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باید به روزهای انقالب برگردیم

38 سال 
ایستادگی

12

گفت و گو با انقالبی ترین مداح قبل از انقالب

مــداح باســابقه و قدیمی تهــران اصلیتی 
اردســتانی دارد و زادگاهــش در اســتان 
اصفهان اســت. حاج حســین مهرماه سال 
۱۳۲۹ در اردســتان اصفهان بــه دنیا آمد.

شــعرخوانی در مجالس را از ۱۲ سالگی  در 
یک حســینیه در حوالی میدان شوش به نام 
حسینیه »ناصرخان« آغاز کرد. حسینیه ای 
که متعلق به اردستانی های مقیم تهران بود. 
در سه ماهگی همراه با خانواده به تهران رفت 
و در پایتخت ساکن شــد و همان جا ماند تا 

ســال ها بعد که مبارزات انقالبی سر و شکل 
جدی تری به خود گرفت و حاج حسین هم 
که مرید و شیفته حضرت امام)ره( شده بود و 
با مبارزان انقالبی حشر و نشر داشت، تصمیم 
گرفت صدای خوش خود را وقف آرمان های 
اســالمی کند که حضرت امــام)ره( و مردم 
به دنبالش بودند. در فضای رعب و وحشــت 
شــدیدی که آن زمان وجود داشــت، حاج 

حسین شمسایی...

حســاس ترین مقاطــع زندگــی و مبارزات شــهید مجید 
شریف واقفی مصادف اســت با دوران زندگی مخفی او و به 
همین علت نشان و اطالعات چندانی از آن در دست نیست. 
با این حال زندگی نامــه او از تولد در تهــران و مهاجرت به 
اصفهان، بروز اســتعداد وی در دوران تحصیل ابتدایی، آغاز 
فعالیت های مذهبی او در شــهر اصفهان تا ورود به دانشگاه 
و موقعیت ممتاز او در تحصیل دانشــگاهی و پیشــتازی او 
در مبارزات دانشــجویی، در همه مقاطع آمیخته با تقید او 
به مکتب رهایی بخش اسالم اســت. به نحوی که می بینیم 
آخرین برگ های دفتر زندگی او نیز با پایبندی او به اسالم و 
مرگ در راه آرمان دین مزین اســت و تقدیر چنین است که 
مســیر تکاملی او در راه دین، به شهادت در راه پاسداشت از 

ارزش های دینی منجر شود.

ســردار »محمد قاســم ناظر« از مبارزان انقالبی اســت که 
هم اکنون رییس موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس است و 
در دوران انقالب اســالمی همچون دیگر مردم ایران به موج 
خروشان مخالفان شاه پیوست و با جریان قیام مردمی همراه 
شد. ســردار در مصاحبه با »دفاع پرس« از روزهای حضور در 
اصفهان و تب و تاب التهاب در این شــهر ســخن گفته است 
که در ادامه گزیده ای از این گفت و گــو را می خوانید: دوران 
انقالب در اصفهان ســاکن بودیــم و در مقطــع راهنمایی و 
دبیرســتان درس می خوانــدم. در نزدیکی خانه مســجدی 
داشــتیم که به عنوان پایگاه انقالبی، نیروهای انقالب در آنجا 
فعالیت داشــتند. ما شــش برادر بودیم و همیشه به مسجد 
رفت و آمد داشــتیم، به خصوص برادرهــای بزرگ ترم که در 
مجالس مختلف مذهبی و سیاســی حضور داشتند.مسجدی 
که برادرانم در آن فعالیت می کردند به نام مســجد ملک در 
سه راه رضوی قرار داشت. این مســجد تنها یک مسجد ساده 
نبود و پیش از انقالب، کالس های قرآن و هیئات مذهبی در 
آن برگزار می شد و در ســال های انقالب به عنوان پایگاهی 
برای توزیع نوارها و اعالمیه های امام)ره( نیروهای انقالبی در 

آن فعالیت می کردند. من هم در راهپیمایی ها و...

ادامه در صفحه 12
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منزل آیت ا... خادمی در روزهای انقالب، پناهگاه انقالبیون اصفهانی بود

فـردا همـه می آیند

حکایت خانه ای که
پایگاه انقالبیون اصفهان بود
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پیشنهاد سردبیر:
کودکان 5 ساله خود را به راهپیمایی بیاوریم

عکس روز

مجمع تشخیص مصلحت
از پاستور به نیاوران می رود

رهبر مذهبی ارامنه، دفتر یادبود 
انقالب را امضا کرد

نخست وزیر سوئد به ایران می آید

خبر خوش وزیر اطالعات از انهدام 
گروه های تروریستی

ســاختمان مجمع تشــخیص مصلحت نظام طی ماه هــای آینده 
منتقل می شود.  به گزارش جام جم آنالین از جماران، بعد از ارتحال 
آیت ا... هاشمی رفســنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام،ساختمان این نهاد مشورتی از خیابان پاستور تهران به نیاوران 
منتقل می شود. ســاختمان جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
همان مرکز تحقیقات این مجمع بوده و قرار است مرکز تحقیقات در 

ساختمان مجمع تشخیص ادغام شود.

جلسه شــورای عالی انقالب فرهنگی، شــامگاه روز سه شنبه به 
ریاست حســن روحانی رییس جمهور کشــورمان در ساختمان 

ریاست جمهوری برگزار شد.

در آستانه سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران که 
امسال با بیست و پنجمین ســالگرد برقراری روابط سیاسی ایران و 
ارمنستان هم زمان شده اســت، عالی جناب جاثلیق گارگین دوم با 
حضور در محل سفارت جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان، ضمن 
تبریک به مناسبت ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، تقویت 
بیش از پیش روابط بین دو ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران و 

جمهوری ارمنستان را از درگاه خداوند متعال خواستار شد.
در ادامه، رهبر مذهبــی ارامنه جهان ضمن امضــای دفتر یادبود 
انقالب اسالمی ایران، از پیشــرفت های جمهوری اسالمی ایران در 

عرصه بین الملل تمجید کرد.

استفان لوفن نخست وزیر ســوئد با دعوت رســمی رییس جمهور 
کشــورمان برای دیدار و گفت وگو با مقامات کشورمان، فردا به ایران 
سفر خواهد کرد. قرار است نخست وزیر ســوئد در روزهای شنبه و 
یکشــنبه هفته آینده )۲۳ و ۲۴ بهمن ماه( با رییس جمهور، رییس 
مجلس و تعدادی دیگر از مقامات کشورمان دیدار و گفت وگو داشته 
باشد. لوفن را در این ســفر عالوه بر مقامات دولتی، هیئتی از تجار و 

صاحبان صنایع همراهی می کنند.

وزیر اطالعات، از ضربه زدن به گروه های تروریستی خبر داد و گفت: 
در آینده نزدیک جزئیات آن به اطالع مردم خواهد رسید.

حجت االسالم محمود علوی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع 
خبرنگاران گفت: خبرهای خوشی داریم اما هنوز موقع گفتن آن فرا 
نرسیده است. وی با اشــاره به اقدامات وزارت اطالعات برای مقابله با 
گروهک های تروریســتی گفت: اقداماتی صورت گرفته و ســربازان 
گمنام امام زمان )عج( به آن اشراف داشته و هوشیارند. علوی ادامه داد: 

اطالعات تکمیلی در آینده نزدیک به اطالع مردم خواهد رسید.

اخبار

خبردیدگاهپارلمانانتخابات

کافه سیاست

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، در حاشیه جلسه 
دیروز هیئت دولت، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: 
موضوع افزایش ۴0 نفــری تعداد نمایندگان مجلس در 
دست بررسی اســت و درباره آن تصمیم گیری خواهد 
شــد. وی با اشــاره به زمــان ثبت نام داوطلبــان برای 
انتخابات شــوراها، ادامه داد: با مجلس شورای اسالمی 
برای برگزاری زودتر از موعد انتخابات شوراها به توافق 
رسیدیم و اوایل اسفندماه این کار انجام می شود؛ چون 
دو تاریخ به ما پیشنهاد شده بود. وزیر کشور با بیان اینکه 
برای برگــزاری انتخابات در ۳0 یا ۴0 هزار شــعبه اخذ 
رای در انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی آمادگی 
داریم، اظهار داشت: در این  باره با مجلس صحبت هایی 
شده اســت. رحمانی فضلی با اعالم اینکه برای برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی، باید 
شــورای نگهبان نظر بدهد، گفت:  اگر همین امروز هم 
اعالم شود که انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار 
کنید، ما نمی توانیم در تمام کشور این کار را انجام دهیم؛ 
اما آمادگی داریم که در شهرهای کم جمعیت، انتخابات 

را ماشینی برگزار کنیم.

مسعود پزشــکیان نایب رییس مجلس با اشاره به اینکه 
کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهاست، 
اظهارکرد: متاسفانه شرایط فعلی کشور، با توجه به اینکه 
زمان کمی تا انتخابات باقی مانده، بســیار سرد و بی روح 

است که این موضوع بسیار نگران کننده است. 
وی افزود: سال های قبل در ماه های منتهی به انتخابات، 
رســانه ها و جریانات سیاسی با جدیت و شــور و نشاط 
بســیاری برای حضور در عرصه انتخابــات مهیا و آماده 
می شــدند اما در حال حاضــر این فضــا و وضعیت در 
کشورمان حاکم نیست. نایب رییس مجلس تاکید کرد: 
ما شــاهد بودیم که صدا وســیما به عنوان رسانه عموم 
جامعه پیشتر و در سال های قبل، در پرشور کردن فضای 
سیاسی کشــور در آســتانه انتخابات نقش مهمی را ایفا 
می کرد؛ اما امروز رسانه ملی ما بسیار بی تفاوت وارد عمل 
شده است و اقدامی را پیرامون دعوت از مردم برای حضور 

در عرصه انتخابات انجام نمی دهد.
پزشکیان خاطرنشــان کرد: انتظار می رود که رسانه ها و 
جریانات سیاسی با فعالیت گسترده در جهت بخشیدن 

شور و نشاط سیاسی به کشور، وارد عمل شوند.

وزیرکشور:

درشهرهای کم جمعیت 
انتخابات، الکترونیکی است

نایب رییس مجلس:

صدا و سیما نسبت به انتخابات 
بی تفاوت عمل می کند

نماینده تبریز:

 آخوندی به مجلس 
بی حرمتی کرد

پورمحمدی خبر داد:

همکاری دولت در پرونده 
زنجانی

علیرضا بیگی نماینــده تبریز در مجلس، بــا بیان اینکه 
 وزیر راه و شهرســازی بایــد در قبال تصــادف ۲ قطار 
تبریز-مشــهد و سمنان-مشــهد به مردم و نمایندگان 
پاسخگو باشــد، گفت: در این حادثه دردناک حدود 50 
زائر امام رضا)ع( در آتش سوختند؛ اما وزیر هیچ پاسخی 
به ملت و نمایندگان نداد. این برای مردم داغدیده خیلی 
دردناک است. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره 
به عدم حضور آخوندی در نشست مشترک با نمایندگان 
متقاضی اســتیضاح در کمیســیون عمران در روز دهم 
بهمن گفت: وزیر، از نشست مشــترک اطالع داشت اما 
در کمیسیون حضور نیافت. وی با بیان اینکه جمع بندی 
کمیسیون عمران این بود که وزیر راه و شهرسازی نسبت 
به مجلس بی حرمتی کرد و گزارش خود مبنی بر اصرار 
نمایندگان بر اعالم وصول اســتیضاح را به هیئت رییسه 
تحویل داد، گفت:  متاسفانه وزیر در روز 11 بهمن ماه به 
هیئت رییسه، نامه ای نوشــته و اعالم کرده که به جلسه 
کمیسیون دعوت نشده است و تاسف بارتر اینکه هیئت 

رییسه مجلس نیز این ادعای غیرواقعی وزیر را پذیرفت.

حجت االســالم مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری 
صبح دیروز و در حاشیه جلسه هیئت دولت، با حضور در 
جمع خبرنگاران گفت: با توجه به در پیش بودن ایام عید، 
برنامه ای برای سازمان تعزیرات به منظور کنترل قیمت ها 
و کیفیت خدمات و گردشگری، کنترل قیمت اجناس و 
هتل ها داریم. وی افزود: به هر حال مردم نیاز دارند تا در 
ایام عید مراقبت ویژه ای شود که ان شاءا... آمادگی الزم را 

برای همراهی با شهروندان در ایام عید خواهیم داشت.
وزیر دادگســتری در ادامه گفت: در پرونده بابک زنجانی 
بیشــترین همکاری ها از ســوی دولت انجام شده؛ چه 
در سفرهایی که انجام شــد و چه در بازجویی ها و چه در 
تحقیقات میدانی، هم دستگاه اطالعاتی و هم بخش های 
دیگر دولت از جمله بانک مرکــزی و وزارت اقتصاد، برای 

همکاری اعالم آمادگی کامل کرده اند.
پورمحمدی تصریح کرد: در جلســات ســتاد مبارزه با 
مفاســد، قدردانی از اعضای قوه قضائیــه و دولت را برای 
همکاری در این پرونده شاهد هستیم؛ به هر حال پرونده 

پیچیده و سختی است.

جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی

میزان: خالــد الجارا... معاون وزیــر خارجه کویت 
گفته است: گفت و گو میان کشــورهای شورای 
همکاری خلیج فــارس با ایران، بــه رفع تنش در 

منطقه کمک می کند.
وی ضمن اســتقبال از گفت و گوی میان شورای 
همکاری خلیج فارس و ایران گفت: این گفت وگو 
به نفع ایران، کشــورهای خلیج فــارس و منطقه 

است.
معاون وزیر خارجه کویت افزود: این گفت و گو به 
شکل زیادی در کاهش تنش در منطقه از یمن تا 

سوریه و دیگر نقاط منطقه ما تاثیرگذار خواهد بود.

سردار سالمی جانشــین فرمانده کل سپاه با اشاره به 
اینکه حوادث اخیر نشــان داد که کودکان 5 ساله ما 
ژنرال های 5 ستاره هســتند، گفت: به احترام کودک 
5 ســاله ای که در فرودگاه های آمریکا مورد آزار قرار 
گرفت و دل شکسته شد، همه مردم کودکان 5 ساله 
خود را به صحنه بیاورند و همه در راهپیمایی شرکت 
کنیم. با شرکت در این راهپیمایی نشان دهیم که ملت 
همدل، یکپارچه، متحد، مقاوم، شجاع و تعقیب کننده 
آرمان ها و اهداف بزرگی هســتیم کــه از ۲۲ بهمن 
سال57 تا کنون، نهضت شکوهمند انقالبی ملت ایران 

را شکل داده است.

کویت، خواستار گفت وگوی اعراب با ایران شد کودکان 5 ساله خود را به راهپیمایی بیاوریم
جام نیوز: پایگاه صهیونیســتی دبکا فایل، با انتشار 
گزارشــی تحت عنوان »تصاویر ماهــواره ای آمریکا 
نشــان می دهد که ایران در روز انقالب اسالمی، یک 
ماهواره را به فضا پرتاب خواهد کرد«، به گمانه زنی در 
این رابطه پرداخته است.در این گزارش آمده است که 
»بر اساس تصاویر به دست آمده توسط ماهواره های 
جاسوسی آمریکا، ایران قصد دارد در سی و هشتمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، یک ماهواره را با 
ماهواره بر سفیر، به فضا پرتاب کند. به نظر می رسد 
پرتاب این ماهواره به فضا، روز بعد از سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی ایران یعنی 11 فوریه انجام شود.«

ایران؛ در آستانه یک اقدام جدید

بین الملل

روز سه شــنبه، مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و 
کارکنان نیروی هوایی و قــرارگاه پدافند هوایی ارتش نیز با 
اشــاره به اقدامات ترامپ رییس جمهور آمریکا بیان کردند 
که »ملت ایران در روز ۲۲ بهمن پاســخ اقدامات و تهدیدات 
او را خواهند داد«؛ همچنین ایشــان تاکیــد کردند: »مردم 
در روز ۲۲ بهمن با حضــور در خیابان ها جواب این حرف ها 
و تهدیدات را خواهند داد.« به گزارش ایســنا، ســران قوا، 
مسئوالن، شخصیت ها و فعاالن سیاسی، نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی و حقوق دانان نیز بر حضور مردم در مراسم 
راهپیمایی ۲۲ بهمن تاکید داشــته اند که  این راهپیمایی، 

اتحاد مردم را به دنیا ثابت می کند.
 حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی رییس جمهور 
کشورمان، پس از نشست سران قوا، همه مردم را به شرکت 
گســترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد و افزود: مردم 
ایران اسالمی با حضور گسترده خود در راهپیمایی ۲۲بهمن 
نشــان خواهند داد که با انقالب اســالمی، امام راحل)ره( و 

مقام معظم رهبری یک ارتباط ناگسستنی دارند.
 همچنین علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در 

این باره اظهار کرد: مردم ایران، عزت و راه صحیح استقالل و 
حاکمیت ملی را در سایه انقالب اسالمی می دانند و هر سال 
با شرکت گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این موضوع 

را به نمایش می گذارند.
 رییس قوه مقننه، با اشــاره به اینکه مردم با حضور پرشور 
خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال که یک جشن ملی برای 
ایران به شمار می آید، به اســتقامت، پایداری و امنیت کشور 
معنای جدیدی می دهند، تاکید کرد: حضور مردم، پاســخ 

گویایی به سخنان نادرست و برخی از لفاظی هاست.
 حجت االســالم و المســلمین آملی الریجانی رییس  قوه 
قضائیه نیز بــا تبریک و تهنیت به مناســبت فرا رســیدن 
سالگرد پیروزی انقالب اســالمی در ۲۲ بهمن سال 1۳57، 
تاکید کرد: برگزاری جلسه ســران قوا در آستانه ۲۲ بهمن 
را به فال نیــک می گیریم که پیــام آن، وحدت و هماهنگی 
سران قوا در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی و حل مشکالت 

مردم است.
 علی ادیانی نماینده مردم قائم شــهر نیــز راهپیمایی ۲۲ 
بهمن را وظیفه ملی خواند و در گفت وگو با ایســنا گفت که 

راهپیمایی ۲۲ بهمن، تضمین کننده اســتمرار خط انقالب 
و شهدای انقالب اســالمی اســت؛ انقالبی که با آموزه های 
اهل بیت، عصمت و طهارت گره خورده و حضور پر شــکوه 
ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، به نوعی تقویت اندیشه 
و آموزه های اهل بیت در سراســر دنیاســت. مردم با حضور 
در راهپیمایی ۲۲ بهمــن، این پیام را به دنیــا می دهند که 

همچنان ایستاده اند و راه انقالب ادامه دارد.
البتــه در این بیــن رییــس جمهور جدیــد آمریــکا نیز 
صحبت هایــی ناپختــه، غیرمنتظره، نســنجیده و خارج از 
روابط بین الملل مطرح کرده که نتیجه آن، چیزی جز ایجاد 
وحدت و انســجام ملی و تقویت صدای رساتر شعار مرگ بر 

آمریکا نخواهد بود.
 عبدالکریم حســین زاده نماینده مردم نقده و اشــنویه و 
نایــب رییس فراکســیون امید مجلس اظهــار کرد: حضور 
آگاهانه مــردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، از یک ســو تجدید 
میثاق با باورها و آرمان های انقالب اســالمی و از سوی دیگر 

پاسخی محکم به خصومت ها و خشونت های دشمنان است.
 محمدرضا منصوری نماینده ســاوه هم بــا تاکید بر اینکه 
حضور آگاهانه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، موجب تقویت 
روحیه وحدت داخلی و همگرایی بخش زیــادی از ایرانیان 
خارج از کشــور می شــود،  گفت: قطعا مردم ایران پرشورتر 
و با شکوه تر از ســال های گذشــته در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
حضور خواهند یافت. عزت و کرامت مردم ایران در سطحی 
است که سیاست ها و رفتارهای ترامپ خدشه ای به آن وارد 
نمی کند. حضور آگاهانــه مردم در راهپیمایــی ۲۲ بهمن 
موجب تقویت روحیه وحدت داخلی و ایســتادگی بیش از 
پیش مردم در برابر سیاست های خصمانه سران کشورهای 

استکباری می شود.
 حجت االســالم والمسلمین ســید ناصر موسوی الرگانی 
نماینــده فالورجان در مجلس، با اشــاره بــه هم زمانی ایام 
دهه فجر انقالب اســالمی با واکنش های مســئولین جدید 
آمریکایی علیه مســلمانان و مردم ایران گفت:  هدف اصلی 
آمریکا، ایجاد فشار و مشکل برای ایران و هم پیمانانش است 
و اضافــه کردن نام برخی دیگر از کشــورها به لیســت منع 
ورود به آمریکا به بهانه تروریســم، یک دروغ  جدید از سوی 

آمریکاست.
 محمود صادقــی نماینده مردم تهــران در مجلس، با بیان 
اینکه مــردم برای پاسداشــت آرمان های انقــالب، حضور 
گســترده ای در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهند داشت، گفت: 
با توجه به تهدیدهایی که در ســطح منطقه ای و بین المللی 
وجود دارد، این حضــور می تواند نقــش بازدارنده ای برای 

مقابله با تهدیدهای خارجی داشته باشد.
 عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز با تاکید 
بر اینکه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن امســال، مهر تایید 
دیگری از ســوی مردم بر حقانیت نظام جمهوری اســالمی 
ایران اســت، اظهار کرد: ۲۲ بهمن پاســخی بــه تاریکی ها 
و ظلماتی بود که بیش از 50 ســال توســط رژیم پهلوی بر 
مردم اعمال می شد. مردم مسلمان ما جز آزادی، استقالل و 
حکومت اسالمی، چیز دیگری نمی خواستند؛ دقیقا مطابق 

با شعاری که مردم در گوشه و کنار کشور سر می دادند.

حضور آگاهانه 
مردم در راهپیمایی 

22 بهمن موجب 
تقویت روحیه 

وحدت داخلی و 
ایستادگی بیش 
از پیش مردم در 

برابر سیاست های 
خصمانه سران 

کشورهای 
استکباری می شود

22بهمن سال جاری،  سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضور گسترده مردم برگزار می شود و این در حالی 
است که طی این ســال ها،  تهدیدها،  تحریم ها و حتی فرصت هایی پیش روی جمهوری اسالمی قرار داشته است؛ نمونه 

روشن این مسئله، حرف ها و اقدامات اخیر رییس جمهور  آمریکا در برابر افکار عمومی است.

اردوغان:

 آمریکا کمک به نیروهای ُکرد 
سوریه را متوقف کند

شکایت از نتانیاهو در آمریکا

رســانه های ترکیه گــزارش دادند کــه رجب طیب 
اردوغــان در گفت و گوی تلفنی با همتــای آمریکایی 
خود، از دونالد ترامپ خواســته اســت که واشنگتن 

حمایت از نیروهای ُکرد سوریه را متوقف کند.
اردوغان همچنین خواستار حمایت آمریکا از مقابله با 

گروه فتح ا... گولن شده است.
رؤســای جمهور ترکیــه و آمریکا، همچنین بر ســر 
همکاری نظامی در عملیات در شــهرهای رقه و الباب 

سوریه به توافق رسیدند.
دونالــد ترامپ نیــز در گفــت و گو بــا »رجب طیب 
اردوغان«، بــر پشــتیبانی دولت آمریــکا از ترکیه و 

افزایش همکاری بین دو کشور تاکید کرد.
»رویتــرز« بــه نقــل از بیانیــه کاخ ســفید درباره 
گفت وگوی تلفنــی دونالد ترامپ و اردوغان نوشــت 
که رییس جمهــور آمریکا به همتــای ترکیه ای خود 
وعده داد کــه از آنکارا به عنوان یــک متحد راهبردی 

و هم پیمانی در سازمان »ناتو« پشتیبانی خواهد کرد.

دادگاهی در آمریکا، از نخســت وزیر و چند مقام رژیم 
صهیونیستی به سبب ارتکاب جنایت های جنگی علیه 

فلسطینی ها شکایت کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی العهد، دادگاهی در واشنگتن، 
از نخست وزیر و شماری از مقامات رژیم صهیونیستی به 
سبب جنایت های جنگی ضد مردم فلسطین و حمایت 

مالی از شهرک سازی ها شکایت کرده است.
العهد به نقل از کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیســتی 
نوشــت: دادگاهی در واشــنگتن از بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، درخصوص جنایت های 
جنگی وی علیه مردم فلســطین و همچنین شماری 
دیگــر از سیاســتمداران صهیونیســت و برخــی از 
نزدیکان دولت دونالد ترامپ، رییــس جمهور آمریکا، 
شــکایت کرده اســت. این افراد به حمایت اقتصادی از 
شهرک ســازی ها در کرانه باختــری رود اردن متهم 
هستند. کانال 10 رژیم صهیونیستی افزود: این دادگاه 
همچنین عالوه بر بنیامین نتانیاهو، از آویگدور لیبرمن، 
وزیر جنگ و تزیپی لیونی، وزیر امور خارجه پیشین این 

رژیم، دادخواهی کرده است.

فردا همه می آیند؛

38 سال ایستادگی 

روحانی در دیدار با وزیران خارجه و نفت ونزوئال:

ایران عالقه مند به تعمیق روابط با 
کشورهای آمریکای التین است

عراقچی در مسکو:

 به ادامه اجرای توافق هسته ای 
متعهدیم

حجت االســالم و المســلمین حســن روحانی دیــروز در دیدار با 
خانم»دلسی رودریگز« و »نلســون پابلو مارتینز« وزیران خارجه و 
نفت ونزوئال ، با بیان اینکه توان اجماع ســازی آمریکا در جهان از هر 
زمان دیگری کمتر شــده اســت، به ضرورت نقش آفرینی جنبش 
غیرمتعهدها اشــاره کرد و گفت: همه اعضای جنبش غیرمتعهدها 
باید دست در دست یکدیگر، برای ایفای نقش فعال تر این سازمان در 

مسائل منطقه ای و بین المللی تالش کنند.
وی توســعه روابط با کشــورهای آمریکای التین را برای جمهوری 
اسالمی ایران حائز اهمیت دانست و اظهارداشت: تهران عالقه مند به 
گسترش و تعمیق روابط با کشورهای آمریکای التین از جمله ونزوئال 

در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. 
وزیر خارجــه ونزوئال نیــز در ایــن دیدار بــا تقدیم پیــام کتبی 
رییس جمهوری کشورش به دکتر روحانی، اظهارداشت که کاراکاس 

مصمم است روابط خود را در همه عرصه ها با تهران عمق بخشد. 

سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه  ایران که به مسکو سفر 
کرده اســت، دیروز در دیدار با سرگئی ریابکوف همتای روس خود با 
تاکید بر اینکه ایران به ادامه اجرای توافق هسته ای متعهد است، گفت: 
تهران به دنبال این است که دیدگاه ها درباره چالش های پیش روی 

کنونی در اجرای این توافق را تبادل و درباره آنها رایزنی کند.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور روســیه نیز در آغاز دیدار خود با 
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در مسکو گفت: برنامه 
جامع اقدام مشترک)برجام( یک مسئله مهم در دیدار ما و عنصری 
ثبات بخش در روابط بین المللی است. وی افزود: عالوه  بر این، ما این 

دیدار را فرصتی برای افزایش رایزنی های دوجانبه می بینیم.
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پیشنهاد سردبیر:
وام ازدواج 35 تا 80 میلیون تومان می شود

يادداشت ويژه

ایســنا: اولین خشــکی زاینده رود را از یــاد نمی بریم. 
ســال آبی 78-79، همزمان با اولین دســت درازی به 
بزرگ ترین رود دائمی مرکز ایران زمین)!(همان سال ها 
که قرار شد از طریق خط لوله ای عظیم آب به یزد انتقال 
یابد و برای جبران جای خالــی میلیون ها مترمکعب در 
سال، ابتدا تونل ســوم کوهرنگ افتتاح شــود، آب را به 
زاینده رود بحرانی برســاند و بعد از آن آب برای شــرب 
شهر یزد منتقل شــود.اکنون از آن روزها نزدیک به 17 
سال گذشته و در شاهکاری مدیریتی! نه تنها تونل سوم 
کوهرنگ بعد از این همه سال افتتاح نشده است که طی 
تمام این 17 سال، خط لوله یزد با تمام قوا مشغول مکش 
آب زاینده رودی بوده که کشــاورزان اصفهانی برای سه 
هفته دیدنش یک سال باید چشــم به راه باشند!جالب 
آنکه آبی که قرار بود برای شرب شهر یزد انتقال یابد، از 
گلخانه ها، کشاورزی و صنعت آن استان نیز سر درآورد! 
در دولت نهم و دهم، اجرای طرح های عظیم کشاورزی و 
باغداری در استان چهارمحال و بختیاری و سخن مشهور 
محمود احمدی نژاد در ســفر به شهرکرد که قانون چند 
هزار ساله حقابه ها را زیر پا نهاد و گفت:»زاینده رود مال 
شماســت! هر چه می خواهید بردارید!« تیر خالصی بر 
پیکر رو به مرگ این رود دائمی بود.پمپ های عظیم یکی 
پس از دیگری تاسیس شدند و آب زاینده رود به باغ های 
وسیع تازه احداث شده منتقل شد! دقیقا از همان زمان 
تا به اکنون دیگر از زاینده رود در مناطق گســترده ای از 
اصفهان خبری نیســت و کشــاورزی و حیات گیاهی- 
جانوری استان اصفهان چنان ضربه ای خورد که قرن ها 
جبرانش زمان خواهد برد؛ اما شــاهکارهای مدیریتی به 
اینجا ختم نمی شــود! قرار است حجم عظیمی در سال، 
اضافه بر برداشت های شگفت انگیز استان چهارمحال و 
بختیاری از زاینده رود توسط پروژه ضد محیط زیستی 
بن - بروجن به این استان منتقل شود. این پروژه کامال 
چراغ خاموش در ســه شــیفت کاری در حال پیشروی 
است! مجوز زیست محیطی ندارد و نقض قانون و خالف 
مصوبات شورای عالی آب می باشد که بارگذاری اضافی 
در حوضه بحــران زده زاینده رود را ممنــوع کرده بود! 
سوال اینجاست که چرا مسئوالن اصفهانی در برابر این 
پروژه عجیب سکوت کرده اند؟جالب است بدانید امسال 
میزان بارش ها در سرشــاخه های زاینده رود طی چند 
سال گذشته بی سابقه بوده است. سوال اساسی اینکه این 
حجم عظیم از آب کجا رفته اســت؟! چرا سال های دهه 
هفتاد و هشتاد با حجم بارشــی به مراتب کمتر، میزانی 

بیشتر آب پشت سد جمع می شد؟!

 زاينده رود قسطی
 با بهره چند درصد؟!

نگاه روز

به گــزارش ایمنا، طــی روزهای گذشــته رییس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشــتی از توزیع جوجه یک روزه 
با قیمت 17۳۰ تومان میان تولیدکنندگان خبر داد. محمد 
یوسفی با اشــاره به وضعیت قیمت و بازار جوجه یک روزه 
گفته بود: براساس تفاهمی که میان تولیدکنندگان جوجه 
یک روزه و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور انجام 
شده، انجمن جوجه یک روزه، میزان محدودی جوجه یک 
روزه را به قیمت 17۰۰ تومان در اختیار اتحادیه سراسری 
قرار داده اســت. وی ادامه داد: این اتحادیه نیز جوجه ها را 
با نــرخ 17۳۰ تومان در اختیار اتحادیه های اســتانی قرار 
می دهــد و اتحادیه های مذکور هــم جوجه های یک روزه 
را میان مرغداران اســتان توزیع می کنند. رییس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشــور قیمت جوجه یک 
روزه در بــازار آزاد را بین ۲۳۰۰ تــا ۲۴۰۰ تومان عنوان و 
اضافه کــرد: قیمت جوجه یــک روزه حداکثــر 1۰ تا 1۵ 
اسفند ماه در حدود فعلی خواهد ماند و بعد از آن با کاهش 
نرخ ها مواجه خواهیم بود چرا که اکنون تقاضا برای جوجه 

یک روزه زیاد بوده و باعث باال رفتن قیمت ها شده است.
 عدم توزيع جوجه يک روزه از 15 دی در اصفهان

در همین راســتا برای اطالع از نحوه توزیع جوجه یک روزه 

ارزان قیمت در اســتان اصفهان بهرام پاکــزاد در گفت و 
گو با خبرنگار ایمنا بــا بیان اینکــه از 1۵ دی ماه تاکنون 
هیچ گونه جوجه یک روزه با قیمت 17۰۰ تومان در استان 
اصفهان توزیع نشده اســت، اظهار داشــت: شرکت های 
مرغ مــادر طی برگزاری جلســه ای با اتحادیه سراســری 
توافق کرده بودند که جوجه یــک روزه با قیمت 17۰۰ تا 
18۰۰ تومان در اختیار مرغداری هــا بگذارند، اما به توافق 
خود تاکنون عمــل نکرده اند. وی افــزود: انجمن صنفی و 
اتحادیه اســتان اصفهان قیمت جوجه یک روزه را در طول 
سال 1۲۰۰ تومان برآورد کرده اند که این نرخ سود خوبی 
را عاید مرغداری هــا می کند.رییس اتحادیــه مرغداران 
اســتان اصفهان ادامه داد: اتحادیه اصفهان به شرکت های 
مرغ مــادر اعالم کرده آماده بســتن قرارداد اســت که در 
طول ســال جوجه یک روزه با کیفیت و نرخ 1۲۰۰ تومان 
خریداری کند. وی با انتقاد از اینکه اکنون جوجه یک روزه 
با قیمت ۲6۰۰ تومان هم فروخته می شود، تاکید کرد: این 
مصداق گران  فروشی است؛ اکنون مرغدار برای تهیه جوجه 
یک روزه با مراجعه به نمایندگان و واســطه ها، جوجه را با 
قیمت های مختلف خریداری می کنــد. پاکزاد عدم صدور 
فاکتور را یکــی دیگر از خالف های شــرکت ها بیان کرد و 

گفت: از این شرکت ها درخواست فاکتور کرده ایم و حتی از 
طریق تعزیزات، به صنعت و معدن اصفهان نامه نوشته ایم و 
توافقی هم انجام شده، اما آنها پایبند به آن نبوده اند. وی با 
ابراز تاسف از اینکه تاکنون حتی یک عدد جوجه یک روزه 
با نرخ 17۰۰ تومان در اســتان اصفهان توزیع نشده است، 
یادآور شــد: اتحادیه مرغداران و انجمن اصفهان براساس 
کار کارشناســی قیمت مرغ را 1۲۰۰ تومان برآورد کرده و 
توزیع جوجه یک روزه با بهای 17۰۰ از سوی شرکت های 

مرغ مادر اکنون ۵۰۰ تومان هم گران تر است.
لزوم پرداخت پول مازاد جوجــه يک روزه به 

مرغداران
رییس اتحادیه مرغداران اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
شرکت ها با توزیع جوجه یک روزه از 17۰۰ تا ۲6۰۰ تومان 
بین مرغداران حــدود 9۰۰ تومان اضافه بــر قیمت های 
واقعی از آنها دریافــت کرده اند و باید پول مــازادی که از 

تولیدکنندگان مرغ گوشتی اتخاذ شده، بازگردانده شود.
وی ادامه داد: در همین راستا شکایت کرده ایم که شرکت ها 
و افرادی که نمایندگان فروش آنها هستند با پیگیری های 
الزم پول مازاد مرغدارها را بدهند و همچنین قرار اســت 
صنعت و معدن و تعزیرات در اســتان هــم پیگیری کند. 
پاکزاد با بیان اینکه قیمت باالی جوجه یک روزه هزینه های 
تولید را افزایــش می دهد، گفت: از متولــی تولید، وزارت 
جهاد کشاورزی و ســازمان های جهادکشاورزی در استان 
انتظار می رود که به منظور جلوگیری از تضرر مرغداری ها، 
وارد شوند و دست ســودجویان را برای حمایت از تولیدات 
کوتاه کننــد. وی با تاکید بر اینکه پشــت ایــن اقدامات 
انحصار طلبی است، اظهار داشــت: افراد معدودی در صدد 
هســتند انحصار مرغ کشور را در دســت بگیرند و صنعت 
خرد مالکیت مرغداری را بــر زمین بکوبند. رییس اتحادیه 
مرغداران استان اصفهان خاطر نشــان کرد: وزارت جهاد 
کشاورزی در بسیاری از زمینه ها موفقیت های خوبی دارد 
به طوری که وزارت نمونه شــده، امــا در معاونت امور دام 
کشور عملکرد آنها بسیار ضعیف اســت. وی با بیان اینکه 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تاثیری در کمبود عرضه مرغ 
و افزایش قیمت آن در استان اصفهان نداشته است، گفت: 
نوســانات عرضه و تقاضا، قیمت مرغ در شب عید امسال را 
تعیین می کند.پاکزاد اظهار داشــت: در حال حاضر هیچ 
کمبودی در عرضه مــرغ به بازار نداریــم و مرغداری های 
اســتان اصفهــان در دی مــاه 1۰ میلیــون جوجه ریزی 

داشته اند.

 انجمن صنفی و 
اتحاديه استان اصفهان 
قیمت جوجه يک روزه 

را در طول سال 1200 
تومان برآورد کرده اند 
که اين نرخ سود خوبی 

را عايد مرغداری ها 
می کند

ريیس اتحاديه مرغداران استان اصفهان:

توزیعجوجهیکروزهارزانقیمتدراصفهانراتکذیبمیکنم

ريیس اتحاديه مرغداران اســتان اصفهان گفت: هیچ گونه جوجه يک روزه با قیمت 1700 تومان در اســتان 
اصفهان توزيع نشده و اين موضوع را تکذيب می کنم.

به گــزارش قدس آنالیــن، بهمن باقری 
تولیدکنندگان  انجمــن  رییــس 

ســویا گفت: نیاز بــازار داخلی 
۲/۵میلیــون تــن کنجالــه و 
سویاســت که در ایران بیش 
از ۲۰۰، ۳۰۰ هــزار تن تولید 
نمی شــود؛ لذا باید بقیه نیاز را 

از جاهای دیگــر تامین کرد.وی 
افزود: بعد از برجام تحرکات جدیدی 

مربوط به ســویا صورت گرفت و نمایندگانی بابت فروش سویا به 
ایران مراجعه کردند که البته این تاثیرات در حوزه بازرگانی بوده 
و باعث شده تا انتخاب های بیشــتری داشته باشیم؛ اما متاسفانه 
وضعیت کســب و کار و تولید داخل هیچ تغییری نکرده اســت.

رییس تولیدکنندگان پروتئین ســویا خاطرنشــان کرد: تعداد 
زیادی از کارخانه ها همچنان تعطیل اســت و تولید در شــرایط 
نامناســبی قرار دارد به طوری که یک ســوم کارخانه ها تعطیل 
شده و یک سوم دیگر تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود تولید دارند.

باقری خاطرنشان کرد: یک سوم مابقی کارخانه ها که همچنان به 
فعالیت خود ادامه می دهند تولیدشــان به اندازه ای پایین آمده 
که از دو شــیفت به یک شــیفت تقلیل یافته اند و فروششان نیز 
کاهش یافته است.رییس تولیدکنندگان سویا بیان داشت: یکی 
از بزرگ ترین کارخانه های صنعت ســویا که در اصفهان قرار دارد 
و از قدیمی ترین کارخانه های صنعت محســوب می شد کارخانه 
»پروتئین ایران« است که عالوه بر تولید سویا، سوسیس و کالباس 
نیز تولید می کرد؛ اما متاسفانه و به دلیل مشکالت، فعالیت خود 
را متوقف کرده و در حقیقت این کارخانه پس از سال ها تالش در 

این حوزه فعال تعطیل است.

قديمی ترين کارخانه تولید سويا و 
سوسیس و کالباس اصفهان تعطیل شد

معاون جوانان اتاق بازرگانی اصفهان از شناســایی ۵۳ چالش توســعه 
صادرات خبر داد و گفت: در سومین سمپوزیوم جوانان و ثروت آفرینی 
در اسفند ماه، چالش های پیش روی صادرات مورد بحث و بررسی قرار 

می گیرد.
امیر کشانی در پانزدهمین جلسه شــورای عالی جوانان اتاق بازرگانی 
اصفهان، تصریح کرد: ســمپوزیوم جوانان هر ســاله بــه یک موضوع 
تخصصی در حوزه جوانان فعال اقتصادی می پــردازد و در این دوره به 

چالش های پیش روی صادرکنندگان جوان می پردازد.
وی عدم ثبات قوانین، آشنا نبودن تجار با قوانین و اصول و قواعد تجارت 
بین الملل، نبود بسترها و زیر ســاخت هاي صادرات و  نوسانات نرخ ارز 
را از چالش های پیش روی توسعه صادرات برشمرد و گفت:  نبود نقشه 

راه برای تقویت صادرات استان از مهم ترین چالش های پیش رو است.

اصغر زارعان دســتیار ویژه رییس ســازمان انرژی اتمی در حاشیه ورود 
چهارمین محموله کیک زرد به اصفهــان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
با توجه به مذاکرات هســته ای ایران با 1+۵، ۲۳۰ تن کیک زرد را قبل از 
برجام تحویل گرفتیم و محموله 1۴9 تنی که آخرین محموله آن به کشور 
وارد شد مربوط به بعد از اجرای برجام اســت که در ایام دهه فجر آن را به 
طور کامل تحویل می گیریم. وی گفت: ایــن محموله در چهار مرحله به 

دلیل وزن باالی آن به کشور منتقل شد.
این مقام ســازمان انرژی اتمی گفت که در حــوزه تجارت هر کیلو کیک 
زرد معادل 9۰ دالر است.وی درباره اجرای برجام در دولت جدید آمریکا 
تصریح کرد: در این حوزه دولت آمریکا تعهداتی داده اســت و هر دولتی 
متعهد به اجرای تعهداتش است و طبیعی است که ترامپ هم به این تعهد 

باید پایبند باشد.

معاون جوانان اتاق بازرگانی اصفهان:

53 چالش توسعه صادرات 
شناسايی شده است

در حاشیه ورود محموله کیک زرد به اصفهان؛

ترامپ بايد به برجام
متعهد باشد

 مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهــر ایران از طــرح جدید ایــن بانک برای 
 تســریع در امــور ازدواج جوانــان خبــر داد و گفــت: در این طرح به شــرط

 سپرده گذاری، تســهیالت قرض الحسنه تا ســقف 8۰ میلیون تومان پرداخت 
می شود.

مرتضی اکبری در جمع خبرنگاران با تشــریح عملکرد بانک قرض الحسنه مهر 
ایران از طرح جدید این بانک برای تســریع در امور ازدواج جوانان گفت: در این 
طرح افراد با پیش بینی زمان ازدواج در بانک افتتاح حســاب کرده و با کســب 
امتیاز بعد از چند ســال بین ۳۵ تا 8۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت 

می کنند.
وی با تاکید براینکه حداقل و حداکثری برای میزان سپرده گذاری تعیین نشده 
است، گفت: امتیاز مشتریان براساس رســوب حساب  آنها محاسبه شده و طبق 

آن سقف تسهیالت ازدواج مشخص می شود.
 مدیرعامــل بانک قــرض الحســنه مهــر ایــران ادامــه داد: در طــرح اول،
  وام ازدواج با احتساب رسوب ماهانه محاســبه می شود ۳۵تا ۴۵ میلیون تومان

 وام قرض الحسنه با سود ۴ درصد به مشتری پرداخت می شود.
 وی در خصوص جزئیات مشــخص درباره کف و سقف ســپرده گذاری در این 
 طرح بــرای دریافت وام ازدواج، افزود: هنوز کف و ســقفی مشــخص نشــده
  و امتیازگیری براساس رســوب حساب اســت.مدیرعامل بانک قرض الحسنه

  مهر ادامه داد: در این طرح مشــتری مــی تواند ماهانه فرضــا مبلغ ۲۰۰ هزار 
تومان سپرده گذاری و بعد از مدت زمان مشخصی وام را دریافت کند. 

در گزارش اخیر Isqi، این شرکت بازرســی به عملکردهای منفی خودروهای 
تولیدی دی ماه پرداخته کــه از میان ۵1 مدل خــودروی تولیدی، 19 مدل 
خودرو با مشکل نفوذ آب مواجه هستند. شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران، آخرین گزارش خود از ســطح کیفی تولید خودروهای سبک و سنگین 
در دی ماه ســال جاری را منتشــر کرده که در آخرین به روز رســانی خود به 
عملکردهای منفی که در ســطح کیفی تولید تاثیرگذار بوده، پرداخته است.

در این میان ISQI توجه ویژه ای به میزان نفوذ آب به داخل خودروهای تولید 
داخلی داشته و از میان ۳۳ مدل خودروی سبک سواری 8 مدل خودرو با نفوذ 
آب مواجه هستند. نکته قابل توجه آن است که یک خودرو در رده قیمتی ۵۰ تا 
7۵ میلیون، دو مدل خودرو در رده قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان دچار نفوذ 
آب هستند و مابقی مدل هایی که با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند در 
رده کمتر از ۲۵ میلیون تومان قرار دارند. در رده ســواری های سبک وانت، از 
میان 8 مدل خــودروی تولیدی ۵ مدل خودروی تولیدی دی ماه، با مشــکل 
نفوذ آب مواجه هســتند که کیفیت این خودروها همچون رقیبان ســواری 
خود، تک ستاره اســت؛ اما در مجموع خودروهای MVM550، سمند تبریز، 
تیبا، ســایپا1۳1، 1۳۲، 111 سایپا 1۳1 در گروه ســواری با مشکل نفوذ آب 
مواجه هستند و از سوی دیگر در بخش وانت، وانت کارا تک کابین، وانت مزدا 
دوکابین، کارا دو کابین، دیزل زامیاد و نیســان دوگانه سوز  همراه با کامیونت 
ایســوزو، کامیونت الوند، کامیون ایســوزو FVR، کامیون بنز و کشنده بنز با 

مشکل نفوذ آب دست و پنجه نرم می کنند.

مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران:

وام ازدواج 35 تا 80 میلیون تومان می شود
مشکل نفوذ آب جدی است؛

کدام خودروها را نبايد کارواش برد؟ 

سوژهخودروخبر

خودروی جديد می آيد؛

»SP100« خودروی بومی جديد سايپا
SP100 خودروی ملی جدید سایپاست که سال آینده توسط این شرکت 
تولید و به بازار ارائه می شود. ســایپا برای سال 1۳96 راه اندازی خط تولید 
و همچنین ســاخت خــودروی SP100 را در برنامــه دارد. SP100 از 
پلتفرم های کامال ایرانی است.بر اســاس گفته  مدیران گروه خودروسازی 
سایپا، خط خودروی جدید SP100 که هنوز نام تجاری آن مشخص نشده، 
از اوایل سال آینده )1۳96( در کارخانه  ســایپا مستقر خواهد شد تا تولید 
آزمایشــی آن در نیمه  دوم سال 96 آغاز شود.ســایپا به تازگی خط تولید 
برلیانس های خود را با خط تولید برلیانس در پارس خودرو ادغام کرده است 
تا بتواند آماده  تولید خودروی جدید SP100 شــود.محمد قربانی، معاون 
برنامه ریزی جامع گروه خودروسازی سایپا گفت: »در راستای برنامه های 
توسعه  محصول و ضرورت آماده سازی و تجهیز خط تولید محصول جدید 
SP100 با اســتانداردهای روز صنعت خودروسازی در شرکت سایپا، خط 
 SP100 برلیانس سایپا به شــرکت پارس خودرو منتقل شده است و خط
جایگزین آن خواهد شــد.« قربانی افزود: »محصول جدیــد SP100، از 
پلتفرم های جدید و کامال ایرانی شرکت سایپاست. استقرار خطوط تولید 
این خودرو اوایل ســال 1۳96 آغاز می شــود. تولید آزمایشی SP100 در 
نیمه  دوم ســال آینده آغاز می شود و پس از آن به ســرعت، تولید انبوه آن 
شروع خواهد شــد.« هنوز نام تجاری خودروی SP100 اعالم نشده و این 
خودرو با نام دیگری به بازار ارائه خواهد شد.ســایپا تاکنون سه خودروی 

بومی با نام های تیبا، تیبا ۲ و ساینا را به بازار عرضه کرده است.

