
امور تدارکات شرکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان در نظر دارد: یک دستگاه خودرو س��واری مگان مدل 92 با کارکرد 22000 کیلومتر – مشکی بدون 
رنگ – فنی سالم – الستیک کره ای نو و 7 ماه بیمه بدنه و شخص ثالث با دو سال تخفیف و قیمت پایه 780/000/000 ریال )با احتساب مالیات بر ارزش 

افزوده( خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
پیشنهاد دهندگان حقوقی و حقیقی می توانند اسناد مزایده را از تاریخ 94/6/10 تا تاریخ 94/7/4 از طریق سایت های زیر  دریافت و حداکثر تا یک ساعت 
قبل از برگزاری جلسه مزایده به آدرس: اصفهان – چهارباغ عباسی – خیابان عباس آباد – ساختمان ش��ماره 3 – توزیع برق شهرستان اصفهان – طبقه 
اول – امور تدارکات تحویل یا ارسال نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 94/7/5 با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و 

قرائت خواهد شد.
شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت بازدید از تاریخ 94/6/10 لغایت 94/7/4 همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 12 به آدرس مندرج 
در ماده 2 اسناد مزایده )محل استقرار( مراجعه نمایند.  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمایید.

  http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
 http://iets.mporg.ir 2- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

 http://eepdc.ir 3-  سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کلیه هزینه های سند نویسی و مالیات و عوارض و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده آزاد می باشد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد .

تجدید آگهی مزایده عمومی شماره 9491003

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
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هنوز باورم نمی شود 
قهرمان تورجهانی شده ام
نیما عالمیان این روزها به واس��طه عملکرد بس��یار درخشانی که در 
تورجهانی بلژیک داش��ته خود را به عنوان س��تاره تنی��س روی میز 
ایران مطرح کرده اس��ت. او با قهرمانی در این تورنمنت نشان داد که 
توانایی زیادی برای رسیدن به موفقیت های دیگر دارد.نیما عالمیان 
در گفت گو با ایسنا، به عملکردش در رقابت هایی بین المللی که در آنها 

13حضور پیدا کرده، اشاره کرد ...
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عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: نقض 
برجام تبعات سنگین سیاس��ی و بین المللی خواهد 

داشت؛ همچنین به طرف مقابل اجازه ... 

 ف��روش ش��رکت خودروس��ازی رن��و فرانس��ه 
 به ای��ران در هش��تمین ماه س��ال ج��اری میالدی 

با کاهش 23 درصدی نسبت به ...

فرمانده انتظامي استان اصفهان از دستگیري اعضاي 
باندي که ملکي به ارزش 40 میلی��ارد ریال را بدون 

اطالع مالک آن با جعل اسناد و مدارك ...

نق�ض برجام تبعات س�نگین 
بین المللی دارد 

کاهش فروش رنو فرانس�ه به 
ایران، در ماه گذشته 

دستگیري باند کالهبرداران 
40 میلیاردي در اصفهان

فقط 13 بازار روز کوثر تحت نظارت شهرداری است؛

سواستفاده از نام فروشگاه هاي کوثر در سطح شهر اصفهان
3

2

اس��تان اصفهان در کنار سایرش��اخصه ه��ای ممتاز 
دیگر خ��ود، در بخش معدن نی��ز از جای��گاه ویژه ای 
در کش��ور برخوردار است. این اس��تان برخي سال ها 
از لح��اظ تعداد معادن و بر اس��اس میزان اس��تخراج، 
 دارای رتب��ه دوم بع��د از کرم��ان و گاه��ي دارای 
رتبه س��وم بع��د از کرمان و ی��زد اس��ت.اما در بخش 
س��نگ های تزئیني از نظر میزان استخراج و اشتغال، 
 رتبه اول را در کش��ور به خ��ود اختص��اص مي دهد. 
در ای��ن می��ان، ظاه��را ای��ن بخ��ش اقتص��ادی 
اس��تان اصفه��ان ه��م ای��ن روزه��ا ح��ال خوب��ي 
ن��دارد؛ چراک��ه به گفت��ه رییس س��ابق کمیس��یون 
 مع��دن ات��اق بازرگان��ي اصفه��ان، مع��ادن اس��تان 
ب��ا زی��ر ظرفی��ت خ��ود کار م��ي کنن��د ک��ه ای��ن 
ام��ر بیش��تر ب��ه کاه��ش می��زان ف��روش آنه��ا 
 برم��ي گ��ردد. ای��ن در حال��ي اس��ت ک��ه در 
زمان هایي ن��ه چن��دان دور، بخش مع��دن از ارزش 
افزوده بیش��تری نس��بت به بخش صنع��ت برخوردار 
ب��ود؛ اما متاس��فانه هم اکن��ون این مطل��ب به دالیل 
مختل��ف از جمله کمبود نقدینگي و نداش��تن توانایي 
 الزم ب��رای توس��عه، بس��یار کمرن��گ ش��ده اس��ت. 
عباس تاج بخش با بیان اینکه آمار رسمي در مورد تعداد 
معادن تعطیل ش��ده یا در حال تعطیلي وجود ندارد، 
گفت: هم اکنون مع��ادن از نظر میزان تولید ش��رایط 

خوبي ندارند و تعداد زیادی ...

قرار اس��ت مدیر کل آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی و 
تیم همراهش در سفر به تهران، در محل نمونه برداری 
متخصص��ان ایرانی از س��ایت پارچین حضور داش��ته 
باش��ند. به گزارش زاینده رود به نق��ل از رویترز، علی 
اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران ، از سفر 
یوکیا آمانو ، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ، 
به تهران خب��ر داد. این در حالی اس��ت که گروه 12 یا 
13 نفره ای که قرار اس��ت او را در این س��فر همراهی 
کنن��د، روز دوش��نبه وارد تهران ش��دند.این دیدار به 
موازات تحقیقات آژانس برای اطمینان از کاهش برنامه 
هسته ای ایران و صلح آمیز بودن آن انجام می شود. به 
همین منظور، ایران و آژان��س انرژی اتمی بر روی یک 
»نقش��ه مس��یر« درباره تعداد بازدیدها و جلس��ات و 
نحوه انجام آن ها  تواف��ق کردند. پس از انجام تمام این 

اقدامات، آژانس انرژی اتمی ... 

رکود ،گریب�ان گی�ر معادن 
اصفهان شده است

حضور آمانو در تهران و بازدید 
از سایت پارچین
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آرام�ش  مرنج�اب 
دستخ�وش ناه�نجاری ه�ای اخ�القی



رییس فراکسیون مناطق مرزی در مجلس با اشاره به این نکته که دولت یازدهم مقرری سوخت 
ماهانه مرزنشینان را قطع کرد درحالیکه وزیرکش��ور مخالف آن بود، گفت: هر طرحی برای 
تامین امنیت مرزها اگر همراه با ایجاد اشتغال و تامین معیشت مرزنشینان همراه نباشد، به 

طور قطع نتیجه بخش نخواهد بود.
باقرحس��ینی ، درخصوص ابالغ طرح امنیت مناطق مرزی در غرب و ش��رق کشورازس��وی 
وزارت کشور، گفت: بارها از سوی اعضای فراکسیون مناطق مرزی مجلس به این نکته تاکید 
شده است که امنیت مرزهای کشور به ش��رط ایجاد فضای مناسب برای  اشتغال و رفاه برای 
مرزنشینان محقق می ش��ود، بنابراین تا زمانی که شرایط اش��تغال برای مرزنشینان فراهم 
نشود؛ همه طرح ها محکوم به شکست بوده و هیچ مش��کلی حل نخواهد شد.نماینده مردم 
زابل، زهک و هیرمند درمجلس شورای اسالمی، افزود: هر طرحی برای انسداد و کنترل مرزها 
و با هر عنوانی، اگر همراه با ایجاد اش��تغال و تامین معیشت مرزنشینان همراه نباشد، به طور 
حتم نتیجه بخش نخواهد بود؛ بنابراین دولت به جای ارائ��ه طرح های عجیب با هزینه های 
گزاف بهتر است حل مساله اشتغال را اولویت قرار دهند.وی با تاکید براینکه تاکنون اقدامات 
 قابل قبولی در حل مشکالت اشتغال استان های مرزی انجام نشده است، تصریح کرد: استان 
سیستان و بلوچستان یکی ازمهم ترین استان های مرزی کشور بوده و ورود مواد مخدر از مرز 
تهدیدات امنیتی بسیاری را برای مردم این استان به وجود آورده؛ این درحالی است که تا کنون 
اقدامات چندانی برای حفظ امنیت مرزها و جلوگیری از ورود مواد مخدر ازس��وی مسووالن 
انجام نشده است، هرچند که دولت قول هایی دراین زمینه داده و گفته شده درآینده اقداماتی 

صورت خواهد گرفت.

حس��ینی تصریح کرد: به عنوان مثال دولت قول داده که  برای ش��هرهای چابهار و ایرانشهر 
کارخانه پتروشیمی و برای سیستان کارخانه الستیک سازی احداث کند که در این خصوص 
اقدامات اولیه صورت گرفته، اما متاسفانه برای سیس��تان پس از چند ماه هنوز حتی کلنگ 
احداث کارخانه الستیک سازی زده نشده است، همچنین باید به این نکته تاکید کرد که یکی 
ازمهم ترین اقدامات برای رفع مشکالت اس��تان سیستان ارائه الیحه منطقه آزاد تجاری این 
استان به مجلس اس��ت.این نماینده مردم درمجلس نهم با اشاره به طرح انتقال آب با لوله در 
استان سیستان، تصریح کرد: اجرای این طرح ازمدت ها پیش آغازشده است و این طرح برای 
ماندگاری روستاییان در مناطق زندگیشان بسیار موثر است، البته با توجه به ورود مواد مخدر 
قاچاق ازطریق مرزها به کشور تا کنون کشفیات بس��یار خوبی از سوی نیروی انتظامی شده 
است.رییس فراکسیون مناطق مرزی درمجلس، گفت: برای انسداد مرزها و ایجاد اشتغال  برای 
مرزنشینان در دولت گذشته مقرر شد که ماهیانه پانصد تا هزار لیتر مواد سوختی مرزنشینان 
تا شعاع 20 کیلومتری مرز داده شود تا این افراد با صادرات سوخت مشکالت معیشتی خودرا 
حل کنند، اما متاسفانه این موضوع در دولت جدید متوقف شده که دلیل این امر به گفته دولت 
مشکالت مدیریتی در استان سیستان است؛ زیرا طبق بحث ها و گفت وگوها با دولت، وزیرکشور 
ازاین طرح کامال حمایت می کند اما دراس��تان سیستان مشکالتی در این زمینه وجود دارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست استان های شرق و جنوب شرقی در حوزه مبارزه با 
موادمخدر با بیان اینکه مدیریت و کنترل مرزها نقش مهمی در حوزه امنیت و مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر دارد،گفت که طرح امنیت مناطق مرزی را در غرب و ش��رق کش��ور آماده و ابالغ 

کرده ایم و کنترل مرزها را در شرق کشور تشدید کرده ایم.
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جزای نقدی ۶۰۰ میلیونی برای 
۲ جراح متخلف

مردم به دنبال انصراف از ثبت 
نام خودرو

شنیده ها 

به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، به تازگی در استان 
اصفهان یکی از جراحان مغ��ز و اعصاب از بیماری مبلغ 2 
میلیون تومان مبلغ خارج از تعرفه و یا به عبارتی زیرمیزی 
دریافت کرد.بیمار در مقام شاکی خصوصی شکایت خود 
را به اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان اعالم کرد، پس 
از بررسی این شکایت در شعبه تعزیرات حکومتی، تخلف 
برای رییس شعبه محرز شد و در نهایت این پزشک متخلف 
وجه اخذ ش��ده را به بیمار بازگردان��د و همچنین مطابق 
قانون به پرداخت 4 میلیون تومان ج��زای نقدی در حق 

صندوق دولت محکوم شد.
مشابه این پرونده در استان گیالن نیز اتفاق افتاد به طوری 
که بیماری ک��ه به جراحی بینی اقدام ک��رده بود در مقام 
ش��اکی خصوصی به اداره کل تعزیرات حکومتی مراجعه 
و از اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه توس��ط پزش��ک جراح خود 

شکایت می کند.
پرونده برای رس��یدگی به شعبه ویژه ارس��ال می شود و 
بعد از مراحل رسیدگی صحت ادعای شاکی برای رییس 
شعبه اثبات می شود.جالب توجه اینکه برای رییس شعبه 
روشن شد که پزش��ک متخلف در جراحی های دیگر نیز 
مبالغی خارج از تعرفه از بیماران دریافت کرده است.بدین 
ترتیب بر اساس قانون و به استناد ماده 4 قانون تعزیرات 
حکومتی امور بهداشتی ودرمانی، حکم به پرداخت مبلغ 
547 میلیون و 808 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و 
توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی برای پزشک خاطی 

صادر شد.

به گزارش جماران، طی روزهای گذشته اقدامی از سوی 
مردم آغاز شده و در حال فراگیر ش��دن است، مبنی بر 
اینکه کسانی که خودروی صفر پیش خرید کرده بودند 

در حال انصراف از خرید خود هستند.
 آمارهای غیر رس��می حاکی از این اس��ت ک��ه روز به 
روز به می��زان قابل توجهی ب��ر تعداد ای��ن انصراف ها 
افزوده می ش��ود و ت��ا جایی پی��ش رفته ک��ه واکنش 
 برخی افراد نزدیک خودروس��ازان را به همراه داش��ته

 است. 
البت��ه واکن��ش ای��ن افراد ب��ه خواس��ته ه��ای مردم 
آنق��در ناش��یانه و از روی تکب��ر ب��وده ک��ه م��ردم با 
ع��زم جدی ت��ری ب��رای پاس��خگویی ب��ه ای��ن گونه 
اظهارنظره��ای از س��ر طلب��کاری وارد میدان ش��ده 
و به ه��ر ش��کلی تالش م��ی کنند ت��ا خودروس��ازان 
 را وادار ب��ه افزای��ش کیفی��ت و کاه��ش قیم��ت خودرو

 کنند.

ابوالقاسم جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس 
ش��ورای اسالمی در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه 
ما در بندرعباس درگیر زمین خواران عمده هستیم، 
گفت: در مقطعی از زمان فردی اقدام به خرید زمین 
در بندرعباس کرد اما به واسطه ارتباطاتی که داشته 
چندین برابر زمین خود س��ند ثبتی به نام وی صادر 

شده است.
وی افزود: مردم بومی منطقه به واسطه  اینکه تاکنون 
با چنین مس��ائلی روبرو نش��ده بودند اقدام خاصی 
برای ثبت زمین ه��ای خود نکرده بودند و امروز این 
زمین خواران با اس��ناد خود با مردم درگیری دارند و 
از جمله در منطقه ای از بندرعباس به نام نخل ناخدا 

ما با یکی از این زمین خواران درگیری داریم.

حسینی؛

حل مشکل مرزنشینان در گرو ایجاد اشتغال

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به 
ناکام ماندن دوباره تالش جمهوریخواهان درس��نا برای رد توافق 
هسته ای گفت: ش��انس دموکرات ها در انتخابات بسیار بیشتر از 
جمهوریخواهان است و پیشبرد توافق هسته ای بر افزایش رای آنها 
تاثیر گذار اس��ت به همین دلیل جمهوریخواهان با مخالفت های 
خود در برابر توافق هسته ای خواهان مانع تراشی و عدم موفقیت 

دموکرات ها هستند.
عوض حیدرپور شهررضایی ،با اشاره به ناکام ماندن دوباره تالش 
 جمهوریخواهان درس��نا ب��رای رد تواف��ق هس��ته ای گفت: این

 تالش های جمهوریخواه��ان جزو رقابت ه��ای انتخاباتی حزب 
جمهوریخواه و دموکرات اس��ت.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
با اشاره به آغازرقابت های انتخاباتی در آمریکا تصریح کرد: عالوه 
بر این مساله جمهوریخواهان همیشه در ابراز خصومت نسبت به 
ایران در همه مس��ایل خش��ن تر و بی پرواتر بوده اند.وی در ادامه 

توافق هس��ته ای را گام بزرگ و حرکت رو به صلح دانست و افزود: 
حضور ایران در مذاکرات اتهاماتی که غربی ها و رژیم صهیونیستی 
نس��بت به ایران وارد کرده بودند را خنثی کرد و نش��ان داد ایران 
دوستدار صلح است به همین دلیل آنها عالقمند به ابراز خصومت 
علیه کشورمان هستند.به گفته حیدرپور شهررضایی این موضوع 

طبیعی است و نباید انتظار دیگری از آنها داشت.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس  افزود: 
شانس دموکرات ها در انتخابات بس��یار بیشتر از جمهوریخواهان 
است و پیش��برد توافق هس��ته ای بر افزایش رای آنها تاثیر گذار 
اس��ت و آنها می توانند برنامه های خود را به نتیجه برس��انند و از 
این موضوع به عنوان برگ برنده اس��تفاده کنند ب��ه همین دلیل 
جمهوریخواهان با مخالف��ت های خود در برابر توافق هس��ته ای 
خواهان مانع تراش��ی و عدم موفقیت دموکرات ها هستند.گفتنی 
است پایگاه های خبری آمریکا نوشتند: اعضای دموکرات مجلس 
سنای آمریکا روزسه ش��نبه باردیگر تالش جمهوریخواهان برای 
 اعالم کفایت مذاکرات وآغاز رای گیری برس��ر توافق هس��ته ای 

23 تیر ماه بین ایران و قدرت های جهانی را ناکام گذاشتند.
هفته گذش��ته پس ازآن که دموکرات ها با 42 رای درس��نا مانع 
اعالم کفایت مذاکرات ش��دند وب��ا ادامه دادن ب��ه مباحثات مانع 
 ش��دند تا جمهوریخواهان برای رد توافق رأی گیری کنند، آقای

 »میچ مک کانل« گفته بود که سه ش��نبه )24 شهریور( بار دیگر 
درخواست رای گیری خواهد کرد.

ریی��س س��ازمان انرژی اتم��ی روز گذش��ته با هیات 
نمایندگی فرانسه در حاش��یه اجالس عمومی آژانس 
بین المللی ان��رژی اتمی در وین دی��دار و گفت وگو و 
مق��رر ش��د ارتباطات بی��ن دو طرف م��ورد پیگیری 

مستمر قرار گیرد.
عل��ی اکبر صالحی، مع��اون رییس جمه��ور و رییس 
 س��ازمان انرژی اتم��ی ای��ران عصر روز )سه ش��نبه( 
26 ش��هریورماه با هیات نمایندگی فرانسه در حاشیه 
اج��الس عمومی آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی در 
وی��ن دی��دار و گفت وگو ک��رد.در این دی��دار طرفین 
ب��ه بررس��ی نحوه همکاری ه��ای دوجانب��ه در زمینه 
هس��ته ای پس از اجرایی ش��دن برج��ام پرداختند و 
مق��رر ش��د ارتباطات بی��ن دو طرف م��ورد پیگیری 
مس��تمر قرار گیرد.»وروارده« مس��وول ارش��د هیات 
نمایندگ��ی فرانس��ه، مذاک��رات جمهوری اس��المی 

ایران با کش��ورهای 1+5 را س��ازنده و برجام را هموار 
 کنن��ده زمینه ه��ای همکاری بی��ن ایران و فرانس��ه 
خواند.وی اظهار امیدواری کرد که روابط دو کشور در 
این زمینه توسعه یابد.در این دیدار حوزه های مختلف 
تحقیقات��ی از جمل��ه پروژه بین الملل��ی ITER مورد 

مذاکره قرار گرفت.

قرار اس��ت مدی��ر کل آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی و 
تیم همراهش در س��فر به تهران، در مح��ل نمونه برداری 

متخصصان ایرانی از سایت پارچین حضور داشته باشند.
به گزارش زاینده رود به نقل از رویت��رز، علی اکبر صالحی، 
رییس سازمان انرژی اتمی ایران ، از سفر یوکیا آمانو ، مدیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ، ب��ه تهران خبر داد. این 
در حالی اس��ت که گروه 12 یا 13 نفره ای که قرار است او را 

در این سفر همراهی کنند، روز دوشنبه وارد تهران شدند.
این دیدار به موازات تحقیقات آژانس برای اطمینان از کاهش 
برنامه هسته ای ایران و صلح آمیز بودن آن انجام می شود. به 
همین منظور، ایران و آژانس انرژی اتمی بر روی یک »نقشه 
مسیر« درباره تعداد بازدیدها و جلسات و نحوه انجام آن ها  

توافق کردند. 
پس از انج��ام تمام این اقدام��ات، آژانس ان��رژی اتمی 15 
دس��امبر )24 آذر( گزارش��ی کلی درباره نتایج بررس��ی ها 

منتشر خواهد کرد.
قرار اس��ت آمانو و گروه همراه��ش هن��گام نمونه برداری 
کارشناس��ان ایرانی از س��ایت پارچین، در آن محل حضور 

داشته باش��ند. آمانو ماه گذشته به منظور کاهش نگرانی ها 
درباره بازدید از س��ایت پارچین اعالم کرد: تمام توافقات با 
ایران در این باره واضح اس��ت و با معیارهای  آژانس انرژی 
اتمی به طور کامل همخوانی دارد.آمانو این اظهارات را پس از 
انتشار خبری درباره توافق محرمانه ایران و آژانس انرژی اتمی 
برای بازدید از این سایت بیان کرد. در این گزارش اعالم شده 
بود بازرسان آژانس اجازه ورود به سایت پارچین را نخواهند 
داشت و بر اطالعات و نمونه های محیطی ارائه شده از سوی 

متخصصان ایرانی متکی خواهند بود. 

در حاشیه اجالس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وين صورت گرفت؛
مذاکرات هسته ای ايران و فرانسه درباره همکاری های دو جانبه و 

ITER پروژه بین المللی

حضور آمانو در تهران و بازديد از سايت پارچین

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: نقض برجام 
تبعات س��نگین سیاس��ی و بین المللی خواهد داش��ت؛ 
همچنین به طرف مقابل اجازه از س��رگیری برنامه های 

خود را می دهد.
 س��ید عباس عراقچی، عضو ارش��د تی��م مذاکره کننده 
هس��ته ای ایران در واکنش به رجزخوانی های جمهوری 
خواهان در لغو تفاهم برجام، گفت: تعهد به تفاهم برجام 
یک موضوع دو طرفه اس��ت، هر یک از طرفین می توانند 
برجام را ملغی اعالم کنند، اما این موضوع منجر به خروج 

طرف مقابل از تفاهم خواهد شد. 
براس��اس متن تفاهم برجام ، بحث برگش��ت پذیری به 
ش��کلی متناظر وجود دارد.وی در ادامه ضمن اش��اره به 
بعد حقوقی برجام گف��ت: تفاهم ایران و گ��روه 1+5 به 
تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است که 
این موضوع به نوعی الزام حقوق بین الملل برای طرفین 
ایجاد می نماید. بر این اساس طرفین ملزم هستند تا وقتی 
که طرف مقابل به تعهدات خود پای بند مانده اس��ت آن 
را نقض نکند. قطعنامه ش��ورای امنیت به نوعی ضمانت 
اجرایی ایجاد کرده است که اگر دولت آمریکا آن را نقض 
کند، به نوعی تعهدات و الزامات بین المللی ایاالت متحده 
را نقض کرده اس��ت.عراقچی با بیان این که اگرچه اصل 
حاکمیت برای طرفین در برجام وجود داش��ته باشد اما 
هر کشوری که از تفاهم خارج شود باید تبعات آن را نیز 
بپذیرد، گفت: نقض تفاهم برجام منجر به تبعات سنگین 
سیاسی و بین المللی خواهد ش��د و به طرف مقابل اجازه 
می دهد که برنامه های خود از سر بگیرد. برهمین اساس 
ایران در ص��ورت لغو تفاهم برجام م��ی تواند برنامه های 
صلح آمیز هسته ای خود را بدون هیچ گونه محدودیتی از 
سربگیرد.وی همچنین گفت: تفاهم برجام براساس منافع 
دو طرف تنظیم شده است، اگر یک طرف بخواهد موضوع 
را نقض کند باید از منافعی که کسب کرده صرف نظر کند.

عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هس��ته ای در واکنش به 
تالش های جمهوری خواهان برای به شکس��ت کشاندن 
تفاهم برجام، گفت: آمری��کا با لغو تفاه��م برجام که به 
نوعی نقض قطعنامه ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد 
است، باید هزینه های سیاسی و حقوقی آن را در جامعه 
بین الملل بپ��ردازد.وی در پایان گف��ت: آمریکایی ها اگر 
توانایی پرداخت هزینه های نقض تفاهم برجام را در آینده 

دارند، می توانند آن را نقض کنند. 
جمه��وری اس��المی تبع��ا عکس العمل خود را نش��ان 
 خواه��د داد و برنامه ه��ای راهب��ردی خ��ود را از س��ر

می گیرد.

عراقچی؛
نقض برجام تبعات سنگین 

بین المللی دارد

حیدرپور شهررضایی؛

 شکست مجدد جمهوری خواهان 
درسنا، در رد توافق هسته ای

کشف زمین خواری جديد در 
بندرعباس

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان درنظر دارد پروژه های زیر رااز طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، بدینوسیله 
از شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد جهت دریافت اسناد تا تاریخ 
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وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که صنعت بیمه با عمر نس��بتا طوالنی 
 خود در جامعه گس��ترش پیدا نکرده اس��ت، گف��ت: با توجه ب��ه اینکه ذات 
 صنعت بیمه امیدبخش��ی اس��ت، انتظ��ار می رود که ش��رکت ه��ای بیمه از 

امن ترین فضاها باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
بیمه مرکزی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داش��ت وظیفه 
 صنعت بیمه ی کشور پوشش خطرها و ریسک هاست و اگر خود صنعت بیمه 
 ب��ا ریس��ک مواج��ه باش��د نم��ی توان��د وظای��ف خ��ود را ب��ه خوب��ی 

انجام دهد. 
طیب نیا با اش��اره به این مطلب که در سالیان اخیر مش��کالت عدیده ای در 
 بخشی از نظام بانکی و صنعت بیمه وجود داشت گفت: این مشکالت به دالیل 
عدم توانگری شرکت ها و عدم نظارت صحیح بر آنها ایجاد شده و کل بازارهای 

مالی را با خطر مواجه کرده است.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: صنعت بیمه با عمر نسبتا 
طوالنی خود در جامعه گسترش پیدا نکرده و اگر لطمات دیگری بر این صنعت 

وارد شود؛ نمی تواند به جایگاه اصلی خودش برسد.
رییس مجمع بیمه مرکزی با تاکی��د بر افزایش توانگری ش��رکت های بیمه 
 گفت: در این مس��یر باید موضوع افزایش سرمایه شرکت ها را جدی بگیریم و 
 وضعیت مالی و حرفه ای متقاضیان ش��رکت های جدید نی��ز باید مورد تائید 
بیمه مرکزی باش��د. وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی گفت: قرار نیس��ت بیمه 
مرکزی ب��ه عن��وان رقیب ش��رکت های بیم��ه عمل کن��د و خوش��بختانه 
 سیاس��ت های صحیح بیمه مرکزی باعث ش��ده که بیمه های اتکایی کاهش 

یابند.
وی با اشاره به توسعه نیافتگی بخش��ی از صنعت بیمه گفت: سهم بیمه های 
 زندگی از پُرتفوی صنعت بیمه بس��یار اندک اس��ت و کش��ور ما در مقایسه با 

سایر کشورها در این زمینه رشد چندانی نکرده است.
وی افزود: برخ��الف این که بخش��ی از صنعت بیمه از حوزه ه��ای بیمه های 

بازرگانی خارج شده، اما ضریب نفوذ بیمه افزایش پیدا کرده است.
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی با اش��اره به س��هم 46 درصدی بیم��ه ایران در 
پُرتفوی صنعت بیمه گفت: این آمار نشان  می دهد که سهم بخش خصوصی 
 افزایش پیدا کرده است و این موضوع ناشی از این نیست که بیمه ایران ناتوان 
عمل کرده اس��ت؛ بلکه به دلیل تالش بخش خصوصی در این عرصه اس��ت. 
 وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی نق��ش بیمه ای��ران در صنعت بیمه کش��ور را 
 در این عرصه معرف��ی ابزارهای نوی��ن و ج��ا انداختن آنها دانس��ت و گفت: 
 با سیاس��ت های اتخاذ ش��ده از ط��رف بیمه مرکزی، س��مت و س��وی فعلی 
صنعت بیمه سمت و سوی درستی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه 
در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لغو تحریم ها گفت: با برداشته شدن 
تحریم ها فضای جدیدی حاکم خواهد ش��د؛ در چند س��ال گذشته به خاطر 
تحریم ها سیس��تم بانکی و بیمه ای از سیستم های نرمال فاصله گرفته بودند 
 و در شرایط جدید عالوه بر اس��تفاده از تجربیات و آثار مثبت شرایط تحریم، 

می توان به استانداردهای جهانی نزدیک شد.

