتغال غیر مستقیم 15۰۰نفر 
فراهم می شود. وی با اشاره به اینکه تاکنون برای طرح ملی فناوری 
ســامانه پرتودهی گاما 2۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: 
برای تکمیل این طرح، به 3۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است. مرادی 
این طرح را تنها طرح پرتودهی گاما در سطح کشور دانست و عنوان 
کرد: این ســامانه با هدف ارتقای بهداشت و سالمت جامعه، طراحی 
شــده و با راه اندازی آن، زنجیره و چرخه صنایعی مثل کشاورزی و 

همچنین بهداشت و درمان تکمیل می شود.

محســن ابراهیمی مســئول روابط عمومی مرکز مدیریــت حوادث و 
فوریت های پزشکی اســتان اظهار کرد: طی تماس تلفنی با مرکز پیام 
شهرستان لردگان از منطقه پشــت کوه فالرد )روستای قلعه سوخته( 
مبنی بر شــروع درد زایمان خانم باردار، بالفاصله یــک کد از اورژانس 
115شــهری به محل اعزام شــد که پــس از پیمــودن 4۰کیلومتر، 
تکنسین های فوریت های پزشــکی، بیمار را از وسیله شخصی تحویل 
گرفته و به آمبوالنس منتقل کردند. وی افزود: تکنسین های اورژانس 
115 در حین انجــام اقدامات درمانی برای بیمار، متوجه شــروع درد 
زایمان مادر باردار شدند؛ پس زایمان مادر باردار داخل آمبوالنس انجام 
گرفته و نوزاد دختر پس از اقدامات اولیه همراه با مادر، صحیح و ســالم 

تحویل زایشگاه بیمارستان شهدای لردگان شد.

افتتاح طرح ملی فناوری 
پرتودهی گاما در  سال آینده

 تولد نوزاد لردگانی
در آمبوالنس اورژانس 115

شهرستان

ابوذر ربیع زاده کشــتي گیر ناشنواي هفشجاني، بار دیگر 
بر سکوي قهرماني ایستاد و نشــان طالي مسابقات را از 

آن خود کرد.
به گزارش بام ایران خبر، ابوذر ربیع زاده هفشجاني، تنها 
نماینده استان چهارمحال و بختیاري، در چهل و سومین 
دوره مسابقات قهرماني کشــتي فرنگي ناشنوایان کشور، 

موفق به کسب نشان طالي وزن 85 کیلوگرم شد.
فرنگي کار ناشنواي اســتان در این مسابقات با حریفاني 
از خراســان رضوي، آذربایجان غربي، اصفهان و لرستان 
کشــتي گرفت و درنهایت با شکســت تمامي رقیبان، بر 

سکوي نخست این مسابقات ایستاد.
گفتني اســت چهل و سومین دوره مســابقات قهرماني 
کشتي فرنگي بزرگساالن ناشــنوای کشور، با حضور 81 
ورزشــکار از 16 اســتان، به میزباني هیئت ورزش هاي 
ناشــنوایان اســتان اصفهــان در مجموعــه ورزشــي 

هفده شهریور برگزار شد.
گفتني اســت که ابوذر ربیــع زاده ســابقه قهرماني در 
رقابت هاي جهاني کشتي ناشنوایان را نیز در پرونده خود 

دارد.

رییس بهزیستی شهرستان سامان، از اجرای طرح غربالگری 
اوتیسم همزمان با استان در این شهرستان خبر داد. صدیقه 
عســگری رییس بهزیستی شهرستان ســامان، با بیان اینکه 
اختالل طیف اوتیسم به مجموعه ای از اختالالت رشدی گفته 
می شود که مهارت های کالمی و غیرکالمی ارتباطی و تعامل 
اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار می دهد، افزود: این اختالل با 
تاخیر یا کارکرد ناهنجار در یکی از حوزه های تعامل اجتماعی، 
تظاهر می یابد. عسگری اذعان داشت: اختالالت اوتیسم اغلب 
در کودکان 18 ماهه یا 2 ســاله بروز می کند و برخی از عالئم 
آن، بی میلی کودک به بازی هــای اجتماعی، واکنش به صدا، 
بی خوابی، لبخند نزدن و سایر عالئم اجتماعی در برابر دیگران 
است. رییس بهزیستی شهرستان ســامان، به پرسشنامه ای 
که در این خصوص تعریف شــده، اشــاره کرد و گفت: در این 
پرسشنامه اگر پاســخ والدین به سه ســوال یا بیشتر، مثبت 
)بله( باشــد، باید برای بررسی بیشتر توســط کارشناسان و 
دریافت راهنمایی الزم، به مرکز آموزشی توانبخشی اختالل 
طیف اوتیســم مراجعه کنند یا کودکان خود را جهت اجرای 
غربالگری، به مهدهای کودک یا اداره بهزیستی این شهرستان 

ببرند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بروجن ســالم، ارمغان 
چهارمحال و بختیاری در واکنش به لغوهای اخیر بروجن 
نوشــت: طی نامه ای بــا امضای رییــس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان بروجن که نسخه آن در فضای 
مجازی دســت به دســت می چرخد، کنســرت مهدی 

یراحی در آخرین روزهای مانده به اجرا لغو گردید.
از طرفی شنیده شده است که به دلیل عدم تامین بودجه 
و با بهانه اینکه قرار است جشــنواره منطقه ای موسیقی 

آینده  زاگرس نشــین ســال 
برگزار شــود، امســال شاهد 
ایــن جشــنواره  برگــزاری 
ارزشمند در بروجن نخواهیم 
بود. در تصمیمــی عجیب تر 
نیز اکران فیلم سالم بمبئی در 
سینمای شهر بروجن متوقف 
شد و از آن جلوگیری به عمل 

آمد.
در ایــن زمینه، ســوال افکار 
عمومی این اســت که با توجه 
به اینکه کســی دلیل واقعی 
لغو کنسرت مهدی یراحی را 

اعالم نمی کند، چرا از ابتدا به این کنسرت مجوز داده شد 
که آن هم چند روز مانده به اجــرا، در تصمیمی ناگهانی 
لغو شود؟! حال آنکه کنسرت های این خواننده کشور در 

سراسر شهرهای ایران برگزار می شود. 
از طرفی امضای رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
بروجن پای نامــه ای مبنی بر لغو این کنســرت، آن هم 
باتوجــه به رویکــرد دولــت در زمینه تغییــر در فضای 

فرهنگی، عجیب به نظر می رسد! 
در مورد جشنواره موسیقی زاگرس نشین، افکار عمومی 
نبود بودجه را با توجه بــه صرف این همه بودجه کالن در 
همایش ها و جشــنواره های کشــور منطقی نمی داند و 

کشتي گیر ناشنواي هفشجاني
بار دیگر بر سکوي قهرماني ایستاد

 آغاز طرح غربالگری اوتیسم
در شهرستان سامان

پرسش افکار عمومی از چرایی لغوها در بروجن؛

لغو اندر لغو!

به نظر می رســد اگر مدیران نتوانند چنین جشنواره های 
فاخری را پس از این همه بیالن دادن مســئولین ارشــاد 
در ادوار گذشــته مبنی بر دائمی کــردن دبیرخانه آن در 
شهرستان بروجن، آن هم ســالی یکبار و در زمان مناسب 
برگزار کنند، پس توجیه حضــور و توانایی جذب بودجه با 

چه چیزی امکان پذیر است؟!
در زمینه فیلم ســالم بمبئی نیز با توجه به اینکه این فیلم 
در شهرکرد و اصفهان و شهرهای دیگر اکران شده و مورد 
استقبال قرار گرفته است، افکار عمومی این سوال را مطرح 
می کند که دلیل واقعی جلوگیری از اکران آن چیســت و 
آیا واقعــا در بروجن ظرفیت فرهنگــی و اجتماعی برای با 
هم دیدن این فیلم )که اتفاقا مجوزات الزم حکومتی را هم 

دارد( موجود نیست؟!
این لغو انــدر لغو در روزهــای گذشــته در بروجن باعث 
حاشیه سازی های زیادی شده است و به نظر می رسد این 
تصمیمات در شهرستان حاشیه سازی زیادی ایجاد کرده 

و باعث حساسیت زایی در افکار عمومی شود.

در تصمیمی عجیب 
تر نیز اکران فیلم 

سالم بمبئی در 
سینمای شهر 

بروجن متوقف شد

فراخوان جشنواره فیلم کوتاه »بام ایران« اعالم شد

مدیرکل اوقاف و امــور خیریه چهارمحال و بختیــاری گفت: عواید 
موقوفه ها و بقاع متبرکه اســتان، طی 9 ماه امسال نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته 84 درصد رشد داشته است.
حجت االسالم مرتضی عزیزی  افزود: طی همین مدت تجدید اجاره 
رقبات 3۰ درصد رشد داشــته و 62 مورد تنظیم سند اجاره رقبات 

فاقد رابطه استیجاری به ثبت رسیده است.
وی همچنین از ثبت 3۷ وقف در اســتان طی 9 ماه امسال خبر داد 
و گفت: از این تعداد، 25 مسجد و حســینیه و 12 موقوفه منفعتی 

بوده است.
عزیزی تصریح کرد: همچنین از ابتدای امسال تاکنون بیش از 5 هزار 
نفر در طرح تربیت حافظان قرآن کریم در استان ثبت نام کرده اند و 
تاکنون 3۰ نفر از متقاضیان دوره مربیگری قرآن به صورت رایگان به 

قم اعزام شده و ۷۰ نفر دیگر تا پایان سال اعزام می شوند.
مدیرکل اوقــاف و امور خیریــه چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
تکمیل هیئت امنــای امامزادگان و اماکن مذهبی اســتان و صدور 
حکم برای 26۰ نفر افزود: طی سال جاری 45 مبلغ به منظور اجرای 
برنامه های مذهبــی و آرامش بهاری، یاس نبــوی، ضیافت الهی و 

بصیرت عاشورایی به کارگیری شده است.
به گزارش ایرنا، هم اکنون یک هزار و 664 موقوفه در استان به ثبت 
رسیده اســت که از این تعداد، چهار مدرســه علمیه، 31۰ موقوفه 
منفعتی، هشت دارالقرآن و آرامستان، 284 حسینیه، تکیه زینبیه 

و فاطمیه و یک هزار و 58 مسجد است.

 رشد 84درصدی عواید
موقوفه های چهارمحال و بختیاری
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حوادث ایران

سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران، از 
نجات 5 تن از ساکنان یک ساختمان مسکونی در پی وقوع حریق 

خبر داد. 
سیدجالل ملکی در این باره گفت: در ساعت 21:38 جمعه شب، 
وقوع یک مورد آتش سوزی در یک واحد مسکونی به سامانه 125 
اطالع داده شد که به دنبال آن ستاد فرماندهی، آتش نشانان سه 
ایستگاه را به همراه نردبان، باالبر و تشــک نجات به محل حادثه 
واقع در مشــیریه خیابان اســکندری اعزام کرد.وی با اشــاره به 
حضور عوامل آتش نشــانی در محل حادثه گفــت: پس از حضور 
آتش نشانان در محل، مشــاهده شــد که حریق در واحدی 80 
متری در طبقه دوم یک ســاختمان 5 طبقه مسکونی رخ داده و 

شعله های آتش در حال سرایت به واحدهای دیگر است.
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران با 
بیان اینکه دود زیادی در پی این حریق طبقات ساختمان را در بر 
گرفته بود، گفت: آتش نشانان با تقسیم شدن به دو گروه، عملیات 
نجات و اطفای حریق را به طور همزمــان آغاز کرده و یک گروه از 
آتش نشــانان، زن و مردی 25 و 45 ساله را که در میان شعله های 
آتش گرفتار شده بودند، خارج کرده و در حالی که دچار سوختگی 
شــده بودند، برای درمان و انتقــال به مراکز درمانــی، به عوامل 

اورژانس تحویل دادند.
ملکی افزود: همچنین ســه تن دیگر از ساکنان این ساختمان که 
در میان آنها کودک 4 ماهه ای هم قرار داشت، توسط آتش نشانان 

از دیگر طبقات نجات داده شده و به محلی امن انتقال داده شدند.

جوانی که راننده نیســان را به دلیل »بچــه« خطاب کردن 
کشته است، از قصاص نجات یافت.

سال گذشته در تماسی از سوی یک شهروند با پلیس 110، 
اعالم شد مردی پس از یک نزاع خیابانی در قرچک ورامین 
با ضربه چاقو زخمی شــده  و بعد از اینکه او را به بیمارستان 
برده اند، جان خود را از دست داده  اســت. با حضور ماموران 
پلیس در محل و بررسی های اولیه، مشخص شد فردی به نام 
کامران پس از درگیری با چند نوجوان به علت شدت ضربه 
و اصابت چاقو به عضو حیاتی بدن، جان خود را از دست داده 

است. به این ترتیب، جسد به پزشــکی قانونی انتقال یافت و 
تحقیقات ماموران برای شناسایی عامل این قتل آغاز شد.

در بررســی های اولیه مشــخص شــد ضارب، یک نوجوان 
1٦ســاله به نام امیر اســت که در قرچــک ورامین زندگی 
می کند. به این ترتیب امیر پس از دستگیرشــدن در اختیار 

کارآگاهان جنایی قرار گرفت.
او در بازجویــی اولیه بــه قتل اعتراف کــرد و گفت قصدی 
برای کشتن نداشته اســت. امیر روز حادثه را این گونه برای 
کارآگاهان شرح داد: »در حال موتورسواری در خیابان بودم 

که ناگهان با یک نیســان تصادف کردم. من از این تصادف 
ترســیده بودم و البته فکر می کردم مقصــر تصادف، راننده 
نیسان است. با عصبانیت از موتور پیاده شدم. با هم به صورت 
لفظی دعوایمان شــد؛ در این میان او من را به تمسخر بچه 
خطاب کرد. خیلی ناراحت شدم؛ می خواستم به او نشان دهم 
که بچه نیستم. چاقو را از کمرم بیرون آوردم و یک ضربه به 
او زدم که نقش بر زمین شــد.« من قصدی برای کشــتن او 
نداشتم و به خاطر این مسئله هم خیلی ناراحت هستم. اصال 

فکر نمی کردم اگر به او ضربه بزنم باعث مرگش می شوم.
بعد از اعتــراف امیر و با توجــه به مدارک موجــود، پرونده 
کیفرخواســت علیــه متهم، صــادر و برای رســیدگی، به 
دادگاه کیفری استان تهران فرســتاده شد. متهم با توجه به 
کیفرخواست صادره، در دادگاه کیفری استان تهران حاضر 
شد. در جلسه رسیدگی ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست 
را علیه متهم خواند و سپس اولیای  دم شکایت خود را مطرح 

کردند و بعد هم امیر در جایگاه حاضر شد.
او گفت: »مــن به خاطــر کاری که کردم خیلی پشــیمان 
هستم. اصال نمی دانســتم اگر چاقو را به سمت کسی پرت 
کنی چه اتفاقی می افتد. من قصدی برای کشــتن نداشتم 
و نمی دانســتم مجازات قتل یک انســان چیست؛ هرچند 
همان طور که قبال گفتم فکر نمی کردم یک ضربه چاقو باعث 
شود کسی جانش را از دست بدهد. من فقط می خواستم به او 
نشان دهم بچه نیستم.« با توجه به مدارک موجود در پرونده 
و شــکایت اولیای دم و گفته های امیر و نظریه روان شناسی 
که در جلسه دادگاه حضور داشت، هیئت قضات شور کردند 
و متهم را با توجه به ماده ٩1 قانون مجازات اســالمی دارای 
کمال عقلی و رشــد عقلی ندانســتند؛ ضمن اینکه هیئت 
قضات متذکر شــدند متهم حرمت قتل را نمی دانسته و از 
مجازاتی که ممکن است در انتظار او باشد، خبر نداشته است. 
به این ترتیب امیر را به پنج ســال حبس و پرداخت دیه یک 
مرد مســلمان در حق اولیای  دم محکوم کردند. همچنین 
دوست امیر که متهم ردیف دوم این پرونده بود و در درگیری 

نیز شرکت داشت، به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

آتش سوزی شبانه در مشیریه تهران 
 پیشنهاد  سردبیر: 

مرد مرده حساب مردم را خالی کرد!

حصر وراثت
10/305  خانم اشــرف ترکی جولرســتانی دارای  شناســنامه شــماره 8 به شرح 
دادخواست به کالسه  4789/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلی نصر اصفهانی به شناسنامه 21 در تاریخ 
93/4/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 3 فرزند پسر و 4 فرزند دختر و 1 همسر: 1- سعید نصر اصفهانی، ش.ش 11 
فرزند پسر 2- رسول نصر اصفهانی، ش.ش 8 فرزند پسر 3- حمید نصر اصفهانی، 
ش.ش 1130022234 فرزند پسر 4- زهره نصر اصفهانی، ش.ش 1459 فرزند دختر 
5- ســمیه نصر اصفهانی، ش.ش 2789 فرزند دختر 6- لیال نصر اصفهانی، ش.ش 
18117 فرزند دختــر 7- زهرا نصر اصفهانــی، ش.ش 1273727886 فرزند دختر 
8- اشرف ترکی جولرستانی، ش.ش 8 همسر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31068 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )185 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/306  آقای اسماعیل محســنی اژیه دارای  شناسنامه شــماره 14946 به شرح 
دادخواست به کالسه  5249/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان غالمحسین محســنی اژیه به شناسنامه 23 در 
تاریخ 95/9/2 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 5 فرزند پســر و 1 فرزند دختر و 1 همســر: 1- علیرضا محسنی 
اژیه، ش.ش 45924 فرزند پســر 2- اسماعیل محســنی اژیه، ش.ش 14946 فرزند 
پسر 3- ابراهیم محسنی اژیه، ش.ش 71828 فرزند پســر 4- جاسم محسنی اژیه، 
ش.ش 425 فرزند پسر 5- امیر حسین محســنی اژیه، ش.ش 1270188135 فرزند 
پسر 6- نسرین محســنی اژیه، ش.ش 14945 فرزند دختر 7- فاطمه شمسی اژیه، 
ش.ش 32 همسر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 31069 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/326  آقای قاســمعلی زمانی دارای  شناسنامه شماره 741 به شرح دادخواست 
به کالسه  5412/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عباســعلی زمانی به شناســنامه 15 در تاریخ 95/8/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 3 فرزند پسر و 2 فرزند دختر و 1 همسر: 1- حمزه علی زمانی، ش.ش 996 فرزند 
پسر 2- علیرضا زمانی، ش.ش 855 فرزند پسر 3- قاســمعلی زمانی، ش.ش 741 
فرزند پســر 4- میتران زمانــی، ش.ش 949 فرزند دختر 5- فاطمــه زمانی، ش.ش 
461 فرزند دختر 6- ماه سلطان زمانی علی آبادی، ش.ش 28 همسر متوفی و الغیر.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31822 
شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )165 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
10/327  آقای محمد جواد نصر اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 1392 به شرح 
دادخواست به کالســه  5406/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان تقی نصر اصفهانی به شناســنامه 812 
در تاریخ 95/5/16 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر اســت به 2 فرزند پســر و 4 فرزند دختر: 1- علی نصر اصفهانی، 
ش.ش 1271223279 فرزند پســر 2- محمد جواد نصــر اصفهانی، ش.ش 1392 
فرزند پســر 3- ملوک نصــر اصفهانــی، ش.ش 65 فرزند دختــر 4- مهری نصر 
اصفهانی، ش.ش 7 فرزند دختر 5- صدیقه نصــر اصفهانی، ش.ش 71 فرزند دختر 
6- فخری نصــر اصفهانی، ش.ش 32 فرزنــد دختر متوفی و الغیــر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 31823 
 شــعبه 10 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )169 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

10/307  خانم بنفشه بختیاری دارای  شناسنامه شماره 1689 به شرح دادخواست 
به کالسه  5029/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حســین بختیاری به شناســنامه 41 در تاریخ 95/1/4 
اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به 4 فرزند پســر و 3 فرزند دختر و 1 همسر: 1- بهادر بختیاری، ش.ش 2194 

فرزند پسر 2- حمید بختیاری، ش.ش 2028 فرزند پسر 3- مهدی بختیاری، ش.ش 
 2024 فرزند پسر 4- محمد بختیاری، ش.ش 2389 فرزند پسر 5-بنفشه بختیاری، 
ش.ش 1689 فرزند دختــر 6- فرزانه بختیاری، ش.ش 9723 فرزند دختر 7- ســبا 
بختیاری، ش.ش 21840 فرزند دختر 8- بتول بختیاری رنانی، ش.ش 8454 همسر 
متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 31085 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )175 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/308  آقای حسین رئیسی دارای  شناســنامه شماره 2844 به شرح دادخواست 
به کالسه  5210/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی رئیسی به شناسنامه 65 در تاریخ 95/7/11 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 
4 پســر و 3 فرزند دختر و 1 همســر: 1- حسین رئیســی، ش.ش 2844 فرزند پسر 
2- غالمرضا رئیسی، ش.ش 4992 فرزند پسر 3- علیرضا رئیسی، ش.ش 10057 
فرزند پسر 4- مهدی رئیســی، ش.ش 4610038439 فرزند پسر 5- سمیه رئیسی، 
ش.ش 2338 فرزند دختــر 6- نرگس رئیســی، ش.ش 4610300257 فرزند دختر 
 7- فاطمــه رئیســی، ش.ش 1294 فرزند دختــر 8- گل بناز رضــوی باباحیدری، 
ش.ش 91 همسر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 31086 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/310  خانم ملینا ســلطان زاده  دارای  شناسنامه شماره 0017763606 به شرح 
دادخواست به کالسه  5204/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان رضا حسن سلطان زاده به شناسنامه 29942 در 
تاریخ 95/5/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1 فرزند دختر: 1- ملینا سلطان زاده، ش.ش 0017763606 فرزند 
دختر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 31088 شعبه 10 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/311  خانــم زهرا ریاحــی زانیانی دارای  شناســنامه شــماره 753 به شــرح 
دادخواست به کالســه  5205/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیــح داده که شــادروان عزیزاله رضائی به شناســنامه 1013 
در تاریخ 95/9/12 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1 همســر و 6 برادرزاده و 18 خواهر زاده: 1- علیرضا 
رضائی، ش.ش 1538 بــرادر زاده 2- احمدرضا رضائــی، ش.ش 753 برادر زاده 
3- فریبا رضائی، ش.ش 1835 برادر زاده 4- پریدخت رضائی، ش.ش 1931 برادر 
زاده 5- معصومــه رضائــی، ش.ش 51278 برادر زاده 6- مریــم رضائی، ش.ش 
21919 بــرادر زاده 7- عزیزاله یورتی دهقــی، ش.ش 1619 خواهر زاده 8- ناصر 
اله یورتی دهقــی، ش.ش 3887 خواهر زاده 9- علی اله یورتــی دهقی، ش.ش 514 
خواهر زاده 10- منصور اله یورتــی دهقی، ش.ش 6639 خواهــر زاده 11- ناهید 
اال یورتــی، ش.ش 885 خواهر زاده 12- خســرو اال یورتــی، ش.ش 3886 خواهر 
زاده 13- منوچهر کرمــی، ش.ش 4 خواهر زاده 14- جیــران کرمی، ش.ش 1158 
 خواهر زاده 15- فریده کرمی دهقــی، ش.ش 18624 خواهر زاده 16- زهرا کرمی، 
ش.ش 2072 خواهــر زاده 17- طاهره کرمــی، ش.ش 1031 خواهر زاده 18- خدا 
رحم طائی، ش.ش 28 خواهر زاده 19- محمدرضــا طائی، ش.ش 823 خواهر زاده 
20- مهین طائی، ش.ش 20 خواهــر زاده 21- مهدی طائی، ش.ش 762 خواهر زاده 
22- زهرا ریاحی زانیانی، ش.ش 753 همســر متوفــی 23- فردوس مالئی، ش.ش 
30 خواهر زاده 24- اکرم مالئی، ش.ش 16 خواهــر زاده 25- پروین مالئی، ش.ش 
3 خواهر زاده متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 31082 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )307 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

10/312  آقای محمدرضا ســهرابی رنانی دارای  شناســنامه شــماره 10504 به 
شرح دادخواســت به کالســه  5231/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم مرادی رنانی به شناسنامه 

124 در تاریخ 95/8/9 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 5 فرزند پســر و 4 فرزند دختر: 1- منوچهر سهرابی 
رنانی، ش.ش 8747 فرزند پســر  2- محمدرضا ســهرابی رنانــی، ش.ش 10504 
فرزند پسر 3- منصور ســهرابی رنانی، ش.ش 115 فرزند پسر 4- شهرام سهرابی 
رنانی، ش.ش 448  فرزند پســر 5- کیوان ســهرابی رنانی، ش.ش 449 فرزند پسر 
 6- فاطمه ســهرابی رنانــی، ش.ش 9438 فرزنــد دختر 7- زهرا ســهرابی رنانی، 
ش.ش 172 فرزند دختر 8- الهام ســهرابی رنانی، ش.ش 508 فرزند دختر 9- الهه 
ســهرابی رنانی، ش.ش 509 فرزند دختر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31083 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/313  خانم بتول حسینی دارای  شناسنامه شــماره 1604 به شرح دادخواست 
به کالسه  5169/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مهرالسادات خاتون آبادی اصفهانی به شناسنامه 197 در 
تاریخ 94/7/5 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 4 فرزند پسر و 4 فرزند دختر: 1- سید رضا حسینی، ش.ش 1560 
فرزند پسر 2- سید علی حسینی، ش.ش 2458 فرزند پسر 3- سید محسن حسینی، 
ش.ش 2224 فرزند پسر 4- سید جواد حســینی، ش.ش 1903 فرزند پسر 5- بتول 
حســینی، ش.ش 1604 فرزند دختر 6- فخرالسادات حســینی، ش.ش 1569 فرزند 
دختر 7- بدرالسادات حسینی، ش.ش 806 فرزند دختر 8- زهرا حسینی دولت آبادی، 
ش.ش 807 فرزند دختر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31084 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف استان اصفهان )181 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/314  آقای علی پور بافرانی به  شناســنامه شــماره 32  به شــرح دادخواست 
به کالســه 186/95 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حســن پور بافرانی به شناسنامه شماره 1209 در تاریخ 
1395/7/6 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- متقاضی: علی پور بافرانی )پســر( 2- حســین پور بافرانی، 
ش.ش)پســر( 3- جابر پور بافرانی )پســر( 4- زمزم پور بافرانی )دختر( 5- رباب 
 پور بافرانی )دختــر( 6- معصومه پــور بافرانی ) دختر( 7- عصمــت پور بافرانی 
) دختر( 8- صدیقه پــور بافرانی)دختر( 9- طاهره پوربافرانــی )دختر( 10- زهرا 
عاطفی مقدم)دختر(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 322 شعبه 3 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین) 159 

کلمه، 2 کادر(  
 تحدید حدود اختصاصی  

10/315 نظر با اینکه تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 18/8580 
مجزی شــده از پالک 18/1201 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی به نام خانم فخرالسادات عاملی رنانی ش ش 8633 فرزند جمال الدین 
درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/11/12 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1395/10/19 علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد 

وامالک غرب اصفهان )147 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10 شــماره ابالغنامــه: 9510100352906679 شــماره پرونــده:  /345
9509980358900664 شماره بایگانی شعبه: 950548  شــاکی کیوان روزبهانی 
شکایتی علیه متهم وحید سجادی با موضوع ضرب و جرح عمدی و تخریب خودرو 
و سرقت مســتوجب تعزیر  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق( واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 337  ارجاع و به کالسه 9509980358900664 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/11/20 و ســاعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم  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 کثیراالنتشار 

آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:32060 

شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( )166 کلمه، 2 کادر(

مفاد آراء)نوبت دوم(
 9/426 آگهــی مفــاد آراء)قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و

ساختمانهای فاقد سند رسمی (هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
جوشقان

آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در ثبت 
جوشــقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 
15روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار و محلی آگهی میشــود تا شخص یا 
اشخاصی که به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند 
واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان 
تســلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معتــرض گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محــل را ارائه نکند اداره ثبت جوشــقان مبادرت به 
 صدور سند مالکیت مینماید صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نمی باشد  .  
1- رای شماره 139560302119000129 مورخ  1395/09/15- آقای رمضانعلی 
صادق پور فرزند براتعلی به شــماره ملی 1262616476 ششــدانگ یکباب مغازه  
پالک شــماره 749 فرعی  از یک  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشــقان به مســاحت 

60/59 متر مربع.
2- رای شــماره 139560302119000131 مورخ  1395/09/15- آقای احمدرضا 
ناظری فرزند میرزا آقا به شــماره ملی 1262678390  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
زمین محصور محل مغازه پالک شماره 494 فرعی  از یک  اصلی  واقع دربخش ثبتی 

جوشقان به مساحت 48/96 متر مربع.
3- رای شــماره 139560302119000132 مــورخ  1395/09/15- آقای علیرضا 
ناظری فرزند میرزا آقا به شــماره ملی 1263530631  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
زمین محصور محل مغازه پالک شماره 494 فرعی  از یک  اصلی  واقع دربخش ثبتی 

جوشقان به مساحت 48/96 متر مربع.
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 04 / 10  /1395 

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه  19  /10 /1395
م الف: 29884 حسین نوروز رئیس ثبت اسناد و امالک جوشقان       

حوادث جهان

پسرک 8 ســاله که برای بازی به گورستان یک کلیسا 
رفته بود، به طرزدلخراشــی کشــته شــد. این حادثه 
هنگامی در شــهر »آرکانزاس« آمریکا رخ داد که پسر 
بازیگوش به همراه خانواده اش برای برگزاری مراسمی 
در نزدیکی کلیســا به گورســتان رفته بود. همزمان 
با برگزاری مراســم، پســرک به تنهایی در گورستان 
مشــغول بازی بود که ناگهان یکی از قبرهای قدیمی 
فرو ریخت وپســر خردســال براثراصابت سنگ قبر به 
سرش، در دم کشته شد. ساعتی بعد نیزجسدش پس 

از جست و جوهای مردمی داخل قبرپیدا شد.