مديرکل دامپزشکی استان 
اصفهان خبر داد:

خسارت بیش از 
60 میلیارد تومانی 
آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در اصفهان

مدیرکل دامپزشــکی اصفهان با بیان اینکه تا 
به امروز خســارت ها در حوزه آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان بیــش از 6۰ میلیــارد تومان در 
اســتان بوده، گفت: تاکنون شهرســتان های 
مختلفی درگیر این بیماری شــدند که شدت 
این بیماری در این شهرستان ها متفاوت است. 
شهرام موحدی در گفت وگو با فارس اظهار کرد: 
قطعا مبارزه با یک بیماری ویروســی با قدرت 
انتشار و راه های انتشار بسیار زیاد، اقدام بسیار 
مشکلی اســت. وی با بیان اینکه کار مبارزه با 

آنفلوانزای فــوق حاد پرندگان را دامپزشــکی 
استان اصفهان در رأس تمام ارگان ها در پیش 
گرفته، افزود: اداره دامپزشکی با اقدامات خود 
در نظر دارد تا بحث انتشار آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان را در اصفهان کنترل کند. وی تصریح 
کرد: انتظار ما این اســت که همه مردم به ویژه 
تولیدکنندگان در حوزه طیــور چه مرغداران، 
چه پرورش دهندگان بوقلمون، شترمرغ، کبک 
و بلدرچین اول از همه شــرایط زیستی مزرعه 
خود را به باالترین حد ممکن برســانند؛ هیچ 

شخصی اجازه ورود به آن مزرعه را نباید داشته 
باشد مگر اینکه دوش بگیرد و لباس های اولیه 
خود را از تن خارج کنــد.وی با بیان اینکه هیچ 
خودرویی در زمان کنتــرل نباید به مزرعه وارد 
و یا خارج شــود مگر اینکه در قبل و بعد ورود و 
خروج، خودرو به صورت کامل ضدعفونی شود، 
تاکید کرد: حداقل رفت  و آمدها به مزرعه باید 
اتفاق بیفتــد و هیچ پرنده آزاد پــروازی اعم از 
گنجشک و کالغ حق ورود به انبار طیور مزرعه 
را ندارد. موحدی با بیان اینکه مزرعه داران بایداز 

تجمع در مکان هایی ســایر پرورش دهندگان  
خودداری کنند گفت: بالفاصله پس از هرگونه 
تلفاتی از طیور باید تلفات معدوم شوند و از قرار 
دادن تلفات در اختیار ســگ، گربه، پرندگان و 
جوندگان دیگر خودداری کننــد؛ چرا که این 
حیوانات در صورتی که الشــه آلــوده مصرف 
کنند، باعث انتقال بیماری می شوند. وی ادامه 
داد: کلیه ورود و خروج مــواد مرغداری اعم از 
دان، کود مرغی، تخم مرغ و غیره باید با گواهی 

سالمت و با مجوز از دامپزشکی اتفاق بیفتد. 

قیمت انواع
ماشین ريش تراش در بازار

بازار

ES-LT50 - پاناسونیک

530،000
تومان

615،000
تومان

QG3322 - فیلیپس

150،000
تومان

155،000
تومان

براون - 3020

280،000
تومان

285،000
تومان

PR441AT - پرنسلی

50،000
تومان

55،000
تومان
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محققان عنوان می کنند زنان باردار از مصرف مقادیر زیاد شیرین بیان 
در طول بارداری پرهیز کنند.

در مطالعه محققان فنالندی، مشــخص شــد جوانانــی که در طول 
جنینی در معرض مقادیر باالی شیرین بیان در رحم قرار گرفته اند، در 
تست های استدالل شــناختی درمقایسه با دیگران عملکرد ضعیفی 
دارند. این اختالف بین افراد، تقریبا به انــدازه هفت نمره در IQ بود. 
همچنین طبق یافته محققان، افرادی که بیشــتر در دوره جنینی در 
معرض شــیرین بیان بوده اند، عملکرد کمتری در مهارت های اندازه 
گیری توانایی حافظه داشتند و همچنین دارای مشکالت بیشتری از 
نوع اختالل بیش فعالی بودند؛ همچنین در مورد دختران باعث بلوغ 
زودرس می شود. در این مطالعه، محققان دانشگاه هلسینکی فنالند، 
۳۷۸ نوجوان ۱۳ســاله ای را مقایســه کردند که مادران شان مقادیر 
زیاد یا کم شــیرین بیان را در طول بارداری مصرف کرده بود. منظور 
از مقادیر باال، مصرف بیش از ۵۰۰ میلی گــرم و منظور از مقدار کم، 
مصرف کمتر از ۲۴۹ میلی گرم گلیسیر ریزین )ترکیب اصلی موجود 
در شــیرین بیان( در هفته بود. ۵۰۰ میلی گرم گلیسیر ریزین معادل 
میانگین ۲۵۰ گرم شیرین بیان است. محققان توصیه می کنند زنان 
باردار یا زنانی که قصد بارداری دارند، باید از تاثیرات مضر محصوالت 
حاوی گلیسیر ریزین بر جنین آگاه باشند. در گذشته مشخص شده 
بود که گلیسیر ریزین، موجب باالرفتن فشــارخون و کوتاه تر شدن 
مدت بارداری در انسان می شــود، اما تاثیرات بلندمدت آن بر جنین 
قبال به اثبات نرسیده بود. معموال از شیرین بیان برای شیرین کردن 

محصوالت خوراکی استفاده می شود.

 طبق نتایج یک مطالعه، داروی ضد ســرطان موجب تشدید بازسازی 
ماهیچه صدمه دیده قلب می شــود. محققان بر این باورند که با یافته 
جدید می توانند به پیشگیری از نارســایی قلبی در آینده کمک کنند. 
بســیاری از بخش های بدن، نظیر ســلول های خونی و پوشش روده، 
به طورمداوم در طول زندگی خودشان را بازسازی می کنند. اما برخی از 
نواحی نظیر قلب، قادر به این کار نیست. به دلیل ناتوانی قلب در بازسازی 
خود، آسیب ناشی از حمله قلبی، موجب بروز صدمه دائمی و در نهایت، 
تضعیف جدی قلب و نارسایی قلبی می شود. محققان طی آزمایش یک 
عامل ضدسرطان موسوم به »پورکوپین«، دریافتند که این عامل، دارای 
عوارض منفی قابل پیش بینی در استخوان ها و موست. براساس نتایج 
اولیه، محققان در موش ها ســکته قلبی، ایجاد و سپس آنها را به وسیله 
بازدارنده پورکوپین درمان کردند. بعد از درمان، توانایی پمپاژ قلب آنها تا 

حدود دو برابر در مقایسه با حیوانات درمان نشده، بهبود یافته بود.

محققان فنالندی می گویند؛

 زنان باردار، از خوردن شیرین بیان 
پرهیز کنند

داروی سرطان، به بازسازی بافت قلب 
کمک می کند

دانستنیها

خواصخوراکیها

متوقف کردن 
فرآیندهای 
عامل پیری!

محققان، مطالعات جدیدی را در زمینه توســعه نشــان های زیستی 
چندحالته مجهز به هوش مصنوعی، برای تشــخیص پیری و وضعیت 
سالمتی و همچنین کند کردن یا متوقف ســاختن فرآیندهای عامل 
کاهش کارآیــی بدن در اثر افزایش ســن آغاز کردنــد. این تحقیقات 
بیــن موسســه Insilico Medicine در آمریکا و مرکز پزشــکی 
گیل متعلق بــه دانشــگاه Gachon واقع در کره آغاز شــده و هدف 
این همــکاری بلندمدت، توســعه نشــان های زیســتی چندحالته 
مجهز به هوش مصنوعی برای تشــخیص پیری و وضعیت ســالمتی 

و همچنین ُکند یا متوقف کــردن فرآیندهای عامــل کاهش کارآیی 
 بدن در اثر افزایش ســن اســت. به گــزارش یورک الرت، موسســه

Insilico Medicine مجموعه ای از محصوالت دارویی را با استفاده 
از فن آوری آموزش عمیق تولید کرده است که در سال ۲۰۱۷ میالدی به 
بازار عرضه می شوند و قرار است میزان کارآیی این محصوالت با استفاده 
از نشانگرهای زیستی اندازه گیری شود. این موسسه، اخیرا اسنادی را در 
نشریات معتبر منتشر کرده است که کاربردهای فن آوری آموزش عمیق 
را در اکتشاف داروها، توسعه نشانگرهای زیستی و تحقیقات مربوط به 

پیری نشان می دهند. موسســه Insilico Medicine یک شرکت 
بیوانفورماتیک اســت که در پردیس شرقی دانشگاه جان هاپکینز واقع 
در بالتیمور آمریکا قرار دارد. این موسسه، سایت های تحقیق و توسعه 
متعددی در بلژیک، روسیه و لهستان دارد و برنامه های کاری مختلفی 
به منظور اکتشاف داروهای موثر برای درمان ســرطان، پارکینسون و 
آلزایمر تعریف کرده اســت. مرکز پزشکی گیل در سال ۱۹۵۸ میالدی 
به عنوان بخشی از دانشگاه Gachon واقع در کره تاسیس شد و پس 

از حدود نیم قرن به یکی از مراکز اصلی پزشکی این کشور تبدیل شد.

پالنک با پای بلند شده
به حال شــنا درآمده، به صورتی که وزن شما روی بازوها 
قرار گرفته و انگشــتان پا و آرنج ها به صورت مستقیم زیر 
شــانه هایتان باشــد. بدن شــما باید حالتی خط مانند از 

گردن تا مچ پا داشته باشد. 
در ایــن موقعیت، بــدن خــود را محکم کــرده و یکی از 
پاهایتان را از سطح زمین باال ببرید. می توانید به مدت 6۰ 
الی ۹۰ ثانیه در این موقعیت بوده و سپس پاها را جابه جا 
کنید. )در صورت فشار زیاد، می توانید زمان آن را از 6۰ به 

۳۰ ثانیه در هر پا تغییر دهید.(
 پالنک با هر دوپای باال روی نیمکت

نوک انگشــتان پای خود را روی یک نیمکت تمرینی قرار 
داده و آرنجتان را روی زمین قرار دهید، وزن خود را روی 
بازوها و نوک انگشــتان پا قرار دهید؛ بــه طوری که آرنج 

دقیقا زیر شانه باشد. 
بدن باید فرم یک خــط صاف را از گردن تا مچ پا داشــته 
باشد، به این معنی که سر شما باید بدون زاویه در راستای 
گردن قرار داشــته باشــد. بدن خود را محکــم گرفته و 
۱۰ثانیه صبر کنید، سپس ۱۰ ثانیه استراحت کرده و این 
عمل را ۱۰ بار انجام دهید. پس از این مدت، شــاهد آب 

شدن شکم و بازو در یک هفته باشید.

 حرکت باال رفتن از صخره و توپ ثابت
دســت هایتان را کمی بازتر از عرض شانه روی توپ ثابت 
قرار داده و پاها را به حالت شــنا از عقب دراز کنید؛ حالت 
بدن باید مانند یک خط راست از گردن تا مچ پا باشد.پای 
راســت خود را از زمین برداشــته و به آرامی، تا و به سینه 
خود نزدیک کنید؛ ســپس آن را اندکی پایین بیاورید.این 
عمل را فقط یک  بار انجام دهید. حرکت را برای پای چپ 
نیز انجام داده تا جایی که هر پــا را ۱۰ الی ۱۲ بار حرکت 

داده باشید.

قرار دادن غذاهایی که باعث تقویت بینایی کودکان می شوند، 
در برنامه غذایی آنها، ضروری است. چشــم های کودکان با 
مصرف برخی از مواد مغذی و غذاها، بهبود می یابد و تقویت 
می شود.کمبود برخی از مواد مغذی خاص می تواند در آینده 
به کاهش بینایی و ضعیف شدن چشم ها منجر شود.  کودکان 
عالوه بر تغذیه، باید هر روز چشــم های خود را ورزش داده و 
برای مدت زمان طوالنی جلوی کامپیوتر ننشینند و به صفحه 
آن چشم ندوزند. برای برطرف شدن خستگی چشم ها، مدتی 
آنها را بسته نگاه دارند. همه این موارد به تقویت چشم ها کمک 
می کنند ولی از همه مهم تر، مصرف مواد غذایی مفید در این 

رابطه است.
سبزیجات سبز برای تقویت چشم

سبزیجات سبز مثل اســفناج، بروکلی، کاهو و کلم، همگی 
سرشــار از ویتامین های C ،A و کلســیم بــوده و تمام این 
ویتامین ها برای تقویت بینایی بســیار مفیدند. اسفناج را به 
صورت ساندویچ به کودک خود بدهید یا اینکه داخل ماست 
بریزید. با بروکلی و ســایر ســبزیجات می توانید سوپ های 
خوشــمزه درســت کنید. عالوه بر این، در انواع ساالدها نیز 
می توانید از این سبزیجات استفاده کنید. حتما هرچه زودتر 
این سبزیجات را به برنامه غذایی کودک تان اضافه کنید. توجه 
داشته باشید که زمان پخت این سبزی ها نباید زیاد شود؛ چرا 

که بخشی از مواد مغذی خود را از دست می دهند.
سایر سبزیجات مفید برای چشم

سبزیجات دیگری نیز هستند که برای تقویت بینایی بسیار 
مفیدند، مثال هویــج؛ چرا که حاوی بتا کاروتــن بوده و برای 
شبکیه چشم خوب اســت و از چشــم ها در برابر اشعه های 
زیان بار خورشــید محافظت می کند. از هویج در ســاالدها، 
پاستا، سوپ ها و به صورت آب پز و یا خام استفاده کنید. هویج 
را می توانید به صورت پوره نیز مصرف کنید و در ســاندویچ 

کودک تان قرار دهید.

حرکت های  ورزشی برای داشتن شکمی صاف

مطالعات نشــان می دهد میزان سدیم پوســت، با بزرگ شدن 
و ضخیم شدن ناحیه مشــخصی از قلب یعنی بطن چپ مرتبط 
است. معموال مصرف ســدیم از طریق آزمایش ادرار اندازه گیری 
می شود، اما در این مطالعه محققان بر این باور که عضالت و سایر 
بافت های بدن ســدیم را ذخیره می کنند، تکیه کرده و پوســت 
ماهیچه ساق پای شرکت کنندگان و اندازه و حجم بطن چپ شان 

را بررسی کردند.
طبق این یافته ها، آن دســته از بیماران کــه دارای میزان باالی 
سدیمی در پوست  خود هستند، در صورت اقدام به کاهش مصرف 

میزان سدیم، با بهبود مشکالت قلبی خود روبه رو می شوند.
ضخیم شدن و بزرگ شدن بطن چپ، در افراد مبتال به فشارخون 
باال روی می دهد و فرد را در معرض ریسک باالی حمله قلبی قرار 
می دهد. مصرف باالی سدیم، با فشــارخون باال و بیماری قلبی 

مرتبط است.

 DNA تیمــی از محققان بین المللــی، ۸۳ تغییر جدیــد را در
شناسایی کرده اند که عالوه بر مرتبط بودن با تعیین قد انسان، 
به پیش بینی ریســک بروز برخی از اختالالت رشــد نیز کمک 
می کند. اندازه قد عمدتا از طریق اطالعات کدگذاری شده روی 
DNA انسان تعیین می شود؛ کودکان دارای والدین بلندقامت، 

قد بلندتر و کودکانی با والدین کوتاه قامت، قد کوتاه تری دارند.
گیلومه لتر، سرپرســت تیم تحقیق از موسســه قلب مونترال 
کانادا، در این باره می گوید: »از بین این ۸۳ تغییر ژنی، برخی بر 

قد افراد بزرگسال تا بیش از cm ۲ تاثیر می گذارند.«
تاکنون صدها تغییر DNA تاثیرگذار بر قد شناسایی شده است؛ 
اما این تغییرات متداول DNA تا کمتر از یــک میلی متر بر قد 
تاثیر می گذارند. اما مطالعه جدید نشــان مــی دهد تغییرات 
جدیــد در DNA که غیرمتداول یا نادر هســتند، بــر قد فرد تا 

۲سانتی متر تاثیر می گذارند.

شوری پوست، نشانه بیماری 
قلبی است

شناسایی ۸۳ تغییر جدید 
DNA تاثیرگذار بر قد

تغذیه برای تقویت بینایی کودکان

سالمتکودکورزشدرمانی

اخباریادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

شوری پوست نشانه بیماری قلبی است

مطالعه جدیــد روی میمون ها نشــان می دهد یــک رژیم غذایی 
کم کالری، به افزایش طول عمر میمون ها و زندگی سالم تر آنها کمک 
می کند.  قبال تیم های تحقیقاتی از دانشگاه ویسکانسین-مدیسون و 
موسسه ملی پیری آمریکا، مطالعات جداگانه ای در مورد تاثیر رژیم 
غذایی کم کالری بر میمون هــا انجام دادند. تیم تحقیق دانشــگاه 
ویسکانسین-مدیســون در ســال ۲۰۰۹ دریافت کــه رژیم غذایی 
کم کالری، فواید متعددی در بقا و کاهش نرخ ابتال به سرطان، بیماری 
قلبی و مقاومت انســولین در میمون ها دارد. در عین حال در مطالعه 
۲۰۱۲ موسه ملی پیری آمریکا، مشخص شد که محدودکردن کالری 
مصرفی، موجب بهبود ســالمت می شــود؛ اما در افزایش طول عمر 
تاثیری ندارد. بعد از این نتایج، ایــن دو تیم تحقیق درصدد همکاری 
باهم برآمده و یافته های هر دو مطالعه را بررســی کردند. محققان به 
این نتیجه رسیدند که رژیم غذایی کم کالری، به عمر طوالنی و زندگی 
سالم تر میمون ها کمک می کند؛ اما سن، رژیم غذایی و جنسیت باید 
همگی در تشخیص فواید کامل مصرف کالری کم در نظر گرفته شوند. 
محققان با بررســی محدودیت مصرف کالری در هر سن، دریافتند 
که محدودیت کالری فقط برای میمون های مســن تر سودمند بود. 
همچنین این تیم تحقیق پــی برد که میمون های مــاده، کمتر در 
معرض تاثیرات بد چربی اضافی در مقایســه با میمون های نر بودند. 

محققان معتقدند نتایج این تحقیقات، به انسان ها نیز قابل بسط است.

 برخی از مسائل در ذهن ما جا افتاده اســت و آنقدر در روح و روان ما 
ریشــه کرده که فکر جایگزینی برای آن تصور نمــی کنیم. یکی از 
این مسائل این اســت که همه ما فکر می کنیم شیمی درمانی تنها 
درمان سرطان اســت و تنها راه انتخابی همه افراد سرطانی، شیمی 
درمانی اســت. تصور همه ما از افراد مبتال به ســرطان، فردی بدون 
موست. درصورتی که این بی مو شــدن، تنها یکی از عوارض جانبی 

شیمی درمانی است، نه سرطان!
با این حال برخی از پزشــکان به مبارزه با این درمان سنتی و دیرینه 
پرداخته و معتقدند که شیمی درمانی تنها راه درمان سرطان نیست 
و عوارضش برای بیماران بیش از فواید آن است. یکی از این مخالفین 
دکتر Hardin B. Jones است. او می گوید در مطالعاتش به طور 
قطع ثابت شده است که قربانیان سرطان که روند درمانی را در پیش 
نمی گیرند، چهار برابر بیشتر از افرادی که تحت درمان قرار می گیرند 
زندگی می کنند. بیمارانی که از درمان ســرطان خودداری می کنند 
به طور متوســط ۱۲/۵ ســال و بیمارانی که تن به درمان و جراحی 
می دهند، فقط سه سال زندگی می کنند. در واقع می توان گفت که 
مضرات جراحی ها و درمان های ســرطان بیش از فواید آنهاست. در 
یک تحقیق ثابت شده اســت که قربانیان سرطان که شیمی درمانی 
نمی کنند، چهار برابر بیشتر از افرادی که تحت درمان قرار می گیرند 
زندگی می کنند. شاید اظهارات ایشــان کمی افراطی به نظر برسد 
اما اگر نگاهی به بیماران ســرطانی تحت شــیمی درمانی بیندازیم، 
حرف های او را تــا حدی درک و حتی قبول می کنیم. متاســفانه در 
شیمی درمانی، سلول های ســالم نیز به همراه سلول های سرطانی 
آسیب می بینند و این یعنی اینکه بدن مجبور است با مشکالت دیگری 
بجز سرطان نیز دست و پنجه نرم کند. حتی او تا جایی پیش می رود 
که می گوید خیلی از پزشکان، شیمی درمانی را به خاطر پولی که از 

این کار عایدشان می شود، برای بیماران تجویز می کنند!
اما مسئله این است که آیا افرادی که درگیر و قربانی سرطان هستند، 
می توانند از درمان خودداری کرده و از درمــان های طبیعی در این 
زمینه استفاده کنند؟ ریسک این قضیه را چطور می توان توجیه کرد؟!

عمر طوالنی با مصرف چه میزان کالری 
امکان پذیر است؟!

آیا شیمی درمانی عامل مرگ بسیاری 
از بیماران سرطانی است؟!

بدن ما عــالوه بر اینکــه به واســطه حــواس پنجگانه 
محرک های فیزیکــی را دریافت می کنــد، تحت تاثیر 
احساسات و عواطف ما نیز قرار می گیرد و با وجود اینکه 
به نظر می رسد این احساسات هیچ تاثیر فیزیکی ندارند، 
باعث ایجاد واکنش هایی می شــوند که برخی از ارگان ها 

را تحریک و یا تضعیف می کند.
این روند سالم و طبیعی اســت. اما زمانی که احساسات 
منفی به طور مداوم بر بدن تحمیل می شــوند، سالمت 
اندام ها به خطر افتاده و در برابر بیماری ها آســیب پذیر 

می شوند.
در واقع زمانی که متوجه می شــوید یکــی از ارگان های 
بدن تان دچار اشــکال و اختاللی شــده، الزم است دلیل 
احساســی آن را برای درمان مشکل جست وجو کنید. در 
اکثر موارد می توان با کنترل احساسات و دور کردن افکار 

منفی، گام بزرگی به سمت سالمتی بدن برداشت.
قلب و روده کوچک؛ تحت تاثیر شادی

بر اساس طب سنتی چینی، شــادی، احساسی است که 

با قلب و روده کوچک در ارتباط اســت. قلب ما در توافق 
با فرآیندهای بدن، خون و گــردش آن را کنترل می کند. 
روده کوچک نیز وظیفه جذب مواد مغذی و معدنی غذاها 

را بر عهده دارد.
اگرچه یک حس ســالم مانند شــادی، باعــث تحریک 
عملکرد این دو ارگان می شــود، زیــاده روی در آن نیز 
می تواند باعــث بروز پدیــده هایی ماننــد تاکی کاردی 
)افزایش ضربان قلــب(، بی خوابی و اختــالل در تمرکز 

شود.
افرادی که ایــن دو ارگان در بدن شــان دچار مشــکل 
می شود، غالبا افرادی حساس، بســیار هوشیار و پرحرف 
هســتند که احساســاتی طغیان کننده دارند و افرادی 

زودرنج و تاثیرپذیر هستند.
الزم است که حس شــادمانی، هیجانی و زودرنجی زیاد 
تحت کنترل قرار گیرد تــا عملکرد ایــن دو ارگان مهم 
با مشــکل مواجه نشــود. البته از ما می شنوید، هرچقدر 
که می توانید، به طور ســالم و طبیعی شــاد باشید. فقط 

حواســتان باشــد که از هیجانات افراطــی و به اصطالح 
جوگیر شدن دور بمانید.

کبد و کیســه صفرا؛ تحت تاثیر عصبانیت و 
خشم

خشم و عصبانیت و احساســات ناشــی از آنها، روی دو 
عضو کبد و کیســه صفرا تاثیر می گذارنــد. کبد، وظیفه 
ذخیره خون و کنترل چرخش انــرژی حیاتی را بر عهده 
دارد. کیســه صفرا نیز به نوبه خود محل ذخیره و ترشح 

صفراست.
اگر با این ارگان ها مشــکل دارید، احتماال فردی هستید 
با مشــغله ذهنی فراوان که در مواجهه با وقایع پیرامون  
خود، عکس العمل های تهاجمی بــروز می دهید. درواقع 
افرادی که عصبی و پرخاشــگر هستند، بیشتر در معرض 
بیماری های مربوط به کبد و کیسه صفرا قرار می گیرند. 
عالوه بر کنترل عصبانیت، الزم است درخصوص احساس 

سرخوردگی و سوءهاضمه نیز دقت داشته باشید.
طحال و معده؛ تحت تاثیر وسواس های فکری

این دو ارگان تحت تاثیر وسواس های فکری و نوستالژی 
و افکار متعدد هســتند. زمانی که معده مشــغول هضم 
مواد غذایی اســت، طحال بــا عفونت هــا مقابله کرده و 
تعادل مایعات داخل بدن را کنتــرل می کند. افرادی که 
از بیماری های مربوط به این دو ارگان رنج می برند، غالبا 
افراد آرامی هستند که در عین حال مشکل تصمیم گیری 
دارند؛ یعنی دچار وســواس بوده و مــدام در حال تامل 

هستند.
ریه ها و روده بزرگ؛ تحت تاثیر غم

این ارگان ها با غم، اندوه و غصه در ارتباط هستند. ریه ها، 
مسئول تنفس بوده و روده، وظیفه هضم غذا، جذب مواد 
مغذی و کنترل دســتگاه ایمنی بدن را به عهده دارد. اگر 
در این ارگان ها احساس ناراحتی دارید احتماال یک فرد 
مستقل و بســیار منطقی هســتید، اما دلتان می خواهد 
خود را در دنیای خــاص درونی تان محبــوس کنید. در 
این صورت با عالئم جسمی مانند کمبود اشتها، احساس 
فشار در قفسه سینه یا احســاس دلزدگی مواجه خواهید 

شد.
کلیه ها و مثانه؛ تحت تاثیر ترس

کلیه ها تحت تاثیر ترس و اضطراب هســتند. این اعضای 
لوبیایی شــکل، وظیفه دفع مواد زاید از خون را بر عهده 
دارند و مثانه نیز عهــده دار ذخیــره ادرار و کنترل دفع 
آن اســت. برخی از افراد که در ناحیه کمر احساس درد 
می کنند و همچنین احســاس آســیب پذیــری دارند، 
افرادی هســتند که به توانایی های خود شــک داشته و 
همیشــه احســاس ترس و اضطراب دارند. حفظ تعادل 

انرژی در کلیه ها، باعث افزایش اعتماد به نفس می شود.
در نهایت توصیه می کنیم تا حد امکان احساسات مثبت 
را در وجود خــود تقویت کنید؛ با افزایــش افکار مثبت و 
دور کردن ترس و اضطراب می توانید به درمان ســریع تر 

بیماری ها و رسیدن به سالمتی دست پیدا کنید.

دانستنیها

زیبایی

ژنتیک
علت دیگر ریزش مو، ارثی و ژنتیکی اســت که همیشه 
تصور می شود مخصوص آقایان است، اما تعداد زیادی از 
خانم ها بعد از ســن بلوغ درگیر آن می شوند. البته شروع 
این نوع ریزش مو در همه افراد یکســان نیســت، یعنی 
بعضی ها از همان ۱۵ سالگی با آن درگیر می شوند و برخی 
دیگر در سنین ۲۰ تا ۳۰ سالگی یا دیرتر که خانم ها این 
نوع ریزش مو را به صورت نازک شدن موها یا باز شدن فرق 
سر تجربه می کنند. این نوع ریزش مو معموال پیش رونده 
اســت و درمان های خاصــی ازجمله مصــرف برخی از 
داروهای هورمونی برای آن تجویز می شــود؛ اما احتمال 

برگشت پذیری این ریزش، کمتر از سایر انواع آن است.
رژیم الغری

یکی دیگر از دالیل ریــزش مو در خانم هــا کمبود مواد 
غذایی است، زیرا معموال برای کاهش وزن خود رژیم های 
غیراصولی را بــه کار می گیرند که نتیجــه آن، بروز این 
مشکل اســت. همچنین افرادی که مواد غذایی حیوانی 
مصرف نمی کننــد و به اصطالح گیاهخوار هســتند، به 
دلیل عدم اطالع کافی در زمینه چگونگی مصرف غذاهای 
گیاهی، دچار کمبــود پروتئین، روی، آهن، اســیدهای 

آمینه ضروری، ویتامین های گروه B و... می شوند.
عناصر مهم در سالمت مو

پروتئین: اساس و پایه نیاز بافت های بدن مانند مو، ناخن، 
پوست و... پروتئین اســت و در موادی مانند انواع گوشت 
مرغ، ماهی، گوشت قرمز، تخم مرغ، لبنیات و حبوبات به 

میزان فراوان وجود دارد.
کلسیم و منیزیم: گروه شیر و لبنیات منابع غنی کلسیم 

و منیزیم و نیز پروتئین هستند.
ویتامین های گروه B: یکی از راه های درمان ریزش مو، 
مصرف مواد مغذی حاوی ویتامین B زیاد است که در این 

گروه، ویتامین B6 و بیوتین B7 اهمیت خاصی دارند.
بیوتین برای حفظ سالمت ناخن ها، پوست و موها الزامی 
است و کمبود آن موجب ریزش مو می شود. نام های دیگر 

بیوتین، ویتامین H و ویتامین B7 است.
به طور کلی بیوتین نقش مهمی در تکثیر ســلول ها ایفا 
می کند؛ به همین دلیل آن را ابزاری مفید برای رشد موها 
می دانند. هنگامی که بیوتین جذب و وارد خون می شود، 
به آنزیم های سلولی واکنش نشان می دهد و نقش مهمی 

در تولید اسیدهای آمینه ایفا می کند. 
اســیدهای آمینه مانند آجرهایی هســتند که ساختار 
پروتئین ها را تشــکیل می دهند. موها از پروتئینی به نام 
کراتین ساخته شده اند و بیوتین به رشد و افزایش ضخامت 

موها کمک می کند.

دالیل اصلی ریزش موی زنان)2(
هر احساسی روی چه اندامی اثر دارد؟

الزم است همیشه احساسات خود را کنترل کنید تا بدن تان سالم تر بماند؛ چون ارگان های درونی تحت تاثیر احساسات 
و عواطف ما هستند. در واقع کار بدن برای زنده ماندن ارگان ها، صرفا سوخت و ساز و تبدیل مواد غذایی به انرژی  نیست؛ 

بدن ما هر نوع محرکی را انتقال و پاسخ های منفی و مثبت می دهد که روی ارگان ها تاثیر می گذارد.

تا حد امکان 
احساسات مثبت 
را در وجود خود 
تقویت کنید؛ با 

افزایش افکار 
مثبت و دور 
کردن ترس 
و اضطراب 

می توانید به 
درمان سریع تر 

بیماری ها و 
رسیدن به 

سالمتی دست 
پیدا کنید
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پیشنهاد سردبیر: 
با این سه روش سرعت اینترنت خود را چند برابر کنید!

کافه اپهوش سنج

 همه ما داســتان های زیــادی از گردشــگرانی شــنیده ایم که 
به خاطر گم کردن مســیر ســاعت ها و روزها در کوهستان های 
ســرد و جنگل های خطرناک گرفتار شــده اند. امــا اگر هر کدام 
از این گم شــدگان یک جی پی اس شــخصی با خــود به همراه 
 داشت شــاید اصال کار به گم شــدن هم نمی کشــید. این روزها 
 به لطف اپلیکیشــن هــا دیگــر نیازی به دســتگاه هــای جی 
 پی اس هم نیســت، حتی یک موبایل با سنسور موقعیت یابی هم 
 می تواند به طــور آفالیــن از داده هــای ماهواره های مســتقر 
در مــدار زمیــن کمــک بگیــرد. اپلیکیشــن GPS Test در 
 GPS Test اندرویــد این امکان را فراهــم می کند. وقتــی وارد 
می شوید، اپلیکیشن به ســرعت ماهواره های موقعیت یابی مدار 
 زمین را اســکن می کند و قدرت ســیگنال هر کدام را به نمایش 
می گذارد. بســته به این کــه به کــدام ماهواره متصل شــوید 
دسترســی به قابلیت های دیگر اپلیکیشــن هم آزاد می شــود. 

قطب نما، ســنجش ســرعت لحظه ای، ارتفاع، طــول و عرض 
جغرافیایی محل و تماشــای موقعیــت در کره زمیــن از جمله 
امکانات نســخه رایگان GPS Test هســتند. ســاعت رسمی 
 GPS را می توانیــد ببینید و با ســاعت محلی مقایســه کنید 
و ضمنا زمان دقیق طلوع و غروب خورشــید هــم جزو اطالعاتی 
 هســتند که از ایــن اپلیکیشــن خواهیــد گرفت. اپلیکیشــن 
به جز نســخه رایگان یک نســخه حرفــه ای و 4 دالری هم دارد 
 که مضاف بر تمــام این امکانات، به شــما اجازه مســیریابی هم 
مــی دهــد. مســیریابی GPS Test Plus هم خوشــبختانه 
 مثل دیگــر قابلیــت هایــش از دقت خوبــی برخــوردار بوده و 
 می تواند نقاط دلخواه تان را روی نقشه ذخیره کند تا راحت تر قادر 
به انجام این کار باشید. اگر شــب هنگام از GPS Test استفاده 
می کنیــد و نمی خواهیــد که نور زیــاد صفحه آزارتــان بدهد، 
حالت شب هم در اپلیکیشن هســت تا محیط آن را به رنگ های 
 مشــکی و قرمز درآورد. در این صورت به راحتی مــی توانید کار 
با اپلیکیشن را ادامه داده و مصرف باتری را هم به حداقل برسانید. 
هر چند توصیه می کنیم که برای اســتفاده از حداکثر امکانات آن 
مثل مسیریابی حتما به سراغ نسخه Plus بروید.شما می توانید 

برای گرفتن این اپلیکیشن به goo.gl/6i8PSq مراجعه کنید .

معرفی اپلیکیشن GPS Test؛

یک جی پی اس کامل و آفالین 
برای مسیریابی

ساخت میکروسکوپ لمسی 
برای افراد نابینا

اگر یک ســلول خونی را نبینید چگونــه می توانید 
آن را مطالعــه کنید ولــی می توانید با اســتفاده از 
دســتگاهی که داده های علمی را به اطالعات لمسی 
 تبدیل می کند آن را لمس و حس کنید. تینگ زانگ 
از دانشگاه پوردو در هند می گوید: هدف ما این است 
که به افراد نابینا یا کم بینا کمک کنیم که به مطالعه 
علم بپردازنــد. وی و تیم تحقیقاتی اش سیســتمی 
ســاخته اند که با استفاده از یک دســتگاه المسه ای 
به افراد کمــک می کند اطالعات بصــری را با کمک 
 دســتان شــان درک و تفســیر کنند. این دستگاه 
قابل لمس است و به عنوان یک رابط به شما بازخورد 
می دهد. این دســتگاه پیچیده به صورت یک دسته 
به کامپیوتری که به میکروســکوپ متصل اســت، 
 وصل می شــود. شــما دســته را حرکت می دهید 
تا به بررسی تصاویر میکروســکوپی بپردازید. وقتی 
 به دیواره ســلول خونی می رســید دســته فشاری 
به دست شــما وارد کرده و آن را عقب می زند و برای 
شبیه ســازی بافت های مختلف شــروع به لرزیدن 
می کند. در آزمایــش بر روی افراد نابینــا یا افرادی 
که از چشــم بند اســتفاده کرده بودند، مشخص شد 
شرکت کنندگان قادرند با کمک فیدبک های حسی 
دستگاه، گلبول های قرمز و سفید زیر میکروسکوپ 
را از هم تشخیص دهند. آن ها می توانستند اطالعات 
معناداری درباره بافت، شــکل و رنگ اجسام موجود 
در تصاویر میکروسکوپی به دســت آورند بدون این 
که این تصاویــر را ببینند. این سیســتم از الگوریتم 
بصری کامپیوتری برای اســتخراج خصوصیات مهم 
یک تصویر همچون موقعیت دیواره سلولی استفاده 
می کند. ســپس تصاویر را به طور بصری بازســازی 
می کند بنابرایــن کاربر می تواند از طریق دســتگاه 

لمسی با آن تعامل برقرار کند. 
تفسیر داده های علمی برای افرادی که نقص بینایی 
 دارند، بســیار دشــوار اســت بنابراین کمک به حل 

این مشکل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

 گوگل به تازگــی پهپادی را اختراع کرده که ابعادی بســیار کوچک داشــته 
و در کف دست انسان جا می شود. این پهپاد که قادر به گرفتن و ضبط تصاویر 
نیز هست، می تواند در یک اتاق پرواز کند و برقراری ارتباط صوتی و تصویری 

را میان حضار و افرادی در نقاط دیگر جهان ممکن کند.
گوگل اولین بار در آگوســت گذشــته این اختراع را به نام خود ثبت کرد ولی 

جزییات آن به تازگی برای عموم فاش شده است. 
 مزیت این پهپــاد آن اســت که به افــراد خــارج از محل برگزاری جلســه 
 حس حضور در آن را منتقــل می کند، زیرا این ابزار دقیقا به شــیوه ای عمل 

می کند که فرد خود را بر روی یک صندلی در جلسه حس می کند.
پهپاد یاد شــده می تواند بدون ســروصدا و ایجاد مزاحمت در سالن برگزاری 

جلسه جابه جا شود و بر روی فرد یا افراد خاصی زوم کند. 
این پهپاد عالوه بر دوربین مجهز به میکروفون و بلندگو هم هســت و به شکل 

اچ طراحی شده و هر پایه آن در قالب یک پا طراحی شده است.

رابرت اسکوبل پیشگوی آی، تی ماه گذشته از عینک و محصول واقعیت مجازی 
اپل نوشت و حاال در پست جدید خود جزییات بیشتری از آن منتشر کرده است. 
وی از همکاری جدید اپل و کارل زیس نوشــت که سعی می کنند عینک اپل را 
 بسازند و حاال به نقل از یکی از مقامات ارشد اپل نوشته است اگر امسال بخشی 
از این عینک در دهمین سالگرد آیفون رونمایی نشود، قطعا 2018 سال رونمایی 
و عرضه آن خواهد بود. تابستان گذشــته بود که تیم کوک استراتژی جدید اپل 
را در بخش واقعیت مجــازی و افزوده مطرح کــرد و برنامه های آی تی کمپانی 
خود را توضیح داد. ظاهرا به گفته رابرت، اپل از کمپانی آلمانی خواسته تا زمان 
 رونمایی ایــن موضوع را رســانه ای نکند. البته کمپانی زیــس محصولی به نام

 VR One Plus را توســعه داده است که هدستی مشــابه دی - دریم گوگل 
و سامسونگ گی یر وی آر است و ممکن است عینک اپل ازاین فناوری استفاده 
کند. ) عکس خبر متعلق به محصول زیس به نام VR One Plus است و قطعا 

عینک اپل با این محصول فرق خواهد داشت. (

 یک دانشــجوی هندی دانشــگاه MIT از دوده و گاز اگــزوز خودروها جوهر 
ساخته اســت.  به گزارش مهر به نقل از ویرد، آنیرود شارما هنگامی که در هند 
زندگی می کرد، همیشه با مشکل سیاه شدن لباس به دلیل دوده و آلودگی هوا 
 Media Lab مواجه بود. او سال ها بعد  پس از مهاجرت به آمریکا و زمانیکه در
دانشگاه MIT فعالیت می کرد متوجه شــد این دوده  تفاوت زیادی با  رنگدانه  
سیاهی ندارد که در ساخت جوهر به کار می رود. بنابراین او دستگاهی ساخت 
که قابلیت جذب دوده از شمع را داشت. او دوده را با ذرات روغن و الکل ترکیب 
 HPC۶۶۰۲ کرد تا جوهری غلیظ بســازد. ســپس آن را در کارتریج پرینتر
ریخت و متوجه شد این جوهر تفاوتی با نمونه معمولی ندارد. در این میان شارما 
متوجه شــد می توان از این روش در مقیاس کالن برای مبــارزه با آلودگی هوا 
استفاده کرد. درهمین راستا او اســتارت آپی به نام Graviky Labs تاسیس 
کرد تا جوهر بســازد. او و نیخیل کائوشیک دســتگاهی برای جمع آوری دوده 
طراحی کرده اند که روی لوله اگزوز خودروها و ژنراتورهای دیزلی قرار می گیرد.

جدیدترین خبر از عینک اپلپهپادی که جلسه برگزار می کند تولید جوهر از دود اگزوز خودروها

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی گفت: هم اکنون۹0 
درصد گردش مالی بازار موبایل در اختیار قاچاق است. رمضانعلی 
سبحانی فر اظهار داشــت: هم اکنون۹0 درصد بازار گوشی تلفن 
همراه که حدود2000 میلیارد تومان گردش مالی دارد در اختیار 
 کاالهای قاچاق اســت. وی ادامه داد: اکثر این گوشی های قاچاق 
 از مبادی غیررســمی وارد کشــور می شــوند بنابرایــن خدمات 
مورد نیاز در حوزه پشتیبانی و تعمیرات نیز برای آنها انجام نمی شود. 
 نماینده مردم سبزوار با اشــاره به لزوم ورود برندهای تلفن همراه 
به داخل کشور، خاطرنشان کرد: این شرکت ها باید در داخل کشور 
سرمایه گذاری داشته و نمایندگی ایجاد کنند تا فعالیت آنها وجهه 
قانونی داشته باشد، اما با توجه به اینکه واحدهای تولیدکننده برای 
تولید در ایران رغبتی ندارند به ناچار باید رجیســتری انجام شود. 
 ســبحانی فر تاکید کرد: همچنین اجرای طرح باندلینگ نیز یکی 
از اقدامات بســیار موثر اســت که می تواند در این حــوزه اثرگذار 
باشــد. وی خاطرنشــان کرد: اپراتورهایی که هم اکنون در کشور 
 فعال هســتند باید برای ترغیب مردم به خرید گوشی تلفن همراه 

با خط اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهند.

جیونی پس از گرفتــن مجوزهای الزم در ماه ســپتامبر به طور 
 رسمی گوشی هوشــمند میان رده خود را با نام F5 معرفی کرد 
و اکنون قصد رونمایی از این گوشی را دارد. گوشی F5 قرار است 
با بدنه فلزی، صفحه نمایش منحنی D 2/5، دکمه هوم فیزیکی 
با کاربرد حسگر اثر انگشت و باتری4000 میلی آمپر ساعتی از راه 
برسد. از دیگر مشخصات این گوشی می توان از صفحه نمایش5/3 
 ،GHz 1/5۷۲۰، پردازشــگر هشت هسته ایp اینچی با وضوح
4 گیگابایت رم و 32 گیگابایت حافظــه داخلی نام برد. در بخش 
دوربین هم باید گفت که این گوشــی در قســمت پشت از یک 
دوربین 13 مگاپیکسلی و در قسمت جلو از دوربین 8 مگاپیکسلی 
 بهره می برد. گوشــی F5 جیونی در رنگ هــای طالیی و رز گلد 

و با قیمت2۶0 دالر به دست کاربران می رسد.

شــاید برند Oppo در کشــورهایی غربی و حتی ایــران کمتر 
شناخته شــده باشــد و به ســختی مدلی از آن در بازار پیدا شود، 
اما ایــن تولیدکننده تلفــن هوشــمند چینی در ســال 201۶ 
 تمــام کمپانی های بیــن المللی حاضــر در چیــن را از پیش رو 
برداشته است. گزارش جدید موسسه آماری IDC نشان می دهد 
فروش و سهم بازاری اوپو در سال 201۶ نسبت به سال قبل دو برابر 
شده و سایر کمپانی های نام آشنای چینی مانند هوآوی و شیائومی 
و حتی اپل و سامسونگ را کنار زده اســت. این اسمارت فون ساز 
با 122 درصد رشد در صدر لیست برترین های بازار موبایل کشور 
 چین قرار گرفته، اپــل را به رده چهارم تنزل داده و سامســونگ را 
به کلی از لیســت 5 رتبه ای خارج کرده اســت. نکته جالب توجه 
 BBK اینجا است که اوپو و ویوو ) رده سوم ( هر دو متعلق به کمپانی
هستند که تمام تمرکز خود را روی کشورهای چین، هند و جنوب 
غربی آسیا معطوف کرده اند. IDC معتقد است اهالی کشور چین 
معموال خواستار به روز رسانی ســالیانه موبایل خود با ویژگی های 
جدید بوده و اوپو و ویوو به نحو احســن در حال برطرف کردن این 
نیاز هستند. ناگفته نماند که در سال 2015 سامسونگ رده نخست 
 برترین تلفن های هوشــمند بازار چین را در اختیار داشت که گویا 
به خاطر انتظار مردم برای عرضه گلکســی S8 با افول چشم گیر 

مواجه شده است.

ســال 2017 می تواند ســالی موفق برای اپل باشــد، چراکه این 
کمپانی ســاکن کوپرتینو، قصد معرفی دهمین نسل از پرچم دار 
 خود را با طراحی کامال متفاوت دارد. باوجود اینکه نزدیک به 7 ماه 
تا معرفی آیفون 8 باقی مانده، اما شایعات متعدد پیرامون آن، طرحی 
کلی ازآنچه انتظارش را می کشــیم به ما می دهند. به نظر می رسد 
که کمپانی اپل، قصد دارد تا یک مدل سوم فوق العاده لوکس به دو 
 نســخه معمولی و پالس، اضافه کند که از بدنه ای تمام شیشه ای 
 با نمایشــگر خمیده بهره می برد. احتماال تمام نســخه ها مجهز 
به نمایشگری با تکنولوژی OLED، دکمه هوم و حسگر اثرانگشت 
زیر بدنه شیشه ای، شارژ بدون سیم و بسیاری ویژگی های دیگر که 

باید برای شناختن آنها تا ماه سپتامبر صبر کنیم، خواهند شد. 
همه این هــا نویدبخش ثبت رکوردی تازه در فروش گوشــی های 
هوشمند توسط اپل است و طبق اطالعات به دست آمده از زنجیره 
تامین این کمپانــی و بنا بر گزارش ســایت BlueFin اپل تولید 
آیفون 8 را زودتر از مدل های قبلی شروع می کند تا برای این مسئله 

آمادگی کامل داشته باشد: 
تحقیقات اخیر ما نشــان می دهد که اپل تولید آیفون 8 را در سه 
 ماهه دوم ســال منتهی ماه ژوئن به میزان300 درصد افزایش داده 
و به ۹ میلیون واحد می رساند. بنابراین تولید کلی آیفون 8 در این 

بازه زمانی به رقم 45 تا 48 میلیون واحد خواهد رسید.

