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 سامانه دستیابی به داروهای کمیاب در اصفهان راه اندازی می شود
تلخ کامی به نام کمبود داروهای خاص؛
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  هر اصفهانی به طور متوسط ۱۳ میلیون تومان سپرده بانکی دارد؛  

پول مردم در خزانه غیرمجازها

آرامش در سایه خاموشی فضای مجازی
اگر شبکه های اجتماعی را کنار بگذاریم چه اتفاقی برایمان می افتد؟
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محور ایران، چین، ترکیه و روسیه تقویت می شود
  ائتالفی جدید در برابر تحریم های آمریکا در راه است؛  
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آمریکا؛ نخستین خریدار فرش دستباف ایران
رییس مرکز ملی فرش مطرح کرد:

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:

40 هزار میلیارد تومان در حساب اصفهانی ها
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط 

اقتصادی بخش خصوصی میزان نقدینگی الزم برای تکمیل پروژه ها را دارد، گفت: 865 
هزار میلیارد تومان مجموع سپرده های مردمی در بانک ها بوده که از این میزان 5 درصد مربوط 
به اصفهانی هاســت و این نقدینگی می تواند پروژه ها را کامل کند. نعمت اله اکبری با بیان 
اینکه مردمی کردن اقتصاد در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف می شود تاکید کرد: به صورت 

مشخص در رابطه با سد کوهرنگ، دولت 34 میلیارد تومان...
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گالری متن / مدیا:عکس
 19 مرداد  الی 7 شهریور 

همه چی عادیه
کارگردان:محسن دامادی

پردیس چهارباغ / سیتی سنتر

)Ted Talks( ســخنرانی هــای تــد
مجموعه ویدئوهایی اســت که در زمان 
تقریبا کمتر از 18 دقیقه ایده های بزرگی 

را معرفی می کند.

سخنرانی های تد
یکشنبه تا سه شنبه ساعت 14:15

بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک؛
امروز می تونیم در مورد حکیم 

ابوعلی سینا مطالعه کنیم و حتی 
می تونیم به دکترمون یه ایمیل 
یا پیامک بزنیم و   بابت زحماتی که 

برامون کشیده تشکر کنیم

صفحه  3
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تحریم، کلید واژه این روزهای دولت آمریکا با برخی 
ازمهم ترین کشورهای آسیایی است. چین، روسیه، 
ترکیه و ایران کشورهایی هستند که این روزهای از 
دم تیغ واشنگتن گذشته اند؛ اگر چه آمریکا با برخی از 
این کشورها مانند چین و ترکیه در یک جنگ آشکار 
تجاری به سر می برد؛ اما با برخی دیگر از اعضای این 
لیســت تحریمی چاره ای به جز مماشات و تهدید 
ندارد. ایران و روسیه اگر چه هر دو مورد تحریم آمریکا 
قرار گرفته اند؛ اما این کشور تالش دارد تا با همراهی 
سایر کشــورهای جهان با این تحریم خود خواسته 
بخشی از سیاســت های خود را در روابط بین الملل 
دیکته کند؛ اما آنچه در اجرای این روند می تواند برای 
آمریکا مشکل ساز باشد اتحاد این کشورها در برابر 
آمریکا و ایجاد نوعی ائتالف سیاســی بر سر تحریم 

های تجاری آمریکا شود. 
ترامپ در خطر اتحاد ضد تحریم

دونالد ترامپ زمانی که از اعمال تعرفه ها بر واردات 
فوالد از چین سخن می گفت، تاکید کرد: »پیروزی 
در جنگ تعرفه ها بسیار ساده اســت.« پس از آن، 
رییس جمهوری آمریکا در اقدامی سرعتی تحریم ها 
علیه ایران را که با اجرای برجام لغو شده بود، مجددا 
اعمال کرد و از تشدید تحریم ها علیه روسیه و پس از 
آن ترکیه خبر داد.تا اینجای کار شرایط به نفع آمریکا 
پیش رفته است. چین به این نتیجه رسیده که مازاد 
تراز تجاری قابل توجه با آمریکا ســبب شده تدابیر 
واشنگتن بر پکن تاثیر بیشــتری بگذارند تا تدابیر 
تالفی جویانه پکن بر واشنگتن. ارزش روبل روسیه، 
ریال ایران و لیر ترکیه هم به شــدت افت کرده که 
تاییدی بر موقعیت آمریکا به عنوان یک وزنه قدرتمند 
در بازارهای مالی است؛ اما شاید ترامپ بیش از اندازه 
آسان به خواسته هایش رســیده باشد. به رغم همه 
خســارت های اقتصادی وارد شــده به کشورهای 
هدف رییس جمهوری آمریکا، اما دلیل اصلی اعمال 
این تدابیر سیاسی بوده است. انتظار بر این است که 
همانطور که کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی در 
نتیجه ترکیبی از تهدیدهای »خشم و آتش« ترامپ 
و تشدید فشارهای اقتصادی پای میز مذاکره آمده، 

مقامات مسکو و تهران هم در پی افت ارزش ارزهای 
خود در واکنش به تحریم ها، در برابر واشنگتن تسلیم 
شوند. ترکیه نیز برای آزاد کردن کشیش آمریکایی 
که به اتهام مشارکت در کودتای نافرجام 2016 تحت 
بازداشت خانگی به سر می برد، تحت فشار قرار گرفته 
است. اگر چه این تحریم ها می تواند کشورهایی مانند 
ایران و ترکیه را منزوی نماید اما در مقابل می تواند در 
عرصه های سیاسی نتیجه معکوس هم داشته باشد 
و منجر به تشکیل محوری از کشورهای مورد تحریم 

آمریکا شود.
محور ائتــاف ضد تحریم مــی تواند اثر 

تحریم ها را کم کند
ترکیه در یک اعالم رسمی گفته است که به تحریم 
های ضد ایرانی آمریکا نخواهد پیوســت؛ همچنین 
چین نیز بر همــکاری و خرید نفــت از ایران تاکید 
دارد. بر اساس شــواهد هر یک از کشورهای ایران، 
ترکیه، روسیه و حتی چین شاید به تنهایی در برابر 
فشار آمریکا آسیب پذیر باشند. اما اگر این کشورها 
همزمان تحت فشــار قرار گیرند، حمایت و توانایی 
مشــترک آنها در ایجاد آشــفتگی می تواند تدابیر 
ایاالت متحده را به اقدامی غیر ســازنده تبدیل کند. 
شاید حتی تحریم ایران و ترکیه به صورت همزمان 
می توانست موثر واقع شــود، اما با وارد شدن روسیه 

و چین به این معادله، قدرت ژئوپولتیک تحریمی ها 
قابل توجه است و حتی توان مقابله دو کشور کم توان 
تر ایران و ترکیه را نیز افزایش می دهد. ایران و ترکیه 
اگر چه هر دو به دلیل نوسانات ارزی و پول ملی درگیر 
بحران اقتصادی هســتند؛ اما توانایی های نظامی و 
اقتصادی این دو کشــور می تواند این دو کشور را تا 
حدودی از ورشکستگی مالی نجات دهد و البته قدرت 
سیاسی آنها را نیز به شدت افزایش دهد. چندی پیش 
پایگاه خبری رأی الیوم نوشت برای آمریکایی که جز 
عربستان و اسرائیل دوســت دیگری ندارد، تشکیل 
ائتالف کشور های قدرتمند اسالمی مثل پاکستان، 
ایران و ترکیه هراس آور اســت. این پایگاه در ادامه 
نوشت آمریکا و دولت دونالد ترامپ در پی آن هستند 
تا دو قدرت اقتصادی و نظامی خاورمیانه یعنی ترکیه 
و ایران را دچار هرج و مرج کنند. آنان این سیاست را 
با تحمیل تحریم های سختگیرانه علیه این دو کشور 
آغاز کرده اند تا با ایــن روش ارزش پول داخلی این 
دو کشور ســقوط کند. به این امید که این دو کشور 
با گرانی شــدید و در ادامه با اعتراض مردمی مواجه 
شوند و این روند تا حد تغییر نظام در دو کشور و چه 
بسا در ادامه راه تا مداخله نظامی در آن ها پیش برود؛ 
اما شواهد نشان می دهد که ایران و ترکیه با همراهی 
روسیه می توانند از این بحران به سالمت عبور کنند.

نیازهای متقابل روسیه، ایران و ترکیه راه 
نجات مقابله با تحریم های آمریکا

روسیه پس از بحران اوکراین، مورد تحریم های بانکی 
و تجاری آمریکا و اروپاست. از سوی دیگر بازار مواد 
غذایی این کشور به شــدت به واردات وابسته است 
اما در مقابل ترکیه تالش دارد تا بازارهای صادراتی 
خود را احیا کند تا در جنگ تجــاری باآمریکا دوام 
بیاورد این مسئله البته در مورد ایران هم صادق است 
و بازارهای صادراتی نفتــی ترکیه و چین برای ایران 
حیاتی و ضروری است. از سوی دیگر سرمایه  گذاری 
روس ها در نفــت ایران نیز اگر چه هنــوز در مواجه 
با اما و اگر های زیادی اســت؛ امــا در صورت تحقق 
می تواند یک راه نجات برای صنایع مادر ایران باشد. 
این چرخه از نیازها می تواند گردشی  از همکاری ها 
را میان این چهار کشــور مورد تحریم ایجاد کند که 
اگرچه نمی تواند تمام مشــکالت را مرتفع سازد؛ اما 
بار بزرگ ضرر های تحریم هــای امریکا را بر دوش 
خواهد کشید. از سوی دیگر ابراز تمایل این کشورها 
مبنی بر حذف دالر از مبــادالت تجارت خارجی نیز 
می تواند اقدام متقابل دیگر باشد که به ارزش دالر در 
بازارهای جهانی لطمه وارد نماید. اخیرا وزیر خارجه 
روسیه از تمایل کشــورش به حذف دالر آمریکا در 
مبادالت خارجی با ایران، ترکیــه و چین خبر داده 
است. الوروف تاکید کرد که مبادله بر اساس ارزهای 
ملی این چهار کشور نیاز به بررسی های دقیق پیش 
از اجــرا دارد. الوروف وعده داد همکاری روســیه با 
ترکیه را افزایش دهد و همانطور که مسکو در تجارت 
دوجانبه با ایران و چین از دالر استفاده نمی کند در 
 تجارت با ترکیه هم از استفاده از ارز آمریکا اجتناب

 کند.
در نهایت نزدیکی این کشورهای آسیایی به روسیه 
و ایجاد ائتالفی  علیه آمریــکا در ماه های آینده و در 
صورت تحت فشــار قرار دادن ترکیه و چین از سوی 
آمریکا محتمل به نظر می رسد؛ اتفاقی که می تواند 
به شدت منافع آمریکادر خاورمیانه را به خصوص در 
حمایت از اعراب و اســرایل محدود کند و در مقابل 
ایران و ترکیه می توانند با اســتفاده از قدرت روسیه 
و چین اثرات تحریم های آمریکا آسیب پذیری خود 

را کمتر کنند.

کابوس بازگشت اویغورهای سوریه به 
چین

خطر تروریسم بیخ گوش چین

تروریست های داعشی رانده شده از سوریه شاید 
یکی از وحشــتناک ترین کابوس های کشورهای 
معارض با داعــش یعنی اروپا و روســیه بود؛ اگر 
چه این افراد بارها این کشــورها را تهدید به انجام 
عملیات های نظامی کرده اند؛ اما چین نیز از جمله 
کشورهایی اســت که به شدت در برابر پراکندگی 
نیروهای داعش از ســوریه آســیب پذیر است. از 
ســال 201۳ هزاران تن از اعضای قوم ترک زبان 
و مســلمان اویغور چین به سوریه ســفر کردند 
تا زیر نظر گروه شــبه نظامی اویغور موســوم به 
حزب اسالمی ترکســتان آموزش دیده و در کنار 
عناصر القاعده بجنگند. این در حالی اســت که از 
اویغورها به عنوان جدی ترین معارضات با دولت 
چین نام برده می شــود. اویغورها مردم ســاکن 
شمال غرب چین هستند که در ایالت خودگردان 
سین کیانگ یا ترکستان شــرقی )اویغورستان( 
به مرکزیــت اورومچی زندگی می کنند. اســتان 
ســین کیانگ در غرب چین واقع شده است و یک 
ششم سرزمین چین را تشکیل می دهد. به عبارت 
دیگر وسعت استان ســین کیانگ برابر با وسعت 
ایران است و منزلگاه 20 میلیون انسان از 1۳ گروه 
قومی اســت. اویغورها از اقوام مســلمان با تباری 
از آسیای مرکزی هستند. وســعت سین کیانگ 
به گونه ای است که با 8 کشور افغانستان، قزاقستان، 
قرقیزستان، تاجیکســتان، کشمیر )تحت کنترل 
هند و پاکستان(، مغولستان، روسیه و تبت هم مرز 
اســت. مردمان این منطقه خواهان اســتقالل از 
چین هســتند و مردم اویغور از اقــوام ترک تبار و 
مسلمان سنی هستند. استقالل اویغورها از چین 
شــاید بزرگ ترین و اصلی ترین عامل تنش میان 
آنها  و دولت مرکزی است، تا کنون اویغورها بارها 
برای استقالل از چین تالش کرده اند که بی نتیجه 
مانده است و دولت چین مکررا سعی در تروریست 
خواندن استقالل طلبان اویغور کرده است. گزارش 
ها حتی حاکی است که مســلمانان اویغور اغلب 
تحت فشــارند تا مشــروبات الکلی بنوشند و در 
روزهای ماه رمضان غــذا صرف کنند. دولت چین 
حتی حاضر نیست به بخشی از این استان اویغور 
نشین خودمختاری بدهد همچنین سال ها با رشد 
جمعیتی در این منطقه نیز مبارزه کرد. چین برای 
کاهش جمعیت ترک های اویغور ، سیاست » یک 
بچه در هر خانواده« را به اجرا گذاشت . تعداد زاد 
و ولد در خانواده ها از نزدیک پیگیری می شد. در 
بخش »غاراقاش« در استان »هوتن« فقط به 41 
درصد از زنان جوان اجازه مادر شــدن داده شده 
بود. این سیاست ها طی دهه های گذشته موجب 
شد تا اویغورها همواره به عنوان شهروندان درجه 
دو چین و یا افراد تروریست و غیر خودی معرفی 
شــوند به همین دلیل با ظهور داعــش به عنوان 
گروهی اسالمی بســیاری از این منطقه و از نژاد 
اویغورها به این گروه پیوستند. البته در این مدت 
چین به نظر راضی از این چرخش اویغورها و رفتن 
تندروها به سوریه بود؛ هر چند در این سال ها چین 
نیز از اقدامات جسته و گریخته نیز در امان نبوده 
است.آنها در این حمالت معموال تالش می کنند تا 
نیروهای پلیس و عواملی که وابســته به حکومت 
چین محسوب می شوند را هدف قرار دهند؛ هرچند 
که در سال های اخیر غیرنظامیان را نیز هدف قرار 
دادند. مقام های چین می گویند که این کشور نیز 
همچون کشــورهای غربی یک قربانی تروریسم 
اســت و عناصر شــبه نظامی اویغور نه به انگیزه 
نارضایتی های داخلی بلکه تحت تاثیر ایدئولوژی 
افراطی جهانی حمالتشــان را انجام می دهند.اما 
پس از پایان کار داعش در ســوریه بازمانده های 
اویغور این گــروه حاال راهی چین خواهند شــد 
و به زودی بــه معضلی بزرگ بــرای امنیتی ملی 
دولت چین مبدل خواهد شــد. فرســتاده ویژه 
چین درخصوص نامعلوم بودن شمار اتباع چینی 
اویغورتباری که در سوریه بسر می برند، ابراز نگرانی 
کرد. اخیرا »شی شیااویان« نماینده ویژه چین در 
امور سوریه درخصوص عدم اطالع پکن از میزان 
دقیق اتباع چینی اویغورتباری که در سوریه بسر 
می برند، ابراز نگرانی کرده و گفته است دولت چین 
با همه کشورها از جمله سوریه درباره لزوم مبارزه 
با تروریســم صحبت می کند حال آنکه همچنان 
به دلیــل ضدونقیض گویی ها، آمار مشــخصی از 
شمار اویغورهای حاضر در ســوریه وجود ندارد. 
به نظر می رســد اویغورها در حال تبدیل شــدن 
به یکی از کابوس های دولت چین هستند و پکن 
با اتمام عملیات پاکســازی داعش باید به زودی 
سیســتم های ضد اویغوری در داخل را به شدت 

تقویت نماید.