 براثر آتش سوزی در منطقه صنعتی شیخ نشین شارجه، 
3 کارگر آسیایی جان باختند. سرهنگ سامی النقبی مدیر 
آتش نشانی شارجه، در جمع خبرنگاران با بیان این خبر 
اظهار کرد: براثر حادثه آتش ســوزی در شهرک صنعتی 
شارجه  3 کارگر جان خود را از دســت دادند. وی افزود: 
این آتش سوزی در یکی از واحدهای شهرک صنعتی که 
کارگاه ساخت مبل و صندلی بود، رخ داد که باعث کشته 
شدن 3 کارگر این واحد صنعتی شد و خسارت سنگینی 
به ایــن واحد صنعتــی وارد کرد. وی خاطرنشــان کرد: 

کارشناسان در حال بررسی علت حادثه هستند.

تحقیقات پلیسی درباره پرونده عجیب نزاع زن ومرد 
جوان آمریکایی که با ایجــاد ناآرامی در پرواز خطوط 
هوایی »دلتا«ی آمریــکا، خلبان را مجبــور به فرود 
اضطراری کرده بودند، به دالیل نامعلومی در ســکوت 

رسانه ای ادامه دارد.
در آستانه سال نوی میالدی، »آدام فلسیگ« 35 ساله 
و زنی به نام »آنا کریستین« 3٦ ساله لحظاتی پس از 
برخاســتن هواپیما از فرودگاه مینیاپولیس، درایالت 
مینه سوتا، با درگیری و آشــوب در پرواز، شرایط را به 
قدری بحرانی کردند که خلبان مجبور به بازگشت به 
فرودگاه شد.این زن و مرد که رابطه دوستی و فامیلی 
ندارند هر دو به یک جرم مورد بازجویی قرار گرفتند و 
قاضی برای هر دونفر قرار وثیقه 78 دالری صادر کرد. 

وقتی قبر قدیمی گورستان 
پسر 8 ساله را بلعید

مرگ 3 کارگر خارجی
 در آتش سوزی در شارجه

فرود اضطراری هواپیما
طی دعوای زن و مرد جوان   

با حضور ماموران پلیس 
در محل و بررسی های 

اولیه، مشخص شد 
فردی به نام کامران 

پس از درگیری با چند 
نوجوان به علت شدت 
ضربه و اصابت چاقو به 
عضو حیاتی بدن، جان 

خود را از دست داده 
است

جوان قاتل از قصاص رهایی یافت؛

گفت »بچه«؛ من هم کشتمش!

دادستان عمومی و انقالب شهرستان پاکدشت، از دستگیری تبعه 
بیگانه ای خبرداد که با اسناد ســجلی یک فرد ایرانی فوت شده، 
به کالهبرداری از طریق دســتگاه کارت خوان اقدام می کرد. وی 
در تشــریح جزئیات این خبرگفت: این فرد با مشخصات متوفی و 
عکس خود، به تهیه شناسنامه ایرانی، اقدام و با هویت افغانستانی، 

حسابی را در یکی از بانک ها افتتاح کرده بود. 
علیش پــور در ادامه افزود: او بــا فروش تابلو، اطالعات حســاب 
مشتریان را از طریق دستگاه pos ســیار و اسکیمر بر کارت های 
خامی وارد می کرد که از طریق فردی در کــرج تهیه کرده بود و 
هنــوز روی آنها رمز و شــماره ثبت نشــده بود و بــه این طریق 
300میلیــون ریال وجه نقد از حســاب مشــتریان برداشــت 

کرده است.

مرد مرده حساب مردم را خالی کرد!

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

خودرو پژو ســواری مــدل 1379 بــه رنگ نــوک مدادی 
بــه شــماره شاســی IN 79312187 و شــماره موتور 
22527910436 و شــماره پالک 13-519 الــف 18 مربوط 
به اســتانداری اصفهان به علت فقدان برگ ســبز و کلیه  
 اســناد مالکیت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد

خودرو پژو ســواری مدل 1379 به رنــگ نوک مدادی 
به شــماره شاســی IN 79312147 و شــماره موتور 
22527910465 و شماره پالک 13-928 الف 17 مربوط 
به اســتانداری اصفهان به علت فقدان برگ ســبز و کلیه  
اســناد مالکیت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد

حکم اعدام پســری جوان که متهم اســت یک دختر را در 
اتاق پرو یک مانتوفروشــی آزار داده، در دیوان  عالی کشور 
بررسی می شــود. قربانی این جنایت تنها چند روز پس از 

شکایت و اطالع از بارداری اش، خودکشی کرده بود.
به گزارش ایسنا، رســیدگی به این پرونده از اوایل دی ماه 
پارسال به  دنبال شکایت یک دختر 20 ساله به نام »فرزانه« 
در دستور کار پلیس تهران قرار گرفت. این دختر در تشریح 
شــکایتش در پلیس آگاهی تهران گفت: »از دو سال قبل 
که دیپلم گرفتم در یک مانتوفروشــی در مرکز شــهر کار 
می کردم. صاحب فروشــگاه بعضی وقت ها آخر وقت برای 
حســاب و کتاب به مغازه می آمد. دیشــب آخر وقت بود و 

ســایر همکارانم فروشــگاه را ترک کرده بودند که صاحب 
فروشگاه همراه دو نفر از دوستانش به آنجا آمد. می خواستم 
وســایلم را بردارم که یکی از دوســتان صاحب مغازه که 
به اتاق پرو رفتــه بود، مرا صدا زد. من هــم به گمان اینکه 
قصد دارد مانتویی برای بســتگانش انتخاب کند، به داخل 
اتاق پرو رفتم اما او دهانم را بســت و مرا مورد آزار قرار داد. 
صاحب مغازه و دوســت دیگرش هم که متوجه ماجرا شده 
بودند به من کمک نکردند و عکس العملی نشــان ندادند.« 
به دنبال شــکایت دختر جــوان، صاحب فروشــگاه و دو 
دوستش بازداشت شــدند. کامران 28 ساله تحت بازجویی 
قرار گرفت و بــه آزار دختر جوان اعتراف کــرد. به دنبال 

اعتراف های پسر جوان و در حالی که پرونده برای رسیدگی 
به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شده بود، خبر 
رسید دختر جوان خودکشی کرده است. با مرگ این دختر، 
تحقیقات وارد مرحله دیگری شــد و مشــخص شد فرزانه 
پس از مراجعه به پزشک و اطالع از بارداری، خودش را در 
اتاق خوابش حلق آویز کرده اســت. وقتی پزشکی  قانونی با 
بررســی DNA جنین فرزانه دریافت این جنین متعلق به 
کامران است، او پشت درهای بســته و به صورت غیرعلنی 
محاکمه شد. این متهم اما حرف های ضد و نقیضی را مطرح 
کرده و ادعا کرد قبال دختر جوان را می شــناخته و با او در 
ارتباط بوده است. در پایان جلسه، قضات دادگاه با توجه به 
مدارک موجود در پرونده و شــکایت فرزانه قبل از مرگش، 

کامران را به اعدام محکوم کردند.

اقدام هولناک یک جوان در اتاق پرو و خودکشی قربانی
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احضار متهم
10/17 در پرونده کالسه 941292 شعبه 18 دادســرای عمومی و انقالب اصفهان 
آقای حسن و محسن اشجع فرزندان اسماعیل شــکایتی علیه آقای حیدر حاتم راد 
فرزند خاتم دایر بر مداخله در اموال توقیفی مطرح نموده که در جهت رســیدگی به 
این شعبه ارجاع گردید، نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، حسب ماده 73 
قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
میشود تا متهم از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نشــانی کامل خود جهت پاســخگویی به اتهام وارد و دفاع از خود 
 حاضر گردد در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  
م الف: 30090 شعبه 18 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )121 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

 10/197 اجــرای احــکام شــعبه 28 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان در نظر
 دارد در خصوص پرونده کالسه 930383 ج ح/ 28 له آقای محمد سربازی با وکالت 
آقای شهریار میرمیران علیه آقای علیرضا بالنیان مبنی بر فروش چند تخته فرش به 
نشانی اصفهان، خیابان جی، باالتر از خیابان شهید رجایی، طبقه فوقانی، داروخانه 
دامپزشکی، جلسه مزایده ای در تاریخ 1395/11/5روز سه شنبه ساعت 9/30 الی 
 10 صبح در محل اجرای احکام شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در 
) اصفهان، خیابان نیکبخت، 200 متر بعد از ساختمان مرکزی دادگستری اصفهان، 
جنب بیمه پارسیان، مجتمع اجرای احکام حقوقی- طبقه دوم( برگزار نماید. طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از مــورد مزایده به آدرس صدرالذکر بازدید 
نمایند و کسانی حق شــرکت در مزایده را دارند که 10 درصد مبلغ کارشناسی را 
به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شــماره 2171290210008 )بانک ملی( 
واریز نموده و فیش آن را همراه داشته باشــند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع 
 و برنده فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند. اوصاف فرش ها

 بر اســاس نظریه کارشناسی: 1- یک جفت فرش دســتباف به ابعاد 2/10 × 3/10 
متر، زمینه کرم، حاشیه الکی، کناربافی سورمه ای، لچک و ترنج، ترنج الکی، طرح 
ساروق، مستعمل، سرریشه پوســیده و دارای دو رنگی کم در حاشیه باال و پایین 
به مبلغ 30/000/000 ریال. 2- فرش دســتباف نایین، 6 ال، بــه ابعاد 2/05 × 2/95 
متر، بافت متوسط، نقشه جوشقان، قابی، قاب سورمه ای، 18 صدتایی که ریشه ها 
چسبانیده شده و مقداری از آن ریخته شــده به مبلغ 42/000/000 ریال. 3- فرش 
دســتباف نایین، 9 ال، چله نخ، به ابعاد 1/95 × 2/5 متر، نقشــه افشان، زمینه کرم، 
حاشیه بژ، چرم دوزی شــده، در حد نو که در قســمتی از زمینه آب دیدگی دارد و 
رفو شده، همچنین ریشه ها چسبانیده شده که مقداری از آنها ریخته شده به مبلغ 
17/000/000 ریال. 4- فرش دســتباف نایین، 9 ال، چله نخ، بــه ابعاد 1/69 × 2/65 
متر، زمینه آبی فیروزه ای، نقشه لچک و ترنج، حاشــیه کرم، گوشه لچک ها کرم، 
گل ابریشم، در حد نو، به مبلغ 21/000/000 ریال. جمع چهار مورد فوق که شامل 
5 تخته فرش می باشد و با توجه به موقعیت فعلی و افت بازار و سایر عوامل دخیل 
در قضیه قیمت پایه به مبلغ 110/000/000 ریال معادل )صــد و ده میلیون ریال( 
می باشد.  م الف: 30913 اجرای احکام شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)394 کلمه، 4 کادر(
موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحی  آئین نامه قانون ثبت

10/295 شــماره صــادره: 1395/43/317101 نظر به اینکه آقــای حمید نصری 
نصرآبادی فرزند رضا درخواســت حذف اســتثناء ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک 
15/1339 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق به خانم سکینه بیگم 
کرباسی فر همسر مرحوم علی محمد کرباسی است را نموده و در اجرای تبصره 
یک ماده 105 اصالحی  آئین نامه قانون ثبت، کارشناسی رسمی دادگستری میزان 
بهاء ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر را به مبلغ دو میلیون ریال برآورد و اعالم نموده 
است و متقاضی مبلغ مزبور را طبق قبض شــماره 9510428483748273 مورخ 
1395/10/5 به حساب ســپرده ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان واریز نموده و 
چون ذی نفع فاقد نشانی اســت لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر 
مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت 
بهاء تعیین شده به ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان مراجعه و در صورتی 
که تضییع حقی شده باشد می تواند از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت یک ماه به 
مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تســلیم نماید 
بدیهی است در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین شده و 
عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 
صادر و تسلیم خواهد شــد.  م الف: 31885  اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب 

اصفهان)222 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/189 کالسه پرونده 299/95 شــماره دادنامه: 654-95/8/20 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید نوری فرزند محمدرضا 
به نشانی شــاهپور جدید خ شهید باباگلی فروشــگاه قائم اویکو جنب گاراژ رامین 

اویکو، خوانده: احمدرضا شیخی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
52/000/000 ریال بابت دو فقره فاکتور به انضمام مطلق خسارات قانونی و تامین 
خواسته، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای حمید نوری به طرفیت احمدرضا شیخی به خواسته مطالبه مبلغ 52/000/000 
ریال بابت دو فقره فاکتور به انضمام مطلق خســارات قانونی و تامین خواسته با 
عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان در صورت جلسه مورخ 95/6/1 و عدم 
حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از 
هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و به استناد 
مواد 198-515-519-522 قانون  آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه و یک میلیون و نهصد و نود و هفت هزار ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/485/000 ریال بابت هزینه دادرسی ، هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/19 لغایت وصول آن در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و بعد ازآن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد و نبست به مازاد خواسته به استناد بند 10 ماده 84 قرار 
رد دعوی صادر می نماید قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد در خصوص تامین خواسته با 
توجه به ضرورت تودیع خسارت احتمالی خوانده و ابالغ آن به خواهان تا در مهلت 
مقرر بپردازد ولی از ناحیه خواهان اقدامی صورت نگرفته است لذا به اسناد تبصره 
ماده 108 قرار رد تامین خواســته صادر می گردد. م الف:30400 شعبه 52 مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )350 کلمه، 4 کادر(
احضار متهم

10/205 در پرونده کالسه 950423 شعبه 18 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
شکایتی علیه خانم ها معصومه الســادات رضوی فرزند سید مرتضی و محبوبه 
رفیعی دایر بر مشــارکت در حمل و نگهداری از مشــروبات مطــرح نموده که در 
 جهت رســیدگی به این شــعبه ارجاع گردید، نظر بــه اینکه متهم مجهــول المکان 
می باشد، حســب ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام 
وارد و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 30923 شعبه 18 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/296  آقای عباســعلی جیحانی نژاد خوراســگانی دارای  شناســنامه شماره 
8589 به شرح دادخواست به کالسه  5284  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا جیحانی نژاد خوراسگانی به 
شناسنامه 23 در تاریخ 92/3/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند پسر- 3 فرزند دختر: 1- اکبر جیحانی 
نژاد خوراسگانی، ش.ش 8043 فرزند پســر 2- ناصر جیحانی نژاد خوراسگانی، 
ش.ش 204 فرزند پسر 3- عباسعلی جیحانی نژاد خوراسگانی، ش.ش 8589 فرزند 
پسر 4- حسین جیحانی نژاد خوراسگانی، ش.ش 4 فرزند پسر 5- اقدس جیحانی 
نژاد خوراســگانی، ش.ش 8598 فرزند دختر 6- عزت جیحانی نژاد خوراسگانی، 
ش.ش 47 فرزند دختر 7- بتول جیحانی نژاد خوراسگانی، ش.ش 236 فرزند دختر 
متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 31076 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )183 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/297  آقای بهجت کاظمی اسفه دارای  شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست 
به کالســه  5261/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالغفار کاظمی به شناســنامه 971 در تاریخ 95/9/1 
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
 اســت به 8 فرزند پســر، 1 فرزند دختر، 1 همســر: 1- محمدرضا کاظمی اســفه،

  ش.ش 6 فرزند پسر 2- مصطفی کاظمی، ش.ش 5 فرزند پسر 3- غالمرضا کاظمی، 
ش.ش 1 فرزند پسر 4- قدمعلی کاظمی، ش.ش 3 فرزند پسر 5- اسماعیل کاظمی، 
ش.ش 1 فرزند پســر 6- حمیدرضا کاظمی، ش.ش 2 فرزند پسر 7- علی کاظمی، 
ش.ش 3856 فرزند پسر 8- بهجت کاظمی اسفه، ش.ش 1 همسر 9- خدیجه کاظمی، 
ش.ش 8 فرزند دختر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 31075 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان 
اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
10/298  آقای حسین صمدانی دارای  شناسنامه شماره 40510 به شرح دادخواست 
به کالســه  5232/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان احمد صمدانــی به شناســنامه 912 در تاریخ 95/7/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 2 فرزند پســر و 5 فرزند دختر و 1 همسر: 1- حســین صمدانی، ش.ش 40510 
فرزند پسر 2- محمد حسن صمدانی، ش.ش 45527 فرزند پسر 3- مریم صمدانی، 
ش.ش 40511 فرزند دختر 4- زهرا صمدانــی، ش.ش 43176 فرزند دختر 5- لیال 
صمدانی، ش.ش 44756 فرزند دختر 6- مرضیــه صمدانی، ش.ش 47367 فرزند 
دختر 7- زینب صمدانی، ش.ش 1688 فرزند دختر 8- بتــول ادیب حاجی باقری، 
ش.ش 450 همســر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31074 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف استان اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/299  آقای محمد علی یاری دارای  شناسنامه شماره 262 به شرح دادخواست 
به کالســه  5256/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان قربانعلی یاری به شناسنامه 6819 در تاریخ 94/7/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 4 فرزند پسر و 5 فرزند دختر و 1 همسر: 1- محمد علی یاری، ش.ش 262 فرزند 
پسر 2- رمضان یاری رنانی، ش.ش 9430 فرزند پسر 3- جواد یاری، ش.ش 10200 
فرزند پسر 4- محمد تقی یاری، ش.ش 88 فرزند پسر 5- فاطمه یاری، ش.ش 9429 
فرزند دختــر 6- عصمت یــاری، ش.ش 240 فرزند دختر 7- پــری یاری، ش.ش 
88 فرزند دختر 8- مهری یاری، ش.ش 448 فرزند دختــر 9-  زهره یاری، ش.ش 
13289 فرزند دختر 10- شهربانو یاری رنانی، ش.ش 212 همسر متوفی و الغیر.  
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید
  تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر

 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 31073 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )194 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/300  آقای حســین لندرئی جلفائی دارای  شناســنامه شــماره 4278 به شرح 
دادخواست به کالســه  5240/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهین دخت فکار عراقی به شناسنامه 298 
در تاریخ 94/11/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 5 فرزند پســر و 4 فرزند دختر: 1- اکبر لندرئی جلفائی، 
ش.ش 498 فرزند پسر 2- مرضیه لندرئی جلفائی، ش.ش 455 فرزند دختر 3- اصغر 
لندرئی جلفائی، ش.ش 706 فرزند پسر 4- حســن لندرئی جلفائی، ش.ش 76866 
فرزند پسر 5- حسین لندرئی جلفائی، ش.ش 4278 فرزند پسر 6- محبوبه لندرئی 
جلفائی، ش.ش 40600 فرزند دختر 7- مینــا لندرئی جلفائی، ش.ش 44009 فرزند 
دختر 8- مریم لندرئی جلفائی، ش.ش 988 فرزند دختر 9- علیرضا خیری نســب، 
ش.ش 1146 فرزند پسر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31072 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف استان اصفهان )192 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/301  خانم مریم نظیفی حبیب آبادی دارای  شناســنامه شماره 4255 به شرح 
دادخواست به کالســه  5241/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود نظیفی حبیب  آبادی به شناسنامه 
30 در تاریــخ 95/9/8 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 2 فرزند پســر و 6 فرزند دختر و 1 همسر: 1- مجید 
 نظیفی حبیب آبــادی، ش.ش 984 فرزند پســر 2- غالمعلی نظیفــی حبیب آبادی، 
ش.ش 1271051990 فرزند پسر 3- پری نظیفی حبیب آبادی، ش.ش 5923 فرزند 
دختر 4- ســهیال نظیفی حبیب آبادی، ش.ش 76913 فرزند دختر 5- مریم نظیفی 
حبیب آبادی، ش.ش 4255 فرزند دختر 6- مرضیه نظیفی حبیب آبادی، ش.ش 274 
فرزند دختر 7- آرزو نظیفی حبیب آبادی، ش.ش 451 فرزند دختر 8- فاطمه نظیفی 
حبیب آبادی، ش.ش 1270617915 فرزند دختر 9- اشــرف نظیفی حبیب  آبادی، 
ش.ش 162 همســر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31071 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف استان اصفهان )204 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/302  خانم پریسا فیضی دارای  شناسنامه شماره 93764 به شرح دادخواست 
 بــه کالســه  5245/95  از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان قاسمعلی فیضی به شناســنامه 12 در تاریخ 
95/9/25 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 3 فرزند پســر و 3 فرزند دختر و 1 همسر متوفی: 1- قدم خیر گل 
محمدی هفشــجانی، ش.ش 150 همسر متوفی 2- مســعود فیضی، ش.ش 1322 
فرزند پسر 3- رسول فیض، ش.ش 4395 فرزند پســر 4- منصور فیضی، ش.ش 
936 فرزند پسر 5- سکینه فیضی، ش.ش 121 فرزند دختر 6- پریسا فیضی، ش.ش 
93764 فرزند دختر 7- مهناز فیض، ش.ش 160 فرزند دختر متوفی و الغیر.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
 31070 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )173 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

 10/303  آقــای عبدالرضــا مدنی قهفرخــی دارای  شناســنامه شــماره 220 به
 شرح دادخواست به کالسه  5182/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت ا... مدنی قهفرخی به شناسنامه 5794 
در تاریخ 95/6/19 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر است به 3 فرزند پسر و 5 فرزند دختر: 1- عبدالرضا مدنی قهفرخی، 
 ش.ش 220 فرزند پســر 2- غــالم رضا مدنــی قهفرخــی، ش.ش 10201 فرزند

 پسر 3- سائس مدنی قهفرخی، ش.ش 3 فرزند پسر 4- بهجت مدنی قهفرخی، ش.ش 
7920 فرزند دختر 5- روح انگیز مدنی قهفرخی، ش.ش 186 فرزند دختر 6- فرنگیس 
مدنی قهفرخی، ش.ش 107 فرزند دختر 7- نسرین مدنی قهفرخی، ش.ش 19 فرزند 
 دختر 8- مهرانگیز مدنی قهفرخی، ش.ش 137 فرزند دختر متوفی و الغیر. اینک با 
 انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبه آگهــی می نماید

  تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 31066 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)186 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/309  خانم ربابه عبدالهی خوراسگانی دارای  شناسنامه شماره 5872 به شرح 
دادخواست به کالســه  5217/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغری عبدالهی خوراسگانی به شناسنامه 
5871 در تاریخ 1319/7/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1 فرزند دختر: 1- ربابه عبدالهی خوراسگانی، ش.ش 
5872 فرزند دختر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31087 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف استان اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/304  آقای محمود زائری اصفهانی دارای  شناســنامه شماره 67102 به شرح 
دادخواست به کالســه  5303/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عصمت پور مهرابی به شناسنامه 476 
در تاریخ 94/9/17 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 4 فرزند پســر و 6 فرزند دختر: 1- علی زائری اصفهانی، 
ش.ش 1025 فرزند پســر 2- احمد زائری اصفهانی، ش.ش 28237 فرزند پســر 
3- غالمحســین زائری اصفهانــی، ش.ش 33542 فرزند پســر 4- محمود زائری 
اصفهانی، ش.ش 67102 فرزند پسر 5- نصرت زائری اصفهانی، ش.ش 214 فرزند 
دختر 6- بتول زائری اصفهانی، ش.ش 385 فرزند دختر 7- عزت زائری اصفهانی، 
ش.ش 904 فرزند دختــر 8- فاطمه زائری اصفهانــی، ش.ش 32819 فرزند دختر 
9- زهرا زائری اصفهانی، ش.ش 67103 فرزند دختر 10- طاهره زائری اصفهانی، 
ش.ش 67104 فرزند دختر .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. 
م الف: 31067 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)197 کلمه، 2 کادر(

تخریب حمام قدیمی شهر حبیب آباد و ورود وسایل نقلیه سنگین 
)کامیون ها( به داخل شهر حبیب آباد، از جمله موضوعات مهمی 
اســت که به منظور رســیدگی به آنها پرداخته می شــود. سعید 
خدایی بخشــدار بخش حبیب آباد در واکنش به انتشار این اخبار 
در خصوص موضــوع حمام حبیب آبــاد، اظهار کرد: در جلســه 
انجمن میراث فرهنگی بخش حبیب آبــاد به این موضوع پرداخته 
و مشــکالت و موانع بررسی شــد. وی افزود: در رابطه با بازسازی و 
نوسازی حمام قدیمی حبیب آباد، معین الدینی شهردار حبیب آباد 
و فصیحی رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان و همچنین اعضای شورای شهر قول پیگیری و مساعدت 
دادند. خدایی در رابطه با معضــل ورود و پارک کامیون ها به داخل 
شهر حبیب آباد نیز عنوان کرد: بخشداری حداقل طی یک سال و 
نیم گذشــته به صورت جدی پیگیر حل این موضوع بوده است که 
بر اساس درخواست شورای شــهر حبیب آباد، چندین جلسه در 
بخشداری با حضور شهرداران و شوراهای اسالمی شهرهای بخش 
و مدیر راهور وقت شهرستان برگزار شده است. بخشدار حبیب آباد 
ادامه داد: مدیر راهور شهرســتان در این جلسات مطرح کرد که در 
صورت تامین مکان و خودرو حاضریم کادر مورد نیاز را تامین کنیم، 
نظر بخشــداری هم کامال مثبت و البته استقرار در مرکز بخش و با 
مشارکت هر سه شــهرداری بود. وی افزود: حتی در مصوبات نحوه 
و میزان مشارکت شهرداری ها به منظور خرید خودرو و همچنین 
تامین مکان هم در حبیب آباد مشــخص و مقرر شد پس از فراهم 
شدن این شرایط راهور بخش تشکیل شــده و به مسائل ترافیکی 
رسیدگی شود و در جلسه همه اعضا موافقت خود را در این خصوص 

اعالم کرده و قول پیگیری عاجل دادند.

دانش آموزان مدارس آران و بیدگل بــا حضور در ادارات مختلف با 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی این ادارات آشنا شدند.