در حالــی که بــه عرضه  کنســول نینتنــدو ســوییچ نزدیک تر 
 EA می شــویم، به نظر می رســد نینتندو همــکاری خــود را با
 بار دیگر از ســر گرفته اســت. این شــرکت تصمیم دارد تا بازی

Fifa 18 را برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه کند. پیتر مور که 
به تازگی مدیریت بخش رقابتی گیمینگ شــرکت EA را برعهده 
گرفته اعالم کرد که تیم ســازنده  بازی FIFA، در حال ســاخت 
نسخه  جدیدی برای کنسول نینتندو سوییچ هستند که احتماال تا 
 اواخر تابستان سال آینده این نسخه ساخته می شود. وی همچنین 
در جواب به این ســوال که آیا بــازی FIFA 18 برای کنســول 
نینتندو سوییچ، نسخه ای ضعیف تر از کنسول های پلی استیشن 4 
یا ایکس باکس وان خواهد بود، عنوان کرد که این نسخه، به صورت 

جداگانه توسط تیم ونکوور EA ساخته می شود. 
پیتر مور همچنین اذعان داشــت که تنها بازی در حال ســاخت 
شرکت EA برای کنسول نینتندو ســوییچ فعال FIFA 18 است 
 Mass Effect: Andromeda و مشخص نیست که آیا بازی
برای این کنسول عرضه می شود یا خیر، اما اگر قرار به عرضه  بازی 
مورد اشاره باشــد، به احتمال فراوان این بازی نیز در اواخر تابستان 

سال آینده منتشر خواهد شد.

چند درصد گوشی های 
تلفن همراه  بازار، قاچاق است ؟

جیونی از گوشی میان رده جدید خود 
رونمایی می کند

 Oppo با آمدن کمپانی
سامسونگ از دور خارج شده است

اپل تولید آیفون 8 را زودتر از معمول 
آغاز خواهد کرد   

بازی FIFA 18 برای کنسول 
نینتندو سوییچ منتشر می شود

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2073
یک نفر اهل منطق به شــهری وارد شــد و تصمیم 
گرفت نزد ســلمانی برود و ســر و صورتش را اصالح 
کند. آن شــهر دو ســلمانی بیشتر نداشــت. وقتی 
 مرد به ســراغ نخســتین ســلمانی رفت، او را با سر 
و صورتی آشفته و پرپشت و موهایی ژولیده و نامرتب 
 و هنگامی که به ســراغ دومین ســلمانی رفت، او را 
با موهایی بسیار مرتب و ریشــی تراشیده پیدا کرد. 
پس تصمیم گرفت نزد نخســتین سلمانی برود و سر 

و صورتش را بپیراید. چرا او چنین تصمیمی گرفت؟
جواب معمای  2072 
پاسخ معما خود شما هستید.

کســانی که به معمای 2072 پاســخ صحیح 
داده اند: 

- آقای محمد محمودی از خمینی شهر.
لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 

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

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

غیر فعال کردن آپدیت های خودکار
همان طور که می دانید آپدیت خودکار به طور پیش فرض 
در تنظیمــات ویندوز موجود بوده و در خفــا برای دانلود 
فایل های سیســتمی مورد نیاز از حجم و سرعت اینترنت 
شــما مصرف خواهد کرد. این موضوع می تواند پاســخی 
برای این سوال که » چرا ســرعت اینترنت من در بخشی 
از ساعات روز کم می شود « باشــد. برای غیرفعال کردن 

آپدیت اتوماتیک در ویندوز 10 وارد منوی تنظیمات شده 
Network & Internet > Wi- و از آن جا مســیر

 Fi > Advanced options را طــی کنیــد و پس 
را   Set metered connection آن گزینــه  از 
فعال کنید. برای ویندوز 8 و 8/1 هــم می توانید از داخل 
 منوی تنظیمــات وارد Windows Update شــده 
 و از آن جا در بخــش Important Updates گزینه

Never Check For Updates را انتخــاب کنید.
در وینــدوز 7 شــما بایــد از Control Panel وارد 
بخش Windows Update شــوید و از نوار ســمت 
 چــپ Change Settings را انتخاب کنید. ســپس 
 Never Check For،از بیــن گزینه هــای موجــود
 Updates را فعــال کنید. مطمئن باشــید بــا انجام 
این اقدامات تاثیر مثبتی را هم در ســرعت و هم در حجم 

مصرفی اینترنت تان مشاهده خواهید کرد.
افزونه های اضافی موجــود در کروم را حذف 

کنید
اگر برای وب گردی از مرورگر کروم اســتفاده می کنید، 
حتما افزونه های نصب شــده بــر روی مرورگر را از بخش 
Extensions که در منوی تنظیمات است، چک کنید. 
این افزونه ها شــاید کاربردی باشــند، اما از اینترنت شما 
مصرف می کنند و در این صورت با کاهش سرعت و تمام 

شدن سریع هنگام حجم مصرفی مواجه خواهید شد.
پهنای باند مصرفی توســط ویندوز را کاهش 

دهید
حتمــا نمی دانید که ویندوز10 چیــزی حدود80 درصد 
 پهنــای بانــد اینترنت تــان را بــه خود سیســتم عامل 
و اپلیکیشن های نصب شده، اختصاص می دهد. بنابراین 
 شــما به طور معمــول تنهــا از20 درصد پهنــای باند 

باقی مانده اینترنت تان استفاده خواهید کرد. 
اما شــما به راحتی می توانید این پهنــای باند مصرفی را 
به طور کامل در اختیار وب  گــردی و دانلود های خودتان 
 قرار دهید. برای انجام این کار دکمه های اســتارت و R را 
با هم نگه دارید تا منوی Run باز شود. پس از آن عبارت 
gpedit.msc را تایپ کنید و کلیــد اوکی را بزنید. در 
 Computer Configuration > آخر وارد مسیر
 Administrative Templates > Network
> QoS Packet Scheduler > Limit Re-

servable Bandwich شــده و در منوی باز شده، 
وارد عمل شوید.

 اگر فکر می کنید سرعت اینترنت شــما باید از آن چه که در حال حاضر دارید، بیشتر باشد یا به زبان ساده تر 
از همه سرعتی که کمپانی ارایه دهنده اینترنت  در اختیارتان قرار می دهد، استفاده نمی کنید؛ با این سه روش 

ساده نرم افزاری در ویندوز می توانید مشکل تان را حل کنید.

حتما نمی دانید که 
ویندوز10 

چیزی حدود
80 درصد 

پهنای باند 
اینترنت تان را 

به خود 
 سیستم عامل 

و اپلیکیشن های 
نصب شده، 

اختصاص می دهد

با این سه روش سرعت اینترنت خود را چند برابر کنید!

به تازگی هکری به نام Stackoverflowin ادعا کرده 
بیش از150 هزار پرینتر متصل به شــبکه فاقد تنظیمات 
امنیتی را هک کرده تا » عموم کاربران را نسبت به خطرات 
 ناشی از اتصال چاپگرها به شــبکه بدون تنظیمات فایروال 

یا دیگر گزینه های امنیتی آگاه سازد. «
این کاربر با استفاده از اســکریپت مخصوص خود توانسته 
پرینترهای غیر ایمن ساخت شــرکت های متعددی نظیر 

اچ پی، برادر، اپسون و کنون را در شــبکه شناسایی کرده 
و به آنها نفوذ کند، ســپس به این دســتگاه ها فرمان داده 
تا متنی را به چاپ برســانند تا مالک دستگاه را از این واقعه 

آگاه سازد:
زیــادی  تعــداد   Stackoverflowin اســکریپت 
چاپگرهای قبض فروشــگاهی و پرینترهای اداری را آلوده 
ســاخته. این هکر در گفت و گو با منابع خبری می گوید: 
»در این حمله، دســتگاه هایی هدف قــرار گرفته اند که 
پورت های IPP ) پروتکل پرینــت اینترنتی (، پورت های 
LPD ) دیمن پرینتــر خطی ( و پــورت۹100 در آنها باز 

مانده است.« با توجه به این توضیح، می توان نتیجه گرفت 
که انتشــار مقاله تحقیقاتی هفته قبل از سوی دانشگاه رور 
بوخوم مبنی بر آســیب پذیری امنیتی محصوالت بیش از 
20 تولیدکننده برتر نیز در عملی شدن این پروژه بی تاثیر 
نبوده است. هکر مورد بحث می گوید برخالف آنچه در متن 
بیانیه اش نوشته، پرینترهای آلوده در ایجاد شبکه مخرب 
بات نت نقش ندارند و این موضوع صرفا به خاطر سرگرمی 
عنوان شده. با این حال ضروریست که کاربران چاپگرهای 
متصل به شبکه نسبت به ارتقا امنیت این دستگاه ها اقدام 

کرده تا از بروز مشکالت بزرگ تر جلوگیری کنند.

 بیش از 150 هزار پرینتر متصل 
به شبکه هک شدند
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پیشنهاد  سر د بیر: 
سی مرغ باید دوباره از نو »سیمرغ« شوند

موسیقی 

 مهلت ارســال آثار به دومین جشــنواره سراسری داســتان کوتاه 
زاینده رود تا 13 فروردین ماه 96 تمدید شد.معاونت فرهنگی جهاد 
دانشــگاهی واحد اصفهان با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راســتای تداوم جریان های ادبی 
و تاکید بر امر خالقیت و نقش صناعت در داســتان کوتاه و با هدف 
کشف استعدادهای نو، تقدیر و حمایت از خالقان این نوع ادبی دومین 
دوره جشنواره سراسري دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود را در سه 
بخش آزاد، ویژه )زاینده رود( و داستان کوتاه کوتاه برگزار می کند و 
مهلت ارسال آثار به این جشــنواره که پیش از این تا پایان بهمن ماه 
اعالم شــده بود با اعالم دبیرخانه این جشــنواره تا 13 فروردین 96 
تمدید شده است.برای اطالع عالقه مندان به شرکت در این جشنواره 

موضوعات محوری آن به شرح زیر اعالم شده است:
 بخش ویژه: زاینده رود

بخش آزاد و بخش داســتان کوتاه کوتاه:   انتخــاب موضوع آزاد و به 
اختیار دانشجویان است. 

از جمله شرایط شرکت در جشنواره نیز باید به این موارد اشاره کرد: 
دریافت فرم شرکت در جشنواره، تکمیل و ارسال آن به همراه تصویر 
کارت دانشجویی به پست الکترونیکی دبیرخانه، ارسال یك داستان 
کوتاه منتشر نشــده در هر بخش؛ بخش آزاد و ویژه )حداکثر 6000 
کلمه(  و بخش داستان کوتاه کوتاه )حداکثر 100 کلمه(، به آدرس 
پســت الکترونیکــی zayanderoodstory@gmail.com به 
صورت فایل word  با فرمت doc، داستان هاي ارسالي پیش از این 
در هیچ جایزه اي شرکت داده نشــده باشند و توجه به این نکته الزم 

است که دبیرخانه در ویرایش و اصالح آثار جهت چاپ آزاد است.

اجرای موســیقی ایرانی از سوی گروه موســیقی نغمه اصفهان به 
مناسبت دهه فجر در دو شبکه تلویزیونی صربستان پخش شد.

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اســالمی ایران در صربستان با 
همکاری دو شبکه تلویزیونی سراسری آر تی اس و شبکه محلی شهر 
نووی ساد دو برنامه زنده موسیقی سنتی ایرانی را که به وسیله گروه 

موسیقی نغمه اصفهان اجرا شد، به نمایش گذاشت. 
گروه موسیقی ســنتی نغمه اصفهان ابتدا در شبکه تلویزیون نووی 
ساد در 80 کیلومتری پایتخت صربســتان حضور یافت و برنامه ای 
شاد و زنده اجرا کرد.  محسن ســلیمانی رایزن فرهنگی کشورمان 
در صربستان در ابتدای این برنامه با اشاره به جشن های ایرانیان در 
داخل و خارج کشور در دهه فجر پیروزی انقالب اسالمی به معرفی 

جشنواره فیلم و موسیقی اصیل ایرانی در صربستان پرداخت.
گروه 6 نفره نغمه اصفهان برای 5 دقیقه سرود زیبای سپیده ایران ای 

سرای امید را به طور زنده در این شبکه تلویزیونی اجرا کردند. 
همچنین این گروه موســیقی ایرانی در برنامه صبحگاهی شــبکه 
تلویزیونی سراسری » ار تی اس« صربستان در بلگراد حضور یافته 

و برنامه ای را اجرا کرد.
ســلیمانی همچنین در شــبکه تلویزیون دولتی صربستان درباره 
جشن های پیروزی انقالب اسالمی و برنامه های هفته فیلم، عکس و 
موسیقی در بلگراد توضیحاتی را برای بینندگان این شبکه تلویزیونی 
ارائه داد. همچنین به مناسبت سالگرد دهه فجر انقالب اسالمی در 
موزه قوم شناسی بلگراد برنامه افتتاحیه عکس، تصویر های نقاشی 
و صنایع دستی و اجرای موســیقی اصیل ایرانی برگزار شد. اجرای 
برنامه موسیقی سنتی ایرانی در سالن آمفی شهر اوبرنواتس از دیگر 

برنامه های این ایام در صربستان به شمار می رود.

 تمدید مهلت ارسال
 آثار داستان کوتاه زاینده رود

طنین موسیقی اصفهان 
در تلویزیون صربستان

کتاب

دبیر سومین دوساالنه بین المللی کارتون کتاب گفت: 
دو هزار و130 اثر از 74 کشور برای این جشنواره ارسال 
شده است. با پایان مهلت ارسال آثار به سومین دوساالنه 
کارتون کتاب،  سید مسعود شجاعی  طباطبایی به ارائه 
آخرین آمار و اطالعات مربوط به آثار ارسالی به دبیرخانه 
این جشنواره پرداخت. وی گفت:  مهلت ارسال آثار به 
سومین دوساالنه کارتون کتاب با مشارکت 74 کشور در 
دی ماه به پایان رسید که در آن دو هزار و 130 اثر از 768 

هنرمند جهان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
شجاعی طباطبایی افزود: بیشترین تعداد آثار، متعلق به 
هنرمندان ایرانی بود و پس از ایران، کشورهای ترکیه، 

اندونزی و چین بیشترین مشارکت را داشتند.
دبیر سومین دوساالنه کارتون کتاب با بیان اینکه بین 
کشورهای جهان به لحاظ شهرت در زمینه کاریکاتور 
تفاوت چندانی نمی توان قائل شد، اضافه کرد: هنرمندان 
برجسته و مطرحی در سطح جهان وجود دارد اما ترکیه، 
برزیل، اندونزی و اوکراین به  واسطه برگزاری مسابقات 

متعدد،  در این زمینه از سطح کیفی باالتری برخوردارند. 
 61 که  است  آن  از  حاکی  نیز  آمارها  وی،  گفته  به 
هنرمند از ترکیه،  33 نفر از برزیل، 48 نفر از اندونزی 
دبیرخانه  به  را  آثار خود  اوکراینی  کارتونیست  و 22 
سومین دوساالنه کارتون کتاب ارسال کرده اند. شجاعی  
طباطبایی، استقبال کشورها را از این جشنواره در قیاس 
با دوره های گذشته، به لحاظ کمی و کیفی قابل  مالحظه 
دانست. دبیر سومین دوساالنه بین المللی کارتون کتاب 
درباره نحوه داوری آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره 
 ادامه داد: فرآیند داوری طی دو مرحله انجام می شود؛ 
داوران مرحله نخست ناصر مقدم، مجتبی حیدرپناه 
و علی پاک نهاد خواهند بود و اکنون بهرام ارجمندنیا، 
محمدرضا دوست محمدی و مجید امینی در تیم داوری 
دومین مرحله این جشنواره حضور دارند و اسامی داوران 
خارجی نیز هنوز قطعی نشده است. بر اساس این گزارش، 
 دوساالنه بین المللی کارتون کتاب با هدف استفاده از 
ظرفیت کارتون و کاریکاتور برای ترویج فرهنگ مطالعه از 
سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور پاگرفت.  نخستین 
دوره این دوساالنه سال 1389 با حضور کارتونیست هایی 
از 53 کشور جهان و دوره دوم در سال 1393 با مشارکت 

هنرمندانی از 64 کشور برگزار شد. 
کتاب  کارتون  بین المللی  دوساالنه  اختتامیه سومین 
نیز طی مراسمی در اسفند ماه برگزار می شود و نفرات 

برگزیده معرفی خواهند شد.

دبیر سومین دوساالنه بین المللی خبر داد:

مشارکت 74 کشور
 در دوساالنه کارتون کتاب

اخبار فرهنگی
به گزارش فارس، حواشی امســال جشنواره در تهران به اوج 
خود رسیده است، گویی این جشــنواره بعد از سی و هشت 
ســال از پیروزی انقالب در آستانه چهل ســالگی آن به یك 
 بلوغ دیگر برای پوست اندازی در حوزه سینما نیاز دارد؛ گذر 
سی و پنج دوره از این جشــنواره اگرچه رویش های اندکی 
داشته است ولی نتوانسته فضای جامعه را به نحوی شایسته 

با ارزش های انقالب آشنا کند.
در روزهای اخیر اعتراض به داوری هــا و نامزدهای معرفی 
شــده به گونه ای افزایش یافته که در ادوار مختلف جشنواره 
بی ســابقه بوده اســت، انصراف برخی از نامزدهای سیمرغ 
و نارضایتی جمعی اهالی ســینما، شــائبه سیاســی شدن 
جشــنواره را بیش از هرســال پررنگ کرده اســت.نامزدی 
بهترین موســیقی برای فیلمی که اصال موسیقی متن ندارد 
و یا کاندید شــدن فیلمی در بخش جلوه های ویژه در حالی 
که بیشترین جلوه های میدانی آن یك سکانس باران در فیلم 
است، در نوع خود می تواند به یك رســوایی برای فرهنگ و 

هنر کشور تبدیل شود.
 موضوع جشــنواره در اصفهان هم امســال به کشمکشی 
بین حوزه هنری و اداره ارشــاد تبدیل شــده بود که اگرچه 
در ســاعات پایانی آغاز جشــنواره حل شــد ولی دود این 
اختالف و انتخاب گزینشــی فیلم ها که بــه ظاهر چندان 

مســئوالن در آن دخیل نبوده اند، در چشم مخاطبانی فرو 
 رفته که سال گذشــته برای تماشــای فیلم های جشنواره 

صف می بستند.
 روایت یک شعار دادن متفاوت

در ششــمین شــب از جشــنواره کم رمق فجر در اصفهان 
»چراغ های ناتمام« تازه ترین ســاخته مصطفی ســلطانی 
در سینما ســاحل به نمایش درآمد؛ روایتی متفاوت از یك 
نویســنده پایبند به اصول که ضد اجتماع است و می خواهد 
خالف جریان بی اخالقی جامعه حرکت کند. او کار سفارشی 
نمی پذیرد، اهل نوشــتن رمان های ســطحی و پرطرفدار 
عشقی نیست و از کارگری برای امرار معاش هم ابایی ندارد، 
اگرچه در دنیای آرمانی خودش با آشــفتگی ها تنهاســت 
ولی پاک نگه داشــتن روحــش در این وانفســای جامعه 
 سبب می شود تا رمز گشای داســتان 15 شهید مفقوداالثر 

باشد.
 کارگردان اثر با اینکــه تالش کرده تا در نــوع روایت دفاع 
مقدسی از شهدا متفاوت عمل کند ولی ابهامات پایان بندی 
فیلم مخاطب را اگرچه تحت تاثیر قرار می دهد ولی چندان 
اقناع نمی کند، سلطانی گفته بود: » سواد ما در این حد بود 
که فیلم را اینگونه بسازیم. شــعار دادن بد نیست و مهم این 

است که چگونه شعار دهیم.«

دغدغه اصلی فیلم نامه نویس در ایــن فیلم به گفته خودش 
مسئله جبهه رفتن نبوده است بلکه خواسته تا گریزی هم به 

عشق بین رزمنده ها و همسرانشان بزند.
مجید صالحی در این فیلــم اگرچه متفــاوت از نقش های 
کمدی چند سال اخیر خود بازی کرده ولی به اذعان برخی 
تماشاگران نتوانســته به گونه ای که مخاطب با او همراهی 
کند، چندان از پس آن برآید، او گفتــه: »این فیلم را فارغ از 

مسائل مالی و برای ادای دین به شهدا بازی کرده است.«
بانوی جوانی بعد از اتمام فیلم موضوع آن را تکراری می داند 
و باز هم حرف تماشــاگران شــب های پیش را برای در حد 

جشنواره نبودن آن متذکر می شود.
تماشاگر دیگری معتقد است کارگردان فیلم در مقابله با جو 
غالب فیلم های سینمایی تولید شده در ایران که سراسر فقر، 
بدبختی، عقب ماندگی، سستی خانواده ها و خیانت را نشان 

می دهد سعی کرده تا فریاد این تذهبون سر دهد.
 باز هم تله فیلمی دیگر در سینما

»دعوت نامه« فیلم سینما فلسطین ساخته مهرداد فرید بود 
که نام بنیاد سینمایی فارابی به عنوان حامی فیلم تا حدودی 
سفارشی بودن کار را به ذهن متبادر می کند، تله فیلمی دیگر 
بر پرده سینما که با روایت سه قصه سعی دارد بیکاری و فقر 
را عامل دزدی نشان دهد، در این فیلم به راحتی قبح دزدی 
شکسته می شــود و آن چنان راحت و بی دردسر نشان داده 

می شود که تماشاچی با دیدن آن به وجد می آید.
قصه اول روایت بیکاری کارگری اســت که برای عمل پیوند 
پســر مریضش به دزدی روی می آورد و از آنجا که داســتان 
در مشــهد اتفاق می افتد تمام کیف های ســرقت شده را به 
صندوق امانات حرم می ســپارد تا پاک دستی خود را نشان 

دهد.
قصه دیگر این فیلم از قصاص خون یك شهید امر به معروف 
حکایت می کند، شــهیدی که پســر یك روحانــی با زنی 
صیغه ای اســت، در تمام فیلم به جز یك سکانس که آن هم 
حمله به اصل امر به معروف و شبهه در انجام آن است، اسمی 

از این شهید برده نمی شود.
قصه ســوم هم مادری مطلقه را به تصویر می کشد که بعد از 
چند هفته بی خبری با پســرش که مرگ مغزی شده مواجه 
می شــود؛ در نهایت آقای دزد ماجرا این سه قصه را با سرقت 
کیف حاج آقا و این مادر داغدار به هــم مرتبط می کند و در 
نهایت با اهدای قلب به پســر آقای دزد داستان ختم به خیر 
می شود! غافل از اینکه هیچ گاه رابطه ای بین دهنده و گیرنده 

عضو برقرار نمی شود.
فارغ از کلیشــه های رایج ایــن فیلــم در نمایش معضالت 
اجتماعی، تنها چند نما از حرم مطهر امام رضا)ع( توانســته 

سهم آستان قدس را هم در حمایت از فیلم پررنگ کند.
جشنواره فیلم فجر در ســی و پنج سالگی به انقالبی محتاج 
است تا از نمایش مرسوم سیاهی ها و کلیشه ها فاصله گرفته و 
رسالت اصلی خود یعنی درمان هنرمندانه دردهای جامعه را 
بر دوش گیرد و گامی فراتر از فهم مخاطب برای نشان دادن 

راه به او بردارد.

جشنواره فیلم فجر در سی و پنج سالگی به انقالبی محتاج است تا از نمایش مرسوم سیاهی ها و کلیشه ها فاصله گرفته و رسالت 
اصلی خود یعنی درمان هنرمندانه دردهای جامعه را بر دوش گیرد و گامی فراتر از فهم مخاطب برای نشان دادن راه به او بردارد.

گزارشی از جشنواره فجر در اصفهان؛

سی مرغ باید دوباره از نو »سیمرغ« شوند

21 بهمن ماه 1357
ساعت 10 صبح اسلحه خانه  نیروی هوایی به همت مردم و کمك 
همافران فتح شد. ساعاتي بعد کالنتري هاي 9، 10، 11، 12، 16، 
26 و کالنتري نارمك به دست مردم افتاد. مردم تانك ها و نفربرها 
را به خیابان هــا آورده و به یکدیگر روحیــه مي دهند. فرمانداري 
نظامي که دست پاچه شده  است، در آخرین اعالمیه اش که بارها 
از رادیو پخش شــد، ســاعت منع عبور و مرور را چهار و نیم عصر 
اعالم کرد. امام خمیني)ره( در پاسخ به دستور فرمانداری پیامی به 
این شرح صادر فرمودند:» اعالمیه  امروز حکومت نظامي، خدعه و 
خالف شرع است؛ مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند، برادران و 
خواهران عزیزم، هراسی به خود راه ندهید که به خواست خداوند 

تعالی، حق پیروز است.« مردم خیابان ها را ترک نکردند.

نمایشــگاه کاریکاتــور »هویت انقالبــی« روز جمعــه همزمان با 
 مراســم راهپیمایی 22 بهمن از ســوی خانه جوان در محل میدان 

امام خمینی)ره( برپا می شود. 
دبیر جشنواره کاریکاتور هویت انقالبی با بیان این مطلب گفت: این 
برنامه با ارائه 85 اثر از هنرمندان کشــور از جمله تبریز، کرمانشاه، 
مشهد، اصفهان، جهرم شــیراز و ... با مضامین هویت، هویت انقالبی 
و ... در فضایی مناســب نزدیــك جایگاه اصلی مراســم راهپیمایی 
22 بهمن برگزار می شود. آیت نادری اظهار داشت: مسابقه »درک 
کاریکاتور« نیز با هدف برداشت مفهومی شهروندان در خصوص اثر 
انتخاب شده و ارســال جمله ای کوتاه در این راستا به شماره پیامك 
300048452700 تــا پایان مراســم راهپیمایــی روز 22 بهمن 
برگزار می شود. وی افزود: اجرای زنده کاریکاتور با محوریت هویت 
و موضوعات جشنواره هویت در محل نمایشگاه از دیگر برنامه های 
این نمایشگاه است که از سوی خانه جوان سازمان فرهنگی تفریحی 

شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده است.
 وی ادامــه داد: در هفته آخر بهمــن ماه تعداد 550 اثر ارســالی به 
جشنواره »هویت« با حضور پنج داور کشوری بررسی شده و مراسم 
اختتامیه آن در اسفندماه برگزار خواهد شد. نادری خاطرنشان کرد: 
استقبال از جشنواره کاریکاتور »هویت« بسیار قابل توجه بوده که در 
همین راستا از عموم شهروندان دعوت به عمل می آید تا با حضور در 
این ویژه برنامه و بازدید از آثار نمایشگاه از فعالیت های هنری بیش از 

پیش حمایت کنند.

توجه توجه، این صداي انقالب ملت 
ایران است!

برپایی نمایشگاه کاریکاتور 
»هویت انقالبی« در روز 22 بهمن

فریدون جیرانی، در خصوص ریتم کند فیلم »خفه گی« گفت: عمدا 
ریتم کند و لحن ســردی را با توجه به شــکل و گرافیك خاصی که 
داشــت، برای این فیلم انتخاب کردم تا با فیلم های تولید شده از این 
دست متفاوت باشد.  وی درباره رسیدن به ترکیب بازیگران فیلم بیان 
کرد: الناز شاکردوست پس از دو سال دوری از سینما انتخاب اولمان 
بود. پس از مذاکره و خواندن فیلم نامه به همکاری رسیدیم و از عالقه 
و کوشــش در فیلم لذت بردم. نوید محمدزاده هم پس از گذشت 48 

ساعت از خواندن فیلم نامه اعالم همکاری کرد. 
وی تصریح کرد: در »خفه گی« ما به سمت ســبك فیلم های روسی 
و اروپای شــرقی رفتیــم. به همین جهت فضای ســیاه و ســفید با 
فیلمبرداری اسکوپ گرفتیم. این کارگردان در پاسخ به این سوال که 
تمایل دارد در تلویزیون یا ســینما فعالیت کند، گفت: من دو سریال 
ساختم و چهارده فیلم سینمایی. این موضوع بیانگر همه چیز است؛ 

البته شاید عید پانزدهمین فیلم را شروع کنم. 

 بازیگر ســینما و تلویزیون از ســاخت یــك فیلم کمدی و ســریال 
»زیر آسمان شهر« گفت.

مهران غفوریان در خصوص تصمیم به کارگردانی در سینما، گفت: سال 
آینده با منصور سهراب پور یك فیلم کمدی جدی را با بازیگرانی مطرح 
کار خواهم ســاخت. وی از آخرین وضعیت »زیر آســمان شهر« خبر 
داد و بیان کرد: احتماال بعد از عید و در شــروع سال جدید، ساخت این 
مجموعه را شروع می کنم؛ البته ساخت این دو اثر سینمایی و تلویزیونی 

بستگی به شرایط دارد که بستر هرکدام فراهم شد آن را خواهم ساخت.
این بازیگر با اشــاره به فضای کمدی ســینما تصریح کــرد: از برخی 
فیلم های طنزی که از ما می بینید، راضی نیستم و آنها را قوی نمی دانم 
اما استانداردشان برای فروش خوب اســت. اگر روند »گشت 2« مانند 
یك آن باشد دوست خواهم داشت. به خصوص انتخاب حمید فرخ نژاد 
که بسیار درست اســت چون ثابت کرده پتانسیل باالیی برای بازی در 

کمدی های موقعیت را دارد.

پانزدهمین  امسال  نوروز 
فیلم سینمایی را می سازم

مهران غفوریان فیلم 
کمدی می سازد

جشنواره

ابوالحســن داوودی گفت: تاجایی که به یاد دارم تاکنون در 
هیچ دوره ای از جشــنواره فیلم فجر، این قــدر فیلم های تلخ 

ندیده  بودم.
این کارگردان ســینما بیان کرد: برای من اکثریت فیلم هایی 
که امســال در جشــنواره دیده ام عجیب بود؛ البته نه فقط 
فیلم هایی که غالبا فضــای ناامیدکننده ای داشــتند، بلکه 
فیلم هایی هم که از وجدان و امید می گفتند، تماشاگرانشان 

را دست کم گرفته بودند.
 بعضی فیلمســازان به خصــوص جوان ترهــا و فیلم اولی ها 
شرایطی در آثارشــان وجود داشــت که انگار می خواستند 
هر آنچه را که در تمام عمرشــان قصد گفتن و ساختنش را 
دارند، به یك باره و در یك فیلم رو کنند و این برای من کمی 

عجیب بود.
داوودی با اشــاره به میزان بــاالی خودنمایــی و افراط در 
فرم گرایی صرف که در بعضی فیلم های جشــنواره امســال 
دیده می شــود، گفت: این افراط هم در بعضــی فیلم اولی ها 
وجود داشت و هم آنهایی که سعی کرده بودند که روایت های 

جدید داشته  باشند.
کارگردان فیلم »رخ دیوانه« ادامه داد:به عنوان فیلمســازی 

که ســعی می کنم فضاهای اجتماعی را در آثارم لحاظ کنم 
موافق یا مخالف تلخی فضای فیلم ها نیســتم؛ اما نکته ای که 
باید در نظر بگیریم این است که در مرحله اول باید این تلخی 
در خدمت مضمون و محتوای فیلم باشــد. به بیان دیگر در 
یك فیلم نقطه نظر و ایده ای تماشــایی باید برای تماشــاگر 
وجود داشته باشــد تا آن اثر را برای دیدن انتخاب کند. یك 
فیلم ابتدا باید جلب کننده باشد اما من این وجه سرگرمی را 
در غالب فیلم ها ندیده ام و برعکس شــاهد یك تلخی بیهوده 

بودم.
وی تاکید کرد: تلخی که مدنظرم اســت به گونه ای است که 
چیزی از آن حاصل نمی شــود یعنی نه ســرگرمی و هیجان 

دارد و نه اطالعات مفیدی را منتقل می کند.
داوودی گفت: با این حســاب اگر دوره های قبل جشنواره را 
بخواهم مرور کنم، حداقل آنچه که تــا به حال من از فیلم ها 
دیده ام به جز فیلم پیمان قاســم خانی کــه از قبل از تولید 
و فیلمنامــه در جریانش بودم، حاکی از این اســت که غالب 
فیلم های جشنواره امســال بســیار تلخ بودند و در روزهای 
میانی دیگر از حضور در کاخ جشــنواره منصرف شدم چون 
این حجم از آثار تکراری با مفاهیمی که شــبیه هم هستند 
و حتی گروه بازیگران هم در بعضی فیلم ها مشــابه هستند، 
مرا خسته کرد؛ البته دو سه فیلمی هم بودند که از این قاعده 

مستثنی بودند و آنها را با اشتیاق تماشا کردم.

 به مناســبت دهــه مبارک فجــر، نمایــش خیابانی 
»برزخی ها« به کارگردانی پویان عطایی در سطح شهر 
اصفهان تا فردا اجرا می شود. پویان عطایی، اظهار داشت: 
نمایش »برزخی ها« داستان یك ساواکی به نام رسولی 
است که با تشکل های دانشجویی دوران پهلوی درگیری 

دارد.
وی افزود: رسولی در یکی از این درگیری ها با چوب به سر 

یك دانشجو می زند که موجب به کما رفتن وی می شود.
کارگردان نمایــش خیابانی »برزخی ها« ابراز داشــت: 
پس از پیروزی انقالب اســالمی زمانی که این دانشجو 
پس از چند سال از کما خارج می شــود، تصور می کند 
که محمدرضا شاه هنوز در کشور حضور دارد که در ادامه 
اتفاقاتی رخ می دهد. عطایی با اشاره به اینکه این نمایش 
کاری از گروه تئاتر میعاد جوان است، تاکید کرد: عوامل 
نمایش تا فردا  از ســاعت 15 تا 18 در موزه عبرت ایران 
واقع در خیابان استانداری که همزمان با آغاز دهه فجر 
افتتاح شده است، حضور دارند و بسته به میزان جمعیت 

یك تا سه اجرا در روز داریم.

به مناسبت شهادت حضرت فاطمه)س(، سینماهای 
کشــور، جمعه 22 بهمن به صورت کامل و شنبه 23 

بهمن تا ساعت 17 تعطیل هستند.
غالمرضا فرجی، ســخنگوی شــورای صنفی نمایش 
درباره تعطیلی ســینماها گفت: همزمان با شــهادت 
حضرت فاطمــه )س( در روز جمعــه، 22 بهمن ماه، 
همه سینماهای کشور تعطیل خواهد بود و روز شنبه 
23 بهمن ماه نیز سینماها تا ســاعت 17:00 تعطیل 

هستند.
بنا بر ایــن گــزارش، برنامه ریزی ســی و پنجمین 
جشــنواره فیلم فجر بــه گونه ای صــورت گرفته که 
مراسم اختتامیه جشــنواره با ایام سوگواری حضرت 
فاطمه )س( همزمانی نداشته باشــد و این جشنواره 

امروز در تهران به کار خود پایان می دهد.
گفتنی اســت؛ اکران فیلم های جشــنواره فیلم فجر 
 در ســینماهای اصفهان نیــز تا امــروز برنامه ریزی 

شده است.

ابوالحسن داوودی با اشاره به فیلم های جشنواره:

این قدر تلخی یک جا ندیده بودم!
به مناسبت شهادت حضرت فاطمه )س(؛

تعطیلی سینماهای کشور
 در روز جمعه و شنبه

نمایش خیابانی »برزخی ها«
 در اصفهان اجرا می شود

نمایش سینما 

مدیر اداره کل هنرهای نمایشی:

تئاتر، دیپلماسی 
فرهنگی را تقویت 

می کند

مدیر اداره کل هنرهای نمایشــی، با بیان اینکه 
تئاتر، دیپلماســی فرهنگی را تقویت می کند 
گفت: حوزه تئاتــر برای افزایــش مخاطبان با 
هدف دسترسی عادالنه به انواع تولیدات و رونق 
اقتصادی، افزون بر برنامه ریزی، نیازمند تامین 

بودجه و حمایت مالی است.
مهدی شفیعی افزود: خوشــبختانه نگاه دولت 
یازدهم و وزرای قبلی و کنونی فرهنگ و ارشاد 
اســالمی به حوزه تئاتر خوب بوده، از این رو در 
پیشنهادهای بودجه دولت و مصوبات 95 و 96 

اتفاقات خوبی در حوزه اعتبارات افتاده است. 
وی خاطرنشــان کرد: در ســال 95 تقریبا یك 
رشد دو برابری در ردیف حمایت از فعالیت های 
نمایشی را شاهد بودیم که نشانگر اهتمام به این 

حوزه از سوی دولت یازدهم دارد. 
از حضور  ناشــی  اعتبارات  رشــد 

مسئوالن در سالن های نمایش است 
مدیر اداره کل هنرهای نمایشــی، رشــد قابل 
توجه ردیف بودجه حوزه تئاتر را ناشی از حضور 
مســئوالن اجرایی عالی رتبــه و قانون گذار در 

سالن های نمایش دانست که از نزدیك با فرآیند 
تولید تئاتر آشنا شده و در گفت وگو با هنرمندان 
و دست اندرکاران این حوزه از نزدیك در جریان 

مسائل مرتبط قرار گرفتند.
به گفته وی، به طــور قطع پیگیــری ها و نگاه 
مدیــران عالی رتبــه وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی هم در افزایــش بودجه ایــن حوزه 

تاثیر گذار بوده است.
 نیازمند تخصیص بهنگام بودجه در 

حوزه تئاتر هستیم 

مدیر اداره کل هنرهای نمایشــی با بیان اینکه 
رقمی که مشــخصا برای عملیاتــی کردن این 
برنامه ها به حــوزه تخصصی تعلــق می گیرد 
افزایشی نداشته حتی شاهد کاهش هم بوده ایم ، 
تصریح کرد: انتظار می رود که با نگاه برنامه ریزی 
کالن که در وزارتخانه هســت ساز و کاری برای 
تخصیص بهنگام و توجه به اعتبارات تخصیصی 
به حوزه عملیاتی و اجرایی بشود که به طور قطع 
با نگاه برنامه ریزی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

این مهم امکان پذیر خواهد شد.

روز شمار انقالب

 موضوع جشنواره 
در اصفهان هم 

امسال به کشمکشی 
 بین حوزه هنری

  و اداره ارشاد 
 تبدیل شده

 بود
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پیشنهاد سردبیر:
توسعه بام ایران به برکت انقالب اسالمی

یوم ا...

مدیرکل بازرســی چهارمحال گفت: 1/5 میلیارد ریال 
وجوه به حساب مشتریان توســط اداره کل بازرسی در 
استان برگشت داده شد. سید محمدمهدی طباطبایی 
 مهریزی در جمع خبرنــگاران، اظهار کرد: بازرســی 
 و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و موسسات 
و شرکت های دولتی بر عهده اداره کل بازرسی و بر اساس 
فرمان مقام معظم رهبری و دســتور رییس جمهور یا 
قوه قضاییه است. طباطبایی مهریزی با اشاره به میزان 
 استرداد وجوه به حساب بانک ها و مشتریان و جلوگیری 
از تضییع وجوه، تصریح کــرد: 1/5 میلیارد ریال وجوه 
به حساب مشتریان، توسط اداره کل بازرسی در استان 
برگشت داده شد. وی در ادامه اضافه کرد: میزان استرداد 
 وجوه به منظــور جلوگیری از تضییــع حقوق دولتی 
در دســتگاه های اجرایــی 17 میلیارد ریــال و میزان 
برگشــت وجوه به حســاب بانک ها100 میلیون ریال 
 بود. وی گفــت:10 مــورد معامله مناقصــه و مزایده 
با ارزش ریالــی یک هزار و 607 میلیــارد ریال تجدید 
 شــد. طباطبایی مهریــزی تعداد جلســات کارگروه 
و کمیسیون های تخصصی بازرســی را 85 مورد اعالم 
کرد و گفت: جلسات شورای دستگاه های نظارتی استان 
نیز هشــت مورد و 24 مصوبه بود. وی آمار گزارش های 
 ارســالی کیفــری، اصالحــی، کیفــری، تخلفاتی را 
به ترتیــب100، 22 و 107 مورد اعالم کــرد و گفت: 
 تعداد افــراد معرفی شــده در گزارش هــای کیفری 
و تخلفی نیز به ترتیب 59  و 239 مورد بود. وی با اشاره 
به تعداد شــکایات و اعالمات وارده به اداره بازرســی، 
تصریح کرد:810 مورد شــکایات و اعالمــات به اداره 
بازرسی وارد شــد که 515 مورد بایگانی شد. مدیرکل 
 بازرسی اســتان اضافه کرد: جلســات آموزشی درون 
و برون ســازمانی به ترتیب دو هزار و 94 و دو هزار و 64 
نفر ساعت بود. طباطبایی مهریزی در پایان خاطرنشان 
 کرد: امسال تعداد گزارش های هشــداری ارسال شده 

به دیگر دستگاه های اجرایی42 مورد بود.

مدیرکل بازرسی چهارمحال و بختیاری گفت:

برگشت 1/5 میلیارد ریال 
وجوه به حساب مشتریان 

با مسئوالن

206 نفــر از اهالی محروم شهرســتان لــردگان معاینه و درمان 
 رایگان شــدند. به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما چهارمحال 
و بختیاری، مسئول جامعه پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: 
به مناسبت سی و هشتمین ســالروز بهار انقالب و دهه فجر 206 
نفر از اهالی محروم چهارمحال و بختیاری درمان رایگان  شــدند 
 و پنج تیم شامل پزشــک عمومی، جراح، بهداشــتی و آموزشی 
به روستاهای محروم ده کهنه، زاد محمود و دودرا بخش رودشت 
اعزام شدند. آقای شفیعی اضافه کرد: در این اعزام یک روزه افزون 
بر40 میلیــون ریال خدمات درمانی عمومــی و تخصصی و اقالم 
بهداشتی به صورت رایگان در اختیار اهالی این روستا قرار گرفت.

 مدیــرکل زندان ها و اقدامــات تامینی چهارمحــال و بختیاری 
از بازگشــت مجدد 1/8 درصدی زندانیان آزاد شده به زندان ها 
 در چهارمحال وبختیــاری خبــر داد. عبدالرحمــن توفیقیان 
در جمع خبرنگاران استان، اظهار کرد: بازگشت مجدد زندانیان 
 به زندان ها در ســطح کشــور 12 درصــد بوده که ایــن میزان 
 بــه دلیــل افزایــش مراقبت  هــای بعد از خــروج و مشــاوره 

و حمایت های اشتغالزایی در استان 1/8 درصد است. 

43 مسیر راهپیمایی جمعه 22 بهمن در چهارمحال و بختیاری 
اعالم شــد. به گزارش خبرگزاری تســنیم از شــهرکرد، مراسم 
راهپیمایــی یــوم ا... 22 بهمــن روز جمعه از ســاعت10 صبح 
همزمان با سراسر کشور در استان چهارمحال و بختیاری برگزار 

می شود.
  شــهرکرد، میدان انقالب، میــدان 12 محرم، چهــارراه بازار، 
چهارراه ولی عصر، خیابان سعدی به ســمت چهارراه فردوسی، 
 چهار راه بوعلی ســینا، بلــوار آیــت ا... طالقانــی، محل تجمع 

در مصالی بزرگ امام خمینی ) ره ( شهرکرد است.
  بروجــن، از گلــزار شــهدا، فلکه شــهدا، ســه راه امیرکبیر، 

میدان عبادت به سمت مصالی نماز جمعه.
  لردگان، از چهارراه قدس به سمت مصالی اولی االمر.

  فارســان، از میدان امام خمینی ) ره ( به ســمت مصالی نماز 
جمعه.

  اردل، از ابتدای بلوار شهدا به سمت حسینیه گلزار مطهرشهدا.
  چلگــرد، از مقابــل مســجد جامــع بــه ســمت مســجد 

محمد رسول ا... ) ص (.
  شــلمزار، از مقابل مســجد ابوالفضل العباس ) ع ( به ســمت 

مسجد امام حسین ) ع (.
  بن، از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا.

  ســامان، از مقابل حســینیه صاحب الزمان ) عج (  به ســمت 
مصالی نماز جمعه.

  فرخشهر، از میدان بسیج به سمت بلوار 22 بهمن.
  سورشجان، از ابتدای خیابان شهدا به سمت حسینیه.

  هفشــجان، از مقابــل مســجد جامــع بــه ســمت میدان 
امام خمینی ) ره (.

  طاقانک، از چهارراه ولی عصر )عج( به سمت گلزار مطهر شهدا.
  کیان، از میدان معلم به سمت گلزار مطهر شهدا.

  نافچ، از میدان امام حسین ) ع ( به سمت گلزار مطهر شهدا.
  سودجان، از مقابل مسجد صاحب الزمان ) عج ( به سمت گلزار 

مطهر شهدا.
  هارونی، از میدان امام حسین ) ع ( به سمت گلزار مطهر شهدا.

  بلداجی، از میدان انقالب به سمت گلزار مطهر شهدا.
  گندمان، از میدان معلم به سمت مصالی نماز جمعه.

  فرادنبه، از سه راه حافظ به سمت مسجد جامع شهید بهشتی.
  سفید دشت، از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا 

و بالعکس.
  نقنه، از میدان امام خمینی ) ره ( به سمت مصالی نماز جمعه.

  آلونــی، از میــدان امــام حســین)ع( به ســمت مســجد 
جامع المهدی.

  مال خلیفه، از ســه راهی آموزش و پرورش به ســمت مصالی 
نماز جمعه.

  منج، از گلزار مطهر شــهدا به سمت دبیرســتان شبانه روزی 
شهید بهشتی.

  سردشــت، از مقابل حوزه مقاومت بسیج به سمت گلزار مطهر 
شهدا.

  جونقان، از میدان مســجدالنبی ) ص ( به سمت مصالی نماز 
جمعه.

  باباحیدر، از میدان نیایش به سمت مصالی نماز جمعه.
  پردنجان، از مقابل مسجد صاحب الزمان ) عج ( به سمت گلزار 

مطهر شهدا.
  چلیچه، از مقابل مســجد صاحب الزمان ) عج ( به سمت گلزار 

مطهر شهدا.
  گوجان، از مقابل دبیرســتان دخترانه محمدیه به سمت گلزار 

مطهر شهدا.
  میانکوه، سرخون، از سرچشمه به سمت گلزار مطهر شهدا.

  دشتک، از مقابل پایگاه مقاومت بسیج شهید حبیبی به سمت 
مسجد امام حسین ) ع (.

  کاج، از مقابــل مســجد امام حســین ) ع ( به ســمت گلزار 
مطهر شهدا.

  صمصامی، از مقابل بخشداری به سمت روستای بهمن آباد.
  بازفت، از مقابل بخشداری به سمت روستای چم قلعه.

  ناغان، از میدان نماز به سمت مسجد جامع.
  گهــرو، از مقابــل مســجد جامــع بــه ســمت مســجد 

علی ابن ابیطالب)ع(.
حســینیه  ســمت  بــه  فارابــی  چهــارراه  از  دســتنا،    

صاحب الزمان)عج(.
  دزک، از مقابــل مســجد امام حســین ) ع ( به ســمت گلزار 

مطهر شهدا.
  وردنجان، از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا.

  یانچشمه، از مقابل مسجد صاحب الزمان ) عج ( به سمت گلزار 
مطهر شهدا.

  زاینده رود، هوره، از مقابل اداره بهزیســتی به ســمت ســالن 
ورزشی شهدا.