طیب نیا :

بیمه ها باید امن ترین جا باشند

پس از وعده تشکیل پلیس مالیاتی، این بار نوبت به پلیس اقتصادی رسیده است؛ 
و اگر این وعده با همکاری وزارت اقتصاد عملیاتی شود، برای اولین بار پای پلیس 

به مسائل اقتصادی باز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نیروی انتظامی اعالم کرده اس��ت که می خواهد وارد 
عرصه امنیت اقتصادی شود و به طور رسمی پلیس اقتصادی را در ایران تشکیل 
بدهد؛ موضوعی که تاکنون وجود نداشته و اگر نهایی شود، برای اولین بار است 
که پای پلیس به مسائل اقتصادی باز خواهد شد و البته هنوز روشن نیست آیا 

این حضور به صورت فیزیکی خواهد بود یا به نحوی دیگر؟
در این راستا جانشین فرمانده نیروی انتظامی، راه اندازی پلیس اقتصادی تا سال 
 ۹۵ را مورد اشاره قرار داده و تصریح کرده اس��ت که یکی از برنامه های پلیس 
 در سال جاری، تش��کیل پلیس اقتصادی اس��ت و درصدد هستیم این مهم را 

با کمک مجلس و دولت اجرایی کنیم.
سردار اسکندر مومنی گفته است: بررس��ی مقررات این موضوع در دستور کار 
دولت و مجلس شورای اسالمی قراردارد و در صورت تصویب این قوانین، حداکثر 
تا اوایل سال آینده، پلیس اقتصادی مانند پلیس فضای مجازی شکل می گیرد.

هرچند هر جا که نام پلیس شنیده می شود، به دنبال آن مفاهیمی مانند امنیت، 
 آرامش و حمایت از حقوق مردم به ذهن می رس��د، اما کارشناسان اقتصادی 
 می گویند آیا اساس��ا پلیس انتظامی م��ی تواند پلیس اقتصادی هم باش��د؟ 
آیا عملکرد پلیس در بخش انتظامی و امنیتی می تواند ش��باهتی به عملکرد 

پلیس در بخش اقتصادی داشته باشد؟
 البت��ه مقامات ارش��د پلیس تاکن��ون س��ازوکار و چگونگی عملک��رد پلیس 
 اقتص��ادی را اع��الم نکرده ان��د، اما آنچه که روش��ن اس��ت اینکه قرار ش��ده 
بخشی از توان، امکانات و ابزارهای پلیس انتظامی در راستای برقراری امنیت 

در اقتصاد به کار گرفته شود.
همچنین این مساله به ذهن می رس��د که پلیس در ایران مانند سایر کشورها 
دارای وظایف و ماموریت های متعددی اس��ت و ذاتا موضوع امنیت در جامعه 
را دنبال می کند، حال اینکه بتوان مباحثی مانن��د برقراری امنیت اقتصادی، 
 جلوگی��ری از فس��ادهای احتمالی، کش��ف ران��ت و مباحثی اینگون��ه را نیز 

به ماموریت های آن اضافه کرد، به نحوه ی ورود پلیس به اقتصاد بستگی دارد.
پیش از این هم سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مورد جرائم اقتصادی 
گفته بود: ما یک پیش نویس تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی کردیم و نظر خود را 
 در مورد راه اندازی پلیس اقتصادی ارائه دایم. حاال منتظر جواب وی هس��تیم 

در صورتی که پاسخ بدهند با هماهنگی، این پلیس تشکیل می شود.
 وی با بیان این مطلب که کشف علمی جرم در اولویت ماست، تصریح کرده بود: 
ما از تمام ابزار و امکانات برای شناسایی مجرمان استفاده می کنیم و از طریق 
علمی در این زمینه وارد می ش��ویم. تجمیع بانک های اطالعاتی با هماهنگی 
دس��تگاه قضایی در ادامه می تواند در پیشگیری و رس��یدگی به جرم از طریق 

تجهیزات علمی تاثیرگذار باشد.
در هر حال، اعالم کشف فسادهای مالی، بانکی و اقتصادی در سال های اخیر از 

سوی مسووالن و مقامات دولتی، قضایی  و پلیس روندی رو به افزایش داشته 
و هر چند وقت یکبار خبری مبنی بر کشف یک سوء استفاده مالی و اقتصادی 
مطرح می شود. از سوی دیگر، خالفکاران و سوء استفاده گران اقتصادی همواره 

با یافتن خالء هایی در پی انجام یک جرم از جنس پول هستند.
در این سال ها چندین خبر از جمله کشف فساد ۳ هزار میلیارد تومانی گروه آریا 
که در دولت قبل انجام شد، تا سوءاستفاده ۱۲ هزار میلیاردی بانکی دیگر که 

مسووالن دولت فعلی را غافلگیر کرد، به صورت گسترده رسانه ای شده است.
گرچه برگزاری همایش های ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد در سال های 
گذشته افزایش یافته است، اما این همایش ها تاکنون کمکی به بهبود شرایط 
 نکرده است؛ اگر چه نباید از یاد برد که در حال حاضر یک انسجام و اتفاق نظر 

در کشور برای افزایش سالمت اداری و مبارزه با فساد وجود دارد.
بهره گیری از روش های قدیمی و سنتی نمی تواند بهره وری نظارتی را افزایش 
دهد و باید از تجربیات روز و فناوری های جدید استفاده کرد. رابطه های اشخاص 

حقوقی هم نکته دیگری است که باید با فناوری های جدید کنترل شود.
این در حالی است که ولی اهلل سیف رییس کل بانک مرکزی از انجام یک برنامه 
۱۰ ساله در این بانک خبرداده و اعالم کرده است که افزایش اصالح ساختارها،   
اصالح فرآیندها، روش ها و بهبود فناوری ها به ویژه در بخش ای تی محورهای 
برنامه کالن این بانک است و ۵4 طرح در این زمینه براساس زمان بندی دقیق 
آغاز شده و این برنامه ۱۰ ساله، بانک مرکزی را متحول می کند و زمینه های 

سوء جریان از بین می رود.
مشابه این تصمیم یعنی طرح تش��کیل پلیس اقتصادی، چند سال پیش هم 
گرفته شد و قرار بود که پلیس مالیاتی ایجاد شود. وعده آمدن پلیس مالیاتی را 
در آخرین روزهای سال گذشته معاون قوه قضائیه داد و اعالم کرد که به زودی 
ش��اهد تاس��یس پلیس مالیاتی در دادگاه های مالیاتی و دستگاه های قضایی 
 خواهیم بود که ب��ه صورت تخصصی موضوع��ات مالیاتی را مورد رس��یدگی 
قرار می دهد، احکام صادره با جدیت اجرایی می شود و مجرمان مالیاتی به مردم 

معرفی خواهند شد.
این وعده، یکی از وعده هایی اس��ت که به عنوان برنامه های سال ۹4 معاونت 
اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال ۹4 در بخش مالیاتی 
کشور اعالم شده اس��ت؛ تا بر این اس��اس برخورد و جلوگیری از فرار مالیاتی 
 در دستور کار باش��د، زیرا این روزها مس��ووالن مالیاتی از آن به عنوان یکی از 

بزرگ ترین معضالت نظام اقتصادی کشور یاد می کنند.
 در حالی ق��رار بود ق��وه قضائی��ه وارد این کار ش��ود که اخیرا علی عس��کری 
رییس کل سازمان امور مالیاتی کش��ور اعالم کرده است که با کمک سازمان 
مالیاتی و نیروی انتظامی، پلیس مالیاتی راه اندازی خواهد شد که البته به تازگی 

نام آن را به بازرس ویژه مالیاتی تغییر داده اند.
در این زمینه دو ماه قبل در جلس��اتی میان سازمان مالیاتی با نیروی انتظامی 
 برای برخورد با افرادی ک��ه فرار مالیاتی دارند یا پولش��ویی می کنند و خود را 
به چرخه سازمان مالیاتی معرفی نمی کنند، هماهنگی هایی صورت گرفته و قرار 
 است که نیروی انتظامی در شناسایی این افراد به سازمان امور مالیاتی کمک 

کند.
 نیروی انتظامی از طری��ق ابزارهای شناس��ایی که در اختی��ار دارد، می تواند 
به س��ازمان مالیاتی در این زمینه کمک کند. برای این منظور تفاهم نامه ای 
 میان سازمان مالیاتی و نیروی انتظامی منعقد ش��د و بر اساس آن، شناسایی 
 پولش��ویان، متواری��ان مالیات��ی و قاچاقچی��ان در دس��تور کار ق��رار 

گرفت.
به هر حال آنچه مهم است، اینکه برای برخورد با مفاسد اقتصادی و پولشویی 
و نظایر آن، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و س��ایر نهادها و دستگاه های اجرایی 
دست به کار شده اند و به دنبال جلوگیری از وقوع جرم و کشف فساد هستند تا 
خسارت های کمتری به اقتصاد و جامعه وارد شود. حال باید منتظر ماند و دید 
که وعده تشکیل پلیس اقتصادی محقق خواهد شد یا خیر؛ و  این امر تا چه اندازه 

به اقتصاد کشورمان کمک خواهد کرد.
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 استان اصفهان در کنار سایر ش��اخصه های ممتاز دیگر خود، 
در بخش معدن نیز از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است. 
این اس��تان برخي س��ال ها از لحاظ تعداد معادن و بر اس��اس 
 میزان اس��تخراج، دارای رتبه دوم بعد از کرمان و گاهي دارای 

رتبه سوم بعد از کرمان و یزد است.
اما در بخش س��نگ های تزئین��ي از نظر میزان اس��تخراج و 
 اش��تغال، رتبه اول را در کش��ور به خود اختص��اص مي دهد. 
در این میان، ظاه��را این بخش اقتصادی اس��تان اصفهان هم 
این روزها ح��ال خوبي ن��دارد؛ چراکه به گفته رییس س��ابق 
 کمیس��یون معدن ات��اق بازرگان��ي اصفهان، معادن اس��تان 
با زیر ظرفیت خود کار مي کنند که این امر بیش��تر به کاهش 
 میزان ف��روش آنها برم��ي گردد. ای��ن در حالي اس��ت که در 
زمان هایي نه چندان دور، بخش معدن از ارزش افزوده بیشتری 
نس��بت به بخش صنعت برخوردار بود؛ اما متاسفانه هم اکنون 
این مطل��ب به دالی��ل مختلف از جمل��ه کمب��ود نقدینگي و 
 نداشتن توانایي الزم برای توسعه، بس��یار کمرنگ شده است. 
عباس تاج بخش با بیان اینکه آمار رسمي در مورد تعداد معادن 
تعطیل ش��ده یا در حال تعطیلي وجود ندارد، گفت: هم اکنون 
معادن از نظر میزان تولید شرایط خوبي ندارند و تعداد زیادی 
از آنها به دلیل فروش نرفتن محصوالت خود ناچار به تعطیلي 
شده اند، به ویژه معادن سنگ آهن که در دو سال اخیر، صادرات 

آنها تقریبا متوقف شده است.

 ریی��س ات��اق بازرگان��ي اصفه��ان نی��ز 
 با بی��ان اینکه بس��یاری از معادن اس��تان 
در س��ال ۹۳ رو به تعطیل��ي رفتند، گفت: 
این در حالي اس��ت که بیش از ۹۰ درصد 
معادن کوچک هس��تند و به عل��ت اینکه 
 از عه��ده هزینه ه��ای خود برنم��ي آیند، 

با زیان های بسیاری رو برو شده اند.
عبدالوهاب سهل آبادی ادامه داد: متاسفانه 
دولت به جای اینکه ب��ه کمک این معدن 
داران بیاید، مشکالت مالي خود را از طریق 

معدن داران حل مي کند.
بخش معدن، درگیر با مسائل مالیاتي

ظاه��را بخش مع��دن اصفهان ه��م مانند 
س��ایر بخش های اقتص��ادی دیگ��ر، در 
 کنار مشکالتي از جمله مس��ائل مالیاتي، 
 از مش��کالت خاص خود هم رنج مي برد. 
آن هم در ش��رایطي که ظاهرا فش��ارهای 
مالیاتي در دو سال اخیر تشدید شده است.

رییس س��ابق کمیس��یون معدن ات��اق بازرگان��ي اصفهان با 
 تایید این مطلب گفت: چند سالي اس��ت که مسائل مالیاتي و 
 اضافه ش��دن مالیات بر ارزش اف��زوده، عمال بخ��ش معدن را 
 فلج ک��رده؛ چراکه مش��تریاني که از معادن خری��د مي کنند، 

حتي وجوهات مواد اولیه را ه��م به زحمت پرداخت مي کنند، 
چه برسد به اینکه مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.

 عباس ت��اج بخ��ش ادام��ه داد: در اصل روش ف��روش معادن 
 به ص��ورت نقدی نیس��ت و ح��دود ۱۰ ماه تا یک س��ال زمان 
 م��ي ب��رد ت��ا مع��دن داران وج��وه آن را دریاف��ت کنن��د؛ 

در صورتي که باید مبل��غ مالیات بر ارزش 
افزوده را بعد از سه ماه به صورت نقدی به 
حساب اداره دارایي واریز کنند؛در غیر این 
 صورت مشمول پرداخت جرایم سنگیني 
مي شوند. وی با بیان اینکه حتي خریداران 
 دولتي و ش��به دولتي هم وجوه خود را در 
پرداخ��ت  طوالن��ي  ه��ای   زم��ان 
مي کنند، گف��ت: در واقع ب��ه این صورت 
 فش��ار پرداخت مالیات ب��ر ارزش افزوده 
 بر روی خ��ود معدن کار م��ي افتد و باعث 
مي ش��ود که در کنار مالیات بر عملکرد و 
 رد دفاتر، فش��ار مضاعف��ي را تحمل کنند 
 تا جای��ي ک��ه مس��ائل مالیاتي ب��ه ویژه 
ارزش افزوده باعث شده که به عنوان مثال 
کارخانجات س��نگبری در طول دو س��ال 
گذش��ته رو به تعطیلي برون��د و به دنبال 
آن میزان ف��روش و تولی��دات این بخش 
هم کاهش پی��دا کند. این در حالیس��ت 
 که شرایط کنوني شرایط مناس��بي برای فشارهای مالیاتي به 
بخش های اقتصادی و تولید نیس��ت؛ چراکه بخش تولید باید 
 رونق و درآمد کافي داشته باشد تا بتواند مالیات خود را پرداخت 

کند.

رکود و تورم، گریبانگیر بخش معدن
در کنار مش��کالت گفته شده، میزان تورم س��ال های گذشته 
 و افزای��ش هزینه های تولید هم مش��کالت دیگری اس��ت که 

بخش معدن با آنها دست و پنجه نرم مي کند.
رییس سابق کمیس��یون معدن اتاق بازرگاني اصفهان با تایید 
این مطلب گفت: چند س��ال قبل میزان حق��وق نقش زیادی 
را در تولید نداش��ت؛ اما امروز متاس��فانه تورم سال های اخیر 
باعث شده اس��ت که هزینه های تولید و به دنبال آن حقوق و 
دستمزد هم به ش��دت افزایش پیدا کند و از طرفي هماهنگ 
نب��ودن قیمت فروش محص��والت با این افزایش، باعث ش��ده 
اس��ت که بهره برداران نتوانند هزینه های خود را تامین کنند. 
 در واقع زماني، دس��تمزد ح��دود ۱۰ درصد ف��روش معادن را 
به خود اختصاص مي داد؛ ام��ا هم اکنون این عدد از ۳۰ درصد 
هم بیشتر شده اس��ت.تاج بخش ادامه داد: در کنار این موارد، 
حقوق دولتي هم که در سال ۹۲ بین ۳ تا 7 برابر و در سال ۹۳ 
حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، باعث شده است که معدن دار 
 نتواند نرخ فروش محص��والت خود را طي چند س��ال اخیر و 

به دلیل رکود و مسائل اقتصادی دیگر افزایش دهد.
 به نظر می رس��د بخش معدن اس��تان اصفهان در ش��رایطي 
بین بودن یا نبودن به سر مي برند؛ امید است که با گذر بخش 
اقتصاد کشور از شرایط نفس گیر رکود، این بخش اقتصادی مهم 

هم یکبار دیگر شرایط رونق خود را تجربه کند.

صدای پای »پلیس اقتصادی« می آید ؛

 خبردار پلیس 
برای اقتصاد ایران

رییس اتاق بازرگانی تهران نس��بت ب��ه افزایش 
تعرفه آب و برق انتقاد کرد و گفت: قیمت در این 

دو بخش نباید به شکل انحصاری تعیین شود.
مسعود خوانساری، با بیان اینکه بخش آب و برق 
در کش��ور انحصاری اس��ت، اظهار کرد: افزایش 
تعرفه آب و برق توسط وزارت نیرو اقدام درستی 

نیست.
وی افزود: در یک بازار رقابتی طبیعتا بازار اس��ت 
که قیم��ت را تعیین می کن��د، ام��ا در بازار های 
غیر رقابت��ی و انحصاری قیم��ت کاالی مورد نظر 
باید مورد بررس��ی قرار گیرد، البته اگر باال بردن 
قیمت ها متناس��ب با هزینه های تمام شده باشد 

اقدام صحیحی اس��ت؛ اما به طور کلی مردم نباید 
هزینه های اضاف��ی وزارتخانه ها یا س��ازمان های 

دولتی را پرداخت کنند.
رییس اتاق بازرگانی ته��ران تصریح کرد: افزایش 
تعرفه آب و ب��رق در وهله اول ب��رای درآمدزایی 
اس��ت؛ اما می تواند در صرفه جویی و مصارف نیز 
تاثیرگذار باش��د. به گزارش ایس��نا، طی روز های 
گذشته افزایش تعرفه آب و برق به شکل جدی از 
سوی برخی مسووالن مطرح شد و علیرضا دائمی  
معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصادی، 
نیز اعالم کرد که بین هزینه تمام شده آب و برق و 
مبلغی که مردم پرداخت می کنند، فاصله زیادی 
وجود دارد؛ بنابراین برنامه این وزارتخانه، دریافت 
 قیمت تمام ش��ده آب از مش��ترکان پ��ر مصرف 

است.
ب��ه گفت��ه وی در ح��ال حاض��ر بی��ن هزین��ه 
تم��ام ش��ده تولی��د و آن مبلغ��ی ک��ه از مردم 
 گرفت��ه می ش��ود، فاصله زی��ادی وج��ود دارد؛ 
به طوری که اکن��ون به طور میانگی��ن حدود 50 

تومان از مصرف کنندگان  دریافت می شود.

 فروش ش��رکت خودروس��ازی رنو فرانس��ه 
 به ایران در هشتمین ماه سال جاری میالدی 
با کاهش ۲۳ درصدی نس��بت به ماه قب���ل 
 از آن مواجه ش��د و ب��ه ۳۶۸0 دس��تگ��اه 

رسید.
به گ��زارش خبرنگار اقتص��ادی خبرگزاری 
تسنیم، شرکت خودروس��ازی رنوی فرانسه 
اعالم ک��رد در هش��تمین ماه س��ال جاری 
میالدی ۳۶۸0 دس��تگاه از محصوالت خود 

را روانه بازار ایران کرده است.
فروش رنوی فرانسه به ایران در اوت ۲015 
نس��بت به ماه قبل از آن اف��ت ۲۳ درصدی 
داشته؛ اما نسبت به مدت مشابه سال قبل با 

رشد 1۸ درصدی مواجه شده است.
ش��رکت رنو در جوالی ۲015 بالغ بر 4۸00 
دستگاه و در اوت ۲014 نیز ۳100 دستگاه 

از محصوالت خود را به ایران فروخته بود.
 بر این اس��اس مجموع فروش رنوی فرانسه 
به ای��ران در ۸ ماهه نخس��ت س��ال جاری 
 می��الدی 1۸۲۳0 دس��تگاه ب��وده اس��ت. 

این رقم نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
افت ۲0 درصدی داشته است. رنو در ۸ ماهه 
نخست سال ۲014 بالغ بر ۲۲۸00 دستگاه از 
محصوالت خود را روانه بازار ایران کرده بود.

کل ف��روش رنو به ای��ران در س��ال میالدی 
گذش��ته ۳۶ هزار و ۳00 دستگاه اعالم شده 
اس��ت. فروش رنو به ایران در س��ال ۲014 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل افت 9 

درصدی داشت. 
رنو در س��ال ۲01۳ بالغ  ب��ر ۳9 هزار و ۶00 
 دس��تگاه خودرو ب��ه ایران صادر ک��رده بود. 
رنو در س��ال ۲01۲ نیز 100 ه��زار و 7۸۳ 
دس��تگاه از محص��والت خ��ود را ب��ه ایران 
فروخت. این شرکت فرانسوی در سال ۲011 
بالغ  بر 9۳ ه��زار و ۶۲۶ دس��تگاه خودرو در 

ایران به فروش رسانده بود.
خ��ودروی ل��وگان پرفروش تری��ن محصول 
این ش��رکت در ایران اس��ت که با نام ال90 
و به صورت س��ی کی دی در این کشور تولید 

می شود.

ی��ک تحلیلگر ب��ازار نفت ب��ا بیان اینک��ه افزایش 
تقاضای فصلی منجر به توقف س��قوط قیمت نفت 
خواهد ش��د، اعالم ک��رد: قیمت ه��ای فعلی کف 
 قیمت بازار است و قیمت نفت بیش از این کاهش 

نمی یابد.
محم��د مهدی یوس��فی در تش��ریح مه��م ترین 
تحوالت ب��ازار نفت، گفت: ب��ا ورود ب��ه نیمه دوم 
سال و سرد ش��دن هوا در نیمکره ش��مالی زمین 
تقاضای فصل��ی برای نف��ت خ��ام و فرآورده های 
 نفتی در آس��یا، اروپا و آمریکای ش��مالی افزایش 

می یابد. 
این کارش��ناس بازار نفت با اعالم اینکه با افزایش 
تقاضای فصلی و افزایش مصرف انواع فرآورده های 
نفتی به ویژه نف��ت کوره و گازوئی��ل روند کاهش 
قیمت جهان��ی نفت خام هم متوقف خواهد ش��د، 
 تصریح ک��رد: اعتق��اد دارم که قیمت ه��ای فعلی 
نفت خام کف قیمت ها در بازار جهانی است و بهای 

طالی سیاه بیش از سطوح فعلی کاهش نمی یابد.
این تحلیلگر بازار نفت در پاس��خ به سوال مهر که 
 برخی از موسس��ات بین الملل��ی از احتمال قیمت 

 هر بش��که نف��ت ت��ا س��طح ۲0 ت��ا ۳0 دالر خبر 
 می دهند، اظهار داشت: قیمت نفت از سطوح فعلی، 
کاهش بیش��تری نمی یاب��د و با افزای��ش تقاضای 
فصلی حتی امکان افزایش جزئی قیمت ها در بازار 

وجود دارد.
یوسفی با اش��اره به روند رو به کاهش عرضه نفت 
توسط کشورهای غیر عضو اوپک، بیان کرد: وضعیت 
اقتصادی در چین، شرق آسیا و اروپا هم به یک ثبات 
نسبی رسیده که این مسائل کاهش بیشتر قیمت 

نفت خام را منتفی می کند.
این کارش��ناس بازار نفت با ی��ادآوری اینکه نباید 
چن��دان از کاه��ش قیمت نف��ت به زی��ر 4۳ دالر 
نگران ش��ویم؛ همچن��ان ک��ه نباید ب��ه افزایش 
قیم��ت نف��ت در بهترین ش��رایط به ب��االی 4۸ 
دالر امید چندانی داش��ته باش��یم، تاکید کرد: با 
ورود فصل س��رد س��ال احتم��ال افزای��ش 500 
هزار تا ی��ک میلیون بش��که ای تقاض��ای فصلی 
ب��رای طالی س��یاه وج��ود دارد که ای��ن موضوع 
 منجر به تقویت بیش��تر قیمت ها در ب��ازار خواهد 

شد.

قیمت جهانی نفت، به کف رسیدکاهش فروش رنو فرانسه به ایران، در ماه گذشتهانتقاد رییس اتاق بازرگانی از افزایش تعرفه آب و برق

گزارشی از تعطیلی بسیاری از معادن ؛

رکود ،گریبان گیر معادن اصفهان شده است
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 تاالب گاوخون��ی درتیرماه ب��ه مدت دو روز زنده ش��د و 
بعد دوباره به روال 10 سال گذش��ته جان داد. تاالبی که 
حیات گونه های زیادی به آن وابس��ته اس��ت و سال های 
نه چندان دور مام��ن پرندگان مهاجر متع��ددی بوده که 
 حاال غریزه شان نیز به آنها خبر می دهد اینجا آب نیست. 
 آنچ��ه موجب می ش��ود بی��ش از ای��ن خش��کی تاالب 
در صدر اخبار ق��رار بگیرد،پراکنده ش��دن  ریزگردهای 
ناشی از خشکی تاالب در آس��مان نه چندان آبی اصفهان 
 اس��ت. خرداد ماه بود که اس��تانداری اعالم کرد با تدابیر 
انجام شده توانستیم پنجاه اینچ آب پشت سد را باز کرده 
 و جاری بودن مج��دد رودخانه را به گون��ه ای رقم بزنیم. 
مقدار آبی که به گفته »رسول زرگرپور« استاندار اصفهان 
اگر مدیریت می شد و در بین راه مورد استفاده غیر اصولی 
 قرار نمی گرف��ت، در نهایت حی��ات ت��االب گاوخونی را 

رقم می زند.
س��وم تیرم��اه اخب��اری مبن��ی بر زن��ده ش��دن تاالب 
گاوخونی پس از 10 س��ال روی خروج��ی خبرگزاری ها 
و صفح��ات روزنامه و نش��ریات قرار گرف��ت. زندگی که 
 چندان دوام��ی نداش��ت و در کمت��ر از چن��دروز پایان 

یافت. 
محمد حی��دری، ریی��س ش��ورای ش��هر ورزن��ه نیز با 
تایی��د ای��ن مطل��ب می گوی��د: ت��االب تنها ب��رای دو 
روز زنده ش��د و بعد آب قط��ع و تاالب دوب��اره مرد. آب 
دریافت��ی به ان��دازه ی��ک ش��لنگ س��ه اینچی ب��ود که 
 ب��رای زن��ده ک��ردن ت��االب ب��ه واق��ع ناکافی اس��ت. 
حداقل جاری بودن دائمی پنج اینچ آب برای احیای تاالب 
 الزم است. از س��وی دیگر قرار بود پساب شرق اصفهان را 
به تاالب گاوخونی اختص��اص دهند که تاکنون این طرح 

نیز عملیاتی نشده است.
برداشت های غیر قانونی

 استاندار اصفهان با تاکید بر اختصاص پساب شرق اصفهان 
به تاالب جهت احیای آن، می گوید: یکی از مش��کالت ما 
در تامین آب، نبود الگوی مصرف ثابت و مش��خص است. 
 طبق بررس��ی های انجام ش��ده، می ش��د با جاری کردن 
زن��ده  را  ت��االب  و  رود  زاین��ده  آب،  این��چ   40 

کرد.
دوباره خشکی

 در م��رداد ماه بود که بازهم ش��اهد خش��کی زاینده رود 
بودی��م. آب قطع ش��د و کور س��وی امید ب��رای حیات 
مجدد تاالب گاوخون��ی از بین رفت. »عل��ی بصیر پور« 
 معاونت حفاظت بهره برداری آب منطقه ای اصفهان هم 
در این باره می گوید: طبق برنامه توزیع آب سال 94 - 93  
قرار نبود آب در فصل تابستان امسال در زاینده رود جاری 
باش��د، اما به دلیل بارندگی های خوب در اسفند ماه سال 
93 و فروردین امسال، شورای هماهنگی حوزه آب تصمیم 
گرفت با حفظ خط قرمز ذخیره 400 میلیون مترمکعب 

آب برای کشت پاییزه، آب در زاینده رود جاری شود.
  »محم��د کوش��افر« دبیر کمیس��یون آب هم با اش��اره 
به ممنوعیت بارگذاری جدید روی زاینده رود، خاطرنشان 
 می کن��د: از دی م��اه س��ال 92 در ش��ورای عال��ی آب 
مصوب ش��د که بارگذاری جدید روی زاینده رود ممنوع 
است، با این حال در برخی موارد شاهد این اتفاق بودیم. 
»خوشه عظیم پور« دبیر جمعیت زنان مبارزه با آلودگی 
 محی��ط زیس��ت اصفهان  نی��ز با بی��ان اینکه برداش��ت 
در باالدست اتفاق می افتد، اضافه می کند: فرق نمی کند 
از اس��تان اصفه��ان ی��ا اس��تان های دیگر برداش��ت در 
 باالدست انجام بگیرد، آنچه اهمیت دارد تجاوز به حریم 
زاین��ده رود اس��ت. اگ��ر می خواهی��م به ش��عار دائمی 
 ب��ودن رودخان��ه زاین��ده رود عم��ل کنیم حتم��ا باید 

زیر ساخت هایش، فراهم شود.
فرصت  دو ماهه

»حمید ظهرابی« مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان ه��م از مس��ووالن وزارت نی��رو و آب منطقه ای 
اصفهان خواس��ت از به��ره برداری های غی��ر قانونی که 
رودخانه را نابود می کند جلوگیری کنند و در این فرصت 
 دو ماهه باقی مانده تا باز ش��دن آب برای کش��ت پاییزه، 

این روند را ساماندهی کنند.