محور ایران، چین، ترکیه و روسیه تقویت می شود

حفظ شأن اتباع ایران در 
گرجستان؛ از حرف تا عمل

ففروردین ســال گذشــته بعد از انتقاد یک 
نماینده مجلس نسبت به زیرپا گذاشتن حریم 
شخصی اتباع کشورمان در فرودگاه گرجستان 
و انتشار آن در رســانه ها توجه افکار عمومی 
به نحوه برخورد با بانــوان محجبه در مبادی 
ورودی هوایی این کشور را به خود جلب کرد 
و این اتفاق با پیگیری ها و رایزنی های سفارت 
ایران در تفلیس  به پایان رسید؛ این بار اما پس 
از یک سال اعتراض هایی درباره همین اتفاق 
به  دست استاندار اصفهان رسیده و  موج جدید 
از انتقادها را به دنبال داشــته و انتظارها برای 
بررســی مجدد  هتک حجاب بانــوان در این 

فرودگاه را بیش از گذشته کرده است.
روابط تهران-تفلیس

»گئورگی کویریکاشــویلی« نخســت وزیر 
گرجستان در اردیبهشت ماه سال گذشته در 
سفری رسمی به ایران با حجت االسالم حسن 
روحانی، رییس جمهور کشورمان دیدار کرد. 
این مالقات  یکی از رویدادهای مهم در عرصه 
سیاسی روابط دو کشور محسوب می شود. با 
توجه به رایزنی های انجام شده بین دولت ها 
می توان گفت مــراودات بین تهران و تفلیس 
تا امروز به خوبی پیش رفته و حجم مبادالت 
تجاری دو کشــور هم  به بیــش از ۳5 درصد 
رسیده اســت. حوزه گردشگری شاید از مهم 
ترین بخش هایی است که همکاری بین ایران و 
گرجستان را ارتقا بخشیده و می توان گفت که 
این امر با لغو روادید بین تهران-تفلیس رنگ و 

بوی دیگری به خود گرفته است.
هشدار برای پرواز تفلیس - اصفهان

یک سال از موضوع انتقادها نسبت به برخورد 
با مســافران ایرانی در گرجستان گذشت؛ اما 
تکرار آن اجازه نداد تا افــکار عمومی جامعه 
ایران چنین برخوردی با هموطنان شــان را 
فراموش کننــد. بنا به گفته مســافران پرواز 
تفلیس-اصفهان، روز ســه شــنبه 2۳ مرداد 
در فرودگاه روستاولی گرجســتان، ماموران 
فرودگاه از زنان خواسته اند تا مانتو و شال خود 
را روی دستگاه قرار دهند و از آنجا که این اقدام 
در مقابل سایر مســافران انجام شد ناراحتی 
حاضران را به دنبال داشت. مسافران دیگری 
هم بوده اند که این سوال برایشان مطرح شده 
بود که آیا این برخوردها تنها بــا اتباع ایرانی 
انجام می شــود ویا قوانینی کلی است و اتباع 
دیگر کشــورها هم باید از آن پیروی کنند؟ 
عالوه براین دونفر از مسافران پرواز تفلیس- 
اصفهان با ابراز ناراحتی از برخوردهای انجام 
شــده در هنگام ترک خاک این کشور تاکید 
کردند که باوجود داشتن سفری خوب به خاطر 
آنچه بدرفتاری ماموران فــرودگاه خواندند، 
دیگر به گرجستان سفر نخواهند کرد. در این 
میان اما چند شــاهد عینی ادعا می کنند که 
همراهان شان با  ماموران فرودگاه به مجادله 
پرداخته و با پافشاری حاضر به برداشتن شال یا 
درآوردن مانتو نشدند. به گفته آنها، ماموران هم 
با دیدن مقاومت این افراد در چند مورد اجازه 
عبور مسافران را دادند. خانم مسنی از مسافران 
هم گفته که به تازگی از حج بازگشته است و به 
شدت از برخورد های انجام شده ناراحت شده؛ 
زیرا برداشتن پوشش درمقابل سایرین برایش  
بســیار دردناک و خجالت آور بوده است. این  
افراد معتقد هســتند که حس تحقیر آمیزی 
را تجربه کرده اند.بعد از دریافت گزارش دفتر 
نمایندگی وزارت خارجه در اصفهان و حصول 
اطمینان از صحت آن که از طریق تماس تلفنی 
سفیر ایران در گرجستان با تعدادی از مسافران 
این پرواز انجام شد، نمایندگی کشورمان در 
تفلیس مراتب اعتراض شدید خود را به وزارت 
خارجه گرجســتان و پلیس امنیت فرودگاه 
تفلیس اعالم کرد.همچنین شنیده ها حاکی 
از آن است که پیگیری های سفارت ایران در 
تفلیس، اداره کل کنسولی وزارت خارجه و دفتر 
نمایندگی این وزارت خانه در اصفهان در این 
ارتباط ادامه دارد که ابالغ مراتب اعتراض اداره 
کل کنسولی به سفارت گرجستان در تهران 
و ارسال یادداشت اعتراضی سفارت ایران در 
تفلیس به وزارت خارجه گرجســتان در کنار 
از جمله اقدامات انجام شده است.با مرور شرح 
وقایع اخیر در فرودگاه تفلیس و شاید برخی 
دیگر از فرودگاه های دنیا، این سئوال مطرح 
می شود که چرا از همان ابتدا که نشانه هایی 
از تعلل  یا رفتارهای نامناســب با شهروندان 
کشورمان روی می دهد، دستگاه دیپلماسی  
در ایران برخوردی قاطع و پیگیری جدی انجام 
نمی دهند تا دولت های دیگر بدانند که شأن 
ملت ایران اجازه نمی دهد با اتباع این کشور از 
دری به جز احترام وارد شوند؟ حاال باید منظر 
ماند و دید که وزارت امور خارجه اجازه می دهد 
، وقایع رخ داده در تفلیس که برای دومین سال 

روی داده بار دیگر هم تکرار می شود؟

کافه سیاست

خطر تروریسم بیخ گوش چین

پیشنهاد سردبیر:

بین الملل   ائتافی جدید در برابر تحریم های آمریکا در راه است؛  

مرضیه محب رسول
علیرضا کریمیان

ایران در هفته ای که گذشت

 عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: جامعه 
مدرسین در جلســات مختلف با دولتمردان مراتب 
نارضایتی خود از وضع موجود و فشــار اقتصادی را 

ابراز کرده است.
آیت ا... حسن ممدوحی، عضو ارشد جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم با اشاره به مشکالت اقتصادی اخیر 
گفت: جامعه مدرســین در ماه هــای اخیر با دعوت 
چندباره از مسئوالن دولتی، مراتب نارضایتی خود از 
وضع موجود و فشار اقتصادی که زندگی مردم را دچار 

مشکالت جدی کرده، ابراز کرده است.وی با اشاره به 
آخرین جلسه جامعه مدرســین با مسئوالن دولتی 
گفت: در این جلســه که با حضور برخی دولتمردان 
برگزار شــد، اعضای هیئت رییسه جامعه مدرسین 
تاکید کردند که مشــکالت اقتصادی ماه های اخیر 
نمی تواند به شــکل طبیعی به وجود آمده باشد و با 
مدیریت انقالبی می توان بــر توطئه  های خارجی و 
بی تدبیری های داخلی فائق آمد. عضو ارشد جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه هیچ مشکل 

غیرقابل حلی در کشــور وجود ندارد، تصریح کرد: 
متاسفانه عامل بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور 

بی تدبیری مسئوالن در مدیریت امور است. 
آیت ا... ممدوحــی ســکوت دولتمــردان در برابر 
هیجانات اخیــر اقتصادی را ابهام آفرین دانســت و 
گفت: چرا با وجود کشف و ضبط بسیاری از کاالهای 
احتکار شــده، ایــن کاالها از ســوی دولــت روانه 
 بازار نمی شــود تا قیمت ها تعدیل و بــه نرخ واقعی 

بازگردد؟

ناگفته های مهم جلسه محرمانه »جامعه مدرسین« با دولتمردان

آیین نکوداشت آزادگان نیروی انتظامی جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سردار سلیمانی در حال بازدید از پروژه توسعه حرم علوی

مراسم برائت از مشرکین در حج ۹۷ مهمانی دیپلماتیک استقالل اندونزی در هتل اوین تهران نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه
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۱۵۰۰ تن برنج احتکار شده  در اصفهان کشف شد
پیشنهاد سردبیر:

شهرستان

کافه اقتصاد

خـبر

فرمانده انتظامی استان:
 ۱۵۰۰ تن برنج احتکار شده 

در اصفهان کشف شد
فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف یک هزار 
و ۵۰۰ تــن برنج و ۳۰۰ تن عدس احتکار شــده 
به ارزش ۱۴۵ میلیارد ریال در عملیات ماموران 
پلیس امنیــت عمومــی فرماندهــی انتظامی 
شهرستان خمینی شــهر خبر داد.سردار مهدی 
معصوم بیگی اظهار داشــت: در ادامه طرح های 
مبارزه با محتکران و مفسدان اقتصادی، ماموران 
پلیس امنیــت عمومــی فرماندهــی انتظامی 
شهرستان خمینی شهر در پی کسب خبری مبنی 
بر احتکار محموله بزرگ برنج و عدس خارجی در 
یکی از انبارهای حاشیه شهر موضوع را بالفاصله 
در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران 
پس از انجــام تحقیقات الزم و کســب اطمینان 
از صحت موضوع طی هماهنگــی با مقام قضائی 
به همراه نماینــدگان اداره تعزیرات حکومتی و 
بازرسی اداره صنعت و معدن از انبار مذکور بازدید 
و در بررسی های به عمل آمده مشخص شد از زمان 
ورود کاال به این انبار هیچ گونه خروجی نداشته 
است. فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به 
اثبات موضوع احتکار کاال برای کارشناسان، گفت: 
در این عملیات، یک هزار و ۵۰۰ تن برنج و ۳۰۰ تن 

عدس خارجی احتکار شده، کشف شد.
وی خاطر نشــان کرد: ارزش این محموله بزرگ 
کاالی احتکاری از سوی کارشناسان مربوطه ۱۴۵ 
میلیارد ریال برآورد شــده است.سردار معصوم 
بیگی با اشــاره به پلمب انبار مذکور با حکم مقام 
قضائی، بیان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و 
پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی تحویل 
مراجع قضائی شــد.وی با بیان اینکه برخورد با 
مخالن امنیت بازار و مفسدان اقتصادی در اولویت 
برنامه های نیروی انتظامی قرار دارد گفت: ماموران 
پلیس بر این موضوع اشــرافیت کامل داشــته و 
با متخلفان به طور قاطع برخــورد و این افراد را 

تحویل قانون می دهند.

بازار

کلمن

بخشدار اردستان خبر داد:
 اجرای طرح های عمرانی 

در روستاهای اردستان
بخشدار مرکزی اردستان 

از اجــرای طرح هــای علی دهقانان زواره
عمرانی متنوع در روســتاهای اردســتان خبر داد. 
مهرداد باقری با بیان اینکه بخش مرکزی اردستان 
شامل ۱2۱ روستا، ۴۰ شورا و ۳7 دهیاری و دارای 8 
هزار نفر جمعیت اســت، اظهار کرد: از شهریور ماه 
سال گذشته تاکنون با اعتباری حدود ۴۳ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات دهیاری ها با کمک نماینده 
مجلس شورای اسالمی در پنج دهستان این بخش 
اختصاص داده شــده اســت. وی افزود: طرح های 
اجراشــده شــامل زیرســازی و آســفالت معابر، 
جدول گذاری، کانیو گذاری، اجرای فونداســیون 
ورزشگاه، روشنایی معابر، تجهیز پارک کودک، خرید 
و نصب وسایل ورزشی همچنین نصب و راه اندازی 
دوربین های امنیتی به  منظور افزایش ضریب امنیت 
در روستاهاست. بخشدار مرکزی اردستان طرح های 
انجام شده در دهستان همبرات را این گونه بیان کرد: 
زیرسازی و آســفالت معابر به طول ۴ هزار و ۵۰۰ 
مترمربع با هزینه 9۰۰ میلیون ریــال، 2 هزار متر 
جدول و کانیو گذاری با اعتبــار ۵۰۰ میلیون ریال 
انجام شده است. باقری گفت: در دهستان کچو نیز 
چهار طرح شامل، ۱۳ هزار و 2۰۰ متر زیرسازی و 
آســفالت با اعتبار 2 میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال، 
جدول و کانیوگذاری و کانال آب به طول هزار و 7۵۰ 
متر و اعتبار ۴۰۰ میلیون ریال، خرید وسایل ورزشی 
روســتاهای هندوآباد و کچومثقال با اعتبار 27۰ 
میلیون ریال و رنگ آمیزی جدول خیابان هندآباد با 
اعتبار 2۳۰ میلیون ریال اســت. وی تصریح کرد: 
روســتاهایی که فاقد دهیاری هســتند با اعتبار 2 
میلیارد ریال زیرسازی و آسفالت شده اند. بخشدار 
مرکزی اردســتان افزود: طرح های اجراشــده در 
دهستان برزاوند شــامل، ۳8 هزار و 2۰۳ مترمربع 
زیرســازی و آســفالت با اعتبار 7 میلیارد و 8۰۰ 
میلیون ریال، فونداسیون ورزشگاه نیسیان با اعتبار 
7۳۰ میلیون ریال  که ۵۰۰ میلیون آن با پیگیری 
نماینده مجلس تامین شده، نصب و راه اندازی تعداد 
9  دوربین حفاظتی با اعتبــار 6۰۰ میلیون ریال و 
جدول و کانیو گذاری به طول ۵ هــزار و 9۰ متر با 
اعتبار ۱ میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال انجام شــده 
اســت. وی اضافه کــرد:  طرح های اجراشــده در 
دهستان گرمسیر شامل، ۳8 هزار و 9۱۰ مترمربع 
زیرسازی و آسفالت معابر با اعتبار 7 میلیارد و 6۰۰ 
میلیون ریال، جدول و کانیو گذاری معابر به طول 6 
هزار و 86۰ متر با اعتبار یک میلیارد و 6۵۰ میلیون 
ریال، نصب روشــنایی معابر به میــران 6۰۰ متر و 
اعتبار یک میلیارد و ۱۵۰ میلیــون ریال و اجرای 
فونداسیون ورزشگاه روستای موغار با اعتبار 7۳۰ 
میلیون ریال که ۵۰۰ میلیــون ریال آن با پیگیری 

نماینده مجلس تامین شده است. 

 نامه سهامداران فوالدی
 به وزیر اقتصاد

سهامداران شرکت های فوالدی در نامه ای به وزیر 
اقتصاد خواستار رســیدگی به قیمت گذاری های 
دستوری محصوالت فوالدی شدند. در بخشی از این 
نامه آمده است:» دو هفته پیش دولت با ارائه بسته 
جدید ارزی توسط بانک مرکزی رسما تورم دالر و 
سایر ارزها را پذیرفت و به صادرکنندگان اجازه داد 
ارز حاصــل از صادرات خود را با نــرخ واقعی که در 
بازار ثانویه ارز کشف می شود تبدیل به ریال کنند 
و در دو هفته گذشــته دالر آمریکا با نرخ میانگین 
حدود 9۰۰۰ تومان در این بــازار بین واردکننده و 
صادرکننده معامله شده است. حال سوال اینجاست 
وقتی تورم دالر به طور واضح توسط دولت پذیرفته 
می شود و صادرکننده تنها در این نرخ ها حاضرشده 
دالر خود را به ریال تبدیل کند چطور دولت به خود 
این اجــازه را می دهد که صنعت فــوالد را مجبور 
کند محصولش را بر مبنــای دالر ۴2۰۰ تومانی در 
بازار داخلی عرضه کند؟! « در این نامه آمده است: 
متاسفانه وزارت صمت، مسئولیت مستقیمی در بازار 
سرمایه ندارد، لکن از ابتدای مردادماه با قیمت گذاری 
دستوری محصوالت فوالدی طبق بررسی های دقیق 
حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان رانــت برای دالالن از 
محل الزام فوالدی ها به ارزان فروشی محصوالت در 
بازار رســمی کاال ایجاد کرده است و از طرفی دیگر 
ناامیدی تولیدکننده را از تداوم تولید و رویگردانی 
سرمایه گذاران بازار سهام را از ماندگاری در بورس 
موجب شده است، آیا شما به عنوان نماینده دولت در 
بازار سرمایه اطالع دارید که قیمت میلگرد، شمش 
و تیرآهن در بازار آزاد چقدر است و در بازار رسمی 

کاال چقدر؟!

کلمن گالری شروین مدل بامبو

 94,000
تومان

کلمن راکلند مدل 5860

 160,000
تومان

کلمن چوبی خانه 
چوبی طرح بشکه

 350,000
تومان

باوجود هشــدارهای کارشناسان اقتصادی به 
دولت و بانک مرکــزی از تقبل زیان صندوق ها 
و موسســات غیرمجاز، اخیرا از سوی برخی از 
مقامات اقتصادی کشــور خبر می رسد بانک 
مرکزی ۳۵ هــزار میلیارد تومــان پول صرف 
مدیریت بحران موسسات مالی غیرمجازی کرده 
است که تعدادی از آنها همچنان بدهی های کالنی 

به سپرده گذاران دارند.
بحران موسســات مالی و اعتبــاری غیرمجاز از جمله 
موضوعات داغ و پربحث ســال های اخیر در کشــور 
به ویژه شهر اصفهان بوده اســت؛ بحرانی که همواره 
باعث سردرگمی سپرده گذاران مراکزی شده است که 
تعداد آنها در کالن شهرها بسیار زیاد و در اصفهان هم 
بسیار مشاهده می شــوند. مردم نیز بارها شاهد تجربه 
ورشکستگی شــان بوده اند ولی متاسفانه با گسترش 
بیش  از اندازه این موسســات در شــهر بازهم مردم با 
اعتماد به این مراکز ســرمایه های خــود را بدون هیچ 
پشــتوانه ای در آنها انباشــته می کنند. به طوری که بر 
اساس آمارهای رسمی، هر اصفهانی به صورت متوسط 
۱۳ میلیون تومان سپرده بانکی دارد؛ بنابراین می توان 
این گونه نتیجه گیری کرد که بسیاری از مردم این شهر، 
سپرده هایی را در موسسات اعتباری دارند و متاسفانه 
بخشی از آنها بدون دریافت مجوز و یا بدون تمدید مجوز 
فعالیت خود را آغاز و ادامه داده اند. به عبارتی به دلیل 
کم توجهی مسئوالن مربوطه دســت موسسات مالی 
و اعتباری برای انجام هر فعالیتــی با هر ابزار تبلیغاتی 
بازمی مانــد و با تبلیغات مردم را به ســوی خود جذب 
می کنند؛ درواقع افزایش بی قاعده نرخ ســود سپرده 
در برخی موسســات مالی انگیزه ای می شود تا عده ای 
سرمایه های خود را در آنها سپرده گذاری کنند و معموال 
بعد از گذشــت مدتی خبر ورشکستگی یکی از آنها در 

شهر، پخش می شود.
در سال های اخیر، این موسســات مالی و تعاونی های 
غیرمجاز با ایجــاد اختالل و رعایت نکــردن مقررات 
بازار مالی، عاملی مهم برای نابسامانی های نظام بانکی 
کشورشده اند و سرانجام انباشت بدهی این موسسات 
باعث شد که دولت خود پا پیش گذارد و چندی پیش 
برای حل مشکالت موسسات مالی غیرمجاز، ۱۱ هزار 
میلیارد تومــان پرداخت کند. اخیرا پدرام ســلطانی، 
نایب رییس اتــاق بازرگانی گفته بــود »بانک مرکزی 
۳۵۰۰۰ میلیــارد تومان پول صــرف مدیریت بحران 

موسسات مالی غیرمجاز کرده است.«
حال با توجه به صرف چنین هزینه هایی برای موسسات 

مالی غیرمجاز که بســیاری از کارشناسان اقتصادی 
بارها نسبت به آن ابراز گالیه کرده اند، این اقدام بانک 
مرکزی حامل پیام بسیار منفی برای کل اقتصاد است. 
به طوری که گفته می شود دولت مسئولیت پرداخت 
هزینه  خطاها یا اقدامات تعمدا سودجویانه دیگران را 
بر عهده می گیرد؛ هزینه هایی که از بیت المال پرداخت 
می شود. معنای این سخن این است که عده ای از افراد 
سودجو و صاحب نفوذ جیب های خود را با اموال عامه 
مردم پر می کنند و در این میان دولت واسطه این کار 

قرار می گیرد.
ضرورت کمک دولت

در این راســتا این سوال مطرح می شــود که اهمیت 
موسســات مالی غیرمجــاز در اقتصاد ایــران تا چه 
میزان بوده اســت که دولت مصمم به پرداخت چنین 
هزینه هایی شده است؟ احمدرضا متوسلی، اقتصاددان 
در این باره به ایمنا می گوید: بحران موسســات مالی 
غیرمجــاز از آنجا آغاز شــد که برخــی از تصمیمات 
غیراصولی و غیر کارشناسانه مانند ملی کردن بانک ها 
و اجازه دخالت دولت در امور بانک ها گرفته شد. واضح 

است با منع آزادی بانک ها و محدودیت های موجود و 
مقررات پیچیده، موسسات مالی به موازات این بانک ها 

شکل گرفتند و به تدریج رشد یافتند.
وی تصریح می کنــد: این موسســات گاه مجاز و گاه 
غیرمجاز بودند اما بــدون قید و بندهای بانکی فعالیت 
می کردند و به دلیل ارائه تسهیالت جذاب، بسیاری از 
افراد متمایل به سپرده گذاری در آنها شدند؛ اما باگذشت 
مدتی، تعدادی از این غیر مجازهای بدون پشتوانه دچار 

بحران شدند تا امروز که تعداد آنها فراوان شده است.
این کارشــناس در رابطه با چرایی این میزان از کمک 
دولتی به این نوع از مراکز مالی می گوید: باوجود بحرانی 
که این موسســات پیدا کردند دولــت و بانک مرکزی 
چاره ای جز ورود به حل این بحران نداشتند.  قبل از عمق 
یافتن این ماجرا ضرورت داشت دولت به صراحت اسامی 
موسســات غیرمجاز را اعالم می کرد تا سپرده گذاران 
آگاهی می یافتند ولی زمانی اسامی اعالم شد که بحران 

به عمق خود رسیده بود.
متوســلی تصریح می کند: با این اوصاف بود که بانک 
مرکزی و دولت فعلی مجبور شــدند هزینه ای زیاد از 

بیت المال برای خطاهای دولت هــای قبلی پرداخت 
کنند.