در ایــن آیین دانش آموزان آموزشــگاه امام موســی کاظم)ع( در 
اقدامی نمادین با حضور در شــهرداری و آموزش و پرورش آران و 
بیدگل  از نزدیک با فعالیت واحدهای مختلف آشــنا شدند.در این 
حرکت نمادین دانش آموزان با اهدای شاخه های گل به مدیران و 
کارشناســان واحدهای مختلف به نوعی در راستای نهادینه کردن 
فرهنگ سپاس و قدردانی گام برداشــتند.مدیر آموزش و پرورش 
آران و بیدگل در جمــع دانش آموزان گفــت: نهادینه کردن یک 
فرهنگ خاص برای ســنین کودکی دانش آموزان با قرار دادن آنها 
در آن موقعیت کاری بس ارزشمند و تاثیرگذار است.محمد معدندار 
افزود: دانش آموزان با قــرار گرفتن در بین کارکنان ادارات مختلف 
ضمن آشنایی با فعالیت های مختلف آنها به نوعی حضور در اجتماع 
و زندگی بزرگ ترها را به صورت عملی مشــاهده و در خود، درونی 
می کنند. وی تصریح کرد: این دانش آموزان می توانند ضمن آشنایی 
با فرهنگ سپاس و قدردانی این فرهنگ را نیز در خود نهادینه کنند 
چراکه فرهنگ سپاس از زحمات افرادی که در جامعه در جهت رفاه 

حال مردم فعالیت می کنند ارزشمند است.

بخشدار حبیب آباد خبر داد:

قول مساعدت مسئوالن برای نوسازی 
حمام قدیمی حبیب آباد

 حضور نمادین دانش آموزان 
آران و بیدگل در ادارات

اخبار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون گفت: 
توســعه فضای گلخانه ای و ســرمایه گذاری در این 
بخش بهترین فرصــت برای رونق اقتصــادی تیران و 

کرون است.
 محسن حاج عابدی در جلسه مجمع بسیج شهرستان 
تیران و کــرون اظهارکــرد: بیــش از 100 هکتار از 
اراضی شهرســتان تیران و کرون تحت پوشش کاشت 
محصوالت گلخانه ای قرار گرفته و سالیانه بیش از 20 

هکتار به این اراضی افزوده می شود.
وی افزود: شهرســتان تیران و کرون در میزان سطح 
زیر کشــت گلخانه ای جزو شهرســتان هــای موفق 
استان است که با روند روبه رشد فضای تولید محصول 

کشاورزی شاهد کسب عنوان اول استان خواهیم بود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون اضافه 
کرد: افزایــش فضاهای گلخانه ای موجب  اشــتغال و 
رشد تولیدات کشاورزی این شهرستان شده که البته 
صنعت بســته بندی و برندســازی محصوالت حلقه 

مفقوده این عرصه کشاورزی است.
وی یادآورشــد: اختصاص تســهیالت بانکــی برای 
راه اندازی گلخانه به منظور حمایت از تولیدکنندگان 
و سرمایه گذاران انجام می شود که این تسهیالت برای 

فعالیت های مکانیزه کشاورزی نیز اختصاص می یابد.
وی به سرمایه گذاری بر تولیدات کشاورزی متناسب با 
اقلیم شهرســتان و کمبود آب اشاره کرد و گفت: برای 
اینکه در مسیر اشــتغال و تولید در بخش کشاورزی با 
مشکل روبه رو نشــویم باید بر اســاس اقلیم و کمبود 
منابع آبی برنامه ریزی کنیم که کشت های گلخانه ای 

مصداقی از این  برنامه ریزی است.
وی ادامه داد: کاشــت زعفران به دلیل نیاز کم به آب 
شــرب نمونه ای از این فعالیت بوده که در حال حاضر 
90 هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت زعفران است.

حاج عابدی با اشاره به فعالیت بسیجیان در عرصه های 
کشــاورزی گفت: روش های ســنتی مانع از رشــد 
بهره وری و پیشرفت کاری در عرصه کشاورزی می شود 
و برای فعالیت اقتصــادی موثر بایــد از ظرفیت های 

نوین و تکنولوژی های روز استفاده کرد.
وی اصالح بذر، اســتفاده از روش هــای آبیاری تحت 
فشار، اســتفاده از تکنولوژی های کشاورزی و مواردی 
از ایــن قبیل را در فعالیت کشــاورزی مهــم خواند و 
خاطرنشــان کرد: نباید از تکنولــوژی در برنامه های 

کشاورزی غفلت کرد.

جاده مواصالتی شــهرضا- مبارکه یکی از راه های خطر 
ناک و پر تردد اســت که تاکنون ســبب بــروز تصادفات 
بسیاری شــده اســت. به طوری که در ده ماهه گذشته 
نزدیک بــه 15 نفر در این جــاده جان خود را از دســت 
داده اند.این جاده که نقطه حســاس آن کیلومتر 13 در 
مزرعه کشــاورزی هفت یکی روســتای الریچه دهاقان 
می گذرد،به عنوان یک منطقه نحس شــناخته شــده و 
اقداماتی که برای رفع مشــکالت این نقطــه و یا در واقع 
نحســی جاده انجام شــده، جدی نبوده بــه طوری که 
نارضایتی مردم کشــور به ویژه سه شهرســتان دهاقان، 
شــهرضا و مبارکه را در برداشــته اســت. توجه نکردن 
رانندگان خودرو های ســنگین و یا حتی ماشــین های 
سبک نیز بی تاثیر نیســت و یکی از دالیل تصادفات هم 
همین بی توجهی و خواب آلودگی هاســت؛ ولی رفع این 
مشــکل، دغدغه امروزه نبوده بلکه سال هاست که مرتبا 
این موضوع از طریق نمایندگان مجلس و مسئوالن مطرح 
می شــود؛ اما اقدام قاطع صورت نمی پذیرد. با گذشــت 
چندین سال و تغییر نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی، همچنان این موضوع مطرح می شود؛ اما تاکنون 
هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته اســت. عوض 
حیدر پور نماینده مردم شهرستان های دهاقان و شهرضا 

در مجلس نهم نیز اقداماتی انجام داده و بارها خواســتار 
ترمیم جاده شده اســت، به گونه ای که در سال 93 و در 
گفت وگویی اذعان داشته: خوشــبختانه دو سوم از جاده 
شهر مبارکه به شــهرضا چهارخطه شــده و یک سوم از 
این جاده به صورت دوخطه مانده اســت که این موضوع 
موجب بروز تصادفات بسیاری شــده، از این رو امیدواریم 
وزیر راه دســتور دهد تا 9 کیلومتــر باقی مانده این جاده 

تکمیل شود.
رفع مشکل جاده شــهرضا- مبارکه نیاز به 

پیگیری جدی مسئوالن دارد
امروزه این جــاده و تصادفات منجر به فــوت در 10ماهه 
گذشــته، نه تنها در رســانه ها و فضاهای مجازی مطرح 
می شــود، بلکه تریبون نماز جمعه هم ابــراز ناراحتی و 
فریاد خســتگی از حوادث را به دنبال داشته است. حجت 
االســالم والمســلمین اصغر رضوانی، امام جمعه دهاقان 
در خطبه های نماز جمعه ماه گذشــته، به صراحت به این 
موضوع پرداخت و خواســتار پیگیری جدی تر مسئوالن 
برای رفع نقاط حادثه خیز شــد. وی در این زمینه اظهار 
کرده است: در چند ماه گذشــته قریب به 15 نفر در جاده 
مواصالتی مبارکه-شهرضا کشته شده اند و مسئوالن باید 
اقداماتی انجام دهند که جلوی این مســئله گرفته شود.  

امام جمعه دهاقان ادامــه می دهد: در تمــاس تلفنی با 
نماینده مردم شهرستان های دهاقان و شهرضا در مجلس 
شورای اســالمی و همچنین فرماندار و مسئول اداره راه 
و شهرسازی شهرســتان نیز این مســئله عنوان شده، تا 
اقدامات اساسی در این جاده انجام شود؛ البته 40میلیارد 
ریال هزینه برای زیرسازی جاده انجام شده ؛اما هنوز هم 
دارای نقص است. حجت االسالم رضوانی با اشاره به اینکه 
مواد اولیــه و محصوالت فوالد مبارکــه از این جاده جابه 
جا می شود ، می گوید: درست اســت این یک پروژه ملی 
است؛ اما جان مردم هم عزیز است و باید اقدامات سریع تر 

عملیاتی شود.
 تا زمانی که مسئله جاده شهرضا-مبارکه رفع 

نشود، طرح استیضاح وزیر راه ادامه دارد
  نماینــده مردم شهرســتان های دهاقان و شــهرضا در 
مجلس شــورای اســالمی می گوید: تا زمانی که مسئله 
جاده شــهرضا-مبارکه رفع نشــود، طرح استیضاح وزیر 
راه ادامه دارد و مطرح می شــود. سمیه محمودی در این 
زمینه اظهار می کنــد: یکی از دغدغه هــای مهم مردم 
شهرستان های شــهرضا، مبارکه ودهاقان، رفع مشکالت 
جاده مواصالتی مبارکه _ شــهرضا ، حدفاصل روســتای 
الریچه دهاقان است. وی با اشــاره به اینکه از بدو ورود به 
مجلس ،این قضیه پیگیری شــده، ادامه می دهد: مادامی 
که این مشکل رفع نشود، اســتیضاح وزیر راه را با شدت و 

همت بیشتر پیگیری می کنیم.
اختصاص تامین بودجه برای رفع مشکل جاده 

مواصالتی شهرضا-مبارکه در سال 96
زهرا سعیدی، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شــورای اســالمی نیز می گوید: باتوجه بــه اینکه رفع 
مشکل جاده مواصالتی شــهرضا – مبارکه از دغدغه های 
مردم بــوده به همین منظــور در این زمینــه مکاتبات و 
پیگیری های بســیاری انجام شــده و در دیــدار با نایب 
رییس کمیســیون بودجه، تامین اعتبار در ســال آینده 
قرار داده می شودتا مشــکل زودتر رفع شود. وی با اشاره 
به نقش فوالد مبارکه در تخصیــص اعتبار این پروژه می 
گوید: همانگونه که ماشــین آالت شــرکت فوالد مبارکه 
نیز از ایــن راه تردد دارنــد، انتظار داریــم در مالحظات 
اجتماعی این مهم را در نظر داشــته باشــند؛ چرا که آنها 
خودشان نیز با این مشــکل درگیر هستند و مشکالت را 
پیگیری می کنند. نماینده مردم شهرســتان مبارکه در 
مجلس شورای اســالمی ادامه می دهد: متاسفانه اتفاقی 
که افتاده این است که جای نماینده مردم و دولت عوض 
شــده، انتظار دارند ما کار کنیم، آســفالت بخریم و جاده 
را درســت کنیم در حالی که نماینــده درد مردم را فریاد 
می زند، ما درخواســت شــخصی نداریم و باید رفع این 
مشــکل در اولویت کار دولت قرار گیرد. سعیدی با اشاره 
به اینکه طرح استیضاح وزیر راه کماکان مطرح می شود، 
می گوید: یکــی از دالیلی که طرح اســتیضاح وزیرراه را 

امضا کرده ایم، نقاط حادثه خیز جاده ای بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون:

توسعه فضای گلخانه ای بهترین 
فرصت برای رونق اقتصادی است

با مسئوالن
نحسی جاده شهرضا - مبارکه، دامنگیر  وزیر راه شد؛

جاده  استیضاح!

پیشنهاد سردبیر: 
قول مساعدت مسئوالن برای نوسازی حمام قدیمی حبیب آباد

 در چند ماه 
گذشته قریب 

به 15 نفر در 
جاده مواصالتی 
مبارکه-شهرضا 
کشته شده اند 

و مسئوالن باید 
اقداماتی انجام 

دهند که جلوی 
این مسئله گرفته 

شود

دهاقان- کیلومتر 13 جاده شهرضا- مبارکه به نام نقطه نحس، پای وزیر راه را برای طرح استیضاح دامنگیر 
کرد.
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آزادی 100 زندانی توسط انجمن 

حمایت زندانیان مرکز 

برخورد پلیس با موتورسواران 
درخصوص پوشش پالک خودروها

جانشین مدیریت بحران و رییس سازمان پزشکی قانونی کشور:

 تصادفات ساختگی قابل تشخیص است

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز گفت: امسال 100 نفر از 
زندانیان با کمک خیرین و از سوی انجمن از زندان آزاد شدند.

مهران منتظر، با بیان اینکه انجمن حمایــت زندانیان مرکز را باید 
برای افکار عمومی معرفی و نهادینه کنیم، اظهار کرد: بر اساس آنچه 
در اساســنامه انجمن آمده، وظیفه این نهاد، حمایت های مادی و 
معنوی از خانواده های زندانیان در سراسر کشور است؛ البته ما در 
استان ها انجمن حمایت از زندانیان داریم، ولی رصد و سازماندهی 

آنها با ماست.
وی با طرح این سوال که اگر کســی گرفتار زندان شود خانواده اش 
چه گناهی کرده اند، گفت: باید حمایت های الزم را از این خانواده ها 

به عمل آوریم.
منتظر با بیان اینکه در ســال جاری 5 هزار خانــواده از زندانیان را 
تحت پوشــش قرار داده ایم، گفت: جرایم زندانیان متفاوت اســت 
و شامل تصادفات، ورشکســتگی، کالهبرداری و... است و همه این 
جرایم جزو جرایم عمدی نیســت، بلکه بعضــی از آنها غیرعمدی 
است مانند ورشکستگی اقتصادی؛ در واقع همه این زندانیان قاتل 
و قاچاقچی نیستند و طبیعی است که تغییرات اجتماعی و فرهنگی 

و چالش های اجتماعی باعث می شود که افراد گرفتار زندان شوند.
مدیرعامــل انجمن حمایــت زندانیان مرکز  اضافــه کرد: انجمن 
حمایت زندانیان دولتی نیست و بودجه آن از طریق خیرین تامین 
می شود و از مردم عادی تا اقشار مختلف به انجمن کمک می کنند. 
وی گفت: امسال حدود 100 نفر از زندانیان را با کمک خیرین آزاد 
کرده ایم و در حال حاضر هم 16 زندانی قرار اســت با حمایت های 
خیرین و از سوی انجمن آزاد شوند. منتظر تاکید کرد: ما باید برای 
این خانواده ها اشــتغال ایجاد کنیم، البته 500 خانواده را آموزش 
داده ایم، آنها دوره های فنی و حرفه ای را گذرانده اند، انواع کالس های 
آموزشــی را برای آنها برگزار کردیم و به آنها سرمایه هم دادیم که 
از این راه اشتغال زایی کنیم و بعضی اوقات هم ابزارهای الزم مانند 

چرخ خیاطی را در اختیار آنها می گذاریم.

رییس دایره عملیات بازرسی پلیس راهور تهران بزرگ، از برخورد 
قاطع با موتورســوارانی خبر داد که در محدوده طــرح ترافیک با 
حرکت پشــت خودروهای فاقد طرح در دور زدن قانون مشارکت 
می کنند. ســروان یاســر غالمی گفت: متاســفانه این دست از 
موتورسواران در ورودی محدوده های طرح ترافیک، با چراغ دادن 
برخی رانندگان متخلف، پشــت این خودروهــا حرکت می کنند 
تا دوربین های هوشمند موفق به ثبت پالک آنها نشود. وی افزود: 
این موتورســواران بابت پوشــش پالک خودروها از ورودی طرح 
تا فاصله 30 متری دوربین های نصب شــده پلیس، از هر خودرو 
5تا10هزار تومان وجه نقد دریافت می کنند. سروان غالمی گفت: 
آنها با این اشتغالزایی کاذب در مناطق طرح ترافیک، روزانه به فرار 
جمع زیادی از رانندگان قانون گریز کمک می کنند. وی با اشــاره 
به رصد 24ساعته تصاویر این موتورســواران در اتاق مانیتورینگ 
پلیس افزود: چهره آنان کامال قابل شناسایی است. سروان غالمی 
هشدار داد: افرادی که به پوشش پالک به ویژه مشارکت در این کار 
اقدام کنند، پس از شناسایی، به دست ماموران نامحسوس عملیات 
بازرسی پلیس راهور، دستگیر و بعد از جریمه و توقیف وسیله نقلیه، 
به مراجع قضائی تحویل می شــوند. رییس دایره عملیات بازرسی 
پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در ادامه اجرای طرح تشدید برخورد 
با پالک های مخدوشی و پوششی، مجازات سنگینی در انتظار این 
دست از موتورسواران اســت. قانون، مجازات شش تا یکسال زندان 
را برای هرگونه پوشش و مخدوش کردن پالک، جدای از تشخیص 
انگیزه های خطرناک و مجازات های متناسب با آن، برای ارتکاب این 

جرم وضع کرده است.

چند روزی است که موضوع تصادفات ساختگی و درآمدزایی عده ای 
با جانشان دوباره بر سرزبان ها افتاده است و در این میان سوالی که 
مطرح می شود این است که آیا امکان جعلی بودن یک تصادف در 
مراحل مختلف رسیدگی به پرونده برای دریافت دیه وجود دارد یا 
خیر که جانشین مدیریت بحران و رییس سازمان پزشکی قانونی 

کشور به این سوال پاسخ داده است.
دکتر مهرداد علی بخشی،  درباره تصادف های ساختگی و چگونگی 
تشخیص آن از سوی مراکز پزشکی قانونی اظهارکرد: برای بررسی 
صدمه های ناشــی از تصادف که به یک فرد وارد می شود، مالک ها 
و معیارهای تخصصی و مختلفی وجود دارد که در مراکز پزشــکی 

قانونی با استفاده از آنها این ارزیابی انجام می شود.
وی درباره اینکه پــس از ارجاع یک مصدوم یــا پرونده تصادف به 
پزشــکی قانونی، چه مراحلی در مراکز این سازمان طی می شود، 
گفت: به طور کلی زمانی که یک مصدوم با ادعای تصادف رانندگی 
به پزشکی قانونی مراجعه می کند و او را معاینه می کنیم، چنانچه به 
این نتیجه برسیم که صدمات وارده، ناشی از حادثه ادعا شده نیست، 
در گزارشی که به مقام قضائی ارســال می شود، اعالم می کنیم که 
مثال فالن آسیب دیدگی با نوع تصادف مورد ادعا یا زمان آن تطابق 

ندارد و در نهایت این قاضی است که حکم را صادر می کند.
علی بخشی افزود: زمانی که یک فرد برای تشخیص میزان صدمات 
جســمی ناشــی از تصادف یا هر حادثه دیگری به پزشکی قانونی 
مراجعه می کند آســیب های وی بررسی شــده و با قانون مجازات 
اسالمی تطبیق داده می شود. سپس بررسی می شود که عامل ایجاد 
این ضایعه چه بوده و آیا حدوث آن می تواند با حادثه مورد ادعا نظیر 
تصادف یا نزاع تطابق داشته باشــد یا خیر؛ به عنوان مثال تصادف 
ناشی از اصابت مســتقیم قطعات خودرو یا پرتاب فرد و کشیدگی 
روی زمین تفاوت هایی دارد که کارشناسان پزشکی قانونی قادر به 

تشخیص آن هستند.
جانشین مدیریت بحران رییس ســازمان پزشکی قانونی کشور با 
بیان اینکه در گام بعدی زمان حدوث ضایعه مشــخص می شود و 
پزشکی قانونی اعالم می کند که این آسیب دیدگی مثال مربوط به 
یک یا دو روز قبل یا چه محدوده زمانی است، گفت: بخشی از ادعای 
کذب در مورد آســیب دیدگی ناشــی از تصادف در همین مرحله 

مشخص می شود.
وی دربــاره اینکــه آیا امکان تشــخیص ســاعت وقــوع حادثه و 
آســیب دیدگی وجود دارد یا خیر، گفت: با توجه به نحوه مراقبت، 
شرایط بدنی و نحوه درمان فرد آسیب دیده، نمی توان ساعت دقیق 
آسیب دیدگی را مشخص کرد اما حدود زمان آن قابل تشخیص بوده 
و عالوه بر آن، معیارهایی وجود دارد که می توان تشــخیص داد آن 

آسیب در پی تصادف ایجاد شده یا علتش چیز دیگری بوده است.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
فرهنگسازی؛ حلقه مفقوده کاهش طالق در جامعه

با مسئوالن

اخبار کوتاه 

افزایش ۹ درصدی برخورد با 
تخلفات حادثه ساز درون شهری

کسب رتبه برتر اتوبوسرانی اصفهان
 در نمایشگاه صنعت حمل و نقل تهران

یک کارشــناس امور زنان با بیان اینکــه قوانین زیادی در 
حوزه زنان تصویب شــده که تاکنون شــرایط اجرای آنها 
فراهم نشده اســت، گفت: به عنوان مثال در مورد شرایط 
کار، اکثریت قریب به اتفاق زنان نمی خواهند شرایط کاری 

آنان مانند مردان تعریف شود.
پروین سلیحی گفت: ما سیاســت های زیادی را در مسائل 
زنان، آسیب ها، تشــکیل خانواده، ازدواج و مسائل مختلف 
مدنظر داریم که در مجلس قوانین زیــادی طی دوره های 
مختلف تاکنون تصویب شده اســت که اگر زمینه اجرایی 
برای آنها فراهم شود و مجلســی ها بتوانند بر حسن اجرای 
آنها نظارت خوب و دقیقی داشــته باشــند، بســیاری از 

مشکالت حوزه زنان حل می شود.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است، این است که فعالیت هایی 
مانند برگزاری همایش های خشــونت علیه زنان بیشــتر 
جنبه شعاری دارد و شــاید برای کشورهای غربی و محافل 
بین المللی بتواند آمارهای خوبی را ارائه دهد؛ در حالی که 
هیچ مشکلی از زنان جامعه را حل نمی کند، مسائل تکراری 
دیگر رنگ و لعاب خود را از دســت داده اســت و اگر کسی 
بخواهد به درســتی اقدامی را انجام دهد که رضایت خدا را 
هم در نظر بگیرد و برای زنان جامعه هم مفید باشد بهترین 

کار این است که قوانین و تسهیالتی را اجرایی کند که برای 
حمایت از زنان در نظر گرفته شده؛ مانند افزایش مرخصی 
زایمان یــا دور کاری که تاکنون بحث زیــادی در مورد آن 
صورت گرفته است؛ چون اگر پای صحبت های زنان شاغل 
بنشینیم شاید قریب به اتفاق نظرشان این است که شرایط 
کاری آنها به گونه ای باشد که به خانواده آنها لطمه ای وارد 

نشود و مدل کار آنها مانند مدل کار مردان تعریف نشود.
این کارشــناس امور زنان اظهار داشت: اگر همت و اراده ما 
بر این باشد که گامی در جهت مصالح زنان و رفع نگرانی ها 
و دغدغه آنها برداریم، می توانیم ایــن کار را انجام دهیم و 

این طور نیست که در بن بست مانده باشیم. 
ساده ترین و کوتاه ترین راه این اســت که به جای اینکه از 
یک سری شعارهای بین المللی تقلید کنیم که کامال محتوا 
و اهداف آنها با سیاست ها و مبانی اعتقادی کشور در تضاد 

است.
بهتر است به دور از شعارزدگی ها برای حفظ عزت و کرامت 
زنان اقداماتی را انجام دهیم و نباید طرفداری یک جانبه از 

زنان داشته باشیم. 
وقتی بتوانیم به مصالح زنان توجه کنیــم مصالح مردان و 

خانواده هم برآورده می شود.

رییس ســازمان مدارس غیردولتی با اشــاره به مشکالت 
موسســان این مدارس برای پرداخت حــق بیمه کارکنان 
اظهار کرد: قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی، موسسان 
را موظف به پوشــش بیمه ای و عمل طبق ضوابط کار کرده 
است؛ اما مشــکالتی وجود دارد که با تشــکیل »صندوق 

حمایت از موسسان« حل خواهد شد.
مرضیــه گــرد، در واکنش به اعتــراض معلمــان مدارس 
غیردولتی پیرامون حقوق و مزایا و عدم برخورداری از بیمه 
اظهار کرد: خوشــبختانه تعیین تکلیف حقــوق و مزایای 
کارکنان غیررســمی مدارس غیردولتــی، در قانون دائمی 
شــدن تاســیس این مدارس )که اخیرا در مجلس شورای 
اسالمی، مصوب و به دولت ابالغ شد( ذکر شده و مورد تاکید 

قرار گرفته است.
وی افزود: در قانون صراحتا وضعیت کارکنان تعیین تکلیف 
شده است و بر اساس آن موســس باید از قانون کار و ضوابط 
آن )برای کارکنان غیررسمی مراکز غیردولتی( تبعیت کند 

و پرسنل خود را تحت پوشش بیمه قرار دهد.
رییس ســازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های 
مردمی وزارت آمــوزش و پــرورش با بیان اینکــه یکی از 
مشــکالت موسســان برای بیمه کارکنان، برابر بودن سهم 

بیمه ای پرداختی با ســهم حق بیمه ای است که برای افراد 
عادی در حوزه های صنعتی و تولیدی تعیین شــده، گفت: 
این مسئله بر افزایش شهریه و زیر بار نرفتن موسسان برای 

پوشش بیمه ای  تاثیر منفی دارد.
گرد ادامه داد: بــه عنوان مثال مدرســه ای داریم که مجوز 
استقرار آن از سوی سازمان نوســازی 70 یا 90 دانش آموز 
ذکر شده است و از آنجا که باید کادر آموزشی خود را تکمیل 
کنند و از ســوی دیگر هزینه حق بیمه، اجاره و هزینه های 
جاری مدرسه را بپردازند، اقدام به افزایش شهریه می کنند. 

راهکار دیده شده در قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی، 
تشــکیل »صندوق حمایت از موسسان« اســت و امیدوارم 
بتوانیــم آن را عملیاتــی کنیم تــا طبق قانــون، پرداخت 
بخشی از حق بیمه سهم موســس و کارکنان غیررسمی از 
طریق این صندوق تامین  شــود. وی با بیــان اینکه یکی از 
اولویت های ســازمان پس از ابالغ قانون، تشکیل بالفاصله 
شورای سیاست گذای و برنامه ریزی نظارت مرکزی و تدوین 
آیین نامه هاســت، گفت: به ویژه راه اندازی صندوق حمایت 
از موسســان را در اولویت داریم تا بخشــی از نیاز موسسان 
درخصوص بیمه و خرید تجهیزات و احداث را تامین کنیم 

که ابتدا باید آیین نامه آن نیز نگاشته شود.

رییس مرکز اجرائیات پلیــس راهور ناجا گفت: راننــدگان تهرانی 
رکورددار تخلفات حادثه ساز هستند و برخورد با تخلفات حادثه ساز 

9 درصد افزایش داشته است. 
سرهنگ احمد کرمی اسد با اعالم اینکه بیشترین تخلفات حادثه ساز 
جاده ای در شمال خراســان، استان خوزســتان و خراسان رضوی 
به وقوع پیوســته اســت، افزود: در طول 9 ماهه اول سال برخورد با 
تخلفات حادثه ساز در حوزه برون شهری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 2 درصد کاهش داشــته و این در حالی است که در حوزه درون 

شهری، برخورد با تخلفات حادثه ساز 9درصد افزایش داشته است.
 وی درباره تخلف حادثه ســاز و تشــریح اینکه این تخلفات چگونه 
تخلفاتی هســتند، گفت: تخلفات حادثه ســاز تخلفاتی هستند که 
مشــمول نمره منفی و در نهایت محرومیت از رانندگی می شــود. 
استان هایی که بیشــترین برخورد را در زمینه تخلفات حادثه ساز 
برون شهری داشــته اند، به ترتیب عبارتند از شــمال استان فارس، 
خوزستان، خراســان رضوی، گیالن و آذربایجان شرقی. کرمی اسد 
به تخلفات حادثه ساز در حوزه درون شــهری نیز اشاره کرد و گفت: 
بیشترین برخورد با این نوع تخلفات در حوزه درون شهری، به ترتیب 
در تهران، خراســان رضوی، یزد، خوزســتان و فارس گزارش شده 

است.