برخورد با متجاوزان
برداش��ت آب به ص��ورت غیر قانون��ی در باالدس��ت که 
 شامل اس��تان اصفهان و اس��تان های همجوار می شود، 
معضل بزرگ��ی در جاری نبودن رودخانه ش��ده اس��ت؛ 
به طوری ک��ه تاکنون چهار جلس��ه شناس��ایی و تعیین 
تکلیف دخل و تصرفات واقع در حریم و بستر رودخانه ها 
و مس��یل های اس��تان با حضور مدیرکل مدیریت بحران 
 اس��تانداری، نماین��دگان و کارشناس��ان اداره ه��ای

کل منابع طبیعی، مس��کن و شهرس��ازی و دادگستری 
اصفهان و دیگر نهاد ها برگزار شده است.

مس��عود میر محم��د صادق��ی، مدیرعامل ش��رکت آب 
منطقه ای اصفه��ان در جلس��ه 31 م��رداد از برخورد با 
متخلفان ب��ه حری��م و بس��تر رودخانه ها با اس��تفاده از 
نقشه های حریم و بس��تر موجود و عکس های ماهواره ای 

خبر داد.
حجت االسالم »علی موس��وی نژاد« نماینده دادگستری 
 حاضر در این جلس��ه نیز ب��ه خالءقانونی ب��رای برخورد 
با متخلف��ان اذعان ک��رد و گف��ت: در بازه زمان��ی کوتاه 
نمی ت��وان تمام��ی ای��ن متصرف��ان را مدیری��ت ک��رد 
 و بای��د تدبی��ر الزم ب��رای اقدام��ات قانون��ی لح��اظ 

شود.

خبردر حال انقراضخبردر حال انقراض

  مع��اون برنام��ه ری��زی و توس��عه مناب��ع انس��انی س��ازمان جن��گل ها 
از اب��اغ مصوب��ه دول��ت ب��رای اختص��اص مبل��غ ۲۱۰ میلی��ارد ری��ال 
 برای پیش��گیری و مقابل��ه با آتش س��وزی در س��طح جنگل ه��ا و مراتع 

خبر داد. 
مصطف��ی کیاکج��وری با بی��ان ای��ن مطلب  اف��زود: هی��ات وزی��ران در 
 جلس��ه اول ش��هریور امس��ال به پیش��نهاد وزارت کش��ور و تایید سازمان 
مدیری��ت و برنام��ه ری��زی و همچنی��ن  ب��ه اس��تناد اصل یکصد و س��ی 
 و هش��تم قان��ون اساس��ی جمه��وری اس��امی ای��ران تصوی��ب ک��رد: 
مبل��غ ۲۱۰ میلی��ارد ریال به ص��ورت تملک دارای��ی س��رمایه ای از محل 
منابع ماده )۱۰( قان��ون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دول��ت به منظور 
 اقدام��ات و خدم��ات اضط��راری و پیش��گیری و مقابل��ه با آتش س��وزی 
در سطح جنگل ها و مراتع کشور در اختیار وزارت جهاد کشاورزی )سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور( قرار گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات 

مربوط هزینه شود.
 تحویل ۱۸۶ دستگاه ماشین آالت اطفای حریق برای نجات جنگل ها

این مس��وول برنامه ریزی س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کش��ور،  
تکمیل تجهیزات و امکانات اطفای حریق را از ضروریات  منابع طبیعی ایران 
برشمرد و گفت: خوشبختانه با پیگیری هایی که صورت گرفته، کار تحویل 
۱۸۶ دستگاه ماشین آالت که به سیس��تم اطفای حریق مجهز شده است تا 
پایان امسال به منابع طبیعی استان های کشور انجام می شود و حق اولویت با 
 استانی هایی است که بیشتر در معرض کانون های بحرانی آتش سوزی قرار 
دارند.کیاکجوری اظهار داشت:  این خودروها که تحویل آن به استان ها از نیمه 
 دوم شهریور آغاز شده است به همه ادارات کل منابع طبیعی استان ها تعلق 
می گیرد؛ اما حق اولویت  با استان هایی است که در حوزه جنگل های زاگرس 

و مناطق چهارگانه جنگل های شمال قرار گرفته اند.

بر اس��اس تحقیقات اخیر پژوهش��گران نیوزلندی، یک گونه از مورچه های 
تهاجمی در جهان وجود دارند که می توانند باعث کاهش روند رشد جمعیت 
زنبورهای عسل در جهان شوند. محققان دانشگاه ویکتوریا در استرالیا سه سال 
را صرف تحقیق و مطالعه روی مورچه های آرژانتینی در نیوزیلند، استرالیا 
و آرژانتین کرده و داده های ژنومی آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. 
این مورچه ها ویروس ناشناخته ای را حمل می کنند که می تواند باعث مرگ 

خود مورچه  نیز شود.
تجزیه و تحلیل داده های ژنومی نش��ان دادند که مورچه آرژانتینی نیوزلند 
حام��ل ویروس تغییر ش��کل یافت��ه وینگ بوده ک��ه عاملی بیم��اری زا در 
 فروپاشی کلونی زنبورهای عسل محسوب  می شود. پروفسور »فیل لستر«

 از محقق��ان این تی��م پژوهش��ی، در رابط��ه با ای��ن مورچه ها م��ی گوید: 
»این کش��ف ب��ه ما م��ی گوی��د ک��ه مورچ��ه ه��ای آرژانتین��ی نیوزلند 
از آنچ��ه پی��ش از ای��ن تص��ور م��ی کردی��م مش��کل زا ت��ر هس��تند. 
ای��ن مورچ��ه ه��ا حام��ل هم��ان ن��ژاد وی��روس تغیی��ر ش��کل یافت��ه 
 وین��گ پی��دا ش��ده در زنبوره��ای عس��ل و زنبوره��ای وحش��ی 
 در  نیوزلند هس��تند؛ و این ویروس باعث کاهش جمعیت زنبورهای عس��ل 

در سراسر جهان شده و روند این کاهش را سرعت  می بخشند«.
او در ادامه توضیحاتش در مورد این گونه مورچه ها می گوید: »مورچه های 
آرژانتینی به دلیل حمله به کندوهای زنبورهای عسل شناخته شده هستند 
و همچنین این مورچه ها در همان محیط زیستی که زنبوران عسل به دنبال 
 جس��تجوی غذا می باش��ند زندگی می کنند و به این صورت زنبوران عسل 
در معرض شیوع عوامل بیماری زایی که این حشرات با خود حمل می کنند 
 قرار می گیرند«. پروفس��ور لس��تر در رابطه با این ویروس جدید می افزاید: 
 »این ویروس پیش از این دیده نش��ده اس��ت؛ اما با ویروس ه��ای دیگر که 
می توانند موجب از هم پاش��یدگی و نابودی جمعیت دیگر گونه حش��رات 

شوند، مرتبط است«.
 مورچه های آرژانتینی یک آفت تهاجمی محس��وب می ش��وند که تاکنون 
 در همه قاره ها به جز قطب جنوب مشاهده ش��ده اند. این گونه از مورچه ها 
 به شدت به محصوالت کشاورزی آسیب زده و به عنوان یک مشکل خانگی 

در مناطق شهری به حساب  می آیند.

اختصاص ۲۱۰ میلیارد ریال برای 
 مقابله با آتش ســوزی 

جنگل ها و مراتـع

مورچه ها، تهدید جدیدی برای 
زنبورهای عسل

                 در یچه

  جنگل زدای��ی در این س��یاره همچن��ان ادامه دارد. مس��احت 
جنگل های از بین رفته در س��ال ۲۰۱4، به اندازه دو برابر سطح 
 کشور پرتغال، یا دو برابر کامبوج و یا س��وریه بوده است. با توجه 
به داده ه��ای دانش��گاه میرلن��د ای��االت متحده و گ��وگل که 
 چهارشنبه ۲ سپتامبر منتشر ش��د، بیش از ۱۸ میلیون هکتار از 
جنگل های جه��ان در س��ال ۲۰۱4، از بین رفته ان��د. بنابر این 
 گزارش که توسط Global Forest Watch انتشار یافته است، 
این حجم از جنگل های نابود ش��ده معادل یک س��وم از س��طح 
درختان س��یاره زمین اس��ت و تخری��ب همچنان ادام��ه دارد. 
از آغ��از قرن بیس��ت و یکم تاکنون، به جز س��ال ۲۰۱۲، س��ال 
۲۰۱4 بدترین س��ال برای جنگل ها بوده اس��ت. مناطق جدید 
تخریب س��طوح جنگلی به طور عمده در کامب��وج، غرب آفریقا 
) س��یرالئون، لیبی، گین��ه و ..(، ماداگاس��کار، در منطقه گران 
چاکو ، جنوب آمری��کا و بیش��تر در پاراگوئه گزارش ش��ده اند. 
۶۲ درصد از پوش��ش درختی از دست رفته در س��ال ۲۰۱4 در 
مناطق استوایی رخ داده است.  بس��یاری از اراضی تخریب شده 
 جنگلی تحت فشار گس��ترش کش��اورزی صورت گرفته است. 
 پدیده پاکتراش��ی جن��گل ها ب��ا هدف توس��عه کش��اورزی را 
 به وض��وح می ت��وان در آس��یا، امریکای التی��ن و افریق��ا دید؛ 
به عنوان مثال در کامبوج، کش��وری که از سال ۲۰۰۱ به سرعت 
در حال از دس��ت دادن عرصه های جنگلی است، مزارع کائوچو 
 عامل اصل��ی از بین رفت��ن جنگل ه��ا هس��تند؛یا در پاراگوئه، 
کش��ت س��ویا عامل اصلی جنگل زدایی و کاهش تنوع زیستی 
 اس��ت. ماداگاس��کار ح��دود 3۱۸۰۰۰ هکت��ار، در ح��دود 

۲ درصد از کل سطح جنگلی خود را تنها 
در س��ال ۲۰۱4، به دلیل بهره برداری 
از Rosewood از دس��ت داده است؛ 
همان طور که جنگل های غرب حوضه 
 آبری��ز کنگو ب��رای تولی��د روغن نخل 

در حال نابودی است. 
 Global اطاعات منتش��ره توس��ط
Forest Watch حاص��ل نتای��ج به 
دس��ت آمده از طریق ماهواره های ناسا 
می باش��د که هر هش��ت روز ی��ک بار 
اطاعات دریافتی با وض��وح 3۰ متر را 

می دهند.
 چهاردهمین کنگره جهانی جنگل 

در دوربان آفریقای جنوبی
س��ازمان جهانی FAO روز دوش��نبه 
 7 س��پتامبر، گ��زارش 5 س��اله خ��ود 
 در م��ورد وضعی��ت جن��گل ه��ا را 
ب��ا عن��وان » ارزیاب��ی مناب��ع جهانی 
جنگل در س��ال ۲۰۱5 « منتشر کرد. 
این گ��زارش ۲34 کش��ور و منطقه را 
 در س��طح جهان پوش��ش م��ی دهد. 
در افتتاحیه چهاردهمین کنگره جهانی 
جنگل در دوربان )آفریق��ای جنوبی(، 
رییس س��ازمان FAO اعام کرد که 

هرگز داده ه��ا در مورد جن��گل ها در 
س��طح جهان قابل اعتماد نبوده است. 
 همچنین نیژل سیزر، مدیر بین المللی 
 برنام��ه ه��ای جن��گل در موسس��ه 
منابع جهانی )WRI( گفت : این تجزیه 
و تحلی��ل کاهش عرصه ه��ای جنگلی 
نشان می دهد که بخش هایی از سطوح 
جنگلی که از دست رفته است، قبا در 
گزارشات جهانی سطح جنگل ها نادیده 

گرفته شده بود.
در این گزارش FAO  آمده اس��ت که 
 اطاعات مربوط به وس��عت جنگل ها 
در سال های گذشته به دالیل زیر قابل 
اعتم��اد نبوده اس��ت؛ کش��ورهایی که 
 قربانی جنگل زدایی شده اند به خصوص 
در مناطق اس��توایی، اغلب کشورهایی 
هستند که ابزارهای کمی برای مبارزه 
 با تخری��ب جن��گل در اختی��ار دارند. 
از س��وی دیگر نقش��ه ب��رداری کافی، 
 نظارت و یا روش ه��ای جدید مدیریت 
جن��گل ه��ا در ای��ن کش��ورها وجود 
ن��دارد. FAO  همچنین به بخش��ی از 
اطاعات ارائه ش��ده توس��ط دولت ها 
 اش��اره کرده و می گوید: این کش��ورها 

به امید دریافت کمک های مالی بین المللی، عرصه های جنگلی 
تخریب شده را بیش از میزان واقعی گزارش می دهند.

 براس��اس این گزارش ، ۶۰ درصد از جمعیت بومی جهان نقریبا 
به ط��ور کامل ب��ه جنگل ها وابس��ته هس��تند، ک��ه از این بین 
 3۰۰ میلی��ون نفر داخل و ی��ا اطراف جنگل زندگ��ی می کنند. 
به طور کلی بی��ش از ۲/۱ میلیارد نفر از زندگ��ی مردم جهان به 
جنگل بس��تگی دارد. روند  کوچک ش��دن جن��گل های جهان 
همچنان به دلیل افزایش جمعیت و گسترش اراضی کشاورزی 
 ادامه دارد.در طول ۲5 س��ال گذش��ته نرخ خالص جنگل زدایی 
به بیش از 5۰ درصد رسیده است. به طوری که ۱۲9 میلیون هکتار 
از سطح جنگل های جهان  تقریبا برابر با سطح آفریقای جنوبی، 
از سال۱99۰ تا سال ۲۰۱5  از دست رفته است. در سال ۱99۰ 
مساحت جنگل ها حدود 4 میلیارد و ۱۲۸ میلیون هکتار یا ۶/3۱ 
درصد از سطح خشکی های زمین را پوشش می دادند، در حالی که 
این سطح جنگلی در سال ۲۰۱5 تنها به 3 میلیارد و 999 میلیون 
هکتار )۶/3۰ درصد( رسیده اس��ت. جنگل ها در واقع زیستگاه 
 مناسبی برای تنوع گسترده ای از گونه های زیستی هستند که با 
 از بین رفتن آنها، این زیس��تگاه ها برای تنوع زیس��تی س��اکن 
در آن نیز از بی��ن م��ی رود. FAO   همچنی��ن در این گزارش 
نس��بت به تهدید تنوع زیس��تی جنگل ها هش��دار م��ی دهد و 
عنوان می کند که کاهش تراکم زیس��ت توده درختان به دلیل 
اثرات نامطلوبی همچون عوامل انس��انی یا طبیع��ی مانند بهره 
 ب��رداری از جنگل ه��ا، آتش س��وزی ه��ا و تغیی��رات آب و هوا 

می باشد.  

عکس روز 

تخریب بیش از ۱۸ میلیون هکتار جنگل در سال ۲۰۱۴

 تاالب گاو خونی به سختـی 
نـفس می کشد
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نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از نظارت ضعیف 
مس��ووالن بر عملکرد قلیان س��راها گفت: نظارت های ضعیف بر مصرف 

قلیان تاکنون جوانان بسیاری را به دام اعتیاد کشانده است.
حسن تامینی لیچائی درخصوص هشدار وزارت بهداشت مبنی بر وجود 
مواد مخدر در قلیان ها گفت: متاس��فانه طی چند س��ال گذشته مصرف 
دخانیات و قلیان در سراس��ر کش��ور افزایش پیدا کرده و مصرف قلیان 
 حتی در حال حاضر به اماکن خصوصی و منازل نیز راه پیدا کرده است که

به نظر می رسد مسووالن باید با استفاده از مواد قانونی و نظارت های کافی 
برای کاهش مصرف دخانیات از جمله قلیان اقدام کنند.

نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسالمی، با انتقاد از نظارت ضعیف 
و نحوه برخورد مس��ووالن با قلیان س��راهای متخلف، افزود: درمقطعی 
 مصوب ش��د که نیروی انتظامی تا جای ممکن با قلیان سراهای متخلف

 برخورد کند؛  ام��ا متاس��فانه برخوردهای ضعیف مس��ووالن منجر به 
کاهش مصرف قلیان نشده است؛ هرچند که طبق گفته مسووالن وزارت 
 بهداش��ت، عدم نظارت کافی در ح��ال حاضر منجر ب��ه افزایش اعتیاد 

به واسطه وجود مواد مخدر صنعتی در تنباکوی قلیان شده است.
وی تاکید کرد: البته وجود مواد مخدر، بیش��تر در تنباکویی که از خارج 
وارد کشور می شود دیده شده و باید با انسداد مرزها از ورود تنباکو با طعم 
مواد مخدر به کش��ور جلوگیری کرد، البته برخی دالالن و افراد سودجو 
در داخل کشور نیز برای کسب سود بیشتر مواد مخدر ازجمله شیشه را 
به تنباکوی تولید داخل اضافه می کنند که همی��ن امر تاکنون جوانان 

بسیاری را به دام اعتیاد کشانده است.
تامین��ی لیچائی با اش��اره ب��ه اینک��ه وج��ود موادمخ��در در تنباکوی 
 قلیان موضوعی ثابت ش��ده اس��ت، تصریح کرد: بارها نظ��ارت ضعیف

 دستگاه ها و نهادهای ذی ربط به مس��ئوالن تذکرداده شده اما تا کنون 
هیچ توجهی مبنی بر رفع مش��کل و برخورد با خاطیان و س��ودجویان 
صورت نگرفته است، البته باید به این نکته تاکید کرد که سیاست دولت 
یازدهم دربرخورد با مشکل این است که تا جای ممکن برخورد قهرآمیز 
با پدیده عرضه قلیان در قهوه خانه ها نداشته باشد و از مسیر قانونی برای 
کنترل این پدیده جلو برود اما در صورت ادام��ه فعالیت مراکز غیرمجاز 
عرضه قلیان نه تنها مصرف قلیان کاهش پی��دا نکرده بلکه روز به روز به 

تعداد افراد معتاد اضافه می شود.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی،گفت: 
بنابراین بازهم باید به این نکته تاکید کرد که سیستم های نظارتی باید 
به طور دقیق تر وارد عمل شده و با مراکز غیر مجاز عرضه قلیان برخورد 
شدید کنند، اما ازآنجایی که مشکالت بسیاری در جامعه ازجمله بیکاری 
وجود دارد افراد با فعالیت درمراکز عرضه قلیان ناخودآگاه در این مسیر 

قرار می گیرند.
رییس مرکز س��المت محیط و کار وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکی به طور رسمی وجود مواد مخدر، شیش��ه و ترکیبات آمفتامین 
را در توتون قلیان ها برای معتاد و وابسته کردن مشتریان این کاال تایید 
کرد؛ خسرو صادق نیت اعالم کرده است که گزارش های متعددی داشتیم 
که حتی آن قدر دوز مواد مخدر، شیش��ه و ترکیبات آمفتامین در توتون 

قلیان ها باال بوده که مسمومیت حاد ایجاد کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نا امنی روانی را مهم ترین علت گرایش 
برخی از کارگران صنعتی به اعتیاد خواند و بر باال رفتن حساسیت جامعه 

نسبت به اعتیاد تاکید کرد.
عل��ي ربیع��ي در نهمی��ن کنگ��ره بین الملل��ي دان��ش اعتی��اد ک��ه 
در  مرک��ز همایش ه��اي بین الملل��ي رازي برگزار ش��د، با بی��ان اینکه 
حساس��یت جامعه نس��بت به اعتیاد کاه��ش یافته  اس��ت و اعتیاد رو 
ب��ه افزای��ش اس��ت، گف��ت: برخ��الف اینکه ب��ا  این مس��اله ب��ه طور 
ج��دی مبارزه مي ش��ود، اما نوع��ی عادی ان��گاری از اعتی��اد در جامعه 
 رواج یافت��ه و ای��ن اولی��ن اقدام مهم آن اس��ت ک��ه حساس��یت را باال 

ببریم.
وي افزود: حدود چه��ار هزار نف��ر از نیروهای مبارزه با م��واد مخدر در 
این راه ش��هید و 12  هزار نفر جانباز ش��ده اند، مراکز درماني و تخصصي 
 این حوزه گس��ترش یافته اند، اما هنوز این مس��ئله اعتیاد محدود نشده

 است.
 اعتياد و برخي آس�يب هاي اجتماعي محو ش�دني نيستند؛ اما 

مي توان آنها را محدود كرد
همچنین وزیر رفاه بیان داشت: سن اعتیاد رو به کاهش و الگوی مصرف 
تغییر کرده است. 45 درصد زندانی ها، زندانی هایی هستند که با جرائم 
مواد مخدر گرفته شده اند و 25 درصد نیز از جرائم  اجتماعی متأثر از مواد 

مخدر در زندان هاست. 
ربیعي ادامه داد: در گذش��ته فقر و بیکاری و لذت جویی دو عامل اعتیاد 
در عرصه های اجتماعی بودند؛ اما هم  اکنون آمارها نشان مي دهد اعتیاد 
 در بین شاغالن و متاهالن نس��بت به بیکاران و مجردان در حال فزوني

 است.
وي ب��ا انتق��اد از اینکه متأس��فانه ایرانیان انزوای بیش��تری نس��بت به 
گذش��ته دارند و تکنولوژی نیز به این ان��زوا کمک کرده  اس��ت، افزود: 
امروز صحبت ه��ای چهره به چهره کم ش��ده اس��ت و بخش��ی از علت 
گرایش ب��ه اعتیاد در اث��ر فردگرای��ی و انزواطلبی  اس��ت. ناامنی روانی 
 نی��ز مهم تری��ن علت گرای��ش برخ��ي از کارگ��ران صنعتی ب��ه اعتیاد

 است.
 وزیر رفاه اظهار داش��ت: بای��د راه حل ه��ای اجتماعی و ات��کا و اعتماد

 افراد جامعه ب��ه یکدیگر افزایش یاب��د چرا که در ی��ک برنامه  فرهنگی 
دیدیم که جامعه امیدوار و شاد تأثیر شگرفی در محدودیت اعتیاد دارند، 
 برخی سمن ها که از مراکز  درمان اعتیاد موفق تر بوده اند نشان دادند که 
 گفتگو و افزایش اعتم��اد به نفس در معت��ادان موثرت��ر از دارو درمانی

 است. 
ربیعي گفت: در مبارزه با اعتیاد نباید صرفا به مواد فروش متمرکز شویم 
بلکه باید تمرک��ز خود را بر خانواده و افرادی که مس��تعد معتاد ش��دن 

هستند معطوف کنیم.
وي در ادام��ه به تصوی��ب بیمه در ش��ورای عالی بیمه در بح��ث اعتیاد 
اش��اره کرد و اف��زود: در زمینه اعتیاد آم��وزش فنی و حرف��ه ای مکلف 
ش��ده اس��ت در کن��ار مراکز درم��ان اعتی��اد مه��ارت آموزی داش��ته 
باش��د، تالش می کنیم از مش��اغل حمایت��ی و اجتماعی  ب��رای کمک 
 ب��ه خروجی ه��ای مراک��ز ت��رک اعتی��اد و بهبودیافت��گان اس��تفاده

 کنیم. 

 ضعف نظارت، پای شيشه
 را به قليان سراها باز كرد

ربيعی هشدار داد:
 اعتياد در بين شاغالن و متاهالن

 زیاد شده است
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یک جامعه ش��ناس گفت: خانواده،  فردگرای��ی را در جوانان 
تقویت می کند. اگر خانواده ها ت��الش کنند روحیه جمعی را 
در فرزند پرورش دهند احتمال اینکه در آینده ش��هروندانی 

برخوردار از هویتی قویترداشته باشیم، بیشتر است.
فروزنده جعفرپور افزود: فرد گرای��ی در جامعه افزایش یافته 
اس��ت و یکی از دالیل تالش افراد برای تقویت موقعیت خود 
در جامعه، عملکرد خانواده هاست؛ چون به نوجوانان آموزش 
می دهند که در آینده به گونه ای عمل کنند تا منافع فردی شان 
تأمین شود. وی با بیان اینکه عوامل مختلفی در شکل گیری 
 هوی��ت جوانان موث��ر اس��ت، گف��ت: دوره جوان��ی یکی از 
مهم ترین دوره هایی اس��ت که هویت در آن شکل می گیرد. 
یکی از مهم ترین عناصر شکل دهنده هویت جوانان، خانواده ها 
هستند. آنان می توانند موجب شکل گیری و تقویت احساس 
تعلق و تعهد جوانان به جامعه خودشان، هویت جمعی و هویت 

ملی که عالی ترین سطح هویت جمعی است، شوند.
جعفرپوراف��زود: در کنار خانواده ها، نهاده��ای دیگری مانند 
 آموزش و پرورش، رس��انه ها و نهادهای مختلفی که جوانان

  به گونه ای با آن در ارتباط هس��تند به ویژه گروه همس��االن 
در شکل گیری هویت جوانان موثر هستند. خانواده ها اگر تعلق 
کافی به یکدیگر و جامعه شان داشته باشند و مبانی هویت را 

به گونه غیرمستقیم در فرزندان تقویت کنند می توانند عامل 
 موثری در شکل گیری هویت باش��ند.وی ابراز تأسف کرد که 
در حال حاضر بس��یاری از خانواده ها توجه زیادی به تربیت 
فرزندان ش��ان به عنوان اف��رادی متعهد و متعل��ق به جامعه 
نمی کنند و به تقویت عرق ملی در آن ها نمی پردازند تا جوانان 
در آینده به جامعه خود احساس تعلق کنند و خدماتی را به این 
کشور ارائه دهند.وی افزود: نقش خانواده ها در شکل دهی به 
هویت فرزندان کمتر شده است چون در گذشته زمان تعامل 
خانواده با فرزندان بیشتر بود؛ اما االن خانواده ها این زمان را کم 
کم به رسانه هایی مانند تلفن همراه هوشمند و تلویزیون اعم از 

شبکه داخلی و ماهواره ای واگذار کرده اند.
این جامعه شناس در ادامه گفت: نحوه گذران اوقات فراغت بر 
شکل گیری و تقویت هویت نوجوانان موثر است. خانواده  در این 
حوز ه نیز عقب نشینی کرده است و زمانی که نوجوانان صرف 
استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی می کنند، افزایش پیدا کرده 
 اس��ت. وی تصریح کرد: اگر رفتار تعاملی درس��تی را والدین 
در نظر بگیرند و به همراه فرزندان شان اوقات فراغت را بگذرانند 
تاثیر زیادی بر بهبود وضعیت هویتی نوجوانانشان می گذارد؛ 
چرا که اوقات فراغت زمانی اس��ت که افراد آزادانه رفتاری را 

انتخاب می کنند.

مش��اور وزیر کش��ور در امور بان��وان گف��ت: جمع بندی 
فعالیت های کارگروه بررس��ی وضعیت زن��ان ایرانی که به 
ازدواج اتباع خارجی درمی آیند ت��ا پایان ماه جاری تقدیم 

وزیر کشور می شود.
فهیمه فرهمندپور افزود: بررسی های ما در زمینه وضعیت 
زنانی که به ازدواج اتب��اع بیگانه درمی آیند، به جمع بندی 
رس��یده اس��ت و وزیر کش��ور پس از دریافت گ��زارش ما 

راهکارهای ارائه شده را به بخش های مختلف می دهد.
وی افزود: برخی از نهادهای متولی ای��ن موضوع به حوزه 
عملکردی وزارت کش��ور مربوط اند و برخی دیگر از آن ها 
مثل معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  وزارت امور خارجه 

و نیروی انتظامی خارج از حوزه وزارت کشور هستند.
فرهمندپور درباره محتوای بررسی های انجام شده نیز گفت: 
گزارش جمع بندی »کارگروه بررسی وضعیت زنان ایرانی 
که به ازدواج اتباع بیگانه درآمده اند« شامل آسیب شناسی 
اقدامات انجام شده و ارائه راهکارهایی می شود که در صورت 
توجه به آن ها مشکالت زنان ایرانی که به ازدواج اتباع بیگانه 

در می آیند حل می شود.
کارگروه »بررسی وضعیت زنانی که به ازدواج اتباع بیگانه 
درمی آیند« نیمه ش��هریورماه س��ال گذشته تشکیل شد 

و اولویت آن بررس��ی وضعیت»ازدواج دخت��ران ایرانی با 
تبعه های غیرقانونی« یا »ازدواج ثبت نشده یک تبعه قانونی 
با دختر ایرانی« یا »ازدواج موقت اتباع غیرایرانی با دختران 

ایرانی« بود.