راهکارها
توسلی ادامه می دهد: حال که چنین اتفاقی افتاده است 
ضرورت دارد در قدم نخست دولت بدون هیچ کوتاهی 
برای احقاق حقوق سپرده گذاران، مسببان این وقایع 
را مــورد بازجویی قرار دهد؛ همچنیــن بانک مرکزی 
به عنوان تنها متولی بازار پولی کشور باید با قاطعیت و 
اقتدار کامل بر فعالیت بانک ها و موسسات مالی نظارت 
داشته باشــد و با جدیت مانع ادامه فعالیت موسسات 

مالی و اعتباری غیرمجاز شود.
این استاد اقتصاد تاکید می کند: در شکل گرفتن چنین 
بحرانی بیش از هر مورد سپرده گذاران نیز مقصر هستند 
چون فردی که مبلغی قابل توجه را در موسسه ای سپرده 
می کند الزم است قبل از هر اقدامی تحقیقی در مورد 
مجوز داشتن یا نداشــتن موسسات مالی موردنظرش 
داشته باشد. بسیاری با غفلت از این مهم و فقط با توجه 
به سودهای وسوسه انگیز موسسات سرمایه های خود را 

از دست دادند.

پول مردم در خزانه غیرمجازها
  هر اصفهانی به طور متوسط ۱۳ میلیون تومان سپرده بانکی دارد؛  

رییس مرکز ملی فرش گفت: با وجود تحریم های آمریکا میزان صادرات فرش دستباف ایران به این کشور در رتبه 
نخست   قرار دارد.فرشته دست پاک با اشــاره به اینکه میزان صادرات فرش دستباف ما به سایر کشورها متفاوت 
است، افزود: سهم ایران  از کل صادرات فرش به آمریکا ۱26 میلیون دالر و 27.9 درصد از کل صادرات فرش است.

وی افزود: سهم صادرات فرش به آلمان ۵7 و نیم میلیون دالر و ۱۳/6 درصد کل صادرات فرش ایران است.دست 
پاک گفت: پارسال ۵ هزار و ۴۰۰ تن صادرات فرش به ارزش ۴2۵ میلیون دالر داشتیم که این رقم در سال 9۵ ، 
پنجاه و هفت هزار و ۴۱ تن و به ارزش ۳۵9 میلیون دالر بوده است.رییس مرکز ملی فرش ایران تاکید کرد:ایران 

نخستین  صادر کننده فرش دست بافت دنیاست و هند با فاصله زیادی در رتبه دوم دنیا قرار دارد.

رییس مرکز ملی فرش مطرح کرد:

آمریکا؛ نخستین 
خریدار فرش دستباف 

ایران

چه
دری

تامین ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مورد نیاز شهرداری اصفهان با 
استفاده از انرژی خورشیدی

مدیر بهینه سازی انرژی های نو شــهرداری اصفهان گفت:در حال حاضر ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مورد نیاز 
شهرداری با استفاده از انرژی خورشیدی تامین می شود که ۱۰۰ کیلو وات آن از طریق نیروگاه خورشیدی سالن 
همایش های بین المللی امام خامنه ای استحصال می شود. امیرحسین ملک پور اظهارکرد: وجود ساالنه بیش از 
۳۰۰ روز آفتابی، مناطق بادخیز، دامداری های زیاد و سیستم مکانیزه جمع آوری پسماندها، اصفهان را مستعد 
گسترش انواع انرژی های تجدید پذیر کرده است. ملک پور  ادامه داد: در قسمت باالی چراغ های داخل پارک های 
شهر صفحات فتوولتاییک نصب شد، این صفحات در طول روز، انرژی را از خورشید دریافت و در باتری بخش 

پایینی خود ذخیره می کرد تا در طول شب انرژی ذخیره شده را به انرژی روشنایی تبدیل کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:
4۰ هزار میلیارد تومان در حساب اصفهانی ها

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط اقتصادی بخش خصوصی 
میزان نقدینگی الزم برای تکمیل پروژه ها را دارد، گفت: 86۵ هزار میلیارد تومان مجموع ســپرده های مردمی در 
بانک ها بوده که از این میزان ۵ درصد مربوط به اصفهانی هاست و این نقدینگی می تواند پروژه ها را کامل کند. نعمت اله 
اکبری با بیان اینکه مردمی کردن اقتصاد در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف می شود تاکید کرد: به صورت مشخص در 
رابطه با سد کوهرنگ، دولت ۳۴ میلیارد تومان کمک بالعوض برای بخش خصوصی که این پروژه را تقبل کند در نظر 
گرفته است. اکبری در خصوص بودجه سال 96 با بیان این که پروژه های عمرانی ۴8 درصد محقق شده، گفت: 2۱۰۰ 
میلیارد تومان مجموع اعتبارات پروژه های عمرانی و 6۰۰ میلیارد تومان هزینه های جاری دولتی بوده، همچنین 

دولت در سال جاری 8۱ درصد از اعتبارات پروژه های آبی را تخصیص داده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

3,811,000
تومان

1,761,000نیم سکه
تومان

901,000ربع سکه
تومان

491,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

290,460
تومان

      قیمت سکه و طال

مدیر آبفای شهرستان سمیرم در همایش سازگاری با 
کم آبی که با حضور 9 هزار نفر برگزار شد گفت:پدیده 
خشکســالی که منجر به خشک شــدن بسیاری از 
چشمه های شهرستان سمیرم شــد مردم را با این 
واقعیت مواجه کرد که باید در مصرف آب دقت نمود 
به طوری که سرانه مصرف آب از ۱8۵ لیتردر شبانه 
روز به ۱7۰ لیتر کاهش یافت. »فرود نصیری«  ادامه 
داد:سمیرم در حاشیه جنوب شرقی رشته کوه های 
زاگرس قرار دارد  به طوری که رشته کوه های دنا به 
صورت حصاری در غرب و جنوب غربی آن کشیده 
شده است  و به دلیل منابع زیر زمینی غنی  به شهر 
»هزار چشمه معروف« است که بیش از هزار چشمه 
دارد؛ اما متاسفانه وقوع خشکسالی دردهه اخیر باعث 

خشک شدن بیش از نیمی از این چشمه ها شد.
وی با اشاره به تامین آب شهر سمیرم از چشمه عزیز 
خان و حســین آباد  اظهارداشــت: آب شرب مردم 
شهرستان سمیرم از دو رشــته چشمه عزیز خان و 
حسین آباد همچنین  دو حلقه چاه تامین می شود که 
به دلیل وقوع خشکسالی های اخیر  9۰درصد آبدهی 

یکی از چاه ها کاهش یافت .
وی افزود: خشک شدن چشمه های سمیرم موجب 

شــد مردم واقعیت تلخ تغییر اقلیــم را بپذیرند و با 
مصرف صحیح از همین منابع موجود حفاظت کنند 
که در این راستا تالش هایی به منظور ترویج مصرف 

بهینه در دستور کار قرار گرفت.
مدیر آبفای ســمیرم به اختــالف ارتفــاع در این 
شهرســتان پرداخت واعالم کرد: اختالف ارتفاع در 
شهرستان سمیرم به بیش از 2۵۰ متر می رسد که به 
منظور توزیع عادالنه و برخورداری از فشار یکسان آب 
برای همه شهروندان از فشار شکن در نقاط  مختلف 

خطوط آبرسانی استفاده کردیم.
نصیری، به نصب شیرهای فشــار شکن در خطوط 
انتقال آب سمیرم اشــاره کرد و بیان داشت:درسال 

جاری با نصب بیش از ۱۰ فقره شیر فشار شکن توزیع 
عادالنه آب را در نقاط مختلف شهر داشته باشیم.

وی ترغیب دانش آموزان را به مصرف صحیح یکی 
از راه های سازگاری با کم آبی برشمرد و عنوان کرد: 
با همکاری اداره کل آموزش و پرورش شهرســتان 
برنامه های آموزشی و توجیهی برای مقاطع مختلف 
تحصیلی برگزار کردیم و مقرر شد تا  دانش آموزان به 
عنوان سفیران آب از مصرف بی رویه آب جلوگیری 

کنند.
نصیری، به نقش NGO  ها در ترغیب مردم به مصرف 
صحیح آب اشاره کرد و تصریح کرد: آبفای سمیرم با 
همکاری و تعامل سازنده ای که با انجمن و گروه های 

مردمی دارد از این ظرفیت نهایت بهره برداری جهت 
همگام کردن مردم در راستای سازگاری با کم آبی 

را داشته است. 
مدیر آبفای سمیرم اعالم کرد: هم اکنون بیش از 8۵ 
درصد مردم الگوی مصرف آب را رعایت می کنند، این 
درحالیست که در نیمه اول سال جاری مردم سمیرم 
شاهد هیچ گونه قطعی آب نبودند  و نهایتا در پیک 

مصرف با افت فشار روبه رو می شدند.
نصیری به کاهش هدر رفت آب در ســمیرم اشاره 
کرد و اظهار داشت: هدر رفت آب در سنوات اخیر از 
۳۱ درصد به 2۴ درصد کاهش یافته است ولی روند 
انجام اصالحات در خطوط انتقال و شبکه توزیع آب 
جهت کاهش آب بدون درآمد به میزان کمتر از ۱۵ 

درصد ادامه دارد.
سلسله برنامه های سازگاری با کم آبی در قالب جنگ 
شادی با جامعه هدف تمامی اقشار جامعه و به ویژه 
کودکان در سال های اخیر در شهرستان های استان 
اصفهان به همت روابط عمومی آبفای استان انجام 
می گیرد و در ســال جاری نیز با حضور چشمگیر 
مردم در سطح شهرهای اســتان تا مرداد ماه سال 

جاری ادامه دارد.

پنجمین همایش سازگاری با کم آبی با حضور بیش از 9 هزار نفردر شهرستان سمیرم
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آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1397 
ثبت اسناد و امالك فریدونشهر

5/18 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 آیین نامه اصالحی 
مربوط به امالکی که در سه ماهه اول سال 1397 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده 
و همچنین شماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه که بموجب آراء هیئت نظارت ثبت 

باید آگهی هاي نوبتی آن تجدید شود به شرح ذیل آگهی می شود:
بند (الف) خانه و مستغالت شهر فریدونشهر پالك 237 اصلی وفرعی هاي ذیل:

258- آقاي حســینعلی اصالنــی فرزند درویش ششــدانگ یک بــاب خانه 
به مساحت 168/40 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان

به موجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسی نسبت به امالك مندرج در 
این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی نسبت 
به آنهایی که تقاضاي ثبت شــده بشــرح ردیف الف و ب مدت 90 روز و نسبت 
به آنهائی که طبق آراء هیات نظارت ثبت تجدید آگهی شــده بشــرح ردیف ج 
در مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت معترض ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در 
صورتیکه قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوى  باید گواهی 
دادگاه را مشعر بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید. اعتراضات یا 
گواهی طرح دعوي که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق 
قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق 
ماده 56 آئین نامــه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقــع تعیین حدود در صورت 
مجلس قید و واخواهــی صاحبان امالك و مجاورین نســبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصــره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف

 پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد.
این آگهی نسبت به ردیف اول در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت 

اول درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/01

م الف: 203575 محسن مقصودى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر

آگهى نوبتى سه ماهه اول  سال 1397 
اداره  ثبت اسناد و امالك  نطنز 

5/21 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى  آیین نامه 
مربوطه  امالکى که  تقاضاى  ثبت آنها  در ســه ماهه  اول  سال 1397  پذیرفته  
شده و امالکى  که  در آگهى هاى نوبتى قبلى از قلم افتاده  مربوط به حوزه ثبتى 

نطنز بشرح ذیل آگهى میگردد .
اول ) شــماره هــاى مربــوط  بــه بخــش  نــه  شــامل  شــهر نطنــز

 و قرا تابعه 
 شماره  فرعى از 9- اصلى واقع در کوى علیاء

894- آقاى قادر على رحیمى  فرزند رضا  تمامى یک و نیم سهم مشاع از نه سهم 
ششدانگ  قطعه  زمین مزروعى 

شماره فرعى از 120 -اصلى  واقع در روستاى خفر 
191- خانم حشمت اسالمى خفرى فرزند حسن   ششدانگ  قطعه زمین مزروعى 

با بناى   احداثى  بمساحت 385/45 متر مربع
دوم) شــماره هــاى مربــوط بــه بخــش 10  چیمــه رود و بــرز رود 

و قرا تابعه
شماره فرعى از 15 -اصلى واقع در روستاى بید هند 

2851- اقاى شــکراله  قربانى بیدهنــدى  فرزند عباس  تمامــى یک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب  آســیاب خانه موتــورى به مســاحت 115/66 

متر مربع 
شماره فرعى از 128 - اصلى واقع در روستاى هنجن 

396- آقاى سید عباس  موسوى  هنجنى فرزند  آقا امیر  ششدانگ قطعه زمین 
محصور معروف  سر کمر  بمساحت 110/75 متر مربع

531- اقاى سید عباس  موسوى هنجنى  فرزند آقا امیر   ششدانگ قطعه زمین 
مشجر معروف واجره  بمساحت 175/25 متر مربع 

1931- اقاى على اکبر عســکرى خالد آبادى  فرزند نور محمد  ششدانگ قطعه 
زمین مزروعى معروف برخان  بمســاحت 341 متر مربع  کــه مقدار 257 متر 
مربع ان در حریــم رود خانه و به  عنوان  حقوق ارتفاقى  وزارت نیرو  محســوب 

میگردد

شماره فرعى از 134- اصلى واقع در روستاى یارند 
800- خانم حشمت  میر على اکبر  فرزند ماشــا اله   ششدانگ  یکباب خانه  به 

مساحت 58 متر مربع 
1012و1013-خانم  ناهید درمان  فرزند اصغر  ششدانگ  یکباب خانه  بمساحت 

112/90 متر مربع 
 شماره  فرعى از 146 -اصلى  واقع در روستاى وش 

599- دولــت جمهورى اســالمى  ایران  بــه نمایندگــى ازوزارت آموزش و 
پرورش- اداره  کل  آمــوزش و پرورش  اســتان اصفهــان-  اداره  آموزش و 
پرورش  شهرســتان نطنز  ششــدانگ  یکباب مدرسه  به مســاحت 171/15 

متر مربع  
شماره فرعى از 150 -اصلى  واقع در روستاى برز 

115- اقاى حمید رضا  ابراهیمى  برزى  فرزند نوروز على  ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت  216/43 متر مربع 

1509- اقاى مصطفى شرف برزى  فرزند  محمد ششدانگ قطعه زمین  محصور 
و دو باب  بوم کند  داخل آن  بمساحت 1037 متر مربع  که مقدار 185 متر مربع 

آن در حریم مسیل قرار دارد 
سوم)  شماره  هاى مربوط به  بخش 11  طرقرود  و قرا تابعه

شماره فرعى از 1 - اصلى رو ستاى طار 
2790-آقاى سید حسین هاشمى طارى فرزند سید احمد   ششدانگ قطعه زمین 

محصور  بمساحت 224 متر مربع
شماره فرعى از 147 -اصلى واقع در روستاى مزده 

243و244- خانم اقدس سعیدى  مزده فرزند هاجى   ششدانگ یکدر ب باغ  به 
مساحت 249 متر مربع

شماره فرعى از 193- اصلى واقع درطرق
4773- آقاى عباســعلى زینالى فرزند على ششــدانگ یکدرب باغ  به مساحت 

818/50 متر مربع 
4874- آقاى امرالــه  نوروزى ورزانى فرزند غالمرضا  ششــدانگ یکباب خانه 

معروف سر کپه بمساحت 848/95 متر مربع 
لذا بموجــب ماده 16 قانــون ثبت  اســناد و امــالك  چنان چه  شــخص  یا 
اشــخاصى  نســبت به امالك مندرج در این آگهى  اعتراض (واخواهى)  داشته 
باشند  بایستى از تاریخ اولین نوبت انتشار  آگهى  ظرف مدت 90 رو.ز  داد خواست  
اعتراض  خود را کتبا  به این اداره تســلیم نموده  و رسید اخذ نمایند و برابر قانون 
معترض  بایستى  ا زتاریخ تسلیم اعتراض ظرف  مدت  یکماه  مبادرت  به تقدیم  
داد خواست به مرجع قضایى  نموده و گواهى طرح دعوى  اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند و درصورتى که قبل از تاریخ اولین نوبت انتشلر آگهى  دعوایى اقامه  شده 
و در جریان باشد وفق ماده 17 باید تصدیق  محکمه  را مشعر بر جریان دعوى  به 
اداره ثبت محل تسلیم  و اال حق او ساقط خواهد شد و اعتراضات  یا گواهى طرح 
دعوى  که بعد از انقضاء مدت مرقوم  واصل شــود  بال اثــر خواهد بود  و مطابق 
قسمت اخیر  ماده 16 و تبصره  ذیل ماده 17 قانون ثبت  رفتار خواهد شد  ضمنا 
طبق ماده 56 آیین  نامه  قانو ن ثبت  حقوق ارتفاقــى  در موقع تحدید  حدود و 
در صورت مجلس  تحدید حدود  قید و واخواهى نسبت به آن مطابق  با ماده 20 
قانون ثبت خواهد بود  این آگهى در دو نوبت و به فاصله سى روز  در روزنامه  کثیر 

االنتشار  درج و منتشر میگردد 
تاریخ انتشار نوبت اول: 01/ 05/ 1397

تاریخ انتشار نوبت دوم: 01/ 1397/06         
م الف: 185 عباسعلى عمرانى   رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1397 
بخش 17 ثبت اصفهان

5/22 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آئین نامه 
مربوطه امالکى که در سه ماهه اول سال 1397 تقاضاى آنها پذیرفته شده و نیز 
آنچه طبق آرا هیات نظارت ثبت آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 17 