درمان رایگان 206 نفر از اهالی 
محروم چهارمحال و بختیاری

بازگشت مجدد زندانیان 
در چهارمحال 1/8 درصد است

مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن 
در چهارمحال و بختیاری اعالم شد

 اســتان چهارمحــال و بختیــاری در دوره طاغــوت 
دیــده نمــی شــد و محرومیت ایــن اســتان در بخش 
 های مختلف بهداشــت و درمان، آب شــرب بهداشتی، 

آموزش و پرورش و... به وضوح دیده می شد.
 اســتان چهارمحال و بختیاری به برکت انقالب اســالمی 
 در مســیر توســعه و پیشــرفت قرار گرفت و هم اکنون 
 ایــن اســتان در بســیاری از بخــش هــای مختلــف، 

حرف هایی برای گفتن دارد.
چهارمحال و بختیــاری هم اکنون در بخش کشــاورزی 
یکی از تولیــد کنندگان بزرگ  کشــور در حــوزه های 

محصوالت زراعی، باغی، دام و طیور است. 
داشــتن جایگاه اول در تولید بیشــترین ماهی قزل آالی 
کشور و بادام از مهم ترین دســتاوردهای انقالب اسالمی 
در این استان است که زمینه اشــتغال بسیاری از مردم را 

فراهم کرده است.
از طرفی کســب رتبه ششم تولید قارچ کشــور و فعالیت 
بــاال در زمینه هــای تولید عســل، محصــوالت زراعی، 
 گیاهان دارویی و ... از دیگر دستاوردهای انقالب اسالمی 

در بخش کشاورزی این استان است.
در بخش صنعت این اســتان تنها یک کارخانه ) کارخانه 
 قند ( وجود داشــت و  و اشــتغال صنعتی در این استان 

 وجود نداشــت، اما طی ســال هــای اخیر و بــه برکت 
انقالب اسالمی شــاهد راه اندازی بیش از یک هزار و200 
واحد صنعتی در این اســتان بوده ایم کــه در زمینه های 

مختلف صنعتی فعالیت می کنند.
طی  38 ســال گذشــته چهارمحال و بختیاری در بخش 
 صنعت از توســعه و پیشــرفت قابل توجهــی برخوردار 
شــده اســت به طوری  بیش از یک هــزار و200 واحد 

صنعتی در این استان راه اندازی شده است. 
مدیر کل صنعت، معــدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
 در ایــن زمینــه گفــت: در دوران طاغــوت چهارمحال 
و بختیاری یــک اســتان کامال محــروم بود کــه هیچ 
 گونه امکاناتــی در بخش های مختلــف از جمله صنعت 

نداشت.
نعیم امامی تاکید کرد: در این اســتان تنها یک کارخانه 
قند وجود داشت و خبری از توسعه صنعتی در این استان 

نبود.
مدیر کل صنعت، معــدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: احداث کارخانه هــای صنعتی بزرگ نظیر کارخانه 
سیمان، موکت، شــیر خشــک، فوالد یک میلیون تنی، 
تولید پارچه چادر مشــکی، شیر خشــک، کارخانه های 
تولید خوراک دام، کارخانــه هــای آرد و... از مهم ترین 

 کارخانه هایی هســتند که بــه برکت انقالب اســالمی 
در این استان راه اندازی شده اند.

 وی ادامه داد: چهارمحال و بختیــاری  هیچ گونه معدنی 
 در دوران قبــل از انقالب نداشــت، اما هــم اکنون بیش 

از 180 معدن در این استان وجود دارد.
مدیر کل صنعت، معــدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
 با اشــاره به اینکه این اســتان به  برکت انقالب اسالمی 
از محرومیت خارج شــده اســت، ادامه داد: پیشــرفت 
 هایــی که در ایــن اســتان به وجــود آمده، بــه وضوح 

دیده می شود.
معاون عمرانــی اســتاندار چهارمحال و بختیــاری نیز 
در ایــن زمینه گفــت: مــردم چهارمحــال و بختیاری 
 پیش از انقــالب اســالمی در محرومیت و فقــر زندگی 

می کردند.
گودرز امیری تاکید کرد: توســعه و پیشــرفت این استان 
بعــد از انقالب با پیش از انقالب اســالمی قابل مقایســه 
نیست چراکه توسعه و پیشــرفت این استان چندین برابر 

شده است. 
 وی تاکید کرد: فراهم آوردن زمینــه تحصیل در مدارس 
در نقاط مختلف استان، فراهم آوردن تحصیل دانشگاهی 
با راه اندازی دانشگاه های مختلف، توسعه جاده ها، توسعه 
صنعت، کشــاورزی و... از مهم ترین دستاوردهای انقالب 

اسالمی در این استان است.
وی گفت: در حال حاضــر در این اســتان310 کیلومتر 
بزرگراه وجود دارد در حالی که، پیش از انقالب جاده های 

این استان خاکی بوده اند.
معاون عمرانی اســتاندار چهارمحــال و بختیاری گفت: 
توســعه روســتاها با اجرای طــرح هــادی از مهم ترین 

دستاوردهای انقالب اسالمی به شمار می رود.
بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های این استان 
است که به همت انقالب اســالمی توسعه پیدا کرد، مدیر 
کل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیــاری نیز در این 
زمینه گفت: کشــاورزی یکی از مهم تریــن بخش های 
 این اســتان اســت که به همت انقالب اســالمی توسعه 

پیدا کرد. 
 ذبیح ا... غریب عنــوان کرد: پیش از انقالب، کشــاورزی 
 این اســتان تنها نیاز خانــوار کشــاورز را تامین می کرد 
در حالی که این اســتان در حال حاضر نیاز غذایی مردم 
کشــور را تامین می کند و حتی محصوالت کشاورزی آن 

به کشور های مختلف صادر می شود.
 وی بیــان کــرد: هــم اکنــون ایــن اســتان در تولید 
ماهی قزل آال و بادام به برکت انقالب اســالمی رتبه اول 

تولید کشور را دارد.
مدیر کل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: این اســتان توانســته در بخش های مختلف زراعت، 
باغداری، پرورش زنبور عســل، پرورش شترمرغ، کبک، 
 بلدرچیــن و... به برکت انقــالب اســالمی فعالیت کند 

و نیاز غذایی مردم کشور را تامین کند.

کسب رتبه ششم 
تولید قارچ کشور 

و فعالیت باال 
در زمینه های تولید 

عسل، محصوالت 
زراعی، گیاهان 

دارویی و ... از دیگر 
دستاوردهای 

 انقالب اسالمی 
در بخش کشاورزی 

این استان است

 مهر: اســتان چهارمحال و بختیاری تا پیش از انقالب اسالمی یکی از اســتان های محروم کشور به شمار 
می رفت که فاقد هرگونه توسعه ای در بخش های مختلف بود. مردم این اســتان در محرومیت بسیار باال 

زندگی می کردند و از هیچ امکاناتی برخوردار نبودند.

دستاوردهای ۳8 ساله انقالب؛

توسعه بام ایران به برکت انقالب اسالمی

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحــال و بختیاری گفت: محمدمهدی 
کنارنگ با دعوتنامه فدراسیون قایقرانی کشورمان عازم اردوی آمادگی 
تیم ملی جوانان شد. عبدالرحمان قاســمی اظهار کرد: محمدمهدی 
کنارنگ در آخرین مرحلــه اردوی تدارکاتی تیم ملــی، خود را برای 

حضور درمسابقات قهرمانی آسیا آماده می کند. 
 وی ادامه داد: تیم ملی قایقرانی اســاللوم آقایان از روز ســه شــنبه 
در دریاچه آزادی و رودخانه کرج آغاز شــده است و این قایقران جوان 
استان، هفتمین مرحله اردوی آمادگی خود را در دریاچه آزادی شروع 
کرد. قاســمی اضافه کرد: کمتر از یک ماه تا مســابقات قهرمانی آسیا 
اســاللوم در تایلند باقی مانده و تیم های ملی آخرین مراحل تمرینی 
خود را پشت سر می گذارند. قاســمی با اشاره به برنامه زمانبندی اردو 

یادآور شد: این اردو تا 29 بهمن ماه جاری ادامه خواهد داشت.

طرح آمــوزش مدیریت مصرف بهینــه آب و انرژی در مــدارس چهارمحال 
و بختیاری آغاز شــد. مدیر کل محیط زیســت چهارمحال گفــت: با اجرای 
طرح مدیریت مصرف بهینه آب و انرژی در مــدارس چهارمحال و بختیاری 
در حال حاضر حدود600 دانش آموز شهرســتان شــهرکرد آموزش دیدند. 
شــهرام احمدی اضافه کرد: طرح آموزش حفاظت محیط زیست و مدیریت 
مصرف بهینه آب و انــرژی تا پایان ســال تحصیلی در مــدارس ادامه دارد. 
به گفتــه وی تامین و ارتقای ســطح آگاهــی های محیط زیســتی و ایجاد 
 زیرســاخت الزم برای مدارس محیط زیســتی، مشــارکت در دســتیابی 
 به توســعه پایدار، ایجاد نگرش و تغییرات رفتاری جوامع هــدف در ارتباط 
با محیط زیست از جمله مهم ترین اهداف این طرح است. وی ارایه آموزش های 
الزم بــه منظور کاهــش هزینه هــای آب و انــرژی  و بهبود شــاخص های 

محیط زیستی در مدارس را از جمله اهداف اجرایی این سند دانست.

د عوت از قایقران چهارمحال 
و بختیاری به اردوی تیم ملی

آغاز طرح مدیریت مصرف 
بهینه در مدارس چهارمحال

شهرستان

حجـــــه االســالم 
یدا... رحمانی  حـاج 
بخش  جمعــه  امام 
بلداجــــی گفــت: 
بــه یــاد روز هــای 
انقـــالب   حماســه 
 و گرامیداشــــــت  
ایام ا... 19بهمن 57 
 امســال هم عده ای 
از مــــردم شــهید 
پـــــرور شـــــهر 
 و بخــش بلداجــی 
بـــا چنـــد دســـتگاه اتوبـــوس راهـــی شــــهرکرد 
 مرکـــز اســـتان شـــدند و بـــا نماینــده ولــی فقیــه 
 و امام جمعه شــهرکرد  دیــدار کردند. رحمانــی بلداجی 
امام جمعه بلداجی در ادامه اضافه کرد: 19 بهمن در تاریخ 
 انقالب روز دیــدار  بختیاری ها با امام امــت نام گرفت که 
به همین مناســبت این روز فرخنده و به یاد ماندنی از این 

پس به نام روز شهر بلداجی نامگذاری  می شود.
گفتنی اســت در یوم ا... بهمن ماه 57 نخســتین کاروان 
 مردمی غیرتمنــد بلداجــی و منطقه چغاخــور به همراه 
راد مــردان دالور بختیاری بــه تهران عزیمــت کرده، در 
 مدرسه علوی با حضرت امام خمینی ) ره ( پیمان وفاداری 
و جانفشانی بســتند و پشـــتیبانی خود را  از دولت موقت 
 اعالم داشتند. ســال گذشــته کاروان نمادین500 نفری 
با عنــوان  حماســه 19 بهمــن 57 در بیعت بــا  رهبری 
و حمایت  از دولت و بــه منظور دیدار بــا نماینده محترم 
 ولی فقیــه و امام جمعـــه شــهرکرد و اســتاندار محترم  
 به مرکز اســتان عزیمــت کردنــد. امام جمعــه بلداجی 
با گرامیداشــت یاد و خاطره مانــدگار آن روز بزرگ و آن 
مردان بزرگ گفــت: حرکــت کاروان از بخــش بلداجی 
و منطقه چغاخور در ســال 57 در راســتای انزجار مردم 
از بختیــار بود. وی بــا بیان اینکــه این حضور گســترده 

 بختیاری هــا در آن زمان و بیعــت با امام خمینــی ) ره (
 نشــانگر بصیــرت مــردم منطقه در فضــای غبــار آلود 
بوده اســت، بیان داشــت: بختیاری ها تنها خواســته ای 
 که از نماینــده ولی فقیه در اســتان دارند این اســت که 
در ســال های آینده چنیــن روزی با رهبــر انقالب دیدار 
داشــته باشــند و این اقدام آنها در تقویم انقالب اسالمی 
ثبت شود. گفتنی اســت 19 بهمن هر سال به نام روز شهر 
 بلداجی نامگذاری شده است که به پاس آن روز بیاد ماندنی 
برنامه های شــاد و متنوع فرهنگی و هنری در سطح شهر 
 و بخــش بلداجــی برگزار می شــود. به همین مناســبت 
سه شنبه 19 بهمن 1395 جشن بزرگ انقالب به مناسبت 
روز شــهر بلداجی در محل کانون شـــهدا شــهر بلداجی 
 برگزار شــد و در ادامه جشــن از تابلوی فرماندهان شهید 

شهر بلداجی در ورودی شهر بلداجی رونمایی شد. 
الزم به ذکر است که در سال های گذشته چهارراه منتهی 
به میدان امام خمینی )ره( شــهر بلداجی بــه نام چهارراه 
 19بهمــن نامگــذاری و تابلــو آن نصب و پــرده برداری 
شده است. شایان ذکر است بخش  بلداجی در طول هشـت 
سال دفاع مقدس بیش از 75 شــهید تقدیم نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران کرده است.

عیسی حسنی  مدیر ورزش و جوانان شهرستان لردگان اظهار کرد: مسابقات 
فوتسال چهارجانبه نونهاالن و نوجوانان لردگان با معرفی تیم های برتر به کار 

خود پایان داد.
مدیــر ورزش و جوانان شهرســتان لردگان با بیــان اینکه این مســابقات با 
حضور چهار تیم در هر کدام از رده های ســنی نونهاالن و نوجوانان درســالن 
ورزشــی شــهدای جوانمردی شهرســتان لردگان از 12 بهمن ماه آغاز شد، 
 ادامــه داد: در پایــان رقابت ها تیم ســلمان جوانمردی مقــام اول نونهاالن 

و تیم شاهین مقام اول نوجوانان را از آن خود کرد.

  مدیر ورزش و جوانان شهرســتان ســامان گفت: مســابقات شــنای دختران 
زیر10 سال استان چهارمحال و بختیاری در این شهر برگزار شد.

  اردشــیر جان نثار اظهار کرد: مسابقات شــنا در رده های ســنی 6 تا10 سال 
به میزبانی شهر سامان برگزار شد.

وی ادامه داد: این مسابقات با رقابت 9 تیم شهرســتانی در استخر شهر سامان  
آغاز شــد و در پایان تیم های اســتخر شــهید فاضل با 994 امتیاز، اســتخر 
 بروجن با 499 امتیاز و استخر فرخشــهر با 428 امتیاز مقام های اول تا سوم را

کسب کردند.

بهــزاد احمدی مدیــر ورزش و جوانان شهرســتان بن اظهار کرد: جشــنواره 
 ورزش های آبی بانوان شهرســتان بن بــا رقابت200 نفر از بانوان شهرســتان 

با معرفی نفرات برتر به کار خودپایان داد.
احمدی  مدیر ورزش و جوانان شهرســتان بن در تکمیــل این خبر این چنین 
گفت: جشــنواره ورزش های آبــی بانوان شهرســتان بن در پنج رده ســنی 
 آغاز شــد و در پایان این جشــنواره ورزش های آبی، خانم هــا پرنیا احمدی، 
ملیکا هاشــمی، فائزه امانی، ناهید نــادری و فاطمه احمدی بــه عناوین اول  

رده های سنی مختلف رسیدند.

به مناسبت 19 بهمن روز دیدار بختیاری ها با امام )ره(؛

مردم بلداجی با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند
پایان مسابقات فوتسال در لردگان

برگزاری مسابقات شنای دختران در سامان

جشنواره ورزش های آبی بانوان بن برگزار شد

اخبار

علیرضا رحمانی بلداجی
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 پیشنهاد  سردبیر: 
پزشک تبریزی هنوز اعتراف  نکرده است

حوادث جهان  سرپرســت اورژانس کشــور از حریق گســترده یک ساختمان 
در خیابان اشــرفی اصفهانی خبر داد و گفت: بــر اثر این حادثه 
تا کنون یک نفر جان خود را از دســت داده و 7 نفر نیز مصدوم 
 شــده اند. خبرنگار فارس، در ارتباط با حادثه حریق گســترده 
در ساختمان اشــرافی اصفهانی گفت: این حادثه ساعت 5:22 
صبح دیروز و به علت آتش گرفتــن یک خودرو در پارکینگ رخ 

داده است.
وی افــزود:  بالفاصلــه 8 دســتگاه آمبوالنس و یــک اتوبوس 
آمبوالنس به محل حادثه اعزام شده و اقدامات الزم جهت نجات 

جان حادثه دیدگان انجام گرفت.
سرپرست اورژانس کشور خاطر نشــان کرد: این حادثه تا کنون 
 یک کشــته و 7 مصــدوم بر جای گذاشــته کــه وضعیت یکی 
از مصدومان وخیم اســت همچنین مصدومان به بیمارســتان 

سوانح سوختگی شهید مطهری منتقل شده اند.

راز مرگ مادربزرگ وهمســر در سینه پزشــک تبریزی نهفته 
است.

سرهنگ علی اسماعیل پور، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان آذربایجان شــرقی با اشــاره به آخرین وضعیت پرونده 
پزشــک تبریزی ) دکتر علیر ضا صلحی ( با بیان اینکه به هنگام 
دســتگیری این فرد یکی از شــایعات مطرح شــده این بود که 
غذاهایی که وی برای خانواده اش برده از ســوی داعش در شهر 
توزیع شده است، اظهار کرد: دلیل اصلی ما برای نقض این ادعا 
این بود که اگر داعش در این شــهر غذاهای آلوده توزیع می کرد 
 باید افراد بیشتری مسموم می شــدند که چنین اتفاقی نیفتاده 

و تنها خانواده دکتر صلحی دچار مسمومیت شده بودند.
وی با بیان اینکه مــورد دومی که متهم بــودن دکتر صلحی را 
تقویت می کرد، تصاویر ضبط شــده دوربین محلی بود که وی 
غذاها را از آنجا تهیه کرده بود، عنوان کرد: در ابتدا این پزشــک 
مدعی بود کــه غذاها نذری اســت، اما پس از ارایه مســتندات 
 به او در نهایت مجبور شــد اعتــراف کند که غذاهــا را خودش 

تهیه کرده است. 

حریق گسترده در اشرفی اصفهانی

پزشک تبریزی 
هنوز اعتراف نکرده است

حوادث ایران

جمعه صبح خبر بازداشــت لوکاس هرناندنس، مدافع 
 اتلتیکومادرید منتشــر شــد. او به علت بــد رفتاری 
با نامزدش دستگیر و قرار شد شــنبه در دادگاه حضور 
پیدا کند. البته بازیکن اتلتیکو جمعه شب با وثیقه آزاد 
شــد. دادگاه اسپانیا درخواســت هفت ماه زندان برای 
هرناندنس کرد. همچنین خواستار چهار ماه زندان برای 
آملیا لورنته ) نامزد هرناندنــس ( به علت این درگیری 
و موضــوع دیگری شــد. آس بامداد دربــاره درگیری 
هرناندنس و لورنته نوشــت: » بامداد جمعه زمانی که 
بازیکن اتلتیکــو در اتومبیلش به خانه بازمی گشــت، 
نامزدش در خیابان منتظرش بود. هرناندنس اتومبیل 
را متوقف کرد تا نامزدش سوار شــود. پس از آن بحث 
شدیدی میان آنها به وجود آمد. لورنته با ناخنش، صورت 
لوکاس را زخمی کرد و سپس با کلید به گردن بازیکن 
اتلتیکو آسیب رســاند. پس از آن هر دو نفر از اتومبیل 
خارج شــدند. لورنته با کلید خود این بار به ماشــین 
هرناندنس آسیب رســاند. باالخره هرناندنس واکنش 
نشان داد و با کمربند به ســمت نامزدش رفت و باعث 

زخمی شدن فک و لبش شد. «

بازیکن مشهور فوتبال 
محاکمه شد

پســر 18 ســاله هندی در حالی که تالش می کرد مار 
کبری را به صــورت خود نزدیک کند تا عکس ســلفی 
 بگیرد، توســط مار گزیده شــد و پس از 5 روز دســت

 و پنجه نرم کردن با مرگ در نهایت در بیمارستان، جان 
خود را از دست داد.  این جوان 18 ســاله که  » ماتره « 
نام دارد، قصد داشت عکس ســلفی خود و مار کبری را 
 در شبکه های اجتماعی منتشــر کند که در یک لحظه 
از قفسه سینه گزیده شد. » ماتره « که امدادگر حیوانات 
 بود،  تا به  حال بیش از100 مــار را از خطر مرگ نجات 
داده بود و این مار کبری نیز در خطر بوده که وی نجاتش 

می دهد و بعد از آن تصمیم به عکس سلفی می گیرد.

 عامل شــهادت مامــور کالنتری مارلیــک ملقب بــه » کاکا «
شناسایی و دستگیر شد. 

صبح دوشنبه گشت پلیس کالنتری12 مارلیک واقع در منطقه 
مالرد به یک خودروی سفید پرشــیا مشکوک شدند و به راننده 

آن فرمان ایست دادند و وی را متوقف کردند.
راننده که مســلح بود، پس از نزدیک شــدن گشت پلیس برای 
کنترل مدارک به ســمت یک مامور نیروی انتظامی و ســرباز 
وظیفه همراه وی شــلیک کرد که در این حادثه سرباز از ناحیه 
پا مجروح شد و مامور نیروی انتظامی از ناحیه پا، شکم و طحال 
آسیب دید که متاسفانه ســاعتی بعد در بیمارستان به شهادت 

رسید.

سلفی مرگبار با مار کبری!

» کاکا « دستگیر شد

رکنا: نوعروس و داماد که پس از پایان جشــن عروســی 
راهی خانه بخت شده بودند، ســاعاتی بعد قربانی حادثه 

مرگباری شده وجان باختند.
یکشــنبه 17 بهمن عروس و داماد 25 و 36 ســاله پس 
 ازپایان جشــن عروســی و بدرقه میهمان ها، با هزارامید 
 و آرزو راهی خانه مشــترک شــدند. داماد جوان کارمند 
و دانشــجوی دکترا بــود. نوعروســش نیزدانشــجوی 
 کارشناســی ارشــد بــود. پــس ازپایــان عروســی، 
 میهمان هاراهی خانه های شــان شــدند تابرای روز بعد 
و مراسم پاتختی آماده شوند، اما ظهر روز بعد که قرار بود 

عروس برای مراسم عصر آماده شــود، هیچ خبری ازاو و 
داماد نبود. تلفن  های همراه شــان و نه تلفن خانه شــان 
 جواب نمی داد. خانواده ها نگران شــده بودند و فکرشــان 
به هر جایی می رفت؛ سراســیمه و هراسان به سمت خانه 

زوج جوان رفتند، اما هیچ کس در را باز نمی کرد. 
از آنجا که خانه نوساز بود و درب ضد سرقت داشت، امکان 

شکستن در هم وجود نداشت.
همه فامیل جمع شده بودند، شــکی نبود که اتفاق بدی 
 رخ داده است. نخستین تماس ها با آتش نشانی، اورژانس 
و پلیس گرفته شد و لحظاتی بعد نیروهای پلیس و امداد 

و آتش نشانی به محل رسیدند.
حامد موذنی معــاون عملیات آتش نشــانی ســیرجان 
گفت: » ساعت دو بعدازظهر دوشــنبه 18 بهمن گزارش 
حادثه  به آتش نشــانی اعالم و تیــم عملیاتی بالفاصله به 
محل اعزام شد. ساختمان یک طبقه و نوساز و در ورودی 
هم ضد ســرقت بود. به همیــن خاطر اقوام با شکســتن 
 شیشــه پنجره ها تالش زیادی برای ورود به محل حادثه 
کرده بودند که موفق نشــده بودند. بنابراین آتش نشانان 
با تجهیزات مخصوص وارد عمل شــده و در را باز کردند. 
بوی چسب کاغذ دیواری فضای اتاق را گرفته بود واجساد 

عروس و داماد در اتاق خواب پیدا شد. 
نیروهای امدادی بالفاصله وارد عمل شــدند و با احتمال 
اینکه بتوانند زوج جوان را نجات دهنــد، پس از اقدامات 
اولیه هر دو را به بیمارســتان انتقال دادند، اما متاســفانه 
امکان نجات شــان نبود. خانه گازکشــی بود، اما شــوفاژ 
داشــت ولی چند احتمال بــرای فوت آنها وجــود دارد. 
بنابراین علت حادثه مشــخص نیست و اجساد به پزشکی 

قانونی انتقال پیدا کردند. «
تحقیقات پلیسی ادامه دارد

ســرهنگ ایران نژاد، فرمانده انتظامی سیرجان نیز  گفت: 
» زمانی که گــزارش این حادثه در ســاعت دو بعدازظهر 
دوشنبه به ما رســید، ماموران به محل اعزام شدند، پس 
از اینکه آتش نشــانان در را باز کردند، پیکر عروس و داماد 
 پیدا شــد و با وجود تــالش امدادگران عملیــات احیای 

این زوج در بیمارستان نتیجه نداشت. 
 بــا توجه بــه اینکــه از مراســم ازدواج عــروس و داماد 
چند ساعتی می گذشت و بوی چســب کاغذ دیواری نیز 
 در فضا پیچیده بود، احتمال مســمومیت غذایی، دارویی 
و حتی گاز گرفتگی مطرح و اجســاد بــرای تعیین علت 

مرگ به پزشکی قانونی انتقال داده شدند.
از آنجا که خانواده های این زوج کالبد شکافی را نپذیرفتند 
علت دقیق مرگ آنها هنوز مشــخص نشــده، اما بی شک 
 قتل و جنایتی در میان نبوده اســت. این خانه نوساز بوده 
و به گفته بســتگان عروس و داماد، روز قبل از عروســی 
کاغذ دیواری شــده بود. بــا این حال تحقیقــات در این 

پرونده همچنان ادامه دارد. «

مرگ عجیب عروس و داماد

زمانی که گزارش 
این حادثه 

در ساعت دو 
بعدازظهر دوشنبه

 به ما رسید، ماموران 
به محل اعزام شدند، 

پس از اینکه 
آتش نشانان 

در را باز کردند، 
پیکر عروس و داماد 

پیدا شد و با وجود 
تالش امدادگران 
 عملیات   احیای 

این زوج در بیمارستان 
نتیجه   نداشت

اورژانس در حالی تمــاس زن را برای نجات جان کودکش 
گرفت که حدود دو ســاعت از مرگ کودک گذشــته بود. 
 مادری که در تمــاس به اورژانــس ادعا می کــرد فرزند 
 ســه ماهه اش از تخت ســقوط کرده و نفس نمی کشد، 
 بعد از معاینــات اولیه پزشــکان از بدن کــودک مجبور 

به اعتراف این جنایت هولناک شد. 
این زن که از همسر ســابق خود یک بچه 13 ماهه داشت 
 بعد از جدایی، با یک فرد معتاد آشــنا شــده و در کنار وی 

به مصرف انواع و اقســام مواد مخدر و مشــروبات مشغول 
بود، در حالی که کودک یک ســاله اش در تمامی لحظات 

شاهد کارهای کثیف و آلوده آنها بود. 
مرد معتاد پس از مصرف مواد و در حالت نشئگی بی آنکه 
متوجه حرکات وحشیانه خود باشد، به سمت کودک رفته 

و به آزار و اذیت وحشیانه او مشغول می شد. 
در معاینات پزشــکی قانونی  مشاهده 15 مورد شکستگی 
و زخــم عمیق 15 ســانتی متــری در جمجمــه کودک 

پزشکان را به وحشت انداخت، گویی کودک از ساختمانی 
 بلند ســقوط کــرده یــا در تصادفی ســهمگین کشــته 
 شــده بود. با وجود اینکه زن ســعی کــرده بود تــا آثار 
باقی مانده خون و ضرب و شــتم کودک را پاک و با گفتن 
 دروغ در بازجویی هــای اولیه با قرار وثیقه آزاد شــود، اما 
در نهایت وضعیت کودک این حقیقت تلخ را آشــکار کرد. 
دادگاه انگلستان مرد 37 ســاله را به اتهام قتل به 32 سال 
زندان و زن 23 ساله را از دست داشتن در قتل تبرئه کرده، 
اما به خاطر مصرف مــواد مخدر به تحمل چندین ســال 

حبس محکوم کرد.

دختر معصوم، اسیر مادر معتاد خود شد!

ابالغ رای
9509970350701746 شــماره پرونــده:  11  شــماره دادنامــه:  /407
9409980350700209 شماره بایگانی شــعبه: 940236  خواهان: موسسه مالی و 
اعتباری ثامن االئمه با وکالت آقای احمد انصاری فرزند عیدی به نشانی اصفهان- 
 میــدان آزادی ابتدای هزارجریب ســاختمان فراز طبقه اول واحــد پنج، خواندگان: 
1- آقای ابراهیم صالحی فرزند آیت ا... به نشــانی اصفهان- خیابان امام خمینی- 
خیابان شــهیدان کاظمی- 15 متری ملت- پالک 106، 2- آقای محمد قصابی فرزند 
عباس به نشانی اصفهان- خ امام خمینی- خ شــهیدان کاظمی- خ ملت جنب مسجد 
14 معصوم منزل قصابی، 3- آقای اصغر جعفری رهنانی فرزند محمد به نشــانی 
اصفهان- خ امام خمینی- خ شــهیدان کاظمی خ ملت جنب مسجد 14 معصوم منزل 
جعفری، 4- آقای ناصر عابدی فرزند حیدر به نشــانی اصفهــان- خانه اصفهان- 
چهار راه نیروی هوایی- خیابان ارغوان- بن بســت وحدت- پالک 5، خواســته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک، به 
تاریخ 1395/10/22 در وقت مقرر جلسه شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار 
دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با استعانت از ایزد متعال ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست موسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه با وکالت احمد انصاری به طرفیت 
1- اصغر جعفری رهنانی 2- محمد قصابی 3- ابراهیــم صالحی 4- ناصر عابدی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال از وجه یک برگ چک به شماره 451187-

90/11/17 بر عهده بانک سپه و خسارات قانونی که خوانده اول صادرکننده چک و 
دیگران ظهرنویسان آن به عنوان ضمانت می باشــند با توجه به محتویات پرونده، 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه ماندن چک در دســت دارنده 
نشان اشتغال ذمه صادرکننده آن اســت و خواندگان دلیلی بر برائت ذمه خود ارایه 
و ایراد و دفاعی نکرده اند ادعای خواهان ثابت و مســلم تشخیص داده می شود و 
مســتنداً به ماده 3 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 502 و 515 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و ماده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 4/305/000 ریال هزینه 
دادرســی و 3/600/000 ریال حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
سررسید تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمت های ساالنه 
اعالمی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران محاسبه خواهد شد، در حق خواهان 
صادر می گردد. رای صادر شــده غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و با انقضای مهلت مزبور ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان اســت.  م الف: 35190  شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 443 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ رای

9509970350300970 شــماره پرونــده:  11  شــماره دادنامــه:  /408
9409980350300670 شــماره بایگانی شــعبه: 940755  خواهان: خانم فرشته 
خســروی راســتابی فرزند عبدالخلیل به نشانی اصفهان- ســه راه سیمین- بلوار 
جانبازان- کوی ولیعصر- خ شهریار پ 274 اف- کدپستی 8814854651 - شماره 
ملی 4679596082- شماره همراه 09138810948، خوانده: آقای سید مهدی برهمند 
 به نشــانی ) فعاًل مجهول المکان( اصفهان- چهار راه تختی- کوچه مسجد ذکراله- 
پ 7، خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 
4- مطالبه خسارت، گردش کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی خانم فرشته خسروی راستابی فرزند عبدالخلیل به طرفیت آقای سید مهدی 
برهمند به خواسته مطالبه خسارات وارده بابت تصادف مورخ 1394/3/23 به مبلغ 
126/000/000 ریال و مطالبه خســارات بابت هزینه کارشناســی، پارکینگ حمل 
جرثقیل و هزینه های پزشــک قانونی به مبلغ 15/000/000 ریال و پرداخت هزینه 
دادرسی نظر به شــرح دادخواســت تقدیمی و منضمات از جمله نظر به کارشناس 
عالی تصادفات دائر بر تعیین علت تامه تصادف بــر بی احتیاطی از جانب خوانده و 
نظریه کارشناس رسمی دادگســتری در تعیین خسارات وارده که در راستای قرار 
تامین دلیل اظهار نظر نموده و مصون از هر گونه ایراد یا اعتراضی باقی مانده است 
و مالحظه مدارک تقدیمی خواهان دادگاه خواســته را ثابت دانسته به استناد مواد 
198، 515، 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 الی 3 از قانون مسئولیت مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 141/000/000 ریال )یکصد و چهل و یک 
میلیون ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ 4/935/000 ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل واخواهی در 
دادگاه صادرکننده رای و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظــر خواهی در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 35185  شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

) 306 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9509970351400598 شــماره پرونــده:  11  شــماره دادنامــه:  /409
9509980351400024 شــماره بایگانی شــعبه: 950025  خواهان آقای مصطفی 
دوانیان فرزند عبدالجواد به نشــانی اصفهــان- خ امام خمینــی – خ امیر کبیر فلکه 
امیر کبیــر خ قائم مقام مغــازه پنجم ســمت چپ جنــب پمپ فارســون 110 تلفن 
09133199835، خوانده: آ قای محســن آهنیــن جان فرزند ابوالفضل به نشــانی 
اصفهان- خ امیرکبیر)شــاهپور جدید(- خ پرتو بعد از سه راه پایانه تعمیرگاه البرز 

تلفن 09136195707، خواسته: تنفیذ قرارداد، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای مصطفی دوانیان به طرفیت آقای محســن 
آهنین جان به خواسته تنفیذ قرارداد مورخه 93/5/19 در خصوص دو دستگاه اتاق 
کمپرسی به شرح دادخواست، دادگاه با توجه به دادخواست خواهان، اظهارات وی، 
رونوشــت مصدق قرارداد فوق، عدم حضور خوانده، گواهی گواهان و سایر قرائن 
موجود، دعوی خواهان را وارد دانسته، مســتنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به تنفیــذ قرارداد طرفین را صادر مــی دارد. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز قابل واخواهی در این شعبه می باشــد.  م الف: 35184  شعبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ) 185 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

11/410  شــماره دادنامه: 9509970351400720 شماره بایگانی شعبه: 941197   
خواهان: آ قای اســماعیل امینیان جزی فرزند محمد علی با وکالت آقای حمیدرضا 
نجیمی کتایونچه فرزند مسیب به نشــانی استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر 
و میمه- شاهین شهر- خ فردوسی فرعی یک شــرقی پالک 61 طبقه دوم واحد 12، 
خواندگان: 1- آقای مانی هدایت نیاورزی فرزند قربان 2- آقای محمد حســن بائی 
فرزند الیاس همگی به نشانی استان مازندران- شهرستان ساری- بلوار پاسداران- 
روبه روی بیمارستان نیمه شعبان- شرکت کاالی ساختمانی طبرستان- کدپستی 
 4815819919، خواســته ها: 1-مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک

 3- مطالبه خســارت دادرسی، گردشــکار: دادگاه با بررســی اوراق پرونده ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی اســماعیل امینیان با وکالت آقای نجیمی بــه طرفیت 1- محمد 
حســن بائی 2- مانی هدایت به خواســته مطالبه مبلــغ 250/000/000 ریال وجه 
پنج فقره چک به انضمام خســارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء 
اصول مســتندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشــتغال ذمه خواندگان 
دارد اینکه خواندگان با اطــالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایــراد و دفاعی به عمل 
نیاورده و دلیلــی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت مســتند 
دعوی خواهــان محمول بر صحــت تلقــی دادگاه خواهــان را در دعــوی مطرح 
شــده محق تشــخیص مســتنداً به مواد 519 و 198 و 522 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب امور مدنــی خواندگان را متضامنًا بــه پرداخت مبلغ 
250/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و مبلغ 7/805/000 ریــال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر 
اساس شاخص بانکی از تاریخ سررســید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم 
 می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی می باشد.  

م الف: 35181  شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 300 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9409970351100901 شــماره پرونــده:  11  شــماره دادنامــه:  /411
9309980351100951 شماره بایگانی شعبه: 931064  خواهان: بانک مهر اقتصاد 
)موسسه مهر بسیجیان سابق( به مدیریت علیرضا زمانی با وکالت آ قای امیر توکلی 
فرزند حسن به نشانی اصفهان چهار راه توحید طبقه دوم بانک ملت مجتمع حقوقی 
جم واحد شــماره 7 و خانم بنت الهدی کیان ارثی فرزند هوشنگ به نشانی اصفهان 
چهار راه توحید روبروی بانک اقتصاد نوین طبقه دوم بانک ملت واحد شــماره 7، 
خواندگان: 1- آقای عبدالکریم چاوشی فرزند حسن 2- آقای منصور زمانی فرزند 
ابوالقاســم 3- آقای محمود عابدی درچه فرزند غالمعلی همگی به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، رای دادگاه: درخصوص دعوی بانک مهر اقتصاد 
به مدیریت آقای علیرضا زمانی با وکالت 1- آقــای امیر توکلی 2- خانم بنت الهدی 
کیان ارثی به طرفیت آقایان 1- عبدالکریم چاوشــی فرزند حسن 2- منصور زمانی 
فرزند ابوالقاســم 3- محمود عابدی درچه فرزند غالمعلی به خواســته محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ نودو دو میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به 
شماره 9041/505654 مورخ 93/8/22 عهده بانک ملی شعبه بلوار آتشگاه از حساب 
جاری 0108347295003 دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور بالوجه خواندگان با وصف 
ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی و مصون ماندن دعوی خواهان و مستندات وی از 
هرگونه ایراد و اعتراض موجه و موثری و با عنایت به وجود اصل چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن و استحقاق 
دارنده آن در مطالبه وجه سند داشته لذا دعوی خواهان را وارد و ثایت تشخیص داده 
و مستندا ً به مواد 249 و 309 و 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون چک مصوب ســال 1377 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و مــواد 198، 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 و رای وحدت رویه شماره 597 
مورخ 74/2/12 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ نــود و دو میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ دو میلیون و ششصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 
سه میلیون و ســیصد و دو هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان وصول آن بر اســاس 
شاخص نرم تورم کاال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و اجرای احکام مکلف است در زمان اجرای 
دادنامه خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و نســبت به استیفای حقوق خواهان اقدام 

نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی، ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.  م الف: 35201  شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ) 483 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ رای

9409970351100379 شــماره پرونــده:  11  شــماره دادنامــه:  /412
9309980351100107 شماره بایگانی شعبه: 930125  خواهان: بانک مهر اقتصاد 
با وکالت خانم پریســا عظیمی یانچشــمه فرزند محمدرضا به نشانی شاهین شهر 
خیابان رازی فرعــی یک غربی پــالک 20 همکف، خوانــدگان: 1- آقای حمیدرضا 
ســبیلی به نشــانی خ هزار جریب ک امام بلوک 13 پ 114، 2- آقای ســعید سبیلی 
به نشــانی مجهول المکان 3- آقای ابراهیم طالبی به نشــانی خ نبوی منش ک 133 
فرعی عرفان پ 52، خواســته: مطالبه طلــب، رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک 
مهر اقتصاد تحت مدیریت غالمحسن تقی نتاج ملکشــاه با وکالت مع الواسطه خانم 
پریسا عظیمی یانچشمه به طرفیت آقایان 1- حمیدرضا سبیلی فرزند جعفر 2- سعید 
سبیلی فرزند جعفر 3- ابراهیم طالبی فرزند عزیزاله به خواسته محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و شــش میلیون ریال بابت وجه یک فقره 
چک به شــماره 202565 مورخ 91/3/21 عهده بانک مسکن شعبه مرکزی اصفهان 
از حساب جاری 1300201706 به انضمام کلیه خســارات و هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور 
بالوجه خواندگان با وصف ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی و مصون ماندن دعوی 
خواهان و مســتندات وی از هرگونه ایراد و اعتراض موجه و موثری و با عنایت به 
موجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید خواهان که داللت بر اشــتغال 
ذمه صادر کننده آن و اســتحقاق دارنده آن در مطالبه وجه ســند داشته لذا دعوی 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مســتنداً به مواد 249 و 309 و 313 قانون 
تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون 
چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 515 و 
519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 
1379 و رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 74/2/12 هیات محترم عمومی دیوان 
عالی کشــور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه 
و شش میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ چهار میلیون و ششصد و 
سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ چهار میلیون و نهصد و چهل و 
چهار هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرم تورم کاال از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید و اجرای احکام مکلف است در زمان اجرای دادنامه خسارت تاخیر 
تادیه را محاسبه و نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدام نماید. رای صادره غیابی 
بوده و ظرف بیســت روز  از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس 
از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید 
نظر مرکز استان می باشد.  م الف: 35200  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

) 482 کلمه، 5 کادر(  
مزایده 

11/229  شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 
3890/94 ش ج 4 و 2699/95 ش ج 4 له آقای حسین محمد اف و علیه علی شاه چراغ 
شیرازی به آدرس اصفهان بزرگمهر انتهای کوی فرهنگیان اول خ عالمه غربی مغازه 
خشک شویی جنب پالک 19 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 2/360/000 
ریال بابت پرونده کالســه 3890/94 ش ج 4 و مبلغ 89/862/563 ریال بابت پرونده 
کالسه 2699/95 ش ج 4 اموال موجود در محل تخلیه و توقیفی محکوم علیه به شرح: 
1- یک عدد کپســول گاز پیک نیک همایون گاز و ده عدد کمپسول گاز یازده کیلویی 
 و یک عدد ریگالتور گاز جمعــًا به ارزش 1/200/000 ریال و 2- یک دســتگاه تلفن 
بی سیم پاناسونیک چینی به ارزش 320/000 ریال و 3- دو عدد صندلی پالستیکی 
به ارزش 300/000 ریال و 4- یک تخته پتو بســیار کارکرده و غیر قابل استفاده به 
ارزش 35/000 ریال و 5- یک عدد پرده نازک پاره شده غیر قابل استفاده به ارزش 
30/000 ریال و  6- چهار عدد زنبیل پالســتیکی و یک عدد بشکه پالستیکی جمعًا به 
ارزش 300/000 ریال و 7- یک عدد فالکــس چایخوری به ارزش 200/000 ریال و 
8- یک دستگاه رخت آویز فلزی چهارپایه ساخته شــده از لوله آهن 30 عدد چوب 
لباســی جمعًا به ارزش 250/000 ریال و 9- یک دســتگاه اطوبخار بزرگ ساخت 
کارگاه فنی ابراهیمیان با میز مربوطه جمعًا به ارزش 26/000/000 ریال و 10- یک 
دستگاه ماشینی لباسشــویی مدل 7100   مارک صنایع چینی ) بدنه پوسیدگی دارد 
و نیاز به تعمیر دارد( به ارزش 12/000/000 ریــال و 11- یک عدد دیگ بخار فلزی 
مشکی رنگ کوچک با یک عدد مشعل گاز تمامًا دست ساز و غیر استاندارد و غیر قابل 
استفاده به ارزش 1/200/000 ریال  که جمع یازده ردیف فوق به ارزش چهل و یک 
میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار ریال ) 41/135/000 ریال( اعالم می گردد ضمنًا 
 یک دستگاه کارت خوان بانک سامان موجود می باشــد و فاقد ارزش قیمت گذاری

 می باشد و پیشنهاد می گردد تحویل بانک سامان گردد و رسید تحویل گرفته شود 
که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 
95/12/8 ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 
واقع در خیابان آتشگاه روبه روی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

طبقه دوم برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد 
قیمت پایه حداقل 5 روز قبل از روز مزایده به شــماره حســاب بانک ملی به شماره 
2171350205001 و ارائه فیش آن به این شعبه اجرای احکام از اموال توقیفی بازدید 
نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود ضمنًا جمع محکوم به 
هر 2 پرونده جمعًا 92/222/563 ریال می باشد. م الف: 34628  اجرای احکام شعبه 4 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 464 کلمه، 5 کادر(  
فقدان سند مالکیت

11/416 شــماره صادره: 1395/43/299072 نظر به اینکه خانم زهرا متغیر فرزند 
حسن با تســلیم یک برگ استشهاد شــهود شــماره: 28852 مورخ 1394/09/16 
دفترخانه 160 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک شــماره: 25/2718 واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان که در ذیــل ثبت 20717 
صفحه 148 دفتر جلــد 903 امالک تحت شــماره چاپی 106374 صادر و تســلیم 
گردیده و به موجب سند انتقال شــماره 12800 مورخ 1391/10/26 دفترخانه 371 
 اصفهان به نامبرده اتنقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 
مفقود گردیده و  تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 34807 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 219 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

11/418 شماره صادره: 1395/00/332133 نظر به اینکه خانم ماه سلطان رضائی 
برزانی فرزند رضا  با تســلیم یک برگ استشــهاد شــهود شــماره: 16526 مورخ 
1395/11/14 دفترخانه 288 اصفهان، مدعی مفقود شــدن سند مالکیت چهل و پنج 
صدم سهم مشاع از بیست و پنج سهم ششدانگ پالک شماره: 16/688 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 14101 صفحه 569 دفتر جلد 106 امالک تحت شماره 
چاپی 486328 سری د سال 93 صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند موروثی 
شماره 979/80 مورخ 1380/04/16 شــعبه پنجم دادگاه اصفهان به نامبرده انتقال 
یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سندمالکیت المثنی نموده است. لذا دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار 
ساقط و مقتضی است چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به  
آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به 
این اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم 
از این اداره می باشد.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 35932 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان ) 289 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

11/417 شماره صادره: 1395/00/332195 نظر به اینکه خانم ماه سلطان رضائی 
برزانی فرزند رضا  با تســلیم یک برگ استشــهاد شــهود شــماره: 16540 مورخ 
1395/11/16 دفترخانه 288 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت به میزان پنج 
دوازدهم سهم مشاع از یک و یک چهارم سهم مشاع از سه و سه چهارم سهم مشاع از 
پنج سهم مشاع از ده سهم مشاع از بیست و پنج سهم  ششدانگ پالک شماره: 16/688 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبــت 205597 صفحه 563 دفتر جلد 901 
امالک تحت شماره چاپی 097126 ســری الف سال 87 صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب ســند موروثی به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم 
در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســندمالکیت المثنی نموده است. 
لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند 
مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله بــه  آن دفترخانه ارائه گردید از انجام 
معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارســال نمائید. انجام هر 
نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد.  لذا مراتب 
به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانــون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
 مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 35931 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 303 کلمه، 

3 کادر(  

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPERNo. 2073 | february 09, 2017 | 16 Pages E-MAILYousefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



9
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2073 |   پنجشنبه  21  بهمن 1395|   11   جمادی االول 1438

فرماندار کاشــان گفت: 75 درصــد از تولید، ســرمایه گذاری، 
اشتغال فرش ماشینی کشــور در منطقه جغرافیایی کوچک در 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل است. حمیدرضا مومنیان 
در آیین بهره بــرداری از دو واحــد تولیــدی و صنعتی در این 
شهرســتان اظهار کرد: قرار گرفتن این میزان از یک صنعت در 
یک منطقه نوعی تهدید هم محســوب می شــود به دلیل اینکه 
اگر مشکلی در این صنعت پیش بیاید با چالش مواجه می شویم. 
وی افزود: باید مرزی در تاریخ صنعتی نســاجی کاشان و فرش 
ماشینی برقرار کنیم چون حوزه فرش ماشینی دچار آسیب های 
 نساجی کشور نشده اســت و همچنان در تولید و ماشین آالت

 به روز می شود. 
فرماندار کاشــان با بیان اینکه کاشــان در زمینــه علمی همه 
ظرفیت هــای الزم را در زمینه فــرش دارد، گفــت: مطالعات 
مختلفــی در حوزه های فرش ماشــینی و فرش دســتباف در 
سال های گذشته انجام شده و طی ســال های گذشته در زمینه 
فرش ماشینی مطالعاتی در دانشگاه آزاد واحد کاشان و در زمینه 
فرش دستباف در دانشگاه هنر دانشــگاه این شهرستان صورت 
گرفته اســت. مومنیان ادامه داد: مطالعاتــی در بخش نیروی 
انســانی، انرژی، فناوری، طرح و رنگ داشته ایم و نشان می دهد 
که کاشــان در زمینه طراحی و زنگ آمیزی برجســته است از 
حوزه انرژی ارزان قیمت و نیروی کار ماهر استفاده می کند ولی 
از نظر مواد اولیه مثل الیاف وابســتگی داریم. فرماندار کاشان با 
اشاره به اینکه فرش ماشینی متولد فرش دستباف است، خاطر 
نشان کرد: طراحی فرش ماشینی مدرن مبتنی بر فرهنگ و هنر 
حوزه فرش دستباف کاشــان اســت که در بازار هم با استقبال 

خوبی مواجه شده است.