عضو کارگروه جمعیت شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
نظام سلطه جهانی یکی از مولفه های قدرت را جمعیت 
زیاد می داند و به همین دلیل ب��ه دنبال تجزیه و کاهش 

جمعیت کشورهای اسالمی هستند.
مونس سیاح ، در هشتمین دوره اندیشه های آسمانی یکی 
از مسائل مهم و استراتژیک کشور را کاهش رشد جمعیت 
دانس��ت و اظهار کرد: دو انقالب بزرگ در ای��ران از نظر 
جمعیت شناسان وجو دارد؛ یکی انقالب اسالمی و دیگری 
تغییر عجیب در نرخ باروری است.وی افزود: افزایش نرخ 
س��المندی و کاهش رش��د جمعیت در جامعه به قدری 
شدت دارد که مقام معظم رهبری در چند سال گذشته 
بارها این وضعیت بحرانی را متذکر شده اند.وی افزود: در 
دو دهه گذشته شعار پرتکرار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« 
در جامعه رواج پیدا کرده است، اما امروز مسووالن کشور 
به واسطه تحقیقات به عمل آمده به این نتیجه رسیده اند 
 که این ش��عار غفلت و خطا بوده و باید جهت گیری ها را 

در این خصوص تغییر داد.
س��یاح با اش��اره به اینکه نرخ باروری کل در یک کشور 
متوس��ط تعداد فرزندان یک خانواده است و نرخ باروری 
جایگزین متوسط تعداد فرزندان در یک کشور به طوری 
که نسل جدید جایگزین نسل گذشته شود، تصریح کرد: 
نرخ جایگزین باروری در کش��ورهای صنعت��ی 2/1 و در 

کشور ما رقم 2/5 است.
وضعيت بحرانی كاهش جمعيت در كشور

وی بیان کرد: متوس��ط تعداد فرزندان درکشور در اوایل 
دهه 4۰ حدود ۷ فرزند برای هر خانواده بوده که به دلیل 
فعالیت های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در دوران 

پهلوی این نرخ با روند کاهشی رو به رو شد.
وی گفت: این نرخ کاهش با روی دادن انقالب اس��المی 
و جنگ تحمیلی متوقف ش��د تا اینکه در دهه ۶۰ تعداد 
فرزندان برای هر خان��واده حدود ۶/۶ رس��ید؛ اما پس از 
جنگ تحمیلی به دلیل تحریم ها و فش��ارهای اقتصادی 
گسترده سیاستمداران روند کنترل جمعیت را در پیش 
گرفتند و اکنون وضعیت بحرانی 1/5 فرزند برای هر خانوار 
 رس��یده ایم.این کارشناس مس��ائل جمعیتی ادامه داد: 
جمعیت شناس��ان دنیا دو انقالب بزرگ را ب��رای ایران 
قائل اند؛ یکی انقالب اس��المی و دیگ��ری تغییر عجیب 
 در نرخ باروری؛ چرا که نرخ فرزند آوری در هیچ کشوری 
در مدت زمان کمتر از 2۰ سال با کاهش ۷۰ درصدی رو 

به رو نبوده است؟
وی با اشاره به منفی شدن نرخ جمعیت روستاهای کشور 
گفت: در حال حاضر ۳۰ هزار روس��تا در کش��ور خالی از 
سکنه شده اند و رشد جمعیت ش��هری نیز شیب منفی 

پیدا کرده است.
تعداد مواليد در كش�ور نس�بت به ۲۰ س�ال 

گذشته نصف شده است
سیاح تاکید کرد: در سال ۶5 تعداد بانوان بین سنین 15 تا 
4۹ سال 1۰/5 میلیون نفر و تعداد نوزادان متولد شده نیز 

2/2 میلیون نوزاد بوده است این در حالی است که در سال 
۹۰ تعداد بانوان در این مقطع سنی بیش از دو برابر یعنی 
22 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نسبت به 2۰ سال گذشته شده 

است؛ اما تعداد موالید به نصف رسیده است.
وی با بیان اینکه سیاس��تمداران در دهه ۶۰ پیش بینی 
متوسط 4 فرزند برای هر خانوار در مدت 2۰ سال آینده 
را می کردند اما این هدف در سال ۷1 محقق شد و همین 
امر مشکالت بسیاری را برای کشور به وجود آورد افزود: 
کشور ما جزو جوان ترین جمعیت های دنیا بود اما تا 1۰ 
سال آینده به پیرترین جمیعت های دنیا تبدیل می شویم.

سیاح ادامه داد: اگر امروز در تولید علم و کسب مقام های 
علمی و ورزشی سرآمد هستیم به دلیل آنست که جمعیت 
جوان کش��ور و به تعبیری »پنجره جمعیتی« کشور باز 
اس��ت اما زمانی که این »پنجره جمعیتی« بسته شود با 

بحران »چاله جمعیت« مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به اینکه کشور ژاپن در حال حاضر در »چاله 
 جمعیتی« ق��رار دارد و آمار س��المندان آن زیاد اس��ت

 به گونه ای که توان ب��اروری کلی جمعیت کاهش یافته 
است گفت: اقتصاد ژاپن در حال نابودی است و به طوری 
که س��االنه بیش از ۳۰ درصد بودجه جاری کشور صرف 

قشر سالمند این کشور می شود.
سياست های تشویقی جمعيتی در كشورهای 

غربی
سیاح با اشاره به در پیش گرفتن سیاست های تشویقی 
جمعیتی در کشورهایی همچون فرانس��ه، نروژ، روسیه 
تاکید کرد: سیاستمداران ترکیه داشتن سه فرزند برای 
هر خانواده را تضمین کننده قدرت این کشور دانسته اند.

وی خاطرنشان کرد: رژیم اسراییل رژیمی نژاد پرست است 
و بیشتر از هر کشور و نظامی به موضوع افزایش جمعیت 
اهمیت می دهد؛ چرا که به دنبال یهودی کردن دیگران 
نیستند و تبلیغ آن ها افزایش جمعیت در بین یهودیان 
است و معتقدند اگر هر زن یهودی ۸ فرزند را به دنیا بیاورد 

قابل احترام است.
۳۳ درص�د خانواره�ای ایران�ی ت�ک فرزند 

هستند
عضو کارگروه سیاس��ت های جمعیتی امور زنان شورای 
عالی انقالب فرهنگی گفت: چین سیاست تک فرزندی 
را در پیش گرفته اس��ت این در حالی است که جمیعت 
این کشور بیش از یک میلیارد نفر است و کشور ما نیز با 
جمعیت کمتر از 1۰۰ میلیون نفر این سیاست را در پیش 
گرفته به طوری که بیش از ۳۳ درصد خانوارهای ایرانی 

تنها یک فرزند دارند.
وی با اش��اره به رتبه نخس��ت ایران در بین ۷5 کشور در 
حال توس��عه در بحث اجرای سیاست کاهش جمعیت، 
تصریح کرد: نظام سلطه جهانی یکی از مولفه های قدرت 
را جمعیت زیاد می داند و به همین دلیل به دنبال تجزیه و 

کاهش جمعیت کشورهای اسالمی هستند.
سیاح با بیان اینکه کش��ورهای غربی با عملیات نظامی و 

غیرنظامی قصد به کنترل درآوردن کش��ورهای در حال 
توسعه و جهان سوم را داش��ته اند تا بتوانند از این طریق 
منابع طبیعی را تحت اختیار خود قرار دهند، گفت: ترویج 
بیماری های واگیردار توسط کمپانی های نظام سلطه در 
کشورهای آفریقایی و جهان سومی و نسل کشی گسترده 
مسلمانان و به خصوص شیعیان نمونه های عملیات های 
غیرنظامی و نظامی کش��ورهای غربی علیه کش��ورهای 

اسالمی و آفریقایی است.
وی افزود: در عملیات های انتحاری در کشورهای اسالمی 
ده ها جوان مسلمان و شیعه این کشورها از بین می روند 
حال اگر در نظر بگیریم که برای رشد یک جوان چه میزان 
نیرو مصرف شده است و در واقع با کشته شدن او بخشی از 

نیرو و انرژی این کشور از بین رفته است.
تغيير نگاه جامعه ب�ه موضوع فرزندآوری گام 

اول
عضو کارگروه سیاس��ت های جمعیتی امور زنان شورای 
عالی انقالب فرهنگی کاهش میزان جمعیت در کشور را 
به دلیل عواملی همچون تاخیر در ازدواج، افزایش طالق، 
گس��ترش فرهنگ مصرف گرایی دانس��ت و تاکید کرد: 

پس از تاکیدات رهبری در چند س��ال گذشته نسبت به 
افزایش نرخ جمعیت، میزان تبلیغات منفی شبکه های 
 ماهواره ای فارسی زبان همچون ش��بکه های من و تو و 
بی بی سی فارس��ی در بحث افزایش جمعیت نسبت به 
تبلیغات رسانه های داخلی کشور بسیار بیشتر بوده است.

وی خاطرنش��ان کرد: در تمام س��ال هایی که کشور در 
تحریم های ش��دید اقتصادی و دارویی قرار داش��ت اما 
داروهای کنترل جمعیت به راحتی وارد کشور می شد و در 

اختیار مردم قرار می گرفت.
س��یاح اصالح فضای عمومی و فرهنگ جامعه نس��بت 
به موضوع فرزندآوری را مهم تری��ن راه مقابله با کاهش 
جمعیت دانس��ت و تصریح کرد: در کشورهای غربی که 
اعتقاد به خداوند در بین مردم در حد کمی وجود دارد و به 
مسائلی همچون برکت، قناعت و حسن ظن به پروردگار 
اعتقاد ندارند، خانواده ها فرزند را آسیب و مزاحمی برای 
خود می دانند اما در فضای دینی کشور ما باید با ارج نهادن 
به جایگاه مادر در خانواده و احیاء عقایدی همچون برکت، 
قناعت و حس��ن ظن به پ��روردگار جری��ان فرهنگی در 

موضوع فرزندآوری را دستخوش تغییر کنیم.

عضو كارگروه جمعيت شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح كرد؛

تعداد موالید نسبت به ۲۰ سال گذشته 
نصف شده است

شيوه  صحيح 
 زندگی، 

 مهم ترین 
 پيشگيری

 از بيماری ها

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهش��تی با اشاره به اینکه ۹۰ 
درصد رشد مغز در دو س��ال اول زندگی فرد ش��کل می گیرد، 
گفت: خانواده ها از فرصت سرمایه گذاری برای هوش کودکان 

در این دوران غافل نمانند.
منصور بهرامی،  با بیان اینکه دولت برای حفظ هوش و افزایش 
آن در میان کودکان باید اقدامات الزم را انجام دهد گفت:  اکثر 
خانواده ها از زمان تولد ن��وزاد به وزن، قد و دور س��ر آن توجه 
داشته و نگران هوش و رفتار آن نیس��تند و هر چه بداخالقی و 
ناراحتی از کودک انجام می شود به حساب بچگی آن گذاشته و 

برنامه های الزم صورت نمی گیرد.
وی تأکید کرد:  رسیدگی به س��المت هوش بچه ها در دو سال 
اول زندگی بسیار مهم اس��ت به طوری که بهداشت جهانی دو 
سال اول عمر را شاه کلید سالمت روانی و رشد مغزی کودکان 
می داند، همچنین در دو س��ال اول زندگی رش��د مغز سرعت 
اس��تثنایی داش��ته و ۹۰ درصد آن در این مدت رشد و تکامل 

می یابد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان داشت:  خانواده ها 
باید به برهه زمانی دو س��ال اول زندگی کودک توجه داش��ته 
 باش��ند و از نظر مغزی و هوش��ی فرزندش��ان را رش��د دهند؛ 
که این مساله می تواند از طریق حرف زدن از هنگام تولد با نوزاد 
و آغوش گرفتن آن انجام گیرد در حالی که در گذش��ته توصیه 
می ش��د که نوزادان را به دلیل اینکه به اصطالح بغلی می شوند 

در آغوش نباید گرفت.
این پزشک اطفال ادامه داد: دیدن ، شنیدن و لمس کردن کمک 
به رشد هوشی کودکان می کند؛ بنابراین خانواده ها باید با توجه 
به کودکان و نوزادان جهت رشد هوشی آن سرمایه گذاری کنند.

بهرامی ادامه داد: زمانی که کودکان به س��ن ۷ سالگی برسند، 
ساختمان رفتاری و هوش��ی مغز کامل شده و مادر باید فرصت 
الزم را برای کودک خود بگ��ذارد بس��یاری از والدین به دلیل 
 س��ختی یا کار فرزندان خود را از این موضوع محروم می سازند 

در حالی که ایام حساس و مهم کودک را از دست می دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: خانواده 
می تواند مهم ترین کمک را از لحظه تول��د تا کودکی با ارتباط 
با فرزندش��ان جهت رشد هوش��ی آن داشته باش��د.همچنین 
مهدکودک ارزش آن کمتر از ارزش دبستان نیست و در رشد و 

استقالل کودکان حائز اهمیت است.
وی گفت: بس��یاری از خانواده ه��ا به دلیل نداش��تن وضعیت 
اقتصادی مناس��ب و ی��ا بهانه های��ی همچون مریض��ی مکرر 
 کودکان از فرستادن فرزندشان به مهدکودک امتناع می کنند 
در حالی که آموزش های قبل از دبستان بسیار حائز اهمیت است 
و نباید خانواده از آموزش سه تا شش سالگی کودک غافل بماند.

بهرامی در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه پس از دو س��الگی کودک 
خانواده باید ب��رای اس��تقالل و جدایی فرزن��دش تالش کند 
 افزود: باید به کودکان فرصت اظهار نظر و رش��د شخصیت داد 
در حالی که بسیاری از خانواده ها با حمایت همه جانبه فرزندشان 
را از این موضوع دور می سازند. این مساله کمال بی مهری است؛ 

چرا که باید کودکان از دو سالگی استقالل را فرا گیرند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهش��تی گفت: کودکان باید 
 از دو سالگی در کارهای ش��خصی خود دخالت داشته باشند و 
روی پای خود بایس��تند این زمان بهترین دوران برای تمرین 
جدایی اس��ت و کودکان از یک تا دوس��ال می توانند به صورت 
مس��تقل از مادر بخوابند ولی باید توجه داش��ت ک��ه این یک 

موضوعی دو طرفه میان مادر و کودک است.
وی تصریح کرد: برای جدایی خوابیدن کودکان باید این مساله 
به صورت تدریجی انجام شود و اگر کودکان راغب به این مساله 
نبودند نباید با اصرار و ب��ا اضطراب و ترس ک��ودک آن را جدا 

خواباند و اعصاب آن را بر هم ریخت.
بهرامی در ادامه با اشاره به عادات غذایی صحیح و لزوم آموزش 
آن به صورت غیرمستقیم به کودکان افزود: فرزندان باید عادات 
غذایی سالم را از والدین بیاموزند زمانی که پدر دائماً  نمک روی 
غذا می ریزد و یا از انواع فست فودها استفاده می کند نمی توان از 

فرزندش انتظار دیگری غیر از این عادت غذایی داشت.
این پزش��ک اطفال با اشاره به اینکه فس��ت فودها سبب چاقی 
کودکان ش��ده ولی در ه��وش آنان تاثی��ری نداردگفت: چاقی 
بچه ه��ای یکی از بیماری هایی اس��ت که س��بب ایجاد امراض 
مختلف در آنها می شود. خانواده ها اکثراً از کودکان تپل و چاق 
خوششان می آید در حالی که کودکان چاق در آینده همان زنان 
و مردان چاق هستند که عادت های غذایی سالم را فرا نگرفته اند.

عضو هیات علمی دانشگاه ش��هید بهشتی با اشاره به اینکه باید 
مواظب عادت های غذایی کودکان باشیم، اظهار داشت: عادت به 
ورزش کردن نیز باید در خانواده نهادینه ش��ود تحرک و شادی 

برای رشد کودکان الزم است.
وی در پای��ان خاطر نش��ان ک��رد: مه��م ترین پیش��گیری از 
بیماری های ش��یوه زندگی صحیح اس��ت این مس��ئله بسیار 
اهمیت دارد که چقدر بخوریم، چقدر بخوابیم و یا ورزش کنیم. 
در صورتی که به تمام مس��ائل به اندازه کافی توجه شود قطعاً  
مشکالت کمتری در مساله بیماری ها و مواجه شدن با مشکالت 

در این زمینه داریم.

نتایج بررسی ازدواج دختران ایرانی با اتباع بيگانه چه شد؟ ضرورت تقویت روحيه جمعی در جوانان
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 نشست نس��رین آبروانی معاون صدای رسانه ملی و مدیران ش��بکه های رادیویی با 
سردار کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مسووالن ارشد 

این بنیاد برگزار شد.
معاون صدای رسانه ملی در این نشست گفت: دفاع مقدس برای ما بسیار اهمیت دارد 
و ش��بکه های رادیویی عالوه بر هفته دفاع مقدس در طول سال در تمام شبکه های 
رادیویی بنا بر هویت و مأموریتی که دارند به این مقوله نه فقط به شکل اجرایی، بلکه 

با اعتقادات قلبی می پردازند.
 وی با بیان اینکه معاون��ت صدا 435 وی��ژه برنامه برای هفته دف��اع مقدس تدارک

 دیده اس��ت افزود: هدف مدیران در ش��بکه های رادیویی این است که برنامه سازی 

با موضوع دفاع مقدس به نحوی اجرا ش��ود که شکوه این حرکت با جلوه بیشتری به 
نسل های آینده انتقال یابد.نسرین آبروانی درخصوص پخش موسیقی در هفته دفاع 
مقدس گفت: شبکه های رادیویی به طور عام و شبکه های پیام و آوا به طور خاص آثار 
موسیقیایِی دفاع مقدس را در طول سال پخش می کنند و البته در هفته دفاع مقدس 
به آثار موسیقایی دفاع مقدس به صورت ویژه می پردازیم.در ادامه این نشست سردار 
کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با اشاره به اهمیت جایگاه 
شهدا و جانبازان دفاع مقدس گفت:امسال در بنیاد شعار »ما می توانیم« را سرلوحه 
کار قرار داده ایم و توجه ویژه ما در این مس��یر فرمایشات حضرت امام خمینی)ره( و 

مقام معظم رهبری در باره نحوه مقابله با استکبار جهانی است.
وی افزود : ش��عار ما می توانیم یادآور مقاومت ها و تالش های صورت گرفته در ادوار 
مختلف گذشته بوده است که از اهمیت باالیی برخوردار است.وی با بیان اینکه همه 
ابعاد دفاع مقدس تاکنون مشخص نش��ده، افزود: به قول حضرت امام خمینی )ره( 
حقیقتا جنگ یک گنج بود .دفاع مقدس کلید وحدت در کشورماس��ت، زیرا افرادی 

که در دفاع مقدس شرکت کرده اند از تمام نژادها ، اقوام، دین و مذاهب ایران بودند.
 رییس بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دف��اع مقدس با قدردان��ی از تالش های

 ص��ورت گرفته در معاونت ص��دا گفت: کار فرهنگی ش��ما در این مجموعه بس��یار 
ارزشمند بود.در ادامه این نشست مدیران ش��بکه های رادیویی ضمن ارایه گزارش 
عملکرد فعالیت های ش��بکه های خود در حوزه دفاع مقدس، به پرس��ش و پاسخ و 
 تبادل نظر با س��ردار کارگر و مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
پرداختند.  همچنین در پایان مراسم مجموعه نمایش رادیویی شهدای غواص با نام 
بال های خیس به سردار کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اهداء شدکه این مجموعه حاوی 180 دقیقه نمایش با تأکید بر ایثار و ازخودگذشتگی 

شهدای واالمقام غواص است.

نشست چهارمین جشنواره تئاتر شهر  با حضور امیر عبدالحسینی، معاون 
هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شهرام کرمی، رییس مرکز 
هنرهای نمایشی س��ازمان در سازمان فرهنگی هنری ش��هرداری تهران 

برگزار شد.
در ابتدای این نشست امیر عبدالحس��ینی، معاون هنری سازمان فرهنگی 
هنری ش��هرداری تهران درباره برگزاری چهارمین جش��نواره تئاتر شهر 
گفت: این جش��نواره یکی از دس��تاوردهای خوب نشس��ت با اهالی تئاتر 
است. پس از این نشست ها شورای سیاس��تگذاری جشنواره شکل گرفت 
و مقرر ش��د بر اس��اس سیاس��ت های نوین و جدید چهارمین جش��نواره 
 برگزار شود. قرار بر این شد این جشنواره صرف برگزاری جشنواره نباشد ؛ 
چرا که جامعه ما جشنواره زده است و بر همین اساس مقرر شده  اختتامیه 
 پایان جش��نواره نباشد و اهداف جش��نواره پس از پایان جش��نواره دنبال

 شود.
بر اس��اس همی��ن سیاس��ت ه��ا تاکن��ون 68 گ��روه توانس��ته ان��د در 
فرهنگس��راها ب��ه اج��را بروند. ع��الوه بر ای��ن اه��داف، کار پژوهش��ی و 
 تدوین و مدرس��ه تئاتر نیز ش��کل گرفت، چند اثر نمایش��ی نیز منتش��ر

 می شوند.
 وی افزود: تعامل بین جامع��ه حرفه ای تئاتر و گروه ه��ای آماتور از دیگر 
اهداف نشست با اهالی تئاتر بود که دنبال شد. این امر در چهارمین جشنواره 
در حوزه تدریس، داوری، اجرا و استادان صاحب نام هم پیگیری می شود.

معاون هنری س��ازمان فرهنگ��ی هنری ش��هرداری ته��ران از منتقدان 
هن��ری درخواس��ت کردک��ه چهارمی��ن جش��نواره تئات��ر ش��هر را 
 نق��د کنن��د و نق��اط ق��وت و ضع��ف ای��ن برنام��ه هن��ری را گوش��زد

 کنند.
عبدالحس��ینی ب��ا تاکی��د ب��ر طراح��ی پوس��تر جش��نواره تئاتر ش��هر 
خاطر نش��ان کرد: توجه تئاترهای به پوس��تر در راس��تای نی��از  تئاتر از 
گذش��ته به پوس��تر  نمایش ها بوده اس��ت، در ای��ن دوره  جش��نواره به 
پوس��تر توجه جدی کرد و پوس��تر چهارمی��ن دوره جش��نواره را مازیار 
 تهرانی ب��ا اله��ام از تصویرس��ازی بر اس��اس مکت��ب لهس��تان طراحی

 کرد.
 معاون هنری س��ازمان فرهنگی هنری ش��هرداری تهران درباره مدیریت

  س��الن های نمایش این س��ازمان اظهار داش��ت: بحث مدیریت پردیس 
تئاتر ته��ران، مرکز تئاتر صبا، موزه انتظامی و دیگر س��الن های نمایش��ی 
مطرح ش��د و در گذش��ته نیز با گروهی از پیشکس��وتان عرص��ه نمایش 
ب��ه تفصی��ل درب��اره آن گفتگوهایی داش��تیم.  چن��د ماه قبل ب��ه اتفاق 
مهندس راحتی، مس��وول دفتر طرح های عمرانی، آقای صالحی، رییس 
س��ازمان فرهنگی هن��ری ش��هرداری و هنرمن��دان از ای��ن مجموعه ها 
 بازدید کردیم که حاصل آن طی گزارش��ی در اختیار ش��هردار تهران قرار 

گرفت.
عبدالحس��ینی تصری��ح ک��رد: ای��ن ش��ورا راهب��ردی خواه��د ب��ود و 
ذیل آن س��تاد اجرای��ی تعریف می ش��ود که ریاس��ت آن برعه��ده مدیر 
مرک��ز هنره��ای نمایش��ی س��ازمان فرهنگ��ی هن��ری ق��رار دارد. ام��ا 
بررس��ی ها ادامه داد دارد و ش��کل عملیات��ی برنامه های مورد نظر ش��ورا 
در مراس��م اختتامیه جش��نواره تئاتر ش��هر اعالم می ش��ود. بع��د از این 
 مدیریت تئات��ر در پایتخت به ص��ورت متمرک��ز و با وح��دت رویه پیش

 می رود.

خبر 

آخرین اثر مجیدی،
 اقدامی در راستای دیپلماسی وحدت

تولید اثر در دفاع از پیامبر)ص( به عنوان یکی از مهمترین محورهای وحدت میان 
سنی و شیعه آن هم در چنین شرایطی حایز اهمیت بسیار است؛ خصوصاً آنکه شیعه 

به بی توجهی نسبت به پیامبر متهم است.
تجربه تولید فیلم ها و سریال های دینی )چه آنهایی که بعد اسالمی داشتند مانند 
فیلم های پیامبران و چه آنهایی که بعدی مذهبی داشتند مانند سریال ها و فیلم های 
مربوط به ائمه( نشان داده است که رعایت تنها برخی حداقل های فنی در تولید این 
محصوالت، موفقیت قابل توجه این آثار را در عرصه بین المللی بدنبال داشته است. 
از آن نمونه است موفقیت فیلم مریم مقدس و سریال یوسف پیامبر در کشورهای 
اسالمی و موفقیت سریال مختار در کشوری مانند عراق با اکثریت شیعی. در واقع 
آنچه منجر به موفقیت این تولیدات شده اس��ت نه جنبه هنری، بلکه خالی بودن 
عرصه سینما از تولیداتی اینچنینی در مورد موضوعات مذهبی با رویکرد اسالمی 
 است. به حکم این نگاه، موفقیت فیلم محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله در عرصه 
بین المللی امری قابل پیش بینی اس��ت، هرچند که بس��یاری از نقدهای هنری و 
محتوایی موجود در باب این فیلم منطبق بر واقع باشد. لکن آنچه منتقدین آخرین 
کار مجید مجیدی می بایست مد نظر قرار دهند بعد و بستر بین المللی تولید چنین 
اثری است که باعث می شود مسائل دیگری نیز بجز مباحث سینمایی در ارزیابی 

این فیلم مورد توجه قرار گیرد. 
 اهانت به س��احت قدس��ی پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله از س��وی غربی ها در 
سال های اخیر آنقدر زیاد شده بود که موارد متعددی از آنها اصال دیگر به گوش من 
و شما هم نمی رسید. اهانت هایی که هرچند از سوی تعدادی بظاهر هنرمند معدود 
صورت می گرفت اما پشتوانه و حمایت دستگاه سیاسی و فرهنگی غرب را بدنبال 
داشت. پاسخ جهان اسالم هم به این اهانت ها همه محصور در تظاهرات ها و بیانیه ها 
و ... بود. محمد رسول اهلل )ص( به عنوان نخستین پاسخ ایجابی و البته از جنس همان 
اهانت ها به شمار می آید که هرچند در میان جامعه اروپایی غیر مسلمان می تواند 
تاثیرگذار باشد؛ لکن مهم ترین کارکرد آن اعاده حیثیت بیش از یک میلیارد مسلمان 
در سرتاسر دنیا است که مقدساتش قربانی لیبرالیسم ضد مذهب غرب شده بود. این 

امر باعث می شود که توجه به این فیلم در میان عموم مسلمانان دنیا افزایش یابد. 
از دیگر س��و، توجه به تولید چنین کاری از س��وی یک هنرمند ایرانی بسیار حایز 
اهمیت اس��ت. درگیری های منطقه ای که با طراحی دقیق غربی ها، به اختالفات 
مذهبی میان شیعیان و سنی ها انجامیده بود و هر روز می رود که فاصله میان جوامع 
 شیعی و سنی را بیشتر کند. تولید چنین اثری در دفاع از پیامبر اعظم بعنوان یکی از 
مهم ترین محورهای وحدت میان سنی و شیعه آنهم در چنین شرایطی حایز اهمیت 
بسیار است؛ خصوصا آنکه در میان برخی از اهل س��نت دنیا، شیعه به بی توجهی 

نسبت به پیامبر متهم است. 
در چنین شرایطی عده ای بدنبال تحریک احساسات اهل سنت جهان نسبت به این 
فیلم هستند. نکته جالب اینجاست که تقریبا تمامی این دسته از منتقدین فیلم، 
خود فیلم را ندیده اند و تنها مبتنی بر ش��ایعات و شنیده ها و برخی تریلرهای غیر 
رسمی منتشر شده از فیلم نسبت به آن موضع گیری کرده اند. مثال اتهام به تصویر 
کشیدن چهره پیامبر و یا اتهام روایتی ش��یعی از زندگی پیامبر و یا اتهام خنده دار 
توهین نسبت به پیامبر در این فیلم از این نمونه هاست که همگی بمحض رونمایی 
از فیلم در سرتاسر دنیا منتفی خواهند شد. نباید از یاد برد که چنین واکنش های 
معدودی ، که البته از سوی جریان رس��انه ای ضد ایران بشدت به آنها ضریب داده 
می شود، قبل از این هم در باب کارهای مشابه وجود داشته است و تجربه آن نمونه 
کارها اثبات کرده است که اتفاقا این گونه تبلیغات منفی منجر به بیشتر دیده شدن 

فیلم در دنیا می شود. 