را به شرح ذیل آگهى مى نماید:
الف- شــماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى که 
اظهار نامه آنها در ســه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده اند.
شهر اردستان به شماره یک اصلى و فرعى زیر

280- آقاى احمد على و خانمهــا بتول، صدیقه و بهجت همگى عســکرزاده 
اردستانى فرزندان عباس، ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 759/60 صدم متر 

مربع بالسویه هر یک یکدانگ و نیم
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج در 

این آگهى واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت به آنهایى 
که تقاضاى ثبت شده به شرح الف 90 روز دادخواست واخواهى خود را به این اداره 
تســلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید و در صورتى که قبل ازانتشار این آگهى دعوائى اقامه شده باشد 
طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشــعر بر جریان دعــوى ظرف مدت مرقوم 
تسلیم نماید اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل 
شود بالاثر اســت و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون رفتار

 خواهد شد.
ضمناطبق ماده 56 آئین نامه قانون ثتب حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در 
صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصــره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد.
این آگهى نسبت به ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب 
فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 

و منتشر مى شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/01 
م الف: 208649 خیراله عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

آگهى  نوبتى سه ماهه اول سال 1397 
منطقه  ثبت  اسناد و امالك  شرق اصفهان 

5/20 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك  و ماده 59 اصالحى آیین 
نامه مربوط به امالك در سه ماهه اول ســال 1397 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظارت ثبت و بموجب 

اختیارات تفویضى آگهى هاى آنها را تجدید نموده بشرح ذیل آگهى مى شود:
ردیف الف ) شماره پالك و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى 
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم وجهت  انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده اند.
1- 5056/2-  خانم صدیقه دانشمند خوراســگانى فرزند عباس و فاطمه بیگم 
شومالى خوراسگانى فرزند محمد بالســویه از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
69/74 متــر مربع که به موجــب آ راى شــماره 139660302027009931و 
139660302027009932 مورخ 96/9/11 هیات در سهم نامبردگان استقرار 

یافته است.
2- 5494/1 - آقاى محمود یزدانى نظر فرزند حاج اسماعیل ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 141/32 متر مربع .
3- 6414/5 - آقاى حســین جیحانى خوراســگانى فرزند محمد ششــدانگ 
یک قطعــه ملک بــه مســاحت 25/30 متر مربع کــه بموجب راى شــماره 
139660302027012353 مــورخ 96/11/17 هیات جهــت الحاق به پالك 

6414/4 در سهم نامبرده استقرار یافت .
4-7696/2 - آقاى محمدرضا امیرى فرزند مهدى ششدانگ یکباب کارگاه به 

مساحت 157/70 متر مربع .
5-9556/8 - آقاى مهدى علیرضائى فرزند قدمعلى ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 149/31 متر مربع که بموجب راى شماره 139460302027030557 

مورخ 94/12/20 هیات در سهم نامبرده استقرار یافته است.
6- 9971/4 - آقاى غالمرضا قابوسى فرزند جمشــید ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 213/17 متر مربع که بموجب راى شماره 139560302027013572 

مورخ 95/10/22در سهم نامبرده استقرار یافته است .
7- 12040/4 - آقاى عطاء اله دانشــگر دهاقانى فرزند ولى اله ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 161/50 متر مربع . 
8- 12313/6 - آقاى اسمعیل خاقانى شهرستانى فرزند حیدر على و آقاى على 
آقابابا ئى شهرستانى فرزند غالمعلى بالسویه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 

به مساحت 1136 متر مربع.
9- 15191/17521 - آقــاى ســید رســول مهدویانــى فرزنــد آقــا 
مرتضى ششــدانگ راهــرو به مســاحت 6/94 متــر مربع جهــت الحاق به 

پالك 15191/17206 .
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج 
در این آگهى واخواهى داشــته باشــد از اولین نوبت انتشــار آگهى نســبت به

 امالکــى کــه در ردیف الــف مــى باشــد 90 روز ونســبت بــه ردیف ب 
بمــدت 30 روز  دادخواســت واخواهــى خــود را کتبا بــه این اداره تســلیم 

نمایــد و طبق تبصــره 2 مــاده واحده قانــون تعییــن تکلیف پرونــده هاى 
معترضى ظــرف یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره بایســتى با 
تقدیم دادخواســت به مراجــع ذیصالح قضایــى گواهى تقدیم دادخواســت 
را اخذ و به ایــن اداره تســلیم نماینــد و در صورتى کــه قبل از انتشــار این 
اگهى دعوایى اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نمایدو اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد 
از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر اســت و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 ایین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان 
امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت 
و تبصره دو ماده واحد قانون تعیین تکلیــف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته 
خواهد شد. این آگهى نسبت به امالك ردیف الف در 2نوبت به فاصله 30 روز و 

نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ اولین آگهى منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/05/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 06/01/ 97     
م الف: 205447 مهدى شــبان رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق 

اصفهان    
   

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1397 
مربوط به قسمتى از امالك بخش 12 ثبت اصفهان- شهرستان 

تیران و کرون
5/19 آگهى نوبتى مربوطه که به موجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحى 
آئین نامه مربوطه به امالکى که در سه ماهه اول سال 1397 تقاضاى ثبت آنها 

پذیرفته شده و یا در آگهى هاى سابق از قلم افتاده است منتشر مى گردد.
ردیف الف= امالکى که تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض نسبت به 

آنها از تاریخ اولین انتشار آگهى نود روز مى باشد.
1- امالك واقع در تیران یک اصلى و فروعات ذیل:

2476- آقاى علیرضا سلطانى تیرانى فرزند حسین تمامت ششدانگ یک قطعه 
ملک مزروعى بمساحت 622/53 مترمربع.

995- آقاى حســن مهدى زاده تهرانى فرزند حســین تمامت ســیزده سهم 
مشاع از شــانزده سهم ششــدانگ یکدرب باغ مشجربه  مســاحت 1757/89 

مترمربع.
2- امالك واقع در اسفیدواجان (رضوانشهر) دو اصلى

4110- على امینى فرزند حاجى مصطفى ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
52/48 مترمربع

4111- على امینى فرزند حاجى مصطفى ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
41/09 متر مربع

4112- على امینى فرزند حاجى مصطفى ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
40/12 مترمربع

به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد وامالك چنانچه کســى نسبت به امالك 
مندرج در این آگهى اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین انتشار این آگهى به مدت 
90 روز و نســبت به آنهایى که طبق راى هیات نظارت و یــا اختیارات تفویضى

 تجدید آگهى مى گردد. بشرح ردیف ب در مدت 30 روز درخواست اعتراض خود 
را به اداره تســلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با طرح دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى مراجعه نماید سپس گواهى 
تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و در صورتى که قبل 
از انتشار این آگهى اقامه دعوى شده باشد طرف دعوى باید گواهى مشعر بر جریان 
دعوى را ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد 
از انقضا مدت مذکور واصل شود باالاثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شــد. ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى
 و حدود این امــالك را هنگام تحدیــد  حدود در صورتمجلــس تحدید حدود 
قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نســبت به حــدود و حقوق ارتفاقى

 این امالك مطابق مــاده 20 قانون ثبت و تبصره دو مــاده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاى معترضه ثبت پذیرفته خواهد شــد و این آگهى در دو نوبت 
به فاصله 30 روز در تاریــخ هاى ذیــل در روزنامه زاینده رود چاپ و منتشــر

 خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/01 
م الف: 203895 سید محمد  حســن مصطفوى فروشانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك تیران 

ابالغ اجرائیه
6/2 شــماره پرونده: 139704002003001229/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9701770/1 شماره آگهی ابالغیه: 139703802003000198 بدینوسیله به 
جواد تقی یار، نام پدر: اصغر، تاریخ تولد: 1358/07/20 شماره ملی 1290523177 
شماره شناسنامه 1187 به نشانی اصفهان رهنان خیابان شریف شرقی کوچه ویال 
جنب مسجد الزهرا کدپســتی 8187973139 ابالغ می شود که آقاي محسن، 
زینب، حسین، منیژه، نیره، نفیسه، فاطمه و طیبه همگی با وکالت محسن شهرت 
همگی آقاي محمدي رنانی که به استناد ســند اجاره شماره 93/6/15-5699 
جهت تخلیه و تصرف دادن مورد اجاره (تمامت سه دانگ از ششدانگ یک باب 
مغازه  پــالك 18/6379 واقع در بخش 14 اصفهان) طبق مقررات علیه شــما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9701770/1 در این اداره تشکیل 
شــده و طبق گزارش مامور مربوطه محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضاي بستانکار طبق ماده 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون 
برنامه پنجساله ششم توســعه اقتصادي فرهنگی و اجتماعی جمهوري اسالمی 
ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.

 م الف: 228385  اداره اجراي اسناد رسمی اصفهان(201 کلمه، 2 کادر) 
ابالغ تجدیدنظر

6 شــماره درخواســت: 9710460350900078 شــماره پرونــده:  /3
9609980350901290 شماره بایگانى شعبه: 961495 آگهى ابالغ دادخواست 
و ضمائم تجدیدنظرخواهى به آقایان مهدى مطلبى فشارکى و ابراهیم قیصرى 
و خانم طاهره منصورى، تجدیدنظرخواهان شــرکت لیزینگ گسترش سرمایه 
گذارى ملى با وکالت آقاى اسماعیل عیدى وندى دادخواست تجدیدنظرخواهى 
به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم طاهره منصورى فرزند غالمحسین و آقاى 
مهدى مطلبى فشــارکى فرزند رضا و آقاى ابراهیم قیصرى حسن آبادى فرزند 
غالمرضا نسبت به دادنامه شــماره 9709970350900486 در پرونده کالسه 

9614957 ح 9 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان مراتب تبادل لوایح یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میگردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد 
کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى 
نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهدشد.(آدرس: اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 
سوم اتاق شماره 352) م الف: 224074 شــعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان (191 کلمه، 2 کادر) 
حصر وراثت

6/4  آقاى خالق مومنى داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه  
207/97 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان جمشید مومنى به شناســنامه 178 در تاریخ 1396/7/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه 
فرزند پسر به نام هاى 1- خالق مومنى، ش.ش 7، 2- خلیل مومنى، ش.ش 108، 
3- على محمد مومنى، ش.ش 378، یک دختر بــه نام ریحان مومنى، ش.ش 
380 و همسر متوفى به نام عشــرت مومنى، ش.ش 6 و غیر از نامبردگان فوق 
وارث دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 228363 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

فریدونشهر(152 کلمه، 2 کادر)
ابالغ اجرائیه

6/5 شــماره پرونده: 139704002135000002/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9700004 شــماره ابالغیه: 139705102135000132 بدینوســیله به اصغر 
محمدزاده محمودآبادي بدهکار پرونده کالسه  139704002135000002/1 

که برابر گزارش مامور ابالغ پست، آدرس شناسایی نگردیده ابالغ می گردد که 
برابر قرارداد بانکی شماره 179549112 بین شــما و مدیریت شعب بانک سپه 
اصفهان مبلغ 292/060/495 ریال بابت موضوع الزم االجرا که روزانه از تاریخ 
1396/01/30 مبلغ 179/879 ریال به آن افزوده می گردد بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد. لذا  طبق ماده 
18 آئین نامه اجرائی  مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه  چاپ 
و درج ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگري عملیات اجرائی طبق مقررات 
علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:  223964 اداره اجراي اسناد رسمی نطنز 

(171 کلمه، 2 کادر) 
ابالغ وقت رسیدگى

9710106836304237 شــماره پرونــده:  6 شــماره ابالغنامــه: /6
9709986836300580 شماره بایگانى شــعبه:970652 ابالغ شونده حقیقى: 
اکبر صادقى برزانى فرزند رضا کدملى 1282956396 به نشانى مجهول المکان، 
تاریخ حضور:1397/07/09 دوشــنبه ســاعت: 10/30 ، محل حضور: اصفهان 
خ میر فندرسکى (خ میر) حد فاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایى شهید 
قدوسى طبقه 3 اتاق 303، در خصوص دعوى زهرا رضائى رنانى به طرفیت شما 
با موضوع طالق  در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. 
م الف:231096 شــعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید 

قدوسى) ( 68 کلمه، 1 کادر)
ابالغ وقت رسیدگى

6 شــماره ابالغنامــه: 9710106836703977 شــماره پرونــده:  /26
9709986836700066 شــماره بایگانى شــعبه: 970075  آگهى ابالغ وقت 
رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به  مالک بهرامى گهروئى فرزند بابا، خواهان  
خانم نرگس پرمایه  دادخواستى به طرفیت  خوانده آقاى مالک بهرامى گهرویى 

به خواسته طالق  مطرح که به این شــعبه ( اصفهان خ میرفندرسکى(خ مدیر)- 
حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 2 - اتاق 
205)  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986836700066 شعبه 7 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان( مجتمع شهید قدوسى) ثبت و  وقت رسیدگى  مورخ  
1397/07/10 و ساعت 8/30  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى ازجراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف:231086 شعبه 7 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان(مجتمع شهید قدوسى) (169 کلمه، 2 کادر)
ابالغ وقت رسیدگى

6 شــماره ابالغنامــه: 9710106836704068 شــماره پرونــده:  /27
9709986836700483 شــماره بایگانى شــعبه: 970532  آگهى ابالغ وقت 
رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به  خانم ســمیرا هنرمند فرزند على، خواهان  
آقاى مجید نبى اصفهانى  دادخواســتى به طرفیت  خوانده  خانم سمیرا هنرمند  
به خواسته طالق  مطرح که به این شــعبه ( اصفهان خ میرفندرسکى(خ مدیر)- 
حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 2 - اتاق 
205)  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986836700483 شعبه 7 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان( مجتمع شهید قدوسى) ثبت و  وقت رسیدگى  مورخ  
1397/07/14 و ساعت 9/30  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى ازجراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف:231085 شعبه 7 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان(مجتمع شهید قدوسى) (169 کلمه، 2 کادر)
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اپل 25000 برنامه شرط بندی را از اپ استور 
حذف کرد

پیشنهاد سردبیر:

کشف یک اَبر زمین در فاصله  ۱۶ سال نوری
اخترشناسان یک سیاره  فراخورشیدی کشف کردند که جرمی چند برابر جرم زمین 

دارد و به دور یک ستاره  نزدیک گردش می کند.
سیاره HD 26965b یک دنیای بیگانه  تازه کشف شده است که ۸/۴۷ برابر جرم 

زمین را دارد و در فاصله ۱۶ سال نوری از ما واقع شده است.
 HD به نام K این سیاره هر ۴۲/۴ روز به دور ســتاره  کوتوله  و درخشــاِن کالس

2۶9۶5 می چرخد.
 ستاره  میزبان تقریبا ۶/۹ میلیارد ساله است، جرم آن تقریبا ۷۸درصد جرم خورشید

 است و شعاع آن به بزرگِی ۸۷ درصد شعاع خورشــید است. »بو ما« ستاره شناس 
دانشــگاه فلوریــدا و یکی از 

نویسندگان این مقاله گفت: 
HD 2۶9۶5 اولیــن  «
ســتاره از یک ســامانه  
ســه تایی مجزاست. دو 
ســتاره  دیگــر کوتوله  
 M4 و کوتوله  ســفید

 هستند.«

پیش بینی گرمایش زمین در روزنامه ای متعلق به ۱۰۰ سال پیش، افراد بسیاری 
را حیرت زده کرده است. ۱۰۶ سال از این پیش بینی می گذرد، با این وجود به نکاتی اشاره 
شده که بسیار دقیق بوده و با ظرافت خاصی توانسته است شرایط یک قرن آینده را 

پیش بینی کند.
پیش بینی گرمایش زمین در یک روزنامه نیوزلندی صورت گرفته است. این پیش بینی نگاه 
مثبتی به مقوله سوخت های فسیلی و گرمایش زمین ندارد و در بخشی از روزنامه که مربوط 
 به اخبار و یادداشت های علمی اســت، به صراحت به این موضوع اشاره کرده است. روزنامه 
»رادنی اند اوتاماتی تایمز« در روز ۱۴ آگوست سال ۱۹۱۲ در حالی به دست مشتریان رسید 
که یک یادداشت علمی بسیار مهم را در خود جای داده بود. یادداشتی که به مقوله پیش بینی 
گرمایش زمین می پرداخت. موردی که پس از ۱۰۰ سال همچنان دارای قدرت توجیهی باالیی 

است.
پیش بینی گرمایش زمین به دلیل مصرف بی رویه زغال سنگ

در این یادداشت به خواننده هشدار داده شده که اتمسفر زمین دستخوش تغییرات منفی شده 
است که این تغییرات نامیمون، پیامد اقدام بی برنامه کشورها در افزایش تولید و استخراج 

سوخت های فسیلی و زغال سنگ است.
جالب ترین بخش این نوشتار تیتری اســت که به نظر می رسد برای خواننده ۱۰۰ سال پیش 
چندان مانوس نبوده است. نوشته یاد شده با این تیتر آغاز می شود: تاثیر مصرف زغال سنگ 
بر آب و هوا.در بخشی از این نوشتار علمی آمده است: هر ساله روی زمین ۲ میلیارد تن زغال 
سنگ سوزانده می شود، این حجم زغال سنگ با حجم باالیی از اکسیژن ترکیب می شود و 
 پس از سوخت مواد فسیلی، شاهد خواهیم بود که به طور متوسط در هر سال ۷ میلیارد تن 
دی اکسیدکربن به جو زمین اضافه می شود. این روند در نهایت منجر به افزایش گرمای زمین 
خواهد شد و افزایش گرما طی چند قرن آینده محسوس خواهد بود.البته نیوزلندی ها تنها 
عالقه مندان به موضوع گرمایش زمین نبوده اند، زیرا در همان زمان و در روز ۱۷ جوالی سال 
۱۹۱۲ یک نشریه استرالیایی به نام »بریدوود اسپچ« نیز مقاله ای مشابه در خصوص گرمایش 
زمین را به چاپ رساند.گویا پرداختن به مخاطرات گرمایش زمین و استفاده بی رویه انسان 
از سوخت های فسیلی از همان ابتدا مورد توجه بشــر و رسانه ها بوده است. البته نمی توان 
منکر این قضیه بود که پرداختن به این موضوع مهم به صورت جسته و گریخته صورت می 
گرفت؛ اما به هر حال توجه بســیاری را به خود جلب کرده بود.شاید توجه به گرمایش زمین 
حتی به زمان هایی قبل تر از زمان انتشار مقاله مربوط به ۱۰۶ سال پیش باز گردد، به گونه ای 
که »نیویورک تایمز« احتمال می دهد که شاید بتوان رد اولیه توجه به گرمایش زمین را در 

۱۸۵۰ میالدی یافت.
تحقق پیش بینی گرمایش زمین با مصرف ۵ میلیرد تنی زغال سنگ

بیش از ۱۰۰ سال اســت که مخاطرات چند جانبه سوخت های فســیلی و اهمیت راهبردی 
گرمایش زمین، مورد توجه بوده اســت؛ با این وجود شاهد هستیم که در سال ۲۰۱۶ حجمی 
بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن زغال سنگ مصرف شده اســت. از سوی دیگر در حال 
 حاضر زمین باالترین حجم دی اکســید کربن را روی خود تجربه می کند. چنین حجمی از 
دی اکسید کربن طی ۸۰۰ هزار سال گذشته، بی سابقه بوده  است.تجمع آالینده ها در اتمسفر 

عامل مرگ بسیاری از انسان های کره زمین بوده و نرخ مرگ و میر ناشی از وجود آالینده ها به 
مرز هشدار دهنده ای رسیده است. گرمایش زمین همچنین باعث باال آمدن آب دریاها شده 
و آتش سوزی های گسترده در نقاط مختلف کره زمین را موجب شده است. حتی تحقیقات 
اخیر از تاثیر گرمایش زمین بر کاهش عملکرد مغز صحبت به میان می آورند.گرچه در برخی از  
کشورها به دلیل جدی شدن مخاطرات تولید بی رویه سوخت های فسیلی، شاهد کاهش تولید 
آن هستیم؛ با این وجود کشورهای مختلف همچنان به سوزاندن مواد مختلفی که گرمایش 

زمین را در پی دارد ادامه می دهند.