اولین نمایشگاه توانمندی های صنعت حمل و نقل شهری ایران در 
نمایشگاه شهر آفتاب تهران از 14 الی 17 دی ماه تشکیل شد و غرفه 
اتوبوسرانی اصفهان به عنوان خالقانه ترین غرفه، بین بیش از هفتاد 
غرفه خودنمایی کرد. در این نمایشگاه و درکنار شرکت های داخلی، 
شرکت هایی از چهار کشور آلمان، برزیل، فرانسه و چین نیز حضور 

و مشارکت دارند.
 نخستین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صنعت حمل و نقل 
شــهری به محوریت اتحادیه های حمل و نقل شــهری و با حضور 
سازمان  های حمل و نقل کشور و تولیدکنندگان سخت افزار و نرم افزار 
این حوزه، در محل نمایشــگاه  های بین المللی شهر آفتاب برگزار 
شد. طراحی غرفه شرکت اتوبوسرانی اصفهان همسو با رویکرد این 
نمایشگاه »اقتصاد مقاومتی« و با هدف به نمایش گذاشتن توانمندی 

این شرکت در بازسازی اتوبوس های فرسوده انجام گرفت.
الزم به ذکر اســت شــرکت اتوبوســرانی اصفهان با بیش از 1600 
دستگاه اتوبوس و با همکاری 8 شــرکت خصوصی و تعاونی، روزانه 
بیش از 800 هزار نفر را در سطح شهر و در 3 شیفت کاری و در طول 
خطوطی به میزان 2000 کیلومتر جا به جا می کند. این شــرکت 
در آخرین اقدام خود موفق به بازســازی حدود 50 دستگاه اتوبوس 

فرسوده و برگشت آن به چرخه حمل ونقل شده است.

کارشناس امور زنان:

دورکاری، خواسته زنان شاغل جامعه است
رییس سازمان مدارس غیردولتی خبر داد:

تعیین تکلیف حقوق و مزایای معلمان مدارس غیردولتی

جامعه شناسی

آموزش های الزم برای صرفه جویی را از دوران کودکی 
در فرزندانتان نهادینه کنید.

پژمــان بابایی جامعه شــناس، با بیــان اینکه آموزش 
صرفه جویی را باید از دوران کودکی آغــاز کرد، اظهار 
داشــت: دوران کودکی برای آموزش هایی که فرزندان 
باید در طول زندگی ببینند، زمانی طالیی است که مادر 

خانواده نقش بسزایی در آنها دارد.
بابایی به نقش والدین در الگوی صرفه جویی اشاره کرد و 
گفت: قبل از هر چیز والدین باید سعی کنند این اصالح 
در صرفه جویی را در خودشان درونی کنند چرا که آنها 

الگوی بی چون و چرای فرزندانشان هستند. 
وی در ادامه افزود: خانواده ای که مادر آن نمی تواند در 
مواقع بی پولی، به کم قانع باشــد نتیجه ای جز شکست 
نخواهد داشت. این جامعه شناس با بیان اینکه فرزندان 
باید ارزش زحمت را بدانند، تصریح کرد: پدر و مادر باید 
ارزش زحمت کشیدن و پول درآوردن را به فرزندانشان 
آموزش دهند و بگویند که برای رفاه و آسایش آنها چه 
زحماتی می کشند. این سبب می شود توقع روز افزون 

آنها کمتر از قبل شود.
این اســتاد دانشــگاه تاکید کرد: پــدر و مادرها باید 
قلک هایی در نظــر بگیرند و از کودکانشــان بخواهند 
پول های خود را درون آن بیندازند تا برایشان پس انداز 
شــود. این کار می تواند با تشــویق همراه باشد؛ به طور 
مثال به آنها این وعده را بدهیــد که  اگر 10 هزار تومان 
جمع کنی مــن هم روی آن مبلغی می گــذارم تا فالن 

لباسی را که دوست داری بخری.
بابایــی در پایان گفــت: دختران و پســرانی که اغلب 
در زندگی مشــترک بر سر مســائل مالی به مشکل بر 
می خورند، علت را باید در گذشته آنها جست وجو کرد؛ 
زیرا که اگر از کودکی این مهارت بــه آنها آموزش داده 
می شد که چگونه برای پول هایشان برنامه ریزی کنند، 

هرگز به مشکل بر نمی خوردند.

درست مصرف کردن را 
در کودکان نهادینه کنیم

اعتیاد، ســرقت، خودکشــی، مهاجرت، بــی خانمانی و 
حاشیه نشینی، فقر و بیکاری از جمله آسیب های اجتماعی 
است که وقوع طالق می تواند زمینه های بسیاری از آنها را 

فراهم کند.
به باور کارشناســان، باید تا حد امکان بــا ارائه راهکارهای 
کارشناسانه، از گسترش و وقوع طالق در جامعه پیشگیری 
 کرد؛ در حالی کــه در شــرایط غیر قابــل تحمل، طالق 

می تواند یکی از راه های مطلوب برای ادامه زندگی باشد.
به نظر می رســد هنوز در بحث طالق فرهنگ ســازی در 
جامعه صورت نگرفته؛ در حالی که بســیاری از طالق ها با 
مشــاوره و واقع بینی زوج ها و خانواده ها قابل رفع اســت. 
در زمینه آگاه سازی خانواده ها نسبت به پیامدهای طالق، 
رســانه ها باید بیشــتر به آن بپردازند تا از گسترش آن در 

جامعه پیشگیری کرد.
وقتی جدایی از آسیب ها جلوگیری می کند

کارشناســان معتقدنــد تنــش و درگیــری در برخی از 
خانواده ها به حدی طوالنی و فرسایشی می شود که جدایی 
می تواند از بسیاری آســیب ها جلوگیری کند؛ اما فرهنگ 

اشتباه مانع برخی طالق ها می شود.
افشــین طباطبایی نویســنده و پژوهشــگر اجتماعی، با 

تاکید بر اینکه طالق روشی اســت که دین و قانونگذار در 
مواقع ضروری تعیین کرده اســت، گفت: طالق راهکاری 
اســت برای برون رفت از بحرانی که بیــن زن و مرد اتفاق 

افتاده است.
وی افزود: بعضی مواقع والدین تصمیم می گیرند برای اینکه 
فرزندانشان دچار مشکل نشوند از زندگی خودشان بگذرند 
و طالق نگیرند تا امنیت روانی آنها حفظ شــود. طباطبایی 
گفت: اگر زن و مــرد با چنین قصــدی از طالق صرف نظر 
کردند، باید پروتکلی بین یکدیگر داشــته باشند مبنی بر 

اینکه از هرگونه تنش و درگیری حذر کنند.
وی تاکید کرد: ولی اگر می دانند نمی توانند خودشــان را 
کنترل کنند و هر روز در خانه دعــوا و تنش دارند، بهترین 
راه طالق گرفتن اســت؛ زیرا درصورتی کــه طالق بگیرند 
فرزندانشــان تنها از داشــتن پدر و مادر در کنار یکدیگر 
محروم می شــوند و دیگــر در فضای تنش آلــود زندگی 

نمی کنند.
طباطبایی درباره عواقب زندگــی در این خانواده ها گفت: 
معموال فرزندان این خانواده ها فاقد خودباوری و اعتماد به 

نفس می شوند و استحکام روانی مناسبی ندارند.
وی یکی دیگر از مشــکالت فرزنــدان در ایــن خانواده را 

دروغگویــی دانســت و گفت: معمــوال فرزنــدان در این 
خانواده ها از بیان هرگونه مشکل و مسئله برای والدینشان 
به دلیــل واکنش تنــد آنها حذر مــی کنند؛ زیــرا آنها از 

واکنش های تند والدینشان می ترسند.
از بین رفتن سالمت روان در وضعیت بحران زا

عالیه شکر بیگی، جامعه شــناس همچنین در این باره به 
خبرنگار ایرنا گفت: ماندن در شــرایط بحــران زا، توازن و 

سالمت روان خانواده را از بین می برد.
وی با اشاره به اینکه خشونت در عرصه های گوناگون زبانی، 
کالمی، جسمی،  جنسی،  اجتماعی و اقتصادی امکان بروز 

دارد،  گفت: اولین اثر در این فضا تنش و ستیزه جویی است.
وی با تاکید بر اینکه ســتیزه جویی در خانواده ســالمت 
روان افراد خانواده را تهدید می کند،  گفت: به خطر افتادن 

سالمت روان، سبب بیماری های جسمی نیز می شود.
این جامعه شــناس افزود: منشأ بســیاری از بیماری های 

جسمی مشکالت روحی و روانی است.
وی افزود: فردی که در یــک خانواده پر تنــش و بحرانی 
زندگی می کند، به مرور بسیاری از رفتارهای خشونت آمیز 

در او درونی و نهادینه می شود.
وی یکی از دالیل گســترش خشــونت در جامعــه را این 
موضوع اعالم می کنــد و می گوید: افراد مهــارت ارتباط 
با یکدیگــر را نیاموختــه انــد و در مواجهه بــا یکدیگر از 

خشونت های کالمی و جسمی استفاده می کنند.
به گفته شکربیگی، رفتارهای بسیاری از افراد جامعه امروز 
بر مبنای زور و قدرت اســت؛ زیرا افراد درخصوص مهارت 
های ارتباطی آموزش ندیده انــد و تنها تنش های نهادینه 

شده از خانواده را به یادگار دارند و آن را بروز می دهند.
شکر بیگی با اشــاره به اینکه در خانواده های ایرانی مکالمه 
بین افراد کمتر دیده می شود،  گفت: این بحران در خانواده 

به جامعه نیز سرایت می کند.
وی با تاکید بــر اینکه همواره اعــالم کردیم طالق آخرین 
مرحله بــرای تصمیم جدایــی بین زوج هاســت، گفت: 
اگر خانواده طی 20 و 30 ســال نتوانســت در بین اعضای 
خانــواده ارتباط گفتــاری برقرار کند و خشــونت و تنش 
 سال ها در خانواده رواج داشت، بهتر است آن زندگی ادامه 

پیدا نکند. 
وی با تاکید بر اینکــه خانواده مضطرب و بــا تنش، مروج 
جامعه بحران زاست،  گفت: در برخی از موارد طالق بهتر از 

ادامه زندگی با تنش است.
این جامعه شــناس با تاکید بر اینکه باید رســانه ها درباره 
طالق فرهنگ سازی کنند،  گفت: طالق به منزله شکست 

برای زوج ها نیست و می تواند تغییری مطلوب باشد.

طالق هر چند آســیب اجتماعی نیست اما گســترش آن در جامعه می تواند زمینه بسیاری از آسیب های 
اجتماعی را فراهم کند.

اورژانس کشور با کمبود ۷ هزار نیروی انسانی
 مواجه است

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، با بیان 
اینکه براســاس برنامه پنجــم توســعه در تعداد 
پایگاه های اورژانســی که باید ســاخته شود عقب 
هســتیم، گفت: در بخش اورژانس کشــور 7 هزار 

نیروی انسانی کم داریم.
حســن قاضی زاده هاشمی، در حاشــیه بازدید از 
بیمارستان شــهید دکتر بهشتی اردســتان با بیان 
اینکــه کمبود ســرانه جمعیت یکی از مشــکالت 
ارائه خدمات و امکانات بیشــتر در این شهرســتان 
اســت، اظهار داشــت: کمبود تجهیزات و امکانات 

بیمارستان اردستان برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه وضعیت اورژانس کشــور نســبت 
به قبل بسیار بهبود یافته اســت، تصریح کرد: کل 
ناوگان اورژانس بازســازی شــده و چیزی بالغ بر 
2هزار و 500 آمبوالنس در کل کشــور توزیع شده 

است.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با بیان 
اینکه تــا قبل از ایــن آمبوالنس هوایی در کشــور 
وجود نداشت و در حال حاضر 21 آمبوالنس هوایی 

راه اندازی شده اســت که با همت مسئوالن به 30 
فروند افزایش پیدا خواهد کرد، خاطرنشــان کرد: 
درصدد هستیم تا آمبوالنس های جدید را بر اساس 

استانداردهای الزم وارد کشور کنیم.
وی با بیــان اینکه در جهت کاهش زمان رســیدن 
اورژانــس در کالن شــهرها، نزدیــک بــه 400 
موتورالنس) موتورســیکلت هایی کــه تجهیزات 
آمبوالنس دارد( وارد کشــور و توزیع خواهد شد تا 
کمک رسانی به زمان مطلوب برسد، افزود: اورژانس 
بین جاده ای کشــور ضعیف اســت و دلیل آن هم 
این اســت که از برنامه پنجم توسعه عقب هستیم. 
قاضی زاده هاشــمی ادامــه داد: براســاس برنامه 
پنجم توسعه، در تعداد پایگاه هایی که باید ساخته 
شــود نزدیک به 200 پایگاه عقب هستیم و دلیل 
آن هم اعتباراتی اســت که تامین نشده است. وی 
خاطرنشان کرد: مهم تر از آن کمبود نیروی انسانی 
اســت، در بخش اورژانس کشــور 7 هــزار نیروی 
انسانی کم داریم و مســئوالن نتوانستند این امکان 

را فراهم کنند تا کمبودهای خود را تامین کنیم.

کارشناسان معتقدند:

فرهنگسازی؛ حلقه مفقوده کاهش طالق در جامعه 

رفتارهای بسیاری از 
 افراد جامعه امروز 

بر مبنای
 زور و قدرت است؛ 

زیرا افراد درخصوص 
مهارت های ارتباطی 

آموزش ندیده اند 
و تنها تنش های 
نهادینه شده از 

خانواده را به یادگار 
دارند و آن را بروز 

می دهند
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حماسه پیشنهاد سردبیر: 
یک دختر و آرزوی لبخند که نیست...

عکس روز

شوخی های جنگ

پرچم رزمنده عراقی
در نبرد با داعشیان

جنگ تحمیلی 8 ساله به کشورمان با همه  خشونت ها، شوخ طبعی بچه های شوخ را کم منیره آرام پور
نکرده بود به گونه ای که آنها برای باال بردن روحیه نشــاط دیگر 
رزمنده ها دست به خلق اتفاقات طنزآمیزی می  زدند. بر آن شدم تا 
نمونه های کوتاهی از این خاطرات شیرین جبهه که بچه های آن 
دوره برای خود خلق می کردند را جمع آوری کنم تا با هم به حال و 

هوای آنها برویم.
- در یکی از همــان روزهای جنــگ در اوج بــاران تیر و ترکش 
عراقی ها و در آن شــرایط ســخت یک بار که امدادگرها برانکارد 
لوله شده ای را که برای حمل مجروح بود، باز کردند چشمشان به 
عبارتی افتاد که روی برانکارد نوشته شده بود: » حمل بار بیش از 
50 کیلو ممنوع«. از قضا مجروح نیز خوش هیکل بود، امدادگرها 
یک نگاه به مجروح و یک نگاه به عبارت داخل برانکارد انداختند و 

فقط خنده های پنهانی.
- یکی از بچه ها که هوس کرده بود با فرانکاسی که از عراقی ها به 
دســت آورده بود، عراقی ها را اذیت کند گوشی بی سیم را گرفت 
چند بار صدا زد » صفر من واحد اســمعونی اجب« بعد ازچند بار 
تکرار، صدایی جواب داد » الموت صــدام« ناگهان همه بچه ها با 
هم خندیدند. گفت انگار یگان های خودی هستند بیایید بیشتر 
سر به سرشــان بگذاریم و دوباره در گوشــی، گفت )انت جیش 
الخمینی(؛ صدای آن طرف گوشی پاسخ داد )الموت بر تو و بر همه 
اقوامت(. این بار گفت: بابا ما ایرانی هستیم، شما را سر کار گذاشته 
بودیم، ولی صدای پشت گوشــی با جدیت گفت مرگ بر منافق! 
باالخره شــما را هم نابود می کنیم، نوکران صدام، خود فروخته. 
این بار که دید اوضاع بد قمر در عقرب اســت ســریع بی سیم را 
خاموش کرد و برای همیشه هوس ســر به سر گذاشتن عراقی ها 

از سرش پرید.
- تیربارچی قد و جثه کوچکی داشت و عجیب شجاع، اما هیچگاه 
مسئولیتش را ترک نمی کرد به خاطر قد کوتاهش در موقع به خط 
شــدن گردان، عقب صف می ایســتاد. در محوطه عقب اردوگاه، 
گودال هایی شبیه قبر درست شــده بود که محل راز و نیاز بعضی 
از رزمنده ها بود. یک شب که فرمانده گردان، دستور تجمع نیروها 
را صادر کرده بود با فرمان از جلو نظام، نفرات اول سریع ایستادند 
و بقیه پشت سر آنها، پس از استقرار کامل، صدای خنده بچه های 
عقب صف، کم کم به جلو رســید. تیربارچی کوتاه قد، برای صف 
کشیدن، به داخل یکی از آن گودال ها افتاده بود و فقط تیربارش 

مشهود بود که به طور افقی روی گودال قرار گرفته بود. 
- سه ســاعت از ظهر گذشته بود و هنوز ماشــین غذا نیامده بود. 
گرسنگی بیداد می کرد. باالخره غذا رسید. همه دور قابلمه جمع 
شــده بودند و فقط یک رزمنده هنوز مشغول عبادت بود و نیامده 
بود. صدایش کردنــد، ولی نیامند. یکی از بچه ها گفت: اشــکالی 
ندارد، نیاید. غذایش را بدهید من بخورم با شنیدن این حرف، آن 
برادر عبادتش را قطع کرد و در چشــم به هم زدنی ظرف غذا را از 

جلوی بقیه برداشت و گفت: نزد عرفا ایثار شرک است.
- شــهید حمزه بابایی همراه عــده ای از رزمنــدگان به منطقه 
عملیاتی بدر رفته بودند. نمی دانستند منطقه خودی است یا تحت 
تصرف دشمن، پس از مدتی جســت و جو و به نتیجه نرسیدند. 
بچه ها روحیه هایشــان را به کلی از دســت دادنــد. حمزه بابایی 
برای تقویت روحیه بچه ها گفت: یک راه شــناخت خیلی خوب 
پیدا کردم. همگی خوشــحال دورش جمع شدند و سوال کردند: 
بگو از کجا می شــود فهمید وضعیت منطقــه را؟ بابایی در حالی 
که می خندید، گفت: از صدای قورباغه ها! اگر موســیقی آنها در 
دستگاه شور باشــد، یعنی )قور قور( بکنند، منطقه خودی است 
و اگر در دســتگاه ابوعطا بخوانند و )القور القور( بکنند منطقه در 

تصرف دشمن است.
- هر کس در مورد فواید میوه ها چیزی می گفت که یکی از بچه ها 
با صدای بلند گفت: ســیب، ســیب با بقیه میوه هــا توفیر دارد. 
شنیده ام هر کس صبح ناشنا یک ســیب بخورد، ظهر بعد از غذا 
هم یکی و آخر شــب قبل از خواب هم یکی بخورد. همه که مانده 
بودند بقیه اش چه می شوند و مشــتاقانه گوش می دادند. با مکث 
آن رزمنده گفتند خوب چه می شــود! او هم گلویی صاف کرد و 
گفت: آن وقت ظرف کمتر از بیســت وچهار ساعت، سه تا سیب 

خورده است. 
- شب عملیات بود، ) حاج اســماعیل حق گو( به )علی مسگری( 
که انگار اولین عملیاتی بود که در آن شرکت می کرد و اضطراب از 
چهره اش مشهود بود گفت: در چنین لحظاتی باید قوی بود. حاال 
برو ببین اون تیربارچی چه ذکری میگه که اینطور استوار جلوی 
تیر و ترکش ایستاده و اصال ترسی به دلش راه نمیده. تو هم همون 
رو بگو. علی مســگری وقتی نزدیک تیربارچی شد، دید که داره با 

خودش زمزمه می کند. ِدرِن، ِدرِن، ِدِرن، ) آهنگ پلنگ صورتی(

حدیث عشق

یاد یاران

شــهید محمد قنبرلو فرمانده گردان امام سجاد)ع( 
لشکر 31 عاشورا بود که سردار شهید مهدی باکری را 
در شرق دجله و در عملیات بدر در حالی که مجروح 
بود، در قایق گذاشــت. آنچه می خوانید دلنوشته ای 

از این شهید برای شهید باکری است...
آتش آن است که در خرمن پروانه زدند

قایق از میــان گلوله ها راهی بــرای خود می یابد 
و پیش می رود. ســکان در دست »علیرضا 

تندرو« است. پیکر زخمی آقا مهدی را در 
گوشه ای از قایق خوابانده اند. 

خون از پیشانیش می جوشــد و سرازیر 
می شود. شــعاعی از نور کمرنگ غروب 
آفتاب اســفندماه جلوه دیگری به چهره 

آقا مهدی داده است. 
زخمی هســتم ولی همه فکــرم پیش آقا 

مهدی است. 
بعید می دانم مرغ از قفس پریده باکری دوباره 

به حصار قفس برگــردد. لب هایش 
مترنم اســت. با اینکه در زیر 
آن آتــش شــدید فرصتــی 
برای شــنیدن نیست ولی به 

لب هایش چشم می دوزم.
ذکر می گویــد و نام خدا را بر 

زبان می آورد. 
 در یک لحظه قایق در میــان چند انفجار باال و پایین 
می رود. سر می دزدم و »تندرو«، قایق را سالم از میان 
معرکه می گذراند. ناگهان نگاهم روی سیل بند ثابت 

می ماند. 
عراقی هــا روی ســیل بند آمده اند و به 
ســوی قایــق روی آب شــلیک 
می کننــد. هنــوز چشــم از 
ســیل بند بر نداشــته ام که 
آرپی جــی زن هــا دوبــاره 
شــلیک می کنند و قایق را 
 هالــه ای از آتــش در میان 

می گیرد...
 روی دجله غوطه ورم. موج 
انفجــار آرپی جــی داخل آب 
پرتابم کرده اســت. دســت و پا 
می زنــم و خــود را روی آب نگه 
می دارم. الشه قایق در 
فاصلــه ای دور در 
شــعله های  میان 
آتش می ســوزد... 
)شــهید محمــد 

قنبرلو(

پس از حمد و ثنــای الهی ، تمامی امور زندگــی را به حق واگذار 
نمــوده و توکلــم تنها بر آســتان باری تعالی اســت و تســلیم 
امر او بوده و بــر تمامی اتفاقــات زندگی راضی ام و از او تشــکر 
می کنم.آرزوی دیرینه ام شــهادت با دشــمن ترین دشــمنان 
خدا و ائمه اطهار )علیهم الســالم( و در میدان نبــرد با آنها پس 
از زیارت کربال و عتبــات بوده کــه امیدوارم به آن برســم ولی 
چنانچه مشــیت الهی غیر از این بود، امیــدوارم در حال عبادت 
و در بهترین حاالت ارتباط عبد و معبود از دنیا بروم. اگر شــهید 
شدم مرا در گلســتان شــهدای اصفهان دفن کنید. به فرمانده 
لشــکرم بگویید که شــهادت دهد که هر چه در توان داشــتم 
صرف کردم تا مایه عزت و اقتدار لشــکر 1۴ امام حســین )علیه 
 السالم( باشم و شــفاعت مرا در آخرت نزذ حضرت سید الشهداء

 )علیه السالم( بنماید.
روی سنگ قبرم بنویسید که »تشنه نابودی صهیونیست ها بوده 
و هستم و بهترین روزم ، روز نابودی صهیونیست هاست« حاضر 
نیســتم که هیچ کس برایم مشکی بپوشــد و عزا نگه دارد و کار 
خیری را به تعویق بیندازد و راضی نیســتم که همکارانم از وقت 

کاری خود زده و در مراسم من شرکت کنند.
پدر و مادر عزیزم مرا به خاطر بدی ها و خطاهایم حالل کنید که هر 
آنچه از محبت اهل بیت )علیه السالم( و دوستی و عالقه به اسالم و 

انقالب و رهبر عزیز دارم به واسطه شماست.
فرزند نازنینم بدان که شما را بسیار دوســت می داشتم و مرا به 
خاطر همه کمبودهای حضوری و مادی حالل کن و امیدوارم که 

خدا شما را مانند حضرت علی اکبر )علیه السالم( در پناه خودش 
حفظ کند. دست از نماز و دعا و قرآن بر ندار تا هیچگاه محتاج خلق 
ضعیف نشوی و بدان خدا ما را تنها نمی گذارد و از رگ گردن به ما 

نزدیک تر است و ما با وجود خدا بسیار ثروتمندیم.
خواهران و برادر عزیزم مرا به واسطه بدی هایم حالل کنید و شما 
را به صبر ، روزه و نماز سفارش می کنم و اینکه خدا را یاد آورید که 

و اعمال ما ناظر و حاضر است پس خدا بر تمام افعال 
لــس  خود را به نور قرآن گرم کنید مجا
نگذارید  شــیطان و لشــکرش بر و 
لــس  شما حاکم باشد و شما را مجا

خود  قرار بدهد و بــه خدا پناه سرباز 
او توکل کنید و همواره در ببریــد و بر 
بندگی و اطاعت لشــکر خدا 

کنید.

یادداشت یک شهید برای فرمانده اش »مهدی باکری«؛

خداحافظ فرمانده
وصیت نامه شهید مدافع حرم؛ مسلم خیزاب

شما را به صبر ، روزه و نماز سفارش می کنم

بابایی که حتی پرهای ســوخته اش هم به ما نرســید و حاال 
زمســتان کم کم می رود تا به بهمن خونین جاویدان برسد .  
زمستانی که هیچ وقت ســرد نمی شود و من نزدیک می شوم 
به روزی که در تقویم من آخرین روز دنیاســت، روزی که بابا 
آسمان را به زمین ترجیح داد. مثل مادر، سال هاست روبه روی 
در می خوابم . نه اینکه منتظر باشم برگردی ...نه ...اما انتظار، 
فصل مشترک تمام کسانی است که سهمشان از »پدر« یک 
عکس شد و یک قبر ... پدر، تو در همه عکس ها لبخند می زنی، 
مثل من که هر صبح به عکســت لبخند می زنــم. نمی دانم 
فرشته ها چطور تو را قسمت کردند که سهم خاک حتی پیکر 
تو هم نشــد و ســهم ما یک قاب عکس دیواری؟! این انصاف 

نیست، من از تو حتی خاطره هم ندارم)!( بابا، تو اینجا معروفی. 
اسمت را سردر کوچه نوشته اند، کوچه ای که من در آن بزرگ 
شدم و قد کشیدم و هرصبح از کنار نامت از آن کوچه گذشتم و 
به دخترکانی زل زدم که دست در دست پدر، راهی مدرسه می 
شدند. اسم تو را در کتاب ها نوشته اند؛ همان کتاب هایی که 
اول آنها عکس امام)ره( بود و علی کوچولو . امامی که امیدش 
به ما بود. امامی که تو مریدش بودی. عاشقش بودی . حاال تو 
نیستی، امام)ره( هم نیست و من یقین دارم کنار مرادت روزگار 

خوشی سر می کنی . 
گاهی که خیلی دلتنگت می شــوم، با خود می گویم این باغ 
هنوز می توانست بار بدهد، اگر آتش، دامن تو و هم خون های 

تو را نگرفته بود، حاال شاید روزگار بهتری داشتیم. می شد که 
شهر از این آبادتر باشد... آدم ها را می بینم که از »نام« تو برای 
خود »نردبان« ســاختند و به نان و نام و نوایی رسیدند. صف 
اول نشسته اند و سینه می زنند و از شمایی می گویند که آخر 
مجلس بی صدا باریدیــد ... دلم می گیرد؛  جبهه رفتنش مال 
شــما بود و یادواره رفتن ها سهم آنهایی شــد که از اسم تو به 
»رسم«ی رسیدند و جیب شان پرشــد و دور و برشان شلوغ. 
مردم جلوی پاهایشان بلند می شــوند و برای سلفی گرفتن 
سرودست می شکنند و مجالسشان محل فخرفروشی است. با 
اسم تو و همرزمانت و به اسم تو و همرزمانت ، فخر می فروشند 
و آمار هیئت خود را باال می برند و در صفحات مجازی برســر 
باالرفتن تعداد فالوئرهایشان با هم رقابت می کنند و آاااااخ که 
جگرم می سوزد . حاال به ما ، به چشم کسانی نگاه می کنند که 
با خون شما معامله کردیم! می گویند پدرت را دادی، سهمیه 
گرفتی ! بابا ! تو بیا و به اینها بگو کدام ســهمیه می تواند جای 
خالی تو را برای من پرکند؟ کدام سهمیه می تواند لبخند تو را 
از توی قاب دربیاورد و به من ببخشد؟ اصال همه سهمیه های 

من مال شما، بابای همیشه خوب من را بدهید ... 
بابا این روزها جای تو از همیشــه خالی تر اســت. از همیشه 
دلتنگ ترم؛ اما روزی هزاربار خداراشــکر می کنم که نماندی 
و ندیدی شــهید باکری چقدر درســت پیش بینــی کرد . 
ندیدی بعد از جنگ و فوت امــام، زندگی آدم هاي جنگ وارد 
مرحله جدیدي شد.نه کســی ما را می شناخت و نه ما کسی 
را می شــناختیم.بچه های جنگ انگار براي این جور زندگی 
کردن ساخته نشده بودند.خیلی چیزها عوض شد.رزمنده از 
جنگ برگشته ای می گفت:کسی که تا دیروز باهاش توي یک 
کاسه آبگوشت می خوردیم،حاال که می خواهیم برویم توي 
اتاقش،باید از منشی و نماینده و دفتر دارش وقت قبلی بگیریم.
 شنیده ام قبل از آخرین خداحافظی، وقتی مادربزرگ گفت :

» تو سهمت را ادا کرده ای، از بیست سالگی در جنگ بوده ای. 
در این 5 سال قد 5 ماه کنار خانواده ات نبوده ای. فرزندت در راه 
است ، بمان و ببین « پاسخ دادی مگر جنگ سهمیه دارد که ما 

سهم خود را ادا کرده باشیم؟!
بابا تو خیلی خوب بودی . خیلی مرد بودی . بعد از بیســت و 
چندســال، نه گلزار شــهدا و نه خواب ها تسالیم نمی دهند. 
دلتنگت هستم. اینجا، قول ها ، مردانه نیست . اینجا هیچکس 
شبیه تو نیست. هیچ کس شبیه تو لبخند نمی زند. هیچ کس 
جای تو را نمی گیرد. من از تصور شــبی که باید برای عروس 

شدن، از تویی که نیســتی ، اجازه بگیرم، هراس دارم . از بغض 
بیست و چندساله ای که می ترسم آن شب بشکند و فرو بریزد 
سر همه  دلخوشی هایم . نه اینکه خیال کنی کنارم نبوده ای ... 
نه ...من به وعده خدا ایمان دارم و به کالم او که شهیدان زنده اند 
و تو برای من و مادر همیشه زنده بوده ای . حتی روزهایی که 
یادم می رفت نگاهم می کنی و کــم می آوردم. روزهایی که با 
دنیا لج کردم تا شــاید دوباره به خواب هایم بیایی . روزهایی 
که دنیا »یوسف« تو را هم از من گرفت ... تو همیشه بوده ای، 
زنده تر از هر کس دیگری در این دنیا. می دانم پیشم هستی و 
شب ها که در آســمان دعا می کاری، هنوز نگران ستاره من و 
مادری. می دانم حواست به ما هست . می آیی پیشمان؛ هرشب 
و هرروز ؛ مثل یک نسیم از کنار صورتم رد می شوی.بوي تنت 
می پیچد توي خانه. همان تنی که از آخرین لمس حضورش، 
هنوز خانه ما بوی باروت و عشق می دهد. تو که هستی، ته غم 
را نمی بینم هیچ وقت. تو که باشی ، کم نمی آورم . همین که 
می دانم دلت برایم دلواپس است، با سختی ها می جنگم و از پا 
نمی افتم. علم تو را بر زمین نمی گــذارم و یادم نمی رود حاال 
»سوریه« ، »لبنان« و »عراق« و »فلسطین« امتداد راه توست. 
راهی که از کربال می گذشت و قرار بود به آزادی قدس برسد و 
می رسد ...دلم هوای حرم دارد راستی. هوای سرزمین مادری ام 
»کربال« ؛ این همه چیز در دنیا  اختراع شده،اما هیچ اکسیري 
براي دلتنگی نیست... اگر خدا اینچنین می خواست، حرفی 
نیست. حتی خاکستر پیکر تو هم سهم من نشد؛ اما برای من 

لبخندت بس است ... سالروز آسمانی شدنت مبارک بابا 

کدام سهمیه 
می تواند لبخند 
تو را از توی قاب 
دربیاورد و به من 

ببخشد؟ اصال همه 
سهمیه های من 
مال شما، بابای 

همیشه خوب من 
را بدهید ...