 عجله مان بیش��تر از آن اس��ت که نظاره گر گ��روه های
 نوازنده ای باش��یم که خیابان و پارک یا ایستگاه مترو را 
جایگاه امنی برای ارائه هن��ر و ذوق خود برگزیده اند؛گویا 
خیابان جای خوبی اس��ت تا وجود خود را با جلب توجه و 

نظر رهگذران به رخ بکشند.
تک نوازی های کنار خیابان ، پارک و سایر معابر عمومی 
اتفاق تازه ای نیس��ت؛ از دیرباز وجود داش��ته است آنچه 
این روزها بیشتر به چشم می خورد اجراهای گروهی این 
دسته از نوازنده های کنار خیابان است به نحوی که عالقه 
 مندان به این شیوه از ارایه هنر بیشتر شده و شب و روز هم

 نمی شناسند.
این نوزاندگان که برخی از آنها اجراهای خالقانه و زیبایی 
هم دارند،گذرگاه خاصی ندارند پس دیدن ش��ان هم کار 
س��ختی نمی تواند باشد هر جا که برایش��ان امکان پذیر 
است؛ در خیابان، مترو، ایستگاه اتوبوس یا پارک ساز خود 
را کوک می کنند.آنها دوس��ت دارند خود را و هنرشان را 
نشان دهند پس اگر از سرعجله یا دل مشغولی و گرفتاری 
نخواهیم درنگی اندک برای شنیدن و دیدن شان داشته 
باشیم چیزی از دست نداده ایم، زیرا به فاصله زمانی کمی 
فیلم شان به لطف شبکه های اجتماعی، مفصل و کامل به 

اشتراک گذاشته می شوند.
شتاب و دویدن و همهمه ای مبهم، تنها چیزی است که 
با ورود به ایس��تگاه مترو با آن مواجه می شوی و به فاصله 
اندکی خود نیز در آن ازدحام گم خواهی شد؛  اما در برخی 
ایستگاه ها این روزها صدای ساز، صدای متفاوتی است که 
ممکن است به گوش برسد. نوایی متفاوت در دل ازدحامی 

بی پایان که به امید شنیده شدن نواخته می شود.
در بی��ن همین نوازندگان خیابانی کس��انی هس��تند که 
تحصیالت، تخصص و سواد دانش��گاهی این کار را دارند، 
نکته قابل توجه این است که چرا این افراد خیابان را تنها 

مجال ارائه ذوق و هنر خود می دانند.
در گفت و گو با این نوازندگان می توان به این نکته پی برد 
که خیابان را برگزیده اند؛ زیرا هزینه ای برای شان ندارد 
 و خرسند هس��تند از اینکه با ارائه هنر خود مردم را شاد

 می کنن��د و برخی هم معتقدن��د با این ش��یوه زودتر به 
 هدف خود می رسند و در عین حال با مشکالتی همچون

 برنامه ریزی و پیگیری برای گرفتن مجوز و در نهایت لغو 
برنامه مواجه نمی شوند.

یکی از این نوازندگان که پسری جوان و دانشجوی رشته 
موسیقی نیز است می گوید؛ نواختن ساز در کنار خیابان 
کار عجیب و غریبی نیست؛ در همه جای دنیا وجود دارد و 

مردم هم دیدگاه خاصی ندارند.
این نوازنده کنار خیابان می افزاید: البته مردم کمک کنند 
یا نکنند تفاوت زی��ادی ندارد؛ هنوز نمی ت��وان به اندک 
 درآمد حاصل از این کار دل بس��ت. آنک��ه از روی عالقه و

 بر پایه توانمندی وارد این حوزه می شود ، در جستجوی 
یک خروجی و فرصت اس��ت تا آموخته و هنرش را بدون 

دردسر نشان دهد.
وی می گوید: خرس��ند اس��ت که با این روش فارغ از هر 
 گونه سخت گیری یا صرف هزینه ای می توان برای مدتی 

هر چند کوتاه باعث شادی و نشاط مردم شد.
 دختر جوان��ی که عصرها با س��ه تارش به خیابان گیش��ا

 می آید، خیابان ش��لوغ تر از آن اس��ت که صدای سه تار؛ 
این ساز خاموش به گوش برسد. سرگرم نواختن است. اما 
همین ساز آرام عالقه مندان خود را می تواند پیدا کند تا 
سرعت گام هایشان را آرام کنند و لحظاتی را هر چند اندک 

فارغ از هر آنچه فکرشان را مشغول کرده، سپری کنند.
وی که ظاهری موجه دارد و آرامش س��ه تار در صدایش 
نشسته  می گوید: توقف هرچند کوتاه عابرانی که از خیابان 

می گذرند برایم رضایت بخش است.
 واکنش مردم به موسیقی خیابانی

 واکن��ش م��ردم و رهگ��ذران ب��ه موس��یقی خیابانی به
 شیوه ای که این روزها در خیابان ها دیده می شود جالب 
توجه است؛ یک مرد میانسال در این خصوص می گوید: 
کاری آبرومندانه اس��ت و بی منت و با شرافت دستمزدی 
هم عایدش��ان می ش��ود.یکی دیگر از عالق��ه مندان به 
این نوع اجراه��ای خیابانی هم می گوید: خیلی س��اده و 
 صمیمی و خودمانی است هر چند خیلی ها بی تفاوت عبور

 می کنند.
پسر جوانی که در حلقه عابرینی که برای تماشای گروهی از 
این نوازندگان خیابانی قرار دارد می گوید: این اجراها بسیار 
جالب است در جوامع پیش��رفته، مردم نظاره می کنند، 
لذت می برند و اگر تمایل داشته باشند پولی هم می دهند.

یکی دیگر از تماش��اگران ای��ن نوازندگان معتقد اس��ت 

هرچقدر هم که اجراهای زیبایی داش��ته باشند اما مردم 
آنقدر در مشغله های فکری و زندگی فرو رفته اند که این 

اجراها نمی تواند به انها آرامش بدهد.
یکی دیگر از ش��هروندان که تحصیل کرده رشته جامعه 
شناس��ی اس��ت در این خصوص معتقد اس��ت موسیقی 
 خیابانی ی��ک پدیده جهانی اس��ت و در هم��ه جای دنیا 
 وجود دارد و قصد از این کار درآمد و کسب معاش نیست 
به همین دلیل خیلی ارتباط دادن آن با فشارهای اقتصادی 

یا اجتماعی نمی تواند صحیح باشد.
این شهروند می افزاید: این نوع موسیقی سبکی خاص در 
 جوامع مدرن به شمار می رود و در جامعه ما نیز به نوعی

کم کم شادی و نشاط و حتی دیده شدن سازهای موسیقی 
را همگانی می کند.

 دیگر ش��هروند تهرانی که ب��ا پدیده موس��یقی خیابانی
)نوازنده های کنار خیابان( آشناس��ت، می گوید: کسب 
درآمد بخشی از علت انجام این کار است اما می توان گفت 
این اقدام نوعی اعتراض به وضعیت موجود موس��یقی در 

جامعه است.
 بررس�ی جامعه شناس�انه پدیده موس�یقی 

خیابانی
یک جامعه شناس و استاد دانشگاه دراین خصوص گفت: 
موس��یقی خیابانی پدیده ای چند بعدی است که از ابعاد 
مختلفی باید مورد توجه قرار گی��رد. این پدیده از دیدگاه 
سخت گیری های حاکم بر موس��یقی جامعه، استعداد و 
توانمندی بالقوه جوانان عالقه مند و در مقابل نبود شرایطی 
برای نشان دادن این توانمندی ها و همچنین نبود فضاهای 
شهری مناسب برای ارایه این نوع از موسیقی قابل بررسی 

است.
دکتر اصغر مهاجری افزود: موس��یقی خیابانی پدیده ای 

پیچیده و چند بعدی اس��ت، گاه اعتراض��ی به نظام های 
 هنجاری رس��می حاکم بر موس��یقی در جامعه اس��ت. 
به این صورت که شرایط مساعد برای شنیدن موسیقی و 
دیدن آالت موسیقی وجود ندارد؛ بلکه شرایط سختگیرانه 

و محدود کننده است.
ای��ن پژوهشگرمس��ایل اجتماع��ی گف��ت: در چنی��ن 
 شرایطی نظام اجتماعی موس��یقی از هنجارهای رسمی 
حاکم بر فضای موسیقی جامعه تبعیت نمی کند و خود را 

در خیابان عرضه می کند.
این جامعه شناس با اش��اره به ظرفیت و توانمندی های 
بالقوه عرصه موس��یقی یادآور ش��د: ش��رایط برای رشد 
 این اس��تعدادها و توانمندی ها فراوان اس��ت؛  اما همین

  توانمندی ه��ا زمانی که م��ی خواهند از بالق��وه به فعل 
گذر کنند، نظ��ام های هنجاری حاکم بر فضای رس��می 

موسیقی جامعه جلوی این گذر را می گیرد.
وی با بیان اینکه اعتراضی در پدیده موسیقی خیابانی نهفته 
است گفت: منظور اعتراض به نظام سیاسی حاکم نیست، 
بلکه اعتراض به نظام اجتماعی و نظام هنجارهای رسمی 

حاکم بر موسیقی جامعه است.
دکتر مهاجری ادامه داد: بعد دیگر پدیده موسیقی خیابانی، 
این اس��ت که جوانان پرورش یافته حوزه موسیقی ثمره 
تالش خود را در این بخش نمی بینند و بیکاری موسیقایی 

شدیدی در تحصیل کنندگان این رشته وجود دارد.
وی افزود: حتی ممکن است به دلیل مشکالت معیشتی، 
برخی دوست داشته باشند برای اندک درآمدهای معیشتی 
حاصل از این شیوه به موس��یقی خیابانی روی آورند.این 
پژوهشگر مسایل اجتماعی با بیان اینکه پدیده موسیقی 
خیابانی از یک بعد اجتماعی مهم دیگری نیز قابل بررسی 
است گفت: مدیریت شهری برای شهرنشینان هنوز شرایط 

شایسته و بایسته ای را فراهم نکرده است.
دکتر مهاجری افزود:فضاهای شهری، مدنی محور طراحی 
نشده اند به این صورت که فضاهایی برای نسشتن، روزنامه 
خواندن، نوشیدن چای و قهوه، شنیدن موسیقی و بحث و 

گفت و گو طراحی نشده است.
این جامعه ش��ناس گفت: فقدان همی��ن فضاهای مدنی 
موجب می شود فرایند جامعه پذیری زندگی شهرنشینی 
هم ناقص انجام شود و در حوزه موسیقی به طور خودجوش 
با موس��یقی خیابانی مواجه ش��ویم و موجب می ش��ود 
ش��هروندان لحظاتی مکث کنند که این ه��ر دو در واقع 
 نیاز اجتماعی خود به فضاهای مدنی را به این شیوه بیان

 می کنند.آنچه مسلم اس��ت دیدن جوان هایی نوازنده با 
س��ازهای ایرانی و غیر ایرانی در کوچه ه��ا و خیابان ها و 
ایستگاه های اتوبوس و مترو و پارک ها ی تهران است که 
فارغ از پیچ و خم های مشکالت عرصه موسیقی با اجرای 

کنسرت های خیابانی، مخاطبان خود را پیدا می کنند.

موسیقی خیابانی؛ پدیده ای اجتماعی برای دیده شدن

یک پیشکس��وت انیمیش��ن گفت: آم��وزش و کار گروهی ض��رورت تولید 
انیمیش��ن فاخر اس��ت و هیچ هنرمندی بدون این عوامل نم��ی تواند یک 

انیمیشن در سطح عالی تولید کند.
علی اکبر صادقی، با انتقاد از طراحی های ضعیف در تولید انیمیش��ن های 
کنونی گفت: البته این هنر با وجود همه کاستی ها، بیش از گذشته در مسیر 

پیشرفت قرار گرفته است.
 وی درباره وضعیت انیمیشن در س��ینمای ایران اشاره کرد و افزود: آموزش 
در هر زمینه ای اهمیت بسیار دارد و در حوزه انیمیشن این اهمیت دوچندان 
می شود؛ چرا که هنرمندان باید عالوه بر آموزش ، به کار گروهی هم اعتقاد 

و عالقه داشته باشند.
 وی با تاکید بر اینکه در س��اخت انیمیش��ن بایدگروهی کار کرد و هنرمند 
به تنهایی نمی تواند یک انیمیشن در سطح عالی بسازد، افزود: ممکن است 
یک هنرمند طراح و خالقیت باال داش��ته باش��د؛  اما یک انیمیشن خوب از 
انتخاب رنگ و موسیقی مناسب تا خالقیت، نویسندگی و ... تشکیل می شود.

این پیشکسوت انیمیشن با تاکید بر داشتن تخصص برای فعالیت در حوزه 
انیمیشن ادامه داد: متاسفانه در ایران هنرمندانی هستند که با دستیاری در 
 ساخت یک انیمیشن، به سرعت س��ال بعد به دنبال ساخت انیمیشن خود

 می روند؛ در حالی که ممکن اس��ت او انیماتور خوبی باش��د ام��ا دلیلی بر 
کارگردان یا خالق بودن وی نیست.

صادقی تصریح کرد: نکته جالب درباره دانش��جویان انیمیشن این است که 
 معموالً پروژه هایی که آنها برای دوره کارشناس��ی ارش��د ی��ا دکترای خود

 می سازند بس��یار قوی و بهتر از کار هایی اس��ت که بعدا از فارغ التحصیلی 
نسبت به ساخت آن اقدام می کنند.

وی در توضیح دلیل ای��ن اتفاق گفت: مش��کالت اقتصادی ای��ن روز ها بر 
انیمیشن تاثیر بسیاری داشته است و وسواس انیماتور ها را کمتر کرده است. 

بنابراین بیشتر انیمیشن ساز ها به سراغ ساخت کار های بازاری رفته اند.
کارگردان نقاشی متحرک هفت شهر افزود: معتقدم هنرمندان اگر به سراغ 
ساخت کار های بازاری هم می روند باید هر دو سال یک بار هم که شده برای 
پیشرفت خودشان یک کار 7 یا 8 دقیقه ای، هنری بسازند تا چشمه خالقیت 

آنها خشک نشود؛  اما متاسفانه این کار را نمی کنند.
صادقی با انتقاد از طراحی های این روز های انیمیش��ن توضیح داد: برخی 
انیمیشن ها را وقتی می بینم متاسفانه طراحی های آنها آنقدر ضعیف است 

که شخصیت ها هیچ کدام طراحی انیمیشن ندارد.
این پیشکسوت انیمیشن با اش��اره به اینکه گاهی اوقات انیماتور هایی برای 
راهنمایی پیش بنده می آیند که از هرنظر کار آنها نسبتا خوب است؛ اما از نظر 
طراحی بسیار ضعیف هس��تند، گفت: در این مواقع من بیشتر به هنرمندان 
توصیه می کنم کار انیمیشن را برای یک س��ال رها کنند و فقط به آموزِش 
طراحی بپردازند؛ چرا که یک انیماتور خوب اول باید ذهن خالق و بعد طراح 

خوبی باشد.
 صادقی با انتقاد از بی توجهی به انیمیش��ن از طرف مسووالن اظهار داشت: 
در کشور ما انیمیشن را کار کودکانه می دانند در حالی که کار برای بچه ها 

در همه جای دنیا از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی گفت: من بارها در خارج از کشور شاهد این بوده ام که کودکان را در یک 
فضایی پر از رنگ قرار می دهند تا فقط با آنها بازی کنند چرا که این رفتار بر 

آینده کودکان و شکل گیری شخصیتشان تاثیر مثبت دارد.
صادقی همچنین پیشنهاد داد در مدیریت انیمیشن خوب است از افرادی که 
آشنایی نسبی به انیمیشن دارند استفاده شود، چرا که این موضوع اهمیت 
بس��یاری دارد و به پیشرفت انیمیش��ن مخصوصاً در کش��ور ما که در حال 

گسترش و پیشرفت انیمیشن هست کمک شایانی می کند.

 آموزش و کارگروهی 
ضرورت تولید انیمیشن فاخر

بارگیری یا دانلود غیر مجاز کتاب ها در فضای مج��ازی یکی از دغدغه های 
ناشران و نویسندگان است . موضوعی که به نظر می رسد هنوز راهی برای رفع 
آن پیدا نشده است.اهمیت دادن به حقوق معنوی و مادی مولفان در زمینه 
نسخه چاپی و کتاب امری ضروری است، اما بی توجهی به این موضوع به ویژه 
در فضای مجازی منجر به نگرانی و ایجاد دغدغه پدیدآورندگان اثر شده است.

براساس قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 31 مرداد 
1389 در مجلس شورای اسالمی، حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان 
و مکان نیست و غیر قابل انتقال است و مدت حمایت از اثر، پنجاه سال بعد از 
فوت پدیدآورنده خواهد بود. بنابر این دانلود غیرقانونی آثاری که نسخه چاپی 
آن در کتابفروشی ها موجود است، موجب زیان به پدیدآورنده و ناشر می شود.

قانون کپی رایت در تمامی کشورها از جمله قوانین سرزمینی قلمداد می شود 
و در خارج از مرزهای کشور قابلیت اعمال و اجرا ندارد؛  بنابراین پدیدآورنده ای 
که اثرش طبق قانون ملی حمایت می شود، نمی تواند برای حمایت از اثر در 
خارج از مرزهای کشور به ویژه در مواقعی که بحث نقض حق مطرح می شود، 
به آن قانون استناد کند و قانون حمایت حقوق مولفان در کشور ما نیز از این 

قاعده کلی مستثنی نیست.
 به کار فرهنگی نیاز است

اسداهلل امرایی،  نویسنده و مترجم کتاب در این زمینه معتقد است که با دادگاه 
و قانون نمی توان جلوی دانلود غیرقانونی کتاب ها را گرفت؛  بلکه باید کاری 

کرد تا فرهنگ نه، به دانلود غیرقانونی کتاب گسترش یابد.
وی می افزاید: درسال های اخیر با پدیده دانلود غیرقانونی کتاب در اینترنت 
 مواجه شده ایم، این پدیده زش��ت مذمومی اس��ت که افراد سایت تاسیس

 می کنند و کتاب ها را اس��کن می کنند و به صورت پ��ی دی اف در اختیار 
دیگران می گذارند و از این طریق کسب درآمد می کنند.

حق مولف پایمال می شود
امرایی می گوید: این کار از بین بردن حق مولف داخلی است؛ با توجه به اینکه 
تابع قانون کپی رایت باشیم یا نباشیم، حداقل می توانیم حقوق هموطن خود 
 را مراعات کنیم. این مترجم با بیان اینکه براحتی کت��اب های غیرقانونی را 
 می فروش��ند، ادامه می دهد: به عنوان مثال در می��دان انقالب کتاب هایی 
که به صورت غیرقانونی در بازار کتاب تکثیر و افست می شوند ، یافت می شود 
در حالی که بر اس��اس قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 
مجلس شورای اسالمی تا پنجاه سال نباید کتاب مولف با مترجم تکثیر شود.

امرایی، درباره راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با دانلود غیرقانونی کتاب 
 ، می گوید: ب��رای مقابله با دانل��ود غیرقانونی کتاب می توان س��ازوکاری را

 فراهم آورد تا افرادی که به سایت های دانلود کتاب مراجعه می کنند بپذیرند 
که به ص��ورت غیرقانونی کتاب دانلود نکنند.وی اضاف��ه می کند: یعنی باید 
فرهنگی را ایجاد کرد که افراد نس��بت به دانلودغیرقانونی حساسیت داشته 
باشند. امرایی تصریح می کند: رعایت قانون کپی رایت نیاز به فرهنگ سازی 

دارد و با قانون و دادگاه نمی توان را آن را حل کرد.
کپی کتاب دزدی است

پوریا عالمی،  نویسنده و طنزپرداز نیز در این زمینه می گوید: نباید کتاب ها را 
به صورت غیرقانونی در اینترنت دانلود کنند؛  چرا که این کار یک نوع دزدی 
محسوب می شود.وی اظهار می دارد: همانطور که برداشتن کتاب از کتابخانه 
یا کتابفروشی دزدی محسوب می شود، در اینترنت هم دانلود کردن غیرقانونی 

کتاب، همان کتاب دزدی است.
عالمی با بیان اینکه دانلود غیرقانونی کتاب و کپی کردن کتاب های تالیفی و 
یا ترجمه، آسیب جدی به صنعت نشر وارد می شود، ادامه می دهد:حمایت از 
کپی رایت تنها یک بحث حقوقی نیست و تبعات مختلفی از حیث فرهنگی، 

اقتصادی، اجتماعی و غیره خواهد داشت.

 کپی کاری در فضای مجازی
رادیو با 435 برنامه به استقبال هفته دفاع مقدس می رود دغدغه نویسندگان است

مدیریت تئاتر، در پایتخت متمرکز می شود



خبر خبر 

عدم کنترل و سقوط خودرو 206 در میدان پارک محله ای میرآباد غربی برای چندمین 
بار موجب تخریب دیوار و بخشی از خانه مسکونی شد.

یک خودروی 206 که رأس ساعت 16 روز دوشنبه، 23 شهریور قصد دور زدن در میدان 
پارک محله ای میرآباد واقع در انتهای خیابان طالقانی را داشت در پیاده رو مرتفع منتهی 

به منزل مسکونی سقوط کرد.
خودرو پس از خارج شدن از مسیر، به پیاده رو مجاور رفته و سپس با تخریب دیوار منزل 
مسکونی به حیاط این خانه پرتاب شد. در این حادثه تنها سرنشین خودرو که بانوی 
جوانی بود از ناحیه فک و دهان مصدوم ش��د که با آمبوالنس فوریت های پزشکی به 
بیمارستان منتقل شد.  افسر گشت اعزامی به این محل علت وقوع این حادثه را عدم 

کنترل راننده خودرو سواری و پیچ نامناسب در این بلوار عنوان کرد.
»هاشمی« مالک منزل مسکونی تخریب شده نیز اظهارکرد: بالفاصله پس از شنیدن 
صدای مهیب به حیاط منزل آمدم و با سقوط این خودرو مواجه شدم. چند روز قبل هم 

یک خود روی پژو 405 به همین شکل به منزلم سقوط کرد.
وی از شهرداری خواست تا هر چه زودتر فکری برای هموارکردن پیچ خطرناک در ضلع 

جنوبی پارک محله ای میرآباد غربی بکند.

غیرعام��ل  پدافن��د  ش��ورای  در  دش��تکی،   س��لیمانی   قاس��م 
چهارمح��ال و بختی��اری اظهار داش��ت: ش��هدا، جانب��ازان، آزادگان و 
 ایثارگران، در دوران جنگ تحمیلی، با ایثار خود انقاب اس��امی ایران و 

نظام جمهوری اسامی را بیمه کردند.
ش��هادت،  مختل��ف  ه��ای  صحن��ه  در  حض��ور  اف��زود:  وی 
دنی��ا  ب��ه  نی��ان،  یرا ا طلب��ی  ش��هادت  روحی��ه  و  یثارگ��ری  ا
 فهمان��ده ک��ه نم��ی توانن��د ضرب��ه ای ب��ه جمه��وری اس��امی

 بزنند.مدیرکل دفتر پدافند غیرعامل چهارمح��ال و بختیاری نیز گفت: 
در حاش��یه برگزار کنگره ملی ش��هدای اس��تان، پنج غرفه ب��ه پدافند 
غیرعامل اختص��اص دارد.علی محمدی اظهار کرد: این غرفه ها ش��امل 
غرفه پشتیبانی، خدمات ش��هری، فنی و مهندس��ی، غرفه آب و انرژی، 
فرهنگی، غرفه آموزشی و اجتماعی، غرفه سایبری و غرفه قرارگاه زیستی 
هستند.کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری، 15 مهر سال جاری، 
 همزمان با س��الروز س��فر تاریخی مقام معظم رهبری به شهرکرد برگزار 

می شود.

 مراس��م وداع با پیکر مطهر شهید 
جانباز 70 درص��د، فرامرز بنیادی 
صب��ح دی��روز از مح��ل امامزاده 
دوخاتون ش��هرکرد برگزار ش��د. 
مراس��م تش��ییع پیکر این شهید 
بزرگ��وار از مح��ل خیاب��ان ملت 
به س��مت گلزار ش��هدای اس��تان 
با حض��ور اقش��ار مختل��ف مردم، 
نماین��ده ولی فقی��ه در اس��تان و 

مسئوالن دستگاه های اجرایی انجام شد.
ش��هید جانباز، فرامرز بنیادی 2 سال بعد از انجام خدمت س��ربازی داوطلبانه به 
جبهه اعزام و در عملیات های والفجر 8 و مهران شرکت و در عملیات مهران 2 بار 

مجروح شد. 
شهید بنیادی پس از پایان جنگ به مدت 24 سال به عنوان خادم الشهدا در بنیاد 

شهید و امور ایثارگران استان فعالیت می کرد.
شهید فرامرز بنیادی شامگاه سه شنبه پس از سال ها تحمل درد و سختی در سن 

52 سالگی دار فانی را وداع گفت و به هم رزمان خود پیوست. 
مراسم ختم این شهید بزرگوار، روز جمعه در محل حسینیه اعظم شهرکرد ساعت 

15 برگزار می شود.

درخواست استاندار:سقوط آزاد در پیچ میرآباد
مشارکت دستگاه ها دربرگزاری

 کنگره ملی شهدای استان 

پیکر شهید جانباز، فرامرز بنیادی در 
چهارمحال و بختیاری تشییع شد

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: هرچند 
ترویج ازدواج ضروری است اما با این وجود دالیلی چند موجب عدم تمایل جوانان به این 
سنت حسنه شده است. حجت االسالم »سیدمحمد میربد« ، با تبریک فرارسیدن هفته ی 
ازدواج، تالش در راستای ترویج این سنت حس��نه را خواستار شد و افزود: امروزه رغبت 
نداش��تن جوانان به ازدواج به معضلی در این زمینه تبدیل ش��ده است که می توان نبود 
اشتغال و افزایش روزافزون آمار بیکاری در جامعه را از مهم ترین علل این رویکرد برشمرد.

وی با بیان این که در جامعه امروز نگاه به ازدواج یک نگاه طبیعی نیست، گفت: نسل جدید 
دیدگاه طبیعی و معنوی نس��بت به ازدواج ندارد و یکی از علل کاهش رغبت جوانان به 

ازدواج نگاه فانتزی و خارج از قاعده به این امر است. 
میربد ،نبود آموزش های الزم و کافی در همه ی مقاطع تحصیلی را از عوامل کاهش ازدواج 
و بی رغبتی جوانان به این امر دانست و اظهار کرد: آموزش های تحصیلی، تربیت خانوادگی 
و رسانه ها، جوانان را برای امر ازدواج تربیت نمی کنند و بیشتر دختران جامعه در فضایی 
فانتزی و غیر معمول فکر می کنند. وی گسترش قشر تحصیلکرده و تفکر لزوم ورود همه 
افراد به دانشگاه را معضل بزرگ جامعه امروز دانست و تصریح کرد: گذر از زمان طبیعی 
ازدواج و افزایش سن، انگیزه و اراده برای ازدواج را کاهش داده و موجب سخت گیری افراد 

در انتخاب همسر آینده می شود.
معاون فرهنگی س��ازمان تبلیغات اسالمی اس��تان هم چنین کم رنگ شدن نگاه دینی و 
فرهنگی را از دیگر عوامل کاهش رغبت جوانان به ازدواج دانس��ت و گفت: افراد دین دار 

دستور خدا را می پذیرند و آسان تر و سریع تر ازدواج  می کنند.
وی ورود مردم در زمینه ازدواج آسان را ضروری دانست و اظهار کرد: الزم است 

فرهنگ سازان نقش مردم را برجس��ته کنند تا بتوانند نگاه نسل گذشته در 
مورد ازدواج را به نس��ل جدید تزریق کنند. میربد هم چنین تغییر نگرش 
مدیریتی در ازدواج را ضروری دانست و تصریح کرد: با کاهش آمار بیکاری، 
ایجاد اشتغال هم چنین پذیرش دانشگاه ها با توجه به نیاز کشور می توان 

زمینه را برای ازدواج به هنگام جوانان فراهم آورد.

وی به ضرورت توجه به مباحث اقتصادی در کنار امور فرهنگی تاکید و خاطرنشان کرد: 
با حل شدن موانع اقتصادی و فرهنگ سازی در زمینه ی ازدواج توسط معلمان و مدرسان 
دانش��گاه و حوزه، جوانان به امر اصیل و مورد نیاز جوانان که همان ازدواج است تشویق 
می شوند. میربد با بیان این که مباحث قانونی در این امر مغفول مانده است، اظهار کرد: 
یکی دیگر از موضوعاتی که موجب ترس پسران از ازدواج شده است موضوع مهریه است 

که می طلبد قوانین آن به خوبی تبیین و یا اصالح شوند.
وی با اش��اره به اهمیت س��ینما، تلویزیون و رس��انه و نقش آفرینی آن در زمینه ازدواج، 
خاطرنشان کرد: اگر سه چالش اصلی فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی به صورت یک بسته 

بگیرند، معضالت ازدواج حل  خواهد شد.در کن��ار یکدیگر قرار 
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استاندار چهارمحال و بختیاری اعالم کرد
واگذاری ۳ هزار واحد مسکن مهر تا پایان 

امسال در چهارمحال و بختیاری
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بانک مسکن از آغاز عملیات مسکن مهر در 
استان تاکنون 33 هزار و 301 واحد مسکونی مهر را احداث و تا پایان امسال 3 هزار 

واحد مکسن مهر دیگر تکمیل و به متقاضیان واگذار می کند.
قاسم سلیمانی ظهر امروز در شورای تأمین مسکن اس��تان اظهار داشت: بانک 
مسکن مهر رتبه نخست کش��ور را در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان کسب 
کرده است. وی با اشاره به وجود مشکالت عدیده مسکن مهر شهرستان شهرکرد 
و بروجن افزود: تحویل مسکن مهر به شهرداری های شهرکرد و بروجن تاکنون 
برخالف تالش های انجام شده ممکن نشده اس��ت که باید با تشکیل جلسه ای 

توسط متولیان این امر هر چه سریع تر این مسئله حل و واگذاری انجام شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به مش��کل تامین آب شرب در مناطق 
شهرک منظریه و نواحی اطراف آن، بیان کرد: شرکت آب و فاضالب شهری استان 
باید ظرف مدت یک هفته برنامه و طرح اصولی و کارشناس��ی برای آبرسانی به 
دستگاه های اداری و منازل مسکونی واقع در فاز اول شهرک منظریه را ارائه دهند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی باید برنامه ریزی اصولی برای انجام 
وظایف و کارهای خود داشته باشند تا مشکلی در آینده برای پروژه های انجام شده 
به وسیله آن ها پیش نیاید. وی تحصن برای حل مشکل و رسیدن به خواسته را یک 
رویه غلط در فاز اجرایی دانست و گفت: مدیران باید تابع قانون باشند و در چارچوب 

قانون حرکت کنند و وظایف قانونی خود را اصولی و با دید روشن انجام دهند.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هر مدیری مسوول اجرای مصوبات 
قبل از خود است در همین راستا باید اگر خالء کاری هم وجود داشته باشد آن را 

جبران و برای انجام صحیح آن کار بیشتر تالش شود.