پیش بینی گرمایش زمین در روزنامه ای که 100 سال پیش چاپ شد!
نجوم

با دریافت سیگنال وای فای؛
برچسبی که اشیای عادی را هوشمند می کند

گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو، سیستمی ابداع کرده اند که شامل 
برچسب های ارزان قیمتی است که می توان آنها را به اشیای غیرالکترونیکی چسباند؛ 
به این ترتیب اشیای هوشمند می شــوند. این برچسب ها شامل الگوهایی از فویل 
مسی هستند که روی الیه ای انعطاف پذیر و مانند کاغذ چاپ می شوند. برچسب های 
مذکور هیچ گونه باتری، میکرو تراشه یا اجزای الکترونیک اضافی ندارند. هر برچسب 
سیگنال های رادیویی یک روتر وای فای را به شیوه ای یگانه منعکس می کند. یک 
دریافت کننده وای فــای )مانند نمونه ای که در موبایل به کار می رود(، ســیگنال 
های منعکس شده را دریافت می کند. اگر کاربر انگشتش را روی برچسب بگذارد، 

انعکاس سیگنال های  آن را به طور 
موقت مختل می کنــد. در این 
وضعیت دریافت کننده اختالل 
را ردیابی کــرده و بــه موبایل، 
 رایانه یا هر دستگاه الکترونیکی

 پیامی می فرســتد تا اقداماتی را 
انجام دهد. 

برخالف یافته های قبلی و در خارج از منظومه شمسی؛
وجود تعداد زیادی سیاره پر آب تایید شد

در حالی که پیش از این تصور می شد، تعداد سیاره های خارج از منظومه شمسی 
که در آنها مقدار زیادی آب وجود دارد، چندان زیاد نیست؛ یافته های جدید عکس 
این مطلب را نشان می دهد. در ۳5 درصد از سیاره هایی که در منظومه هایی خارج 
از منظومه شمسی قرار دارند و ابعاد آنها دو تا چهار برابر کره زمین است، مقدار قابل 
توجهی آب وجود دارد. یافته های »تلسکوپ فضایی کپلر« که در ناسا مورد تحلیل 
و بررسی قرار گرفته، نشان می دهد که حداکثر نیمی از این سیارات را آب تشکیل 
می دهد. این در حالی است که پیش از این ارقام یادشده بسیار کمتر و پایین تر تصور 
می شد. وجود آب در سیارات مختلف رمز اصلی شــکل گیری حیات در آنهاست؛ 
زیرا بدون وجود آب هیچ موجود زنده ای امکان زندگی پیدا نمی کند. اما باید توجه 
داشت که وجود این میزان آب در سیارات یادشــده لزوما به معنای احتمال وجود 
حیات در آنها نیست؛ زیرا فقدان جو در سیارات یادشده و تغییر شدید دمای هوا در 
این سیارات در روز و شب باعث می شود آنها به طور مرتب به جهنم هایی سوزان و 
سپس یخچال هایی بسیار سرد مبدل شوند. محققان محیط سیارات یادشده را در روز 
به یک بخارپز تحت فشار تشبیه می کنند که ممکن است دمای آنها به 2۰۰ و حتی 
5۰۰ درجه سانتی گراد برسد. در چنین دمایی سطح سیارات یادشده پر از بخارآب 

سوزان می شود که شانس زنده ماندن را از هر جنبنده ای سلب می کند.

آبیاری باغچه  خود را به این گجت بسپارید
شــرکت Elgato ، گجتی برای آبیاری باغچه طراحی کرده که می تواند به دریچه 

شلنگ متصل شده و برنامه آبیاری آن را تنظیم کند.
 در این گجت مخصوص باغ، سنسورهایی به کار رفته است که می توان آب و مصرف 
آن را با صدا یا به صورت لمسی کنترل کرد.  البته برای کنترل مصرف بهینه آب باید 
ابتدا میزان مصرف آب و زمان آن را تنظیم کرد. همچنین این گجت دارای یک تایمر 
 یکپارچه است که می تواند تنظیم کند که قبل از خاموش شدن دستگاه،زمین آبیاری

 شود.
 برای اجرای این کار، برنامه آن را روی گوشی هوشــمند خود با سیستم عامل اپل 
نصب کنید تا بتوانید از راه دور و حتی در تعطیالت و ســفرها نیز باغ را آبیاری و از 
خشک شدن آن جلوگیری کنید. البته این دستگاه با محصوالت دیگر اپل مانند  آی  
پد، آیفون و دستیار صوتی سیری نیز قابل تنظیم و کنترل است. ین گجت آبیاری 
باغ از طریق بلوتوث به تلفن همراه متصل می شود و میزان مصرف آب را به سهولت 
محاسبه می کند. افزون بر این، در نمودارهایی میزان مصرف آب و صرفه جویی در آن 
به نمایش درمی آید. بنابراین در ساعاتی که ساعات اوج مصرف و گرما بوده، می توانید 
میزان مصرف آب به گونه ای تنظیم کنید که آبیاری به ســاعات خنک تر شــب که 

میزان تبخیر آب را کمتر می کند موکول شود.
 قیمت این گجت در بازار ۱۰۰ دالر است.

  عکس روز

مسواکی با قابلیت فیلمبرداری زنده از داخل دهان و دندان
کمپانی ONVI با ارائه مسواک جدیدی به نام Prophix، که دارای یک دوربین فیلم برداری 

داخلی ست به شما امکان میدهد تا بتوانید تمام قسمت های دهانتان را به راحتی ببینید.

خبر

پیش بینی حضور ۵۰۰ استارت آپ

در ایستگاه نوآوری شریف 
فاز اول ایستگاه »نوآوری شریف« به عنوان محلی برای استقرار 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپی با حضور معاون علمی و 
فناوری افتتاح شد. »محمدمعید ملک زاده« سرپرست ایستگاه 
نوآوری شریف با بیان اینکه این محل ۴۰ هزار مترمربع زیربنا 
دارد، گفت: پیش بینی شده که 5۰۰ استارت آپ و شرکت در 
این ایستگاه مستقر شوند. وی با اشاره به بخش ها و حوزه های 
فعالیت ایستگاه نوآوری شریف اظهار داشت: نانو، زیست فناوری، 
آب، انرژی و محیط زیســت، خدمات شــهری، حمل و نقل، 
ســالمت، فناوری اطالعات از بخش ها و حــوزه های فعالیت 

شرکت ها و استارت آپ ها در ایستگاه نوآوری شریف هستند.

توسط مخترع ایرانی؛

طراحی صندلی هوشمند ارگونومیک 
یک مخترع ایرانی موفق به طراحی »صندلی ارگونومیک« شد که 
به صورت هوشمند با وضعیت بدن تغییر پیدا می کند.  عدم وجود 
استانداردهای الزم در صندلی های موجود و عدم تناسب با قامت 
و فرم بدن منجــر به بروز عادات غلط و ناهنجاری های ســاختار 
اسکلتی عضالنی می شــود. این صندلی ارگونومیکی هوشمند 
به لحاظ تکنولوژی به کار رفته و طراحــی منحصر به فرد خود،  
به صورت کامال خودکار و هوشمند، قابلیت های متعددی دارد.

پیشگیری از عارضه های ستون فقرات، پیشــگیری از دردهای 
ناحیه گردن و شانه، ایجاد گردش خون موثر و مناسب، شناسایی 
وضعیت نامناسب بدن کاربر و اعالم هشدار صوتی جهت اصالح 
وضعیت موجود، از ویژگی های این صندلی محسوب می شود. از 
دیگر مزیت های این صندلی ارگونومیکی، تنظیم هوشمند ارتفاع 
دسته صندلی متناسب با اهرم های بازویی کاربر،تنظیم هوشمند 
ناحیه حمایتی پشت گردن، مجهز به سنسورهای مختلف جهت 
آنالیز وضعیت بدن کاربر و اعالم هشدارهای الزم است. این طرح 
توسط »بابک عظیمی ثانوی« در فستیوال نوآوری های صنعت 
تجهیزات ورزشی و توانبخشی توسط فن بازار ملی ایران، ارائه شد.

هوش مصنوعی تا ۱۰سال 
دیگر مشاغل را تسخیر می کند

نتایج یک بررسی علمی نشان می دهد تا سال 2۰2۸ در اکثریت 
مشــاغل موجود در جهان به طور گسترده از هوش مصنوعی و 

فناوری های مرتبط با آن استفاده خواهد شد.
بر اساس پژوهشی که از طریق گفت وگو با صاحبان مشاغل برتر 
در کشورهای توسعه یافته جهان صورت گرفته، یک سوم از این 
افراد گفته اند تردیدی ندارند که »هوش مصنوعی« تا ۱۰ سال 
دیگر به بازیگری عمده در حوزه کسب و کار مبدل می شود. بر 
همین اساس شرکت های تجاری باید تالش کنند تا فرآیندهای 
خود را بر مبنای راه حل های جدید و دســتاوردهای شــگرف 

دنیای فناوری طراحی و خود را با آنها سازگار کنند.

اپل 25000 برنامه شرط بندی را از اپ استور حذف کرد
اپل 25 هزار اپلیکیشــن را از نســخه چینی فروشــگاه اپ اســتور حذف کرده است. 
 طبق گفته وزارت فناوری اطالعات، در اپ اســتور چین بیــش از ۱/۸ میلیون برنامه

 وجود دارد.
 در حالی که اپل هنوز حذف تعداد دقیق 25۰۰۰ اپلیکیش اپ اســتور را تایید نکرده 
اســت، اگر این تعداد واقعا حذف شــده باشــد، معادل با ۱/۴ درصد از کل برنامه های 
موجود در این فروشــگاه خواهد بود. غــول فناوری جهان گفته اســت که برنامه های 
شرط بندی در نســخه چینی App Store غیر قانونی هســتند و شرکت تالش کرده 
است که نســبت به این برنامه ها هشیار باشد و از فروشــگاه حذفشان کند. این 

در حالی است که ماه گذشــته کاربران چینی آیفون، مسیج های 
 اسپم های زیادی از سمت وب سایت های کازینوی آنالین دریافت 

می کردند.

فناوری
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سبک زندگی

اگر شبکه های اجتماعی را کنار بگذاریم چه اتفاقی برای مان می افتد؟

3 راه کلی برای ایجاد رابطه 
مثبت میان والدین با فرزندان

میلیاردها پــدر و مادر در سراســر جهان وجود 
دارند؛ اما هر پدر و مادری دارای عقاید مختلفی در 
مورد انجام کارهاست ، گزارش های اجتماعی و 
روانشناختی بسیاری وجود دارد که تاثیر جمعیت 
های خانوادگی را بر فرهنگ و اقتصاد نشان می 
دهد همچنین بســیاری از دســتورالعمل های 
مکتوبی وجود دارند ،که هدف آنها تنظیم قوانین 

برای پرورش فرزند است. 
چگونه والدین در مواجهه با چالــش ها پایدار و 
سازگار باشند؟ این سوال را از خودتان بپرسید:چه 
چیزی والدینی ایده آل را می ســازد؟حتی اگر 
پدر و مادر راه هــای مختلفی را انجــام دهند، 
پاسخ تقریبا یکسان است: عشق بی قید و شرط، 
یک نقش مثبت مشــاور، پرورش کــودکان به 
طور مســتقل،  ارتباط والدین بــا فرزندان. در 
جامعه امروز، اکثریت والدین این مبانی اساسی 
را فراموش می کننــد و با راه هــای پیچیدگی 
والدینی خود اشــتباه می گیرند، مانند:کاهش 
نظارت در محیط خانه ؛پدر و مادر روی کارهای 
کودکشــان ســرپوش می گذارند و آنهــا را در 
موقعیت هــای منفی نجات مــی دهند. والدین 
سختگیر، دســتورالعمل ها را بلند می گویند و 
کنترل می کننــد ، اکثر والدین از مکان عشــق 
می آیند، امــا ویژگی های شــخصیتی و ناامنی 
آنها، اغلب رفتارشان را تحت تاثیر قرار می دهد 
بنابراین چگونه می توان یک رابطه مثبت با فرزند 
خود را تضمین کرد، در حالی که اجازه داده نمی 
شود که ویژگی های شخصی بروز داده شوند. یکی 
از دغدغه های والدین که بســیار مهم و کلیدی 
می باشد داشــتن ارتباط قوی و موثر با فرزندان 

خود است.
 در این مطلب شــما را با روش های کلی و مهم 
برای به دســت آوردن مهارت ارتباط مناسب و 

موثر با فرزندان آشنا خواهیم کرد.
1. اجازه دهید فرزند شکست بخورد

به همان انــدازه که این جمله ترســناک به نظر 
می رسد، شکست به کودکتان درس می آموزد. 
راهنمایی و مشاوره دهید، اما کنترل شان نکنید. 
کودکان بایــد بتوانند تصمیمات خودشــان را 
اتخاذ کنند، که یک مهارت ضروری برای آینده 
آنهاســت این، به رابطه و برقراری استقاللشان 

کمک خواهد کرد.
یک مثال برای این موضوع تکالیف منزل است، 
که در آن یا به پاســخ دادن به سواالت انجام می 
شود یا به طور مداوم به آنها برای تکمیل کارشان 
یاد آوری می کنید که نتیجه آزار دهنده خواهد 
بود.این، بــه تنهایی می توانــد تاثیر منفی روی 
رابطه شما داشته باشــد، هر دو طرف احساس 

خشم و ناآرامی می کنند.
2. زمان کافی

تلفن ها، تلویزیون ها، رایانه ها را خاموش کنید و 
برای صحبت کردن کنار هم بنشینید.زمان شام 
خوردن یک زمان عالی برای این کار اســت، اما 
همیشه به دلیل فعالیت و مشــاغل افراد امکان 

پذیر نیست.
 تقریبا در روز هر 15 دقیقــه برای صحبت های 
صمیمی وقت بگذارید. الزم نیســت که در مورد 
معنی زندگی صحبت کنیم، بلکه می تواند ساده 
باشد مثل اینکه بپرسید امروزت چگونه گذشت، 
یا برنامه آخر هفته را چید تمــام این مکالمات، 
خطوط ارتباطی را باز می کننــد، بچه ها نیاز به 
اطمینان دارند که والدین همیشه با هم صحبت 
می کنند، مهم نیســت که زندگی چقدر سخت 

باشد.
3. قوانین و مرزها را تنظیم کنید 

قوانین را از دوران کودکی وضــع کنید، والدین 
قوانینی مانند اینها وضع می کنند:»دست نزن، 
خیلی داغ اســت«، »برادرت را نــزن«، »روی 
دیوارها نقاشــی نکن«، »آن لباس را تن ســگ 
نکن«. این لیست بی پایان است، اما قوانین ناشی 
از عدم رعایت قوانین، دارای بیشترین اعتبار در 

رابطه والدین و فرزندان است. 
اگر تهدید برای عدم انجام یک قانون وجود داشته 
باشد، باید انجام شود اگر نه، کودکان احساس می 
کنند که می توانند قوانین را مجددا انجام ندهند 
و منجر به ناامنی می شودکه این به علت فقدان 
مرزهاست. مطالعات متعددی ثابت کرده اند که 
انسان نیاز به ساختار و قوانین دارد تا بتواند صعود 
کند و احساس امنیت کند، و به نوبه خود تعامل با 

فرزندان را بهتر می کند.
 والدیــن ابزارهایی برای پــرورش فرزندان خود 
دارند این جاده ممکن اســت پر از چاله باشــد، 
اما با پایه ای قوی، روابط خوب ،شــکل می گیرد 

و می ماند.

دارکوب ها را از درخت زندگی تان دور کنید!

پیشنهاد سردبیر:

 7ترفند تابستانی که سفر را 
برای تان آسان تر می کند

تابستان یکی از بهترین فصل های سال است. 
اگر هوا بیش از حد گرم نباشد، تقریبا می توان 
گفت بهترین فصل سال است. به این خاطر که 
طبیعت بسیار زیبا و سرسبز است و می توان از 
همه جاذبه های گردشــگری لذت برد. روزها 
طوالنی هستند و وقت کافی برای انجام کارهای 
زیادی وجود دارد.تابستان با اینکه بسیار جذاب 
است؛ اما مشکالتی هم به دنبال دارد. ساده ترین 
مســئله اعصاب خوردکن تابســتان، پشه ها و 
حشــراتی هســتند که جذب نور می شوند و 
نیش و صدای شــان واقعا آزاردهنده است.در 
همین راستا، برای اینکه مشکالت تابستان را 
بتوانید به سادگی و در خانه برطرف کنید از شما 
 دعوت می کنیم تا انتهای این مطلب با ما همراه

 باشید.
1- با ساخت عطرهای خانگی پشه ها را از 

محل فراری دهید
عطرهای مذکور هرگونه پشه و حشره را از شما 
دور می کنند. مزیت شان هم در این است که به 
ســادگی در خانه می توان آنها را ساخت. تمام 
وســایلی که برای این منظور نیاز دارید شامل 

موارد زیر است:
یک شیشه خالی و تمیز

نصف یک عدد لیموترش
۲ ساقه رزماری

شمع شناور یا  وارمر
ساقه های رزماری و برش لیمو را درون شیشه 
تمیز قرار دهید،کمی آب بــه آن بیفزایید.1۰ 
تا ۲۰ قطره از اســانس موردنظر را به آن اضافه 
کنید و شمع را روی آنها بگذارید.شمع را روشن 
کنید و با خیال راحت از خانه بدون پشه لذت 
ببرید.می توانیــد این ترکیــب را درون بطری 
بریزید )بــدون شــمع( و آن را روی بدن خود 
اسپری کنید و به دل جنگل یا لب ساحل بروید 
و مطمئن باشید هیچ حشــره و پشه ای سمت 

شما نخواهد آمد.
2- از بین بردن خارش جای گزیدگی پشه
خمیردندان بهترین پماد بــرای درمان فوری 
خارش جای نیش پشه است.برای از بین بردن 
خارش هــای آزاردهنده جای گزیدگی پشــه 
یک روش خانگی بســیار ســاده وجود دارد. 
فقط کافیســت مقداری خمیردنــدان را روی 
محــل گزیدگی بگذارید. خمیردندان ســبب 
تسکین یافتن پوست می شــود. البته پیش از 
 استفاده از این ترکیب بهتر است خمیردندان را 
 روی گوشــه ای از پوســت خــود بگذارید و 
 مطمئــن شــوید کــه بــه آن حساســیت

 ندارید.
3- دور کردن پشــه ها از نوشیدنی های 

شیرین
در روزهای گرم تابســتان هیچ چیزی به اندازه 
یک یخ دربهشت شیرین، نوشیدنی های خنک 
و تگری یا نوشــابه نمی تواند جگر آدم را حال 
بیاورد. اما یکی از مشکالت نوشیدن این مایعات 
در حیاط خانه، جنگل یا لب ساحل این است که 
انواع پشه و حشرات اطراف آنها چرخ می زنند.