سالگرد بابا نزدیک است؛ همان بابای دوست داشتنی خوش چهره و خوش تیپ من، که بیست و  سمیه پارسادوست 
چندسال است توی قاب نشسته و به من لبخند می زند. گاهی هم سهم خواب هایم می شود. 
من هیچ ســهمی از بابا به جز همین قاب و همین لبخند نداشــتم و ندارم. سهمیه ها پیشــکش . کاش یک نفر تمام 

سهمیه های نگرفته من و خواهران و برادران هم خون و هم قصه و هم غصه من را می گرفت و بابای ما را پس می داد.

دلنوشته ای برای پدر؛

یک دختر و آرزوی لبخند که نیست...

قاب  حماسه

نمایی که پیش رو دارید، در نخستین ماه های دفاع مقدس به 
ثبت رسیده است. عکاس توانســته لحظه  تکان دهنده  اصابت 
گلوله دشــمن به یک بســیجی ایرانی و احتماال شهادت او را 

به ثبت برساند.

نمایی که پیش رو دارید، تصویری است لو رفاه از هتل پرستاره  
مدافعان حرم در سوریه. هتلی که پنج ســتاره نیست اما هزار 
ستاره است و ســتاره های آن، مردان شــهیدی هستند که بر 

تارک تاریخ، می درخشند.

تصویری که پیش رو دارید، عکســی اســت از »ســید حسن 
نصرا...« در سفری که طی ســال های دهه  60، به ایران داشته 

است.

تصاویری از مجاهدان لبنانی مدافع حــرم که در آخرین ماه 
از سال ۲016 میالدی به شهادت رســیدند انتشار یافت. این 

مدافعان حرم در لبنان به نام شهدای زینبی معروفند.

شهدای  زینبیتصویر کمتر دیده شده از »سید حسن نصرا...«عکس لو رفته از مدافعان حرم در هتل پرستاره »شام«وقتی برادرم را زدند

یــک دختــر و آرزوي لبخنــد کــه نیســت
یــک مــرد پــر از کــوه دماونــد که نیســت
یــک مــادر گریان کــه بــه دختر مــي گفت:
بابــاي تــو زنده اســت، هــر چند که نیســت
در رقــص گلولــه دل نشــین مــی میرنــد
میرنــد میــن  ســرخ  هیجــان  روی 
خاکســتر پیکــر تــو هــم گم شــده اســت
مــردان بــزرگ ایــن چنیــن مــی میرنــد
گفــت یازهــرا  تــو  ی   گسســته  انــدام 
حتــی لــب بســته ی  تــو یــا زهــرا گفــت
شــد وا  رویــت  بــه  آســمان  در  وقتــی 
پهلوی شکـــــــــــــسته ی تو یا زهرا گفت

فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین 
ســتاد کل نیروهــای مســلح گفت: 
پیکرهای پاک ۹8 شــهید بــه همراه 
سایر پیکرهایی که در این چند ماه وارد 
کشور شــدند، در مجموع ۲۴0 شهید 
شناسایی شده و گمنام در ایام فاطمیه 
نخســت در سراســر کشــور تشییع و 

خاکسپاری می شود.
  سردار سید محمد باقرزاده در حاشیه 

اســتقبال از پیکرهای مطهر ۹8 شهید دفاع 
مقدس در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
پیکرهای طیبه این ۹8 شهید به همراه سایر 
پیکرهایی کــه در این چند ماه وارد کشــور 
شــدند جمعا ۲۴0 شــهید شناسایی شده 
و گمنام در ایام فاطمیه نخســت در سراسر 
کشور تشــییع و خاکســپاری می شود. وی 
افزود: این شــهدا مربوط به عملیات کاوش 
شــهدا در جزایر ام الرصاص، شــرق دجله، 

جزایر مجنون و منطقه زبیــدات همچنین 
اســتان های میســان و بصره کشــور عراق 
هســتند. فرمانــده کمیته جســت وجوی 
مفقودین ســتاد کل نیروهای مسلح عنوان 
کرد: کاوش شــهدا در محورهــای عملیاتی 
جنوب کشــور عراق ادامــه دارد و به زودی 
تعدادی از شــهدا که در منطقه کردســتان 
عراق کاوش شــدند از طریق مرز باشــماق 

مریوان وارد کشور می شوند.

تشییع پیکرهای
 ۲۴۰ شهید؛ همزمان 

با ایام فاطمیه 
در ۳1 استان کشور 
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اصفهان با 5 تهدید زیست محیطی 
مواجه است

معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعالم کرد:

ارایه الیحه حمایت از محیط بانان 
به دولت ظرف هفته آینده

یک عضو شــورای شــهر اصفهان گفت: اصفهان با پنج تهدید 
خشکسالی، آلودگی، بافت فرسوده، فرونشست و بحران سالمت 

مواجه است.
فتح ا... معین در جلســه علنی شورای اســالمی شهر اصفهان، 
 اظهار کــرد: در طــی روزهــای جــاری الیحه برنامه ششــم 
در رده های باالیی در دســت بررســی اســت و تبیین نیازهای 
 استان اهمیت فوق العاده ای دارد. ســد و تونل سوم کوهرنگ، 
 تونــل گالب و انتقــال آب در فــالت مرکــزی در بحــث آب 
از موضوعات مهم محســوب می شــود که می توانند هم مشکل 
اصفهان و هم مشــکل دو اســتان دیگر که غیرمجــاز از حقابه 

زاینده رود برداشت می کنند را  رفع کند.
 وی افزود: آلودگی هوا و مشــکالت زیســت محیطــی نه تنها 
به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده توســعه و عامل تهدید جدی 
به شمار می آیند بلکه از مهم ترین مشکالت هر کشور محسوب 
می شوند. به جهت رفع این مشکل احداث و اتمام قطار شهری، 
 توسعه اتوبوســرانی و ایجاد کمربندهای ســبز در شهر اصفهان 

و طرح شهر الکترونیک باید مورد تاکید باشد.
این عضو شورای شــهر اصفهان گفت: طبق توافقات و مصوبات 
بخشــی از این هزینه ها مثل قطار شــهری، جا به جایی محل 
پســماند و ســالن اجالس ســران دارای ردیف ها و بودجه های 
دولتی اســت که در دولت های نهم و دهم برخی از این ردیف ها 
تامین اعتبار نشــد و در دولت یازدهم نیز حقوق شــهر اصفهان 

همچنان به درستی وصول نمی شود.
 معین اضافــه کرد: تعییــن نیازهــا و احقاق حقــوق اصفهان 
از مدیریت اســتان و نمایندگان مجلس انتظار می رود و در واقع 
آزمونی است که مدیریت استان و نمایندگان قدیمی تر در مورد 

آن بیشتر مورد قضاوت قرار می گیرند.
وی با انتقــاد از آغاز بی ضابطه برخی پروژه های شــهری، ادامه 
داد: در حالــی که40 درصــد از درآمدهای مصوب شــهرداری 
تحقق پیدا نکرده و100 میلیارد تومــان عقب ماندگی از بدهی 
پیمانکاران وجود دارد، می بینیم که طرح های جدید در دســت 
اجراســت که هم تامین آن ها و هــم اتمام آن ها بعیــد به نظر 
می رســد. قرار بود شــهرداری از شــروع پروژه جدید اجتناب 
 کند و در جهــت کاهش هزینه های خود گام بــردارد و پروژه ها 
اولویت بندی شــود. چنانچه ایــن اولویت مورد توجه نباشــد، 
عدم کارایی شورا و شــهرداری و توهین به شهروندان محسوب 
می شــود. این عضو شــورای شــهر اصفهان گفت: در سال 96 
بخش قابل توجهی از بودجه شــهرداری صرف پرداخت بدهی 

پیمانکاران، تعدیالت و سودهای مشارکتی می شود. 
توان مالی شهرداری بسیار باالتر از این ارقام است، اما در شرایط 
فعلی نقدینگی شهرداری با مشــکل مواجه است. شرکت شهر 
 آتیه در خصوص مترو اصفهان در بودجــه 96 باید محکم اقدام 

و نسبت به راه اندازی مترو و تعهدات آن زودتر فعال شود.
معین با بیان اینکه اصفهان با پنج تهدید خشکســالی، آلودگی، 
بافت فرسوده، فرونشســت و بحران سالمت مواجه است، گفت: 
اگر آب به تــاالب گاوخونی نرســد، آالینده های ســربی خطر 
جدی  بیخ گوش اصفهان اســت. در همین زمینه350 هزار نفر 
 در اصفهان زیر ســقف های فرســوده زندگی می کنند و عالوه 
بر عوامل جدی فرونشست، فرســودگی شبکه فاضالب شهری 

اصفهان فرونشست های عظیم تری را به دنبال دارد.
وی افزود: صنعت کاهش خطرپذیری اصفهان باید تدوین شود. 
32 مخاطره  از 49 مخاطــره ای که جهان آن ها را مخاطره جدی 
می پندارد، در اصفهان وجود دارد و در واقع مخاطره در اصفهان 

بیش از حد انتظار است.

معاون توســعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشــور گفت: الیحه حمایت از محیط بانان ضمن 
تکمیل، در هفته آینده تقدیم دولت می شــود که یکی از مواد آن 
 اشــد مجازات برای ضاربان محیط بان و تسریع در روند رسیدگی 

به پرونده های متخلفان است.
طی مراسمی با حضور سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، 
حقوقی و امورمجلس، طالقانی مدیر کل پشــتیبانی و حســینی 
مدیرکل امــوراداری ســازمان حفاظت محیط زیســت، وفادار 
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت هرمزگان، معــاون اداره کل 
بنیاد شهید اســتان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
 وسایر روسای ادارات داخلی، در ســالن اجتماعات این اداره کل 
با اهدای لوح تقدیری از خانواده شهدای اخیر محیط بان هرمزگان 

) شهیدان هرمزی ودهقانی ( تجلیل شد.
سید محمد مجابی در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور 
در جمع خانواده های شــهدای محیط بان استان هرمزگان افزود: 
 شــهادت مبحث پیچیده  معامله خالق و مخلوق اســت و البته 
غم از دســت دادن عزیزان برهمگان سخت است، اما وقتی انسان 
بانگاه متعالی خود به درجه و مقام شــهادت بنگرد و درجه ایثار را 

درک کند به طورحتم به آرامش خواهد رسید.
 وی ادامــه داد:20 در صــد از کارکنــان ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت جانباز، ایثارگر، آزاده وفرزند شاهد هستند. نگاه 
محیط بانان به موضوع شــهادت نگاه اعتقادی است و در کار خود 
عالقه مند و عشــق می ورزند. خدا را شــاکریم کــه محیط بانان 
سازمان حفاظت محیط زیست مورد احترام وتقدیر جامعه هستند 
و می دانیم که این عزت به راحتی به دســت نیامده اســت بلکه با 
رشادت ها ودالوری های محیط بانان و به واسطه خلوص نیت آنها 

در کار خود به دست آمده است.
معاون توســعه مدیریت، از دیگــر اقدامات ســازمان را  تبدیل 
وضعیت500 نفراز  محیط بان نان سازمان حفاظت محیط زیست 
از قراردادی به  پیمانی ذکر کرد و افزایش سختی کار محیط بانان 
را از دیگر اقدامات دولت عنوان کرد. معاون توسعه مدیریت، افزود: 
در همین راســتا، الیحه حمایت از محیط بانــان ضمن تکمیل، 
در هفته آینده تقدیم صحن دولت می شــود کــه یکی از مواد آن 
اشــد مجازات برای ضاربان محیط بان وتسریع در روند رسیدگی 
به پرونده های تخلف در حوزه شــکار و صید و ابطال جواز سالح 

متخلفان و گرفتن سالح از آنان است.
 مجابی همچنیــن از مدیرکل دادگســتری اســتان و مدیرکل 
بنیاد شهید اســتان هرمزگان درخصوص احراز شهادت شهیدان 

هرمزی و دهقانی و رسیدگی به پرونده مذکور تقدیر و تشکر کرد.

اخبار

لنز دوربین حیات وحش

مدیرکل دفتر موزه هــای تاریخ طبیعــی و ذخایر ژنتیکی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در ایــن خصــوص 
 اظهارکرد: به طور کلی و در سراســر جهان، جمعیت مارها 
 با تاثیرپذیــری از عوامل تهدید کننده با کاهش چشــمگیر 
و نگــران کننده ای مواجه شــده و نیازمند توجــه و برنامه 

جدی است. 
مبارکی گفت: بر این اساس و با توجه به اینکه مارها از جمله 
شــاخص های مهم و نیازمند توجه تنوع زیســتی هستند، 
 تکمیل مطالعــات ژنتیکی گونه های » اندمیک « و ســایر 
 گونه ها، همچنیــن شناســایی دقیق گونه هــا، جمعیت 
و تدوین برنامه اقدام برای حفاظــت از آنها در اولویت های 
کاری حوزه تنوع زیستی ســازمان حفاظت محیط زیست 

قرار گرفته است. 
چندی پیش نیــز حمید کهرام رییس موسســه تحقیقاتی 
واکسن و ســرم ســازی رازی دراین باره گفته بود: تاکنون 

 گرفتن ســم از مــار یا عقــرب در اســارت در دنیــا انجام 
نشده اســت، اما با توجه به اهمیت موضوع حفاظت از مارها 
در طبیعت، پروژه ای تحقیقاتی در موسســه ســرم سازی 
رازی تعریف شده که کارشناســان در حال مطالعه روی آن 

هستند. 
وی اظهار کرده بود که اکنون تقریبا80 درصد کارهایی که 
روی مار انجام می شــود در منطقه یعنی در طبیعت صورت 
 می گیــرد، در واقع بعد از ســم گیری مــار در طبیعت رها 
 می شــود و بــرای ایــن کار دیگر مــار به موسســه آورده 
نمی شود، بنابراین مشکلی برای مارها در طبیعت به وجود 
 نمی آید. همچنیــن در ایران، بیش از 21 گونه مار ســمی 
و نیمه سمی و 35 گونه مار غیرسمی و بیش از پنج گونه مار 
دریایی، زاد و ولد می کنند؛ افعی یــا گرزه مار، مار جعفری، 
مار شــاخدار، کبرا، یله مار، تیرمار، طلحه مار، آلوسر، افعی 
پلنگی، کورمار، مارشــتری، مار درفشی و کوتوله مار برخی 

از این گونه ها هستند. 
عوامل زیــادی بقای ایــن مارهــا را تهدید مــی کنند که 
شــامل تخریب زیســتگاه ها، برداشــت بی رویه یا ناپایدار 
از گونه، تهدید به واســطه حضــور گونه هــای غیر بومی، 
 قرار گرفتــن در معرض عوامل آالینده ای همچون ســموم 
 و آفت کش های کشاورزی و توســعه فعالیت های صنعتی 

و کشاورزی هستند. 
قاچاق مارها برای اســتفاده از پوست با هدف تولید پوشاک 
 یکی دیگــر از تهدیــدات جدی فــراروی ایــن گونه های 
 در خطــر انقراض اســت کــه باید جــدی گرفته شــود؛ 
 این جانــوران همچنیــن برای ســم گیری و تولیــد دارو 

به کشورهای دیگر قاچاق می شوند. 
سرم سازی 

در این میان، بــا توجه به فعالیت موسســه ای تحت عنوان 
 موسســه ســرم ســازی رازی، مالحظات برای سم گیری 
از مارها در کشــورمان و سرنوشت این گونه جانوری ذهن را 

به خود معطوف می کند.
 ناصر محمدپــور رییس بخش جانوران ســمی موسســه 
سرم سازی رازی گفت: اساســا حدود10 سال است که در 
راستای اجرایی شــدن تفاهم نامه میان موسسه و سازمان 
حفاظت محیط زیست، هیچ ماری برای عملیات سرم سازی 

وارد موسسه سرم سازی رازی نمی شود. 
 بر اســاس آمار، ایران دومین کشــور از نظر گزش اســت 
و ساالنه حدود10 نفر عمدتا سالمند، کودکان یا کسانی که 

پادزهر به آنها نرسیده است، بر اثر گزش می میرند.
به گفته محمدپور، در راســتای توافق صــورت گرفته میان 
سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه سرم سازی رازی 
بنا به نیاز ساالنه کشور به پادزهر، نوع و تعداد برداشت چند 
حلقه مار از طبیعت مشخص می شود، این نیاز به استان ها 
ابالغ می شود و مارگیرها با ماموران سازمان محیط زیست 

در طبیعت حاضر و اقدام به مارگیری می کنند. 
 محمدپــور بــا بیــان اینکه محــل هــای برداشــت مار 
 نمونــه گــذاری می شــود، گفــت: مارهای گرفته شــده 
 به ایســتگاه های ســازمان حفاظــت محیط زیســت که 
در زیســتگاه ها قرار دارنــد، منتقل می شــوند و یک یا دو 
 روز بعد از آن کارشناسان ســم گیری در محل حاضر و بعد 
از سم گیری مار را در مکانی که گرفته بودند، رها می کنند.  
 وی افزود:30 یا40 ســال قبل که امکانات نبود و رفت و آمد 
به سختی انجام می گرفت، بعد از چند بار سم گیری، حیوان 
تلف می شد و الشه آن را می ســوزاندند، اما اکنون سال ها 
 اســت که رویه تغییر کــرده و مار در طبیعت ســم گیری 

می شود. 
رییس بخش جانوران ســمی موسســه سرم ســازی رازی 
تاکیدکرد: یکی از مشــکالت در این زمینه برداشت ناپایدار 
مار از طبیعت بود که اکنون با برنامه ریزی به برداشت پایدار 

رسیده ایم، گرچه دشوار بود، اما در نهایت انجام شد.
برداشــت پایدار، اصلی مهم برای ســم گیری از مارها است 
که اصغــر مبارکی مدیر کل دفتر موزه هــای تاریخ طبیعی 
 و ذخایــر ژنتیکــی ســازمان حفاظت محیط زیســت نیز 
به آن اشاره کرد و افزود: برداشت ناپایدار و بی رویه از مارها 
برای تهیه واکسن ضد مارگزیدگی از عوامل تهدید این گونه 

ارزشمند تنوع زیستی است.
 وی با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری با ســرم ســازی 
رازی برای تغییر نحوه برداشــت به ســمت پایداری، اظهار 
کرد: برداشــت از گونه ها باید به روشــی باشد که کمترین 
 آســیب به جمعیت مارهــا به ویــژه در گونه هــای بومی 

وارد شود. 
مبارکی اضافه کرد: مســئله مهــم در نحوه برداشــت مار 
از طبیعت اســت که اگر برداشت شــکل پایدار داشته باشد 
 مشکلی برای آن گونه ایجاد نمی شــود، اما مشکل ناپایدار 
و بــدون برنامه بودن برداشــت اســت که موجب آســیب 

رساندن به بقای مارها و همچنین عقرب ها می شود. 
او گفت: در تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست 
 و موسســه ســرم ســازی رازی بر تمام این مــوارد تاکید 
 شــده اســت، مفادی مانند نحــوه برداشــت از طبیعت، 
 تعداد برداشــت، چگونگی ســم گیری در محل و رهاسازی 

در زیستگاه در تفاهم نامه آمده است. 
  وی با بیــان اینکه اکنون نیــز بندهایی از ایــن تفاهم نامه 
در برخی از زیســتگاه ها اجرا می شود، اضافه کرد: به عنوان 
مثال تعیین شــده که در ســال مــی توان100حلقه افعی 
جعفری از طبیعت برداشــت کرد، در واقــع تعداد و نوع مار 

باید طبق این تفاهم نامه مشخص شود. 
پرورش مار برای سم گیری 

 رییس بخش جانوران ســمی موسســه سرم ســازی رازی 
 در پاســخ به پرسشــی درباره پرورش مار بــرای عملیات 
ســم گیری و تهیه پادزهرها گفت: زمانی کــه یک حیوان 
وحشــی از جمله مار در شــرایط مصنوعی نگهداری شود، 
فیزیولــوژی بدن حیــوان به هم مــی ریزد از ایــن رو این 
تغییرات باعث می شــود خصوصیات ســمی هم که تولید 
می کند، تغییــر کنــد. محمدپــور تاکیدکــرد: بنابراین 
 ســمی که از مار در محیط پرورشــی تولید می شود، با سم 
تولید شــده در شــرایط طبیعی کامال متفاوت است و سم 
پرورشی علیه گزشی که از ســم طبیعی است، موثر نخواهد 
بود برای همین است که ســازمان جهانی بهداشت توصیه 
 کرده اســت این روند کنترل شــده در طبیعت انجام شود 
 تا صدمه ای به حیوان وارد نشــود و کار مطلوب انجام شود.  
در جهان، تاکنــون بیــش از 15 خانواده از مارها شــامل 
 456 جنس و3000 گونه یا » واریته « شناســایی شــده، 

اما جمعیت آنها در معرض خطر است.

مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست؛

مارها، نیازمند توجه تنوع زیستی 

 عواملی مانند برداشــت بی رویه و تخریب زیســتگاه ها از جمله تهدیدهای فراروی گونه های متنوع مار 
در کشور هستند، اما ســم گیری از مارها برای تهیه پادزهر موضوعی اســت که در صورت رعایت نشدن 

مالحظات محیط زیستی، می تواند خطر انقراض این گونه جانوری را تشدید کند.

پیشنهاد  سردبیر:
اصفهان با 5 تهدید زیست محیطی مواجه است

اکنون تقریبا
80 درصد 

کارهایی که روی 
مار انجام می شود 

در منطقه یعنی 
در طبیعت صورت 
می گیرد، در واقع 

بعد از سم گیری 
 مار در طبیعت رها 

می شود و برای 
این کار دیگر مار 
 به موسسه آورده 

نمی شود

یک گوریل نر پشــت نقره ای کوهســتان در پارک ملی 
ویرونگا در مرز رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو از جنگل 
بیرون آمده تا نگاهی به واحد گشتی رنجرهای پارک بیندازد. 

نسل گوریل های کوهستان در خطر انقراض قرار دارد.

الشه یک کرگدن سیاه در پارک هلوهلووه - ایمفولوزی 
آفریقای جنوبی کــه قاچاقچیان برای شــاخش حیوان را به 
قتل رســانده اند. آنها به طور غیرقانونی از روستایی نزدیک، 
 وارد پارک شــده و با تفنگ مجهز به صدا خفه کن، کرگدن را 
کشته اند. امروزه تعداد کرگدن های سیاه فقط حدود 5 هزار 

راس است و این حیوان در خطر جدی انقراض قرار دارد.

 گاومیش های آمریکایی و گوزن های شمالی چراگاهی 
 زمســتانی را در گریتــر یلووســتون در پناهــگاه ملی 
 گوزن های شــمالی در نزدیکی جکســون ایالت وایومینگ 
 در شــمال غرب آمریکا شــریک شــده اند. هــر دو حیوان 
 می توانند حامــل باکتری تب مالت باشــند که خطری برای 
دام های اهلی محســوب می شــود. در حالی که گوزن های 
شمالی به عنوان شــکار مورد توجه قرار دارند به دلیل اینکه 
 برخی از افراد گاومیــش های یلووســتون را تهدیدی تلقی 
می کنند هزاران راس از آنها را در ایالت مونتانا قتل عام کردند.

ماده خرس گریزلی و توله هایــش در جاده پارک رود 
در دنالی ایالت آالســکا به طول 92 مایل که تنها 5 روز 
در تابستان به روی اتومبیل های شــخصی باز است، گردش 
می کنند. اغلب بازدیدکننــدگان از اتوبوس های پارک برای 

مشاهده جانوران استفاده می کنند.

 بچه گوزن هــای کــودی که ســه هفته از عمرشــان 
می گذرد در نخستین مهاجرت به سوی مراتع تابستانی 
در جنوب یلووستون مادرشــان را همراه گله در ارتفاع حدود 
1500 متری دنبال می کنند. آنها برای رســیدن به این نقطه 

با شنا از رودخانه سوت فورت شاخه رود شوشون گذشته اند.

بچه پانگولین شکم ســفید آفریقایی روی پشت مادرش 
در حفاظت گاه پانگولین ها در ســن اگوستین ایالت فلوریدا 
آمریکا. این پستانداران بی آزار به طور غیرقانونی برای گوشت 
و فلس های شان به طور انبوه کشتار می شوند. در طب چینی 
برای فلس های این حیوان ارزش دارویی قائل هســتند. نسل 

پانگولین ها امروز به شدت در خطر انقراض قرار دارد.