چرایی تمایل نداشتن جوانان به ازدواج؟

رییس دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی، 
درمانی ش��هرکرد گفت: برج های دوقل��و محل تردد 
آمبوالنس های بیمارس��تان آیت اهلل کاشانی شهرکرد 

را مسدود می کند. 
مرتضی هاشم زاده با اشاره به اینکه ساخت برج های 
دقلو برای ارائه خدمات درمانی در ش��هرکرد مشکل 
س��از می ش��ود، گفت: برج های دوقلو در آینده، تردد 
به بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرکرد را مشکل ساز 

می کند.
وی عنوان کرد: ما تاکنون در خصوص برج های دوقلو 
و ایجاد مشکات احتمالی در ارائه خدمات درمانی در 
بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرکرد با شهرداری سه 
نشست داشته ایم و پیش��نهاد هایی در این خصوص 
ارائه کرده ایم که تا کنون از این جلسات هیچ نتیجه ای 
نگرفته ایم.  رییس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداش��تی، درمانی ش��هرکرد تاکید کرد: فعال شدن 
برج های دوقلو محل تردد آمبوالنس های بیمارستان 
آیت اهلل کاشانی شهرکرد را مسدود می کند و این یک 

واقعیت است. 
سیستم خدمت رس��انی درمانی در ش��هرکرد با بهره 
برداری از برج های دوقلو با مش��کل مواجه می ش��ود 
وی گفت: هیچ واکنش��ی از ش��هرداری ش��هرکرد تا 
کنون از جلسات برگزارشده و پیشنهاد های داده شده 
نداشته ایم و جلس��ات هیچ نتیجه ای تا کنون نداشته 

است. 
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی، 
درمانی ش��هرکرد ادامه داد: به دنبال این هستیم که 
ش��ورای ترافیک مخصوص دانش��گاه علوم پزش��کی 
تشکیل ش��ود و مش��کات آینده این پروژه را بررسی 
کند. هاشم زاده ادامه داد: اگر از همین امروز تمهیدات 

در این خصوص اندیشیده نش��ود هم مردم در آینده 
گرفتار می شوند و هم سیستم خدمات رسانی درمانی 

در شهرکرد با مشکل مواجه می شود. 
برج های دوقلو شهرکرد توسط ش��هرداری شهرکرد 
در نزدیکی بیمارستان های ش��هرکرد از جمله هاجر 
و بیمارستان آیت اهلل کاش��انی در حال احداث است 
که هم اکن��ون نی��ز یک��ی از خیابان ه��ای ارتباطی 
 این منطقه  برای س��اخت این پروژه مس��دود ش��ده

اس��ت.برج دوقلوی ش��هرکرد در زمینی به مساحت 
حدود ش��ش هزار متر مرب��ع واقع در میدان بس��یج 

شهرکرد و در 26 طبقه احداث می شود.
هم اکنون این پروژه پیش��رفت فیزیکی 31 درصدی 
دارد و روند س��اخت آن نیز به کن��دی پیش می رود، 
پروژه ش��امل واحدهای تجاری، خدمات��ی، درمانی، 

اداری، رفاهی و تفریحی است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

برج های دوقلو محل تردد آمبوالنس  های بیمارستان را مسدود می کند
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مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   6/290

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی"
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  رسمی مستقر 
گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1(رأی شماره3276 هیأت : آقای عباس فرهادی بیدگلی  فرزندمحمد  شماره شناسنامه 
 ، )بالمناصفه(  شناسنامه395   شماره  فرزندعباس  بیدگلی   مجیدی  لیال  خانم  286و 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت156 مترمربع شماره پالک2842 فرعی مجزا از شماره1 
فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

عیسی اربابی
2(رأی شماره 3329هیأت : آقای سعید دادخواه بیدگلی فرزندجالل  شماره شناسنامه357 
از پالک 3  فرعی  به مساحت111.55مترمربع شماره پالک2843  یکبابخانه  ، ششدانگ  

اصلی واقع در معین آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسینعلی نوریان 
3(رأی شماره 3305 هیأت : آقای سیدحمیدرضا حسین زاده بیدگلی  فرزندسیدتقی  شماره 
شناسنامه9735 و خانم  زینب آقائی شعری بیدگلی  فرزند محمد شماره شناسنامه192  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت82.11 مترمربع شماره پالک2844 فرعی 
و  آران  ثبتی  آباد  بخش 3حوزه  واقع در معین  از پالک 3 اصلی  از شماره1 فرعی  مجزا 

بیدگل. ابتیاعی از عیسی اربابی
4(رأی شماره2993 هیأت : آقای مصطفی رمضانی بیدگلی  فرزندعباس  شماره شناسنامه81 
و خانم جمیله ترابی  فرزندعباس  شماره شناسنامه 941 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 73 مترمربع شماره پالک 6فرعی مجزا از شماره3و4و5وقسمتی از مشاعات از 

پالک35 اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
شماره  حسین  فرزند  بیدگلی   موخر  الماسی  محمد  آقای   : 2937هیأت  شماره  5(رأی 
شناسنامه9752   شماره  محمود   فرزند  بیدگلی  توکلی  طاهره  خانم  و  شناسنامه25 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت98.67 مترمربع شماره پالک 5 فرعی مجزا از 
قسمتی از مشاعات  از پالک 59 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

فاطمه جمالی 
نژاد فرزندعلی  شماره شناسنامه187  : آقای مرتضی سمعیی  6(رأی شماره3287 هیأت 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت71.36 مترمربع شماره پالک 191فرعی مجزا از شماره3 
فرعی از پالک 112اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سید 

جالل مطلبی بیدگلی 
7(رأی شماره 3289 هیأت : خانم اعظم قربانعلی زاده فرزند حبیب اله  شماره شناسنامه 
9422 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت120.65 مترمربع شماره پالک192 فرعی مجزا از 
شماره6فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از اعظم  قربانعلی زاده 
8(رأی شماره 3290هیأت : آقای علی اکبر حسین اربابی بیدگلی  فرزند عباس  شماره 
شناسنامه114، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 110.43 مترمربع شماره پالک 193 فرعی 
مجزا از شماره6 فرعی از پالک 112اصلی واقع در اماکنبخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از فاطمه سلمانی
: آقای مهدی کویری بیدگلی فرزندماشااله  شماره شناسنامه  9(رأی شماره2991 هیأت 
194و خانم فاطمه برزوئی بیدگلی فرزند ماشا اله شماره شناسنامه7971  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت155 مترمربع شماره پالک29 فرعی مجزا از شماره20و21و 
قسمتی از مشاعات  فرعی از پالک139 اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مهدی کویری 

شماره  فرزندحسین   بیدگلی   اسماعیلیان  عباس  آقای   : هیأت   3277 شماره  10(رأی 
شناسنامه279 ، ششدانگ  یکباب حصار وطویله  به مساحت131.2 مترمربع شماره پالک 
82فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 235 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
11(رأی شماره 2941 هیأت : آقای    حسین مصلحی نوش آبادی  فرزند قاسم شماره 
شناسنامه3 و خانم معصومه خراطی بیدگلی  فرزندرضا  شماره شناسنامه 251)بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 148.8مترمربع شماره پالک 81 فرعی مجزا از شماره 
3 فرعی از پالک235 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک عادی
12(رأی شماره 1456هیأت : آقای سیدمصطفی زواره بیدگلی  فرزند سیدمحمد  شماره 
شناسنامه 9998 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت161.9 مترمربع شماره پالک 35 فرعی 
مجزا از شماره10 فرعی از پالک293 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از محمد زواره بیدگلی 
13(رأی شماره2848هیأت : آقای سعید محمدی پور  فرزند حسینعلی  شماره شناسنامه68 
و خانم عفت مقنی موخر بیدگلی  فرزند ماشااله  شماره شناسنامه 9628 )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 85مترمربع شماره پالک 6فرعی از پالک 299 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.  ابتیاعی از سعید محمدی پور 
شماره  فرزندعلی  بیدگلی   حقیقیان  مرتضی  آقای   : هیأت  شماره3280  14(رأی 
از  5فرعی  پالک  شماره  مساحت216مترمربع  به  یکبابخانه  ششدانگ    256 شناسنامه 
مالکیت  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  اماکن  در  واقع  اصلی  پالک405و405مکرر 

مشاعی  
15(رأی شماره2851 هیأت : آقای مهدی نیکورفتار  فرزندماشااله شماره شناسنامه176 
و خانم کبری سعد آبادی فرد  بیدگلی  فرزند علی  شماره شناسنامه34  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت472.08 مترمربع شماره پالک9 فرعی مجزا از شماره1 الی 
8 و مشاعات  از پالک840 اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از ماشا اله نیکو رفتار 
16(رأی شماره 2695هیأت : آقای محمود زینلی بیدگلی  فرزند قاسم شماره شناسنامه 34 
و خانم زهرا حسینی  فرزندحسین شماره شناسنامه 70)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 422.05مترمربع پالک 1081 اصلی واقع دراماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی 
شماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی   دوست  لقب  مرتضی  آقای   : هیأت  شماره3285  17(رأی 
شناسنامه 212 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 168مترمربع شماره پالک20 فرعی مجزا 
از شماره1 فرعی از پالک1356 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی 
18(رأی شماره3268 هیأت : آقای حسین بهمدی  فرزندرمضانعلی  شماره شناسنامه 15 
، ششدانگ   )بالمناصفه(  آقاشماره شناسنامه616   فرزند  آرانی   و خانم معصومه خرمایی 
یکبابخانه به مساحت206.2 مترمربع شماره پالک 2 فرعی از پالک1358 اصلی واقع در 

اماکنبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
19(رأی شماره2968 هیأت : آقای حسین قاسمی بیدگلی  فرزندحسن  شماره شناسنامه 
1250166756 و خانم  مریم مولودی آرانی فرزندمحمد  شماره شناسنامه236  )بالمناصفه( 
شماره  از  مجزا  فرعی   18 پالک  شماره  مترمربع  مساحت159  به  یکبابخانه  ، ششدانگ  
دراماکن  بخش3 حوزه  واقع  اصلی  از پالک 1399  فرعی  از مشاعات  4و5و14 وقسمتی 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
20(رأی شماره 2956هیأت : آقای عزیزاله اکرمیان آرانی فرزندعلی شماره شناسنامه296 
پالک  از  فرعی  پالک13  مترمربع شماره  مساحت44.95  به  یکباب ساختمان  ششدانگ  

1988اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ماشااله ستاری آرانی
شماره  محمد  فرزند  آبادی   نوش  محسنی  مهدی  آقای   : هیأت   3335 شماره  21(رأی 
شناسنامه306 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت305 مترمربع شماره پالک3749 فرعی 
پالک  از  فرعی   2565 مشاعات  از  وقسمتی  2217و2221و2226فرعی  شماره  از  مجزا 
40اصلی واقع در نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مهدی محسنی 

نوش آبادی 

شماره  عباس   فرزند  آبادی   نوش  کاشفی   مهدی  آقای   : هیأت  شماره3260  22(رأی 
پالک  شماره  مترمربع   165.6 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،(  190 شناسنامه 
3748فرعی مجزا از شماره 2163و2171  فرعی وقسمتی از مشاعات  از پالک 40 اصلی 
واقع در نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس تقدیری نوش آبادی 
شماره  علی   فرزند  آبادی  نوش  عابدزاده  محمد  آقای   : هیأت   3323 شماره  23(رأی 
)بالمناصفه(  امراله شماره شناسنامه 247  فرزند  لتحر  آرانی  زهره  شناسنامه 111و خانم 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت142 مترمربع شماره پالک 3746 فرعی مجزا از شماره 
989فرعی از پالک40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از علی عابد زاده نوش آبادی
شماره  فرزندعلی  آبادی   نوش  زاده  عابد  رضا  آقای   : هیأت   3304 شماره  24(رأی 
  5713 شناسنامه  شماره  فرزندنوراله   آبادی   نوش  عمیائی  زهرا  خانم  و  شناسنامه70 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 138.75 مترمربع شماره پالک 3750 فرعی 
مجزا از شماره 989 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از علی عابدزاده نوش آبادی
25(رأی شماره 2985هیأت : آقای عباس خادمی  فرزند احمد شماره شناسنامه2098 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 138.88مترمربع شماره پالک 3870فرعی مجزا از شماره 
198 الی 200فرعی از پالک2715 اصلی واقع در ابوزید آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از امراله اقبالی 
26(رأی شماره 12523 هیأت : آقای غالمرضا جهانی تبار  فرزندذبیح اله شماره شناسنامه 
11، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت235.34 مترمربع شماره پالک 3845 فرعی مجزا از 
شماره1237الی 1239فرعی از پالک2715 اصلی واقع در ابوزید آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از اکبر آقا اعتمادی واحمد کاوسیان 
27( رأی شماره8537 هیأت : آقای ابوالقاسم خسروی  فرزند امراله  شماره شناسنامه74 
، ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 13.77 مترمربع شماره پالک 3875فرعی مجزا از 
شماره 141 فرعی از پالک2715 اصلی واقع در ابوزید آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی ازخانم آغا سیدین ابوزید آبادی 
28(رأی شماره 8544 هیأت : خانم  آسیه خسروی  فرزندابوالقاسم  شماره شناسنامه 2 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت147.7 مترمربع شماره پالک 1345فرعی مجزا از شماره 
152فرعی از پالک2809اصلی واقع درمحمد آباد  ابوزید آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی ازمالک عادی 
29(رأی شماره 8522 هیأت : آقای محمود حسین زاده  فرزندحسین  شماره شناسنامه 
2500، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت79.6 مترمربع شماره پالک 1344فرعی مجزا از 
شماره152 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در محمد آباد ابوزید آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از  رضا رضوانی 
30(رأی شماره 8560هیأت : آقای حسین عبدلی  فرزند مرتضی  شماره شناسنامه 3210 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 221 مترمربع شماره پالک1342 فرعی مجزا از شماره 
152 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در محمد آباد ابوزید آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی
: آقای محمود حسین زاده  فرزندحسین  شماره شناسنامه  31(رأی شماره 8557هیأت 
2500نسبت به دو دانگ مشاع  و خانم زهرا حسین  زاده فرزند غالمرضا  شماره شناسنامه 
پالک  شماره  206.04مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(   27
1343فرعی مجزا از شماره 152 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در محمد آباد ابوزید آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابنیاعی از رضا رضوانی 
32(رأی شماره 2561هیأت : آقای علی آقا جهانی تبار  فرزندذبیح اله  شماره شناسنامه 
13 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت212.57 مترمربع شماره پالک 1341فرعی مجزا از 
شماره 152فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در محمد آباد ابوزید آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از رضا سرافرازی 
سند  مقررات  طبق  اعتراض،  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول :94/6/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :94/7/11

عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل 

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  ماربینی  منصور جاللی  خواهان   522/94 کالسه  پرونده  در خصوص   6/387
مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت محمدباقر صادقی تقدیم نموده است، وقت رسیدگی 
برای مورخ 94/7/29 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خواند قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. م/الف: 17616- مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/388 در خصوص پرونده  کالسه 94-356 خواهان عباس دهقانی دادخواستی مبنی بر 
واخواهی پرونده 94-220 )مطالبه مهدیه( به طرفیت مدینه سلیمی تقدیم نموده است. 
مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین   17/30 ساعت   94/8/3 مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
از  تا خوانده قبل  تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر،  بودن خوانده حسب  المکان 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، 
ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان، مراجعه 
و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف17638 مدیر دفتر شعبه 41 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/390 در خصوص پرونده کالسه 1018/94 خواهان آقای رحمت اله عسگریان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای اصغر عالیپور تقدیم نموده است، وقت رسیدگی برای 
مجهول  به  توجه  با  است،  گردیده  تعیین  صبح   9 ساعت   94/08/04 مورخ  دوشنبه  روز 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خواند قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود. م/الف: 17649- مدیر دفتر شعبه نهم مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  ضیائی  نجیمه  خواهان   8 1056/94 ش  کالسه  پرونده  خصوص  در   6/391
مبنی بر مطالبه به طرفیت احد نادری مغانلو تقدیم نموده است، وقت رسیدگی برای مورخ 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است،  گردیده  تعیین   8/30 ساعت   94/08/05
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خواند قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
نمایید  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  شماره 2 شورای حل 
اتخاذ می شود.  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

م/الف: 17631- مدیر دفتر شعبه هشتم مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/392 در خصوص پرونده کالسه 328/94 خواهان آقای سعید خیرالهی دادخواستی مبنی 
روز  برای  رسیدگی  وقت  است،  نموده  تقدیم  میرزایی  محمد  آقای  طرفیت  به  مطالبه  بر 
المکان  به مجهول  توجه  با  است،  گردیده  تعیین  مورخ 94/8/5 ساعت 8 صبح  سه شنبه 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خواند قبل از وت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  اختالف  شورای حل   2 مجتمع شماره  آتشگاه 
مقتضی اتخاذ می شود. م/الف: 17648- مدیر دفتر شعبه  نهم مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
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پژوهش��گاه صنعت نفت با همکاری مشترک سازمان توس��عه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمی��درو( از اولین فناوری ایران��ی کک نفتی رونمایی و 
 همچنین واحد نیمه صنعتی آن را روز سه ش��نبه، 31 شهریور ماه در پژوهشگاه 

با حضور مدیران ایمیدرو و وزارت نفت افتتاح می کند.
منصور بزمی،  رییس پردیس پایین دستی پژوهشگاه صنعت نفت با بیان این که 
فرآیند ککینگ یک فرایند ارتقای کیفیت مهم و متداول در پاالیش��گاه های دنیا 
اس��ت، گفت: فرآورده های میان تقطیر و کک به عنوان محص��والت این فرآیند 
هستند که کک آن در صنایع فلزی مانند آلومینیوم سازی و فوالد مورد استفاده 
قرار می گیرد. وی با اش��اره به این که در ایران با توجه به پیش بینی رش��د صنایع 
آلومینیوم سازی و فوالد سازی، افزایش رشد مصرف این ماده نیز مورد انتظار است، 
اظهار کرد: این در حالی است که تمام کک مورد نیاز از خارج کشور وارد می شود 
 و با وجود خوراک اصلی این واحد که ته  مانده برج تقطیر خالء پاالیش��گاه است، 

هیچ واحد کک سازی در کشور احداث نشده است.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه این فناوری برای اولین بار در کشور توسعه یافته و 
واحد نیمه صنعتی آن نیز احداث شده است، گفت: با توجه به طرح های توسعه ای 
که در صنعت آلومینیوم وجود دارد، مقدار مورد نیاز کش��ور به کک آندی تا 500 

هزارتن در سال پیش بینی می شود.
رییس پردیس پایین دستی پژوهشگاه صنعت نفت با بیان این که در حال حاضر، 

متولی صنعت آلومینیوم ایمیدرو اس��ت، گفت: متولی و حام��ی مالی این طرح 
ایمیدرو اس��ت و طی قرارداد پژوهشی با پژوهش��گاه به مدت 38 ماه این طرح از 

اسفند سال 91 در حال انجام است.
وی با بیان اینکه طرح حاضر شامل هشت پروژه است تا عالوه بر بومی سازی دانش 
این فرآیند بتوانیم مقدمات الزم برای احداث اولین واحد صنعتی را نیز فراهم کنیم، 
گفت: در حال حاضر پروژه های اول تا سوم این طرح به اتمام رسیده است و سایر 

پروژه ها نیز تا اردیبهشت سال 95 به اتمام خواهد رسید.
بزمی با اش��اره به اینکه کک به عنوان یک محصول راهبردی مطرح است، گفت: 
صنایع آلومینیوم به این خوراک بسیار وابسته است و طی بررسی های انجام شده 

این طرح از صرفه اقتصادی قابل قبولی برخوردار است.
بزمی تصری��ح کرد: یک��ی از ماموریت ه��ای پژوهش��گاه، توس��عه فناوری های 
ارتقای فرآورده های س��نگین و کم ارزش اس��ت، از این رو تبدی��ل ته مانده های 
 نفتی ب��ه محصوالت ب��ا ارزش همانند فرآورده ه��ای میان تقطیر و کک بس��یار 
حائز اهمیت است. بزمی با بیان این که برای کسب داده های تجربی و تولید و تست 
محصوالت نیاز به احداث واحد نیمه صنعتی است، اظهار کرد: پس از اتمام مراحل 
 آزمایشگاهی، تیم مهندسی پژوهش��گاه، طراحی یک واحد با ظرفیت دو بشکه 
در روز خوراک را در دستور کار قرار داد و پس از انجام مراحل خرید، ساخت و نصب 

این واحد هم اکنون قابل بهره برداری است. 

محققان آمریکایی موفق به ساخت دست مصنوعی ش��ده اند که از حس المسه 
برخوردار بوده و تحولی در این عرصه محسوب می شود.

در س��ال های اخیر، پروژه های مختلف محققان معطوف به ساخت دست های 
روباتیک ش��ده تا بتوانند به کمک افرادی بشتابند که عاجز از حرکت دست های 
خود هستند. برای مثال، چندی پیش محققان دانشگاه MIT روبات جدیدی را 
با نام HERMES ساخته بودند که از ویژگی هایی مانند در دست گرفتن فنجان 
ظریف قهوه یا تخم مرغ برخوردار بود و این پروژه تلفیقی از انسان و اسکلت روباتیک 

نام گرفته بود.
اکنون محققان دارپا )DARPA( سازمان پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی 
 موفق به ساخت دست مصنوعی ش��ده اند که حس��ی نزدیک به حس المسه را 
 به بیمار بر م��ی گرداند. چندی پیش، این س��ازمان تحقیقاتی اع��الم کرده بود، 

در حال ساخت دست روباتیک مصنوعی با قدرت حس المسه است.
بیماری که این دس��ت روباتیک را دریافت کرده بود توانست لمس پزشکان روی 
دست خود را تشخیص دهد حتی زمانی که پزش��کان لمس را با دو انگشت خود 
انجام دادند، بیمار قادر به درک و تشخیص بود. در این دست مصنوعی از موتورهای 
حساس به لمس استفاده شده که به طور مستقیم به مغز متصل هستند. در نتیجه، 
زمانی که بیمار با کمک دست خود جسمی را لمس کند، این موتورها سیگنال های 

الکتریکی را به مغز ارسال کرده و این حس به بیمار منتقل می شود.

محققان دارپا اعالم کرده اند که تا تکمیل شدن این دستگاه، تحقیقات بسیاری را 
پیش رو دارند. برای مثال، حسگرها قادر به درک لمس در تمام نقاط دست نبوده و 

درکی از گرمی یا سردی اجسام نداشته و به آن واکنشی نشان نمی دادند.
دس��ت های روباتیک می توانند امید جدیدی برای افرادی باشد که در سوانح یا 

بیماری های مختلف دستان خود را از دست داده اند.

رونمایی از فناوری ایرانی ؛
تولیدکک نفتی و افتتاح رسمی از واحد نیمه  صنعتی 

ساخت دست مصنوعی با قدرت حس المسه

 معاون علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری ب��ا تاکید 
بر اثرگذار ب��ودن نقش بان��وان در کارآفرینی بر مبنای 
اقتصاد دانش بنیان گفت: باید مش��ارکت 15 درصدی 

بانوان در شرکت های دانش بنیان افزایش یابد.
سورنا س��تاری در آیین آغاز به کار دومین نمایشگاه و 
همایش نقش آفرینی زنان کارآفرین در توسعه پایدار 
اظهار ک��رد: افزایش میزان مش��ارکت بانوان در عرصه 
 اقتصاد دانش بنیان نیازمند پذیرش خطر اس��ت و باید 
از طریق شکل گیری زیست بوم کارآفرینی، میزان نقش 
آفرینی بانوان در عرصه اقتصاد دانش بنیان افزایش یابد.

وی با اش��اره به جایگاه و نقش ویژه زنان در عرصه های 
گوناگون کشور گفت: دش��واری های جنگ تحمیلی و 
تجربیات حاصل از آن، توسط زنان و مادران کشورمان 
در ای��ن عرص��ه و خدماتی ک��ه به میهن خ��ود عرضه 
داشتند، نشان دهنده نقش اثرگذار زنان، جایگاه ویژه 
و تاثیرگذاری باالی آنان در عرصه های گوناگون است.

س��تاری با تاکید بر ضرورت ایفای نقش بیش از پیش 
زنان در عرص��ه اقتصاد دان��ش بنیان بیان ک��رد: این 
 اقتصاد مختص به زنان یا مردان نیست و نقش آفرینی 
 بیش از پی��ش زن��ان در ای��ن عرص��ه را م��ی طلبد، 
نمونه های موفق بانوانی که توانسته اند در عرصه اقتصاد 
دانش بنیان به موفقیت های بزرگ و چش��مگیر دست 

پیدا کنند، قابل مالحظه است.
س��تاری با اش��اره به ضرورت اصالح رویکرد فرهنگی 
کش��ور به س��مت توجه و ارزش گ��ذاری توانمندی و 
ظرفی��ت نی��روی انس��انی، در ازای دوری از مناب��ع 
 خام و زیرزمین��ی، افزود: ب��رای تبلور جای��گاه زنان و 
به مفهوم عام، شناخت جایگاه و ارزش نیروی انسانی، 
در اقتصادی که هیچگاه به خالقیت، ن��وآوری و تفکر 
 نیروی انس��انی توجهی نداشته اس��ت، نیازمند اصالح 
پایه ای و جدی فرهنگی هس��تیم و در این میان نقش 
ترویج و تثبیت فرهنگ اقتصاد دانش بنیان ضروری و 

مهم ارزیابی می شود.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه مش��ارکت 15 درصدی زن��ان در 
ش��رکت های دان��ش بنی��ان عن��وان کرد: ای��ن عدد 
همچنان پایین اس��ت و باال بردن این میزان مشارکت 
نیازمند پذی��رش خطر حضور نیروی انس��انی خالق و 
 جوان و فرهنگ س��ازی در عرصه کارآفرینی اس��ت و 
اگر می خواهیم شاهد حضور زنان باشیم، این پذیرش 

خطر باید به میزان چند برابر بیشتر باشد.
رییس بنیاد ملی نخبگان، اقتصاد دانش بنیان را عرصه 
 جوان و بکر ب��رای ظهور و ب��روز خالقیت، ن��وآوری و 
نقش آفرینی نیروی انسانی کارآمد و خالق به خصوص 
بانوان دانس��ت و گفت: عرص��ه اقتصاد دان��ش بنیان، 

نیازمند دارایی های فیزیکی نیس��ت و با بهره گیری از 
بسترهای عظیمی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات یا 
علوم انسانی و فضای مجازی می تواند تحولی جدی در 

اقتصاد کشور ایجاد کند.
س��تاری با تاکید بر نقش دانش��گاه ها در شکل گیری 
نطفه های ش��رکت های دان��ش بنیان اظه��ار کرد: با 
توجه به حض��ور پررنگ زن��ان در فضای دانش��گاهی، 
 علمی و پژوهش��ی، دانش��گاه ها باید با ایجاد و پرورش 
ش��رکت های دانش بنیان و واحده��ای فناور، به نقش 
برجسته زنان در تحقق اقتصاد دانش بنیان توجه کنند.
 توس�عه اقتصاد دان�ش بنیان ب�ا به�ره گیری از 

توان بانوان 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، تجاری سازی 
علوم انسانی را یکی دیگر از بس��ترهای توسعه اقتصاد 
دانش بنیان بر مبنای خالقیت و نق��ش آفرینی بانوان 
دانس��ت و گفت: کاربردی س��ازی علوم انس��انی، که 
 زنان نی��ز در این عرصه بس��یار فعال هس��تند، یکی از 
حوزه هایی است که نقش به س��زایی در تحقق اقتصاد 
 دانش بنیان ایفا می کند؛ صنایع دستی، ادبیات و هنر، 
بخش هایی از گس��تره وس��یع علوم انس��انی هستند 
 که می توان��د با خالقی��ت، ظرافت و نگاه وی��ژه بانوان 

تجاری سازی شود.