برای محافظت کــردن از نوشــیدنی خود از 
دست پشه ها فقط کافیست قالب های کاغذی 
کاپ کیک را روی لیــوان بگذارید و نی را از آن 

عبور دهید. به همین سادگی!
۴- ثابت کردن تیوب در آب

یکی از رایج ترین تفریحات تابستان، آب بازی 
و شــناور بودن روی آب است. اما گاهی همین 
تفریح مهیج می تواند سبب ناراحتی شود زیرا 
یک ســوراخ کوچک می تواند فرد را درون آب 
فرو کند. برای این منظور فقط کافیست سوراخ 
را پیدا کرده و با استفاده از کاغذ یا چسب ضد 

حرارت با اتو آن را به تیوب بچسبانید.
۵- جلوگیری از پینه بستن کف پاها

این ترفنــد برای کســانی مفید اســت که از 
ســفرهای کمپینــگ لــذت می برنــد. برای 
محافظت از پاها در برابر راه پیمایی های طوالنی 
نوار چسب اسکاتلندی اطراف جاهای حساس 
پاهای خود ببندید و حرکــت کنید. مطمئن 

باشید دیگر پاها پینه نخواهند بست.
6- تهیه نوشیدنی خنک در عرض چند 

دقیقه
برای اینکه نوشیدنی های خود را در سریع ترین 
زمان ممکن خنک کنید و از نوشیدن آن لذت 
ببرید، نوشیدنی خود را درون یک سطل پر از 
آب یخ بریزید. دو قاشق غذاخوری نمک به آن 

بیفزایید و صبر کنید تا معجزه شود.
۷- جدا  کردن شــن ها از وسایل در کنار 

ساحل
وقتی لب دریا هستید، با اینکه صدای آب و شنا 
در دریا بسیار لذت بخش اســت اما شن هایی 
که به لباس می چســبند بســیار عــذاب آور 
خواهند بود. برای اینکه وقت خود را برای پاک 
 کردن این شن ها تلف نکنید، توصیه می کنیم 
 از ســبدها یــا زنبیل هــای توری اســتفاده

 کنید.

به دارکوب ها نگاه کنید، آنها اره برقی ندارند. مته 
همراه شان نیست اما تنه سخت ترین درخت ها 
را سوراخ می کنند و در دل شان النه خودشان را 
می سازند.دارکوب ها با ضربه های سریع، کوتاه اما 
پشت سر هم درخت ها را ســوراخ می کنند. آنها 
سردرد نمی گیرند، خسته نمی شوند، تا لحظه ای 
که موفق نشوند دست از کار نمی کشند، نه ناامید 
می شوند و نه پشــیمان. دارکوب ها به خودشان 

ایمان دارند.
در زندگی هر کدام از ما دارکوب هایی هســتند 
که با نــوک زدن های مکرر، با ســماجت و بدون 
آنکه خسته شــوند، به درون مان نفوذ می کنند 
 و النه شان را می ســازند.این دارکوب ها خسته

 نمی شوند، به کارشــان ایمان دارند و تا وقتی که 
پیروز نشــوند دســت از آن نوک زدن های مکرر 
برنمی دارند. سردرد نمی گیرند، کالفه نمی شود 
اما ما را کالفه می کنند!دارکوب های طبیعت اگر 
النه می ســازند و زندگی تازه ای خلق می کنند، 
دارکوب های زندگی فقط یک حفره ســیاه خلق 
می کنند، توی دل آدم را خالــی می کنند و بعد 
می روند سراغ درخت زندگی یک نفر دیگر و خلق 
یک حفره دیگر!این همه بــه روان آدم های دیگر 
نوک نزنیم، نیش نزنیم، درون درخت زندگی آدم 
ها حفره ســیاه خلق نکنیم. ایمان آنها را ندزدیم. 
بگذاریم شــادمان زنده بمانند، زندگی کنند. ما 

دارکوب نیستیم، انسانیم!

دارکوب ها را از درخت زندگی تان دور کنید!

برای همه ما لحظــات زیادی در زندگــی بوده که 
متوقف شــده ایم و با تعجب از خود پرسیده ایم: من 
چه کسی هستم؟! و دیگر نخواســته ایم که صدای 
درون مان را که از خود واقعی مان برمی آید نشنیده 
بگیریم. زندگی همیشــه یک جور پیش نمی رود. 
گاهی فراز و نشــیب ها تلنگری به مــا می زنند که 
باید دنبال رویاهای مان برویم، جدی و با اراده! شما 
احســاس می کنید همان آدم همیشــگی هستید 
و همان اعتمــاد به نفس ضعیف قبلــی را دارید اما 
این اعتماد به نفس شــما نیســت که اطرافیان تان 
می بینند، بلکه این پیگیری و پشــتکار شماست که 
دیده می شــود. اعتماد به نفس با موفقیت به دست 
می آید اما پشتکار وقتی اســت که غرور و تنبلی را 
از خود دور می کنید، اهمیتی بــه قضاوت دیگران 

نمی دهید و سختکوش می شوید. شما هر کاری که 
الزم است برای رسیدن به رویای تان انجام می دهید، 
حتی اگر مسخره باشد و همین است که شما را قوی 
جلوه می دهد. پشتکار را از خود دور نکنید؛ اعتماد 
به نفس بعدا خودش خواهد آمد! شما باید رویای تان 
را مانند ستاره  بزرگ و درخشانی در انتهای آسمان 
نخواهید دید، بلکه مانند ســیبی می شود که روی 
شــاخه ای از درخت نشســته و فقط کافیست شما 

دست تان را بلند کنید و سیب را بچینید. 
همان قدم های کوچک اما مستمری که برمی دارید 
شــما را به جایی که الزم است می رســانند. رویای 
بزرگ شما درست زمانی که با جدیت به سمتش قدم 
برمی دارید، دســت یافتنی می شود چون در مسیر 

پیشرفت قرار گرفته اید.

رویاهایتان را با تمام وجود دنبال کنید

راهکار

گلریز برهمند 

این روزها شــبکه های اجتماعی جایگاه ویژه ای در 
زندگی ما پیــدا کرده اند و کمتر کســی را می توان 
پیدا کرد که عضو این شــبکه ها نباشد. روزانه زمان 
قابل توجهی را صرف این شــبکه ها می کنیم و حاال 
حتی به سختی به یاد می آوریم قبل از به وجود آمدن 
آن ها چطور زندگی می کردیم و وقت می گذراندیم. 
بسیاری از ما به نوعی به این شبکه ها اعتیاد پیدا کرده 
ایم و نمی توانیم روزمان را بدون آن ها شــب کنیم؛ 
اما می خواهیم ببینیم اگر روزی شبکه های را کنار 

بگذاریم حقیقتاً چه اتفاقی برای مان خواهد افتاد.
 کارهای بیشــتری را انجام مــی دهید و

 سریع تر کار می کنید
وقتی فکرتان درگیر گوشی  نباشد، بازدهی شما بسیار 
بیشتر خواهد شد. شبکه های اجتماعی دائما حواس 
ما را به خود پرت می کنند. وقتی در میانه کارتان دائما 
این شبکه ها را چک می کنید، در واقع چند کار را به 
طور همزمان انجام می دهید و همین مسئله باعث می 
شود با سرعتی کمتر و کیفیتی پایین تر کارهای خود 
را انجام دهید. تحقیقات نشــان می دهد این مسئله 

به میزان ۴۰ درصد از بازدهی شخص کم می کند.
خالقیت شما شکوفا می شود

اگر احساس می کنید چشــمه خالقیت تان خشک 
شده، شاید الزم باشــد در اســتفاده از شبکه های 
اجتماعی تجدید نظر کنید. برای داشــتن یک قوه 
تخیل قوی باید گهگاه به ذهن خود استراحت دهید 
و خود را مشــغول چیز دیگری غیر از شــبکه های 
اجتماعی کنید. وقتــی فکر این شــبکه ها در پس 
ذهن تان وجود دارد و شــما را وسوســه می کند تا 
سراغ شان بروید، این مسئله مخل خالقیت شما می 
شود. اگر از شبکه های اجتماعی دست بکشید، خود 
را از نوتفیکیشــن های مزاحم خالص می کنید و به 

خالقیت خود اجازه شکوفایی می دهید.
اضطراب کمتری خواهید داشت  

از آنجایی که دسترسی به شــبکه های اجتماعی در 
هر زمان و مکانی آسان شده است، اغلب احساس می 
کنیم باید هر روز و هر ساعت به همه خبرها و پست 
های این شبکه ها توجه داشته باشیم. این فکر آگاهی 

دائمی از آنچه که در فضای اینترنت می گذرد، منجر 
به افزایش تولید کورتیزول یا همان هورمون اضطراب 
در بدن می شود. این افزایش اضطراب می تواند اثرات 
مخرب زیادی بر مغز داشته باشد، مثل تضعیف حافظه 
و افزایش احتمال ابتال به افســردگی. دوری از شبکه 
های اجتماعــی، احتمال افزایش ســطح کورتیزول 
را کمتر می کنــد و در نتیجه آرام تــر و متمرکزتر 

خواهید شد.
 اعتماد به نفس تان بیشتر می شود

ما اغلب تمایل داریم تنها بخش های شــاد و هیجان 
انگیــز زندگی مان را در شــبکه هــای اجتماعی به 
اشتراک بگذاریم و به دیگران نشان دهیم. شاید این 
کار بی ضرر به نظر برسد اما وقتی دیگران را تنها در 
بهترین شرایط زندگی شــان می بینیم، به سادگی 
درگیر مقایســه خود با آن ها می شویم. این گرایش 
به مقایسه منفی خود با کسانی که آن ها را باالتر می 
دانیم را روان شناسان اصطالحا »مقایسه اجتماعی 
پایین به باال« می گویند. مثال تصور کنید که شــما 
برخالف میل تان نمی توانید بچه دار شوید. در حالت 
عادی کسی به شــما نمی گوید »ببین چه بچه فوق 
العاده ای دارم!« یا چیزی شبیه این. اما در شبکه های 
اجتماعی چنین چنین احساســی به وجود می آید، 
چون برای مخاطب های زیادی پســت می گذاریم. 

تحقیقات نشان می دهد کسانی که بیشتر از سایرین 
از این شبکه ها استفاده می کنند، بیشتر درگیر این 
مقایسه ی اجتماعی می شوند و این مسئله احتمال 
ابتال به افسردگی را باال می برد. کنار گذاشتن شبکه 
های اجتماعی به مقابله با این میزان مقایسه اجتماعی 
کمک می کند و در نهایت احساس شادی و اعتماد به 

نفس بیشتری خواهید داشت.
 خواب بیشتری خواهید داشت

حتما تجربه آن را داشته اید که قبل از خواب تصمیم 
می گیرید نگاه مختصری به شــبکه های اجتماعی 
بیندازید اما ناگهان بــه خودتان می آیید و می بینید 
ســاعت ها مشــغول الیک کردن و کامنت گذاشتن 
و گشــت زدن در صفحه های مختلف بوده اید. این 
کار تبدیل به یکی از عادت های شــبانه بســیاری از 
افراد شــده و آن ها اغلب یک تا دو ســاعت در تخت 
مشغول چک کردن این شــبکه ها می شوند. اما باید 
بدانید که اگر هر روز ایــن کار را انجام می دهید، 15 
ساعت در هفته را تنها صرف شــبکه های اجتماعی 
می کنید. شــما چنین زمانی را نه صرف کاری مثل 
بیرون رفتن با دوستان، بلکه تنها صرف تماشای چند 
عکس و فیلم و کامنت گذاشتن برای آن ها کرده اید. 
وقتی این شــبکه ها را کنار می گذارید، در واقع یک 
کار اضافی را از اولویت هایتان حذف می کنید. اگر می 

خواهید در زمان خواب فعالیت آرامش بخشی انجام 
دهید، استفاده از وسایل الکترونیکی را فراموش کنید 
و کارهای مثل مطالعه کتاب یا برنامه ریزی برای روز 
بعد را امتحان کنید که آرامش بخش تر هســتند اما 

زمان کمتری می برند.
 ارتباطات رو در روی شما تقویت خواهد شد

شکی نیست که شبکه های اجتماعی می تواند روش 
خوبی برای حفظ ارتباط با دوستان قدیمی یا اعضای 
دور خانواده باشد، اما ترک این شــبکه ها می تواند 
مزایای فوق العاده ای برای روابط واقعی تان داشــته 
باشد. روابط میان فردی رو در رو معموال بسیار قوی 
تر از روابط صرفا مجازی هســتند و دوری از شبکه 
های اجتماعی شما را مجبور می کند روی ارتباطات 
دنیای واقعی تمرکز کنید. کنار گذاشتن شبکه های 
اجتماعی و صرف زمان بیشتر برای ارتباطات رو در رو 
به روابط عاطفی شما کمک می کند. این روابط یکی 
از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در ســالمت جسمی و 

روحی ما هستند.
به چیزهای بیشتری در مورد خودتان پی   

می برید
وقتی دست از دنبال کردن نظرات دیگران در شبکه 
های اجتماعی بکشید، احتماال بیشتر متوجه خواهید 
شد چه چیزهایی برای شما و نه دیگران هیجان آور 
است. در این حالت دیگر به دنبال آن نیستید تا مثال 
با پست گذاشتن درباره همان رستورانی که دیگران 
رفته اند توجه و بازخورد آن ها را دریافت کنید. این 
 نیاز به شــبیه بودن از نظر دیگران در شــما از بین

 می رود و شروع به کشف خودتان می کنید.
مهارت هــای تصمیم گیری تــان تقویت 

می شود
این روزها عقاید بسیاری از افراد تحت تاثیر مطالبی 
قرار دارد که در شبکه های اجتماعی می بینند. طبق 
تحقیقات، بخش قابل توجهی از کاربران، اخبار را تنها 
از شــبکه اجتماعی ای که عضو آن هستند پیگیری 
می کنند. بسیاری از تصمیماتی که افراد می گیرند 
نه حاصل تفکر خودشان، بلکه ناشی از آگاهی جمعی 
است. استفاده از این شــبکه ها را کنار بگذارید تا یاد 
بگیرید که چطور بیشتر فکر کنید و در تصمیم گیری 

ها و انتخاب هایتان استقالل داشته باشید.

آرامش در سایه خاموشی فضای مجازی

چطور نرم کننده لباس خانگی درست کنیم؟
اگرچه نرم کننده های لباس در رایحه های مختلف و حتی بدون بو، برای افراد دارای آلرژی در بازار موجود 
است، اما اگر به دنبال مواد طبیعی و صرفه اقتصادی هستید و بخواهید خود در خانه نرم کننده لباس تهیه 
کنید،کار چندان سختی نیست. می توانید از سرکه سفید شروع کنید و آن را با یک لیتر آب و یک قاشق 
جوش شیرین مخلوط نمایید.زمانی که این ســه جز به خوبی مخلوط شدند، آماده استفاده است.سرکه 
همچنین به عنوان پاک کننده قوی لکه عمل می کند و همچنین بو را از بین می برد. بنابراین می توانید 
آن را به لباس هایی نیز اضافه کنید که می خواهید آن ها را بشوید که قهوه، و یا لکه های عرق دارند آن را 
1۰ دقیقه قبل از شستن خیس کنید بعد در ماشین لباس شویی به طور طبیعی بشویید. به این ترکیب می 

توانید نمک دریا نیز اضافه نمایید،وقتی همه چیز خوب ترکیب شد، نرم کننده آماده است. 

با گل های کم نور به محیط زندگی تان رنگ ببخشید
اگر در آپارتمانی کوچک با پنجره های محدود زندگی می کنید، گل  هــای آپارتمانی کم نور می توانند نمای 
تازه ای به منزل  شما ببخشند. نگهداری از گیاهان در فضای کوچک، کار ســختی به نظر می رسد، اما کافی 
است گل  های آپارتمانی کم نور را بشناسید تا بتوانید از آن ها در دکوراسیون منزل خود استفاده کرده و انرژی 
طبیعت را محیط زندگی خود بازگردانید. گل هایی مانند پوتوس و زاموفیلیا که نســبت به سایر گیاهان نیاز 
کمتری به نور داشته و خود را با شرایط آپارتمان وفق می دهند. از گل  های آپارتمانی کم نور می توان در دفتر 
کار، البی، هتل، پاساژ و فرودگاه ها نیز استفاده کرد. پتوس، آگلونما، بامبو و... از جمله گیاهانی هستند که می 
توانید آنها را در هر نقطه مورد نیاز از منزل استفاده نمایید. استفاده از این گیاهان به علت داشتن نیا ز آبی پایین 

می تواند گزینه مناسبی برای استفاد از محل های کم رفت و آمد و دفترهای تجاری باشد.

روان شناسی

ترفند



سالمت
زل

من
کافه 

 مواد الزم:
سیروپ فندق : 2 قاشــق چای خوری، خامه معمولی : 2 قاشق 

چای خوری، شــیر ســرد: نصف پیمانه، پودر هات چاکلت : یک قاشــق 
چای خوری، پودر کاکائو : یک قاشق چای خوری

طرز تهیه:
برای تهیه هات چاکلت فندقی ابتدا باید شــیر را داخل قهوه جوش ریخته و سپس پودر 

کاکائو و پودر هات چاکلت را به همراه خامه و شــکر به آن اضافــه کنید و خوب هم بزنید تا 
یکدست شود. اگر دستگاه قهوه ســاز دارید مخلوط را در قهوه ساز بریزید و جوش بیاورید در 

غیر این صورت قهوه جوش تان را روی حرارت مالیم گاز قرار دهید و مایه را هم 
بزنید تا خوب گرم شود. اکنون سیرپ فندق را کم کم به آن 

اضافه کنید و در همین حین هم بزنید تا جوش بیاید 
و آماده شود.هات چاکلت فندقی شما آماده 

است آن را درون فنجان های مورد نظر 
بریزیــد و روی آن را با پودر کاکائو 

و خامه اسپری تزیین کنید.