امام جمعه شهرستان تیران و کرون گفت: عدم توجه به پرداخت 
حق و حقوق کارگران و خدمات افراد، بازخورد بدی برای جامعه 
دارد. حجت االسالم حسین رشــیدیان، در کارگروه اجتماعی 
شهرســتان تیران و کرون اظهار داشت: کســی که خدمتی را 
انجام می دهد و کار می کند باید حــق و حقوق آن در کمترین 
زمان پرداخت شود که طوالنی شدن زمان های پرداخت حقوق 
کارگران و شــرکت های خدماتی مشــکالت بزرگــی را برای 
جامعه ایجاد می کنــد. وی افزود: تاخیــر در پرداخت حقوق و 
مطالبات شرکت ها، پیمانکاران و کارگران مشکل بزرگی است 
که دامنگیر جامعه ما شده و اگر مسئوالن و دستگاه های متولی 
نسبت به این مسائل بی توجهی کنند مشکالت بزرگی برای هر 
منطقه و کل کشور ایجاد می شود. امام جمعه شهرستان تیران و 
کرون ادامه داد: معیشت مردم را نباید با چالش و مشکل روبه رو 
کرد و باید در حل نیازهای آنها و مطالباتشــان جدی گرفت و به 

آن پاسخ داد.

فرماندار کاشان:

 فرش ماشینی کاشان 
دچار آسیب های نساجی نشده است

امام جمعه شهرستان تیران و کرون:

عدم پرداخت حق و حقوق کارگران 
بازخورد بدی برای جامعه دارد

اخبار

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی 
گفت: وقوع و اســتمرار پدیده خشکسالی باعث ایجاد 
معضالت زیســت محیطی شــده که باید این مسائل 
را جــدی گرفته و با مشــارکت جمعی بــرای کاهش 
آثار نامطلــوب آن همکاری کنیم. ســمیه محمودی 
در مراســم افتتاح و بهره بــرداری از چاه آب شــرب 
روستای مهیار شــهرضا، اظهار کرد: خدمات مختلفی 
که در بخش های گوناگون اعــم از خدماتی، عمرانی و 
زیربنایی به مردم ارائه می شود، از برکات نظام مقدس 
جمهوری اســالمی اســت. نماینده مردم شهرضا در 
مجلس، تصریح کرد: هر چند مشــکالتی وجود دارد 
و مردم درد دل هایی دارند؛ اما باید شــرایط موجود را 
هم در نظر گرفته و بدانیم که مســئوالن با تمام توان 
برای رفع معضالت تالش می کنند. عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلــس بیان کرد: رانش و شکســت زمین 
در منطقه مهیار پدیده ای اســت که در اثر برداشت بی 
رویه از آب های ســطحی این منطقه ایجاد شده و الزم 
اســت برای جلوگیری از تکرار چنین مسائلی الگوی 

صحیح مصرف آب را رعایت کنیم.
محمودی ادامه داد: اســتان اصفهان به دلیل استمرار 
شــرایط خشکســالی وضعیت خوبی ندارد به همین 
دلیل الزم اســت با جــدی گرفتن معضالت زیســت 
محیطی ناشــی از این پدیده، در یک همکاری جمعی 
با رعایت الگوی مصرف صحیــح و جلوگیری از انجام 
تخلفاتی همچون حفر چاه های غیر مجاز، با آن مقابله 

کنیم.
وی بیــکاری را یکی از مهم تریــن معضالت اجتماعی 
و ایجاد اشــتغال را نخســتین مطالبــه خانواده ها از 
مسئوالن دانست و افزود: دولت تسهیالت مناسبی در 
قالب وام های مشارکتی در اختیار سرپرست خانوارها 
قرار می دهد که باید از این فرصت برای اشــتغال زایی 

استفاده کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اذعان کرد: متاسفانه 
به دلیل ضعف روحیه تعاون و کار جمعی تاکنون طرح 
مناسبی از شهرستان های حوزه انتخابیه برای استفاده 

از این تسهیالت ارائه نشده است.
محمودی گفت: دهیاران و اعضای شــوراهای اسالمی 
روستایی باید با برگزاری جلسات مختلف راهکارهای 
مناســب برای ایجاد تعاونی های روستایی را پیشنهاد 
کنند تا با اســتفاده از امکانات موجود، معضل بیکاری 

در منطقه کاهش یابد.

فرماندار فریدن با تبریک سی و هشــتمین سال پیروزی 
شــکوهمند اســالمی ایران و گرامیداشــت یاد و خاطره 
شهدای انقالب و هشــت ســال دفاع مقدس، اظهار کرد: 
خداوند تبارک و تعالی با فرستادن پیامبر مهربانی ها دین 
و شریعت خود را کامل کرد و در پرتو اسالم ناب محمدی به 
زنانی که تا قبل از اسالم توسط مردان زنده به گور می شدند 

و حق حیات نداشتند شخصیت و اعتبار بخشید.
کمال رضایت عنوان داشت: اسالم برای زنان حقوقی برابر و 
مساوی مردان قرار داد و جایگاه شایسته ای به زنان بخشید 

و رسالت بزرگی را بر دوش زنان قرار داد.

فرماندار فریدن با بیان اینکه متاســفانه در طول ســالیان 
متمادی بعد از اســالم دوباره حکومت های کفــر با نگاه 
ابزاری به زن جایگاه و شــخصیت زنــان را متزلزل کردند 
تا جایی که شــخصیت زن به مانند کاالیی خرید و فروش 
می شد، افزود:  با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران 
به رهبری امام راحل با همه مخالفت ها و سنگ اندازی ها 
امام )ره(  به زنان شــخصیتی دوباره بخشید و موجب شد 

زنان جایگاه واقعی خود را در اجتماع پیدا کنند .
نماینده عالی دولت در فریــدن با بیان این مطلب که اولین 
گام حضور زنان در جامعه با حمایت امــام خمینی )ره( از 

حضور بانو گرجی در خبــرگان رهبری آغاز شــد، خاطر 
نشان کرد: معمار کبیر انقالب در برابر تمامی مخالفت های 
روشن فکران و اقشــار مختلف جامعه ایستاد و با حمایت از 
حضور بانو گرجی در مجلس خبرگان رهبری شخصیت و 
جایگاه خاصی به زنان داد و سپس زنان با عناوین مختلف 
در رده های باالی مدیریتی کشور از جمله ساختار دولت و 

مجلس حضور یافتند.
فرماندار فریدن با تاکید بر توجه خاص امام)ره( به مســائل 
زنان افزود:  امام )ره( بارها در سخنان خود فرمودند ما این 
انقالب را مرهون زنان این سرزمین هستیم و اگر مردان ما 

در انقالب موفق بودند به پاس خدمات زنان بود.
وی در ادامه افزود در سال ۴۲ امام)ره( فرمودند که سربازان 
من در دامن مادرهایشان هستند و اینگونه شد که مادران 
بزرگوار با الهام از سخنرانی های حضرت امام )ره( فرزندان 
خود را به گونه ای پرورش دادند که در ســال 57 سربازان 

انقالب باشند.
نماینده عالی دولت در فریدن با اشاره به حضور موثر زنان 
در عرصه های مختلــف از جمله علم آمــوزی و تحصیل 
خاطر نشان کرد: در زمان جنگ، نخبگان ما از جمله شهید 
چمران  از سراســر دنیا به میدان آمدند و در جبهه دفاع از 
ارزش ها ایســتادند و ثابت کردند اگر علمی می آموزند در 
راســتای دین می آموزند و برای دفــاع از ارزش ها از جان 

خود هم می گذرند.
وی با بیان اینکه متاســفانه امروز ما از اندیشــه های ناب 
امام)ره( فاصله گرفته ایم و نتوانســتیم آنگونه که شایسته 
اســت برای این انقالب فرزندان شایسته ای باشیم، اذعان 
کرد:  امروز بانوان ما از حقوق واقعی خود غافل شــده اند و 
به حواشــی می پردازند و به بیان دیگر ناخواسته در صف 
دیگران ایستاده ایم و در جنگ نرم اجازه می دهیم آنگونه 
که مــی خواهند ما را پــرورش دهند و ذهــن های خالق 
و پویای ما را به سمت مســائل و انحرافات اجتماعی سوق 

دهند و نگذارند ما جایگاه واقعی خود را به دست آوریم.

نماینده شهرضا در مجلس:

معضالت زیست محیطی را 
جدی بگیریم

با مسئوالن

پیشنهاد سردبیر: 
امام خمینی)ره( به زنان جایگاه و منزلت بخشید

متاسفانه 
امروز ما از 

اندیشه های 
ناب امام)ره( 

فاصله گرفته ایم 
و نتوانستیم 

آنگونه که 
شایسته است 

برای این 
انقالب فرزندان 

شایسته ای 
باشیم

فرماندار فریدن:

امام خمینی)ره( به زنان جایگاه و منزلت بخشید

اســتاندار اصفهان گفت: محور مورچه خورت -طرقرود-نطنز 
۲ بانده می شود. رسول زرگرپور اســتاندار اصفهان در حاشیه 
افتتاح طرح های عمرانی و مخابراتی نطنز اظهار کرد: مشکالت 
شهرستان نطنز با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی تشریح 

و در مورد حل آنها چاره اندیشی شد.
 وی افزود: طرح کامل دو بانده شــدن جاده بادرود به کاشــان 
در ســال 96 به بهره برداری می رسد و همچنین محور مورچه 
خورت تا سایت هسته ای نیز ظرف دو سال آینده افتتاح خواهد 
شد. اســتاندار اصفهان با بیان اینکه مقدمات جهت تهیه طرح 
کارشناســی احداث جاده حدفاصل ابیانــه  نطنز تا قمصر نیز 
در دســتور کار قرار گرفت، افزود: طرح تامین آب شرب نطنز 
در دراز مدت از ابتدای سال 96 شــروع و تا ۲ سال آینده نیز به 

بهره برداری می رســد. وی ادامه داد: در مورد تامین آب شرب 
این شــهر در کوتاه مدت نیز ۲ چاه تامین آب شرب در نطنز تا 
پایان سال جاری تجهیز و به بهره برداری می رسد و امیدواریم با 
اجرای این دو طرح دیگر شاهد نگرانی مردم در مورد کمبود آب 
شرب نباشیم. گفتنی است؛ در هفتمین روز از دهه مبارک فجر 
تعدادی از طرح های عمرانی؛ بهداشتی؛ آموزشی و مخابراتی در 
شــهرهای نطنز و بادرود با حضور وی و سایر مقامات استانی و 

شهرستان نطنز افتتاح شد.

استاندار اصفهان:

محور مورچه خورت -طرقرود-
نطنز، 2 بانده می شود

احضار متهم
11/427 آقای مهدی حســینی فرزند بیژن در پرونده شــماره 940192 د/38 این 
شعبه به اتهام سرقت چک، جعل، استفاده از سند مجعول و کالهبرداری تحت تعقیب 
قرار دارید. به این وسیله بر اســاس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما 
ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید، در غیر 
 این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رســیدگی و اظهارنظر می شود. 
م الف: 35960  شعبه 38 دادیاری مجتمع شماره ســه دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )86 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

11/428 آقای روح اله صادقی فرزند ا کبر در پرونده شــماره 931984 د/38 این 
شعبه به اتهام عدم ثبت واقعه ازدواج دائم تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر 
اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید، در غیر این صورت پس از انقضا مهلت 
مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می شود. م الف: 35961  شعبه 38 دادیاری 

مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )84 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

11/429 آقای مســعود پاکدل فرزند احمد در پرونده شــماره 951123 د/38 این 
شعبه به اتهام تهدید به صورت حضوری و ارسال پیامک تحت تعقیب قرار دارید. 
به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود 
 ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شــعبه حاضر شوید، در غیر این صورت 
پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می شود. م الف: 35962  
شعبه 38 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )84 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/430 در خصوص پرونده کالســه 951210 خواهان خانــم آرزو طاهریان فر 
دادخواستی مبنی بر مطالبه خســارت به طرفیت آقایان غالمرضا فرجی و ارسطو 
فرجی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز سه شــنبه مورخ 95/12/24  
ساعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان ارباب 
مجتمع شماره 1 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35945 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل 

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

11/431 در خصوص پرونده کالســه 951461 خواهان موسسه مالی و اعتباری 
عسکریه به وکالت یاسر شیروانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- رضا 
ســلطان محمدی  2- مصطفی طاووســی 3- غالمرضا زارعین 4- محمد حسانی 
5- حسین یوسفی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/24 ساعت 
9/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 35991 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )135 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/432 در خصوص پرونده کالســه 951460 خواهان موسسه مالی و اعتباری 
عسکریه به وکالت یاســر شــیروانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- 
کرمعلی انصاری 2- محمد حســن ســلطانی 3- محبوبه غروی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/12/24 ســاعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 35988 شعبه 
32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )129 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
11/426 شماره صادره: 1395/43/228822 نظر به اینکه بانوان محبوبه توانگریان 
و غیره وراث مرحوم عباس توانگریــان طبق  گواهی حصر وراثت 93/3/10-969 
شعبه دهم حصر وراثت اصفهان با تسلیم برگ استشهاد شهود 72881 و 72883 
و 77885 مورخ 95/10/9 دفترخانه 75 اصفهان مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ 
قبل از تفکیک پالک شماره 4/1107 بخش 14 اصفهان گردیده اند که در صفحه 603 
دفتر 400 ذیل شــماره ثبت 48667 به نام یداله امیرخانی ســرارودی ثبت و سند 

صادر و طی سند 140349-76/12/27 دفتر 20 اصفهان به عباس توانگریان انتقال 
و طبق صورت مجلس تفکیکی 3/11855-/80/7/17 تفکیک آپارتمانی گردیده است 
و درخواست صدور سند المثنی از قطعات باقیمانده به شماره آپارتمانهای 1901 و 
1906 و 1908 فرعی و انباریهای 1916 و 1915 و 1918 را نموده اند لذا طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
 انجام معامله غیر از آ نچه در این آگهی ذکر شــده یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا  مراتب صورتجلسه 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد شود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی  ســند مالکیت صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شــد.م الف: 36071 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان 

)234 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11  شــماره دادنامــه: 9509970367501089 شــماره پرونــده:  /402
9309980359100076 شــماره بایگانی شــعبه: 930087  خواهان: خانم فاطمه 
سادات موسوی فرزند ســید قدرت اله با وکالت آ قای محمدرضا اسکندری پوده 
فرزند محمدرضا به نشــانی اصفهان- چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت روبه روی 
دادگستری ســاختمان ماکان واحد 35، خواندگان: 1- آقای حجت اله کیخا خفری 
فرزند نبی ا... با وکالت آقای حمیدرضا جمشیدی اردکانی فرزند غالمعلی به نشانی 
شــیراز- معالی آباد نبش خلبانان ســاختمان میرداماد ط 3 واحد 302، 2- آقای 
احمد بیاتی فرزند محمد به نشانی اصفهان- خیابان خرم شهیدان غربی روبروی 
شــرکت تعاونی فرهنگیان 3- دادســتان دادســرای عمومی و انقالب اصفهان به 
نشــانی اصفهان خیابان چهارباغ باال خ نیکبخت دادگســتری کل طبقــه اول اتاق 
110، 4- شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به نشانی چهارباغ باال روبروی 
اداره برق بن بست پاسارگاد، خواســته: اعتراض ثالث اصلی ) اعتراض به ضبط 
خودرو وانت مزدا(، گردشکار: دادگاه پس از بررســی اوراق و محتویات پرونده 
ختم رسیدگی اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی اعتراض ثالث خانم فاطمه السادات 
موسوی فرزند سید قدرت اله با وکالت آقای محمدرضا اسکندری پوده به طرفیت 
حجت اله کیخا خفری فرزند نبی اله و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان و دادســتان محترم اصفهان و احمد بیاتی فرزند محمد نسبت به دادنامه 
شــماره 1276-930 صادره از شــعبه چهارم دادگاه انقالب اصفهــان و راجع به 
خودرو وانت مزدا مذکور در دادنامه فوق الذکر به شــرح مفاد دادخواست تقدیمی 
با توجه به محتویات پرونده و اسناد ومدارک ارائه شــده  و استعالم های معموله 
ومفاد لوایح تقدیمی و اظهارات طرفین پرونده و بررسی وضعیت مالکیت خودرو 
فوق الذکر ضمن قبول دعوی اعتراض ثالث به استناد مواد 417 الی 425 قانون آیین 
دادرســی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب حکم به اســترداد خودرو موصوف 
)مذکور در دادنامه صدرالذکر( با در نظر گرفتن ماده 18 آیین نامه قانون مبارزه با 
مواد مخدر به معترض ثالث صادر و اعالم می گردد و رای صادره حضوری بوده 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

تبادل لوایحاصفهان می باشد. 
شماره ابالغنامه: 9510100367501212 در خصوص تجدیدنظرخواهی نماینده 
محترم دادستان به طرفیت شــما آ قای حجت اله کیخاخفری فرزند نبی اله و آقای 
احمد بیاتی فرزند محمد نسبت به دادنامه شماره 9509970367501089 صادره 
از این شــعبه، لذا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشــار منتشــر تا نامبردگان 
ظرف مهلت 10 روز از تاریخ انتشار با مراجعه به دفتر دادگاه و دریافت نسخ ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی چنانچه پاسخی دارند ظرف ده روز، به این 
دادگاه اعالم نمایید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. م الف: 

35192  شعبه 4 دادگاه انقالب اسالمی اصفهان) 443 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ رای

11  شــماره دادنامــه: 9509970351101048 شــماره پرونــده:  /403
9409980351100722 شماره بایگانی شعبه: 940800  خواهان: خانم بتول ریاضی 
پور فرزند حبیب با وکالت آقای عباس مزروعی ســبدانی فرزند صفر به نشــانی 
خیابان شــهید نجات الهی جنوبی پالک 10 واحد 5 طبقه سوم، خواندگان: 1- آقای 
عبدالرسول صالحی فرزند محمد 2- آقای محمد صالحی همگی به نشانی مجهول 
المکان 3- شهرداری منطقه 8 استان اصفهان به نشــانی اصفهان- جابر انصاری 
شهرداری منطقه 8 استان اصفهان، خواسته ها: 1- قلع و قمع مستحدثات 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- دســتور موقت 4- مطالبه خسارت،گردشکار: دادگاه پس از 
بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی خانم بتول ریاضــی پور فرزند حبیب بــا وکالت آقای عباس 
مزروعی سبدانی به طرفیت 1- آقای عبدالرسول صالحی فرزند محمد 2- شهرداری 
منطقه 8 اصفهان 3- محمد صالحی به خواســته قلع و قمع مستحدثات احداثی در 
بنایی که با تجاوز به فضای ملک خواهان احداث شــده به انضمام کلیه خســارات 
دادرسی مقوم به پانصد و ده میلیون ریال و ارزش منطقه ای دویست و سی هزار 
ریال و مطالبه خسارات وارده به ملک خواهان با جلب نظر کارشناس علی الحساب 

مقوم به ســه میلیون و یکصد هزار ریال با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات 
دادرسی بدین توضیح که خواهان ضمن دادخواست تقدیمی مفاداً اظهار داشته آقای 
عبدالرسول صالحی مالک پالک مقابل زمین مسکونی خواهان با اخذ پروانه ساخت 
برای زمین کمتر از صد متر و علیرغم اینکه قانوناً ملزم به عقب نشینی بوده به فضای 
زمین همسایه شمالی تجاوز نموده و حریم ملک شــمالی خود را رعایت ننموده و 
یا نقض مقررات با همکاری خواندگان ردیف دوم و ســوم اقدام به اخذ پروانه غیر 
قانونی و تصرف به فضای ملک خواهان نموده و النهایه تقاضای رسیدگی به شرح 
خواسته را نموده که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه قلع و قمع 
مستحدثات به تبع دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی قابلیت استماع داشته و نظر 
به اینکه اقدامات خوانده ردیف اول در راستای اخذ پروانه ساخت از شهرداری بوده 
تا زمانی که پروانه ساخت مذکور ابطال نگردد و تخلف شهرداری از سوی دیوان 
عدالت اداری احراز نگردد طرح چنین دعاوی قابلیت اســتماع را نداشته لذا دعاوی 
مذکور به شــرح مذکور را قابل اســتماع ندانسته و به اســتناد ماده 2 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 قرار عدم 
استماع دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد و در 
خصوص درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت نظر به اینکه 
خواهان با وصف ابالغ قانونی نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدام ننموده لذا به 
استناد ماده 310 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مصوب 
سال 1379 و مواد بعدی آن در مبحث دادرسی فوری قرار رد درخواست خواهان 
را صادر و اعالم می نماید. قرار صادره مستقاًل قابل اعتراض و تجدید نظر و فرجام 
نیست. م الف: 35194  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 499 کلمه، 5 کادر(  

ابالغ رای
11  شــماره دادنامــه: 9509970351101033 شــماره پرونــده:  /404
9509980351100043 شــماره بایگانی شــعبه: 950047  خواهان: آقای حبیب 
اله شــرکت فرزند حســن با وکالت آقای حمیدرضا مجیری فرزند جلیل به نشانی 
اصفهان- خیابان برازنده میدان برازنده ســاختمان زنده رود طبقه سوم کدپستی 
8193951445، خواندگان: 1- شرکت توزیع نیروی برق اصفهان) سهامی خاص( 
 به نشانی اصفهان- خ میر- شــرکت توزیع نیروی برق اصفهان) سهامی خاص(- 
ک پ 8164981587، 2- آقــای حمید طالبی فرزند اکبر به نشــانی مجهول المکان 
3- آقای امیر محمدی فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت، رای دادگاه: 
در خصوص دعوی آقای حبیب اله شرکت فرزند حسن با وکالت آقای حمیدرضا 
مجیری به طرفیت 1- شرکت توزیع نیروی برق اصفهان) سهامی خاص( 2- حمید 
طالبی فرزند اکبر 3- امیر محمدی فرزند اکبر به خواسته مطالبه خسارات و صدور 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان ردیف دوم و سوم به تادیه خسارات وارده 
و هزینه های متحمله علی الحســاب مقوم به پنجاه و یک میلیــون ریال به انضمام 
هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه با جلب نظر کارشناس، دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان دلیلی که حاکی از وجود رابطه 
سببیت بین ورود خسارت و عمل خواندگان ردیف دوم و سوم باشد ارائه ننموده لذا 
دعوی خواهان را نسبت به  خواندگان ردیف دوم و سوم غیر ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در  امور مدنی 
مصوب سال 1379 حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می نما ید و در خصوص 
دعوی خواهان به طرفیت خواهان ردیف اول نظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه 
خوانده مذکور نبوده لذا به استناد بند چهارم ماده 84 قانون یاد شده قرار رد دعوی 
خواهان را صادر و اعالم می نماید. رای صادره در قسمت ماهوی حضوری بوده 
و به انضمام قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم 

محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.
 م الف: 35195  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 333 کلمه، 4 کادر(  

ابالغ رای
11  شــماره دادنامــه: 9509970350100672 شــماره پرونــده:  /405
9409980350100378 شــماره بایگانی شــعبه: 940426   خواهان: آقای اسداله 
شــریفی فرزند غالم با وکالت آقای غالمرضا دانشــمند دیزیچه فرزند محمد تقی 
به نشانی اصفهان- سه راه سیمین بعد از پمپ بنزین فرقدانی ساختمان پاسارگاد 
طبقه ســوم واحد 16،  خوانده: آقای غالمرضا زمانی به نشــانی مجهول المکان، 
خواســته ها: 1- مطالبه خســارت دادرســی 2- ابطال ســند )موضوع سند مالی 
است( 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 4- اســترداد ثمن معامله، دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رســیدگی را ا عالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی اســداله شــریفی بــا وکالت غالمرضا 
دانشمند به طرفیت غالمرضا زمانی به خواسته ابطال سند عادی ) بیع نامه( مورخ 
82/11/20 و اســترداد ثمن معامله به مبلغ 27/000/000 ریال به جهت مســتحق 
للغیر در آمدن مبیع به شــرح دادخواســت تقدیمی دادگاه با عنایــت به محتویات 
پرونده و مالحظه دادخواســت تقدیمی و رونوشــت مصدق بیع نامه استنادی و 
پاسخ اســتعالم واصله از اداره ثبت اســناد و امالک اصفهان نظر به اینک معامله 
به مال غیر جز به عنوان والیت یا وصایت یا وکالت نافذ نیســت و در صورت عدم 
تنفیذ مالک معامله مذکور باطــل و بالاثر بوده و اثری بــر معامله فضولی از حیث 

مالکیت مترتب نبوده و بیع فاســد اثری در تملک ندارد و هر کســی به بیع فاســد 
مالی حاصل و قبض نموده باشــد باید آنــرا به صاحبش رد نمایــد که در مانحن 
 فیه خوانده با وصف ابالغ در جلسه دادرســی حاضر نگردیده و دلیلی بر مالکیت

 خــود و دلیلی مبنــی بر تنفیــذ آن اقامــه ننمــوده و در این خصــوص دفاعی به 
عمل نیاورده اســت لذا با عنایت بــه مراتب فــوق الذکر دعوی خواهــان را وارد 
و ثابت تشــخیص و مســتنداً به مــواد 194 و 198 و 519 قانون آئین دادرســی 
مدنــی مــواد 247 و 352 و 365 و 366 و 390 و 391 قانون مدنــی حکم بر ابطال 
بیع نامه مذکــور و محکومیــت خوانده بــه پرداخــت مبلــغ 27/000/000 ریال 
بابت ثمــن آن معامله بــه انضمام خســارت تاخیر تادیــه از تاریــخ 82/11/20  
لغایــت وصــول و پرداخــت کلیه خســارات دادرســی وفــق مقــررات در حق 
 خواهــان صــادر و اعالم مــی دارد. رای صــادره غیابــی و ظرف بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی است. م الف: 35170  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 382 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

11  شــماره دادنامــه: 9509970350901755 شــماره پرونــده:  /406
9509980350900639 شــماره بایگانی شــعبه: 950741   خواهان ها: 1- آقای 
سپهر ســلطانی فرزند منوچهر 2- آقای سهیل ســلطانی فرزند منوچهر 3- خانم 
سمیرا ســلطانی فرزند منوچهر 4- آقای رامین ســلطانی فرزند منوچهر 5- خانم 
پوران دخت شــمس فرزندمحمد تقی با وکالت خانم نغمه فقیهیان فرزند محمد به 
 نشــانی اصفهان- خیابان آپادانا دوم بعد از مســجد کاظمیه پالک 47 دفتر آقای

 حســین ادیــب- کــد پســتی 8166663193- همــراه 09132247339 و 
آقــای  آرمــان زینلی فرزنــد احمد بــه نشــانی اصفهــان- خیابــان آپادنا دوم 
بعد از مســجد کاظمیــه پــالک 47 کدپســتی 8166663193 دفتــر وکالت آقای 
حســین ادیــب- همــراه 09134113086 ، خوانــدگان: 1- آقــای ناصــر 
 مشــفقی فرزنــد اســماعیل 2- خانــم طاهــره مشــفقی فرزنــد اســماعیل

 3- آقای محمود مشــفقی فرزند اســماعیل 4- خانم زهرا مشفقی 5- آقای حسین 
مشفقی فرزند اســماعیل 6- خانم ناهید مشــفقی فرزند اســماعیل 7- خانم طیبه 
مشفقی فرزند اسماعیل همگی به نشانی اصفهان- خ چهارباغ پایین- جنب بازارچه 
حاج محمد علی- کدپســتی 8136663384، خواســته ها: 1- تخلیه 2- تایید فسخ 
قرارداد )مالی( 3- مطالبه خســارت دادرسی، گردشــکار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی خواهــان ها به شــرح گردشــکار دادنامه با وکالــت خانم نغمــه فقیهیان 
فرزند محمد و آرمان زینلی به طرفیت خواندگان به شــرح گردشــکار دادنامه به 
خواســته تایید فســخ قرارداد اجاره یک باب مغازه تحت پالک ثبتی شماره 2802 
واقع در چهاربــاغ پایین جنــب بازارچه محمد علــی و تخلیه از آن بــه جهت عدم 
پرداخت اجاره بها دادگاه نظر به مســتندات تقدیمی و از جمله اظهارنامه شــماره 
588-951-95/3/4 مبنی بر اخطار جهــت پرداخت اجاره بها و عــدم دفاع موجه 
و موثر خواندگان دعوی مطروحه را محرز و ثابت تشــخیص مستنداً به ماده 14 
قانون روابط موجر و مســتاجر ســال 1356 حکم بر تخلیه عین مستاجره صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و ســپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه های 
تجدیدنظر استان می باشد در خصوص هزینه های دادرسی و حق الوکاله نظر به 
اینکه خواندگان عامل طرح دعوی نمی باشند و  خواهانها در مقام اجرای حق اقدام 
به طرح دعوی نموده اند لذا دعوی در این خصوص ناموجه و غیر ثابت تشــخیص 
 مســتنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطالن دعــوی خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی 
در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشــد. م الف: 35191  شعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 408 کلمه، 4 کادر(  
حصر وراثت

 11/425  آقــای محمــد باقــر ایمانیان فــرد دارای شــماره شناســنامه 254  به 
شرح دادخواست به کالسه 862/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی ایمانیان فرد فرزند غالمحســن به 
شــماره شناســنامه 15322 در تاریخ 95/10/22 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رضا ایمانیان فرد فرزند علی، 
ش.ش 38 صادره از خوانسار فرزند متوفی 2- محمد باقر ایمانیان فرد فرزند علی، 
ش.ش 254 صادره از خوانســار فرزند متوفی 3- مجید ایمانیان فرد فرزند علی، 
ش.ش 23 صادره از خوانســار فرزند متوفی 4- مهری ایمانیــان فرد فرزند علی، 
ش.ش 31 صادره از خوانســار فرزند متوفی 5- فاطمه صغرا ایمانیان فرد فرزند 
علی، ش.ش 242 صادره از خوانســار فرزند متوفی 6- طاهره ایمانیان فرد فرزند 
علی، ش.ش 83 صادره از خوانسار فرزند متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی 
انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 436 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف 

خوانسار) 202 کلمه، 2 کادر(  
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 80 درصد طالق ها 
در پنج سال اول زندگی

سهیال جورکش برای ادامه درمان 
راهی آمریکا شد

رییس سازمان بهزیستی گفت: طبق بررسی ها، 80 درصد طالق ها در 
پنج سال اول زندگی رخ می دهد و این موضوع از آماده نبودن زوجین 
برای تشکیل زندگی حکایت دارد.  انوشیروان محسنی بندپی افزود: 
ظرفیت نقدپذیری در افراد جوان و برای تشکیل زندگی در مقایسه 
با سال های گذشته بســیار کاهش یافته است که سازمان بهزیستی 
تالش دارد با اجرای برنامه هایی این مهم را ارتقا دهد. وی اظهارکرد: 
بر این اساس این سازمان با همکاری وزارت آموزش و پرورش طرحی 
با عنوان نظام مراقبت های اجتماعــی دانش آموزان  با همکاری پنج 
دستگاه دیگر اجرا می کند.  محســنی بندپی افزود: در این طرح از 
دوران کودکی بحث ارتقای مراقبت های اجتماعی در دستور کار قرار 
می گیرد و عالوه بر آن مداخالت بهنگام و مشاوره های الزم نیز ارائه 

خواهد شد.

اقدامات اعزام »سهیال جورکش« به آمریکا برای ادامه درمان با دستور 
محمدجواد ظریف انجام شد .هرچند هنوز دغدغه تامین هزینه های 

درمانش به طور کامل برطرف نشده است.
ســهیال جورکش در گفت وگو با ایســنا، در این باره گفت: وقتی به 
سفارت آمریکا در دبی رفته بودم، به دلیل نداشتن برگه حمایت مالی 
اقدامات اعزام من معلق شــد و کارت زرد به من دادند؛ اما بعد از چند 
ساعت و با وجود نداشتن این برگه، کارت سفید اعزام از سوی سفارت 
در دبی صادر شد؛ با این وجود امیدوارم به دلیل نداشتن این برگه در 

خارج از کشور به مشکلی برنخوریم.
وی همچنین با اشــاره به کمک وزارت امور خارجه برای اعزامش به 
آمریکا، ضمن تشــکر از وزیر امور خارجه در عین حال افزود: تامین 
مالی این سفر تنها دغدغه من است؛ چون مبلغی که به عنوان کمک 
مالی به ما تعلق گرفته  اســت کفایت نمی کنــد و قطعا هزینه های 
ما بیشــتر از این خواهد شــد که امیدوارم مســئوالن امــر باز هم 

مساعدت های الزم را در این باره داشته باشند.
جورکش همچنین با تشــکر از وزیر بهداشــت گفت: دو پزشک در 
بوستون و شیکاگوی آمریکا از سوی وزیر بهداشــت برای ادامه کار 
درمان و ترمیم شبکیه چشم به ما معرفی شــده اند. در این راه بسیار 
امیدوار هستم و دوست دارم و دعا می کنم در سال نو زیبایی های دنیا، 
پدر و مادرم و همه کســانی را که در این راه ســخت و تاریک کمک 
کردند و من را تنها نگذاشــتند ببینم. ســهیال جورکش که در سال 
1393 قربانی اسیدپاشی در اصفهان شــد بینایی خود از دو چشم از 
دســت داد. وی تا کنون چند عمل جراحی انجام داده است و آخرین 
بار نیز در اســپانیا زیر تیغ جراحان قرار گرفت. عالوه بر مالقات وزیر 
بهداشت و معاینه و دستور جهت اعزام و درمان این قربانی اسیدپاشی، 
چندی پیش شهیندخت موالوردی معاون ریاست جمهوری نیز به 
مالقات جورکش رفت و نسبت به پیگیری مطالبات و پیگیری بیمه 
این قربانی اسیدپاشــی و رایزنی بــا وزارت کار و رفاه اجتماعی قول 

مساعد داد.

پیشنهاد  سردبیر:
وقتی استانداردهای آموزشی، قربانی کمیت می شوند

با مسئوالن

رییس سازمان امور دانشجویان از مصرف 8 درصدی سیگار 
در بین دانشــجویان دانشگاه های کشــور خبر داد و گفت: 
امیدواریم که با اجرای طرح عاری از دخانیات در دانشگاه ها، 

آمار مصرف در فضاهای دانشگاهی کاهش یابد.
دکتر مجتبی صدیقی با اعالم این مطلــب اظهار کرد: طرح 
دانشــگاه عاری از دخانیات، از ســال جاری در دانشــگاه ها 
اجرایی شده و براساس این طرح تالش داریم با به کارگیری 
راهکارهایی نظیر فرهنگ ســازی، آموزش و... از استعمال 
دخانیات در دانشــگاه ها یعنی محوطه های آموزشی، سلف 
و خوابگاهــی جلوگیری کرد.  در این طرح بــه جای اجبار و 
تنبیه، مضرات دخانیات و مشکالت آن به دانشجویان گفته 
می شود. وی در ادامه با بیان اینکه اســتعمال دخانیات در 
فضاهای بسته دانشگاهی ممنوع اســت، تصریح کرد: بحث 
عدم مصــرف دخانیات بیــن دانشــجویان در محیط های 
دانشگاهی در آیین نامه انضباطی به صراحت ذکر شده است، 
اما این آیین نامه فقط به مصرف دخانیات در فضاهای بسته 

اشاره دارد و آن را ممنوع کرده است.  
رییس سازمان امور دانشجویان گفت: اگرچه توجیه این است 
که دخانیات در فضاهای باز دانشگاه ها استعمال نشود، اما بر 
اساس طرح دانشــگاه عاری از دخانیات، دنبال این هستیم 

که بتوانیم اســتعمال دخانیات را از محیط های آموزشــی، 
خوابگاهی، سلف و ... دور کنیم.

وی گفت: فعال تفسیر آیین نامه فوق این نیست که اجباری 
برای ممنوعیت اســتعمال دخانیات در دانشــگاه ها داشته 
باشیم و باید این موضوع با فرهنگ ســازی بین دانشجویان 
رایج شود، تنها در مواردی که دخانیات در محیط های بسته 

دانشگاهی استعمال شود با دانشجویان برخورد خواهد شد.
دکتــر صدیقی ادامــه داد: در حــال حاضر طــرح عاری از 
دخانیات به همه دانشگاه ها ابالغ شده و برخی از  دانشگاه ها 
این طرح را اجرایی کردند؛ اما به طور کلی میزان مشــارکت 

دانشگاه ها در اجرای آن متفاوت است.
رییس سازمان امور دانشــجویان  در پایان گزارشی از میزان 
و نحوه اســتعمال دخانیات در دانشــگاه ها ارائه داد و گفت: 
بحث اســتعمال دخانیات در بین دانشــجویان را باید به دو 
صورت تفننی و مداوم مورد بررسی قرار دارد؛ اما در مجموع 
مصرف مداوم دخانیات بین دانشجویان نگران کننده است. 
زیرا براساس نظرسنجی که اردیبهشت ماه امسال انجام شد 
حدود 8 درصد دانشــجویان به طور مداوم ســیگار مصرف 
می کنند و نظر سنجش بعدی اوایل سال آینده انجام خواهد 

گرفت.

فرمانــده انتظامي اســتان اصفهان با بیان اینکه شــهادت 
نیروهاي انتظامي روحیه جهــادي در بین این نیروها ایجاد 
می کند، گفت: امنیت پایدار امروز کشور نیز نتیجه فداکاري 

شهدا و ایثارگري نیروهاي نظامي و انتظامي است.
عبدالرضا آقاخانی در حاشــیه مراسم تشــییع پیکر شهید 
استوار محمدی که در درگیری با سارق مسلح به درجه رفیع 
شــهادت نائل آمده بود، اظهار کرد: تقدیم این شهید تاثیر 

وجود روحیه جهادی در بین نیروهای انتظامی است.
وی افزود: با شــهادت شــهید محمدی یک بار دیگر روحیه 
جهادی در بین نیروهای انتظامی استان زنده شد و ماموران 
ما در ادامه راه برای مقابله با پلیدی ها و زشــتی های جامعه 

خود مصمم تر و ثابت قدم تر خواهند بود.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان با بیان اینکــه ناجا در 
خط مقــدم مقابله با هرگونــه پلیدی و زشــتی در جامعه 
اســت، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با تقدیم این شــهدا 
و ایثارگری های نیروهای انتظامی یــک امنیت پایدار را در 

جامعه به منصه ظهور برسانیم.
 آقاخانی در پاســخ به این ســوال کــه چه اقدامــی برای 
دستگیری عامل شــهادت این مامور صورت گرفته، اظهار 
داشت: آثار تالش نیروهای انتظامی نشــان می دهد که به 

برکت خون این شهید و همکاری خوب مردم، هرچه زودتر 
موفق به دستگیر متهم خواهیم شــد و او را به دست قانون 

خواهیم سپرد.
حســن رحیمی نیز در حاشیه تشــییع پیکر شهید استوار 
مهدی محمدی که در درگیری با ســارق مســلح به درجه 
رفیع شــهادت نائل آمده بود با عرض تسلیت به سبزپوشان 
عرصه نظم و امنیت، اظهار کرد: دســتگاه قضائی و نیروی 
انتظامی هر دو یک هــدف را دنبال می کننــد و آن تامین 

امنیت برای مردم جامعه است.
وی با بیان اینکــه امنیت مردم برای مــا از همه چیز مهم تر 
است، افزود: پلیس و دستگاه قضائی در برابر نا امن کنندگان 
جامعه کوتاه نمی آیند.دادســتان عمومی و انقالب اســتان 
اصفهان حمایت و پشتیبانی از نیروهای انتظامی را وظیفه 
دســتگاه قضائی عنوان کرد و اظهار داشت: دستگاه قضائی 
وظیفه خود می داند کــه نهایت پشــتیبانی را از نیروهای 

انتظامی که ضابطان قضائی هستند به عمل آورد.
وی گفت: نهایت ســعی و تالش نیروی انتظامی و دستگاه 
قضائی استان این است که متهم در سریع ترین زمان ممکن 
دستگیر و عامل شهادت این مامور نیروی انتظامی به سزای 

عمل خود برسد.

رییس سازمان امور دانشجویان عنوان کرد:

شیوع مصرف دخانیات در بین 8 درصد دانشجویان
فرمانده انتظامي استان اصفهان:

اقدامات برای دستگیری سارق بانک ادامه دارد

اخبار کوتاه 

در 10 ماهه سال 95 اتفاق افتاد؛

کاهش 8 درصدی فوتي ها 
در تصادفات موتورسیکلت سواران

رییس پلیس راهور فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: برابر 
آمار پزشکي قانوني حدود 8 درصد با کاهش فوتي ها در تصادفات 
موتورسیکلت سواران روبه رو بودیم و آمارها نیز نشان مي دهد که 
تخلفات موتورسواران در این مدت حدود 12 درصد کاهش داشته 
است. سرهنگ رضا رضایي رییس پلیس راهور فرماندهي انتظامي 
اســتان  اصفهان گفت: تقریبا بیش از 80 درصد مراجعه کنندگان 
به 197، درخواست رســیدگي مجدد به صورت وضعیت تخلفات 
خود را دارنــد. وي افزود: پــس از آن راکبان موتورســیکلت که 
مرتکب تکرار تخلف شــده و یا به علت عدم استفاده از کاله ایمني 
برابر قانون برخورد با تخلفات رانندگي وســیله نقلیه آنان موجب 
توقیف یک ماهه شــده مهم ترین علت مراجعه کنندگان به 197 

است.
ثبت تخلف موتور سواران با دوربین 

 ایــن مقام مســئول عنوان داشــت: توصیــه پلیس بــه راکبان 
موتورســیکلت ها این اســت که اگر به رعایت قوانین توجه کنند 
 نه براي خودشــان حادثه اي رخ مي دهد و نه بــا برخورد پلیس 

روبه رو مي شوند.
وي افزود: هــم اکنون بیشــتر تخلفات راکبان موتورســیکلت و 
رانندگان خودروها به وســیله دوربین ثبت مي شود و پلیس هیچ 
دخالتي در این خصوص ندارد و تخلفات نیز مســتند و مســتدل 
است و هیچ راهي براي رســیدگي مجدد اینگونه تخلفات وجود 
ندارد. با توجه به اینکه بیشترین تصادفات فوتي ما در بین راکبان 
موتورسیکلت اســت گفت: در این زمینه طرح هاي انتظام بخشي 
موتورسیکلت سواران در حال اجراســت و یکي از راه هاي کاهش 
تصادفات آنان را اســتفاده از کاله ایمني مي دانیم و از شهروندان 
 مي خواهیم که بــه این موضوع توجه جدي داشــته باشــند تا 

ان شاء ا... تصادفات فوتي در این حوزه نداشته باشیم.
8 درصد کاهش فوتي ها در تصادفات موتورسیکلت 

سواران 
وي افزود: طرح برخورد با راکبان موتورســیکلت متخلف در شهر 
 اصفهان از 10 نقطه بــه 15 نقطه افزایش پیدا کــرده و در دیگر

 نقاط استان مانند کاشــان ، فالورجان، خمیني شهر، نجف آباد، 
 شــهرضا نیز این طرح انجام مي شــود و امیدواریــم به هدفمان

 در زمینــه کاهــش تصادفات موتورســیکت ســواران دســت 
یابیم.

 ســرهنگ رضایي در راســتای موفق بودن اجرای طرح گفت: در 
10 ماهه امسال برابر آمار پزشکي قانوني حدود 8 درصد با کاهش 
فوتي ها در تصادفات موتورسیکلت سواران روبه رو بودیم و آمارها 
نیز نشان مي دهد که تخلفات موتورســواران در این مدت حدود 

12 درصد کاهش داشته است.

اخبار 

براساس گزارش سازمان بهداشــت جهانی، انواع خشونت 
علیه کــودکان در دنیا وجود دارد که شــامل خشــونت 

فیزیکی، جنسی و عاطفی است.
 خشونت از منظر آمار

آمار ملی در سطح کشورهای مختلف هم نشان می دهد که 
خشونت علیه کودکان، واقعیتی انکارناپذیر است که وجود 
دارد. براســاس این گزارش ها که در الئــوس مورد تحقیق 
قرار گرفته و در سال جاری منتشر شــده است، 16درصد 
کودکان، پیش از 18ســالگی حداقل یک نوع خشــونت 
فیزیکی را در این کشــور با جمعیت بیش از 6میلیون نفر 
تجربه کرده اند که 10درصد این خشــونت ها از جانب پدر 
و مادر، مراقبان و ســایر بســتگان کودک صورت گرفته و 
6درصد باقیمانده توســط هم سن و ســاالن و افراد جامعه 

مورد خشونت قرار گرفته اند. 
از طرفی، 25درصد کودکان درمعرض تماشای خشونت در 
خانه هستند و 27/5 درصد هم در خارج از خانه درمعرض 
تماشای خشــونت علیه دیگر هم سن و ســاالن خود قرار 
می گیرند. خشونت عاطفی در میان دختران بیش از پسران 

بوده و 24 درصــد دختران در دوران کودکی با خشــونت 
عاطفی مواجه بوده انــد و این درحالی اســت که این رقم 
در پســران 17درصد است. خشونت جنســی کودکان در 
بررســی های صورت گرفته 9/5درصد را به خود اختصاص 
داده و در میان پســران، بیش از دخترها در کودکی اتفاق 

می افتد. 
البتــه این اعــداد و ارقــام ممکن اســت در کشــورها و 
فرهنگ های مختلف متفاوت باشــد. برای مثال در آمریکا 
23درصد سوءاستفاده های جنسی، در افراد زیر 18سال رخ 
می دهد و 60 درصد مواردی که رخ می دهد، توسط افرادی 
خارج از دایره اقوام و خانواده  کودک یا نوجوان است. البته 
این نوع خشــونت در 30 درصد توســط اقوام و 10درصد 

توسط افراد غریبه صورت می گیرد.
بعد از خشونت

کودکانی که در معرض خشــونت قــرار می گیرند، دچار 
صدمات روحیـ  روانی ناشی از این خشونت ها می شوند و 
باید کاری کرد تا این صدمات، آسیب کمتری به شخصیت و 
زندگی آینده آنها وارد کند. تنها 7 درصد کودکان دنیا پس 

از مواجهه با خشونت، خدماتی را برای جبران صدمات وارده 
دریافت می کنند و در این میان به طور مشخص 15درصد 
کودکانی که در معرض خشــونت  یا سوءاستفاده جنسی 
قرار گرفته اند، خدماتی را برای برطرف شــدن آسیب های 
روحی ناشی از این مسئله دریافت کرده اند و در سایر موارد، 
کودکان با همان آسیب، بزرگ شده و در زندگی آینده خود، 
مسائل و آســیب های دیگری را متحمل می شوند. موضوع 
مقابله با خشــونت علیه کودکان از این منظر اهمیت دارد 
که باعث می شــود کودکان در ســال های بعد با مشکالت 
عدیــده ای در ارتباط بــا دیگران و جامعه مواجه شــوند و 

سالمت عمومی جامعه از این جهت آسیب ببیند.
خشونت های ناپیدا

در میان خشونت هایی که ممکن اســت متوجه کودکان و 
نوجوانان باشد، شناخت و تشــخیص برخی ممکن است با 
مشــکالت و چالش های زیادی همراه باشد، چراکه کشف 

آنها کار چندان راحتی نیست. 
بی توجهی و نادیده انگاشــتن 
کــودکان، به نوعی خشــونت 
به حســاب می آیــد و باعــث 
می شود کودک در معرض سایر 
آســیب های روحی قرار بگیرد 
و حتــی ممکن اســت باعث 
مرگ او شود و هیچ گاه بررسی 
نمی شــود که آیا سهل انگاری 
والدیــن را در زمینــه بــروز 
خشــونت فراهم کرده اســت 
یا خیــر؟ این نوع خشــونت ها 
در اغلــب مــوارد می توانــد 
جبران ناپذیر و یــا هزینه احیا 
کردن کودکان پس از آن بسیار 
باال باشــد. در چنین مواردی 
نقش خانــواده در تشــخیص 
چنین خشــونت هایی بســیار 

اهمیت دارد و ممکن است افراد خانواده یا سایر افراد ندانند 
کاری که ناآگاهانه با فرزند خود می کنند، اعمال خشــونت 

است و آثار منفی زیادی بر سالمت روح و روان او دارد.
پیشگیری

با وجود خشــونت های بســیار علیه کــودکان در جوامع 
مختلف، می توان برای جلوگیری از این کار، اقدامات موثر 
و مفیدی انجام داد که در بخــش وظایف دولت ها، تصویب 
لوایح حمایت کننــده از کودکان ازجمله اقداماتی اســت 
که در کشــورهای مختلف توجه ویژه ای به آن می شــود. 
فرهنگسازی برای توقف این نوع خشــونت ها و همچنین 
افزایش آگاهــی جامعه درباره پیامدهای منفی خشــونت 
علیه کودکان، ازجمله مواردی اســت که می تواند راهگشا 
باشد. فراهم کردن شــرایط اقتصادی مناسب و حمایت از 
افرادی که در معرض خشــونت قرار گرفته اند، می تواند از 

بروز آسیب های به مراتب جدی تر در آینده جلوگیری کند.