عکاسان حرفه ای حیات وحش به خوبی می دانند که ثبت یک عکس بدون نقص از یک جانور نیاز به مهارت دارد، اما در عین حال مستلزم شانس عکاس نیز است. اغلب سوژه ها با عکاس همکاری نکرده و اگر هم سوژه ندانسته همکاری 
کند، عوامل دیگری مانند نور، شرایط آب و هوایی و اوضاع صحنه نیز باید مساعد باشند که معموال برای ثبت تنها یک عکس فرآیندی نسبتا طوالنی است.

جیحان جیالنی سردبیرعکس نشنال جئوگرافیک تصریح می کند: چه چیزی باعث می شود یک عکس حیات وحش موفق از کار درآید؟ بسیاری از حیوانات در خطر یا تهدید انقراض قرار دارند. بنابراین بهترین عکس ها در یک فریم 
نشان می دهند چرا سزاوار دقت هستند، به عبارت دیگر نشان دادن در یک نگاه است که آنها را ارزشمند می کند.

بهترین های حیات وحش 2016 نشنال جئوگرافیک 
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
حسرت ناتمام

مراسم خواســتگاری پدر بزرگ همه فامیل را شوکه کرد، 
غیر از من که از ابتدا و از دو سال قبل کامال در جریان همه 
چیز بودم، چرا کــه به عنوان نوه بــزرگ پدربزرگ نه تنها 
محرم اســرارش بودم که در عین حال در این قضیه وکیل 

اول و سرسخت او نیز محسوب می شدم! 
قضیه ازدواج مجدد آقا جون که هشــت سال پس از مرگ 
مادربزرگم شروع شد، از یک عشق قدیمی شروع شده بود، 
خیلی ســال قبل، یعنی حدود چهل و پنج ســال قبل که 
پدر بزرگ جوانی 21 ساله بوده، عاشق دختر همسایه شان 
 مهربانو می شــود و حتی قول و قرار خواســتگاری را هم 
می گذارند، اما دو روز قبل از این مراسم به خاطر درگیری 
برادر عروس با برادر داماد که یک بگومگوی ســاده بوده، 
 کار به لج و لجبازی می کشــد و خانواده داماد، از برادر زن 
آینده شان شــکایت می کنند و او را یک شب در کالنتری 
نگه می دارند و صبح روز بعد هم رضایت می دهند و او آزاد 
می شود، اما خانواده عروس، یعنی پدر مهربانو دیگر راضی 

به این ازدواج نمی شود، آن هم با این استدالل که: 
- ســالی که نکوســت از بهارش پیداســت، کامال معلومه 
 که خانواده شــما آدم هایــی کینه ای هســتندکه حتی 

به فامیل شان هم رحم نمی کنند. 
من هرگز به چنین خانواده ای دختر نمی دهم!

آن طور که پدربزرگ و عمه هام و پدرم تعریف می کردند، 
 آقاجون اگر چه به سادگی دســت از محبوبش نمی کشد 
 و چند بار برای عذرخواهی و دســتبوس نــزد پدر مهربانو 
می رود، امــا ظاهرا آن خدابیامرز خــودش کینه ای بوده، 
 چرا که تحت هیچ شرایطی عذرخواهی آن جوان عاشق را 
نمی پذیرد، بعد هم برای اینکه آب پاکی را روی دســت او 
بریزد، دخترش را بی ســر و صدا و پنهانــی به عقد مردی 
دیگر در می آورد تا حسرت این عشق، حدود چهل و چهار 

سال بر دل پدربزرگ بنشیند!
 البتــه خانــواده پدربــزرگ هم بــرای اینکه پسرشــان 
دچار افســردگی نشــود، خیلی زود او را داماد می کنند، 
 اما کیســت که نداند بعضی از عشــق هــا مخصوصا اگر 
 بی دلیل ناکام مانده باشــد هرگز از یاد عاشــق و معشوق 

نمی رود!
 این اتفاق در مورد پدربزرگ من نیز رخ داد، البته آقاجون 
تا زمانی که شمســی خانم زنده بود هرگــز یک کلمه هم 
در آن مورد حرف نزد، چرا که خیلی مادربزرگم را دوســت 
داشــت، حتی پس از مرگ او و تا زمانی که شوهر مهربانو 
هم زنده بود، در این مورد با کسی سخن نگفت، اما از چهار 
سال قبل که با خبر شد همســر مهربانو از دنیا رفته است، 
به قول معروف فیلش یاد هندوستان کرد و اولین بار با من 

حرف زد و این من بودم که ماجرا را با خانواده مطرح کردم 
و پس از بگو مگوها و قهر و آشــتی های فراوان، ســرانجام 
فرزندان پدربزرگ حقیقت را بــاور کردند و این طوری بود 
که مراسم خواســتگاری پدربزرگ 65 ساله ما از مهربانوی 

63 ساله برگزار شد.
  ناگفتــه نمانــد کــه در همــان مراســم نیــز خیلی ها 
از بین اعضای دو فامیل تالش کردند هر طور شــده ســر 
راه این دو دلداده قدیمی ســنگ بیندازند، اما همان طور 
 که من بــدون تعارف و رودربایســتی، مقابــل حرف های 
عمه هایم و عموها و زن عموهایم ایســتادم، در آن فامیل 
نیز کیانا نــوه مهربانو مثل شــیر مقابل اقــوام که مخالف 
 ازدواج مادربزرگش بودند ایســتادگی کــرد، تا جایی که 
 در پایان مراســم، روز عقد تعیین و قرار شد پس از محرم 

و صفر برگزار شود. 
پدر بزرگ که خیلی از نامزدی اش خوشــحال بود به عشق 
قدیمی اش گفت: من فکر می کردم فقــط خودم یک نوه 
مثل شــهاب دارم... اما وقتی دیدم کیانــا چطوری مقابل 

بچه هات ایستاد، فهمیدم تو هم نوه با معرفت داری!
این طوری بود که روزهای انتظار شــروع شد، اما افسوس 
که حسرت این ازدواج به دل این عاشق و معشوق ماند چرا 
که در یک غروب غمگین وقتی کــه پدربزرگ مثل هر روز 
داشت می رفت نان بخرد، یک موتوری به او زد و پدر بزرگ 

که دو ساعت بعد در بیمارســتان جان سپرد فقط توانست 
 این جمله را به دلــداده اش بگوید: مهربانو جان نشــد که 

با هم فامیل بشیم. 
مرگ تلخ پدربزرگ اگر چه برای همه فامیل ما و مخصوصا 
برای پدرم، عموها و عمه هایم ضایعه سنگینی بود، اما همه 
قبول داشــتند که دل یک نفر بیشــتر از همه می سوزد، 
 مهربانو انگار روحش با عشــق قدیمی اش به آســمان ها 

رفته بود!
 شــاید به همیــن خاطر بــود که پــدرم و ســایر اعضای 
 فامیل مدام از من می خواســتند مهربانــو را تنها نگذارم، 
 من هم الاقل هفته ای دو ســه روز و هر بار چند ســاعت 
به دیدن آن بانوی کهنسال و عاشــق می رفتم، اتفاقا یک 
روز کیانــا به من گفت: هر چی شــما بیشــتر از خاطرات 
 پدربزرگتــون تعریف می کنیــد حال مادر بــزرگ بهتر 

می شه!
من نیز بــرای آرامش روح پدر بزرگ هم که شــده با تمام 
 وجود این وظیفــه را انجــام مــی دادم و در همین رفت 

و آمدها بود که من و کیانا بیشتر با هم آشنا شدیم. 
 مراســم چهلم پدربــزرگ، بــا تقاضایــی کــه مهربانو 
از فامیل ما کرده بــود در منزل آن بانوی بــا معرفت و به 
بهترین شــکل ممکن بزگرار شد. آخر شب بود و میهمانان 
غریبه رفته بودند و فقط اعضای فامیل ما و خانواده مهربانو 
در مجلس حضور داشــتند کــه ناگهان مهربانــو مرا کنار 
 کشــید و به آرامی گفت: من از حرف دل نــوه ام باخبرم

فقط یک کلمه بــه من بگو تو هم از کیانا خوشــت می یاد 
یا نه؟ 

چنان جا خوردم که تا چند لحظه ســکوت کــردم، اما آن 
پیرزن آنقدر عشق را خوب می شــناخت که معنی تبسم 
 آخر مرا بفهمــد! به همیــن خاطر لبخنــدی زد و گفت: 
پس همراه من بیــا تا کار را تمام کنم. بعد هم وارد ســالن 
شــد و در حالی که من یک طرفش ایســتاده بــودم و او 
 دست کیانا را در طرف دیگر گرفته بود رو به مدعوین کرد 

و در حالی که صدایش می لرزید، گفت: 
من معتقدم البد قسمت نبود که به آقا فیض ا... پدر بزرگ 
شهاب برسم. چهل و چهار سال قبل اون طوری، امسال هم 
این طوری، اما فیض ا... خیلی دلش می خواســت من و او 
فامیل بشــیم، برای این کار دو نفر خیلی زحمت کشیدن، 
نوه عزیزم کیانا و نوه آن مرحوم شهاب! حاال و در این چهل 
روز من متوجه شــدم که این دو تا جوون هــم به یکدیگر 
عالقه مند شدن، من فکر می کنم با ازدواج این دو نفر، هم 
روح فیض ا... و دل من ارام می شــه، هم حسرت من از بین 

می ره و هم این دو تا جوون خوشبخت می شن. 
هر کس با من موافقه برای خوشبختی این دو جوون اعالم 

رضایت کنه!
چند ثانیه ای همه بــا بهت به همدیگر نــگاه کردند و من 
نفهمیدم اولین نفر کی بود که شــروع کرد به دست زدن، 
اما چند ثانیه بعد، همه اعضای دو فامیل مشــغول دســت 
 زدن و مبارک گفتــن بودند و نگاه مــن و کیانا در هم گره 

خورده بود!

 تصور کنید به تنهایی وارد یک اتاق تاریک می شــوید. 
هیچ چیز را در گوشه و کنار اتاق نمی بینید و نمی توانید 
حدس بزنید که در قدم بعدی چه اشیایی در مقابل تان 

قرار خواهد گرفت. 
 اصال نمی توانید ابعــاد اتاق را فرض کنیــد و با حدس 
و گمان گام برمی داریــد. حاال اگر از گوشــه ای از اتاق 
صدایی بلند شــود، حتما ضربان قلب شــما باال خواهد 

رفت. چرا حضور در اتاق ناشناس اینقدر سخت است؟!
پاســخ ســاده  اســت. چون از محیط و ابزارها و وسایل 
 درون آن » شــناخت « ندارید. اگر یک بــار دیگر همراه 
با چراغ قوه وارد اتاق شــوید ترس شما به پایان می رسد 
 و می توانید جایگاه حــدودی هر چیزی را بشناســید 
تا درســت و حســاب شــده قدم برداریــد و حتی اگر 
 صدایی هم بلند شــود می دانید که حاصل افتادن یکی 
از کتاب های کتابخانه کنج دیوار است یا تابلوی کوچکی 

که روی میز سمت چپ شما قرار گرفته است.
می توانید حاال این مثال را به محیط بزرگ تری تعمیم 
دهیم؛ دنیایی که در آن قــرار گرفته ایم. جنس اتفاقات 
 دنیا را باید بشناســیم تا در مواجهه با شادی ها یا غم ها 

و سختی های  آن برخورد صحیحی داشته  باشیم.
اگر شــناخت ما از دنیا کامل نشــود، مدام در نوســان 
خواهیم بود و زندگی ما شــبیه یک نمودار سینوســی 
حال و روز ما را تحت تاثیر خوشی ها و سختی های خود 
قرار خواهد داد. این بار می خواهیم به دست و پنجه نرم 

کردن با سختی های زندگی از زاویه دیگری نگاه کنیم.

- آیا این جهالت نیست که انسان ساعت های شیرین امروز 
را فدای روزهای آینده کند؟

- بزرگ ترین تراژدی خانواده، زندگی انجام نشــده والدین 
است. 

- هم مغز در ســرت داری، هم پا در کفش هایت. می توانی 
خودت را سمت هرراهی که دوست داری هدایت کنی. 

- فراموشی را بستاییم! یاد، انسان را بیمار می کند. 
-کسی که هرگز تحت فشار نزیسته باشد، آزادی را لمس 

نمی کند. 
- قضاوت خوب در اثر تجربه به دست می آید و اغلب تجربه 

از قضاوت بد به دست می آید. 
- وقتی که حرف می زنیم بیشــتر می خواهیم خودمان را 
قانع کنیم تا دیگران را. کسی که قانع شده باشد، کسی که 
به اندیشه های خود ایمان داشته باشد، اصال حرف نمی زند. 

زندگی بهتر

هایالیت 

دانستنی ها 

-در ســال 1938 یک جنگلبان که عالقه زیادی بــه آدولف هیتلر 
 داشــت، درختانی به صورت نماد نازی ها ) صلیب شکسته ( کاشت، 
به صورتی که برگ آن ها در اوایل پاییز زودتر از ســایر درختان زرد 

می شود و این صحنه را رقم می زند. 
 - بابی لیچ؛ دومین انسانی که موفق شــده بود با قایقی شبیه بشکه 
از آبشار نیاگارا بگذرد، بعدها بر اثر سر خوردن از روی پوست پرتغال 

زمین خورد و پس از چند روز به همین علت در گذشت. 
 - نوشــیدن قهوه به طــور روزانه ریســک انجام خودکشــی را چه 
در زنان و چه در مردان، 50درصــد کاهش می دهد. کافئین موجود 
در قهوه، سیســتم عصبی مرکزی را برانگیخته مــی کند و به طور 

مالیم از افسردگی جلوگیری می کند. 
- شســت و شــوی خودرو با نرم کننده موی ســر به خاطر وجود 
 النولین باعث درخشــش خودرو ودفع باران و ســایر مایعات و مانع 

از لکه افتادن روی خودرو می شود. 
 - مقابــل ســاختمان ســازمان ملــل در ویــن، تندیــس چهار 
ستاره شناس، پزشــک و عالم بزرگ تاریخ را ساخته اند که هر چهار 
 نفر ایرانی هســتند: ابن ســینا، ابوریحان بیرونی، حکیم عمر خیام 

و زکریای رازی. 

موفقیت

با داشــتن یک هدف مکتوب و یک برنامه منظم و سازمان پیدا کرده 
کارایی و توانایی شما بسیار بیشتر از فردی خواهد بود که هدف هایش 

را در ذهنش نگه می دارد و با خودش حمل می کند. 
- فورا کار را بر اساس برنامه شروع کنید. هر کاری که می خواهد باشد. 
برنامه متوسطی که بســیار خوب اجرا شــود بهتر از یک برنامه عالی 
 اســت که هیچ اقدامی در جهت اجرای آن انجام نشود. در راه رسیدن 

به هر موقعیتی اجرای برنامه از همه چیز مهم تر است. 
- تصمیم بگیرید که هــر روز برای آنکه قدمی به ســوی هدف اصلی 
بردارید، کاری انجام دهید. این کار یــا فعالیت را در برنامه روزانه خود 
بگنجانید. هر روز تعداد صفحات معینی در مورد موضوع خود مطالعه 
کنید، به سراغ تعداد مشخصی از مشــتری بروید، مدت زمان معینی 
ورزش کنید، از یــک زبان خارجی تعداد مشــخصی واژه های جدید 
یاد بگیرید. هرگز یک روز خود را بیهــوده تلف نکنید. حرکت به جلو 
را ادامه دهید. وقتی حرکت را شــروع کردید به پیشروی ادامه دهید. 
متوقف نشوید. همین استواری و ثبات قدم به تنهایی می تواند شما را 

تبدیل به یکی از فعال ترین و موفق ترین افراد نسل خود کند. 
داشتن هدف های مکتوب تاثیر بســیار خوبی روی قدرت تفکر شما 
دارد. به شــما انگیزه کار و فعالیت می دهد. قدرت خالقیت شــما را 
 تقویت می کند، انرژی بخش اســت و بیش از هر عامل موثر دیگری 
 به شما کمک می کند تا بر تنبلی خود پیروز شوید. هدف ها سوخت 
 و انرژی آتشــدان موفقیت هســتند. هر چه این هدف هــا بزرگ تر 

و روشن تر باشد برای رسیدن به آنها مشتاق تر می شوید. 
هر چه به هدف های تان بیشتر فکر کنید تمایل و اشتیاق درونی شما 

برای دست یابی به آنها بیشتر می شود. 
هر روز به هدف های تان فکر کنید و آنها را مرور کنید. 

 هر روز صبح فعالیت تان را بــا مهم ترین کار آغــازت کنید. این کار 
می تواند شما را به مهم ترین هدفی که در حال حاضر دارید، برساند.

قورباغه را قورت بده!

رمز پیروزی در زندگی

حکایت

روزی هارون الرشید به سربازانش دستور داد تا بهلول دیوانه را 
به نزد او بیاورند.

 سربازان پس از ساعتی گشت زدن در شــهر، بهلول دیوانه را 
در حال بازی با کودکان پیدا کردند و او را به نزد هارون الرشید 

بردند.
هارون الرشید با روی باز از بهلول استقبال کرد و گفت مبلغی 
پول  به بهلول بدهند که بین فقرا و نیازمندان تقسیم کند و از 
آنها بخواهد برای سالمتی و طول عمر هارون الرشید دعا کنند. 
بهلول وجه را از خزانه هارون الرشــید گرفت و لحظه ای بعد 

دوباره به نزد خلیفه هارون الرشید رسید.
هارون الرشید با تعجب به بهلول نگاه کرد و گفت ای دیوانه چرا 

هنوز اینجایی!
چرا برای تقسیم کردن پول به میان فقرا نرفته ای؟

بهلول ) عاقل ترین دیوانه ( گفــت: هر چه فکر کردم از خلیفه 
محتاج تر و فقیرتر در این دیار پیدا نکردم.

چرا که می بینم ماموران تو به ضرب تازیانه از مردم باج و خراج 
می گیرند و در خزانه تو می ریزند.

از این جهت دیدم که نیاز تو از همه بیشتر است بنابراین وجه را 
آورده ام تا به خودت بازگرداندم!

هر وقت دلش می گرفت، به کنار رودخانه می آمد. 
در ساحل می نشست و به آب نگاه می کرد. 

پاکی و طراوت آب، غصه هایش را می شست. 
 اگر بیکار بود همان جا می نشســت و مثل بچه ها 

گل بازی می کرد. 
آن روز هم داشــت با گل های کنار رودخانه، خانه 
می ســاخت. جلوی خانه باغچه ای درست کرد و 
توی باغچه چند ساقه علف و گل صحرایی گذاشت. 
ناگهــان صــدای پایی شــنید، برگشــت و نگاه 
 کرد. زبیــده خاتون ) همســر خلیفــه ( با یکی 
از خدمتکارانش به طرف او آمد. به کارش ادامه داد. 

همسر خلیفه باالی سرش ایستاد و گفت: 
بهلول چه می سازی؟ 

بهلول با لحنی جدی گفت: 
بهشت می سازم. 

 همســر هارون که می دانســت بهلول شــوخی 
می کند، گفت: 

آن را می فروشی؟!
بهلول گفت: 
می فروشم. 

قیمت آن چند دینار است؟
صد دینار.

من آن را می خرم. 
بهلول صد دینار راگرفت و گفت: 

 این بهشــت مال تو، قباله آن را بعد می نویســم 
و به تو می دهم. 

زبیده خاتون لبخندی زد و رفت. 
بهلول، سکه ها را گرفت و به طرف شهر رفت. 

بین راه به هر فقیری رسید، یک سکه به او داد. 
 وقتی تمــام دینارها را صدقه داد بــا خیال راحت 

به خانه برگشت. 
زبیده خاتون همان شب، در خواب، وارد باغ بزرگ 
 و زیبایی شــد. در میــان باغ، قصرهایــی دید که 
با جواهرات هفت رنگ تزیین شــده بود. گل های 
باغ عطر عجیبی داشتند. زیر هر درخت چند کنیز 
زیبا، آماده به خدمت ایستاده بودند. یکی از کنیزها، 

ورقی طالیی رنگ به زیبده خاتون داد و گفت: 
 ایــن قباله همان بهشــتی اســت کــه از بهلول 

خریده ای. 
وقتــی زبیده از خواب بیدار شــد، از خوشــحالی 
ماجرای بهشــت خریدن و خوابی را که دیده بود 

برای هارون تعریف کرد. 
صبح زود، هارون یکی از خدمتکارانش را به دنبال 

بهلول فرستاد. وقتی بهلول به قصر آمد، هارون به او 
خوش آمد گفت و با مهربانی و گرمی از او استقبال 

کرد. بعد صد دینار به بهلول داد و گفت: 
یکی از همان بهشــت هایی را که به زبیده خاتون 

فروختی به من هم بفروش. 
بهلول، سکه ها را به هارون پس داد و گفت: 

به تو نمی فروشم. 
هارون گفت: 

اگر مبلغ بیشتری می خواهی، حاضرم بدهم. 
بهلول گفت: اگر هزار دینار هم بدهی، نمی فروشم. 

هارون ناراحت شد و پرسید:
چرا؟

بهلول گفت: 
زبیده خاتون، آن بهشــت را ندیده خریــد، اما تو 
می دانی و می خواهی بخری، من به تو نمی فروشم!

بهلول و کمک به نیازمندان بهلول و فروش بهشت 
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سودوکو

حسرت ناتمام 

جرات و شهامت داشته باشید! ) 3 (

 چقدر شــهامت داری؟ به فرزندتان یاد دهید بــه جای تبعیت 
از اطرافیان، گاهی هم به صدای درون خود گوش بدهد.

 الزمه حرکت این است که بتواند در مقابل بخش مقاوم و مستبد 
وجود خود قیام کند، مثــال وقتی اضافه وزن خــود را می بیند، 
اعتراف کند که دوســت دارد  اندامی متناسب و جسمی سالمت 

داشته باشد و برای این کار تالش کند.
 وقتی موفقیت دیگــران را می بیند و پنهانــی غبطه می خورد 
بگذارد این غبطه آن قدر وجودش را پر کند تا به نیروی حرکت 

او تبدیل شود.
 به او بگویید ناچار است گاهی از پیله انکارگرای خود بیرون بیاید 
و تنها در این زمان اســت که می تواند وســعت دنیا را با شهامت 

خود ببیند.
 جرات ما، بزرگی و کوچکی دنیای ما را بــرای تجربه کردن آن 
تعیین می کند و این همان چیزی است که الزم است به فرزندان 

خود بیاموزیم.
 از ترس تا عمل به فرزندتان یاد بدهید که حتی پس از پذیرفتن 
چیزهایی که از رویارویی با آنها می ترســد، ممکن اســت بازهم 

حس ناتوانی  به سراغش بیاید.
 اما شهامت واقعی مهارتی ذهنی است نه احساسی. 

به عبارتی الزم است با مشــاهده و تفکر، بر تکانه های احساسی 
خود غلبه کند. البته گفتنش آسان است.

 ممکن است منطق ما بگوید که صحبت کردن در برابر جمعیتی 
هزار نفری، هیچ خطر واقعی ندارد، امــا ترس به هر صورت از راه 
 می رســد و حس تهدیدی که از تخیل ما تغذیه می شــود،  مانع 
از این می شود که داوطلب هر کاری شــبیه این شویم یا ممکن 
است در شغل خود در حال پوسیدن باشــیم، اما نتوانیم جمله 

استعفا می دهم را به زبان بیاوریم. 
اما توجه داشته باشید که شهامت، مهارتی یادگرفتنی است.

دلنوشتهانرژیمثبت
- وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی را به خودت نگیری، وقتی 
سپاسگزار آنچه که هست، باشی؛ وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه 

نداشته باشی، آن زمان است که واقعا زندگی می کنی؟
- کوچیک که بودیم دوست داشــتیم زودتر بزرگ شیم حاال که 

بزرگ شدیم به خودمون می گیم چه زود بزرگ شدیم. 
- زندگی کوچه سبزی اســت میان دل و دشــت که در آن عشق 
 است و گذشت، زندگی مزرعه خوبی هاســت، زندگی راه رسیدن 

به خداست. 
- آرامش یعنی میان صدها مشکل خیالت نباشد، لبخند بزنی چون 
 می دانی خدایــی داری که هوایت را دارد کــه با بودنش همه چیز 

حل می شود. 
 - انسان های بزرگ از خودشــان توقع دارند و انسان های کوچک 
از دیگران! اگر کسی خوبی های تو را فراموش کرد تو خوب بودن را 

فراموش نکن. 
 - مهم نیســت مشکالت شــما بزرگ باشــند ولی مهم است که 
راه حل های شما بزرگ باشند، یک مشکل کوچک می تواند شما را 
از پا در بیاورد ولی یه مشکل بزرگ و با راه حل بزرگ می تواند از شما 

قهرمان  بسازد!
- نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی به حباب 
نگران لب یک رود قســم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت 

غصه هم خواهد رفت آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند.
- باید بتونی موفقیــت دیگران را تحمل کنــی. موفقیت دیگران 
را تحصین کنی.  موفقیت دیگران را تقلید کنی. به شــیوه خودت 
 موفق شوی. ماه را نشانه بگیر، اگر به هدف نزنی، یکی از ستاره ها را 

خواهی زد. 
- طوری بخند که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد، چنان عشق بورز 
که حتی تنفر راهش را بگیرد و برود و طوری خوب زندگی کن که 
 حتی مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود، این زندگی نیست که 
می گذرد ما هستیم که رهگذریم پس با هر طلوع و غروب لبخند 
 بزن، مهربان بــاش و محبت کن. می دانی روزها بالخره به شــب 

می رسند، تا رسیدن شب از گذشت روزت راضی باش دوست من. 
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پیشنهاد سردبیر: 
لژیونر اصفهانی پدیده سال 2016 هندبال اروپا شد

فضای مجازیک

هنگامی که عبدا... ویسی زمام امور را در سپاهان به دست گرفت 
از مدت قرارداد سعید قائدی فر هنوز سه فصل باقی بود؛ اما از یک 
طرف سرمربی جدید ســپاهان عالقه ای به همکاری با این مدافع 
چپ نداشت و از طرف دیگر این بازیکن که سه فصل قبل از آن از 
تیم های پایه ســپاهان به تیم اصلی راه یافته و جز پیراهن طالیی 
تیم اصفهانی پیراهن هیچ تیم دیگــری را به تن نکرده بود به این 

سادگی راضی به جدایی نمی شد. 
ولی چند ماه خانه نشــینی ســرانجام این مدافع 24 ســاله را به 
این نتیجه تلخ رســاند که هیچ چاره دیگری جــز جدایی از تیم 
 محبوبش ندارد و بــرای ادامه فوتبــال باید راهــی تیم دیگری 

شود. 
از ایــن رو، قائدی فر به محض گشــایش پنجره نقــل و انتقاالت 
زمستانی قرارداد خود را با سپاهان فســخ کرد تا آینده حرفه ای 

خود را در جای دیگری جست وجو کند.