هات چاکلت فندقی

خواص درمانی هسته انبه؛ جادوگری بی همتا
انبه، میوه ای است که  با اصل و نسب دیرینه فواید بی نظیری را در خود جای داده است و این خواص حیرت انگیز را به نوعی به فرزند خود، هسته اش هم انتقال داده است. این میوه  از درمان آسم گرفته تا بیماری 
های  پوست و مو  را تضمین می کند.انبه سرشار از فواید دارویی و درمانی است و   همانند آووکادو، یکی از میوه هایی است که دور ریز ندارد.هسته انبه، جزو پر فایده ترین هسته ها به شمار می رود؛ مغز آن سرشار از 
مواد مغذی است. خوردن مغز هسته انبه برای درمان سرماخوردگی و اثرات آن مانند سرفه های شدید موثر است؛ از دیگر خواص این هسته جادویی، می توان به ضد انگل بودن آن اشاره کرد.این 
هسته پرخاصیت، از داروهای طبیعی موثر برای از بین بردن اسهال خونی و رفع استفراغ به شمار می رود؛  هسته انبه به هضم غذا کمک کرده و در تقویت دستگاه گوارش 
مفید است؛ همچنین به رفع بواسیر خونی کمک می کند. انبه همچنین هسته آن، دارای سطح باالیی از ویتامین C، پکتین و فیبر است که به کاهش سطح کلسترول 
خون کمک می کند؛ این میوه خوش طعم منبع غنی از پتاسیم بوده که برای تقسیمات سلولی و تنظیم مایعات بدن مفید است.مغز هسته های خشک شده  انبه را 
پودر کنید و مقداری از آن را کف دست  خود بریزید سپس مسواک تان را کمی مرطوب کرده و به پودر آغشته کنید؛  مطابق معمول مسواک بزنید تا دندان هایتان 
سفید و سالم شوند.مصرف انبه و قرار دادن قطعات آن روی پوست، به افراد کمک می کند تا منافذ پوستی بسته شود و باعث طراوت و زیبایی صورت خواهد شد؛  

ماسک انبه قابل استفاده برای هر نوع پوستی است و این میوه، منافذ مسدود را باز کرده و مانع از ایجاد جوش صورت می شود.

شی
ر با

طا
ع

تکنیک های ایجاد نظم 
و انضباط در کودکان

 میز:طرحی از محل هر یک از اشیای 
روی میز تهیه کنید. این نقشه را روی 
میز یا باالی میز به نحوی قرار دهید 

که کودک بداند هر یک از لوازم مورد نیاز خود را در کجا بیابد.
 کیف مدرسه:پوشه هایی برای نگهداری اوراق که براساس موضوع مجزا شده 

باشند، تهیه کنید. این پوشه ها را به نحوی انتخاب کنید که فضای کافی برای نگهداری صفحات داشته 
باشند،روی دفترچه ها برچسب بزنید و از رنگ های مختلف برای جلد آنها بر اساس موضوعات مختلف 
درسی و موضوعی استفاده کنید. برای نگهداری مداد، خودکار، پاک کن و … کیف کوچکی تهیه کنید و 
برای آن جیب های متعددی بدوزید و یااز انواع جامدادی های آماده استفاده کنید. برنامه هفتگی منظمی 
برای دورانداختن اوراق غیرضروری از کیف مدرسه تنظیم کنید تا کودکان بتوانند نظم موجود را حفظ 

کنند و ضمنا به راحتی به نوشته ها و اوراق ضروری شان دست یابند.
لباس ها:کمد لباس باید راحت و متناسب با قد کودک باشد،کشوها بایســتی به راحتی باز شوند و در 
دسترس باشند. در داخل کمد مانند محل اسباب بازی ها، می توان به کمک یک تصویر یا نقاشی، راهنمایی 
برای مشــخص کردن محل هریک از لباس ها تهیه کرد تا لباس ها به طور مرتب در کمد یا کشوها قرار 
گیرند. محل قرار گرفتن لباس های کثیف بایستی مناسب و در دسترس باشد. طرز قرار گرفتن لباس ها 

باید به نحوی باشد که به سهولت میسر و باعث تشویق کودک در رعایت محل قرار گرفتن آنها شود .

یادداشت های یک مشاور

در این روزهای پر آشوب که فشارهای اقتصادی بار گرانی را بر دوش خانواده های 
ایرانی تحمیل کرده است، آشفتگی و سرگردانی بیماران خاص برای تامین دارو 
حکایت تلخ این روزهای داروخانه های کشور اســت. نگرانی از نوسانات ارزی در 
میان بیماران خاص به دلیل وابستگی داروهای آنها به واردات بیشتر از همیشه شده 
و کمبود داروها در ماه های اخیر و گرانی چندین برابر آنها موجب شد تا این بیماران 
و خانواده های آنها برای تامین دارو و مایحتاج سالمتی حتی راه های سختی مانند 

مهاجرت از کشور را در پیش بگیرند.
 چندی پیش قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشــت، اعالم کرد که این وزارتخانه به 
دلیل کمبود نقدینگی، با کمبود دارو به خصوص برای بیماران خاص، مواجه است.

به گفته وی، ناپایداری منابع حوزه سالمت مشکالت زیادی برای وزارت بهداشت و 
بیمه ها ایجاد کرده و وزارت بهداشت به دلیل کمبود 

نقدینگی با کمبود برخی داروها به ویژه داروهای 
بیماران خاص مواجه است. در حالی که بسیاری 
از بیماران ناچار هستند داروهای کمیاب و گران 

خود را از دالالن و یا در داروخانه هــا به چندین برابر 
قیمت تهیه کنند،  مدیر نظارت بر امور داروی معاونت غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرده که به 

زودی سامانه ای برای دستیابی به داروهای کمیاب راه 
اندازی می شــود تا بیماران بتوانند به جای تماس با 
معاونت غذا و دارو با مراجعه و ثبت نام در این سامانه 
به محض موجودیت هر دارو به آنها از طریق پیامک و 

اینترنتی اطالع رسانی شود.
حسن جانثاری اظهار کرد: نمی توان با قاطعیت گفت که در یک تا دو ماه 

آینده وضعیت موجودی داروی بیماران خاص مثل وضعیت فعلی است؛ اما تمام 
هم و غم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تامین داروی این بیماران و داروهای 

اساسی و اصلی است.
 مدیر نظارت بر امور داروی معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: امروز وزارت بهداشــت به جای واردات داروهایی که مصرف نکردن آن به 
سالمتی فرد آسیبی نمی زند مثل مکمل ها، قرص های ویتامینی و قرص های که 
مشابه داخلی دارند، واردات داروهای خاص و داروهای که مشابه داخلی ندارد را در 

درجه اول اهمیت قرار داده است.
جانثاری با بیان اینکه کمبودهای احتمالی به طور مرتب رصد می شود، افزود: با 
تماس دائم با سازمان غذا و دارو ســعی می کنیم در اولین فرصت ممکن سهمیه 
استان را از طریق شــرکت های پخش به داروخانه ها اعالم کنیم و در دسترس 

بیماران قرار دهیم.
مدیر نظارت بر امور داروی معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
اضافه کرد: امروز نگرانی در حوزه ســوء اســتفاده برخی از ســودجویان و ایجاد 
 بازار ســیاه دارو نیســت زیرا هیچگاه در اصفهان، بازاری مشــابه ناصر خســرو 
نداشتیم.وی با بیان اینکه در این ماه شاهد کمبود 
داروهایی بودیم، گفت: تعداد تماس های مردم در 
این چند ماه بیشتر به دلیل کمبود داروهای 
برند است که مشابه داخلی آن وجود دارد 
با این وجــود اینگونه موارد نیز از ســوی 

معاونت غذا و دارو پیگیری می شود.
جانثاری خاطرنشان کرد: به زودی 
سامانه ای برای دســتیابی به 
داروهای کمیاب راه اندازی 
می شود تا بیماران بتوانند 
به جای تماس با معاونت 
غذا و دارو با مراجعه و 
ثبت نام در این سامانه 
به محض موجودیت 
هر دارو بــه آنها از 
پیامک  طریــق 
اینترنتــی  و 
ع  طــال ا

رســانی 
بــر  نظــارت  شــود.مدیر 

امــور داروی معاونــت غــذا و داروی اصفهــان 
افــزود: این ســامانه با توجــه به شــرایط کنونــی و پیش 

 بینی شــده بــرای آینــده و احتمــال کمبــود دارو، راه اندازی 
می شود.

 با قلدری بچه ها 
چه کنیم؟

اگر والد بچــه ای قلدر، رییــس مآب و بدقلق باشــید 
می فهمید تعامل با چنین کودکی چقدر ســخت است. 
کودک قلــدر نمی تواند ارتبــاط مفید و ســازنده ای با 
دیگران برقرار کند، دوســتانش را از دست می دهد و از 
نگاه بزرگ ترهــا هم بچه ای به نظر می رســد که خوب 
تربیت نشده است.با فرزندتان صحبت کنید، منظورمان 
نصیحت کردن نیســت بلکه وضعیت موجود را توضیح 
دهید و سعی کنید احساسات اطرافیان را برایش روشن 
کنید تا نسبت به آنها همدلی پیدا کند. جای قلدری را با 
رهبری عوض کنید. بچه ها نمی توانند بین رییس خشن 
بودن و رهبر و سازمان دهنده بودن مرزی قائل شوند. به 
او بگویید که رییس بازی، خشونت نشان دادن، زورگویی 
و مجبور کردن دیگران کار اشتباهی است؛ اما او می تواند 
با پرســیدن نظرات دیگران به یک راه حل خوب برسد 
که همه از آن راضی باشند و آن را انجام دهند. مثال اگر 
دوستانش می خواهند فوتبال بازی کنند و او دوست دارد 
شطرنج بازی کند، می تواند زمان را طوری مدیریت کند 
که به هر دو این بازی ها برسد.ادبیات درست را به کودک 
بیاموزید. گاهی کودکان قلدر به نظر می رســند چون 
نمی توانند خواسته شان را درست و محترمانه بیان کنند. 
فرزندتان را در فعالیت های گروهی شرکت دهید. کودکان 
امروز به خصوص اگر تک فرزند باشــند مستعد روحیه 
قلدری و رییس بازی هستند. فرزندتان را در رشته های 
ورزشــی، هنری یا مذهبی کــه کار گروهی می کنند 
ثبت نام کنید یا او را تشویق کنید کارهای خیریه جمعی 
انجام دهد و در صــورت مقاومت، خودتان هم در چنین 
فعالیت هایی مشارکت داشته باشید.رفتار خانواده تان را 
اصالح کنید؛ خیلی وقت ها کودکان قلدر می شوند چون 
در خانه قلدری می بینند. اگر در خانواده شما یک نفر به 
همه حکمرانی می کند یا فقط یک نفر است که دیگران 
باید از او تبعیت کنند، عجیب نیســت که فرزند شما در 
خارج از خانه این رفتار را تقلیــد کند.رفتارهای خوب 
کــودک را تقویت کنید؛ هر جا کودک بــه نظر دیگران 
احترام گذاشت یا توانست با دیگران همدلی کند، به نفع 
جمع از خواسته اش بگذرد یا با مشورت کارهایش را پیش 
ببرد، به او پاداش دهید. بهترین پــاداش، فراهم کردن 
فرصت بهره مندی از کارهایی است که به آنها عالقه دارد. 
مثال اگر عاشق شناست، به عنوان جایزه کار خوبش او را 
استخر ببرید یا در کالسی که دوست دارد ثبت نام کنید.

 چرایی افزایش ام.اس
 در شهرهای مدرن

یک متخصص مغز و اعصاب ضمن تشریح عومل 
بروز ام. اس و چهار فاکتور مستعد کننده بروز این 
بیماری،گفت: این بیماری در زنان دو تا سه برابر 
مردان اتفاق می افتد.دکتر سید مسعود نبوی با 
بیان اینکه بیماری ام. اس یک بیماری مغز و نخاع 
است که موجب التهاب و تخریب یک ماده به نام 
میلین و سلول ها و رشــته های اعصاب می شود، 
گفت: شیوع این بیماری در جوانی است و در سن 
20 تا 40 سالگی بروز می کند؛ البته این به معنای 
آن نیست که در کودکی یا پیری این بیماری رخ 
نمی دهد ولی اکثرا جوانان در معرض ابتال به این 
بیماری قرار می گیرند. در سنین کودکی 0/6 تا 2 
درصد احتمال شیوع این بیماری وجود دارد.وی 
ادمه داد: بیماری ام. اس زنان را دو تا سه برابر بیشتر 
از مردان درگیر می کند. ایــن موضوع یک علت 
ژنتیکی است و عامل وراثت در شیوع ام. اس نقش 
مهمی دارد. نبوی با بیان اینکه به جز سن و جنس 
در شیوع بیماری ام. اس، ریسک فاکتورهای دیگر 
در بروز این بیمار نیز نقش دارند، افزود: جغرافیا از 
دیگر عواملی است که در شیوع این بیماری نقش 
دارد. در مناطق خاص جغرافیایی هر چه از خط 
استوا دور شویم، در بعضی نقاط مرتبط یا سرد این 
بیماری وجود دارد. همچنین اگر به سمت قطب 
برویم یا به خط اســتوا نزدیک شویم، شیوع این 
بیماری کمتر است.این متخصص مغز و اعصاب در 
ادامه با بیان اینکه فاکتورهای محیطی از عواملی 
هستند که استعداد ابتال را بیشتر می کنند، گفت: 
تحقیقات نشان داده زنانی که تعداد زایمان های 
کمتری دارند یا زنانی که قرص های هورمونی و 
ضدبارداری در طوالنــی مدت مصرف می کنند، 
همچنین افرادی که در نوجوانی چاق هســتند، 
بیشتر مستعد ابتال به ام. اس می شوند.وی در ادامه 
با اشاره به چهار فاکتور مهم که بیشتر از هر عاملی 
این روزها در بروز ام اس مورد توجه است، افزود: 
نور آفتاب یکی از این چهار عامل است که بدون 
توجه به ویتامین دی آن، به نظر می رسد فاکتور 
محافظت کننده در برابر ام اس است و در مناطقی 
که آفتاب وجود دارد، استعداد ابتال به این بیماری 

کمتر است.

تلخ کامی به نام کمبود داروهای خاص؛

سامانه دستیابی به داروهای کمیاب در اصفهان راه اندازی می شود

عجیب به نظر می رسد؛ اما نحوه خانه داری می تواند خطر ابتال به انواع 
بیماری ها و چاقی را افزایش دهد.  مطالعات اخیر نشان داده است که 
مواد شیمیایی درون گرد وخاک منزل، اثر تخریبی بر غدد درون ریز 
دارند و درنتیجه گرد و خاک ممکن است سالمت متابولیک را مختل 
کرده و باعث تجمع چربی در بدن، به ویژه در کودکان شــود.مطالعه 
درباره چگونگی تاثیر باقی مانده های مواد شــیمیایی در گرد و غبار 
خانگی می تواند به شناسایی بیشــتر عوامل افزایش وزن و مشکالت 

جدی سالمت کمک کند.
گرد و غبار خانه، مواد آلوده را ذخیره و  بازتولید می کند

»گرد و غبار خانه« مخلوطی از ســلول های جدا شــده پوست، مو، 
باکتری هــا و گرد و غبار اســت که در آن بخش های بدن حشــرات 
مرده هم وجــود دارد.ذرات گــرد و خاک، فیبر هــای لباس و ذرات 
میکروســکوپیک پالســتیکی و رنگ هم در ایــن ترکیب محیطی 
یافت می شــود.خطر واقعی گرد و غبار خانه ممکن اســت محتوای 
آالینده و ترکیبات ســرطان زای آن باشد و می تواند به غدد درون ریز 
آسیب برساند.مهم نیست خانه تکانی چه قدر با دقت انجام می شود، 
گردوخاک می تواند در تاروپود فرش ها یا درز ها و شــکاف ها انباشته 

شود.
عجیب ترین دالیل در ابتال به سرطان خون

بد نیســت بدانید گرد و غبار که در طول سال ها در خانه مانده است، 
می تواند باقی مانده مواد سمی ممنوع را در خود نگه دارد.طبق نتایج 
یک مقاله منتشر شده در مجله شیمی و مهندسی، فتاالت به همراه 
بیس، شــایع ترین آلودگی مضر موجود در گرد و غبار هستند.طبق 
مطالعات انجام شــده اخیر، DEHP می تواند عملکرد هورمون ها را 
مختل کند و تحرک اســپرم را در مردان کاهش دهد.گرد و غبار نیز 
منبع اصلی قرار گرفتن انسان در معرض PBDE یا دی فنیل اتر پلی 
بروموئید است.PBDE ها در پیش گیرنده های شعله و محافظ پارچه 

یافت می شــوند و باعث آسیب رســاندن به غدد درون ریز می شوند؛ 
اگرچه PBDE ها ممنوع شده اند؛ اما هنوز هم در محیط زیست و در 
گرد و غبار خانگی وجود دارند.ترکیبات سمی در گرد و غبار می تواند 
از راه استنشاق، جذب از طریق پوســت  یا از طریق دهان وارد بدن 
شــوند؛ همان طور که می دانید گردوغبار همراه بــا مصرف غذا وارد 
بدن می شود.طبق مطالعه انجام شده توسط محققان دانشگاه دوک، 
سلول های چربی  گاهی در معرض گردوغبار خانگی قرار می گیرند و 
گردوخاک خانگی حاوی مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز 
هستند.تیم محققان معتقد است ماده تشکیل دهنده پیشگیرنده های 
شعله، دی بوتیل فتاالت و مواد آفت کش ها بیشترین تاثیر را بر تجمع 
چربی دارند.»هدر استپلتون« سرپرست تیم محققان اظهار کرد که 
یافته های اخیر نگرانی های مربوط به ســالمت انســان افزایش داده 
اســت؛  تنها ورود ۳ میکروگرم گرد و غبار به بدن سبب ایجاد عارضه 
چاقی می شود؛  این میزان بســیار کمتر از ۵0 میلی گرم گرد و غبار 

خانه است که کودکان روزانه در معرض جذب آن قرار دارند.
ارتباط  آلودگی های گرد و غبار با »لوسمی«

برخی از ترکیبات موجود در گرد و غبار، از عوامل خطر لوسمی 
هســتند؛ بنا بر گزارش گروه کاری محیط زیست، دی فنیل 

اتر پلی بروموئید های موجــود در گردوغبار به طور خاص 
در مطالعات حیوانی در ابتال بــه اختالل هورمون تروئید، 
یادگیری و اختالل در حافظه، نارســایی شنوایی، کاهش 
تعداد اســپرم و حتی ســرطان تاثیرگذار است.»تاد پی. 