سازمان بهداشــت جهانی، خشــونت علیه کودکان را به عنوان پدیده ای جهانی معرفی کرده است که سالمت 
عمومی جامعه را به خطر می اندازد. میزان خشــونت علیه کودکان، همانند بســیاری از پدیده های اجتماعی 
که نیازمند بسترهای فرهنگی است، در کشورهای در حال  توســعه بیش از سایر نقاط دنیا دیده می شود. تالش  
گسترده ای در جهت پیشگیری و شناخت ریشه های خشــونت علیه کودکان توسط سازمان های بین المللی در 
جریان است و تحقیقات گســترده ای در این زمینه و در کشورهای در حال  توســعه انجام  شده است. خشونت 
 علیه کودکان شامل موارد متعددی می شــود که در سنین مختلف، ســالمت اجتماعی کودکان را تحت تاثیر 

قرار می دهد.

بی توجهی و نادیده 
انگاشتن کودکان، 
به نوعی خشونت 

به حساب می آید و 
باعث می شود کودک 

در معرض سایر 
آسیب های روحی 
قرار بگیرد و حتی 
ممکن است باعث 

مرگ او شود

1۳0 هزار دانش آموز استثنایی در کشور 
تحت حمایت هستند

توقیف کامیون بنز با بیش از ۳8 کیلو 
حشیش

رییس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی کشــور با بیان اینکه قبل از 
انقالب تنها 5 هــزار دانش آموز معلول تحت حمایت برخی ســازمان های 
مربوطه بودند، گفت: بعد از انقالب این پوشش به رقم 130 هزار دانش آموز 

رسیده است.
مجید قدمی در مراســم تجلیــل از برگزیدگان حوزه آمــوزش و پرورش 
استثنایی اســتان، با بیان اینکه خوش بینانه ترین کارشناسان به پیروزی 
انقالب اسالمی ایران امید نداشتند؛ اما به خواست خدا به پیروزی رسیدیم، 
اظهارکرد: در طول 38 سال گذشته، دشمنان از طرق مختلف ضربه هایی 
را برای براندازی انقالب انجام داده انــد و هم اکنون نیز از طریق ترفندهای 
نوین و نرم، دســت از تالش بر نمی دارند؛ اما به لطف الهی موفق نشده اند و 
موفق هم نخواهند شد. رییس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 
با بیان اینکه در حال حاضر دشمن با نفوذ در تغییر فرهنگ خانواده ها نیت 
توطئه دارد، تصریــح کرد: تربیت درونی کودکان آن هــم از نهاد خانواده و 
بعد از آن در مدرســه امری ضروری اســت و باید والدین و معلمان مطالعه 
خود را در این خصوص افزایش دهند و به روز باشــند و با حفظ و امانتداری 
ارزش های اســالمی انقالب و بســط دادن جاذبه های آن، آنها را در رفتار 
 و اعمال خود به کار گیرند و بــه عنوان یک الگوی رفتــاری که از بهترین

 روش هاست، عمل کنند.

فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا 
از کشف مقدار 38 کیلو و 800 گرم 
حشیش در بازرســي از یک دستگاه 
کامیون بنز و دستگیري سه سوداگر 

مرگ خبر داد.
ســرهنگ حمید امیرخاني فرمانده 
انتظامي شهرســتان شهرضا  گفت: 
ماموران ایستگاه ایســت و بازرسي 

شهید امامي شهرســتان شــهرضا حین کنترل خودروهاي عبوري به یک 
دستگاه کامیون بنز مشکوک و آن را متوقف کردند.

وي ادامه داد: در بازرســي از این خودرو مقدار 38 کیلو و 800 حشیش که 
در اتاق راننده جاساز شده بود کشف شد.

این مقام انتظامي بیان داشــت: در این خصوص سه سوداگر مرگ دستگیر 
و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي تحویل 

داده شدند.
سرهنگ امیرخاني، در پایان خاطر نشــان کرد: نیروي انتظامي برخورد با 
سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر را در اولویت کاري خود قرار داده 

است و هرگز اجازه جوالن و سرکشي به آنها را نخواهد داد.

400 دستگاه موتور آمبوالنس به ناوگان 
اورژانس کشور افزوده می شود

رییس اورژانس تهران گفت: تا بهار ســال آینده 400 دســتگاه موتور آمبوالنس به 
ناوگان اورژانس کشور افزوده خواهد شد. اسدا... موســوی رییس اورژانس تهران در 
مراســم افتتاح پایگاه اورژانس امیرآباد، اظهار داشــت: در نظر گرفته شد تا 5 پایگاه 
اورژانس در ایام دهه فجر افتتاح شــود که پایــگاه متروی صادقیــه و امیر آباد طی 
روزهای قبل انجام شد و 3 مرکز دیگر که دو مورد در ایستگاه های مترو و دیگری در 

دهکده المپیک است و در هفته آینده افتتاح خواهد شد.
وی افزود: در راستای اجرای طرح تحول نظام ســالمت، از 100ایستگاه متروی قابل 
استفاده برای ایجاد پایگاه خدمات اورژانســی، با همکاری شرکت بهره برداری مترو 
تعدادی از ایستگاه ها شناسایی و به منظور پیشگیری از حوادث زیرزمینی و مدیریت 
بحران و حتی در شــرایط عادی برای خدمت به مســافرانی که در بعضی مواقع دچار 

مشکل می شوند، نیز ایجاد خواهد شد.
موسوی در ادامه بیان داشــت: 240 پایگاه اورژانس و 600 دستگاه موتور آمبوالنس 
قرار شد امســال به ناوگان اورژانس کشور افزوده شــود؛ اما به دلیل محدودیت های 
منابع مالی، موفق به ایجاد تمام این ظرفیت نشــده ایم. رییس اورژانس کشور ادامه 
داد: از تابســتان سال90 با شــروع طرح تحول نظام ســالمت در زمینه فوریت های 
پزشکی 400 دستگاه موتور آمبوالنس که تعداد200 دستگاه تاکنون خریداری شده 
و بخشــی نیز در گمرک در حال ترخیص بوده و تا پایان امســال به ناوگان اورژانس 

افزوده می شود.

آموزشی

چالش صندلی خالی دانشگاه ها مدتی است که در مجامع 
دانشــگاهی و میان اهالی وزارتخانه علوم مطرح شــده و 

نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
مدتی اســت که در مجامع دانشــگاهی و میــان اهالی 
وزارتخانــه علــوم، بحث برســر چالش صندلــی خالی 
دانشگاه هاست، تا جایی که وزیر علوم آبان ماه سال جاری از 
وجود 600 هزار صندلی خالی در دانشگاه های کشور خبر 

داد.
بنابر همین آمارها بــود که نگرانی از کاهــش ثبت نام در 
دانشــگاه ها و افزایش صندلی های خالی شدت گرفت و 
حرف و حدیث هایی پیرامون کاهش گرایش دانشجویان 

مرد درخصوص ورود به دانشگاه ها شنیده شد.
معاون آموزشــی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این 
خصوص گفت: آنچه در عرف بــه آن صندلی خالی گفته 
می شود و آمارباالیی هم از آن ارائه می شود، درست نیست. 
سه عامل باعث این مسئله می شود: عامل اول کاهش آمار 
دانشجویی است که به واســطه کاهش جمعیت کشور و 

کاهش نیروی جوان ایجاد شده و گریزی از آن نیست.
وی افزود: دو عامــل مهم دیگر در ایجــاد صندلی خالی، 
بی توجهی به ماموریت گرایی و خارج شــدن دانشــگاه ها 
از ماموریــت اصلی خــود و همچنین فاصلــه گرفتن از 

استانداردهای سیستم آموزشی است.
شــریعتی نیاســر تصریح کرد: زمانی که ظرفیت مازاد بر 
استاندارد در دانشگاه ها ایجاد شود، مشکالتی از این قبیل 
ایجاد می شود؛ در صورتی که اگر استانداردهای آموزشی 
رعایت شود، مشکل صندلی های خالی خود به خود حل 
خواهد شــد. معاون آموزشــی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری تاکید کــرد: در هیچ کجای دنیــا کالس دکتری 
با 10 یا 15 نفر تشــکیل نمی شــود، این کامال به دور از 
استانداردهای آموزشی است و زمانی که این ظرفیت های 
مازاد کاهش داده شــوند، این تصور ایجاد می شــود که 
صندلی های دانشــگاه ها خالی مانده انــد؛ در حالی که 
استانداردهای آموزشی حکم می کند که ظرفیت ها کاهش 

داده شود تا کیفیت آموزش افزایش یابد.
این مقام مسئول با اشاره به برنامه ریزی برای ایجاد رابطه 
هدفمند بین تحصیل و اشــتغال اظهار داشت: ما آمارها و 
برنامه ریزی های آموزشی خودمان را با مرکز آمار و وزارت 
کار تطابق   می دهیم که این آمارها دو رویکــرد را برای ما 
مشــخص می کند: اول اینکه که چه میزان فارغ التحصیل 
بیکار داریم و مورد دوم، ضریب تمرکز مکانی است که این 
مؤلفه، میزان ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی هر استان 

را به ما  نشان می دهد.

وقتی استانداردهای آموزشی 
قربانی کمیت می شوند

خشونت های پیدا و پنهان علیه کودکان
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پیشنهاد سردبیر: 
عود سوز سلجوقیان به شکل شیر

دیدنی ها

گنجینه تاریخ

 امپراتوری قدرتمند هخامنشی طی ۲۲۰ سال بر ایران حکومت کرد و در نهایت به 
هنگام حکومت کوروش سوم، پادشاهی که از تدابیر و صالبت نخستین پادشاهان 
سلســله بویی نبرده بود، آرامش و امنیت ایران از بین رفت تا جایی که در نهایت 
اســکندر به خود اجازه داد تا به ایران حمله کند. پس از شکست ایران از اسکندر 
مقدونی، کمتر از صد سال حکومت یونانی سلوکیان بر ایران مسلط شد و چندی 
بعد اقوام ایرانی به نام اشک ها، امپراتوری قدرتمند دیگری پدید آوردند که حیات 
آن ۴۰۰ سال به درازا کشید. بخشی از تاریخ با شکوه و پر فراز و نشیب ایران را در 
تکوک سیمین سیاه گوش می توان دید؛چرا که بخش جام شکل و کشیده تکوک 
سبکی هخامنشی، سر سیاه گوش شکلی یونانی و نوشته های روی تکوک نیز به 
زبان آرامی است و حکایت از آن دارد که تکوک سیاه گوش مالکی اشکانی داشته 
است.تکوک ها یا ریتون ها، جام هایی به شکل شیپور هستند که در انتها به شمایلی 
حیوانی منتهی شده و یا کامال به شکل یک حیوان ساخته می شوند. این ظروف در 
آسیای میانه به خصوص ایران، یونان و ایتالیا تاریخچه درازی دارند و باید دانست 
تاریخچه تکوک ها در ایران به ۶ هزار سال قبل بر می گردد. در یکی از جنگ های 
یونان و ایران باستان، پس از آنکه یونانیان به پیروزی رسیدند، تکوک های بسیاری 
را با خود به عنوان غنیمت به یونان بردند. پس از کمی، ســاخت ظروف تکوک به 

تقلید در یونان باستان نیز رواج یافت و به نام ریتون در میان مردم شناخته شد.

 تاریخ سکه های ایرانی به زمان امپراتوری قدرتمند هخامنشی بر می گردد، یعنی 
زمانی که داریوش اول به ضرب نخســتین ســکه های طال فرمان داد و سکه های 
زرین و سیمین این دوره شــهرت جهانی یافتند. ضرب سکه در طول تاریخ ایران 
تا به امروز ادامه یافت؛ اما در هر دوره به تناســب شــرایط و سلیقه حاکمان زمان 
تغییراتی به خود دید. به طور مثال در دوره هایی ضرب سکه های زرین اصال رایج 
نبود. به طور کلی تاریخچه ســکه های ایرانی به دو قســمت پیش از اسالم و پس 
از اسالم تقسیم می شــود که از نمونه های پیش از اســالم آن می توان به دریک 
هخامنشی، سکه های سیمین اشکانی و درهم و دینار ساسانی و دوره پس از اسالم 
نیز به درهم های سیمین عبدالملک ابن مروان اشاره کرد. سکه های دوره اسالمی 
به تقلیدی از درهم ساسانیان و به دســتور یکی از خلفای اموی در سرزمین های 
اسالمی ضرب شدند. از مثال های سکه های پس از اسالم می توان به سکه طالیی 
دوره سامانیان اشاره کرد. سکه های دوره ساســانی از فلزات مختلفی ساخته می 
شدند، اگر از طال بودند دینار، اگر از نقره بوده، درهم و سکه های مسین را هم پشیز 
می نامیدند. یزدگرد سوم، آخرین پادشاه امپراتوری ساسانی بود که طی قرن هفتم 
میالدی بر پهنه وســیع ایران زمین حکومت می کرد و اگــر دقت کنید روی این 
درهم نیز می توانید صورت او را ببینید. همچنین روی سکه نام پادشاه درج شده و 

در پشت نیز نام محل و سال ضرب سکه وجود دارد. 

اســتفاده از عودها پیشــینه ای کهن در ایران زمین داشــته و از آنها به صورت 
عمده ای در طب ایرانی اســالمی اســتفاده می کردند. جالب آنکه عودها انواع 
مختلفی داشته و تنها به شکل امروزی و رایج آن محدود نمی شدند. در گذشته 
در ایران عادت داشــتند که از عودها بــه هنگام میهمانی هــا و اتفاقات خاص 
استفاده کنند، به گونه ای که عود را سوزانده و میهمان را در معرض بوی خوش 

آن قرار می دادند. پس از آن نیز با پاشیدن گالب این روند را تمام می کردند.
ساخت و کاربرد عودسوزهایی به شکل حیوانات در دوره سلجوقیان بسیار رایج 
بوده و عودسوز پیش رو که به شکل یک شیر خلق شده، یک نمونه استثنایی از 
این دست است؛ چرا که اندازه ای بسیار بزرگ تر از دیگر عودسوزهای این دوره 
داشــته؛ حکاکی های روی آن با دقت، ظرافت و تمیزی بســیاری انجام شده و 
همچنین اطالعات بسیاری روی بدنه آن حک شده است. از آن جمله می توان 
به نام مالک و سازنده این عودســوز منحصر به فرد و زمان ساخت آن اشاره کرد. 
عودسوز از قسمت سر شیر جدا می شود که از آن برای گذاشتن عود و دیگر مواد 
خوشبو کننده درون ظرف استفاده می شود. روی بدنه عودسوز نیز حفره هایی 
در اشکال زیبا تعبیه شده تا دود و بوی عود از آن به بیرون راه یابد. از روی شمایل 
باشــکوه این عود ســوز زیبا و دیگر ویژگی های خاص آن می توان دریافت که 

عودسوز شیر شکل برای خانه ای مجلل و اعیانی ساخته شده است.

میکروسکوپ طالیی پیش رو به نوعی اثر هنری و وســیله ای علمی است که در 
قرن هجدهم میالدی ساخته شده اســت. این میکروسکوپ نمونه بارزی از درهم 
آمیختن عالیق هنــری با انگیزه های علمی اســت که در اواســط قرن هجدهم 
در اروپا رواج داشت. این میکروسکوپ در اســتوانه داخلی خود از سه لنز محدب 
)کوژ( تشکیل شده که این اســتوانه خود درون لوله ای چوبین قرار دارد و با چرم 
ساغری پوشانده شده اســت. اگر بخواهید از داخل میکروسکوپ نگاه کنید، باید 
کالهک تزئینی و طالپوش شده آن را شــل کنید. می دانیم که عناصر نوری این 
میکروسکوپ )مانند لنزهای آن( را کلود سایمون پسمنت تهیه کرده؛ اما از سازنده 
این میکروسکوپ زیبا اطالعاتی در دست نیست. احتماال این میکروسکوپ برای 
لوئی پانزدهم ساخته شده اســت؛ چرا که در مجموعه ای از عکس های چاپی که 
لوازم علمی را در مجموعه ســلطنتی قصر به نمایش می گذارد، در ســه عکس با 
زوایای مختلف میکروسکوپی مشابه این میکروسکوپ طالیی به چشم می خورد.

این میکروسکوپ سه پایه در واقع از برنز ساخته شــده و با الیه ای از طال پوشیده 
شده اســت و برای ســاخت آن از موادی چون برنج و فوالد، چوب ماهون، آینه و 
شیشه استفاده کرده اند. زمان ساخت این میکروسکوپ به سال ۱۷۵۰ میالدی بر 
می گردد، ارتفاعی ۶۰ سانتی متری داشته و در شهر پاریس فرانسه مورد ساخت و 

ساز قرار گرفته است.

میکروسکوپ طالیی فرانسوی عود سوز سلجوقیان به شکل شیردرهم  ساسانیتکوک سیاه گوش اشکانی

سرزمین های افسانه ای؛ 

 انیمیشن هایی که واقعیت دارند!)2(

انیمیشن های کمپانی دیزنی برای گروه های سنی مختلف جذابیت دارند. ما با داستان هایشان بزرگ شدیم و در طول سال های متوالی با رویای سفر به سرزمین های افسانه ای این انیمیشن ها زندگی کردیم. 
دنیایی سرشار از زیبایی و لطافت و رنگ، که هر کسی درآن داستان شیرینی دارد و هر داستانی، پایانی  خوش. وقتی بزرگ تر شدیم، به خاطر رویاهایی که داشتیم به خودمان خندیدیم و گفتیم:»چه کسی به 
جز یک بچه ساده باور می کندکه چنین سرزمین هایی وجود خارجی داشته باشند؟« نمی دانم تا به حال رویاهای کودکیتان به واقعیت تبدیل شده اند یا خیر و توانسته اید چیزی را به دست آورید که از کودکی 
در آرزوی رسیدن به آن بوده ایدیا نه؟ باید بگویم اگر تا به حال این حس را تجربه نکرده اید، شانس در خانه شما را زده؛ پیدا کردن رویاهای کودکی، امید را به زندگی بر می گرداند. آدم را به دورانی می بردکه 
دنیا را سرتاسر رنگی می دید و به تنها چیزی که فکر نمی کرد، دشمنی و جنگ و دعوا بود. چون با دیدن انیمیشن های محبوبش باور کرده بود که پایان هر اتفاقی شیرین و خوش است. اگر دلتان می خواهد بار 

دیگر به دنیای کودکی برگردید، این مطلب را تا آخر بخوانید. قصد داریم مکان هایی  را  به شما  نشان دهیم که برای ساخت انیمیشن های دیزنی، ازآنها الهام گرفته شده است.

برای نشان دادن شکوه داستان های این کارتون و جمعیت زیاد و زرق 
و برق ســنتی خاندان سلطنتی، مناســب ترین گزینه، شهر ممنوعه 
سرزمین چین بوده است. شهری که مدت هاست دیگر ممنوعه نیست 
اما زمان های دور کسی بدون دستور پادشاه اجازه ورود یا خروج به این 

شهر را نداشته است.

1
موالن- شهر ممنوعه چین

رالف خرابکار را دیده اید؟ که از یک شــخصیت منفــور تبدیل به یک 
قهرمان بزرگ در دنیای بازی ها می شــود. تاالر مرکــزی بازی در این 
انیمیشــن برای همه شــخصیت ها یک مکان رویایی بــود. جایی که 
می توانستند به آرزوهایشان دســت یابند. ترمینال مرکزی نیویورک 
آمریکا همان جایی است که برای طراحی این تاالر از آن الهام گرفته اند.

3
رالف خرابکار- ترمینال مرکزی آمریکا

مثل کاخ سلطنتی انیمیشن شجاع، قلعه جزیره یونان در اسکاتلند هم 
محل زندگی قبیله ای ســنتی بوده که با اعتقادات خاص خود زندگی 

می کرده اند. 
کسی چه می داند شــاید درآن  قبیله هم دختری بوده که سنت ها را 

شکسته و تبدیل به قهرمان قبیله شده است.

5
شجاع- قلعه جزیره یونان در اسکاتلند

قلعه ای در اسپانیا که در اکثر مواقع، جنگلی به رنگ پوست شخصیت 
اصلی داستان دارد. 

شــاید وقتی نامادری سفیدبرفی از آینه می پرســید که » کی از همه 
خوشگل تره؟« آینه بین انتخاب جنگل سفیدپوش و سفیدبرفی زیبا 

تردید می کرد.

7
سفیدبرفی- قلعه سگوویای اسپانیا

اگه بخواهیم باور کنیم که قلعه و دریاچــه رویایی پری دریایی وجود 
خارجی دارد، غیر از ســوئیس مکان دیگری نمی توانــد این باور را در 
ذهن ما تقویت کند. دریاچه جنوای سوئیس که قلعه زیبایش در زمان 
امپراتوری روم ســاخته شــده؛ همراه با دریاچه زاللی که دارد، اصال 

بی شباهت به سرزمین دنیای قصه ها نیست.

2
پری دریایی- دریاچه جنوای سوئیس

دریاچه ای مردابی در لوئیزیانای آمریکا وجود داردکه منظره سبز و پر 
از گیاهش الهام بخش هیوالهای مختلف برای داستان های ترسناک 
کودکان می شــود؛ اما طراح های دیزنی تصمیم گرفتند که داستانی 
عاشقانه و پایانی شیرین بســازند و بچه ها را با حیوانات جنگلی آشتی 

بدهند.

4 
پرنسس و قورباغه- رودخانه لوئیزیانا 

ساختمانی که درست مثل شخصیت های اصلی انیمیشن ماشین ها، 
بعد از مدتی به حال خود رها می شود و کسی ازآن استفاده نمی کند، 
اما بعد از مدت ها باالخره به دوران اوج بــر می گردد و مورد توجه قرار 
می گیرد. این ساختمان، میهمان خانه ای در تگزاس بوده که به محل 

شارژ خودروهای برقی تبدیل شده است. 

6
ماشین ها- شمراک آمریکا 

چقدر با غصه های کازیمودو، گوژپشت نتردام، ناراحت شدیم و دلمان 
می خواست مردم کمتر اذیتش کنند. 

شاید اگر می دانستیم کلیسایی که برای فرار از دست مردم به آنجا پناه 
می برد واقعــا در پاریس وجود دارد به آنجا می رفتیم  و او را از دســت 

اطرافیانش نجاتش می دادیم. 

8
گوژپشت نتردام- پاریس

پاگودا کیا اکتیو که با نام صخره طالیی  هم شناخته می شود، معبدی 
کوچک و بودایی در کشــور میانمار است که روی صخره ای گرانیتی 
ساخته شــده و با ورقه هایی از طال زینت یافته است. صخره طالیی، 
سومین معبد بودایی مهم کشور میانمار محسوب می شود و در رده 
بندی، نامش پس از معابد شوئدگان و ماهامونی قرار می گیرد. افسانه 
ها و روایات محبوب میان بودایی ها، یک صدا معتقدند که این معبد 
طالیی به تار مویی از موهای بودا وصل است و این نیروی جادویی و 
ماورا طبیعی بوداســت که معبد را اینگونه در لبه صخره نگه داشته 

است. 
طبق شواهد تاریخی، معبد طالیی همیشــه اینگونه در لبه صخره 
و در مرز افتادن قرار داشــته و گویی جاذبه زمیــن را به مبارزه ای 
ابدی فراخوانده اســت.دیدن وضعیت حیرت آور این معبد طالیی و 

برابر  در  آن  استواری 
جاذبه زمین، الهام بخش 

معبد  از  بازدید  برای  بسیاری 
کیا اکتیو و نگاهی بــه آموزه های 

بوداســت. خود راهبان بودایی سالی سه 
مرتبه برای رســیدن به صخره طالیی از مسیر 

کوهستانی باال می روند تا از ثروت و عافیت برخوردار 
شوند.این معبد کوچک طالیی تنها 7/3 متر ارتفاع دارد و 

محیط آن حدود 15 متر است. جالب آنکه در زبان مان ) زبان مورد 
استفاده بومیان میانمار(، کلمه کیا اکتیو به معنای »معبدی در گوشه 
دنج دنیا« می باشد. معبد صخره طالیی روی کوهی به همین نام و در 

استان مان کشور میانمار قرار دارد.

قدرت موی بودا!
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ویژه12
وقایع نگاری سال 57 در اصفهان؛

انقالب در نصف جهان
اصفهانی که در رخدادهای مهم ایران اســامی پیشتاز بوده، هنوز 
ناگفته های بســیاری از روزهای فجر انقاب، روزهای پر التهابی که 
نخستین حکومت نظامی رژیم پهلوی در این شهر برقرار شد در دل 
دارد. هنوز از ورای بهمن ماه ســردی در تقویم سال های دور، گویی 
پژواک ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم حاکمان زمانه و استعمار 
بیگانگان به گوش می رســد،  بهمن ماهی که شکوفه های استقال 
و ســربلندی ایران اسامی بر سرشــاخه های درخت جوان انقاب 
جوانه زد و هنوز که هنوز است پس از گذشــت سی و هشت سال، 
فریاد پرصابت عدالت خواهی و شــعار جاویدان استقال، آزادی و 
جمهوری اســامی زنان و مردان انقابی در دل تاریخ جاری است 
و تقویم تاریخ دنیا تا همیشــه از نام این روز جان می گیرد. در ادامه 
وقایع مهمی را مرور می کنیم که لحظه  لحظه های پرشور زمستان 

۳۸ سال پیش را به یک روز جاودانه در تاریخ جهان پیوند زده است.

مزدوران رژیم از در و دیوار به منزل آیت ا... طاهری از 
روحانیون مبارز و انقابــی اصفهان هجوم آوردند و او 
را دستگیر کردند، مردم برای مطلع شدن از چگونگی 
اوضاع در مقابل منزل آیــت ا... اجتماع می کنند. روز 
بعد ســاعت ۱۰ صبح پس از رســیدن ماموران، زد 
و خورد شــدیدی در می گیرد و در ایــن حمله۴ نفر 
شهید و عده زیادی مجروح شــدند. پس از این واقعه 
روحانیون اصفهان تصمیم گرفتند که در منزل آیت ا... 
خادمی تحصن کنند، بدین منظور علمای اصفهان از 
مدرسه صدر بازار اصفهان حوزه های درس را تعطیل 
کرده و در طول مسیر تمام بازاری ها نیز فروشگاها را 
تعطیل کردند؛ جمعیتی حدود دو هزار نفر به ســوی 
منزل آیت ا... خادمی به راه افتادند و از همین روز بازار 

اصفهان و نیمی از شهر به حالت تعطیل درآمد.

عاوه بر تداوم درگیری های خیابانی،اطاعیه های 
اقشار مختلف مردم اصفهان، به کرات نوشته، چاپ و 
توزیع شد که این خود حکایت از توان قابل ماحظه 
انقابیون در تداوم هوشــمند مبــارزات مردم در 

شرایط سخت حکومت نظامی داشته است.
با اعمال محدودیت های ناشــی از حکومت نظامی، 
انقابیون نیز در روش مبارزاتــی خود تغییر ایجاد 
کردند. آنها شــب ها، هنگام منع عبور و مرور، از راه 
پشت بام ها اقدام به درگیری با ماموران و تظاهرات 

شبانه می کردند.

افســران و همافران پایگاه های اصفهان، بوشــهر و 
شــیراز به حمایت از امام خمینــی)ره( تظاهرات 
کردنــد. در روزهای دیگــر مردم غیــور اصفهان 
مجسمه پهلوی ها را از سبزه میدان و میدان انقاب 
به پایین کشــیدند و تکه هایش را پیاده کردند و تا 

انتهای خیابان زینبیه اصفهان بردند.

اعامیه مشهور و بسیار حســاس امام)ره( که نقش 
تعیین کننده ای در فرآیند بعدی رخدادهای انقاب 
داشت، یک روز پس از تماس بیت امام خمینی)ره( 
با آیت ا... خادمی یعنــی در روز 22 مرداد مصادف با 
۸ رمضان در قالب پیام مفصل پنج صفحه ای، صادر 
شد. دراین اعامیه رفتار رژیم پهلوی با مردم ایران به 
ویژه حوادث خونبار اصفهان و اعام حکومت نظامی 
محکوم شــده بود. امام خمینی)ره( دراین اعامیه، 
هدف نهضت را برپا کردن قوانین و احکام اســامی 
برشمرده و ازاقشــار مختلف مردم  به ویژه نظامیان 

خواستند به صفوف مردم انقابی بپیوندند.

جمعی از مــردم اصفهان با حمایت ســران انقابی 
اصفهان همچون مرحوم پــرورش و آیت ا... طاهری 

برای استقبال از امام)ره( به تهران رفتند.

از این روز به بعد بر حجــم اعتراض ها و درگیری ها 
افزوده شد. در  خمینی شهر تظاهرات عمومی شبانه 
در ساعت 22:۳۰ دقیقه برگزار شد و با شلیک گلوله، 
ماموران مردم را متفرق کردند. در چهارراه شــیخ 
بهایی، اطراف مســجد هارونیــه و خیابان مدرس، 
درگیری میان مردم و نظامیان شدت داشت. تهیه، 
تکثیر و توزیع انواع اطاعیه های مردمی و پیام های 
امام خمینــی)ره( نیــز در روز 2۳ مردادماه، مانند 
گذشته ادامه داشــت واعام حکومت نظامی تاثیر 

قابل ماحظه ای برعدم انتشار آنها نداشت.

در این روز هیچ یک از روزنامه هایــی که خبر ورود 
امام)ره( به ایران را درج کــرده بودند روی دکه های 
اصفهان باقــی نماند. مردم با دردســت داشــتن 
روزنامه، خبر ورود امــام)ره( به ایــران را به گوش 
هم می رساندند و طولی نکشــید که سراسر میدان 
امام)ره( تا خیابان ســپه، خیابان چهار باغ و میدان 
انقاب مملو از جمعیتی شــد که برای جشن ورود 
رهبر نهضت انقابی ایران به کشــور آماده می شد. 
مردم خود را برای اســتقبال با شکوه از رهبر انقاب 
ایران آماده کردند. در این میان دانشگاه اصفهان، نیز 
به مرکز انقابی اصفهان تبدیل شده بود؛ مرکزی که 
همه فعالیت های آن زیرزمینی و با احتیاط فراوان، 
اما با شور و اشتیاق بسیاری به گوش مردم می رسید 

و آنان را برای ادامه راه انقاب آماده می کرد.

در این روز دو خواســته و هدف بزرگ، یکی از سوی 
مردم اصفهان و دیگری از طــرف مجموعه عوامل 
رژیم مطرح وهریک با حداکثــر توان خود به دنبال 
اجرای اهــداف خود برآمدند. مــردم در پی تدارک 
برگزاری مراسم هفتم شــهدای روز اعام حکومت 
نظامی اصفهان در روز پنجشنبه 2۶ مرداد بودند و 
رژیم نیز با همه قدرت در پــی جلوگیری از آن بود. 
روحانیون با کمک بازاریان و دانشجویان، روز مذکور 
را عزای عمومی اعام کرده و از همه اقشار مردم در 
خواســت اعتصاب و تعطیل عمومی کردند. ساواک 
اقدامات و مراقبت های فراوانی را برای پیشــگیری 

تجمع مردمی در روز موعود به کار گرفت.

روزی بود که تمامی تندیس های شاه فراری ایران از 
میدان ها و خیابان های شهر به پایین کشیده شد و در 
روز چهاردهم بهمن نیز پرده ها و نشانه های حکومت 

طاغوتی پهلوی رنگ آتش به خود گرفت.

تجمع عظیم مــردم اصفهان در میــدان امام)ره( 
اصفهان با سخنرانی مرحوم پرورش از پیشگامان و 

رهبران انقاب در اصفهان برگزار شد.
نماز جماعت در این روز به امامــت آیت ا... خادمی 
برگزاری شــد به نوعی که صفوف تا بــازار قیصریه 

یعنی از جنوب تا شمال میدان امام)ره( کشیده شد.

از این روز نیروهای امنیتی اصفهان اجازه شــلیک 
به سوی جمعیت تظاهرکننده را یافتند و در همان 
روز )۱۵ بهمــن( بیش از۳۰ نفر از مــردم انقابی 

اصفهان کشته شدند.

فریاد ا... اکبر بر فــراز بام ها، به 
شکل گسترده تری سراسر کشور 

از جمله اصفهان را فرا گرفت.

زمانی که مردم از حادثه شب گذشته شهر اصفهان 
و کشته شدن ۳۰ نفر از مردم این شهر مطلع شدند، 
به خیابان ها ریختند و در ابتدای کار، ســنگرهایی 
ســاختند تا آنهــا را از گزند تیر دشــمنان انقاب 
محفوظ نگاه دارد. مردم اصفهان روز ســنگینی را 

همراه با نبرد و درگیری مسلحانه گذراندند.

درگیری هــا همچنان ادامه داشــت و بســیاری از 
نیروهای مبارز انقابی نیز بــه درگیری با نیروهای 
رژیم طاغــوت ادامه دادند. در ایــن دو روز تعدادی 
از همشــهریان اصفهانی در راه انقاب به شــهادت 
رسیدند؛ اما هیچ گاه آمار دقیق آن از سوی نیروهای 

امنیتی و منابع بیمارستانی اعام نشد.
 با وجود این، بســیاری از مردم و مبــارزان انقابی 
اصفهان نیز از ســوی حکومت اســتعماری پهلوی 
ربوده شــدند و به زندان های دور از شــهر این رژیم 
انتقال یافتند. این تعداد همان افرادی بودند که پس 
از پیروزی انقاب با بازگو کردن نحوه شکنجه های 
۶ روزه خود، رســوایی های بســیاری را برای رژیم 

طاغوت به بار آوردند.

مــداح باســابقه و قدیمی تهــران اصلیتی 
اردستانی دارد و زادگاهش در استان اصفهان 
است. حاج حسین مهرماه ســال ۱۳2۹ در 
اردستان اصفهان به دنیا آمد .شــعرخوانی در مجالس را از ۱2 
سالگی  در یک حسینیه در حوالی میدان شوش به نام حسینیه 
»ناصرخان« آغاز کرد. حسینیه ای که متعلق به اردستانی های 
مقیم تهران بود. در سه ماهگی همراه با خانواده به تهران رفت و 
در پایتخت ساکن شد و همان جا ماند تا سال ها بعد که مبارزات 
انقابی سر و شــکل جدی تری به خود گرفت و حاج حسین 
هم که مرید و شیفته حضرت امام)ره( شــده بود و با مبارزان 
انقابی حشر و نشر داشت، تصمیم گرفت صدای خوش خود 
را وقف آرمان های اسامی کند که حضرت امام)ره( و مردم به 
دنبالش بودند. در فضای رعب و وحشت شدیدی که آن زمان 
وجود داشت، حاج حسین شمســایی بدون واهمه در مجالس 
اشعار انقابی و بر ضد رژیم سلطنتی می خواند و بارها به همین 
خاطر مورد تهدید ساواک قرارگرفت و هربار توانست به تعبیر 
خودش »قســر دربرود«.  به بهانه ایام ا... دهه فجر به سراغ این 
مداح سرشــناس و انقابی رفتیم که به نوعــی انقابی ترین 
مداح دوران پیش از انقاب محســوب می شود. حاج حسین 
شمســایی در این گفت و گو از خودش گفته و از اینکه چه شد 
که به مسیر مبارزه هدایت شد. از خاطرات همنیشنی با بزرگان 
انقاب و البته از آفت هایی که پس از انقاب گریبان مداحی را 
گرفت. »حاج حسین شمسایی« در این گفت و گو از خاطرات 

روزهای پرشور انقاب برایمان گفت.با ما همراه باشید: 
 ما یک هیئت فامیلی در جنوب تهران داشــتیم بنام »هیئت 
حسینی سفای اردستان« که دایی بنده از بزرگان این هیئت 

بودند. یک شــب از هیئت مرحوم طیب به هیئــت ما آمدند و 
خواستند که به آنها ملحق شــویم  و در راهپیمایی هیئات که 
از شوش تا سرچشــمه تهران بود، شــرکت کنیم. دایی قبول 
کردند و هیئت ما به دنبال هیئت طیب راه افتاد. من آن موقع 
نوجوان بودم و آن روز فهمیدیم که جلوی هیئت درگیری شده 
و بحث سیاسی است. جرقه شاید به نوعی از همان زمان خورد 
و ذهن من را درگیر کرد. جریان ۱۵ خرداد که پیش آمد، به این 
سمت کشیده شدم . کم کم با دوســتان و فعاالن سیاسی هم 
رابطه برقرار کردیم و به جلسات انقابی مثل جلسات انصار که 

متدینین بازار در آن شرکت می کردند، می رفتم. 
قسر درمی رفتم!

تهدید خیلی بود ولی موفق می شــدیم فرار کنیم. یک بار در 
اصفهانک در جنوب شــرق  تهران مراسم نماز عید سعید فطر 
برگزار می شد. مراسم این منطقه بســیار در آن زمان مشهور 
بود چون حاج آقای تقوی شــیرازی با ترتیبات خاصی آن نماز 
را اقامه می کردند.  جمعیت زیــادی هم می آمدند. من هم در 
آن مراسم، شعر بلندی در رابطه با فلســطین خواندم . همان 
جا رییس کانتری منطقه دســتور داده بود من را دســتگیر 
کنند. حاج آقای تقوی دســتور دادند مرا به طور پنهانی از آن 
محل خارج کنند و به منزل ایشــان ببرند و دو سه روزی منزل 
ایشان پنهان شــده بودم . در این مدت دوستان به منزل بنده 
رفتند و تمامی مدارک اعم از اعامیه ها و عکس های امام)ره( 
و نوارها را برداشتند تا مشکلی برایم پیش نیاید. یک بار هم در 
مسجد ملکی تا مرز دستگیرشدن رفتم . آنجا به من خبر دادند 
که ســاواک برای دســتگیری ام آمده و از درب پشتی مسجد 
فراری ام دادند . بار دیگر هم در مســجد جاوید این اتفاق افتاد. 

عمده برنامه های مداحی این مســجد، با بنده بود. این مسجد 
به نوعی پاتوق زندانیان سیاســی و خانواده های آنها بود . یک 
شب شهید مطهری ســخنران مراســم بودند و من شعری با 
نام »سوگند« خواندم . شــعری که در رابطه با حذف سلطنت 
و برقراری نظام جمهوری اســامی بود. این شعر سر و صدای 
زیادی به پا کرد و باعث شــد پای برخی ها از جمله آقای مفتح 

هم به ماجرای تهدید من باز شود.
ماجرای ممنوع الخروج شدن مرحوم مفتح

همان سال آقای مفتح می خواستند بروند مکه که در فرودگاه 
پاسپورت ایشان را می گیرند و ایشان را تحت فشار می گذارند 
و می گویند نام آن دانشــجویی که فان شــب در ماه رمضان 
در مسجد جاوید شعر ضدسلطنتی خواند را بگو. شهید مفتح 
که انسانی واال و مستقل و شــجاع بودند، طفره می روند و می 
گویند یادم نیست، در آن مسجد دانشجوهای زیادی می آیند 
و می روند و شعر می خوانند و خاصه لو نمی دهند و در نهایت 

هم مانع از سفر ایشان به مکه می شوند.
شریفی نیا عضو گروه سرود بود

من دوســه ماه قبل از ورود حضرت امام)ره( به ایران در نوفل 
لوشاتو خدمت ایشــان رســیدم. چندروزی آنجا بودیم و بعد 
برگشــتیم تهران و تاش کردیم شعرها و شــعارها را تا ورود 
ایشان به ایران تقویت کنیم. با کمک آقای سبزواری و بهجتی 
اردکانی و شاهنگیان و صبحدل و بسیاری دوستان دیگر، گروه 
سرود معروف را تشــکیل دادیم. این گروه سرود، سه تا سرود 
اصلی را آماده کرد. یکی همان »خمینــی ای امام« و دیگری 
هم »برخیزید ای شــهیدان راه خدا« بود. ســومین سرود هم 
»جمهوری اسامی آری، حکومت خودکامان هرگز« بود. قرار 
بود سرود اولی را در فرودگاه مهرآباد بخوانیم و سرود بعدی را 
هم در بهشــت زهرا. دو گروه حدود 7۰ نفری هم آماده کردیم 
چون می دانستیم با حجم استقبالی که می شود، محال است 

بتوانیــم از فرودگاه خودمان را به بهشــت زهرا برســانیم. لذا 
پیش بینی های الزم را کردیم و دو گروه آماده کردیم که یکی 
در فرودگاه برنامه اجرا کند و دیگری در بهشــت زهرا که من 
در گروه فرودگاه بودم. به جز افــرادی که نام بردم، محمدرضا 
شریفی نیا هم جزو هسته اولیه گروه سرود و کمیته استقبال 
بودند که حاال هنرپیشه شده اند.  یا مثا دکتر محمد اصفهانی 
که امروز از خوانندگان بنام ایران هســتند، آن روز تاریخی در 
بهشت زهرا قاری قرآن بودند و درواقع نوجوانی که پیش از آغاز 
ســخنرانی امام)ره( چندآیه قرآن می خواند، دکتر اصفهانی 

هستند.
مداحی قبل از انقالب

قبل از انقاب تنها به مداحان لباســی پول مــی دادند. یعنی 
مداحانی که تنها شغل و حرفه شــان همین مداحی بود. مثا 
مرحوم عامه جایی می رفتند، پول می گرفتند . حاج حســن 
آقای دوالبی یا مرحوم دربنــدی اینها همگی پول می گرفتند 
چون حکم روحانیت را داشــتند و کارشــان هم فقط همین 

مداحی بود.
بازگشت به مداحی های اصیل و قدیمی

باید رجوع کنیم بــه مداحان قدیم . مداحــان قدیم با نام خدا 
شــروع می کردند و بدون وضو وارد مجلس نمی شدند. با وضو 
روی منبر می رفتند و با رباعی و غزل پندآمیز و آیات و روایات 
قرآن در لباس نظم و شــعر ادامه می دادند و بعد هم چندخط 
توسل منظم بدون حاشیه  بدون غل و غش .یکی از بزرگان اهل 
علم به یکی از مداحان که از ایشــان پرسیده بود خوب خواندم 
یا نه؟ گفته بود خوب خواندی ولی فان جا را که خواندی، آقا 
بلند شد و رفت . این یعنی حضرات معصومین علیهم السام در 
جلسات ما تشریف دارند . بعد چطور می توانیم در حضورشان 
دروغ بگوییم برای اینکه مجلسمان بگیرد؟ اینها باید پاسخ داده 

شود.

سردار »محمد قاسم ناظر« از مبارزان انقالبی است که هم اکنون رییس 
موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس اســت و در دوران انقالب اسالمی 
همچون دیگر مردم ایران به موج خروشــان مخالفان شاه پیوست و با 
جریان قیام مردمی همراه شــد. ســردار در مصاحبه با »دفاع پرس« از 
روزهای حضور در اصفهان و تب و تاب التهاب در این شــهر سخن گفته 

است که در ادامه گزیده ای از این گفت و گو را می خوانید:
دوران انقاب در اصفهان ســاکن بودیم و در مقطع راهنمایی و دبیرســتان درس 
می خواندم. در نزدیکی خانه مسجدی داشتیم که به عنوان پایگاه انقابی، نیروهای 
انقاب در آنجا فعالیت داشتند. ما شش برادر بودیم و همیشه به مسجد رفت و آمد 
داشتیم، به خصوص برادرهای بزرگ ترم که در مجالس مختلف مذهبی و سیاسی 
حضور داشتند.مسجدی که برادرانم در آن فعالیت می کردند به نام مسجد ملک در 
سه راه رضوی قرار داشت. این مسجد تنها یک مسجد ساده نبود و پیش از انقاب 
کاس های قرآن و هیئات مذهبی در آن برگزار می شــد و در سال های انقاب به 
عنوان پایگاهی برای توزیع نوارها و اعامیه های امــام)ره( نیروهای انقابی در آن 
فعالیت می کردند.من هم در راهپیمایی ها و تظاهرات حضور داشــتم و در یکی از 
همین راهپیمایی ها در حال فرار بودم که سرم شکست.در اوایل اعتراضات از آنجا 
که منزل ما رو به روی مســجد قرار داشت و چون حکومت نظامی در شهرها حاکم 
بود، همســایه ها به منزل ما می آمدند و رادیو گوش می کردند. حتی در برهه ای از 
طرف شهربانی به خانه ما حمله شد و چندین نفر را دستگیر کردند. من و برادرانم 
و پسرعموهایم که راه را می دانستیم، فرار کردیم و دو نفر از بستگان که از نیروهای 
انقابی مجموعه های دیگر اصفهان بودند، دســتگیر شدند. چند روزی هم گرفتار 
بودند و بعد آزاد شدند.در شب های حکومت نظامی چون در خانه جمع می شدیم 
و صدای ا... اکبر از پشت بام بلند می شد، مدام زیر نظر نیروهای رژیم بودیم.خیابان 
»شــریف واقفی« یکی از خیابان های معروف اصفهان است در این خیابان تاطم 
زیادی وجود داشت و نیروهای انقابی فعالیت های زیادی در این خیابان داشتند، 

به همین دلیل این منطقه برای نیروهای رژیم حساسیت برانگیز بود.