نتیجه  تلخی که مدافع سپاهان به آن رسید؛

چاره ای جز جدایی نبود 
درحاشیه

در ماه های اخیر و بعد از المپیک 2016 ریو بســیاری 
از دوومیدانی کاران نســبت به شرایط خود انتقادهایی 
داشــتند، ولی  هیچ یک به صورت رسمی این موضوع 
را ابراز نکردنــد و فقط به این نکته که توقع بیشــتری 
از فدراســیون کیهانی دارند اکتفا کردنــد.در نهایت 
دوومیدانی کاران که بیشــتر آنها ملی پوش بودند طی 
بیانیه ای  به صورت رســمی از شــرایط موجود در این 
رشته ابراز نارضایتی کردند.شاید بتوان گفت تصمیمی 
که بیش از پیش دوومیدانی کاران را مجبور کرد که علنا 
از شرایط انتقاد کنند قطع حقوق ماهانه آنها بود.اینکه 
فدراسیون دوومیدانی تصمیم گرفت حقوقی براساس 
نتایج 10 سال پیش یک دوومیدانی کار پرداخت نکند 
کار درستی بود؛ اما باید این موضوع را در نظر گرفت که 

آیا همه امکانات در اختیار دوومیدانی کاران قرار دارد؟
فدراســیون دوومیدانی دائــم اعالم می کنــد که هر 
ورزشکاری که ورودی الزم را بگیرد به مسابقه ها اعزام 
می شود؛ اما این سوال پیش می آید  که با چه امکاناتی 
آنها خودشــان را آماده کنند؟ زمانی یک فدراســیون 
می تواند  حقوق ورزشکارانش را قطع کند که ورزشکار 
با منابع مالی که وجود دارد بتواند شرایط تمرینی خود را 
مهیا کند. آیا دوومیدانی این امکان را برای ورزشکارانش 

مهیا کرده است؟ 
در ماه های اخیر عالوه بر ایــن نارضایتی مالی برخی از 
ملی پوشان شــاخص دوومیدانی، اعتراض دیگر آنها به 
تصمیم ســازمان تیم های ملی است. مشخص نبودن 
مالک انتخاب نفرات تیم ملی و همچنین مشــخص 
نبودن مــالک انتخاب نفرات همین ســازمان از دیگر 
مســائلی بود که باعث انتقاد شــد. زمانی که انتخابات 
فدراســیون دوومیدانی برگزار شــد مجیــد کیهانی 
قول های زیادی برای انتخاب شــدن داد، قول هایی که 
تا االن بیشتر آنها عمل نشــده است. رییس فدراسیون 
دوومیدانی می داند  برای به ســالمت گذشتن از خط 
پایان بیش از اینها باید برای عملی کردن وعده هایش 
تالش کند. بیش از یک ســال از انتخابات فدراسیون 
گذشــته ولی هنوز هیچ سر و ســامانی به شرایط داده 
نشــده در حالی که در زمان سرپرستی طباطبایی در 
فدراسیون شــرایط بســیار آرام تر از حال بود و پیست 
دوومیدانی ایــران خالی از جنجــال و هیاهو بود. حال 
شرایط برای سنجش رییس مهیاســت و باید دید آیا 
کیهانی می تواند بعد از بیانیه اعتراضی ملی پوشــان، 
شرایط را آرام کند و به پیســت های ایران سر و سامان 

بدهد یا خیر.

جنجال در پیست دوومیدانی 
ایران

اتفاق روز

فوتبال جهان

جعفر ســبحانی  در پاســخ به این ســوال که قرار نیســت 
سرخابی ها دوباره در فهرســت واگذاری ها قرار گیرند، گفت: 
تا اطالع ثانوی هیچ اقدامی برای واگذاری دو باشگاه ورزشی 
استقالل و پرسپولیس صورت نخواهد گرفت، این در شرایطی 
اســت که با مصوبه دولت، ســرخابی ها از فهرست واگذاری 
خارج شده اند. البته در موضوع برگزاری مزایده های واگذاری 
این دو باشگاه، سازمان خصوصی ســازی پرقدرت ایستاد و 
به نوعی موافق خارج شــدن آن دو از فهرســت واگذاری ها 
نبودیم؛ شاید همین که این مصوبه از سوی سازمان مصوب 
نشد، نشانگر این است که سازمان معتقد است این دو باشگاه 
ورزشــی نقش حاکمیتی ندارند. دولت نظــرش این بود که 
 این دو باشگاه فرهنگی هســتند و نمی توانند واگذار شوند. 
مشــاور ســازمان خصوصی ســازی افزود: البته ســازمان 

خصوصی سازی به این نکته واقف است که دو باشگاه استقالل 
و پرســپولیس، فرهنگی نیســتند و اگر خیلی تالش کنند، 
دو باشگاه ورزشی به شــمار می روند؛ در حالی که بسیاری از 
کارشناسان بر این باورند که استقالل و پرسپولیس به مفهوم 
واقعی،  ورزشــی هم نیســتند؛ چراکه وقتی می گوییم یک 
باشگاه ورزشی اســت،  معانی خاص خود را دارد؛ یعنی یک 
باشگاه هم در رشته آقایان و هم بانوان تیم داری کند و در همه 
رده های سنی فعالیت و در رشــته های مختلف باید فعالیت 
کند، این تعریف باشگاه اســت. وی تصریح کرد: بسیاری از 
کارشناســان این دو باشــگاه را تیم دار معرفی می کنند؛ به 
هرحال هیئت دولت مصوب کرده که این دو،  باشگاه فرهنگی 
و ورزشی هستند و از مسیر خصوصی سازی خارج شدند؛  ما 
نیز معتقد به اجرای قانون هستیم و وقتی رسما دولت می گوید 

این دو باشگاه فرهنگی هســتند؛ ما به آن پایبند هستیم؛ اما 
اینکه آیا آن دو به فهرســت واگذاری ها برمی گردند یا خیر؛ 
هنوز مشــخص نیســت و تاکنون بحثی مطرح نشده است. 
سبحانی معتقد است که برای اینکه سرخابی ها دوباره به مدار 
خصوصی سازی برگردند، دو راه وجود دارد، به این معنا که یا 
هیئت دولت مصوبه خود را بازنگــری و اصالح کند؛ یا اینکه 
مجلس، طرح بدهد. وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان 
خصوصی سازی رایزنی با دولت یا مجلس برای بازگشت این 
دو به فهرست واگذاری نداشته اســت، اظهار داشت: از سوی 
ما نباید این رایزنی صورت گیرد؛ چراکه ما نهاد واگذارکننده 
هستیم و خودمان نمی گوییم که فالن شرکت یا مجموعه را به 
ما بدهید تا واگذار کنیم؛ بلکه دولت به ما یک سبد می دهد و 
می گوید که آنها را واگذار کنید؛ پس سازمان خصوصی سازی 
در مقامی نیست که در این رابطه تصمیم بگیرد؛ شورای اصل 
44 می تواند در این زمینه تصمیم گیری کند؛ اما ما معتقدیم 
که در فرآیند مزایده های سرخابی ها شــجاعانه ایستادیم و 
برخالف اینکه مقاومت هایی صورت می گرفت، چهار مزایده 

برگزار کردیم.
مشاور سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: 1۳۵ نماینده 
مجلس به دولت نامه نوشتند که واگذاری سرخابی ها متوقف 
شــود؛ در حالی که مطمئنیم اگر مجلس فعلی روی کار بود،  
این حرکت ها انجام نمی شد و این جزو ضعف های مجلس قبل 
بود، اگرچه تعداد این نماینده ها به نصف نرسید و کار عملیاتی 
نشد، اما خریدار را حتی دچار شک و شبهه برای خرید می کرد 
که بعدا با مخالفت آنها مواجه نشود؛ البته با همه این احواالت 

ما چهار مزایده برگزار کردیم.
 وی با تاکیــد بر اینکــه ســازمان خصوصی ســازی روی 
واگذاری هایش به دقت آسیب شناسی می کند؛ اظهار داشت: 
مزایده اول و دوم نیز که شــرکت کننده نداشت؛ به خاطر این 
نبود که رقابت وجود نداشت؛  بلکه ما بندی در مزایده قرار داده 
بودیم که باعث شد که خریدار جلو نیاید؛ چراکه مکلف شده 
بود بعد از خرید، 20 درصد باشگاه را به قیمتی که خریده بود، 
به پیشکسوتان باشگاه واگذار کند؛ این در حالی است که بعد از 
آن سازمان خصوصی سازی روی این واگذاری، آسیب شناسی 
کرد و باعث شــد که بندهایــی از واگذاری اصالح شــود که 
بر مبنای آن، خریدار می توانست تا ســقف بیست درصد از 
ســهام را به قیمت روز واگذار کند که این امر هم، باعث قوت 
قلب خریداران می شد. ســبحانی ادامه داد: فعال سرخابی ها 
از فهرست واگذاری ها خارج شــده اند و ما هیچ کاری با آنها 
نداریم؛ چون مصوبه هیئت دولت است؛ اما فرضا اگر قرار باشد 
که این دو به مسیر خصوصی سازی برگردند همانطور که گفتم 
یا هیئت دولت باید مصوبه خود را مورد بازنگری قرار دهد یا 

نمایندگان مجلس پیش قدم شوند.

ســجاد اســتکی لژیونر اصفهانی تیم دینامو بخارســت رومانی 
توانست در رقابت با 6 نامزد دیگر با بیشترین رای به عنوان پدیده 

سال 2016 اروپا انتخاب شود.
سجاد استکی  که عملکرد فوق العاده ای را در اولین سال حضورش 
در لیگ قهرمانان اروپا داشت، با آرای مردم به عنوان پدیده سال 

2016 لیگ قهرمانان اروپا انتخاب شد.
سجاد استکی اولین آسیایی اســت که توانست این افتخار بزرگ 
را به دست آورد. لژیونر اصفهانی هندبال ایران که در تیم هندبال 
دینامو بخارســت رومانی همبازی برادرش ا...کرم استکی و سید 
علیرضا موسوی اســت، با زدن 68 گل در 9 بازی لیگ قهرمانان 
اروپا در صدر جدول گلزنان قرار دارد.ســجاد اســتکی در بین 6 

نامزد دیگر با 62 درصد آرا به این عنوان دست یافت.

  اســطوره فوتبال جهان مقصد بعدی خود را مشخص کرد. وزیر 
ورزش و جوانان عراق از قطعی شدن رقابتی نمایشی در کشورش 
با حضور دیگو مارادونا، اسطوره آرژانتینی دنیای فوتبال در شهر 
بصره خبــر داد.   این مقام به تاریخ  بازی بــه زعم خودش قطعی 
اشاره ای نکرد. فدراسیون فوتبال عراق به همراه نهادهای ورزشی 
این کشور در چند ماه گذشــته در حال تالش برای جلب رضایت 
فیفا جهت از بین بردن تحریم های ورزشی هستند. در این شرایط 
بهترین راه، تبلیغ و دعوت از ســتارگان دنیای فوتبال برای بازی 

در عراق است.

میالن به لطف پول های چینی ها امیدوار اســت که دوباره تبدیل 
به قدرت اول فوتبال اروپا شــود و برنامه ریزی ها را در این زمینه 

آغاز کرده است. 
جیانلوئیجی دوناروما، محصول آکادمــی میالن تبدیل به پدیده 
جدید روسونری شــده اســت؛ اما آنها در نظر دارند که با خرید 
بازیکنان آینده دار، تیمشــان را تقویت کنند. در حقیقت میالن 
برای خرید چهار بازیکن در تابســتان آینــده 1۵0 میلیون یورو 

کنار گذاشته است.
دومنیکو براردی، مهاجم 22 ساله ساســولو که در گذشته مورد 
توجه یوونتوس قرار داشت یکی از اهداف اصلی میالن است. این 

بازیکن سابقه درخشش در مقابل میالن را هم دارد. 
فدریکو برناردشــی، مهاجم 22 ســاله فیورنتینــا دیگر گزینه 
روسونری هاست. پاریسن ژرمن هم شرایط این بازیکن را زیر نظر 
دارد. برناردشی در این فصل 9 گل زده و پنج پاس گل داده است. 

او بازیکنی سریع، تکنیکی وچپ پاست.
کیتا بالده، بــال چپ 21 ســاله التزیو که اصالتی اســپانیایی- 
سنگالی دارد محصول آکادمی بارسلوناســت و در این فصل پنج 

گل زده و دو پاس گل داده است.
گزینه چهارم میالن هم ماتئو موســاچیو، مدافع 26 ساله ویارئال 
است. این بازیکن آرژانتینی می تواند رهبری خط دفاع میالن را 
به عهده بگیرد. میالن البته برای زمستان هم شرایط خرید جرارد 
دئولوفئو، محصول آکادمی بارســلونا که در اورتون موفق نبوده را 

زیر نظر دارد.

با اختالف زیاد بین رقبا؛

لژیونر اصفهانی پدیده سال 2016 
هندبال اروپا شد

مارادونا در راه عراق!

تابستان شلوغ میالن و 1۵0 میلیون 
یورو برای 4 ستاره

. مخالفت رسمی ماشین سازی با جدایی تیموریانلزومی ندیدم تیم ملی بانوان داشته باشیم
باشگاه ماشین سازی طی بیانیه ای مخالفت 
رســمی خود با جدایی تیموریــان را اعالم 
 کرده اســت. آندرانیــک تیموریــان یکی از 
خبرســاز تریــن بازیکنان فوتبــال ایران در 
روزهای گذشته بوده است؛ درباره آندو گفته 
می شود در لیســت علیرضا منصوریان برای 
نیم فصــل دوم قرار گرفتــه و صحبت هایی 
با او شــده و توافقاتی نیز صورت گرفته است. 
این درحالی است که باشــگاه ماشین سازی 
طی بیانیه ای مخالفت رسمی خود با جدایی 

تیموریــان را اعالم کرده اســت. میرمعصوم 
ســهرابی، مدیرعامل باشــگاه ماشین سازی 
درباره اینکه گفته می شود تیموریان خواهان 
دریافت رضایت نامه شده اســت، می گوید: 

»هرگز چنین خبری درست نیست.«

نایب رییس فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا فوتبال بانوان 
در رده ملی منحل شده است، گفت: اصال بحث منحلی نیست. در 
این چند ساله ما لزومی ندیدیم که تیم بانوان داشته باشیم چون 
رویدادی وجود نداشت. ما تمام سرمایه گذاری مان روی پایه ها بود 
و باید اشــاره کنم که برای بازی های تدارکاتی مشکل داشتیم به 
همین علت ترجیح دادیم در رده   های نوجوانان و جوانان تیم ها را 

به مسابقات اعزام کنیم.
کفاشیان افزود: تا زمانی که من بودم اراده ای نداشتیم که در رده 
بزرگساالن تیم بانوان داشته باشیم چون همانطور که اشاره کردم 

14رویداد مهمی وجود نداشت.  

مشکل از کی روش و برانکو نیست

محمــد مایلی کهــن احتماال تنها ســرمربی 
فوتبال ایران است که دست به اقدامات عملی 
برای جلوگیری از فحاشی می زند. اگرچه سال 
ها از انتشــار ویدئوی مشــهور گریه سرمربی 
ســابق در تبریز در اعتراض به فحاشی به داور 
و به سخره گرفتن آن در شبکه های اجتماعی 

می گــذرد؛ امــا مایلی کهن همان اســت که 
بوده؛ او در حســاس ترین دقایق بازی تیمش 
مقابل آلومینیوم اراک و در شرایطی که ملوان 
زیرفشــار شــدید میهمان قرار داشت، در پی 
پرتاب بطری از سوی هواداران در لحظه اخراج 
بازیکن خودی به ســمت فنس ها رفت تا آنها 
را دعوت به آرامش کنــد؛  البته مایلی کهن به 
این کار بســنده نکرد و پس از ادامه فحاشی ها 
از ســوی طرفداران به تندی بــا آنها برخورد 
کرد تا لحظاتی عجیــب در جایگاه مقابل تونل 
رقم بخورد. این بازیکن حامد نورمحمدی بود 
که پــس از ضدحمله ســریع آلومینیوم روی 
بازیکن این تیم خطا کرد و بــا دریافت کارت 
زرد دوم از زمین اخراج شــد. بازی بعد از این 
تصمیم داور لحظاتی به جنجال کشــیده شد 
و در شــرایطی که نورمحمدی قصد خروج از 
زمین را داشت با واکنش تند هواداران خودی 

مواجه شــد؛ اما مایلی کهن کــه در این فصل 
چندباری با این حرکات مقابله کرده، نســبت 
به این اعتراض کوتاه نیامد و بــا عصبانیت به 
ســمت فنس روبه روی جایگاه این طرفداران 
رفت و به انتقاد شدید از این حرکت پرداخت. 
این کار در شــهری مثل انزلی که حیات تیم 
ملوان با همین هــواداران گاهــا تندخو گره 
خورده اســت، کامال عجیب و تازه اســت؛ اما 
مایلی کهن بدون توجه به عواقــب این کار را 
انجام می دهد تا ســهم خود را در جهت بهبود 
فضای فوتبال انجام داده باشــد. این اتفاق در 
شــرایطی اســت که مدیران و مربیان فوتبال 
ایران غالبا عالقه ای به رویارویــی با هواداران 
ندارنــد هرچند که آنهــا رفتار نامناســبی از 
خود نشــان داده باشــند. مایلی کهن در شهر 
دورود هم یک بار نیمکت را به نشــانه اعتراض 
هواداران به تصمیم داور و فحاشی ترک کرده 
بــود و در انزلی هم یــک بار دیگر ایــن کار را 
انجام داده بود. فوتبال ایــران برای بهبود فضا 
و سالم سازی محیط احتیاج به چنین اقدامات 

عملی ای دارد.

در دربی فوتبال بانوان اصفهان، تیم های آینده سازان میهن نجف آباد و ذوب آهن اصفهان 
روز جمعه در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف هم رفتند و بانوان نجف آبادی توانستند با نتیجه 4 
بر 2 ذوب آهن را شکست دهند. جام نیوز با انتشار عکسی جالب از حاشیه این بازی نوشته: از 
تصاویری که از این بازی منتشر شده عکس زیر خودنمایی می کرد که بد ندیدیم در روزهایی 

که مصادف است با کشف حجاب رضاخانی در ایران، آن را برای شما بازنشر دهیم.

قاب   روز خارج از گود

حجاب کامل پزشک بانو در زمین فوتبال

 سرمربی ســابق ماشــین ســازی تبریز درباره اختالف برانکو و 
کی روش گفــت: درباره این مــورد که چند روزی اســت فوتبال 
ایران را مشــغول کرده فکر می کنم این مــوارد فقط برای فوتبال 
ما حاشــیه درســت می کند. هم برانکو درســت می گوید و هم 
کی روش می تواند این خواســته ها را داشــته باشــد. چیزی که 
من فهمیدم مشــکل برای ایــن دو بزرگوار نیســت و مدیریتی 
 اســت. مدیریت اســت که بایــد ایــن دو مربــی را در کنار هم

 قرار دهد. رسول خطیبی درادامه تصریح کرد: این مشکالت تنها 
در فوتبال ایران رخ می دهد و اگر به لیگ های اروپایی نگاه کنید 

چنین مسائلی را نمی بینید.

شجاع و عملگرا؛ 

این مایلی کهن را دوست داریم

مشاور فنی تیم های ملی فوتبال بانوان که برای تماشای دربی 
فوتبال بانوان اصفهان به ورزشگاه فوالدشهر آمده بود در جمع 
خبرنگاران، اظهار داشــت: از بازی لذت بردم. گزارشــم را از 
تماشای مسابقات لیگ برتر بانوان به فدراسیون فوتبال ارائه 
می دهم. تعدادی از بازیکنان اصفهان خوب بودند و دوســت 
دارم آنهــا را در تیم ملی ببینم. »پاتریشــیا گونزالس« بیان 
کرد: اولین بازی از مسابقات لیگ برتر بانوان ایران را در ارومیه 
تماشا کردم. درباره لیگ بانوان ایران اطالعات کلی دارم چون 

فقط برای تماشای این مسابقات به ایران سفر نکردم بلکه برای 
حمایت و کمک به تیم های ملی، فدراسیون و آکادمی فوتبال 
ایران آمده ام.وی افزود: بازیکنان تیم ملی رده ســنی جوانان 
ایران پتانسیل زیادی دارند و بازیکنان زیر 14 و 16 سال این 
تیم شــرایط خوبی دارند و در آینده می توانند موفق شوند. 
چندین سال است که ایران تیم ملی بزرگساالن ندارد و خیلی 

سخت است آینده بزرگساالن را پیش بینی کنم .

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران مدافع پرسپولیس را از لیست 
خرید تیمش خارج کرد.  علی دایی قصد داشت محمدامین 
آرام طبع را در تعطیالت نیم فصل به لیســت تیمش اضافه 
کند، اما وقتی باشــگاه پرســپولیس رضایت نامه او را صادر 
نکرد، سرمربی نفت نیز قید جذب این بازیکن را زد.  آرام طبع 
در نیم فصل اول فرصت حضور در ترکیب پرســپولیس را در 
بازی های لیگ پیدا نکرد و از این رو خودش خواهان جدایی 
از این تیم شد، اما مسئوالن باشگاه پرسپولیس به وی اعالم 

کردند هر باشــگاهی تو را می خواهد باید پــول رضایت نامه 
بدهد. از طرفی دایی تنها در صورتی آرام طبع را می خواست 
کــه او بازیکن آزاد باشــد.  مدافع پرســپولیس خودش هم 
می داند در برنامه های تاکتیکی برانکــو جایی ندارد از این رو 
همه امیدش این است که با ایگور پراهیچ مدافع کروات نفت 
که مورد توجه برانکو ایوانکوویچ قرار گرفته معاوضه شــود، 

موردی که دایی به شدت مخالف آن است.

آرام طبع از لیست نفت کنار گذاشته شد؛

علی دایی قید بازیکن پرسپولیس 
را زد

مشاور فنی تیم های ملی فوتبال بانوان:

بازی چند بازیکن اصفهانی را 
پسندیدم

شاید همین که 
این مصوبه از 

سوی سازمان 
مصوب نشد، 

نشانگر این است 
که سازمان معتقد 

است این دو 
باشگاه ورزشی 
نقش حاکمیتی 

ندارند

توپ واگذاری  در زمین دولت یا مجلس؛

پروندهواگذاریسرخابیهادوبارهرویمیزمیآید؟

مشاور سازمان خصوصی سازی با برشــمردن دو راهکار برای بازگشت دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس به 
فهرست واگذاری ها گفت: برای واگذاری سرخابی ها یا دولت باید در مصوبه بازنگری کند، یا مجلس طرح بدهد. 
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پیشنهاد سردبیر: 
مشکالت اصفهان در تهران رفع نمی شود

با مسئوالن

همزمان با ایام آغاز سال نو میالدی، مهدی جمالی نژاد شهردار 
اصفهان در فضایی کامال دوســتانه و صمیمی، با نائب اســقف 
سیپان کاشجیان جانشــین پیشــوای مذهبی ارامنه اصفهان 
و جنوب ایــران دیدار کرد و ســال نــوی میــالدي را به وي و 

همشهریان ارامنه اصفهان تبریك گفت.
شهردار اصفهان در این دیدار صمیمانه ضمن تبریك سال نوی 
میالدي، به هموطنان و همشــهریان مســیحي و ارامنه گفت: 
ارتباط صمیمانه و تنگاتنگ با همشــهریان مســیحی و ارامنه 
باالتر از یك همزیســتی مســالمت آمیز قابل تعبیر است، این 
ارتباط مربوط به چند سال اخیر نبوده و سال های سال است که 

در جریان قرار دارد.
وی با اشــاره به اینکه 100 ســال پیش صفاخانه هایی با عنوان 
یك برند خاص در این زمینه مشــغول مباحثه بوده اند، افزود: 
»صفاخانــه اصفهان« در محله مســیحی نشــین »جلفا« قرار 
داشته و در این مرکز نماینده مسیحیان و مسلمانان به گفت وگو 
می پرداختند.شــهردار اصفهان ادامه داد: در این راســتا اکنون 
دبیرخانه گفت وگوی ادیان در اصفهان راه اندازی شــده است.

جمالی نژاد در ادامه سخنان خود با اشــاره به رویکرد مدیریت 
جدید شــهرداری اصفهــان گفــت: رویکرد مدیریــت جدید 
شهرداری اصفهان گسترش ارتباط با شهروندان بخصوص ارامنه 
و به ویژه در بخش ســاخت و ساز شهری اســت و به تازگی نیز 
نهضتی به نام نهضت پاســخگویی در شهرداری راه اندازی شده 
که در شهرداری منطقه 5 نیز مصداق آن وجود دارد. وی تاکید 
کرد: شــهروندان ارمنی در این منطقه می تواننــد با مراجعه به 

شهرداری مسائل خود را مطرح کنند.
شهردار اصفهان به میراث معنوی محله جلفا اشاره کرد و گفت: 
در جلســه ای که پیرامون میراث ناملموس اصفهان داشتیم، به 
میراث معنوی موجود در جلفا نیز تاکید بســیاری شد، هنرهای 
فراموش شده بسیاری در این زمینه در منطقه جلفا وجود دارد و 
تا به حال خانه های تاریخی بسیاری در همین منطقه شناسایی 
شده که می توان با درنظر گرفتن کاربری های مختلف برای آن، 

به پویایی و توسعه محله جلفا کمك کرد.
جمالی نژاد افزود: زمانی محور توســعه اصفهان صنایع سنگین 
بود اما در حال حاضر محور توســعه شهر، گردشــگری، هنر و 
دانش بومی اســت که برای تحقق آن همه باید دست به دست 
هم دهیم. وی تاکید کرد: خوشــبختانه شــهروندان در این سه 
حوزه می توانند بسیار کمك کننده باشــند، در برنامه اصفهان 
1400 شهرداری نیز تمهیدات زیادی در این خصوص با رویکرد 

فرهنگی در نظرگرفته شده است.
 شــهردار اصفهان در ادامه، با اشاره به کســب دو عنوان »شهر 
خالق جهانی« و »پایتخت جهانی صنایع دســتی« گفت: برای 
حفظ و ارتقای این دو عنوان تالش مــی کنیم؛ به همین منظور 
به اعضای شــورای شهر پیشنهاد دادیم با شــورای خلیفه گری 
ارامنه جلسه ای داشته باشند تا فعالیت های مشترکی در زمینه 

گردشگری در اصفهان انجام شود.
جمالی نژاد افزود: شــهر اصفهان 2 هزار جاذبه گردشگری دارد 
و تا به حال 300 خانه تاریخی شناسایی شــده است که ارزش 
زیادی دارد. وی ادامه داد: زمانی باشــگاه ورزشی آرارات بر سر 
زبان ها بود که امیدواریم با کمك ســازمان ورزش شــهرداری 
اصفهــان، دوباره رونــق بگیرد. شــهردار اصفهان با اشــاره به 
عقدخواهرخواندگی با شــهرهای دنیا گفــت: تفاهم نامه های 
مختلفی بین خواهرخوانده های اصفهان امضا شــده که برخی 
آنها را تشــریفاتی می دانســتند؛ به همین منظور به تازگی به 
دنبال اجرایی کردن آنها در قالب تفاهم نامه های جدید هستیم.

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان اظهارکرد: 
صرفه جویی، درست مصرف کردن و مدیریت صحیح منابع آب 

باعث می شود بحران کم آبی به خوبی پشت سر گذاشته شود.
احمدرضا مصور با اشــاره به آغاز عملیات احداث پارک شهدای 
مدافع حرم در محدوده منطقه 11 شــهرداری اصفهان، افزود: 
این منطقه 61 هزار نفر جمعیت دارد و احداث پارک شــهدای 
مدافع حرم، 58 هزار متر به فضای سبز این منطقه و حدود یك 

متر به سرانه کلی منطقه اضافه می کند.
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در 
طومار شیخ بهایی و حقابه حقابه داران زاینده رود، رهنان سهم 
حقابه دارد اما در شــرایط فعلی همه مشکل کمبود آب را درک 
می کنند. وی ادامه داد: با توجه به ذخایر آبی که در منطقه 11 
شهرداری اصفهان موجود است، مشکلی برای تامین آب پارک 

شهدای مدافع حرم که قرار است احداث شود، نخواهیم داشت.
مصور اضافه کرد: مشــکالت تامین آب برای بوستان های سطح 
شــهر در مناطق مختلف متفاوت اســت، در برخــی از مناطق 
مشکل آب بسیار جدی است ولی ما تالش می کنیم میزان آب 

موجود را مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه جاری شدن آب در بســتر رودخانه زاینده رود 
کمك می کنــد تا ذخایر آبی شــهر افزایش یابــد، گفت: قصد 
افزایش سرانه فضای ســبز شــهر اصفهان را نداریم و سیاست 
مدیریت شهری اصفهان نیز با توجه به کمبود منابع آب، تا پایان 

برنامه 1400 حفظ سرانه فضای سبز موجود است.

مدیرمنطقه 2 شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان 
در مناطق 15 گانه شهرداری، مناسب سازی معابر را برای تردد 
آســان و روان معلوالن، جانبازان و سالمندان در دستور کار قرار 

داده است.
حسین جعفری فشــارکی افزود: در این راســتا مناسب سازی 
ضلع غربی پیــاده روی خیابان-خرم حدفاصل میدان جمهوری 
تا ســه راه صمدیه در حال اجراســت. مدیر منطقه 2 شهرداری 
اصفهان عنوان کرد: مناسب سازی این پروژه تاکنون 90 درصد 
پیشرفت داشته و ظرف یك ماه آینده تکمیل می شود. جعفری 
ادامه داد: مناسب سازی ضلع غربی و شــرقی خیابان شهیدان 

نیز در حال اجراست و تاکنون 80 درصد پیشرفت داشته است.