وایتهد«، محقق محیط زیست در دانشگاه کالیفرنیا می گوید شواهدی 
قوی وجود دارد که نشــان می دهد ترکیبات موجود در گرد و غبار از 
عوامل خطرناک ابتال به لوسمی در کودکان هســتند.عالوه بر این، 
پروفسور مارشا ویلس-کاپ، از محققان دانشــگاه جان هاپکینز در 
مصاحبه با بلومبرگ تایید کرده اســت که طبق شواهد جمع آوری 

شــده، قرار گرفتن در معرض آالینده های گرد و غبار ممکن است به 
بیماری هایی مانند چاقی، آسم و اوتیسم منجر شود.

چگونه می توان کمتر در معــرض گرد و غبار خانگی قرار 
گرفت؟

کارشناسان، شستن دست ها و استفاده از دستگاه تصفیه کننده هوا با 
راندمان باال را توصیه کرده اند، همچنین باید استفاده از گردگیر های 
پوشیده شــده از »پر« اجتناب کنید.به گفته کارشناسان، آنها تنها 
گردوغبار منــزل را پراکنده می کنند؛  بــرای گردگیری منزل بهتر 
است از دســتمال ها و گردگیر های مرطوب استفاده کنید همچنین 
تا جایی که ممکن است برای کفپوش، ســرامیک یا چوب را به جای 
فرش انتخاب کنید؛ کارشناســان معتقدند که استفاده از جاروبرقی 
تنها حدود ۱0 درصد گرد و غبار پنهان شــده در البه الی فرش را از 
بین می برد.ســایر اقدامات مانند  تعویض ملحفه ها یک بار در هفته، 
تمیز کردن کف و کمد پوشــاک یا جعبه ها هم از دیگر اقدامات برای 
کاهش گرد غبار منزل و عوارض بعد 

از آن است.

بال هایی عجیبی که گرد و خاک خانه، سرتان می آورد

 عجیب ترین دالیل ابتال به سرطان

پریسا سعادت
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یادداشت

 هر ســال پایان ماه مردادکه می شود دلشوره شگفتی در من باال 
می گیرد. دلشوره ای نه از جنس همیشگی ها؛ دلشوره ای متفاوت 
و عمیق! هرســال این موقع تقویم عمرم را مرورمی کنم و با خود 
می اندیشم که امسال هم یک سال به عمرم افزون شد، لیکن چقدر 
از عمر و فرصت های زندگیم را به درستی استفاده کرده ام و چقدر 
را به باد فنا سپرده ام! می اندیشم که چقدر فرصت دارم و اصال چه 
کار مهمی می خواهم انجام دهم؟ گرچه تردید ندارم که ما انسان ها 
برای انجام کار مهم و ماموریتی خاص به دنیا آمده ایم. حس می 
کنم همه ما جزئی از یک کاروان بزرگ هستیم که در کنار هم جلو 
می رویم.انگار زندگی فردی مــا در یک کالن روایت معنا پیدا می 
کند؛ در زندگی جمعی کاروان بشری. ما در این دنیا تنها زندگی 
فردی خودمان را زیست نمی کنیم؛بلکه به عنوان سلولی از پیکر 
بشر تالش می کنیم. شاید به خاطر همین حس است که این روزها 
بیش از هر وقت دیگری در میان آدم ها خویشاوند می یابم و حتی 
با آن هایی که هیچ اشتراکی ندارم، احساس نزدیکی می کنم. انگار 
هر کدام از ما مامور شده ایم قسمتی از زندگی بشر را زیست کنیم. 
این روزها، وقتی آدمی را می بینم که نگاه و سبک زندگی متفاوتی 
دارد، با خودم می گویم گویا ماموریِت گونه دیگری از زیســتن به 
عهده او گذاشته شده و انگار من و او که در ظاهر هیچ نقطه اشتراکی 
نداریم، هر دو در متن یک روایت بزرگ تر نفس می کشیم. همین 
تجربه بی مرزی است که بی قراری را قابل تحمل می کند. خب اینکه 
خیلی آرام بخش است، اما این دلشوره و این گرفتگی دل، مختص 
روزهای آخر مردادماه، از کجا می آید؟ شاید این همه اضطراب از 
دِل ارزیابی زندگی گذشته بیرون بیاید یا شاید از ابهام پیش رو! 
شاید هم بابت اینکه نمی دانم میان این همه کار مهم، کدام را باید 
انجام دهم و چقدر مهلت دارم؟ وگرنه بیشــتر وقت ها، آگاهی از 
زمان همراه است با احساس حسرت: »سوگند به زمان که آدمی در 
خسران است.« انگار همیشه این »زمان-آگاهی« با وحشت همراه 
اســت.  می دانم که فرصت برای همه ما در این دنیا کم است؛ آن 
قدر کم که نباید به زخم هایی که مثل خوره به جان آدم می افتد، 
مجال داد. اما هنوز نگرانم بابت این که درست نفهمیده باشم در این 
زمان پیش رو چه کار باید کرد؟ شاید هم این پرسش از اساس ایراد 
دارد! من به دنیا نیامدم که »فلک را سقف بشکافم«، دیگر این قدر 
از سال های اوج جوانی فاصله گرفته ام که بدانم کمال طلبی مفرط، 
دشمن لذت بردن از زندگی است. با اینکه دقیقا نمی دانم که چرا به 
دنیا آمده ام و قرار است چه کار کنم؟ ولی همین قدر می فهمم که 
زندگی تنها چیز قطعی و البته متزلزلی است که دارم . به هرحال، 
حاال که اینجایم، باید به اندازه یک نفر از کاروان سرگشته بشری 
زندگی کنم و جلو بروم. وقتی زاده شدم، دنیا پر از راز بود؛ وقتی از 
دنیا بروم نیز دنیا پر از راز خواهد بود، حتی شاید بیش از اول. وقتی 
آمدم ذره ای به جهان وارد شد و چون بروم نیز گویا ذره ای پراکنده 
شده اســت. به قول حکیم »عمر خیام نیشابوری«:  آمد شدن تو 

اندرین عالم چیست/ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد! 
سهم من از دنیا، شــاید چون و چرا کردن و پرسیدن در سطح و 
مشغول شــدن و دل دادن به زندگی در عمق باشد. در سال های 
اخیر فهمیدم صلح و آشــتی با خود، مقدس ترین کاری اســت 
که آدم می تواند در حق خودش و جهان انجــام دهد. حاال دارم 
نهایت تالشم را می کنم که با قســمت هایی از وجودم که عمری 
نادیده گرفتمشــان، آشــتی کنم؛ از جمله با همین دلشــوره 
روزهای آخر مرداد که نمی دانم ریشه اش در ترس از مرگ است 
که در عمیق ترین الیه هــای جانم خاک می خورد، یا حســرت 
زندگی رفته، یا حال مبارکی که نویــد »عبور« می دهد؟ عبور از 
 فصلی که به تمامی نشــناختمش به ســوی فصلی تازه که هیچ 

نمی شناسمش .

گاهی به پشت سر نگاه کن!

سارا احراری

جنگلی شناور 
روی خلیج 

سیدنی
یک کشتی متروکه  و 
کهنه روی آب های 
آرام،  در خلیج هوم 

بوش شهر سیدنی واقع 
در استرالیا، آرام گرفته 
که تبدیل به جنگلی 
شناور شده است. 

عکس روز

دوخط کتاب

باز هم زحمت نکش؛ 
چون فقط حسودیشان را 
تحریک می کنی. این نوع 
شخصیت کاذب تو را به 
جایی نمی رساند. فقط 
قلب باز است که به تو 

اجازه می دهد در چشم 
همه یک جور باشی!

سه شنبه ها با موری
نویسنده: »میچ البوم«

در چشم همه 
یک جور باش!

اگر می خواهی برای 
 آدم های طبقه باال 

پز بدهی، زحمت نکش! 
آن ها همیشه به نظر 

حقارت نگاهت می کنند. 
اگر هم می خواهی برای 

زیر دست هایت پز بدهی 

رســانه های خبری گزارش دادند که »خوزه موخیکا«،83 ساله رییس جمهوری 
پیشین »اروگوئه« دریافت حقوق بازنشستگی را نپذیرفته و در این باره تاکید کرده 
که نمی خواهد برای دوره فعالیت خود به عنوان عضو مجلس سنای کشورش، چنین 

حقوق را دریافت کند.
این در حالی است که موخیکا پیش تر نیز بیشــتر حقوق خود را به عنوان رییس 
جمهوری اروگوئه، به جمعیت های خیریه اهدا کرده و پس از تصدی این پســت 
 طی ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میالدی نیز همه دارایــی وی تنها یک خودروی 

»فولکس واگن بیتل« مدل سال ۱۹8۷ است.

فقیرترین رییس جمهور جهان

کافه ای  در »بانکوک« تجربه نوینی را برای مشتریانش فراهم می کند. این 
کافه »Kid Mai Death Cafe « نام دارد و از ایده »مرگ« در آن استفاده 
شده اســت. در این کافه عجیب، مشــتریان می توانند داخل تابوت های 
مختلف دراز بکشند. شــاید جالب باشــد بدانید که اغلب افراد وقتی وارد 
تابوت می شوند، احساس استرس دارند و کمی عصبی می شوند؛ ولی پس 
از خارج شــدن آرام می گیرند. به طور کلی می توان گفت که همه چیز در 
»کافه مرگ« به صورتی تدارک دیده شده تا مشتری ها به مرگ و لحظات 

پایانی زندگی خود بیشتر فکر کنند. 

تجربه حس مردن در »کافه مرگ« بانکوک!

امروز چه کسی این خاطره را باور می کند؟
آنچه خواهید خواند، خاطره ای است از »مرتضی حاج باقری« از فرماندهان»لشکر 4۱ ثاراهلل« در سال های دفاع مقدس. خاطره ای که 
 پیش رو دارید، گرچه امروز برای بســیاری از اذهان، قابل باور به نظر نمی رسد اما، حقیقتی اســت که نمونه های مشابه فراوانی دارد.

»مرتضی حاج باقری« در سال های دفاع مقدس، در لشــکِر تحت امر »حاج قاسم سلیمانی« به فرماندهی تیپ و معاونت لشکر رسید و 
در »عملیات کربالی۵ « به اسارت متجاوزان بعثی درآمده و پس از سه سال به میهن بازگشت. او که متولد ۱34۰ شمسی در اصفهان 
است، می گوید:  »در مدت زمانی کوتاه چند نفر از نزدیکان مادرم، از جمله بچه  برادرش، بچه  خواهرش و بچه  عمویش به شهادت رسیدند. 
هم زمان من و برادرم مدام می رفتیم جبهه و می آمدیم و خال هم به ما نمی افتاد! چندوقتی متوجه شــدم مادرم یک جوری به ما نگاه 
می کند! تا اینکه یک روز گفت: »ننه! شما کجای جبهه هستین که طوریتون نمیشه؟ نکنه شما جبهه نمی رین؟ نکنه میرین یک جای 

دیگه، بعد برمی گردین می گین ما جبهه بودیم؟ اگه این طوریه حداقل به من بگید!« دیدم خیلی دل پری دارد، گفتم: چطور مگه؟
گفت: »می خوام بدونم.«

گفتم: »خاطرت جمع باشه ننه. ما می ریم جبهه. این هم عکس های ماست.«
گفت: »پس چرا شما طوریتون نمی شه؟ بچه  داییت بیست روز رفت جبهه، شــهید شد. بچه  خاله ات بیست و دو روز جبهه بود، شهید 
شد. بچه  عموت اون طور شد.« خیلی دلم برای مادرم سوخت. معلوم بود واقعا ذهنش مشغول شده. خالصه زد و در »عملیات والفجر4« 
)مهر و آبان ۱36۲ شمسی( این بار من به شدت مجروح شدم. دستم قطع شد، پایم زخمی شد و... مادرم آمد بیمارستان. وقتی مرا با آن 
وضع دید، رو کرد به قبله و گفت: »خدایا! ما همین قدر عنایت رو هم از تو قبول می کنیم. خوشحال شدیم که بچه  ما رو هم قبول کردی. 

من همه اش نگران بودم شیری که من به این بچه ها دادم، مشکل داشته باشه.«
وقتی این حرف ها را می زد، آن هایی که دور تخت بودند، همه گریه می کردند. فضای معنوی خاصی ایجاد شده بود. طوری با خدا صحبت 
می کرد که ممنون دار خدا بود. خدایا! همین رو هم منت سر ما گذاشــتی. همین که دستش قطع شد، توجه داشتی که ما رو هم قبول 

کردی.

روایت روز

برخی چیزها شــاید باورکردنی نباشــند؛ اما دلیل بر انجام نشدن آنها هم 
نیست! »ریکاردو بوفیل« معماری اســت که کارخانه سیمان ویرانه ای در 
خارج از شهر بارسلونا در» کاتالونیا« خریداری کرده است. او به همراه تیمش 
این کارخانه را که از سال ۱۹۷3 ویرانه افتاده بود، در طول سال ها بازسازی 
کرد و اکنون تبدیل به خانه ای زیبا شده که حتی دفتر کاری شیکی نیز در 
خود دارد.کارخانه، ترکیبی از سیلوها و ساختمان های متعدد است که اکنون 

دارای امکاناتی مانند استودیو، آرشیو کتاب،کارگاه، باغ و ... است.

تبدیل کارخانه سیمان به خانه ای لوکس!

اینستاگردی

عکسی جالب از شکافته شدن پرده  خانه  خدا بر اثر طوفان!

بازیگر »کاله پهلوی« در برنامه »از فراز الوند«

»مجید یراق بافان« با انتشــار این عکس در اینســتاگرامش نوشــت: نقابش را ز کعبه باد 
برداشت... پی نوشت: شکافته شــدن پرده  خانه  خدا بر اثر طوفان در ۲8مرداد... زاویه  دید از 
سوی رکن یمانی است... از این منظر، محل شکافته شــدن کعبه برای تولد موال علی )ع( و 

همچنین محل دِر قدیمی خانه  خدا که مسدود شد، قابل مشاهده است.

»محمودرضا قدیریان« با انتشــار این عکس در اینستاگرامش نوشــت: »امیرعلی دانایی« 
ماه بلندمیهمان ما در »از فراز الوند«.

  کتاب »ماه بلند« روایت هایی کوتاه و زیبایی از زندگی و زمانه امام 
علی )علیه السالم( را به رشته تحریر کشیده است.

» بهزاد دانشگر« نویسنده کتاب، در این اثر با گزینش روایت های 
تاریخی، به صورتی کوتاه، ســیر وقایع تاریخی دوران زندگی امام 
علی)ع( را تا »غدیرخم« و چندی پس از آن نوشته است. در قسمتی 
از کتاب آمده: »سال دهم هجری تشت بزرگی آوردند و پر کردند از 
آب. پرده ای زدند که از روی تشت رد می شد تا دو نفری که دو سوی 
پرده اند، یکدیگر را نبینند.  امیرمومنان)ع( نشست یک سوی پرده، 
 دستش را گذاشت داخل آب. زنان می آمدند سوی دیگر پرده. دست 
 می گذاشــتند توی آب بــرای بیعت. می گفتند: الســالم علیک 
یا امیرالمومنین)ع(. همه زنان آمدند برای بیعت؛ حتی همســران 

پیامبر)ص( و دخترش فاطمه زهرا)س(...«
»بهــزاد دانشــگر« نویســنده ای اســت کــه به تازگــی کتاب 
»ادواردو« او از انتشــارات »عهــد مانــا« در فهرســت 
 پرفروش تریــن کتاب هــای دهــه ۹۰ قــرار گرفتــه اســت.

»مــاه بلنــد«  در۱۱۲ صفحــه رقعــی روانــه بــازار کتــاب 
کتــاب  ایــن  دادن  هدیــه  و  خوانــدن  اســت.  شــده 
 ارزشــمند را بــه مناســبت »عیــد مبــارک غدیــر خــم«

 توصیه می کنیم.

 امامت جماعت 
دشوارترین شأن روحانیت است

حجت االســالم »محمدجواد حاج علی اکبــری« رییس مرکز 
رســیدگی به امور مساجد گفت: مســجد در بُعد فردی حیات 
طیبه، در چرخه تربیتی خودنمایی می کند و در بعد اجتماعی 
در همزیستی مومنانه مردم در مسجد. البته رمز و راز این زیست 
مومنانه عبارت است از »ذکر«. لذا مسجد خود پایگاه ذکر است 
که یک وعده برای ذکر به نام مسجد در آن تعبیه شده است که 

الهام بخش است و حافظ.
رییس مرکز رســیدگی به امور مســاجد افزود: بنا بر این امام 
جماعت، به مناسبت رسالت الهی خود در پایگاه ذکر الهی رسالت 
اجرایی کردن نقشه حیات طیبه را به عهده دارد. امامت مسجد 
در بین شئونی که به یک روحانی سپرده می شود، دشوارترین 
شأن را داراســت؛ امامتی که به تعبیر مقام معظم رهبری مدیر 
طبیعی مسجد است. وی تصریح کرد: امامت جماعت یک فرض 
دارد که اشراف به نقشــه حیات طیبه است و یک پیش مقدمه 
برای کار او وجود دارد که او خود متحقق به حیات طیبه شــده 
باشد. عالوه بر همه اینها، اشــراف علمی بر نقشه حیات طیبه 
 اســت؛ لذا دانش و اشــراف علمی خود ابزار علمی را تشکیل

 می دهند.

لطفا وقتی خارج میرید هی با شلوارک تو خیابون تردد نکنید.
عموی من وسط زمستون رفت »پاریس« و با شلوارک راه می رفت 
و عکس می گرفت تا اینکه پلیس فرانسه با تیر هوایی متوقفش کرد! 
رفتیم دکتر؛ دکتره منو فرستاد بیرون و آروم به بابام گفت که 
پسرت تومور داره. اومدیم بیرون بابام مثال می خواست من نفهمم 
گفت:  االن دکترا دیگه مرده رو هم زنده می کنن واقعا! بدتر ترسیدم 

و گفتم: بابا فقط بگو تا کی زنده ام؟! 
اخبار هواشناســی این جوریه که اگه بگه هوا داره گرم میشه، 

حتما گرم میشه؛ ولی اگه بگه داره خنک میشه، بازم گرم میشه! 
روی کیفیت خودت کار کن، نه رو کیفیت عکس هات! 

یک آپشن تو مادرهاست که صبح وقتی می خوان بیدارت کنن، 
تبدیل میشن به ساعت گویا؛ هی میان باالی سرت ساعت رو اعالم  

می کنن، اونم اشتباه!
قرص خواب باید این جوری بود که می خوردی و نیاز بدنت به 
خواب از بین می رفت، بدون اینکــه بخوابی؛ نه اینکه مثل خرس 

بیهوش بشی! 
چرا دانشــمندها یه تخت خواب اختراع نمی کنن که صبح ها 

مثل توستر نون، پرتت کنه بیرون؟! 
ششصد تومن پول شام دادیم، مهمون خارجیمون میگه چقدر 
 شــد؟ گفتیــم 6۰ دالر، میگــه ای وای ایران چه جــای خوب 

و ارزونیه!

خندوانهکتابدیدگاه
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