انقاب دیگر در مســیر پیروزی قــرار گرفته بود و 
عاقبت در روز بیســت و دوم بهمن۵7 بود که عطر 

بهار پیروزی در سراسر نصف جهان پیچید.

مردم  اصفهان همــگام با دیگر 
شهرهای کشــور پس از تسخیر 
بســیاری از پایگاه های نظامی و 
دولتی، پیروزی انقالب اسالمی را 

در این روز جشن گرفتند.

نــا آرامی هــا در اصفهــان ادامــه پیــدا کــرد و 
تظاهرکننــدگان بــه هتــل شــاه عبــاس، چند 

مشروب فروشی و بانک حمله کردند. 
چند نفر از تظاهرکنندگان در اثر تیراندازی نیروهای 

امنیتی مجروح و تعدادی نیز دستگیر شدند.

اصفهان چهره ای خونین به خــود گرفت. ماموران 
نظامــی اقــدام بــه تیرانــدازی و ضــرب و جرح 
تظاهرکنندگان کردند که در نتیجه عده ای شهید و 

گروهی مجروح و دستگیر شدند.

نخستین حکومت نظامی کشــور در اصفهان برقرار 
شــد.تظاهرات مردم اصفهان که از شب قبل برگزار 
شــده بود، در این  روز ادامه یافت. مردم برای اطاع 
از وقایع و کشتار شب گذشته، در مقابل بیت آیت ا...

خادمی تجمع و سپس اقدام به تظاهرات کردند.
در اثر درگیــری مردم با نیروهــای انتظامی، تعداد 
زیای از مردم شــهید و مجروح شدند، به طوری که 
کنترل شهر از دســت نیروهای دولتی خارج شد و 
رژیم اقدام به اعام نخستین حکومت نظامی کشور 
در اصفهان کرد که در ساعت ۱۵:۴۰ دقیقه در روز 
2۰ مرداد ۱۳۵7از رادیو اصفهان پخش شد.با اعام 
حکومت نظامی، عوامل رژیم در نقاط مختلف شهر 

اصفهان مستقر شدند.

متن کامل اولین اطالعیه اعالم حکومت نظامی در اصفهان:
این متن به شکل دقیق از  روی نوار ضبط شده بیان شده است:

توجه فرمایید! توجه فرمایید! اعامیه شــماره ۱ فرمانداری نظامی اصفهان و حومه، برقرار و از همشــهریان محترم خواهشمند است با توجه به نکات 
مشروحه زیر، نهایت همکاری، به منظور اعاده نظم با نیروهای نظامی به عمل آورند:

۱- از ساعت ۸ بعد از ظهر روز جاری هرگونه رفت و آمد در شهر مطلقا ممنوع و با خاطیان برابر مقررات فرمانداری نظامی رفتار خواهد شد.
2- تشکیل هرگونه اجتماعی به هر شکل و هر عنوان بیش از سه نفر ممنوع است.

۳-  هرگونه حمل اسلحه و جنگ افزار سرد و گرم به هر ترتیب و هر شکل اکیدا قدغن می باشد.
۴-  هر نوع اقدامات تحریک آمیز به هر صورت و به هر شکل مطلقا ممنوع است.

۵-  مسئولین تامین مایحتاج عمومی از قبیل نانوایی ها، قصابی ها، خواربارفروشــی ها، داروخانه ها و از این قبیل حق تعطیل کردن محل کسب خود را 
ندارند و اهالی محترم باید تا ساعت تعیین شده مایحتاج خود را تهیه کنند.

۱۰ مرداد ۵۷

۲۱ مرداد ۵۷

3 بهمن ۵۷

۲۲ مرداد ۵۷

۱۱ بهمن ۵۷

۲3 مرداد ۵۷

۱۲ بهمن ۵۷

۲۵ مرداد ۵۷

۱3 بهمن ۵۷

اربعین ۵۷

۱۵ بهمن ۵۷

۱۰ آذر ۵۷

۱9 بهمن ۱۷۵۷ و ۱8 بهمن ۱6۵۷ بهمن ۵۷

۲۲ بهمن ۵۷

۱8 مرداد ۵۷

۱9 مرداد ۵۷

۲۰ مرداد ۵۷

گفت و گو با انقالبی ترین مداح قبل از انقالب

باید به روزهای انقالب برگردیم
حکایت خانه ای

که پایگاه انقالبیون اصفهان بود
سمیه 
پارسادوست
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
قیمت یه روز زندگی چنده؟

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم؟ 
2- کنترل احساسات

ترس خود را بپذیرید
برخی فکر می کنند افراد بــا اعتماد به نفس اصال نمی 
ترسند. اشتباه است. زیرا ترس معقول نشان دهنده ی 
رشد فکری است.  صحبت کردن در عموم، آشنا شدن 
با غریبه ها یا درخواست افزایش حقوق می توانند مثال 
 هایی از ترس باشــند. روبه رو شــدن با ترس، اعتماد 

به نفس شما را افزایش می دهد.
کودکی که به تازگــی راه رفتن یاد گرفتــه را در نظر 
بگیرید، ابتدا با ترس راه می رود زیرا موانع و مشــکالت 
 زیــادی در راه دارد، امــا بــه محض اینکــه کنترل را 
به دست می گیرد، لبخندی بر لبانش می نشیند. مانند 
شما، ترس تان را پشت سر بگذارید و به موفقیت دست 

پیدا کنید.
صبور باشید

 هیچ کس در یــک شــبانه روز بــا اعتماد بــه نفس 
نمی شود. ممکن اســت به ترس غلبه کنید اما به هدف 
تان نرسید، اشــکالی ندارد.  حتما از اشــتباهات تان 
درس بگیرید و بار دوم آنها را تکــرار نکنید. برای مثال 
 زمانی که به درخواســت افزایش حقوق تان جواب رد 
داده می شود برگردید و به گذشته نگاه کنید، آیا کاری 

بوده که به اشتباه انجام داده باشید؟
متعادل باشید

اعتماد به نفس پایین از رســیدن شــما به اهداف تان 
جلوگیری می کند اما نباید رویایــی فکر کرده و زمان 

نامعقولی برای رسیدن به اهداف تان تعیین کنید.

- برای مردم غمگین زندگی در شــهر آسانتر است. در 
شهر انســان می تواند صد ســال زندگی کند بدون آن 
که متوجه شــود مدت هاســت مرده و تبدیل به خاک 

شده است. 
- انســانی که برای راســت کرداری محتاج دلیل است 

شایسته اعتماد نیست. 
- آنقدر غزا بر سر ما ریخته اند که فرصت زاری نداریم. 

- هر کســی برای این که زندگی کند باید یک توهمی 
داشته باشــد. اگر به زندگی خیلی صادقانه و بی شیله 

پیله نگاه کنید، تحمل ناپذیر می شود. 
 -از دســت  دادن یک توهم، تو را خردمندتر می سازد

تا پیدا کردن یک واقعیت. 

دانستنی ها

- هیچ وقت با قراردادن یک خیار پشت سر گربه تان با آن ها شوخی 
نکنید، آن ها از وجود یک شــی جدید در قلمروشان دچار استرس 
می شوند و ممکن اســت به مدت چند روز تنش و استرس در آن ها 

باقی بماند. 
- هند با جمعیــت 1/2 میلیارد، بزرگ ترین حکومت دموکراســی 

جهان است.
- خارج کردن روپیه از هند غیرقانونی است.

- پژوهش ها نشان می دهد که استنشاق هوای شهر بمبئی به مدت 
یک روز کامل معادل کشیدن1۰۰ نخ سیگار است.

- بزرگ ترین خانواده هسته ای جهان در هند زندگی می کنند. 
این خانواده از پدر ) زیونا چانا (، ۳۹ همسر او، ۹۴ فرزندش و ۳۳ نوه 
 تشکیل شده اســت. خانواده هســته ای در اصطالح علوم اجتماعی 

به خانواده ای متشکل از زن و شوهر و فرزندان اطالق می شود.
- هند کمترین میزان مصرف گوشــت به ازای هر نفــر را در جهان 

دارد.
- تعداد تلفن های همراه در هند بیشــتر از حمام ها در این کشــور 

است.
- در استان بنگال غربی هر گاو یک کارت شناسایی دارد که روی آن 

تصویر خود گاو الصاق شده است.
 - در هر ســاعت در هند یک زن به دلیل جرایــم مرتبط با جهیزیه 

) دوری ( کشته می شود.
- هفتاد درصد کل ادویه جهان در هند تولید می شود.

 - ســازمان های بین المللــی تخمین زده اند کــه ۳۶ میلیون برده 
 در جهان مــدرن وجود دارد کــه 1۴ میلیون آنهــا در هند زندگی 

می کنند.
- یک فرد معمولی در هند باید شش ساعت کار کند تا بتواند هزینه 

خرید یک ساندویج بیگ مک را به دست بیاورد.

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

راه هایی برای باال بردن
 » اعتماد به نفس «

داستان

ریزه کاری های زندگی 

زندگی موفقسود وکو

هایالیت

اعتماد به نفس

قیمت یه روز زندگی چنده؟در مقابل » نه « کم نیاوریم
با طرد شدن کالمي و غیرکالمي آشنا شوید

انسان ها در شرایط مختلف با موقعیت هایي روبه رو مي شوند که 
ممکن است درخواست شان اجابت نشود. 

مثال طالب شــغلي هســتیم، امــا در پذیرش رد مي شــویم، 
با کســي تمــاس مي گیریم، امــا جــواب تماس تلفنــي ما را 
نمي دهد، وارد خانه کســي مي شــویم، امــا با روي بــاز از ما 
 اســتقبال نمي کنــد، از کســي درخواســتي مي کنیــم و او 
با جواب » نه « درخواســت ما را رد مي کند، بخشي از این موارد 
جزو انکار شدن هاي کالمي است، اما انکار شدن هاي غیرکالمي 

براي زماني است که با روي باز پذیرفته نمي شویم. 
گاهي در جمعي کالمي به زبان مي آوریم که مورد پسند دیگران 
نیست و این مورد هم در گروه طرد شــدن هاي غیرکالمي قرار 

مي گیرد. 
انکار شدن غیرکالمي ممکن است در شــیوه لباس پوشیدن ما 
هم اتفاق بیفتد. مثال لباسي مي پوشــیم که در یک جمع مورد 
تایید دیگران نیســت و صدها مورد از این نوع مي توان مثال زد 

که جزو انکار شدن کالمي یا غیرکالمي باشند.
اهمیت بیشتر، دلخوري بیشتر

در مواقعــي که کســي با طــرد شــدن کالمي یــا غیرکالمي 
 روبه رو مي شــود، احســاس مي کند به صورت ذاتــي پذیرفته 

نشده است. 
 یعني شخص با خود تصور مي کند کســي که به او جواب » نه « 
داده است به صورت کلي وجود حقیقي او را نپذیرفته و با یک نه 

شنیدن ساده کل شخصیت خود را زیر سوال مي برد. 
در این مواقع » نه « شــنیدن به موضوعــي آزاردهنده تبدیل 

مي شود. 
البته ناراحت شــدن فــرد به چنــد عامل بســتگي دارد اینکه 
 شخصي که به او » نه « گفته اســت تا چه اندازه برایش اهمیت 

داشته باشد. 
 هر چقدر درجه این اهمیت بیشــتر باشــد، ناراحتي و دلخوري 
از طرد شدن بیشــتر مي شــود و دیگر اینکه آن خواسته تا چه 
اندازه براي شخص درخواســت کننده اهمیت داشته که اجابت 

نشدن آن باعث دلخوري شود.

راستی؛ هیچ وقت از خودت پرسیدی قیمت یه روز زندگی چنده؟ 
تموم روز رو کار می کنیم و آخرشم از زمین و زمان شاکی هستیم که 
از زندگی خیری ندیدیم. شما رو به خدا تا حاال از خودتون پرسیدید:

قیمت یه روز بارونی چنده؟
یه بعدازظهر دلنشین آفتابی رو چند می خری؟

 حاضری برای بو کردن یه بنفشــه وحشــی توی یه صبح بهاری 
یه اسکناس درشت بدی؟

پوستر تمام رخ ماه قیمتش چنده؟
ولی اینم می دونی که اگه بخوای وقت بگــذاری و حتی نصف روز 
 هم بشینی به گل های وحشــی که کنار جاده در اومدن نگاه کنی 

بوته هاش ازت پول نمی گیرن!
چرا وقتی رعد و برق میاد تو زیر درخت فرار می کنی؟

می ترسی برقش بگیرتت؟ نه، اون می خواد ابهتش رو نشونت بده.
آخه بعضی وقت ها یادمون میره چرا بارون می یاد!

این جوری فقط می خواد بگه منم هستم.
فراموش نکن که همین بارون که کالفت می کنه که اه چه بی موقع 
شروع شد، کاش چتر داشتم، بعضی وقتا دلت برای نیم ساعت قدم 

زدن زیر نم نم بارون لک می زنه.
هیچ وقت شده بگی دستت درد نکنه؟

 شــده از خودت بپرســی چرا تمام وجودشونو روی ســر ما گریه 
می کنن؟

اونقدر که دیگه برای خودشون چیزی نمی مونه و نابود میشن؟
ابرا رو می گم ... هیچ وقت از ابرا تشکر کردی؟

 هیچ وقت شده از خودت بپرســی که چرا ذره ذره وجودشو انرژی 
می کنه و به موجودات زمین می بخشه؟!
ماهانه می گیره یا قراردادی کار می کنه؟

برای ساختن یه رنگین کمون قشنگ چقدر انرژی الزمه؟
چرا نیلوفر صبح باز میشه و ظهر بسته می شه؟

بابت این کارش چقدر حقوق می گیره؟
چرا فیش پول بارون ماهانه برای ما نمی یاد؟

چرا آبونمان اکسیژن هوا رو پرداخت نمی کنیم؟
تا حاال شده به خاطر این که زیر یه درخت بشــینی و به آواز بلبل 

گوش کنی پول بدی؟

هفتاد و شش ســالگی سنی نیســت که آدم انتظار داشته باشد اتفاق 
 چشــمگیری برایش بیفتــد، اصال آدم به چنین ســن و ســالی که 
می رســد هیچ چیزی را جز مرگ انتظار نمی کشــد. با خودش فکر 
می کند کــه کوپن آررزوهایش تمام شــده و باید دنیا را برای نســل 
بعــدی خالی کند. امــا آن روز صبــح اتفاقی افتاده بود که کســالت 
تمام روزهای آسایشــگاه را از یادش برده بود. آنقدر خوشــحال بود 
 که می خواســت با موســیقی رادیو برقصد گرچــه پاهایش یاریش 
نمی کرد. آدم اســتاد فراموش کردن گذشــته اســت، اصال همین 

فراموش کردن هاست که نسل آدم را برقرار نگه داشته است. 

صبح که از خواب بیدار شــده بود، کســل و دمق نشســته بود روی 
 تختش و بــه برو بیــای همیشــگی جمعه هــای آسایشــگاه نگاه 
کرده بــود. یک تماشــاچی صرف، نمایشــی برپا می شــد و او هیچ 
نقشــی در آن نداشــت. با خودش فکر می کرد روز مالقات اســت، 
اما چه فایده اینجا برای من همیشــه دلگیر اســت، فرقی ندارد چند 
شــنبه باشــد. اول هفته باشــد یا آخر هفته. اینجا همه آدم هایش 
یک جــور عجیبی بی صدا ته کشــیده انــد و برای مالقــات با مرگ 
 توی صف پشــت ســر هم ایســتاده اند و این پا و آن پا می کنند که 
نوبت شان بشود. آن روز هم مثل تمام روزهای کشدار دیگر شروع شده 
بود و او حتی یادش نمی آمد قرصهای قبل از صبحانه اش را خورده یا 
نه، اما حسابش با تمام روزهای گذشته فرق می کرد. قرار نیست همه 

روزهایی که مثل هم شروع می شوند مثل هم به پایان برسند. 
گیتی وقتی که بی حوصله در تنهایی نشســته بود تا ســاعت مالقات 
 تمام شــود به اتاقــش آمده بــود، خاله جــون خوبی، خیلــی وقته 
 می خواســتم بیام دیدنت، اما خیلی ســرم شــلوغ بــود، قول میدم 
از این به بعد هر هفته بیام، قول قول شاد و سرخوش عکس های سفر 
آخرش را به او نشــان داده بود، از درخت های انار و پرتقال گفته بود. 
همیشه عصرها هر کسی، یک گوشــه برای خودش کز می کرد. یکی 
با رادیو ور می رفت، یکی تلویزیون تماشــا می کرد، باســوادها کتاب 
می خواندند، اهل ذوق ها زیر آواز مــی زدند، اما او همان طور که روی 
صندلی چرت می زد خیالبافی می کرد. اما امروز دلش می خواســت 
تمام آسایشگاه را زیر پایش بگذارد، انگار درد پاهایش را هم با مالقات 

گیتی از یاد برده بود. 
 همیشــه از تمام اهالی آسایشــگاه احســاس جدایی می کرد، فکر 
می کرد از همه بدبخت تر اســت. گرچه یک مالقات کمتر یا بیشــتر 
 دنیا را عوض نمــی کرد، اما فرقش بیــش از این ها بــود، تمام هفته 
او منتظر هیچ کســی نبود، این یعنی ناامیدی محض. انتظار ســخت 
است، اما جزیی از خوشبختی اســت، آدمی که انتظار هیچ چیزی را 
نمی کشــد، مرده اســت. آن روز هم منتظر هیچ اتفاقی نبود، اما این 
دختر با آمدنش همه حســاب ها را بــه هم زده بــود. کمپوت های 
توی یخچال مــی گفتند که امروز میهمان داشــته و این یعنی کمال 

خوشبختی برای او. از گیتی قول گرفت که هفته بعد هم بیاید. 
از خاطــرات قدیم برایش گفته بود و ســعی کرده بــود از دردهایش 

 ننالد مبــادا دخترک را فــراری بدهد. نــه از درد تنهایــی گفته بود 
و نه از درد زانوهایش. نه از کمردرد شــکایت کرده بود نه از ســوزش 
معده. فقط خاطره های خنــده دار گفته بود، آنقــدر که گیتی گفته 
بود: » خاله شــما چقدر خاطره هــای بامزه رو خــوب یادتونه، نکنه 
 کلکتونه فراموشــی. « واقعیــت این بــود قدیم ها را خــوب یادش 
می آمد. اما خیلــی چیزها را فراموش می کرد، مثــال از همان اول که 
گیتی او را خاله صدا کرده بود، خواهرش را یادش آمد و حتی پسرهای 
خواهرش را و حتی اسم های شان. اما هر چقدر فکر کرد یادش نیامد 
 خواهرش دختری داشته باشــد، فرقی هم نمی کرد مهم این بود که 
او از بی کسی در آمده بود و تمام روزهای هفته پیش رو کسی را داشت 

که منتظرش باشد.

بهترین روش برای اینکه باور های خود را درســت و دقیق 
به صورت عملی انجام دهیم این اســت که با بررسی دقیق، 
 از وجود این باورها و افکار آگاهی درســت پیــدا کنید که 
آیا این باور و افکاری که دارم درست است و برای پیدا کردن 
سوال و  راه  آن تالش کنید. افکاری فراهم آورید که با افکار 
غیرمنطقی یا مصیبت بار سازگاری نداشــته باشد و از آنها 
دوری کند. هرگاه موفق شدید باورها و افکار خود را به طور 

قطعی عوض کنید، به خودتان احسنت بگویید.
 ما درســتی یــک حرف یــا اطالع را بر اســاس چــه چیز 
 می ســنجیم؟ درســتی غیر از این اســت که آن اطالعات 
و گفتار گرفته شــده را با باورهای خودمــان که در مغزمان 
 درســتی آنها به تایید ما رســیده است مقایســه می کنیم 
و اگر تطبیق داشــته باشد می گوییم درســت یا نادرست 
است. حال اگر اطالعات جدید، غلط بودیا بخشی از آن غلط 

بود یا غلو شده بود یا بخشــی از حقیقت در آن پنهان شده 
 بود، اگر این اطالعات جدید را در بســت بپذیریم اتفاقی که 
می افتد این است که آن قضاوتی که در آن لحظه می کنیم 
 و تصمیمی که بر اســاس آن قضاوت مــی گیریم می تواند 

در سرنوشت ما و اطرافیان مان تاثیر داشته باشد. 
تصمیم گیری ما می تواند اشتباه باشد و در نتیجه هر عملی 

هم که بر اساس آن انجام می دهیم ، اشتباه خواهد بود.
به طــور مثال در مــورد زود بــاوری  می توان  به مســئله 
 شایعه و غیبت اشــاره کرد. حتما شــما در برخی از محافل 
و نشست های خانواده گی شــاهد بوده اید که درباره فالن 
آقا یا فالن خانم، افراد شــروع به صحبت می کنند که مثال 
او با همســرش چنین کرد یا با پدر و مــادرش چنان عملی 
را انجام داد ومتاسفانه بقیه اقوام و آشنایان نیز بدون لحظه 
ای تعمق وتفحص، با او هم کالم شــده و هر چه را گفته و نه 
گفته با هم در وســط ریخته، پاک آبــروی آن طرف را می 
برند بدون اینکه از آنچه گفته شــده یقینی داشــته باشند. 
کمتر جمع و گروهی را پیدا می کنید که شایعه در بین آنها 

جایی نداشته باشد.  شایعه را به راحتی می توان در شوخی 
های دوستانه جوانان، درد دل های میانساالن و حرف های 
پیرمردان و پیرزنان پیــدا کرد. به محض بــه وجود آمدن 
یک خبر تمامی ذهن ها به ســوی آن متمرکز شده و بدون 
 هیچ تحقیق، تفحص و تعمقی و به ســبب احساساتی بودن 
 و ناآگاهی، توســط ذهن جمعــی پذیرفته شــده و تکرار 
 می شــود. مــردم بدون هیــچ شــناختی و تنها بــا تکیه 
بر شــنیدارهای خود، فردی را به اوج رسانده یا به قهقرا می 
فرســتند،  روابط خانوادگی را بر هم مــی زده و زوج های 
جوان را از هم جدا می کنند، از شخصی یا گروهی بی دلیل 

تمجید کرده و شخص یا گروهی دیگر را ناسزا می گویند.
زود باوری و دیر باوری از یک جنس هستند و هردو دوروی 
یک سکه هستند که عامل اصلی اینها غیر واقع بینی است. 
دیر باوری و زودباوری در واقع تحریفی از شــناخت اســت. 
شناخت از محیط خودمان و تحریف اطالعاتی که به مغز ما 
می رســد. یعنی یا واقعیت را نمی پذیریم یا اینکه همه چیز 

را با راست و دروغش می پذیریم.
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فراموشی 

ساده باش، اما ساده لوح نباش!
قدرت های فردی خود را به حداکثر برسانید 

با داشــتن یک خوراک سبک و ســالم، ورزش و اســتراحت کافی 
بیشــتر، بهتر و آســان تر از قبل کار می کنید و از کار خود رضایت 

بیشتری خواهید داشت. 
در موقع شــروع کار هر چقدر احساس بهتری داشــته باشید کمتر 
دچار سستی و تنبلی می شوید و بیشتر مشتاق خواهید بود که کار 
را تمام کنید و کارهای دیگری را شــروع کنید. داشــتن انرژی باال 
 برای کارایی باال و رضایت و موفقیت بیشــتر اجتناب ناپذیر اســت. 
میزان انــرژی و عادت خــواب و خوراک خــود را دقیقا بررســی 
 کنید. برای باال بردن ســطح انرژی و تندرســتی خود مصمم شوید 

و به پرسش های زیر پاسخ دهید:
کدام یک از فعالیت های جسمی خود را باید بیشتر کنم؟
کدام یک از فعالیت های جسمی خود را باید کمتر کنم؟

برای اینکه عملکرد خود را به باالترین ســطح برسانم چه فعالیتی را 
باید شروع کنم؟

در حال حاضر چه کاری می کنم که سالمتی مرا به خطر می اندازد 
و باید انجام آن را کامال متوقف کنم؟

پاسخ هر چه که هست همین امروز دست به کار شوید. 

پا به ایســتگاه راه آهن که گذاشــتم، صدای سوت قطار را 
شنیدم و تا خودم را به ســکوی قطار برسانم، قطار رفته بود 
و من جا مانده بودم. به نرســیدن عادت داشتم، اما این بار 
موضوع نرسیدن نبود، حرف، حرف رفتن یا ماندن بود و من 
رفتن را انتخاب کرده بودم، فرار را، مثــل بار پیش. بعضی 
وقت ها ماندن شــجاعت می خواهد، بعضی وقت ها رفتن. 
 این بار ماندن شــجاعت می خواســت و من جا زده بودم، 

می خواستم بروم خودم را جایی گم و گور کنم. 
روی صندلی ســالن انتظار نشســتم، انگار وقت فرار پایم 

پیچ خورده باشــد، افتاده بودم روی زمین و نای بلند شدن 
نداشــتم، حتی دلم نمی آمد بروم بــرای قطار بعدی بلیت 
بگیرم. کجا می خواستم بروم، هیچ کجا، فقط می خواستم 
 بروم تا خــودم را از عذابی کــه دیوارهای خانــه به جانم 
می انداخــت، نجــات بدهم. بعضــی وقت هــا یک جور 
 جنون ســراغ آدم می آید، دلم نمی خواســت مهتاب برود 

و نتوانسته بودم حرفم را حالیش کنم. 
هیچ چیز از نظــرم آنقدر اهمیت نداشــت که یک ســال 
برود آن طرف دنیا و مــن را تنها بگــذارد. مهتاب اما برای 
 رفتن مصمم بود، تا فــرودگاه بدرقه اش کــردم، قرار بود 
با تلفن در تماس باشــیم و برای تعطیالت به دیدنش بروم. 
 اما وقتــی هواپیما از زمین بلند شــد، انــگار مهتاب تمام 
 شده بود. خودش هم سرد شــده بود آنقدر که وقتی زنگ 
می زد مثل همیشــه بلند بلند نمی خندیــد و مثل قبل با 
ذوق و هیجان حرف نمی زد. بعد از ســه هفته حس کردم 

خودش هم فهمیده که دیگر حرفی بین مان نمانده. 
هر شــب  یا یک شــب در میان زنــگ مــی زد، کمی از 
روزش می گفت و من فقــط گوش می دادم، شــب بخیر 
می گفتیــم و خداحافظی می کردیم. یک شــب صدایش 
در آمــد که چرا عوض شــدی؟ ســرد شــده  ای؟ دعوای 
مان شــد و من همان شــب تلفــن خانه را قطــع کردم و 
ایمیــل هایش را بــی جواب گذاشــتم. یک ماه گذشــته 
 بود که از طریق آشــناها پیامــش را گرفتــم، نگرانم بود 
و مــی خواســت بداند چــرا تلفــن را جواب نمــی دهم، 
خرابی تلفــن را بهانه کردم و جواب را بــه تعویق انداختم. 
ماه دوم دیگر پیامی نرســید، عکس های مشــترک مان را 
از کامپیوتر پاک کردم، تمام یادگاری هایش را ســوزاندم 
و خاطره اش را به خاک ســپردم و ماه ها گذشــت. دروغ 
اســت که بگویم فراموشــش کرده بودم، با کابوس هایش 

 دســت و پنجه نرم می کــردم، رفته بود خانــه عمویش، 
می دیدمش که با پســر عموی فرنگ نشینش خوش و بش 
می کند و می رود شنا. از اینکه چرا اســم این سفر را دوره 

تحقیقاتی گذاشته بود، احساس انزجار می کردم. 
 دیروز صبح داشــتم صبحانه می خوردم کــه صدای زنگ 
در آمد، حوصله نداشــتم در را باز کنم، منتظر کسی نبودم. 
 همان طور که دکمه های پیراهنم را می بســتم و چایم را 
می خوردم سایه ای پشت در دیدم، هیبت پیرزن همسایه 
به چشمم آمد. با دست چند ضربه به شیشه در زد. در را که 

باز کردم، پاهایم سست شد. 
 مهتاب بــود، تغییر کــرده بود آنقــدر که اگر ایــن آدم را 
مدت ها نمی شــناختم و ســاعت ها نگاهش نکرده بودم، 
محال بود بشناســمش. پشت سرش، پســر عمویش کمی 
عقب تر ایســتاده بود. داد و فریــاد راه انداخت و گریه اش 
گرفت، آخرش از حال رفت. وقتی پســر عمویش کمکش 
می کرد که از پله ها پایین ببردش، برگشــت و انگشــتری 
را که وقت نامــزدی مان به او هدیه داده بودم توی دســتم 
گذاشــت. گفته این ســفر طوالنی را آمده که این را پس 

بدهد. 
 چرا به من نگفته بود، چــرا دروغ گفته بود؟ حالت غمگین 
 و رنــگ زرد صورتــش لحظــه ای از خاطرام نمــی رود، 
شــیمی درمانی رد کمرنگی از موهای بلندش گذاشته بود. 
همیشه ترســیده بودم از دســت بدهمش، وقتی می رفت 
کابوسم محقق شده بود انگار حســی در عمق قلبم  فریاد 
می زد که لیاقتش را ندارم و خودم به استقبال شکست رفته 
 بودم. از فکر اینکه در چه روزهایی تنهایش گذاشــته بودم 
و چطور رانده بودمش احســاس حماقت مــی کردم. یادم 
باشد جایی بنویســم همزمان که با پاهایت از ترس چیزی 

می گریزی با دست هایت آن را پیش رویت خلق می کنی.

کاریکاتوردلنوشته

فرار ناموفق 
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پیشنهاد سردبیر: 
قرمزها دست به دامن برانکو شدند

فضای مجازیک

علت اصلــی مراجعت خانواده بنســون به هندوراس آغاز ســال 
تحصیلی جدید در این کشور بوده اســت. جری بنسون از جمله 
بازیکنان خارجی لیگ برتر اســت که خانواده خــود را هم برای 
زندگی به ایران آورد. همسر و فرزند مهاجم هندوراسی ذوب آهن، 
اما هفته پیش اصفهان را به مقصد کشورشان ترک کردند. در ابتدا 
به نظر می رســید که دلیل اصلی بازگشت به هندوراس این است 

که خانواده بنسون در انتظار تولد دومین فرزندشان هستند. 
اما به غیر از این، بازگشــت همسر و پسر بنســون به وطن شان 
یک دلیل مهم دیگر هم داشــته و آن اینکه برندن به سن مدرسه 
 رسیده است و باید با شروع ســال تحصیلی جدید در هندوراس 

به مدرسه برود.

ســید مهدی رحمتی که نذر دارد، هر هفته به شــهر مشهد سفر 
کرده و به عنوان خادم افراد معلول دربارگاه امام هشــتم شیعیان 
جهان ویلچر هل می دهد. ســه شــنبه هم پس از مهــار پنالتی 
ابراهیم ماجد با صدای بلند در استادیوم آزادی تهران فریاد کشید: 
 » ممنونم امام رضــا ) ع (... نوکرتــم امام رضــا ) ع (... کوچیکتم 
 امام رضــا ) ع (. « مهدی رحمتــی نذری دربارگاه امــام رضا ) ع ( 
قبل از این بازی انجــام داده بود که با پیروزی مقابل الســد قطر، 
حاجتش برآورده شد. کاپیتان باتجربه استقالل دیروز راهی مشهد 

شد تا ضمن زیارت امام رضا ) ع ( نذر خود را نیز ادا کند.

پیش از بازی حساس استقالل مقابل السد در پلی آف لیگ قهرمانان 
آسیا، علیرضا منصوریان و برانکو ایوانکوویچ در البی هتل استقاللی ها 
 دیداری گرم با یکدیگر داشــتتند. در حالیکه برانکو مشغول جلسه 
 با دوستانش بود، منصوریان و او اتفاقی با هم رو به رو شدند و خوش 
و بشی صمیمی داشتند. در این فصل چالش بین این دو نفر زیاد شده 
 بود. مخصوصا در ابتدای فصل که هواداران پرســپولیس و استقالل 
 در تمرینات علیــه این دو مربی زیاد شــعار می دادنــد. اما مالقات 

روز سه شنبه، آن هم در آستانه دربی اتفاق جالب و خوشایندی بود.

فدراســیون فوتبال امارات با بازیکنانی که از مدل های موی سر 
نامتعارف استفاده می کنند، برخورد جدی می کند.

 فدراســیون فوتبال امــارات در اقدامــی جالب بــه 46 بازیکن 
 در رده های ســنی مختلف درباره مدل موهــای عجیب و غریب 

و نامتعارف آنها هشدار دارد.
در بیانیه کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال امارات آمده است: 
چنانچه یک بازیکن مدل موی نامتعارف داشــته باشد یا موهای 
 خود را رنگ کند و از گوشــواره اســتفاده کند، هشــدار جدی 
به او داده می شود و در صورت تکرار با محرومیت و جریمه نقدی 

مواجه خواهد شد.

اســطوره فرانســوی آرســنال گفت در صورت گرفتن پیشنهاد 
مربیگری آرسنال، پاســخ منفی نخواهد داد. تیری آنری عالیق 

زیادی برای ادامه فعالیتش به عنوان مربی دارد.
وی که اکنون در حال فعالیت به عنوان کمــک مربی با تیم ملی 
بلژیک است، در گفت وگویی اظهار داشــت: همه از من در مورد 
آرسنال می پرســند؛ بله. آرسنال تیمی اســت که همیشه به آن 
دلبستگی داشــته ام. اگر به من پیشــنهاد کار بدهد، نه نخواهم 
گفت. اگر نه بگویم، در حقیقت دروغ گفته ام. باید احترام خود را 

نشان دهم. من هنوز کار خاصی به عنوان مربی انجام 
نداده ام. مشخص است که چه احساسی 

در قبال آرســنال دارم. چرا که در 
کــردم. این تیم سال ها بازی 

او تصریــح کرد: 
در  مربیگــری 
 ، ل ســــنا ر آ
چیزی اســـت 
که به آن فکـــر 
می کنم، امــــا 
آن  از  هنـــوز 

فاصله دارم.

دلیل بازگشت 
به هندوراس مشخص شد

راز فریادهای رحمتی 
پس از مهار پنالتی

برخورد گرم علیمنصور و برانکو 
در آستانه دربی

توبیخ  بازیکنان 
با موهای نامتعارف در امارات

چراغ سبز اسطوره آرسنال به باشگاه

درحاشیه

فوتبال جهان

مربی و پیشکسوت بســکتبال اصفهان در مورد شرایط 
حاکم بر بسکتبال اصفهان به ایمنا گفت: برای بررسی 
وضعیت بســکتبال اصفهــان باید به ســال های قبل 
برگردیم، بــه دهه هفتادی که  اوج بســکتبال اصفهان 
بود و به قول آقای شهامت نژاد هیئت بسکتبال اصفهان 
در یک کیف دستی خالصه می شد. حتی دفتر و سالن 
 تخصصی بسکتبال هم نداشــتیم، یک سانس داشتیم 

و تمام اتفاقات بسکتبال در آن رخ می داد. 
امید دادفرنیا اضافه کرد: آن زمان هیچ چیز نداشــتیم، 
اما همدلــی خاصی وجود داشــت که  باعث می شــد 
کارخانه بازیکن ســازی اصفهان همیشــه فعال باشد. 
آن زمان دیکتاتوری در هیئت بــود ولی به گونه ای که 
اجازه داشــتیم نظرات خود را بیان کنیم حتی اگر اجرا 
نمی شد. همین روند باعث می شد مربیان بیشتر ترغیب 

شوند و کار خود را با جان و دل انجام دهند. 
هیئـــت بســکتبال در دهــه هفتــاد 

در یک کیف دستی خالصه می شد
دادفرنیا با اشاره به افتخارات بسکتبال اصفهان در دهه 

هفتاد اظهار داشــت: در آن ســال ها قهرمان بالمنازع 
ایران بودیم، با تیم های بســکتبال اصفهان حدود ۱۵ 
قهرمانی در رده های ســنی نونهاالن تا جوانان کســب 
کردم و فقط یک بار به مقام دوم رســیدیم که خجالت 

می کشیدیم به اصفهان برگردیم. 
اما حاال متاسفانه برای مقام سومی و آن هم در شرایطی 

که  میزبان هستیم، جشن می گیریم.
زیربنای خراب شده بسکتبال را نمی توان 

در شش ماه درست کرد
سرمربی اسبق تیم بســکتبال منتخب آسیا، وضعیت 
هیئت بســکتبال را در چند ماه گذشته خوب توصیف 
کرد و ادامه داد: سرپرســت هیئت در چنــد ماه اخیر 
زحمات زیادی کشیده است. جشنی برای پیشکسوتان 
برگزار شــد که  کار فوق العاده زیبایی بود ولی زیربنای 
 20 ساله بســکتبال که خراب شده اســت را نمی شود 
در شــش ماه درســت کرد. در زمان مرحوم اســدا...

شب انگیز با لطف و رای مربیان به سمت رییس کمیته 
مربیان هیئت بســکتبال انتخاب شــدم، امــا پس از 

مدتی متوجه شــدم من نمی توانم کار کنم و از سمتم 
کناره گیری کردم. در این چند ســال کمیته ها همیشه 
حالت نمادین داشته و هیچ حرکت ارزشی را از رؤسای 

کمیته ها ندیده ایم.
پیشکسوت بسکتبال اصفهان انتخابات سوم اسفندماه 
هیئت بسکتبال استان اصفهان را تعیین کننده دانست 
و تاکید کرد: ریاست هیئت بسکتبال باید فاکتورهایی 
داشته باشد تا به این ســمت انتخاب شود. اول این که  
بازیکن یا مربی بزرگی باشد، دومین فاکتور، شخصیت و 
جایگاه فرد است. سومین مورد انجام حرکت های بزرگ 
است، یعنی آن شخص حرکت بزرگی انجام داده باشد 
که  تاثیرگذار بوده و بتواند آن را در بســکتبال نیز انجام 
دهد. چهارم، داشتن یک برنامه و ایده مناسب به همراه 
روابط عمومی باال به منظور جذب سرمایه گذاران است 

تا به یاری خدا شاهد رشد بسکتبال باشیم.
دید رییـــس هیئـت بســـکتبال باید 

خدمت باشد
دادفرنیا خاطرنشــان کرد: دید رییس هیئت بسکتبال 
باید خدمت باشد نه اینکه بخواهد از این سمت به عنوان 
سکوی پرتاب خود اســتفاده کند هرچند که این پست 
سکوی پرتاب نیست و غیر از زحمت و کار چیز دیگری 

ندارد.

مهاجم ملی پوش کشورمان به همراه همبازی های خود از مدرسه ابتدایی در هلند 
دیدن کردند. بازیکنان تیم فوتبال آلکمار هلند به یکی از مدارس ابتدایی در هلند 
رفتند و دیداری صمیمانه را با دانش آموزان این مدرسه داشتند. علیرضا جهانبخش، 

مهاجم ملی پوش کشورمان نیز در این دید و بازدید با دانش آموزان عکس گرفت.

قاب روز منهای فوتبال

دیدار صمیمانه جهانبخش با دانش آموزان در هلند پیشکسوت بسکتبال اصفهان؛

دید رییس آینده هیئت بسکتبال باید خدمت رسانی باشد

مدیرعامل سپاهان در خصوص آخرین مذاکرات این باشگاه 
 با روزبه چشمی و سجاد شــهباززاده اظهار داشت: همچنان 
در حــال مذاکره با این بازیکنان هســتیم، امــا هنوز چیزی 
مشخص نشده است. این بازیکنان خواسته هایی دارند و ما نیز 
به دنبال منافع و خواسته های باشگاه هستیم. ما  خواهان بستن 
قرارداد یک ساله و نیم با این بازیکنان هستیم . محسن طاهری 
در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید قرارداد بلند مدت از 
سوی سپاهان و عدم رضایت این بازیکنان، هواداران می توانند 
امیدوار به محقق شدن این انتقال باشند، گفت: انسان به امید 
زنده اســت و ما تمام تالش خود را برای جذب این دو بازیکن 

انجام می دهیم. طاهری در خصوص شایعاتی که مبنی بر تغییر 
و تحوالتی مجدد مدیریتی در این باشــگاه شنیده می شود، 
 عنوان کرد: در این خصوص چیزی نشــنیده ام و مشکلی نیز 
با هیئت مدیره باشــگاه ندارم. بحث تغییر و تحوالت مطرح 

نشده و من خواهش می کنم به این شایعات دامن نزنید.

داور بین المللی فوتبال کشــورمان درباره اینکه ظاهرا گزینه 
دیگری برای قضــاوت دربی وجود نداشــت و به همین خاطر 
داوری این دیدار به او سپرده شده است، اظهار داشت: شرایط 
طوری بود که می توانستند قضاوت دربی را به چهره های جدید 
بدهند. من همیشه در خدمت فدراسیون هستم، اما اگر قضاوت 
را به چهر ه های دیگری می داند، بحثی نبود. شاهین حاج بابایی، 
اشکان خورشیدی، تورج حق وردی و ... گزینه هایی بودند که 
می توانستند دربی را قضاوت کنند. علیرضا فغانی در مورد اینکه 
پس از قضاوت در فینال المپیک، جام باشگاه های جهان و جام 
ملت های آســیا، دربی برای او بازی معمولی است یا نه، گفت: 

همه بازی ها، شــرایط خاص خودش را داشته و حساس است. 
در هر بازی باید عملکرد خوبی داشته باشیم تا نگاه ها نسبت به 
ما عوض نشود. داور دربی هشتادوچهارم تهران خاطرنشان کرد: 
امیدوارم تیم های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا شرایط 

خوبی رقم زده و در همه بازی های خودشان موفق باشند.

مدیر عامل باشگاه سپاهان:

شایعه تغییر مدیریت را نشنیده ام
فغانی: 

همه بازی ها حساس است

.. کیوسک

اکثر کارشناســان فوتبال اعتقاد دارند پرســپولیس فعلی 
می تواند چند هفتــه زودتر قهرمانی خــود را در لیگ برتر 
قطعی کنــد. تضعیف تراکتــور و فاصله زیاد با اســتقالل، 
 پرســپولیس را تبدیــل به تنهــا مدعــی قدرتمند لیگ 
 کرده اســت. بعد از برد بــاارزش مقابل تراکتــور این طور 
به نظر می رسید که پرسپولیس اوضاع بسیار آرامی دارد، اما 
اتفاقی که در تمرین روز سه شنبه  این تیم رخ افتاد، نشان 
داد اوضاع مالی پرسپولیس هم دست کمی از بقیه تیم های 
لیگ برتری ندارد. در این میان چنــد بازیکن ایده اعتصاب 
را مطرح کردند که با مخالفت رو به رو شــد. در نهایت چند 
 تن از بازیکنان پرسپولیس در ابتدای تمرین روز سه شنبه 
به سراغ برانکو ایوانکوویچ رفتند تا درباره شرایط مالی باشگاه 
با او صحبت کنند. آنها از بی توجهی مســئوالن به مطالبات 
مالی بازیکنان ناراضی بودنــد و برانکو هم به بازیکنان اجازه 
 داد به باشــگاه بروند. دیروز ســایت های خبــری درحالی 
از تحریم تمرین توسط سرخپوشــان خبر دادند که فقط 4 
روز تا دربی پایتخت باقی مانده اســت. باشگاه پرسپولیس 
دیروز خیلی عجوالنه تصمیم گرفت این موضوع را تکذیب 
کند، امــا راه به جایی نبــرد. اگرچه قطعــا منطقی به نظر 
نمی رسد که بازیکنان پرســپولیس در شرایطی که مدعی 
قهرمانی هســتند و می خواهند در دربی هم پیروز شــوند 
تمرین را تحریم کنند و تیم را به حاشیه ببرند، اما نارضایتی 
آنها از اسپانسر و پرداخت نشدن مطالبات، آنها را به خیابان 
سئول کشاند. سیدجالل حسینی، کمال کامیابی نیا، مهدی 

طارمی، محسن مسلمان و رامین رضاییان بازیکنانی بودند 
که به نمایندگی از بقیه به باشــگاه رفتند تا با طاهری دیدار 
 کنند. آنها موفق شــدند مدیرعامل پرســپولیس را ببینند 
و از او خواســتند هرچه زودتــر فکری به حــال مطالبات 
بازیکنان کند. خبرنگاران و عکاسان زیادی با اطالع از جلسه 
بازیکنان با طاهری به باشگاه پرسپولیس رفتند، اما مدیران 
باشگاه پرســپولیس که از انتشــار خبر این جلسه ناراحت 
 بودند، خبرنگاران و عکاســان را از باشــگاه بیــرون کردند 
تا جزییات این جلسه به بیرون درز پیدا نکند که البته موفق 
 نشدند. در این جلســه بازیکنان معتقد بودند که آنها عالوه 
 بــر فوتبال بــازی کــردن و کســب نتایج خــوب تبدیل 
به تابلوهای تبلیغاتی برای اسپانسر هم شده اند و آن را تبلیغ 
می کنند اما اسپانســر به آنها پولی نمی دهــد. در این بین 
محمدعلی ترکاشوند، معاون اقتصادی باشگاه، به بازیکنان 
پیشــنهاد عجیبی داد. او گفت: » شــما باید نتایج خوبی 
بگیرید تا هواداران عدد 6 را به سامانه هواداری بفرستند که 
ما پول بگیریــم. « این موضوع اعتــراض بازیکنان را در پی 
داشت. آنها گفتند: » ما زن و بچه داریم و آمدیم کسی عدد 
6 را به سامانه هواداری نفرســتاد، تکلیف ما و زن و بچه مان 
چه می شود؟ شاید هواداران نخواستند این عدد را به سامانه 
هواداری بفرســتند. آن وقت تکلیف ما چیست؟ « عجیب 
است که باشگاه پرسپولیس با وجود نتایج خوبی که این تیم 
گرفته پرداخت مطالبات بازیکنان را با شرط و شروط همراه 

می کند و آرامش و تمرکز را از آنها در آستانه دربی می گیرد.

طالیی پوشــان اصفهانی یک هفته پس از آنکه از کورس 
آســیایی جا ماندند در ورزشــگاه خانگــی از میهمانی 
پذیرایی می کنند که۱0 هفته مانده بــه پایان رقابت ها 
امید چندانی برای ماندگاری در سطح اول فوتبال ایران 
ندارد. ســپاهان تا همین هفته پیش در کورس کســب 
سهمیه آسیایی قرار داشــت، اما شکست برابر یکی دیگر 
از مدعیــان حضــور در دوره آتی لیــگ قهرمانان برای 
طالیی پوشان اصفهانی گران تمام شد و امید آنها را برای 
بازگشت دوباره شــان به آســیا تا حدود زیادی کمرنگ 
کرد. باخت به پیــکان تنها منجر به ســقوط یک پله ای 
ســپاهان در جدول و کمرنگ شــدن امیدهای آسیایی 
تیم اصفهانی نشد بلکه عواقب جانبی دیگری هم در پی 

داشت که از جمله آنها استعفای سرمربی تیم بود. 
البته عبدا... ویســی دســت کم در وهله اول نه به خاطر 
 باخت به پیــکان بلکه به ایــن دلیل کــه اقدامات نقل 
و انتقاالتی باشــگاه مطابــق میل و برنامه هــای او پیش 
نمی رفت از سمت خود به عنوان سرمربی سپاهان استعفا 
داد که البته مــورد پذیرش مدیریت کارخانه و باشــگاه 
 قرار نگرفت. اگرچه ســپاهان پس از شکست هفته پیش 
از هدفش برای کسب سهمیه آســیایی حسابی دور شد، 
اما طالیی پوشــان اصفهانی کامال هــم از گرفتن مجوز 
حضور در لیــگ قهرمانان فصــل بعد ناامید نشــده اند 
به خصوص کــه هرچه صدرنشــین لیگ از دســترس 
تعقیب کنندگانش خارج شــده، اما فاصله تیم های سوم 

تا ششــم جدول با یکدیگر هنوز به مرز جبران ناپذیری 
نرسیده است. رسیدن به یکی از رتبه های سوم یا چهارم 
جدول در۱0 هفته باقیمانده چالش بســیار دشــواری 
برای سپاهان اســت، اما ماموریتی غیرممکن هم به نظر 
 نمی رســد به خصوص که دو تیمی کــه در حال حاضر 
 بر این رده ها تکیــه زده اند یعنی اســتقالل و ذوب آهن 
به زودی درگیر لیگ قهرمانان آسیا خواهند شد و از این 
پس صرفا روی مسابقات لیگ برتر متمرکز نخواهند بود. 