خبر خبر 

پژوهش��گران دانش��گاه ارومیه با افزودن نانو ذرات به سوخت های دیزلی 
موفق به کاهش مصرف سوخت های دیزلی و آلودگی های زیست محیطی 
 آن ها شدند. حسین سوخت سرایی از پژوهشگران این طرح گفت: یکی از 
مهم ترین مباحث مطرح ش��ده در صنعت خودروس��ازی، کاهش مصرف 
 س��وخت و آالینده های حاصل از احتراق در موتوره��ای احتراق داخلی، 

به خصوص موتورهای دیزلی است.
وی بیان ک��رد: اس��تفاده از افزودنی های س��وختی، یک��ی از روش های 
 کاهش مصرف س��وخت اس��ت، بنابراین می توان از نان��وذرات به عنوان 
افزودنی های نسل جدید برای دس��تیابی به این هدف و پخش یکنواخت 
افزودنی در س��وخت بهره گرفت. وی افزود: از نتایج این طرح می توان به 
 کاهش گازهای آالینده خروجی از اگزوز و همچنین کاهش مصرف سوخت 

در بارگذاری های مختلف موتور دیزل استفاده کرد.
سرایی یادآور ش��د: در این تحقیق از س��وخت دیزل و بیو دیزل به عنوان 
 س��وخت پایه و از نانوذرات فلزی و اکس��ید فلزی به صورت پودر و کلویید 
 به عن��وان نانوافزودنی و بهبود کیفیت س��وخت اس��تفاده ش��ده اس��ت.

این آزمایش ها بر روی موتور دیزل MF399 انجام شده و نتایج نشان دهنده 
تغییرات اندک در قدرت موتور و تغییرات قابل توجهی در مصرف سوخت و 

میزان آالینده های منتشرشده است. 
این پژوهش��گربیان ک��رد: نان��و افزودنی ها ع��الوه بر داش��تن خاصیت 
 مساحت س��طح مخصوص باال، از طریق کاهش مرحله تاخیر در اشتعال، 
 کاهش زمان سوختن، کمک به انجام احتراق کامل تر و کاهش آالینده ها 
 از طری��ق واکن��ش ب��ا آن ه��ا، ب��ه بهب��ود عملک��رد س��وخت کم��ک 

می کنند.
س��رایی افزود: ط��رح حاض��ر توانای��ی بهبود عملک��رد موت��ور و کاهش 
 مصرف س��وخت و آالیندگی در خودروه��ای زمینی و دریای��ی دیزلی و 
 نیروگاه ها و کارخانجات مصرف کننده سوخت دیزلی را دارد؛ اما به منظور 
 تجاری سازی نتایج طرح و تولید انبوه آن به مطالعات بیشتری نیاز است. 
این طرح به عنوان پایان نامه مورد نیاز صنعت، به تایید س��تاد ویژه توسعه 

فناوری نانو رسیده است.

آژانس فضایی آمریکا)ناسا( درصدد است تا با همکاری شرکت هارمونیک 
اولین شبکه تلویزیونی UHD را در آمریکای شمالی راه اندازی کند.

شرکت ارتباطات زیرساخت هارمونیک که رهبر جهانی در عرصه ویدئوست، 
این ش��بکه غیرتجاری را با کیفیت فوق العاده عالی ب��رای ارائه تصاویری 
از فضا افتتاح خواهد کرد. منب��ع تصاویر با کیفیتی که قرار اس��ت از این 
 شبکه پخش شود، فیلم هایی هس��تند که از ایستگاه فضایی بین المللی و 

سایر ماموریت های ناسا تولید خواهند شد.
 این ش��بکه UHD پس از انج��ام آزمایش��ات اولیه در 1 نوامبر امس��ال 

)10 آبان( افتتاح می شود.
 طبق اعالمیه ناس��ا، این هم��کاری نتیجه یک توافقنام��ه قانونی فضایی 
بین شرکت هارمونیک و مرکز پروازهای فضایی مارشال ناسا در هانتسویل 
 2160p60 واقع در آالباما است. ناسا برای ارسال محتوای ویدئویی خطی
از سیستم ارسال ویدئوی انتها به انتهای UHD شرکت هارمونیک استفاده 
کرده تا ببیندگان با مشاهده این فیلم ها در انواع تلویزیون ها و دستگاه های 

متصل به اینترنت لذت ببرند. 
رابرت جاکوبز، معاون نایب رییس ناس��ا در مقر آژانس واقع در واشنگتن 
 تصریح ک��رد: همکاری با ش��رکت هارمونیک این اج��ازه را به ما می دهد 
 تا بتوانیم تصاویر UHD را که با وضوحی 4 برابر باالتر از HD هس��تند، 

به مردم ارائه کنیم.
وضوح تصویری 8 مگاپیکسلی تاثیرگذار UHD، زیبایی خیره کننده ای از 

فضا را برای ببیندگان این شبکه به نمایش می گذارد.

  یک هدفون با نام BATBAND که نه بر روی گوش بلکه بر روی س��ر 
قرار م��ی گیرد؛ این محص��ول از طریق نوع��ی از امواج، ص��دا را به داخل 
)استخوان تمپورال( و سر انسان فرستاده و صداها به طور شگفت انگیز قابل 
شنیدن هستند. BATBAND  به وسیله یک باتری لیتیومی با قابلیت 
 اتصال به USB تغذیه می ش��ود و توان پخش موسیقی به صورت مدام تا 

شش ساعت و مکالمه تا 8 ساعت را داراست.
این هدست به وسیله فناوری بلوتوث با گوشی های موبایل و دیگر وسائل 
 پخش موس��یقی ارتباط برقرار کرده و بر روی آن کلیدهایی لمسی برای 
 قطع و وصل تماس،عملیات جفت س��ازی و در نهایت تنظیم صدا وجود 

دارد.
با کمک BATBAND  گوش های کاربران قادر به دریافت صدای محیط 
است. این محصول با قیمت بسیار مناسب 149 دالر از ابتدای سال 2016 
 در دس��ترس خواهد بود. باید اعتراف کرد که گج��ت های تولیدی جدید 

به طور خارق العاده ایی شگفت انگیز هستند.

  کاهش مصرف سوخت دیزلی 
با نانـو ذرات

راه اندازی اولین شبکه تلویزیونی 
UHD ناسا با وضوح

جدیدترین هدفون با عملکردی 
خارق العاده

مشارکت 15 درصدی بانوان در شرکت های دانش بنیان باید افزایش یابد ؛

گامی موثر در جدایی سلولی و تشخیص زودهنگام

مهندس��ان ش��رکت ایتالیایی 
Dainese نوعی جلیقه چرمی 
مجهز به کیسه هوا ارائه داده اند 
که از موتورسواران در برابر ضربه 

محافظت می کند.
جلیق��ه موتورس��یکلت جدید 
Misano 1000 ن��ام گرفته و 
به طور کامل مستقل و بدون نیاز 
به هر نوع کیت حسگری موجود 

در موتورسیکلت عمل می کند.
 جلیقه خود دارای حس��گرها، 

ابزار الکترونیکی کنترل و یک واحد جی پی اس در محافظ عقبی  است. این جلیقه با 
یک کیسه هوای سه بعدی و ترکیب میکرو رشته ای داخلی جفت شده که به ایجاد 

تورم 50 میلی متری یکنواخت در تمامی سطح جلیقه کمک می کند.
شش حسگر موجود در محافظ عقبی بر حامل ها نظارت می کند که 800 بار در ثانیه 
بر بدن موتورس��وار اثر می گذارند. در این حال، جلیقه تعیین می کند که سیستم 
کیسه هوا را در نتیجه برخوردهای جلویی و سرخوردن به سمت پایین چه هنگام 
به کار بیاندازد.جلیقه با داش��تن محافظ های قفسه سینه و پشت، به محافظت از 
استخوان، قفسه سینه و پشت موتورس��وار کمک کرده و فشار وارده به گردن وی 
را کاهش می دهد. وجود نوعی سوییچ روش��ن و خاموش تعبیه شده در جلیقه و 
همچنین یک ال ای دی بر روی آستین دست راست، وضعیت جلیقه را برای ایمنی 
بیش��تر نش��ان می دهد. این جلیقه در دو رنگ و از ماه نوامبر امسال در دسترس 

خواهد بود و بهای آن 1699 دالر اعالم شده است.

کمپانی LG پس از گمانه زنی های متعدد در مورد تولید تلویزیون های 
 قابل انعطاف )Rollable( در نمایشگاه ها و اخبار جاری، اکنون موفقت 

به تکمیل ساختار این محصول رسیده است.
 ال جی میدان نبرد را )CES 2016( در ماه ژانویه در نظر گرفته اس��ت.

این محصول به حدی LG را ذوق کرده است که از مدت ها قبل خبر معرفی 
آن را در نمایشگاه )CES 2016( داده است.پنل های  )Rollable( از نوع 
رهبری آلی )OLED( بوده و به دلیل وجود این تکنیک،از قطر،انعطاف 
و قابلیت های وی��ژه ایی برخوردار هس��تند. این محص��والت به صورت 
 شفاف تولید خواهند شد؛ یعنی تصاویر نمایش داده شده از هر دو سمت

قابل رویت است. ال جی از این قابلیت برای تبلیغ در کاربردهای تجاری 
 و طراحی منازل استفاده کرده اس��ت.یعنی با توجه به خاصیت های آن 
می توان این پنل ها را بر روی پنجره ها،میز،ویترین فروشگاه ها و... نصب 
کرد. مدل اولیه ال جی یک تلویزیون 55 اینچ است و مدیران این کمپانی 
در اظهارات خود این تلویزیون را یک محصول کامل و نه مفهومی معرفی 
کرده اند. ال جی امیدوار است که این پنل ها به سرعت راه خود را در بازار 
 باز کرده و توانایی های بلقوه آن مشخص ش��ود.این تلویزیون به صورت 
 لوله ایی جمع ش��ده و درون یک اس��توانه قرار می گیرد و به راحتی قابل 
جا به جا کردن اس��ت. برای نصب نی��ازی به براکت ه��ای معمول نبوده  
 )Rollable(  و توس��ط آهنرب��ا به دی��وار متصل می ش��وند و در عرض 
چند ثانیه نیز به راحتی جمع می شوند. ال جی تا پیش از این هیچ گاه یک 
تلویزیون کامل با این ویژگی ها را تولید نکرده است و با توجه به انحصاری 

بودن این محصول، هنوز هیچ نظر قطعی راجب آن نمی توان داد.

 وزی��ر بهداش��ت درم��ان و 
آم��وزش پزش��کی، اعضای 
ش��ورای فناوری  سالمت را 

منصوب کرد.
سی�دحس���ن هاش����می 
ط��ی اح��کام جداگان��ه ای 
محم��د حاج��ی آقاجان��ی 
مع��اون درمان، س��یدعلی 
صدرالسادات معاون توسعه 
مدیری��ت و منابع، رس��ول 

دیناروند معاون وزیر و رییس س��ازمان غذا و دارو، باقر الریجانی معاون 
آموزش��ی، رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری را به عنوان اعضای 
شورای فناوری سالمت منصوب کرد. وی همچنین مهدی پیرصالحی 
مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر، سیدعباس حسنی رییس 
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و سیدحسین صفوی 
مدیرکل اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی را به عنوان 

دیگر اعضای شورای فناوری سالمت منصوب کرد.
وزیر بهداشت در این حکم یادآور شده اس��ت: این افراد با بهره گیری از 
ظرفیت های این وزارت و سایر نهادهای ذیربط و همچنین با مشارکت 
صاحب  نظران دولتی و خصوصی در چهارچوب مصوبات شورای فناوری 

سالمت انجام وظیفه کنند.

اولین روبات خبرنگار توانست گزارش خبری 1000 کلمه ای خود را تنها 
در یک دقیقه بنویسد. روبات ها به بخش های مختلف مشاغل انسانی نفوذ 
 کرده اند تا نه تنها هوش مصنوعی تهدیدی برای زندگی انس��ان ها باشد 
بلکه به مرور زمان انسان های بسیاری نیز بیکار شوند. روبات ها در مشاغلی 
مانند گارسون رستوران، نگهبان، فروش��نده و همین طور روبات بانکدار 
جایگزین انسان ها ش��ده اند. روبات بانکدار می تواند به کارهای معمولی 

مانند جمع آوری اطالعات بانکی مشتریان یا راهنمایی آنها بپردازد.
اکنون نوبت به س��اخت روبات خبرنگار رس��یده اس��ت. شرکت چینی  
"Tencent از س��اخت روباتی ب��ا ن��ام Dreamwriter )رویانویس( 
 خبر داده که یک گ��زارش خبری 1000 کلم��ه ای را تنها در یک دقیقه 
 می نویس��د. اولین گزارش خب��ری این روب��ات خبرنگار با اس��تفاده از 
 داده های دفتر آمار ملی و صحبت های مقامات این اداره نوشته شده است.

اما این روب��ات قادر به نوش��تن گ��زارش ه��ای تحلیل��ی و همین طور 
بررس��ی موضوعات مختلف برای نگارش گزارش کاربردی نیست. برای 
 مثال، خبرنگاران ح��وزه اقتصادی م��ی توانند به مس��ائل و موضوعات 
پیچیده ای مانند تاثیر افزایش تورم بر زندگی مردم با ذکر آمار و جداول 

مختلف بپردازند؛ اما روبات ها فاقد چنین عملکردی هستند.
شرکت چینی سازنده این روبات معتقد است، روبات خبرنگار »رویانویس«  
نمی تواند جایگزین خبرنگاران شود؛ اما می تواند در برخی از فعالیت های 
معمولی همکار خوبی برای خبرنگاران باشد تا آنها زمان کافی برای نگارش 

گزارش های تحلیلی و همین طور جنجالی داشته باشند.

موتـورسوارهـا هـم
 ایربگ دار شدند

 تلویزیون خود را لوله کرده و 
حمل کنید

اعضای شورای فناوری سالمت 
منصوب شدند

اولین گزارش روبات خبرنگار
منتشر شد



خبر 

رییس اداره حفاظت محیط زیس��ت کاشان از دس��تگیری 6 شکارچی 
متخلف در این شهرستان خبر داد.

محمود قهرمانی در جمع خبرنگاران گفت: محیط بانان منطقه حفاظت 
شده قمصر و برزک حین گشت و کنترل، چهار متخلف شکار و صید را در 
ارتفاعات منطقه با کنترل نامحسوس و اصل غافلگیری دستگیر کردند.

وی گفت: در بازرسی از متخلفان شکار دو قبضه اسلحه برنو به همراه 18 
فشنگ جنگی ژ3 و ادوات شکار کشف شد.

قهرمانی خاطرنشان کرد: همچنین هنگام گشت و کنترل اداره حفاظت 
محیط زیست کاش��ان به یک خودرو پراید با دو سرنشین در منطقه سن 
سن همراه با ادوات شکار و صید مظنون و ضمن توقف خودرو چهار راس 
خرگوش و یک تشی شکار ش��ده را از آنان کشف کردند.وی تصریح کرد: 
پرونده متخلفان پس از تکمیل برای س��یر مراح��ل قانونی تحویل مقام 
قضایی شد.شهرس��تان کاش��ان به لحاظ قرار گرفتن بین دو اکوسیستم 
کوهستان و کویر و منطقه اکوتون بین آن دارای تنوع زیستگاهی و پوشش 

گیاهی و حیات جانوری باالیی است.

فرماندار تی��ران و کرون همکاری ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان در 
تامین زیرس��اخت های ارتباطی پروژه مسکن مهر و بخش روستایی این 

شهرستان را خواستار شد.
علی رحمانی در آیین تودیع و معارفه رییس اداره مخابرات شهرس��تان 
تیران و کرون اظهارکرد: توس��عه فناوری اطالع��ات در دنیا از مهمترین 
رخدادهاست و تامین زیر س��اخت های این بخش بسیار مهم و ضروری 

است.
وی افزود: با توجه به گسترش ش��هرها و مناطق مختلف استان اصفهان 
هم��کاری جدی دس��تگاههای خدمات رس��ان ب��ا مس��ووالن محلی و 
دستگاههای اجرایی برای تامین زیر س��اخت ها ضروری است.فرماندار 
تیران و کرون با بیان اینک��ه بخش عمده ای از این شهرس��تان را بخش 
روستایی تشکیل می دهد ، خواستار همکاری ش��رکت مخابرات استان 
اصفهان برای تامین زیر س��اخت های ارتباطی و تقویت زیرساخت های 

فعلی در بخش های مختلف این شهرستان شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 8 هزار تلفن ثابت در شهرستان تیران و کرون 
واگذار ش��ده  بیان کرد: بیش از چهار هزار نفر از این مشترکین اینترنت 

پرسرعت شرکت مخابرات استفاده می کنند.
عضو هیات مدیره ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان نی��ز در این آیین 
با اش��اره به افزایش مش��ترکین تلف��ن هم��راه و تلفن ثابت در اس��تان 
اصفه��ان اظهارک��رد: این موضوع نش��ان از توس��عه زیر س��اخت ها در 
 س��طح اس��تان برای بهره گیری از فناوری اطالعات در اس��تان اصفهان

 است.
حسین نجار ضریب نفوذ تلفن همراه در استان اصفهان را 90 درصد اعالم 
کرد و افزود: این نفوذ بیش از میانگین کش��وری می باشد و این موضوع 

تاییدی برای افزایش زیرساخت ها در سطح این استان است.
در این آیین از زحمات ناصر دادخواه قدردانی و ناصر س��لطانی به عنوان 

رییس جدید اداره مخابرات شهرستان تیران و کرون معرفی شد.

نایب رییس ش��ورای اس��المی ش��هر تهران گفت: هفته فرهنگ��ی اصفهان، 
اردیبهشت سال آینده در تهران برگزار می شود.

 مرتضی طالئی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اش��اره به بازدید خود از 
فعالیت های عمرانی و خدماتی خمینی ش��هر اظهار داشت: خمینی شهر 
دارای ظرفیت ه��ای بس��یار ف��راوان و بالقوه ای اس��ت که کمت��ر به آن 
 توجه شده و ش��اید در گذر زمان و روزمرگی ها این س��رمایه دیده نشده

 است.
وی افزود: خمینی ش��هر در عرصه های فرهنگی، اقتص��ادی، اجتماعی و 
سیاسی دارای چهره ها و شخصیت های ملی و فراملی است که در هر گوشه 
کشور و خارج از کشور باشند، اما عش��ق و عالقه و هویت خمینی شهری 
بودن خود را دارند و باید زمینه جذب آنها برای استفاده از ظرفیت هایشان 

در راستای توسعه پبشرفت این شهرستان فراهم شود.
نایب رییس ش��ورای اس��المی ش��هر تهران تصریح کرد: عامل توس��عه 
پیش��رفت تنها منابع مالی نیست و نشان داده ش��ده که ما مشکلی برای 
پول نداریم و مشکالت اصلی، مدیریت فعال همراه با کار و تالش و دیگری 
مشارکت مردم که آنها سرمایه های اجتماعی هستند، یعنی وقتی مردم به 

مدیرانشان اعتماد کنند بهترین پشتوانه برای موفقیت ها است.
وی بی��ان ک��رد: در دی��داری که ب��ا ش��هردار اصفه��ان داش��تم، برای 
برگ��زاری هفته فرهنگی اس��تان اصفهان در ش��هر تهران صحبت ش��د 
و این امکان برای همه اس��تان های کش��ور فراهم اس��ت که هفته ای را 
با نام اس��تان خود در پایتخت کش��ور برگ��زار کنند و تم��ام توانمندی 
 و ظرفیت ه��ای آن اس��تان در ط��ول تاریخ را ب��ه معرض نمای��ش قرار

دهند.
طالئی تصریح کرد: شهرس��تان  خمینی ش��هر هم می توان��د دارای یک 
غرفه فعال در ای��ن هفته فرهنگی باش��د ک��ه همه این ش��رایط فراهم 
 ش��ده را می توان به عنوان س��رمایه های اجتماع��ی و فرصت های بالقوه

 برشمرد.

دستگیری 6 شکارچی متخلف در کاشان

درخواست فرماندار تیران و کرون از 
شرکت مخابرات استان

نایب رییس شورای شهر تهران:

هفته فرهنگی اصفهان، اردیبهشت 
سال آینده در تهران برگزار می شود

آرام��ش کوی��ر مرنج��اب ای��ن روزه��ا 
دس��تخوش هنج��ار ش��کنان اخالق��ی 
هس��تند که از ش��هرهای اطراف آمده و س��کوت کویر را 
شکس��ته اند.به گزارش خبرنگار زاینده رود، کویر در ذهن 
عموم مردم جامعه به دکوراس��یونی  ب��رای آرامش تعبیر 
می ش��ود و هر کس نیاز به آرامش داش��ته باشد پا به کویر 
می گذارد البته باید توجه داش��ته باش��یم که طبیعت به 
خودی خود آرامش بخش  اس��ت و این انس��ان است که با 
 حضور خود هر آرامش طبیعی را دستخوش هیاهوی خود 

می کند.
اما در ای��ن میان کویر مرنجاب نیز از چش��م انس��ان  ها به 
دور نمانده اس��ت و به دلی��ل نزدیکی به کالن ش��هرهای 
اصفهان، تهران و شهر کاشان به دلیل جاذبه های طبیعی 
که دارد مورد اقبال گردش��گران قرار گرفته اس��ت.در این 
راس��تا نباید از س��اماندهی گردش��گرانی که به مرنجاب 
سفر می کنند غافل باش��یم و آنچه این روزها جلب توجه 
می کند حلقه مفقوده  س��اماندهی گردش��گران مرنجاب 
اس��ت که آرامش و اعتبار این جاذبه زیبای کویری استان 
 اصفه��ان در معرض خطر قرار داده اس��ت ب��ه گونه ای که

 آی��ت اهلل س��ید محم��د موس��وی، نماین��ده ول��ی فقیه 
 و ام��ام جمع��ه آران و بی��دگل در جلس��ه ش��ورای 
فرهنگ عموم��ی  خصوص وضعیت امنیتی و مش��کالت 
اخالقی ایجاد ش��ده در کوی��ر مرنجاب اب��راز نگرانی کرد 
و اظه��ار داش��ت: آران و بی��دگل ش��هر نمون��ه قرآن��ی 
کشور اس��ت و شایس��ته نیس��ت در کویر مرنجاب که در 
 کنار این ش��هر ق��رار دارد اتفاقات ناهنج��ار اجتماعی رخ 

دهد.
چادرخواب های مرنجاب ساماندهی شود

وی اضاف��ه ک��رد: از ای��ن رو بای��د توج��ه داش��ت ک��ه 
چادرخواب های��ی ک��ه در مرنج��اب دای��ر می ش��ود 
فض��ای مناس��بی ن��دارد و ای��ن ام��ر بای��د س��اماندهی 
 ش��ود.از برگ��زاری جلس��ات مختل��ف ب��ا س��تاد احیای 
امر به مع��روف و نه��ی از منکر در خصوص س��اماندهی و 
نظارت بر حضور گردش��گران در کویر مرنج��اب خبر داد 
و اب��راز داش��ت: از ای��ن رو بای��د توجه داش��ت ک��ه کویر 
مرنج��اب منطقه حفاظ��ت ش��ده ای نیس��ت و از این رو 
 باید مس��ووالن اس��تانی به این امر بیش��تر توجه داش��ته 
باش��ند.امام جمعه آران و بیدگل با بیان اینکه ما آمادگی 
کامل برای اعزام روحانی برای ارش��اد در کویر مرنجاب را 
داریم، افزود: چنانچه امکانات محیا شود این طرح به زودی 

اجرایی خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینک��ه آس��یب ها و ناهنجاری ه��ای اخالقی 
در کوی��ر مرنجاب بیداد می کند، افزود: س��رو مش��روبات 
الکل��ی در ای��ن مح��ل دی��ده می ش��ود و از ای��ن رو 
بای��د ب��ا اس��تفاده از س��رمایه گذار متدی��ن نس��بت به 
 س��اماندهی گردش��گری مرنج��اب فعالی��ت داش��ته 

باشیم.

دستگیری گروه 120 نفری ش�یطان پرستی در 
مرنجاب

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان نیز در این راستا با اشاره 
به وضعیت نامناس��ب امنی��ت اخالقی در کوی��ر مرنجاب  
اظهار داش��ت: در این راس��تا طی 2 هفته گذش��ته گروه 
 120 نفره از ش��یطان پرس��تان را در این محل دس��تگیر

کرده اند.وی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر امنیت اخالقی در 
مرنجاب مورد توجه قرار نگیرد تمام ارزش های موجود در 
این محل به ضد ارزش تبدیل خواهد شد، گفت: همانطور 
که به مسایل زیربنایی توجه داریم باید به مسایل فرهنگی 

نیز توجه داشته باشیم.
نیاز به سرمایه 2 میلیارد تومانی برای ساماندهی 

گردشگری در مرنجاب
ابوالفضل معینی ن��ژاد، فرماندار آران و بی��دگل نیز در این 
زمینه با بیان اینکه فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان باید 
نسبت به تامین امنیت کویر مرنجاب توجه بیشتری داشته 
باشد، اضافه کرد: از این رو بارها از نیروی انتظامی شهرستان 
آران و بیدگل تقاضای همکاری داش��ته ایم که این ارگان 
نیز به دلیل محدودیت نیرو و تجهیزات نتوانس��ته اس��ت 
همکاری خوبی را در این راستا داشته باشد.وی اضافه کرد: 
از این رو از مسووالن استانی تقاضای توجه بیشتر و معرفی 

سرمایه گذار مناسب برای ساماندهی وضعیت گردشگری 
در مرنجاب را داریم که بر اس��اس آخرین ب��رآورد صورت 
گرفته 2 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد زیرس��اخت  های 
مورد نیاز اعتبار الزم است.گفتنی است که سردار عبدالرضا 
آقاخانی نیز در این راستا در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص 
وضعیت کویر مرنجاب اظهار داشت: در حال حاضر نمی توانم 
قول مس��اعدت برای س��اماندهی این مح��ل را بدهم چرا 
که با محدودیت منابع روبرو هس��تیم.وی اضافه می کند: 
برنامه های ما در خصوص مرنج��اب در قالب طرح جامعی 
 اجرایی خواهد شد که قرار است برای کویر مرنجاب تدوین

 شود.
تشکیل سه کارگروه برای ساماندهی مرنجاب

اما در این میان اس��تاندار اصفهان از تدوین و اجرای طرح 
جامع ساماندهی مرنجاب س��خن به میان آورده است که 
فریدون اللهیاری، مدیر کل میراث فرهنگی، گردش��گری 
و صنایع دستی اس��تان اصفهان در این باره اظهار داشت: 
با توجه به اینک��ه پیش از تدوین این ط��رح نیازمند پیش 
زمینه هایی هستیم در حال حاضر ایجاد سه کارگروه میراث 
فرهنگی در منطقه گردشگری مرنجاب را مدنظر قرار داده ایم 
و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ ش��ده اس��ت.وی افزود: 
 نخستین جلسه برای بررسی تشکیل این کارگروه ها برگزار 

می شود.
درخواست ما تامین امنیت است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان با بیان اینک��ه مرنجاب مکانی اس��ت که 
گردش��گران زی��ادی دارد، تاکی��د ک��رد: بر این اس��اس 
درخواس��ت م��ا هم��کاری ارگان ه��ای ذی رب��ط برای 
 تامی��ن امنی��ت و خدم��ات ب��ه گردش��گران توس��ط

 هالل احمر و اورژان��س، راهنمایی رانندگی و دیگر ارگانها 
 اس��ت که در همین کارگروه ها درب��اره آن تصمیم گرفته 
می شود.وی با بیان اینکه رفع مش��کل آنتن دهی موبایل 
در این منطقه از جمله مواردی اس��ت که در دس��تور کار 
این کارگروه ها قرار گرفته، افزود: بر این اس��اس قرار است 
مخابرات اصفهان با تمهیداتی در راستای بهسازی و افزایش 
پوشش شبکه های موبایل در این منطقه اقدام کند.اللهیاری 
تاکید کرد: بهسازی وضعیت راه و دسترسی به این منطقه با 
همکاری شهرداری و اداره راه و شهرسازی در دستور کار قرار 
دارد.وی بیان داشت: بحث واگذاری کاروانسرای مرنجاب از 
طریق صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی فرهنگی 
به س��رمایه گذاران به منظور ایجاد تاسیسات گردشگری 
 و اس��تقرار واحدهای خدمات گردش��گران در دستور کار

 است.

از گوشه و کنار شهر
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شهردار زاینده رود کناره گیری کرد
اردشیر محمدی ش��هردارزاینده رود از توابع شهرستان لنجان از سمت 
خود کناره گیری کرد.محمدی روز چهارش��نبه به ایرن��ا گفت : به دلیل 
تقاضای شورای اسالمی باغبهادران برای پذیرفتن مسوولیت شهرداری 
این شهر که زادگاه اینجانب است از سمت خود استعفا دادم.وی همچنین 
ازپذیرفتن اس��تعفای خود توسط شورای اس��المی زاینده رود خبر داد 
وگفت: آیین تودیع و معارفه ظرف چند روز آینده انجام خواهد شد.اردشیر 
محمدی با شروع کار دوره چهارم شورای اسالمی به عنوان شهردار زاینده 

رود معرفی شده بود.