شهردار  در دیدار با جانشین پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان:

به میراث معنوی جلفا توجه ویژه 
خواهیم داشت

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

حفظ سرانه موجود فضای سبز 
شهر اصفهان تا پایان برنامه 1400

مدیرمنطقه 2 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 90 درصدی مناسب سازی 
خیابان خرم - خیام

معاون فرهنگــی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان اظهار داشت: امسال پنجمین 
دوره طرح ملــی تربیت حافظان قرآن کریم اســتان 
اصفهان از اردیبهشــت ماه ســال جاری آغاز شد و 
این طرح در مــدت 11 ماه در سراســر بقاع متبرکه 
و مراکــز فرهنگی و قرآنــی همکار بــا ادارات اوقاف 
و امور خیریه اســتان اجرا شــده اســت و 5 اسفند 
 ماه با برگزاری آزمون نهایی، این طرح در ســال 95

به اتمام می رسد.
حجت االسالم والمسلمین حســن امیری افزود: این 
طرح امســال با حضور بیش از 30 هــزار قرآن پژوه 
در 11 رشــته حفظ جزء 30، حفــظ جزء 31، حفظ 
5 جــزء، حفــظ 10 جزء، حفــظ 20 جــزء و حفظ 
کل قرآن کریــم، حفــظ موضوعــی 300 موضوع 
قــرآن کریم، حفــظ موضوعی 150 موضــوع قرآن 
کریم و غیــره در جــوار 200 بقعه متبرکه اســتان 
 اصفهــان و با همــکاری 700 مربی مجــرب قرآنی

برگزار شــد. وی اظهار کرد: در همین راستا نیز کلیه 
قرآن پژوهــان در آزمون نهایی این طــرح که از 30 
دی لغایــت 10 بهمن ماه به صورت شــفاهی برگزار 

می شود، شرکت می کنند.

توزیع شــیر در تمام مقاطــع و پایه هــاي تحصیلي 
مدارس استان اصفهان از اول بهمن ماه آغاز مي شود.

 کارشــناس مســئول تغذیه و نظارت بر توزیع شیر 
اداره کل آموزش  و پــرورش اســتان اصفهان گفت: 
مشکالتي بر ســر توزیع شــیر مدارس وجود داشت 
که برطرف شــده و دســتورالعمل و شــیوه نامه آن 
به دست ما رسیده اســت و آموزش وپرورش آمادگي 
دارد تا چند روز آینده با فراهــم کردن مقدمات کار و 
هماهنگي هاي الزم با تولیدکنندگان، توزیع شــیر را 

آغاز کند.
رمضان همــت در مورد اعتبار پیش بیني شــده براي 
این کار گفت: 2 مرحله توزیــع 25 نوبتي بالغ بر 50 
نوبت توزیع شــیر براي امســال درنظر گرفته شده و 
اعتبار مرحله اول به طور قطعي پیش بیني شده است 
و براي اعتبار مرحله دوم که آن هم 25 نوبت است، در 
حال رایزني هستیم. وی در ادامه افزود: سال گذشته 
3 روز در هفته توزیع شیر داشتیم اما امسال 5 روز در 
هفته توزیع شــیر در مدارس خواهیم داشت. به گفته 
این کارشــناس اداره کل، بدین ترتیــب و با توزیع در 
تمام روزهاي هفته  4 ماه تاخیر در توزیع شیر امسال 

جبران مي شود.

حضور 30 هزار اصفهانی در طرح 
ملی تربیت حافظان قرآن 

توزیع شیر در مدارس استان 
از بهمن ماه آغاز می شود

آموزش و پرورشآبفااوقاف

اخذ مجوز بیمارستان؛ دستاوردي 
مهم درخدمت به مددجویان

بازگشایی دوباره رودخانه 
درگرو تصمیم وزیر نیرو 

مجوز بیمارســتان شــهداي هفتم تیر بــا همکاري 
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و اداره کل زندان هاي 
اســتان، درراســتاي خدمت رســاني به مددجویان 

زندان هاي استان دریافت شد.
 گرجی زاده همراهی و مشــارکت مسئولین دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهــان در اخذ مجوز بیمارســتان 
شــهدای هفتم تیر بــرای ارائــه خدمــات رفاهی 
بیشــتر بــه مددجویــان را از مهم ترین دســتاورد 
خدمــت بیان کــرد و اظهــار امیدواری کــرد که با 
نظر مثبــت مســئولین دانشــگاه و همراهی وزارت 
 بهداشــت و درمان، آســیب های احتمالی به حداقل

خواهد رسید. 
مدیرکل زندان هاي اســتان در ادامه بیان داشــت: 
رسیدگی به وضعیت مددجویان بیمار، رفع مشکالت 
درمانی و صعب العــالج زندانیان برعهــده زندان ها 
و سایر دستگاه های پزشــکی و درمانی استان است 
که این همراهی و مشــارکت باعث افزایش امنیت در 

جامعه و بیمارستان های سطح شهر خواهد شد.
 گرجــي زاده در پایان از پیگیری هــای به عمل آمده 
در اخذ مجوز بیمارستان در زندان، اخذ این مجوز را 

درراستای تحقق اهداف سازمانی بیان کرد.  

معاون بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان، 
با اشــاره به ذخیــره 246 میلیون مترمکعبی ســد 
زاینده رود، گفت: تصمیم گیری برای بازگشایی سد 
زاینده رود در جلسه شورای هماهنگی مدیریت این 

حوضه به ریاست وزیر نیرو مشخص شد.
مهدی بصیرپور درباره پیشــنهاد کمیتــه پنج نفره 
مبنی بر بازگشــایی ســد زاینده رود برای کشــت 
زمستانه از 28دی ماه، بیان داشــت: این تصمیم در 
جلســه دیروز در وزارت نیرو، بررسی و برنامه جدید 
برای تخصیص آب برای ســال آبی جاری در حوضه 

زاینده رود مشخص شد.
وی با تاکید بــر اینکه هم اکنون ذخیره ســد زاینده 
رود شــرایط مطلوبی ندارد، اظهار داشــت: در حال 
حاضر ذخیــره ســد زاینــده رود 246 میلیون متر 
مکعب است.بصیرپور در پاســخ به این سوال که آیا 
بارش ها تاثیری در ذخیره ســد داشته یا خیر، گفت: 
بارش ها در سرشاخه های زاینده رود تاثیرگذار بوده 
اما وضعیت ســد زاینده رود هنوز بــه لحاظ حجمی 
مناســب نیســت.وی درپایان گفت: در حال حاضر 
 ورودی ســد زاینده رود حــدود 40 متــر مکعب در

هر ثانیه است.

خبر

شهرداری

مدتی است که موضوع سهم خواهی ارگان های دیگر 
از درآمدهای شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
در مجلس مطرح شده و این موضوع نگرانی هایی را در 
مورد چگونگی اداره فرودگاه ها و بهسازی، بازسازی و 
حفظ و نگهداری تجهیزات حســاس آنها ایجاد کرده 

است.
مدیــرکل فرودگاه هــای اســتان اصفهــان طــی 
گفت وگویــی درباره تبعــات این کاهــش درآمد در 
فرودگاه اصفهان، بیان داشــت: استاندار و نمایندگان 
اســتان اصفهان بر توســعه فرودگاه اصفهان تاکید 
زیادی دارند و بهتر می دانند که این توســعه نیازمند 

تامین اعتبارات کافی است.
حســن امجدی تاکید کرد: به طور قطــع با کاهش 
درآمدهای شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی، تحقق 
این امر بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود. وی با اشاره 
به کمبود درآمد فعلی شرکت، گفت: در حال حاضر با 
وجودی که در پروازهای خارجی پس از فرودگاه های 
امام)ره( و مشهد سوم هســتیم اما ظرفیت ترمینال 

خارجی ما بسیار کم است.
به گفته مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان، طرح 
ترمینال جدید سال هاســت که ارائه شــده و با توجه 
به هزینه بســیار باالی آن که اکنون نیازمند بیش از 
150میلیارد تومان اعتبار اســت، بــه دلیل کمبود 
نقدینگی و اعتبار، سال هاست که اجرایی نشده است.

وی در مورد ســایر عملیات های عمرانــی مورد نیاز 
بــرای ترمینال فعلــی، گفت: پارکینــگ هواپیمای 
فرودگاه محدود اســت و نیاز به توســعه 120 هزار 
مترمربعی دارد. رفع مشــکل تاسیسات و موتورخانه 
 ترمینال فعلــی، نیازمند 24 میلیــارد تومان اعتبار 

است.
امجدی همچنین با بیان اینکه برج مراقبت فرودگاه 
اصفهان به دلیل اینکه در جای مناســبی قرار ندارد 
و ســاختمان آن بســیار فرســوده شده اســت نیاز 
به جابه جایــی و ســاخت مجــدد دارد، تاکید کرد: 
ســاختمان ایمنی و آتش نشــانی فرودگاه نیز بسیار 

فرسوده شده و نیازمند بازسازی است.
وی با تاکید بر ضرورت فضــای پارکینگ خودرویی 
فرودگاه اصفهــان، تصریح کرد: تمــام اینها نیازمند 
هزینه اســت. به عــالوه هزینه های ناشــی از تملك 
اراضی اطراف که باعث بسته شــدن فضای فرودگاه 

شده نیز بسیار زیاد است.

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان تاکید کرد:

فرودگاه اصفهان
چشم انتظار گشایش مالی 

نگاه

احمد شــریعتی در بخش دیگر ســخنان خود با اشــاره به 
برگزاری نمایشــگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ادامه داد: 
خوشــبختانه در بازدیدی که از این نمایشگاه داشتیم هیچ 
شــرکت خارجی وجود نداشــت و در بین تولید کنندگان 
ایرانی حاضر، بســیاری صادر کننده هم وجود داشــت که 

محصوالتشان با محصوالت خارجی تفاوتی نداشت.
نایب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان اذعان کرد: 
موضوع قابل اهمیت این است که مسئوالن شهری و استانی 
باید حمایت هــای خود را از این افراد دریغ نکنند تا شــاهد 
رونق اقتصاد و پیشــرفت صنعت و تکنولوژی ایران باشــیم. 
شریعتی اضافه کرد: براســاس منویات رهبر معظم انقالب، 
ترویج کاالهای داخلی و تولید داخلی نقطه عطفی برای رشد 
صنعت و کارآفرینی و باالتر از همه عدم وابستگی به خارج از 
کشور اســت؛ به همین منظور از زحمات مدیریت نمایشگاه 

به لحاظ همت واالی آنها در معرفی کاالهــای ایرانی و ارائه  
خدمات در فضای محدود تقدیر و تشکر می شود.

وی در ادامه گفــت: البته با توجه به اینکه نمایشــگاه فعلی 
در حد و شــأن کالن شــهر اصفهان و نصف جهان نیست، از 
شهرداری و مدیریت شــهری درخواست می کنم که هر چه 

زودتر نمایشگاه بین المللی را در محل جدید افتتاح کنند.
عباس حاج رســولیها  نیز در جلســه علنی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان، اظهار کرد: در برنامه اصفهان 1400 تقریبا 
همه مسائل اصفهان به درستی دیده شده است؛ اما استاندار 
باید شورای عالی ستاد مناطق محروم را در اصفهان تشکیل 
دهــد و راه حلی برای مشــکالت آب، هوا و بیــکاری اتخاذ 
کند. وی افزود: حداقل ما به عنوان شــورای شهر از استاندار 
می خواهیم که ســتاد مناطق محروم را ایجاد و مشکل آب 
و هوا را حل کند چون مشــکالت این شــهر در تهران حل 

نمی شــود. نباید برای حل مشــکل آب زاینده رود به امید 
مسئوالن بنشــینیم. پروژه تونل ســوم 400 میلیارد تومان 

بودجه می خواهد که باید آن را تامین اعتبار کنیم.
همچنین یکی  دیگراز اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: با در پیش بودن انتخابات شــورا، رسانه ها و صدا 
و سیما باید وظیفه شوراها و اعضای شوراهای شهر را نسبت 
به گذشته بیشــتر تبیین کند. همچنین درخصوص مراسم 
بزرگ پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی باید حواسمان در 
گفتار و ســخنرانی هایمان باشــد که بدون پرهیز از هرگونه 
جناح گرایی ســعی در این نباشــد که این پیــروزی به نام 
جریانی مصادره شود و جنبه های مردمی برگزاری این جشن 

باید بیش از گذشته پر رنگ شود.
علیرضا نصر اصفهانی با اشــاره به ســخنرانی رییس جمهور 
در تلویزیون، افــزود: همه انتظار دارند براســاس گفته های 
رییس جمهــوری، در خصوص کاهش آلودگــی هوا، حمل 
و نقــل عمومی و... گام های اساســی برداشــته شــده و در 
فضایی آرام و به دور از هرگونه کارشــکنی و غوغاساالری و با 
همکاری سایر قوا در رفع مشکل اقدام شود. این عضو شورای 
شهر اصفهان گفت: به منظور تحقق برنامه ششم توسعه، باید 
در مسیر ارتقای شاخصه پیشرفت و توســعه گام برداریم و 
ضریب امید به آینده را روز به روز افزایش دهیم. بدیهی است 
یکی از ماموریت های ویژه در آستانه پیروزی انقالب تدوین 
خدمات و توفیقات دولت در استان و کشــور به دور از سیاه 

نمایی است.
نصر اصفهانی در خصوص مشــکل آنتن دهــی تلفن همراه 
در ســطح اصفهان گفت: مردمی که هزینه هــای باال برای 
تلفن های همراه خود پرداخت می کنند انتظار خدمت بدون 

قید و شرط دارند.
وی ادامه داد: با عنایت به اینکه حقوق شهروندان باید توسط 
نمایندگان مجلس و شورا احقاق شود، اظهار کرد: متاسفانه 
جلسات مشترکی بین نمایندگان شورا و نمایندگان مجلس 
حتی ساالنه هم برگزار نمی شود و این نبود وحدت و همدلی 
باعث می شود که مسئوالن، مشکالت اصفهان و استان را به 

درستی ندانند.
این عضو شورای شهر اصفهان ادامه داد: همچنان شهرداری 
ارائه لیســت حقــوق مدیرانش را به شــورا ارائــه نکرده و 
همچنان نگفته اســت که چرا پارکینگ بیمارســتان میالد 
به مدیریت های دیگر سپرده شده اســت. هنوز نگفته است 
چرا وقتی قرار بود صنف کتابفروشــان با حداقــل اجاره به 

ساختمان جهان نما وارد شوند، این اتفاق نیفتاده است؟!

به منظور تحقق برنامه 
ششم توسعه، باید در 

مسیر  ارتقای شاخصه 
پیشرفت و توسعه گام 
برداریم و ضریب امید 
به آینده را روز به روز 

افزایش دهیم

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان  در یکصد و شصت و دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنعت حمل و نقل که در تهران برگزار شــده بود اظهار کرد: شرکت اتوبوسرانی 
شهرداری اصفهان در بین کالن شهرهای حاضر در نمایشگاه صنعت حمل و نقل رتبه اول را کسب کرد، همچنین 

غرفه این شرکت در نمایشگاه به عنوان غرفه خالق شناخته شد.

عضو شورای اسالمی شهر:

مشکالتاصفهاندرتهرانرفعنمیشود

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: جاده ســالمت موجود در ناژوان با 
استقبال گسترده شهروندان اصفهانی بخصوص ورزشکاران روبه روست؛ 
به همین منظور برای احیای ضلع شــمالی ناژوان که منطقه بسیار بکر 
و زیبایی اســت، تصمیم گرفته شد جاده ســالمتی به طول نزدیك به 
2کیلومتر در این محدوده ویژه معلوالن و جانبازان احداث شــود. حسن 
شــفیعی تصریح کرد: این جاده بــا ویژگی های خاص بــرای معلوالن 
و جانبازان مناســب سازی می شود که در این راســتا جایگاه های اقامه 
نماز، سرویس های بهداشتی و زمین ورزشــی مناسب سازی شده ویژه 
این قشر، در حال احداث اســت. وی افزودجاده سالمت ویژه معلوالن و 

جانبازان تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی و عمرانی داشته است.

معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری اصفهان اظهارکرد: دولت تا قبل از سال 
88 حدود 80 درصــد هزینه خرید اتوبوس را برای کمك به زیرســاخت های 
حمل و نقل شهر پرداخت می کرد؛ اما متاسفانه این کمك ها به دالیل مختلف 
قطع شد و عمر ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان افزایش یافت. علیرضا صلواتی 
اضافه کرد: مدیریت شهری اصفهان به جهت برنامه های زیست محیطی خود 
بنا را بر آن گذاشته که تا ســال 1400 عمر ناوگان اتوبوسرانی را به زیر 5 سال 
کاهش دهد. معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری اصفهان با اشاره به انعقاد 
قرارداد خرید 500 دستگاه اتوبوس در ابعاد 15،12 و 18 متری در سال جاری، 
افزود: این اتوبوس ها به لحاظ زیســت محیطی بسیار پیشرفته است و به جای 

آالینده، بخار آب تحویل هوای شهر می دهند.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان مطرح کرد:

راه اندازی جاده سالمت ویژه معلوالن و جانبازان در ناژوان
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

قطع کمک های دولتی، عمر ناوگان اتوبوسرانی را افزایش داد
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

پنجمین چاپ کتاب »مکتب دیکتاتورها« نوشــته  »اینیاتســیو 
سیلونه« با ترجمه  »مهدی سحابی« منتشر شد.

»شــاید یکی از عواملی که به این خوشــی دامن می زند نتیجه  
سمینار ســتاره شناسان سوئیسی باشــد که مدتی است  منتشر 
شده و در آن گفته اند که هرگونه ترس از برپایی جنگ در اروپا در 

چند سال آینده مطمئنا بی اساس است...«
آنچه خواندید قســمتی از کتــاب »مکتب دیکتاتورها« نوشــته  
»اینیاتســیو ســیلونه« اســت که داســتان دو آمریکایی را که 
 برای یادگیری اصــول دیکتاتوری به اروپا ســفر کــرده را بیان 

می کند.
آن دو در شــهرهای مختلــف اروپا بــه مکان های تاریخی ســر 

می زننــد و با شــخصیت هایی که مســتقیم یا غیرمســتقیم با 
رژیم هــای دیکتاتــوری در رابطه هســتند دیدار مــی کنند و 
کتاب های بسیاری می خرند و یادگارهای مسخره و بی ارزشی را 
که به ظاهر با تاریخ دیکتاتوری مرتبط است گردآوری می کنند و 

سرانجام به زوریخ می رسند.
آنها در ادامه ســفر خود با یک تبعیدی سیاســی ایتالیایی که  به 
دلیل رک گویی اش به »کلبی« شــهرت دارد آشنا می شوند که 

عمر خود را در راه مبارزه با دیکتاتوری گذرانده است.
  در گفت وگوی سه نفره  طنزآمیزی که میان آنها در می گیرد و در 
سرتاسر کتاب جریان دارد رشته  ســخن را کلبی در دست دارد؛ 
کسی که در واقع که  خوِد سیلونه است و این واقعیت به گفته های 
کلبی اعتباری قابل مالحظه می بخشد، زیرا برآمده از تجربه های 

عملی سیلونه در راه مبارزه با دیکتاتوری است. 

پایماهی؛یکپیشغذایجدیدوباکالس!

لبخندک

گوناگون

انتقالشایعه

موادالزم:ماهی ســفید 500 گرم ،ماهی 
ســالمون  250 گرم ،میگــو  250 گرم،هویج2 
 عدد،ســاقه کرفس 2 عدد ،جعفری خرد شــده  
2 ق س ،پنیر چدار رنده شده  1 پیمانه ،آرد سفید  
2 قاشــق ســوپ خوری،آب لیمــو  1 قاشــق 
سوپ خوری، ســیب زمینی1 کیلوگرم ،کره  50 
گرم،شیر  4 /1 پیمانه ، نمک و فلفل  به میزان الزم

طرزتهیــه:ســیب زمینی ها را پخته و 
پوستشان را بگیرید، آنها را داخل یک ظرف بریزید 

و به کمک گوشتکوب له کنید. کره، شیر و مقداری نمک و فلفل هم اضافه کرده ، خوب هم 
بزنید تا پوره سیب زمینی آماده شود.

ماهی ها و میگو را پاک کرده ، آنها را خرد کنید. در یک کیسه نایلونی تکه های ماهی، میگو و 
آرد را بریزید و خوب تکان دهید تا کامال آغشته به آرد شوند، سپس آنها را داخل یک ظرف 
بریزید. نمک، فلفل و آب لیمو هم داخل ظرف بریزید و تکه های ماهی و میگو را کامال آغشته 
به مواد کنید. یک ظرف مناسب انتخاب کرده و تکه های ماهی و میگو را داخل آن بچینید. 
هویج را بشویید، پوست آن را بگیرید و سپس رنده کنید. کرفس را هم بعد از شست وشو رنده 
کنید. حاال کرفس و هویج خرد شده را روی تکه های ماهی و میگو بریزید. پنیر و جعفری را 
هم به آن اضافه کنید. در انتها پوره سیب زمینی را با قاشــق روی مواد بریزید، فر را با دمای 
180 درجه سانتی گراد روشن کنید و ظرف را به مدت 40-35 دقیقه داخل فر قرار دهید تا 

ماهی و میگو کامال بپزد و پای آماده شود.

شــهری که تمام خانــه هایش زیر زمین اســت و 
مردمانش به راحتی زندگی می کنند! شــهری که 
ساکنانش حق مردن ندارند و این کار ممنوع است! 
اینها تنها برخی از شــهرهای عجیب و غریب سیاره 
زمین است. سیاره ای که در گوشــه ای از آن ما نیز 

زندگی می کنیم.
در مطلب زیر با برخی از این شهرهای عجیب آشنا 

می شوید:
1-میاکجیما

یکی از شرایط زندگی در این جزیره ژاپنی استفاده 
از ماســک های ضد گاز اســت. این جزیره به دلیل 
فعالیت های آتشفشانی پر از گازهای سمی است و 
زندگی بدون ماسک ها مساوی است با مرگ! سال 
2000  هنگامی که آتشفشان فعال شد حدود 3600 
نفر از ســاکنان، مجبور به ترک جزیره شدند و چند 

ماه بعد برای ادامه زندگی با ماسک برگشتند!
2-النگیربین

شــمالی ترین شــهر زمین در نروژ با تعداد انگشت 
شــماری ســاکن که اجازه مردن ندارند و این کار 
غیر قانونی اســت! این شــهر تنها یک قبرســتان 
کوچک دارد که حدود 70 ســال اســت که دیگر 
مرده نمی پذیرد! چرا ؟ جنازه های این قبرستان در 
الیه  های منجمد دائمی اعمــاق زمین به هیچ وجه 

تجزیه  نمی شوند.
3-شهرزباله

منطقه ای اســت در جنوبی ترین قسمت منشیات 
ناصر در قاهره. بزرگ ترین مکان زندگی برای افرادی 
که زباله جمع آوری می کنند و بازیافت زباله ها نیز 
مهم ترین راه برای امرار معاش زاغه نشــین هاست. 
نیازی به گفتن نیست که اینجا جزو فقیرترین نقاط 

قاهره است.
4-سواستیکا

برخالف نام دلهره آور و فاشیســتی، این منطقه در  
اونتاریوی کانادا قــرار دارد و یکی از صلح آمیز ترین 
و آرام ترین مناطق در آمریکای شــمالی است.  این 
شهر سال 1908 شکل گرفت و در دهه  30 به دلیل 
وجود نازیسم ها، مشکالتی برای ساکنان ایجاد شد. 
جنگ ادامه داشت و اروپا در حال نابودی که مقامات 
اونتاریو تصمیم به تغییر نام شهر گرفتند، اما طولی 
نکشید که مردم شهر تابلوی نام جدید را شکستند و 
تابلوی سواستیکا و تابلوی دیگری با متن »به جهنم 

برو هیتلر، این اسم را اول انتخاب کردیم« بنا کردند.

عجیبترینشهرهایدنیا!

می گویند سرعت انتشار شایعه خیلی زیاد  
است و روز به روز هم زیادتر می شود. مثال 
شایعه در یک شــهر 50 هزار نفری در کمتر از 2 ساعت پخش 
می شــود؛ البته این عدد و رقــم ها در فامیل ما اصال به چشــم 

نمی آید.
 شــایعه طوری در خاندان ما پخش می شــود که انگار اسرافیل 
در صورش دمیده اســت. تقریبا همه با هم خبردار می شویم و 
از جا می پریم. تا قبل از همه گیر شدن شبکه های اجتماعی ما 
از رسانه های نوآورانه ای برای انتقال شایعه استفاده می کردیم 
از جمله زن دایــی زینت، پریچهر خانم که جــاری خاله بزرگم 
می شــود، آقا بهرام و رادیو. بلــه! خاندان ما در انتقال شــایعه 
به مرتبــه ای از حرفه ای گری رســیده بود که شــایعاتش را از 
طریق رادیو پخش می کرد. ماجرا از روزی شروع شد که یکی از 
گزارشــگران رادیو جلوی دایی ما را گرفت و او هم اعالم کرد که 
پسرش قرار است آخر همین ماه عروسی کند. خب به نظر شما 
چه اتفاقی افتاد؟ بعد از شنیده شــدن صدای صور اسرافیل چه 
اتفاقی قرار است بیفتد؟ قیامت شــد! یک عده شاکی شدند که 
چرا ما را در جریان جزییات امر نگذاشــته بودید، یک عده لباس 
پلوخوری نداشــتند، چندتایی هم قهر کردند که مگر دختر ما 
چه عیبی داشت؟ و در نهایت پسردایی از همه جا بی خبر ما هم 
که یکهو خبر ازدواجش را از رادیو شنیده بود، فرمان از دستش 
در رفت و خورد به درخت. بعدها معلوم شــد که دایی جان برای 
تشویق جوانان به ازدواج آسان از پســر خودش مایه گذاشته و 
گفته که درســت است شرایط اقتصادی بد اســت؛ اما هنوز هم 
می شــود به خانه بخت رفت. از آن به بعد ما اول شــایعات را در 
شبکه های اجتماعی با هم چک می کنیم و بعد در صورت لزوم 

باورشان می کنیم.

مکتبدیکتاتورها

رژیمغذاییعالیبرایزخممعدهواثنیعشر
زخم معده و اثنی عشــر از بیماری های شایع افراد به شــمار می رود که باید با رژیم 

غذایی درست بر آن غلبه کرد.
- غذا را کم کــم و در چند وعده مصرف کرده و از خوردن غــذای اضافی در یک وعده 

پرهیز کنید تا اسید اضافه در معده نداشته باشید.
-  شــنبلیله حاوی موســیالژ و ترکیباتی  اســت که برای بهبود زخم ها مفید است. 
برگ های شــنبلیله را با کمی نمک بجوشــانید و روزی دوبار مصرف کنید. این گیاه 

خوشبو و خوش طعم به بهبود زخم معده کمک می کند.
 - برنج ماده غذایی ضدزخم معده و روده هاســت. اگر هنگام طبخ برنج به جای آب از 
یک لیوان شیر اســتفاده کنید، طعم مطبوع تر و ارزش غذایی بهتر و مفیدتری خواهد 

داشت.
 - آب کلم به دلیل داشــتن گلوکز و آمینو اســید باال، مفید اســت و معده را تقویت 
می کند. ســه فنجان کلم و یک فنجان آب را با هم در مخلوط کن بریزید و با سرعت 
پایین 2 دقیقه مخلوط کنید، ســپس ده ثانیه با ســرعت باال مخلوط کنید. آب کلم 
به دست آمده را در ظرف کامال دربسته، ســه روز در دمای اتاق قرار دهید تا تخمیر در 

آن انجام شود. از مخلوط به دست آمده روزی یک فنجان قبل از غذا بنوشید.
- قبل از صبحانه یک قاشق عسل که تقویت کننده معده است، مصرف کنید.

 - موز خواص ضد باکتریایی دارد که موجب توقف رشد میکروب و باکتری ها در معده 
می شود.

 -  مصرف ســیر در رژیم غذایی مبتالیان به زخم معده مفید اســت. سیر باعث آرام تر 
شدن التهابات در معده شده و به پیشگیری از ایجاد زخم های جدید کمک می کند. 

نداشاهنوری
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امام حسن عسگری)علیه السالم(:
هر كه از مردم پروا ]حیا[ نكند، از خداوند ]نیز[ پروا نمى كند.
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