 اگر هفته گذشــته ســپاهان با شکســت برابــر پیکان 
از آسیایی شــدن ناامید شد، ماشین ســازی هم در پی 
باخت ویرانگر به اســتقالل امیدهایش بــرای ماندگاری 
در ســطح اول فوتبال ایران را تا حدود زیادی از دســت 
 داد. سبزپوشــان تبریزی پس از باخت ســنگین خانگی 
به آبی هــای پایتخت کامال بــر لبه پرتگاه ســقوط قرار 
گرفتنــد. امید آنهــا برای مانــدن در لیــگ برتر وقتی 
کمرنگ تر شــد که صبا با خلق یک شگفتی در ورزشگاه 
 فوالدشــهر، ذوب آهن را بــرد. البته صبا هــم همچنان 
مثل ماشین ســازی در منطقه خطر جای دارد، اما شاید 
بتوان گفت که با آن نتیجه تیم ماقبل آخر هم قعرنشین 

لیگ را در پایین جدول کامال تنها گذاشت. 
دیدار رفت دو تیم در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی 
با برتری یک بر صفر ســپاهان به پایان رسید. نتیجه ای 
 کــه طالیی پوشــان اصفهانــی امیدوارنــد تــا امروز

در استادیوم نقش جهان هم تکرار شود.

پشت پرده تصمیم جنجالی بازیکنان پرسپولیس؛

قرمزها دست به دامن برانکو شدند
هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس؛

نا امیدشدگان!

رسیدن به یکی 
از رتبه های سوم 
یا چهارم جدول 
در10  هفته  باقیمانده 
چالش  
بسیار  دشواری 
برای  سپاهان 
است، اما  ماموریتی 
غیرممکن  هم
 به نظر نمی رسد

سیدجالل حسینی، 
کمال  کامیابی نیا، 
مهدی  طارمی، 
محسن   مسلمان 
و رامین رضاییان 
بازیکنانی  بودند که 
به  نمایندگی از بقیه 
 به باشگاه رفتند تا 
با طاهری دیدار 
کنند
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پیشنهاد سردبیر: 
لرزه بر اندام دشمنان انقالب افتاده است

ویژه

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی در 
همایش بزرگداشت انقالب اسالمی و جایگاه حجاب 
در تحکیم خانواده ویژه طالب خواهر استان اصفهان، 
ضمن قرائت آیاتی از قرآن و بیــان دو خاطره از صدر 
اسالم و دوران انقالب اســالمی و نقش آفرینی بانوان 
در عرصه های مهم این دو برهه از تاریخ، اظهار داشت: 
اگر نگوییم پیش کســوتان مبارزه در انقالب، مادران 
بوده اند، بی شک اکثر آنها از بین زنان و مادران جامعه 
بوده اند. سالک افزود: در مورد زنان صدر اسالم تا کنون 
می توان بیش از ده ها جلد کتاب نوشــت و به نقش و 
فقاهت آنها اشاره کرد. حجت االســالم احمد سالک 
تصریح کــرد: با توجــه و دقت در این مــوارد متوجه 
می شویم که اسالم چه عنایت ویژه ای به بانوان داشته 
و امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری نیز همین گونه 
بوده اند و نقش ویژه ای برای زنان قائل هستند. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: 
یکی از مظاهر قدرت نظام جمهوری اســالمی ایران 
شیر زنان در سراسر کشور هســتند. سالک با اشاره به 
نقش فوق العاده زنان در جامعه اذعان داشــت: نیروی 
انسانی خواهران در این انقالب، چه افرادی که در حوزه 
درس می خوانند و به تبیین و تبلیغ می پردازند و چه 
آنهایی که در مبارزات و زیر ســخت ترین شکنجه ها 
قرار می گرفتند، بسیار حائز اهمیت است. وی با بیان 
اینکه این زنان در زیر سخت ترین شکنجه ها تنها فریاد 
یا زهرا)س( ســر می دادند، گفت: این زن ها در مقابل 
سخت ترین شکنجه های ســاواک، از انقالب، اسالم و 
نظام دفاع کردند؛ همه زنان جامعه ما قوی بوده و باید 

دشمن را بترسانند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی 
با اشــاره به اینکه رهبر جریان وال استریت در آمریکا 
و اروپا یک زن بوده، مطــرح کرد: این زن الئیک وقتی 
به تهران آمد و در جریــان این نقش آفرینی های زنان 
در انقالب قرار گرفت، با اندیشــه اســالمی و انقالبی 
به کشورش بازگشــت. ســالک با تاکید بر اینکه امام 
خمینی)ره( به زنــان ارزش و کرامت داد، عنوان کرد: 
امام خمینی)ره(، طاهره دبــاغ از مبارزان انقالب را به 
عنوان نخستین فرمانده زن سپاه در همدان منصوب 
کرد و در رســاندن نامه خود به گورباچف نیز وی را در 
کنار آیت ا... جوادی آملی و جــواد الریجانی قرار داد؛ 
همان نامه ای که می توان آن را یکی از عوامل فروپاشی 

شوروی دانست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:

نقش اساسی بانوان
در پیروزی انقالب اسالمی

با مسئوالن

استاندار اصفهان، در مراســم افتتاحیه نمایشگاه دهه فجر 
و دســتاوردهای انقالب اســالمی و پنجمین نمایشــگاه 
توانمندی ها و دستاوردهای سازمان های مردم نهاد استان 
اصفهان، اظهارداشت: کشــور بزرگ ایران با سابقه 7هزار 
ســاله، یکی از 3 کانون تمدن ســاز دنیا بوده است که هنر 

ابتکار و خالقیت را به سایر سرزمین ها صادر می کردند.
رســول زرگرپور افزود: با حاکم شــدن پادشاهانی مستبد 
و دیکتاتور، بی عرضه، بی تدبیر و وابســته، متاســفانه این 
خالقیت، پیشــرفت و تمدن ســازی از دســت رفت و به 

کشوری جهان سومی و وابسته تبدیل شد.
اســتاندار اصفهان گفت: در 15 خرداد 42 مــردی از تبار 
خوبان و سلســله پیامبران که منادی وحدت بود، نهضت 
انقالب اســالمی را آغاز کرد و پس از 15 سال جان فشانی 
و رشــادت، در بهمن 57 انقالب اسالمی به پیروزی رسید. 
وی خاطرنشــان کرد: این مرد بزرگ که نامش روح ا... بود، 
در 12بهمن وارد ایران شــد و این دهه، تا 22 بهمن که روز 

پیروزی انقالب اسالمی ایران بود ادامه پیدا کرد.
زرگرپور با بیان اینکه انقالب اســالمی، بزرگ ترین انقالب 
قرن حاضر نامیده شــد، عنوان داشــت: این انقالب، یک 
انقالب فرهنگی بــود و از همان روزهای اول دشــمنان و 
مخالفان برای شکســت آن تالش های زیادی انجام دادند. 
وی ادامه داد: دشــمنان از هیچ ترور، دشــمنی و تحریمی 

کوتاهی نکرده اند؛ اما خداوند نخواست که آنها موفق شوند.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه امروز 38 سال فداکاری، 
مقاومت و ایثارگری این مردم را شــاهد هســتیم، اذعان 
داشــت: به برکت پایداری مردم و ایثارگــری خانواده های 
شهدا و ایثارگران، این انقالب هر روز بالنده تر شده و امروز 
ایران اسالمی قدرت اول منطقه و بازیگر اصلی صحنه های 
جهانی اســت و راه اصلی خودش را پیدا کــرده و با قوت و 
قدرت حرکت می کند. وی متذکر شــد: شعارهای اصلی و 
اساسی انقالب، استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی است و 
همه اینها، امروز به برکت رهنمودهای معمار کبیر انقالب 
و مقام معظم رهبری و تالش های دولت هایی محقق شده 

است که در طول این سال ها کار کرده اند.
زرگرپور یادآور شــد: امروز ایران در مباحث علمی در آسیا 
اول اســت و درحال حاضر به عنوان قــدرت برتر علمی در 
منطقه مطرح هستیم و بنا به اعالم بانک جهانی، جمهوری 

اسالمی ایران هجدهمین قدرت اقتصادی جهان است.
وی بــه ظرفیت های دفاعی ایران اشــاره کــرد و گفت: با 
توانایی های ایــران در حــوزه دفاعی، لرزه بــر اندام همه 
دشــمنان افتاده و عکس العمل ها، نشان دهنده همین لرزه 

است.
استاندار اصفهان، به دستاوردهای ویژه دولت تدبیر و امید 
اشاره کرد و بیان داشــت: امنیت ایران در منطقه ای است 

که سراسر آشــوب و جنگ و خون است؛ ولی به برکت امام 
زمان)عج(، رهنمودهــای رهبری و سیاســت های دولت 
تدبیر و امید و باوجود همه توطئه هــا و تهدیدها، ایران به 
عنوان جزیره ثبات مطرح است که باید قدردان این امنیت 
و آرامش باشیم. وی وظیفه دوم حکومت ها را ایجاد صحت 
و سالمت عنوان کرد و افزود: طرح تحول سالمت در همین 

راستا اجرا شد.
زرگرپور اضافه کرد: رهبری فرموده اند باید به جایی برسیم 
که اطرافیان بیمار، فقط دغدغه بیماری را داشــته باشند و 
امروز با اجــرای طرح تحول ســالمت، هزینه های درمانی 

بیماران به کمتر از 10 درصد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: ظرف 2 سال گذشــته 670 میلیارد 
تومان برای طرح تحول نظام ســالمت در اســتان هزینه 
شده و تا پایان امســال نیز یک هزار و 350 تخت جدید به 

بیمارستان های استان اضافه می شود.
اســتاندار اصفهان ادامه داد: در بخش کشاورزی 100هزار 
هکتار زمین از چرخه کشت خارج شده است؛ اما تولید این 
بخش تغییر نکرده و در موضوع آلودگی هوا نیز گرچه هوای 
اصفهان کامال سالم نشده، اما از 75 روز هوای سالم در سال 
92، به 220 روز هوای سالم در سال جاری دست یافته ایم. 
وی اظهارکرد: در بخش سیاست خارجی، برجام نشان داد 
که جمهوری اسالمی ایران می تواند در منطقه با گفت وگو و 
مذاکره، مقابل همه قدرت های جهان بایستد و حرف خود 

را به کرسی بنشاند.
زرگرپور تصریــح کــرد: آمریکایی ها بدعهــدی کردند؛ 
ولی نتایج برجام بی شمار اســت و اینکه آمریکایی ها جفا 
می کنند، ربطی بــه تالش هــا و زحمات دولــت ندارد و 
بدعهدی های آمریکا و برخی از نقدهای سیاسی نمی تواند 

اصل برجام را زیر سوال ببرد.
زرگرپور افزود: معضل بیکاری ریشه کن نشده اما اقدامات 
موثری در این راستا صورت گرفته و امروز طلیعه های خارج 
شدن از رکود، خودش را نشــان می دهد. وی بیان داشت: 
برخی از واحدهای صنعتی استان اصفهان با مشکل روبه رو 
هستند؛ اما بیش از 800 میلیارد تومان تسهیالت طی چند 

ماه گذشته به برخی از آنها اعطا شده است.
اســتاندار اصفهان ادامه داد: هنوز تمام مشــکالت آب در 
استان حل نشده، اما در این 3 سال کشاورزان در زمان خود 
آب داشــته اند؛ درنتیجه مردم باید توجه داشته باشند که 
این دولت در حد توان خــود حداکثر تالش ممکن را انجام 

داده است. 
وی اذعــان داشــت: افــراد در زمینــه زیر ســوال بردن 
دســتاوردهای نظام، به هیچ وجه نباید ورود پیدا کنند اما 
در مورد دستاوردهای دولت ها می توانند وارد شوند؛ ولی با 

رعایت انصاف، مسائل را نقد و بررسی کنند.
رسول زرگرپور تاکید کرد: مردم باید با دیدی واقع بینانه به 
شــرایط فعلی و فضای حاکم در جامعه پس از برجام نگاه 
کنند و درگیــر تبلیغات و اظهارنظر جناح هــا و گروه های 

مختلف نشوند.

با توانایی های 
ایران در حوزه 

دفاعی، لرزه 
بر اندام همه 

دشمنان افتاده و 
عکس العمل ها، 

نشان دهنده 
همین لرزه است

استاندار اصفهان:

لرزه بر اندام دشمنان انقالب افتاده است

عکس العمل  دشمنان به توانایی های دفاعی ایران، نشان دهنده لرزه ای است که به جان آنها افتاده است.

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان، از آزادی 3 زندانی جرائم غیرعمد و 
اهدای جهیزیه به 50 زوج از خانواده های زندانیان غیرعمد به همت و تالش خیرین 
و داوطلبان اصفهانی به مناســبت دهه مبارک فجر خبر داد. دکتر اردشیر محقق با 
بیان این خبر گفت: هم زمان با ایام ا... دهه مبارک فجر، خیرین و داوطلبان جمعیت 
هالل احمر اصفهان به کمک خیریه امام موسی کاظم)ع ( با جمع آوری مبلغی بالغ 
بر 5 میلیارد ریال، به 50 زوج نیازمند از خانواده هــای زندانیان غیر عمد اصفهان 
جهیزیه اهدا کردند. وی افــزود: همچنین 3 نفر از زندانیانی کــه به دلیل بدهی یا 
ارتکاب جرائم غیر عمد و عدم اســتطاعت مالی در بند بودنــد، با جمع آوری مبلغ 
58میلیون ریال توسط جوانان بشر دوست هالل احمر و پرداخت به شاکیان و اعالم 

رضایت آنها، آزاد شده و به آغوش خانواده های خود بازگشتند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی اســتان اصفهان اظهارکرد: امسال 7 هزار نفر 
جهادگر بســیجی، در قالب اردوهــای 7 روزه و 10 روزه در 270 گروه جهادی 
21نفره به مناطق محروم ایالم، اصفهان، خوزســتان، کهگیلویه و بویر احمد، 

کرمان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری اعزام شده اند.
 احســان ا... رضاپور افــزود: بیش از 10 هــزار جهادگر هم در قالــب اردوهای 
طرح هجرت دانش آموزی و یک روزه طرح صالحین، بــه مناطق محروم برای 
بهسازی و زیباســازی مدارس اعزام شده اند. مسئول بســیج سازندگی استان 
اصفهان تصریح کرد: 270 گروه جهادی با حمایت ســپاه صاحب الزمان)عج( 
 و 221 گــروه دیگر نیز به واســطه حمایت آســتان قدس رضوی پشــتیبانی

 شده اند.

هم زمان با دهه مبارک فجر صورت گرفت؛

آزادی 3 زندانی جرائم غیر عمد
مسئول بسیج سازندگی استان اصفهان خبرداد:

اعزام بیش از 10 هزار جهادگر به مناطق محروم

براساس اعالم شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان؛

 مسیرهای ۸ گانه راهپیمایی
۲۲ بهمن در اصفهان مشخص شد

شــورای هماهنگی تبلیغــات اســالمی اصفهان، مســیرهای 
راهپیمایی سالروز پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی ایران در 
22 بهمن را اعالم کرد. مســیرهای اعالم شــده از سوی شورای 

هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان به شرح زیر است:
 مسیر شماره یک: مســجد مصلی-  میــدان قدس- خیابان 
هاتف- میدان امام علی )ع(- چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ- 

میدان امام)ره(
 مسیر شــماره دو: مســجد آیت ا... خادمی- میدان شهدا- 
خیابان چهارباغ پایین- میدان امام حســین)ع(- خیابان سپاه- 

میدان امام )ره(
 مسیر شماره ســه: مســجد صاحب الزمان)عج(- خیابان 
صاحب الزمان)عج(- چهارراه ولی عصر- میدان احمدآباد- خیابان 

احمدآباد- چهارراه شکرشکن- خیابان حافظ- میدان امام )ره(
 مسیر شــماره چهار: مســجد نورباران- چهارراه نورباران- 
خیابان شــریف واقفی- چهارراه نقاشــی- چهارراه شکرشکن- 

خیابان حافظ- میدان امام)ره(
 مســیر شــماره پنج: مســجد حجت اکبر- خیابان شیخ 
صدوق- پل فردوسی- خیابان فردوسی- مسجد االقصی- میدان 

فلسطین- خیابان استانداری- خیابان سپاه- میدان امام)ره(
 مسیر شماره شش: مسجد الهادی- میدان انقالب اسالمی- 
خیابان کمال اسماعیل- خیابان پاسداران)باغ گلدسته(- خیابان 
آمادگاه- میدان فلسطین- خیابان اســتانداری- خیابان سپاه- 

میدان امام)ره(
 مســیر شــماره هفت: مســجد جامع گورتان- مســجد 
بهاران چی- خیابان آتشــگاه- میدان جهــاد- خیابان صارمیه- 
خیابان آیت ا... طالقانی- میدان امام حســین)ع(- خیابان سپاه- 

میدان امام)ره(
 مسیر شماره هشت: مسجد موســی بن جعفر)ع(- خیابــان 
حکیم نظامی- خیابان نظر شــرقی- خیابــان توحید- خیابان 
شهید مطهری- میدان انقالب اسالمی- خیابان کمال اسماعیل- 
خیابان پاسداران- میدان امام حسین)ع(- خیابان سپاه- میدان 

امام)ره(
شروع حرکت از مســیرهای هشــت گانه راهپیمایی 22 بهمن 
در اصفهان از ســاعت 9 صبح بوده و برنامه ها از ســاعت 9:30 در 
میدان امــام خمینی)ره( آغاز می شــود. برنامه هــای 22 بهمن 
امسال رویکرد مذهبی دارد چرا که در آستانه ایام فاطمیه برگزار 
می شــود، همچنین محمد باقر قالیباف شهردار تهران، سخنران 

یوم ا... 22 بهمن در اصفهان خواهد بود.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان:

تنها ۲ درصد از احداث خیابان سپهر 
باقی مانده است

مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: خیابان سپهر در 
بزرگراه شــهید آقابابایی به طول 440 و عرض 20 متر در دست 

اجراست.
عبدالرسول امامی با اشاره به اینکه در حال حاضر پیاده رو سازی 
خیابان سپهر در دســت انجام اســت، افزود: این پروژه با اعتبار 
6میلیــارد و 500 میلیون ریــال، تاکنون 98 درصد پیشــرفت 
داشته و ظرف یک ماه آینده تکمیل می شــود. مدیرمنطقه 10 
شهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: 
آسفالت معابر فرعی به مساحت 89 هزار مترمربع، برای تردد روان 

شهروندان با اعتبار 10 میلیارد و 500 میلیون ریال انجام شد.
امامی بیان کرد: زیرسازی آسفالت معابر فرعی منطقه به مساحت 
34 هزار مترمربــع، با اعتبار 10 میلیــارد و 200 میلیون ریال به 

پایان رسید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد:

ادای احترام نمایندگان ادیان توحیدی 
به مقام شامخ شهدا

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان در حاشیه 
مراسم کاروان ادیان توحیدی، وفاق ملی اظهارکرد: ظرف 6 سال 
اخیر برنامه های منســجمی در راســتای وحدت ادیان توحیدی 
انجام شده؛ چراکه از دیرباز اقوام و ادیان مختلف در شهر اصفهان 

در کنار یکدیگر زندگی می کردند.
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی افزود: برنامه های منسجمی که 
در راســتای وحدت میان ادیان الهی و وفاق ملی برگزار می شده، 
در قالب همایش و کنگــره بودند که در ایــن برنامه ها، رهبران و 

اندیشمندان ادیان  مختلف توحیدی حضور داشتند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان تصریح کرد: 
همایش »کاروان ادیــان توحیدی، وفاق ملــی« در روز وحدت 
ملی و وفاق برگزار شده و در قالب وفاق ادیان برنامه ریزی شده تا 
نمایندگان همه ادیان توحیدی اصفهان و سراسر کشور، در کنار 

یکدیگر جمع شوند.
وی با بیان اینکه نمایندگان ادیان توحیدی در اســتان اصفهان 
برای اشتراک نظرات و مسائل مشترکی گردهم آمدند، گفت: یکی 
از اهداف این گردهمایی، حفــظ ارزش های مقدس آرمانی و ملی 

جمهوری اسالمی و احترام به مقام شامخ شهداست.
ارزانــی ادامه داد: دیــروز نمایندگان ادیان توحیدی در اســتان 
و سراسر کشــور، با ادای احترام به مقام شــامخ شهدای انقالب 

اسالمی، مراسم کاروان ادیان توحیدی و وفاق ملی را آغاز کردند.
وی با اشاره به دیگر برنامه های همایش »کاروان ادیان توحیدی، 
وفاق ملی« اضافه کرد: نمایندگان ادیان توحیدی پس از گلستان 
شــهدای اصفهان، به آرامســتان ارامنه، کلیســای وانک و دیگر 

مکان های مقدس ادیان توحیدی خواهند رفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان بیان داشت: قطعا 
هرچه شناخت ادیان نسبت به یکدیگر بیشتر باشد، تعامل، ارتباط 

و وفاق ملی این ادیان میان یکدیگر نیز بیشتر خواهد شد. 
وی در پایان به دیگر برنامه های همایش »کاروان ادیان توحیدی، 
وفاق ملی« اشاره کرد و ابرازداشت: نمایندگان ادیان توحیدی در 
پایان بازدیدها، به دیدار اســتاندار و امام جمعه اصفهان خواهند 

رفت.

خبر

شهرداری

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
97درصد اهدا کنندگان خون اصفهان، مردان و ســه 
درصد زنان هســتند، اظهار کرد: در 10 ماهه امســال 
بیش از 137 هزار نفــر جهت اهدای خــون به مراکز 
اهدای خون و بیمارســتان ها مراجعه کردند که از این 
تعداد، 108 هزار نفر موفق به اهدای خون شــدند که 

56درصد آنها اهدا کننده مستمر هستند.
دکتر مجید زینلی با بیان اینکه 11 مرکز اهدای خون 
در اســتان اصفهان فعال اســت، گفت: با توجه به نیاز 
مراکز درمانی و بیمارســتان به خــون و فرآورده های 
خونی، میزان اهــدای خون فعلي کافي اســت ولی با 
توجه به جمعیت شهر اصفهان، مراکز اهدای خون در 
شهر اصفهان کم بوده و به حداقل دو مرکز اهدای خون 

جامع دیگر نیاز است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به کاهش 
اهداي خون در فصل زمستان خاطر نشان کرد: با توجه 
به مصارف مراکز درمانی، کمبــودي در فرآورده هاي 
خونــي نداریم اما از مــردم می خواهیم کــه در فصل 
زمســتان هم بیماران و نیازمندان به خون را فراموش 
نکنند؛ زیرا نیاز به تمامــی گروه های خونی بخصوص 

گروه های خونی منفی همواره وجود دارد.

در 10 ماه نخست، 10۸ هزار 
اصفهاني خون اهدا کردند

حمل و نقلشورا انتقال خون

تردد ۶00 اتوبوس و 1500 
تاکسی فرسوده در اصفهان

استفاده از ایده هاي دیگران 
براي بهبود برنامه های شهری

عضو شوراي شــهر اصفهان گفت: برنامه ایده شو، نه 
تنها در حوزه عمران بلکه در ســایر حوزه ها نیز باید 
اتفاق بیفتد تا بتوان از طرح ها و نظرات نخبگان شهر 

استفاده کرد.
عدنان زادهــوش اظهار کرد: گاهی اوقــات ایده ها و 
نظرات افــرادي را که در رده هاي 2 و 3 شــهرداري 

ها کار مي کنند، نمي توان دید و از آنها استفاده کرد.
وي با اشــاره به اجرای طرح ایده شو در حوزه عمران 
شهرداری اصفهان، افزود: این طرح باعث شده است 
جوانان دیدگاه هاي خود را ارائه دهند و مسئوالن هم 

بتوانند از طرح ها و نظرات آنها بهره کافي را ببرند.
عضو شــوراي شــهر اصفهان بیان کرد: این برنامه نه 
تنها در حوزه عمران بلکه در ســایر حوزه ها نیز باید 
اتفاق بیفتــد تا بتــوان از طرح ها و ایــده هاي افراد 

مختلف استفاده کرد.
زادهوش اضافه کرد: برنامه ایده شــو اقدامي خالق 
و موثر اســت، همچنین ارائه ایده هایي نو از ســوي 
افرادي که در بدنه شهرداري مشغول به کار هستند، 
باعث مي شود این افراد در آینده با ایده هاي بهتري 

به کار خود ادامه دهند.

 معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
بااشــاره به اینکه در حال حاضر 600 دستگاه اتوبوس 
فرسوده در سطح شــهر اصفهان تردد می کنند، اظهار 
داشــت: برنامه ریزی بــرای از رده خــارج کردن این 
اتوبوس ها صورت گرفته و تا پایان بهمــن ماه با ورود 
تعدادی اتوبوس جدید برای خط بی.آر.تی خیابان جی، 

قسمتی از این اتوبوس ها نوسازی خواهد شد.
علیرضا صلواتی با بیان اینکه دو هزار دســتگاه تاکسی 
در سطح شهر اصفهان نیز فرسوده هستند، ابراز داشت: 
در این راســتا باید یادآور شد که تاکنون 500 دستگاه 
از این تاکسی ها نوسازی شده اند. وی با اشاره به اینکه 
در یک سال گذشته 600 دستگاه خودروی تاکسیرانی 
نیز از  رده خارج شده اســت، بیان داشت: سیاست ما 
افزایش 10درصدی جابه جایی شــهروندان با تاکسی 
است و از این رو  برنامه ریزی برای جذب شهروندان به 

استفاده از آن، در دستور کار ویژه قرار دارد.
صلواتی با بیان اینکه بر اســاس چشــم انــداز 1400 
شهرداری باید 45 درصد از حجم مسافران با استفاده 
از اتوبوس  جابه جا شوند، تصریح کرد: در این راستا نیز 
راه  اندازی 12 خط اتوبوس تندرو در دســتور کار قرار 

گرفته است.

میراث فرهنگی 

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به آسیب دیدگی بام 
های ضلع شــمال غربی میدان امام)ره( )سردرقیصریه( 

اقدامات مرمتی در این قسمت آغاز شد.
فریدون اللهیــاری تصریح کــرد: برای اجــرای عملیات 
مرمت، استحکام بخشــی و ایزوالســیون بام های سردر 
قیصریه، اعتباری بالغ بر یک میلیــارد ریال در نظر گرفته 
شــده اســت. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان اظهار داشــت: پیش از این و از 
سال 88 تاکنون، عملیات ایزوالسیون سایر بام های میدان 
امام)ره( صورت گرفته اســت. به گفته وی، با اتمام مرمت 
ایزوالسیون سردر قیصریه، کار ایزوالسیون بام های میدان 
امام)ره( به اتمام خواهد رسید. اللهیاری افزود: پیش بینی 
می شــود عملیات ایزوالسیون ســردرقیصریه سه ماه به 
طول بینجامد. سردر قیصریه بنایی است در ورودی اصلی 
بازار بزرگ اصفهان که در گذشــته ای نه چندان دور دارای 
سه طبقه بوده و اکنون دارای دو طبقه است. طبقه سوم آن 
)که نقاره خانه را تشکیل می داده و در آن با صدای موسیقی، 
اوقات روز را اعالم می کرده اند( تخریب شده است. این سر 
در به بازار بزرگ اصفهان باز می شود و در گذشته، راه اصلی 

بازار اصفهان بوده  است.

آغاز استحکام بخشی و 
مرمت بام های سردر قیصریه
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گوناگون

مورد عجیب مردی که
 ۱۱۷۱ فرزند داشت

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

»عمه ِمیم و ماجراجویی های جســورانه« نوشــته »پاتریک دنیس« 
با ترجمه »مزدک بلوری« را نشــر» نی« چاپ و روانه بازار کتاب کرده 
اســت. طنز با زبان قوی و گزنده ای که دارد می تواند تاثیر بسیاری بر 
جامعه بگذارد و حتی موجب اصالح در جامعه گردد و شاید از همین 
روســت که پاتریک دنیس با زبان طنز وارد ماجــرای زندگی خود و 
عمه اش می شــود و اثری خلق مــی کند که مورد توجه بســیاری از 
مخاطبان این حوزه از ادبیات می شود.  ماجرای کتاب از این قرار است 
که:»ِمیم دنیس، زنی جوان و زیبا با لباس هــای پرزرق وبرق مد روز، 
نمونه  ناب زن امروزِی دهه  ۱۹۲۰ است. سرزنده و پرهیجان، بی اعتنا به 
عرف و سنت، فارغ البال و بی خیال، آزاداندیش و بلندنظر، خوش گذران 
و اهل دل که از لحظه لحظه  زندگی اش لذت می برد. ِمیم پس از مرگ 

برادرش، قیم قانونی برادرزاده اش پاتریک دنیس می شــود و این پسر 
ده ســاله پا به دنیای هیجان انگیز عمه اش می گذارد. خیلی زود عمه و 
برادرزاده شیفته  هم می شوند و ماجراهای خنده دار و سرگرم کننده  آنها 
در کنارهم، این کتاب خواندنی را به یکی از بهترین طنزهای کالسیک 

قرن بیستم تبدیل می کند.« 
 عمه ِمیم و ماجراجویی های جســورانه، خواننده را به روزهای خوش 
گذشته می برد و با طنز گزنده اش تصویر زنده ای از آدم ها و رویدادهای 
آن روزها ترسیم می کند.  گفتنی اســت: مزدک بلوری متولد ۱۳۵۵ 
در کرمانشاه، استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشــگر ترجمه است.  او از 
دانشــگاه عالمه طباطبایی تهران مدرک دکترای ترجمــه دارد. از او 
کتاب هایی در حوز ه مطالعات ترجمه و ادبیات داستانی منتشر شده 
اســت. نشــر نی اثر حاضر را  در ۳۵۱ صفحه، چاپ و روانه بازار کتاب 

کرده است.

فیله ماهی با ژامبون گوشت

لبخندک

فروشگاه گردی

مــواد الزم:  فیله ماهی شــیر ۱۵ 
عدد)به صورت بریده شــده(، خامه چهار 
قاشق غذاخوری،  ژامبون گوشت ۱۵ ورق، 
جعفری خردشــده ۲ قاشــق غذاخوری،  
پنیر پیتزای رنده شده ۱۵۰ گرم،  آبلیمو ۱ 
قاشق غذاخوری،  شــوید تازه چند برگ، 

نمک و فلفل به میزان الزم.
طرزتهیه: 

 فیله های ماهــی را به صورت انگشــتی 
بریده و به آن نمک، فلفل و آبلیمو می زنیم 

و به همراه شوید تازه، در کاغذ آلومینیوم می پیچیم. 
این بســته را به مدت ۵ دقیقه داخل قابلمه آب جوش با درب بســته قرار می دهیم و 

منتظر پختن آن می شویم.
 ســپس ماهی را از کاغذ خارج کرده و آب آن را در ظرف دیگری می ریزیم. پس از این 
مرحله، خامه را به آن می افزاییم و به مدت ۱۰ دقیقه با حرارت مالیم جوشانده و سپس 
به آن نمک، فلفل و آبلیمو می زنیم. بعد از آن که وسط هر ژامبون را یک تکه فیله ماهی 
گذاشتیم، آن را پیچانده و در ظرف پیرکس که از قبل چرب شده است، قرار می دهیم. 

 ســس خامه ای را که آماده کرده ایم، روی ژامبون ها ریخته و پنیر پیتزای رنده شــده 
و جعفری خرد شــده را روی آن می پاشــیم و برای مدت ۱۰ دقیقه بــا درجه حرارت 

۴۰۰درجه فارنهایت می پزیم.

بیایید بــا دور ُکند، دوباره فیلــم کارهای 
امروزتان را تماشا کنیم و ببینیم که از صبح 
که حسابتان پر شد تا االن چه کرده اید که پول هایتان تمام شده 

است؟ خرید؟!
البته که خرید کــردن برای روحیه آدم خیلی خوب اســت. مثال 
همین خود من، وقت هایی که حالم گرفته اســت می روم خرید. 
اعتیاد خاصی هم به پالســتیک فروشــی دارم. از دیدن آن همه 
ظرف و ظروف رنگ و وارنگ دلم باز می شــود. هر بار هم آبکشی، 
ســبدی، چیزی می خرم که معلوم نیست قرار است کی استفاده 

شود.
 شما هم البد همین طور هســتید. خوب که نگاه کنید، می بینید 
که اصال تقصیر ما نیســت. یک عده را می فرســتند تا چند سال 
درس بخوانند و بازاریابی و فروش یاد بگیرند. آنها هم فروشگاه ها 

را طوری می چینند که آدم دلش می خواهد هی بخرد.
 کجای این بازی عادالنه است؟ همان طور که آنها را می فرستند تا 
درس بخوانند و بتوانند بفروشند، باید برای ما هم دوره هایی برگزار 

کنند که بتوانیم جلوی خرید کردنمان را بگیریم.
 یعنی به زبان ســاده ما ولخرج نیستیم؛ آنها فروشنده های خوبی 
هستند؛ وگرنه من چرا باید طی این ماه، سه عدد بلوز سفید بخرم 

که تازه یکی از آنها اندازه ام نیست؟
 خیلی بی انصافی اســت اگر فکر کنید ایــن قضیه هیچ ربطی به 
ویترین خوش آب و رنگ فروشگاه ها و زبان بازی فروشنده هایش 

ندارد!
 باور کنید مــن خیلی خوب متوجه مضراِت عــادت بِد ولخرجی 
هســتم اما اگر ولخرج ها می توانســتند راحت جلوی خودشان 
را بگیرند که دیگــر ولخرج صدایشــان نمی کردنــد؛ در عوض 
 به آنهــا مقتصد یعنــی آدم اقتصــادی و اهل حســاب و کتاب 

می گفتند.
تنها ایراد فروشگاه گردی این اســت که وقتی پول مان را صرف 
خرید چیزهایی می کنیم که به دردمان نمی خورند، برای خرید 
چیزهایی کــه الزم داریم بی پــول می مانیم و نکته اســرارآمیز 
ماجرا این اســت که وقتــی داریــم آن چیزهای بــه درد نخور 
را می خریم، اصــال و حتی یک لحظه هم به ایــن فکر نمی کنیم 
 که قرار بود این پــول ها را برای پرکردن کــدام چاله زندگی مان

 صرف کنیم.

عمه میم و ماجراجویی های جسورانه

رژیم های  الغری بی فایده و حتی خطرناک )2(
3. رژیم غذایی کرم روده

در این روش، شما کیســتی را می بلعید که از الشه گوشت گاو خارج شــده است! برنامه به 
این صورت است که اجازه دهید کرم روده به مدت ۱۰ هفته در بدنتان زندگی کند و سپس 
داروهایی مصرف کنید تا آن را بکشــید. الزم به گفتن نیست که این روش از خطرناک ترین 

راه ها برای دست یابی به کاهش وزن است.
هیچ پزشکی به شــما توصیه نمی کند که انگل بخورید و با کمک آن وزن کم کنید. مسلما 
اگر کســی هم بتواند با این روش وزن کم کند، گرم به گرم وزنی را که کــم کرده، دوباره باز 

می گرداند؛ چون هیچ تغییری در عادت های غذایی اش ایجاد نشده است.
4. رژیم غالت

این برنامه غذایی احمقانه اســت؛ چون شــما را مجبور می کند فقط از مواد غذایی خاصی 
استفاده کنید. وقتی تنها یک نوع غذا مصرف می کنید، مسلما مواد مغذی دیگری به بدن نمی 
رسد و این رژیم ناسالم است. مهم تر از همه اینکه چنین برنامه غذایی نمی تواند سبک زندگی 
رژیم گیرنده را تغییر دهد و فقط می خواهد با کاهش وزن باعث رضایت موقتی او شود. مسلما 

حتی اگر بتوان با این برنامه وزن کم کرد، باز هم وزن کم شده را باز خواهید گرداند.
5. برنامه غذایی کم چرب

مسلما تا به امروز بســیاری از ما به دنبال خرید محصوالت کم چرب یا بدون چربی رفته ایم؛ 
چون فکر می کنیم چربی کمتر به معنای غذای ســالم تر و کاهش وزن است. اما باید این را 
بدانید که محصوالت کم چرب یا بدون چربی به هیچ وجه ســالم تر نیستند و در واقع فقط 
چربی را با قند، سدیم و کالری های دیگر معاوضه می کنید. گاهی با این ترفندها، یک غذای 

ناسالم را با ظاهری سالم ارائه می کنند.

نداشاه نوری

در تاریخ افــرادی بوده انــد که بیــش از ده فرزند 
داشته اند؛ بیست، سی و یا حتی نود فرزند. برای مثال 
هم اکنون یک مرد هندی به نــام »زیونا چانا« ۹۴ 
فرزند از ۳۹ همسر خود و ۳۳ نوه دارد، ولی در طول 
تاریخ عجایب بیشتری در زمینه فرزندآوری وجود 
دارد. مردی که بیش از ۱۰۰۰ فرزند داشت. نام این 
مرد در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. او 
یک مرد عادی و یا از طبقه فقیر جامعه نبود، او حاکم 

مراکش بود.
 اســماعیل بــن مــوالي علــي الشــریف العلوي  
)۱۷۲۷_ ۱۶۴۵ ( معروف به اســماعیل بن شریف، 
بر مراکش حکمرانی می کرد. در کتاب رکوردهای 
گینس نوشته شــده که او ۸۸۸ فرزند داشته است، 
در حالی که در کتاب به جای مانده از یک دیپلمات 
فرانســوی و معاصر با اســماعیل بن شریف، شمار 
فرزندان او ۱۱۷۱ نفر ذکر شــده است. او ۴ همسر و 

۵۰۰ کنیز داشت و تا ۵۷ سالگی صاحب فرزند شد.
 همســران و کنیزان او اغلب عرب، ترک، انگلیسی 
و اسپانیایی بودند. او نام فرزندان و همسران خود را 
در دفتر مخصوصی یادداشت می کرد و حدود ۱۰۵ 
خانه در منطقه ای به نام »سجلماســه« برای آنان 
ساخته بود. مامورانی از سوی او گماشته شده بودند 
تا هدایا و عطایایی را برای همسر و فرزندان او ببرند. 
به آنان از زمین های زراعی و درختان نخل بســیار 

بخشیده بود. 
اسماعیل بن شــریف پس از انتقال پایتخت خود از 
مراکش به  شــهر مکناس، قصر بزرگی را ساخت تا 
همه زنان، کنیزان و فرزندانش در آنجا زندگی کنند.  
او از کارگران و خدمه آفریقایی و اروپایی برای ساخت 

قصر بزرگ خود استفاده کرد.
 در آن زمان پدیده دزدان دریایی شــیوع بســیاری 
یافته بود. اروپاییان به کشتی های مغربی ها، حمله 
و مغربی ها نیز کشتی آنها را غارت می کردند. همین 
موضوع باعث شده بود تا اسماعیل بن شریف ۵۰هزار 
اروپایی را به اسارت بگیرد و از آنها برای بنا کردن قصر 

مکناس استفاده کند. 
خواســتگاری از دختر لویی چهاردهم 

باوجود هزار فرزند
 از جمله اتفاقات جالب و بی نظیــر در نوع خود که 
در منابع تاریخی فرانســه ذکر شــده، این اســت 
که موالي اســماعیل با وجود داشــتن صدها زن 
 و هــزاران فرزنــد، از پرنســس ماریه آنــه بوربون 
Marie _Anne de Bourbon دختــر لویــی 
چهاردهم پادشاه فرانسه خواستگاری کرد. اما لویی 
چهاردهم به دلیل آنچه تفاوت های دینی و اعتقادی 
می نامید، دختر خــود را بــه ازدواج او درنیاورد. اما 
حقیقت این بود که تعدد زوجــات حاکم مراکش و 

فرزندان بسیار او، دلیل اصلی این ممانعت بود.
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افقی
۱- خیزاب- نام اصلی چارلز دیکنز نویســنده اولیور 

تویست و آرزوهای بزرگ- نیم تنه
۲- گرما- مخلوط- ایاز سرد و خنک
۳- سیاره مریخ- قابله- کدخدای ده

۴- سکته کردن از غصه- کشاورز- بازیکن آلمانی تیم 
چلسی 

۵- توده ریگ- گل دندان نشین- هذیان
۶- کشتی جنگی- یگانه و بی همتا- آداب و رسوم

۷- گله و رمه- نامی پســرانه به معنی شــیر درنده- 
مساوی عامیانه

۸- آحاد- همه- سودای ناله- سلطان و فرمانروا
۹- شــایعه- فلفل ســیاه کوبیده در گویش گیلکی- 

اشتلم
۱۰- بازیکن نامی تیم ملی ســوئد- نوعی چرم براق- 

رمان آندره ژید
۱۱- نیتروژن- راه رفتن کودکانه- بعضی میوه 

ها دارند
۱۲- هادی- بازار پر رونق- ماده نیست

۱۳- گریزان و فیلم بیلــی وایلدر-جاری- در 
فصل گرما می چسبد

۱۴- کاشــف میکروب حصبه- استارتر دعوا- 
مظهر عدالت

۱۵- نیمه راضی- کات کبود- گرو
عمودی

۱- برادر ساالر شهیدان- کتاب مالصدرا
۲- کاغذ فروش- بازیکن قدیمی و موخرمایی 

تیم منچستر یونایتد- نزول پول
۳- لوســتر و چلچراغ- خواب شیرین و کتاب 

امیل زوال- زرشک
۴- صورتگر- ترمز کشتی- کاشف فرکانس 

۵- هواپیمای تندرو- آشیانه فقرا- گیاه
۶ -سمک- آتاش- گالبی

۷ -مستمند و فقیر- ستاره و کوکب- کتاب ژان مولیر
۸- گرما و حرارت- خزنده گزنده- پرچم- پادشاهی

۹- گروهی از مردمان عربستان- پوشاننده- سالحی 
در دست تنیسور

۱۰- پیچیدن- بند انگشــت که ناخن ما روی آن قرار 
دارد- پنهان

۱۱- یار مهربان و غمگسار- جذام یا خوره- طپانچه
۱۲- کسر کردن- روشنی بخش- بازرگانان

۱۳- قوس قزح یــا رنگین کمان- زغــال خوردنی- 
محموله

۱۴- سرحددار و مرزبان- ترشحات معده- سنان
۱۵- مشق کردن- فیلم دیدنی سیروس الوند.
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تصاویر روز

نصب آویز در نمایشگاه هنری در هند غذا دادن به پرنده های مهاجر در دهلی نو

کتابی حاوی چند داســتان کوتــاه با نام »چهل دقیقــه دیرتر« که 
۱۰۰سال قبل توسط فردی از کتابخانه سانفرانسیسکو قرض گرفته 

شده بود، به این مرکز بازگردانده شد. 
رسانه های محلی اعالم کردند یکی از ســاکنان این شهر به نام »وب 
جانسون« این کتاب را برگرداند. آقای جانسون توضیح داد: مادربزرگ 
او در ســال ۱۹۱۷ میالدی کتاب مذکور را از شــعبه فیلمور همین 
کتابخانه دریافت کرده است. او یک هفته پیش از آنکه تاریخ بازگشت 
کتاب فرا برسد، مجبور می شود برای همیشه از سانفرانسیسکو برود 
و هرگز به این کتابخانه دسترســی نداشته اســت تا کتاب را به آنها 
برگرداند. آقای جانســون آن را ســال ۱۹۹۶ میالدی در یک کشتی 
بخار قدیمی که ارثیه خانوادگی آنها بود، پیدا کرده اســت. او در تمام 
این سال ها تصور می کرد کتابخانه تمایلی به دریافت مجدد این کتاب 
قدیمی ندارد و این اواخر که متوجه شد طرح بخشودگی جریمه برای 
تمام کتاب هایی که با تاخیر بازگردانده می شــوند عملی شده است، 

تصمیم گرفت کتاب را برگرداند.

هدیه ارزشمند یک مرد آمریکایی 
به همسرش 

»اسکات شافین« یکی از اهالی ایالت ویرجینیای آمریکاست که 
در بیستمین سالگرد ازدواجش با »سیدنی شافین«، کلیه خود 

را به همسر بیمارش اعطا می کند.
طی شــش ســال گذشــته، ســیدنی از بیماری »کلیــه پلی 
کیستیک« رنج می برد و از دو سال پیش شــرایط بیماری وی 
بدتر شــد و پزشــکان دیالیز را تنها راه تصفیه خون وی عنوان 
کردند. اسکات شــافین در گفت وگو با خبرنگار یو پی ای گفت: 
»از شش ســال گذشــته مصر بودم تا یکی از کلیه هایم را به او 
بدهم. او پیش از ایــن مخالفت می کرد؛ ولی با بحرانی شــدن 

شرایطش، قبول کرد که من یکی از کلیه هایم را به او بدهم.«
وی ادامه داد: »این تصمیم را ۵ روز پیش از کریســمس گرفتم 
و قرار اســت روز ۲۴ ژانویه )یک روز پس از سالگرد ازدواجمان( 

هردوی ما عمل کنیم.«
پزشکان، شــرایط اســکات را برای اعطای کلیه، مناسب اعالم 

کرده اند.

 ساخت ویولن با 30هزار الیه 
به وسیله چاپگر سه  بعدی

بازگشت کتاب به کتابخانه
 بعد از ۱00 سال!

ساخت ویولن کار بسیار دشــوار و زمان بری است؛ به طوری که 
حتی اساتید بزرگ سازنده این ســاز، برای ساخت یک ویولن تا 
چندین هفته زمان گذاشــته و مجبور به انجام کارهای سخت 
و ظریفی هســتند. اما حاال تکنولوژی وارد این عرصه نیز شده 
و به عالقه منــدان اجازه می دهد که بدون داشــتن هیچ دانش 
تخصصی در زمینه ســاخت ویولن، در مــدت کوتاهی اقدام به 

تولید این ساز کنند.
لوران برناداک یک نوازنده ویولن از کشــور فرانســه اســت که 
توانسته تنها در مدت ۲۴ ساعت، یک ویولن با ۳۰ هزار الیه را با 

کمک یک چاپگر سه بعدی بسازد.
البته باید گفت که این ویولن هنوز نمــی تواند تمامی صداها را 
تولید کند و در ایجاد صدای برخی از پرده ها مشــکل دارد؛ اما 
به اعتقاد لوران ایــن ویولن جدید می تواند بــرای نوازندگان و 
همچنین آهنگســازها ایجاد خالقیت کرده و آنها را به ســمت 

ساخت موزیک های متفاوت تر سوق دهد.

کشکول
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امام علی)علیه السالم(:
كسی كه موفق به خود شناسی شود، به بزرگترين پیروزى دست 

يافته است.
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