 مدیر آموزش و پ��رورش گلپای��گان گفت: در س��ال تحصیلی جدید
 14 هزار دانش آموز گلپایگانی در 130 واحد آموزش��ی مش��غول به 

تحصیل می شوند.
 حبی��ب اهلل جمال��ی در نشس��ت ب��ا خبرن��گاران اظه��ار ک��رد:

 آموزش و پرورش ب��ه لحاظ  ن��وع فعالیت خ��اص آن و ارائه خدمت 
به جمعیت دانش آم��وزی از ارتباط فراگیری با اقش��ار مختلف مردم 
برخوردار است.وی با بیان اینکه س��اماندهی و سازماندهی مهم ترین 
اصل در س��ازمان آموزش و پ��رورش اس��ت، افزود: در س��ال جاری 
به دلیل تغیی��رات ایجاد ش��ده بر اس��اس ط��رح 6-3-3، در مقطع 
متوس��طه دوم ب��ا ازدی��اد نیرو مواجه ش��دیم ک��ه با س��ازماندهی و 
 هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش گلپایگان این مش��کل برطرف 

شد.
جمالی با بیان اینکه بیش از 50 جلسه در راستایی برنامه ریزی مناسب 
برای بازگش��ایی مدارس در غالب پروژه مهر در شهرس��تان گلپایگان 
برگزار ش��د، تصریح کرد: در این راس��تا کمیته های مختلف از جمله 
کمیته ساماندهی، کمیته تجهیز، انتصابات و فرهنگی تشکیل و تمامی 
اقدامات به منظور آماده سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید 

در زمان مقرر اجرا شد.
مدیر آموزش و پرورش گلپایگان با اشاره به تحصیل بیش از 14 هزار 

دانش آموز گلپایگانی در مقاطع مختلف تحصیلی در س��ال جدید در 
گلپایگان خاطرنش��ان کرد: از این تعداد یک ه��زار و 350 دانش آموز 
برای نخستین بار مشغول به تحصیل می شوند.وی افزود: آیین جشن 
ش��کوفه ها روز 31 ش��هریورماه در تمامی مدارس ابتدایی شهرستان 
 گلپایگان ب��رای یک ه��زار و 350 دانش آم��وز دختر و پس��ر برگزار 

می شود.
جمالی با بیان اینکه امس��ال همزمان با سراس��ر کشور زنگ مقاومت 
در نخستین روز مهر در تمامی مدارس شهرستان گلپایگان، گوگد و 
گلشهر طنین انداز می شود، تصریح کرد: این آیین به صورت نمادین در 
دبیرستان دخترانه شاهد مهندس وکیلی گلپایگان با حضور مسووالن  

شهرستان برگزار می شود.وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در برخی 
از مقاطع تحصیلی گفت: با ت��الش اداره آموزش و پرورش گلپایگان با 
استفاده بهینه از نیروهای موجود، به کارگیری 6 سرباز معلم ، کمبود 
آموزگار مقطع ابتدایی و متوس��طه اول و دوم شهرستان مرتفع شود.

جمالی با اش��اره به پروژه آموزشگاه س��ید مهدی طاهری گلپایگانی 
ش��هرک الوند گلپایگان، اظهار کرد: آموزشگاه س��ید مهدی طاهری 
گلپایگانی در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع  و زیر بنای یک هزار 
و 525 مترمربع در دو طبقه ش��امل 14 کالس درس با کمک خیرین 

در حال احداث است.
مدیر آموزش و پرورش گلپایگان با اش��اره به پیش��رفت 30 درصدی  
عملیات احداث مدرس��ه پروین اعتصامی گلپایگان اف��زود: تا کنون 
250 میلیون تومان از سوی مدیرکل نوس��ازی مدارس کشور در این 
پروژه هزینه شده است که با توجه به ملی بودن این پروژه پیش بینی 
 می ش��ود برای تکمیل و راه اندازی آن به 2 میلیارد تومان اعتبار نیاز

 باشد.
وی با بیان اینکه سیستم گرمایش��ی 18 واحد آموزشی شهرستان با 
اعتبار 1.5 میلیارد تومانی و به کمک اداره کل نوسازی مدارس کشور 
استانداردس��ازی شده اس��ت، تصریح کرد: در س��ال تحصیلی جدید 

سیستم گرمایشی تمامی مدارس شهرستان استاندارد می شوند.

شهردار نطنز خبر داد
آغاز جمع آوری و بازیافت پسماندهای خشک در نطنز

فرمانده نیروی انتظامی شهرضا خبر داد
اجرای 5 طرح امنیت اجتماعی در شهرضا از ابتدای امسال

ش��هردار نطنز گفت: جمع آوری پس��ماندهای خشک 
از مبدا در تمام محالت ش��هر انجام می ش��ود که زمان 
مراجعه پیمان��کار به درب منازل، با نص��ب بنر و توزیع 
بروشورهای مربوطه اطالع رسانی می شود.سید محسن 
تجویدی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: طرح 
جمع آوری و بازیافت پسماندهای خشک از مبدا توسط 
ش��هرداری نطنز و با مش��ارکت بخش خصوصی هفته 

آینده آغاز می شود.
وی افزود: در مسیر اجرای این طرح شرکت پیمانکار با 
مراجعه به درب منازل شهروندان و توزیع بروشور جهت 
تفکیک پسماندهای خش��ک و تر، اقدام به جمع آوری 
آن ها خواهد نمود.شهردار نطنز با اشاره به اینکه روزانه 
بیش از 20 تن زباله خشک و تر در شهر نطنز جمع آوری 
می ش��ود، خاطر نش��ان کرد: طرح تفکی��ک از مبدأ با 
هدف حفظ چرخه محیط زیس��ت، کاهش هزینه های 
جمع آوری، بهب��ود دفع و دفن زباله ه��ا، رفع معضالت 

پسماندها و افزایش بهداشت صورت می گیرد.
تجوی��دی آم��وزش خانواده ه��ا به منظور جداس��ازی 
زباله های خشک و تر را مهم دانست و افزود: شهروندان 

پس از دریافت کیسه های زباله به صورت رایگان، تفکیک 
و جداس��ازی پس��ماندهای خش��ک و تر، پسماندهای 
خش��ک را در روزهای مش��خص  ش��ده ب��ه مامورین 
جمع آوری تحویل نمایند و بدیهی است که پسماندهای 
تر توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری نطنز طبق 

روال گذشته جمع آوری خواهد شد.
وی در خص��وص جم��ع آوری پس��ماندهای خش��ک 
در تمام محالت ش��هر نطن��ز تاکید ک��رد: جمع آوری 
پسماندهای خشک از مبدا در تمام محالت شهر انجام 
می ش��ود که زمان مراجعه پیمانکار ب��ه درب منازل، با 
 نصب بنر و توزیع بروش��ورهای مربوطه اطالع رس��انی

 می شود.
ش��هردار نطنز در پایان اف��زود: از تمامی ش��هروندان 
گران قدر درخواس��ت می کنیم همکاری کامل را جهت 
هرچه بهتر اجرا شدن طرح داش��ته باشند و در صورت 
مش��اهده هرگونه تخلف توس��ط پیمان��کار و یا وجود 
مش��کل در این حوزه، مراتب را از طریق سامانه پیامک 
30001380 و یا تماس با ش��ماره 137 به ش��هرداری 

اطالع دهند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرضا گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون تعداد پنج مورد طرح امنیت اجتماعی در نقاط 

مختلف شهرضا اجرایی شده است.
حمی��د امیرخانی در نشس��ت س��تاد مبارزه ب��ا مواد 
مخ��در شهرس��تان ش��هرضا اظه��ار ک��رد: از ابتدای 
امس��ال تاکنون بال��غ ب��ر یک ه��زار و 500 کیلوگرم 
م��واد مخ��در از قاچاقچی��ان و س��وداگران م��رگ در 
 گل��وگاه ش��هید امامی رامش��ه کش��ف و ضبط ش��ده

 است.
وی اف��زود: نظ��ارت و بررس��ی محوره��ای خاکی در 
مسیرهای مختلف شهرستان برای جلوگیری از انتقال 
مواد مخدر از دیگر مس��ایل مهمی به شمار می رود که 
 به شکل جدی در طول ماه های گذش��ته اجرایی شده

 است.
فرمان��ده نی��روی انتظامی ش��هرضا با بی��ان اینکه در 
خصوص قاچاق م��واد مخ��در تع��داد 500 نفر مجرم 
دس��تگیر و تحویل مقام��ات قضایی ش��ده اند، متذکر 
ش��د: برای حل بخش قابل توجهی از معضل اعتیاد در 
جامعه باید نسبت به ایجاد اشتغال برای جوانان اهتمام 

بیشتری داشته باشیم.
در ادامه این نشس��ت ک��وروش کریم زاده؛ دادس��تان 
عمومی و انقالب ش��هرضا در س��خنانی با بی��ان اینکه 
دستگاه قضا در قبال موضوع مواد مخدر به شکل جدی 
وارد میدان شده اس��ت، افزود: اجرای احکام مناسب و 
بازدارنده در خصوص مسایل مرتبط با حوزه مواد مخدر 
و توزیع آن از سوی دس��تگاه قضایی به شکل جدی به 

منصه ظهور رسیده است.
وی بیان داش��ت: عرضه م��واد مخدر به می��زان باال در 
سطح جامعه حاکی از وجود تقاضای قابل توجه از سوی 
مصرف کنندگان اس��ت و تمامی سیاس��ت گذاری های 
 خ��رد و کالن باید معط��وف به موضوع کاه��ش تقاضا

 باشد.
دادستان عمومی و انقالب شهرضا با بیان اینکه برگزاری 
نشس��ت و جلس��ات مکرر راهکار مبارزه با مواد مخدر 
نیست، عنوان کرد: اقشار فرهنگی و دستگاه های مسئول 
در حوزه آس��یب های اجتماعی باید به ش��کل جهادی 
در حوزه درمان معتادان و تروی��ج راهکارهای مقابله با 

افزایش تقاضا اهتمام داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش گلپایگان:

14 هزار دانش آموز گلپایگانی  
در سال جدید مشغول به تحصیل 

می شوند

آرامـش  مرنجـاب 
دستخـوش ناهـنجاری هـای اخـالقی

زاینده
 رود 
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تغذیه کامل و س��الم در روند نوسازی سلول های 
تمامی اعضای بدن، مهم ترین نقش را ایفا می کند. 
پس اگر به زیبایی و درخشش موهای تان اهمیت 
می دهید، باید نگاهی دقیق به مواد غذایی داشته 
باشد که روزانه مصرف می کنید و مواد مغذی آن 
را به اعضای خود هدیه می کنید. روند تاثیر مواد 
غذایی بر موها به نسبت پوس��ت، زمان بیشتری 

صرف می کند.
 اگر ش��ما در موقعیتی ق��رار بگیرید ک��ه نتوانید 
تا مدت ها استفاده درس��تی از ویتامین ها داشته 
باشید، پوست تان خیلی سریع خشک می شود و 
ظاهر قبلی خود را از دست می دهد. این در حالی 
اس��ت که موها می توانند تا مدت ها در مقابل این 
وضعیت مقاومت نش��ان دهند، اما ای��ن روند در 
 مورد بهبود بخش��یدن به وضعیت پوس��ت و مو 
نیز صادق اس��ت. با اس��تفاده از مواد مناس��ب، 
 پوست خیلی س��ریع لطیف و مرطوب می شود، 
 در حالی که برای بهس��ازی وضعی��ت موها باید 

چند ماه تحمل کنید و دندان بر جگر گذارید.
اگ��ر موه��ای ت��ان را دوس��ت داری��د، س��یگار 
 کش��یدن را ترک کنید، از استرس دوری کنید و 
 خ��واب ب��ه ان��دازه، منظ��م داش��ته باش��ید.

 در عین رعایت این نکات، مصرف این خوراکی ها 
را نیز در رژیم غذایی تان بگنجانید:

1 � ماهی قزل آال: پروتئین و ویتامین D موجود 
در آن )که هر دو برای مو بسیار مفیدند( در کنار 
امگا 3، باعث ش��ده که این ماه��ی خوش طعم، 
 تبدی��ل به یک��ی از بهترین دوس��تان مو ش��ود. 
اس��ید چربی امگا 3، موجب تش��کیل 3 درصد از 
ساقه مو می شود، به سلول سازی پوست سر کمک 
می کند و از خشکی و شوره سر جلوگیری می کند.

 2 � گردو: گردو در میان س��ایر دانه های روغنی، 
از بیش��ترین می��زان اس��یدهای روغ��ن ام��گا 
 3 برخ��وردار اس��ت. همچنی��ن بیوتی��ن و 
 ویتامی��ن E موج��ود در گ��ردو، س��لول ها را 
 از آس��یب دیدگی DNA حف��ظ می کن��د، 
به خصوص اگر موهای تان زیاد در معرض آفتاب 
قرار می گیرد. کمبود بیوتین موجب ریزش موها 
 می ش��ود. همچنین گردو به درخش��ش و حفظ 
 رن��گ موها نیز کمک ش��ایان توجه��ی می کند. 

از روغن گردو هم می توانید استفاده کنید.
3 � س��یب زمینی شیرین: س��یب زمینی شیرین 
منب��ع آنتی اکس��یدان بتاکاروتن اس��ت که در 
 A می شود. ویتامین A بدن، تبدیل به ویتامین 

به عملکرد تک تک سلول های بدن کمک می کند 
و گذش��ته از آن، این ویتامین به چربی پوس��ت 
 A س��ر کمک می کند؛ از این رو، فقدان ویتامین
موجب خشکی، خارش و شوره خواهد شد. هویج، 
گرمک، انبه، کدوتنبل و زردآلو نیز سرشار از این 

ویتامین هستند.
4 � تخم مرغ: تخم م��رغ به عن��وان منبع مغذی 
پروتئی��ن و همچنین حاوی چهار م��اده معدنی 
روی، سلنیوم، آهن و سولفور است. در این میان، 
آهن اهمی��ت زی��ادی دارد، زیرا اکس��یژن را به 
پوست سر می رساند. فقر آهن، به ویژه در خانم ها 
 موجب ریزش مو می شود. آهن در گوشت سفید و 

گوشت قرمز پیدا می شود.
 5 � اس��فناج: آه��ن، بتاکاروت��ن، فولی��ک و 
ویتامین C، س��امت پیاز مو را حف��ظ می کند 
 و چربی پوس��ت س��ر را ب��ه جریان می ان��دازد. 
 س��ایر برگ های س��بز مانند بروکلی، کلم پیچ و 

برگ چغندر نیز همین مواد را دارند.
6� عدس: این بنشن ریز، سرشار از پروتئین، آهن، 
روی و بیوتین اس��ت و از این رو ماده ای با ارزش 
تغذیه بسیار باال محسوب می شود. بعد از عدس، 

سویا و لوبیا نیز رتبه دوم را دارند.

7 � ماست کم چرب: دارای مقدار باالیی پروتئین 
و ویتامی��ن B6 و ویتامین D اس��ت و به همین 
دلی��ل، آن را به دوس��ت خوب م��و تبدیل کرده 
 اس��ت. ویتامین D به پی��از مو کم��ک می کند. 
پنیر کم چرب و شیرخش��ک کم چرب هم دارای 

ارزش غذایی مشابه اند.
8 �  تمشک آبی: تاکنون، میوه های کمیاب فراوانی 
آمده اند و رفته اند و بعد از چند سال، دیگر خبری 
از آنها نشده اس��ت، اما تمش��ک آبی ثابت کرده 
که جزو اینها نیس��ت. ویتامین C موجود در این 
 میوه خوش رنگ و لع��اب، کمک می کند جریان 
خ��ون جمجمه ب��ه خوب��ی انجام  ش��ود و حتی 
مویرگ ها ه��م بتوانن��د خ��ون را ب��ه پیازهای 
مو برس��انند. کی��وی، س��یب زمینی ش��یرین، 
گوجه فرنگ��ی و توت فرنگ��ی نیز مق��دار زیادی 
ویتامی��ن C دارن��د. کمب��ود ویتامی��ن C ب��ه 

شکنندگی موها منجرمی شود.
 9 � ماکی��ان: پروتئی��ن، روی، آه��ن و ان��واع 
 ویتامین B موجود در آنها به پرپشتی موها کمک 
 می کن��د. م��و متش��کل از پروتئی��ن اس��ت و 
به همین دلیل است که مصرف پروتئین موجب 

بازسازی اش می شود.
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خوراکی هایی 
که موهای تان را 
درخشان می کند

خواص قهوه، مضرات قهوه، مصرف قهوه و داروها و غیره جزو مسائلی است که باید 
در خصوص آن  ها اطالعات کافی داشته باشید.

آیا جزو افرادی هستید که زیاد قهوه می نوشید و حتی یک روز را هم نمی توانید 
 بدون آن به ش��ب برس��انید؟ باید بدانید که واقعیت های جال��ب و قابل توجهی 
در خصوص این نوشیدنی پرطرفدار وجود دارد که باید بدانید. در این مطلب شما 

را با واقعیت های جالب در خصوص قهوه آشنا می کنیم. 
مصرفقهوهبابرخیازآنتیبیوتیکهاتوصیهنمیشود

 اگر مش��غول مص��رف آنتی بیوتیک هس��تید در مص��رف قهوه احتی��اط کنید. 
این نوش��یدنی حاوی کافئین اس��ت و نباید با آنتی بیوتیک هایی که برای درمان 
عفونت های ادراری مصرف می شوند نوشیده ش��ود. عالوه بر این توصیه می شود 
که قهوه به همراه داروهای آنتی هیس��تامین مانند »تئوفیلین« مصرف نش��ود. 
آنتی بیوتیک ها در روند دفع کافئین اشکال ایجاد می کنند، بنابراین امکان دارد 
که میزان این ترکیب در بدن بیش از اندازه معمول برسد و یا این که عوارض داروی 
تئوفیلین را بیشتر کند. البته این مساله صرفا در خصوص قهوه نیست. الزم است 
که در طول درمان ب��ا این آنتی بیوتیک ها از مصرف چای و نوش��ابه های کوال نیز 

بپرهیزید، چون حاوی کافئین هستند.
اگر برای درمان آس��م تحت درم��ان با تئوفیلین هس��تید نیز ای��ن توصیه ها را 
 آویزه گوشتان کنید. اگر کافئین از بدن دفع نش��ده و بیش از اندازه شود خود را 

با عالئمی مانند تپش قلب، لرز، تعریق و حتی توهم نشان می  دهد.
قهوهباعثکاهشوزوزگوشمیشود

 نتایج ی��ک پژوه��ش آمریکایی ک��ه در س��ال ۲۰۱۴ به چاپ رس��یده اس��ت 
 نش��ان می دهد که مصرف کافئی��ن می تواند باع��ث کاهش وزوز گوش ش��ود. 
محقق��ان روی ۶۵ ه��زار زن داوطل��ب بررس��ی هایی آغ��از کردن��د. در ط��ول 
 این بررس��ی ها خانم  های ش��رکت کننده روزانه ۳ ت��ا ۴ فنج��ان یعنی معادل 
 ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلی گ��رم کافئین دریاف��ت کردند. محققان مش��اهده کردند که 
وزوز گ��وش در این خانم ها به میزان ۱۵ درصد کمتر از افرادی ش��ده اس��ت که 
 روزانه کمتر از یک فنجان قهوه )معادل ۱۵۰ میلی گرم کافئین( مصرف می کنند. 
 به عقی��ده محقق��ان، کافئین باع��ث تحریک سیس��تم عصبی مرکزی ش��ده و 

به طور مستقیم روی گوش داخلی تاثیر می گذارد.
نبایدروزانهبیشاز۴فنجانقهوهنوشید

در م��اه می س��ال ۲۰۱۵، 
آژان��س اروپایی س��المت 
غذای��ی اعالم کرده اس��ت 
 ک��ه ج��ذب کافئی��ن باید 
به روزانه ۴۰۰ میلی گرم یا 
۴ فنجان اسپرس��و محدود 

شود.
قه��وه دومین نوش��یدنی 
پرمص��رف در کش��ورهای 
اروپایی اس��ت. در کشوری 
مانند فرانسه قهوه دومین 
نوش��یدنی پرمصرف است. 
فرانس��وی ها  واق��ع  در 
قه��اری  قهوه خوره��ای 
هستند که بعد از آب بیشتر 

قهوه می خورند.
یک فنج��ان قه��وه باعث 

کاهش خطر ابتال به سرطان کبد می شود.
 محقق��ان ۳۴ پژوهش انجام ش��ده را بررس��ی مجدد ک��رده و در س��ال ۲۰۱۵ 
اعالم کردند مصرف قهوه برای مقابله با س��رطان کبد مفید اس��ت. به عقیده این 
محققان مصرف هر فنجان قهوه در روز خطر ابتال به سرطان کبد را به میزان ۱۴ 
درصد کاهش می دهد. این خاصی��ت قهوه را مدیون وج��ود ترکیباتی می دانند 
که اثرات سموم و به  ویژه آفالتوکس��ین موجود در مواد غذایی که در ابتال به این 

سرطان نقش مهمی دارد را کاهش می  دهند.
در سرتاسر جهان در هر ثانیه بیش از ۱۶۰۰ فنجان قهوه نوشیده می شود.

بر اساس آماری که در سایت آماری Planetoscope منتشر شده است ساالنه 
۴۰۰ میلیارد فنجان قهوه در جهان نوشیده می شود که معادل ۱۶۸۴ فنجان در 

ثانیه است.
آقایانیکهقهوهمصرفمیکنندعملکردجنسیبهتریدارند

 نتایج پژوهش��ی که در دانش��گاه تگ��زاس ایاالت متح��ده آمریکا انجام ش��ده و 
در م��اه م��ی ۲۰۱۵ به چ��اپ رس��یده اس��ت، آقایان��ی ک��ه روزانه ی��ک تا دو 
 فنجان قهوه می نوش��ند کمت��ر در معرض اخت��الالت نعوظی ق��رار می گیرند. 
به عقیده این متخصصان این خطر متناسب با میزان مصرف می تواند تا ۴۰ درصد 
کاهش پیدا کند. متخصصان بر این عقیده هستند که قهوه باعث بروز مجموعه ای 
از واکنش ها می شود که عروق خونی موجود در آلت تناس��لی مردانه را گشادتر 
می کند. این مساله نیز به گردش خون مناس��ب در این عضو منجر شده و نعوظ 

بهتری ایجاد می شود. 
 مصرف همزم��ان این نوش��یدنی و نوش��یدنی ه��ای الکلی خطرآفرین اس��ت. 
ای��ن همزمانی مصرف باعث بروز مش��کالت زی��ادی مانند پنهان ک��ردن اثرات 
 افس��ردگی ناش��ی از مصرف الکل، ک��م آبی بدن، مش��کالت کلی��وی و اختالل 

در ضربان قلب در افراد مستعد می شود.
قهوهتنهاگیاهحاویکافئیننیست

کافئین به طور طبیعی در بیش از ۶۰ گیاه وجود دارد که عالوه بر قهوه، در چای، 
کوال، گیاه گوارانا و گیاه مته نیز وجود دارد.
نوشیدنقهوهسدیدربرابرآلزایمر

قهوه برای مغز مفید است. محققان سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۴ اعالم 
کرده اند که نوشیدن ۳ تا ۵ فنجان قهوه در روز باعث کاهش ۲۰ درصدی خطر ابتال 

به آلزایمرمی شود. 
ب��ه عقی��ده ای��ن محققان 
وج��ود ترکیب��ی ب��ه ن��ام 
پولیفن��ول ک��ه ترکیب��ی 
اس��ت  آنتی اکس��یدانی 
در  را  تاثی��ر  بیش��ترین 
 مقابل��ه ب��ا آلزایم��ر دارد.

با این حال یادتان باشد که 
روزانه بیش از ۳ تا ۴ فنجان 

قهوه مصرف نکنید. 
بهتر اس��ت از س��اعت ۱۷ 
به بعد نیز قهوه ننوش��ید تا 
خواب راحتی داشته باشید. 
چ��ون کافئی��ن موجود در 
 این نوش��یدنی باعث بروز 
بی  خوابی ب��ه خصوص در 

افراد مستعد می شود. 

واقعیت هایی که در مورد قهـوه نمی دانید
زیبا کردن محی��ط با نور ش��مع ها و یا خوش��بو کردن فض��ای خانه با 
 انواع افش��انه ها می تواند خطری فوق العاده مرگبار برای س��المت افراد 

در پی داشته باشد.
 کارشناس��ان هش��دار می دهن��د اس��تفاده بیش از ح��د از افش��انه ها، 
ان��واع بخوره��ا، ش��مع های معط��ر، ان��واع عوده��ا و چوب ه��ای 
 معط��ر می تواند خط��ری بس��یار جدی ب��رای س��المت اف��راد ایجاد 

کند.
  پژوهش��گران انگلیس��ی در این تحقیق دریافته اند دود و عطر منتشره 
 از این محص��والت صنعتی حت��ی خطرناک تر از دود س��یگار اس��ت و 
 می توان��د س��بب جهش ه��ای س��رطانی در DNA ب��دن اف��راد 

شود.
 اس��پری های ش��یمیایی، ان��واع ژل، کف ه��ا و س��ایر م��واد معطر که 
در خانه ه��ا و اماکن عمومی بس��یار محبوب هس��تند، دارای ترکیباتی 
بسیار خطرناک هستند که باعث آس��یب به ریه و ایجاد تومور سرطانی 
و مش��کالت هورمونی در افرادی ک��ه بوی آن ها را استنش��اق کرده اند، 

می شوند.
منتشر شدن حجم قابل توجهی ماده شیمیایی فرمالدئید در هوا رابطه 
 مس��تقیمی با افزایش ش��مار مبتالیان به س��رطان بینی و گل��و دارد و 
 در کمتری��ن می��زان خطر س��المتی می توان��د باعث گلودرد، س��رفه، 

خارش چشم و خونریزی از بینی شود.
 همچنین سایر محصوالت ش��یمیایی و حتی مواد طبیعی بسیار معطر 
 نی��ز می توان��د س��بب تحری��ک بین��ی و ب��روز آل��رژی در اف��راد 

شوند. 
 از جمل��ه ای��ن م��واد می ت��وان ب��ه مرات��ع، جنگل ه��ا، دش��ت گل ها 
 و گیاهان داروی��ی، وانیل و همچنین انواع ادویه ها و ترش��ی ها اش��اره 

کرد.
 کارشناس��ان در یک تحقیق همس��و در س��ال ۲۰۱۳ ب��ر روی حدود
  ۲ ه��زار زن ک��ه نتای��ج آن در مجل��ه بین الملل��ی بهداش��ت عمومی

 به چاپ رسیده اس��ت، دریافتند که به طور قابل توجهی نوزادان زنانی 
که در هنگام بارداری از شمع معطر و انواع اسپری ها و افشانه ها استفاده 
 کرده اند، دچار عفونت و خ��س خس ریه و عفونت های تنفس��ی از بدو 

تولد شده اند.
کارشناسان هشدار می دهند در بسیاری از افشانه ها و خوشبو کننده های 
 هوا ی��ک ماده از ترکیب��ات آلی فرار ب��ه نام )VOCs( وج��ود دارد که 
ب��ه ص��ورت بخ��ار ی��ا گاز در فض��ای خان��ه معل��ق می مانن��د و 
 می توانن��د س��بب افزای��ش خط��ر ابت��ال ب��ه آس��م در ک��ودکان 

شوند.
 ترکیب شیمیایی مش��هور دیگر نفتالین است که می تواند سبب آسیب 

به بافت ریه و بروز سرطان ریه در افراد شود.
کارشناسان هشدار می دهند بوی ناش��ی از عطرها و افشانه ها نه تنها از 
طریق بینی و دهان بلکه حتی از طریق س��لول های پوس��تی نیز جذب 
 بدن می ش��ود و می تواند س��بب ابتال به انواع بیماری مزم��ن و مرگبار 

شود.
کارشناسان به ویژه استفاده از این مواد را در اماکنی که نوزاد، زن باردار، 
افراد مبتال به ناراحتی های تنفس��ی و عفونی وج��ود دارد، اکیداً ممنوع 

می دانند.

معده خانه تمام بیماری هاس��ت. پس برای تقویت مع��ده و از بین بردن 
یبوست به عنوان مادر همه بیماری ها، فلفل سیاه را جایگزین رب غذاهای 

خود کنید.
دکتر حس��ن اکبری، با اش��اره به بحث فلفل ها می گوی��د: دو نوع فلفل 
داریم، ن��وع اول از خانواده بادمج��ان و گوجه فرنگی و س��یب زمینی و ... 
است که همان فلفل های س��بز بلند و تازه می باشند که در صورت ماندن 
و خشک شدن فلفل قرمز می ش��وند؛ و نوع دوم فلفل سیاه است و از نظر 
طب س��نتی خیلی مفید است. فلفل س��یاه درختی اس��ت با میوه های 
شبیه زالزالک و کامال سیاه که کال چیده می شوند و بعد از خشک شدن 
 آسیابش می کنند و می ش��ود همان پودر فلفل س��یاهی که در دسترس 

است.
وی بیان کرد: فلفل سیاه خواص متعدد و بسیار مفیدی دارد از جمله تقویت 
قلب، مغز، حافظه و روده، ضدروماتیسم، ضد سرطان و تقویت سلول های 
 بدن. علت این اثرات عجیب خاصیت انرژی بخش��ی فلفل سیاه است که 

به ماده ی پیرین که در داخل آن است برمی گردد.
این محقق طب ایرانی � اسالمی اظهار داشت: بانوانی که از چاقی به ویژه 
چاقی موضعی ش��کایت دارند فلفل و زردچوب��ه را جایگزین رب غذایی 
خود کنند؛ چون فلفل سیاه سوخت وس��از بدن شان را باال می برد و با دفع 
آب اضافی س��لول ها به ص��ورت اتوماتیک وزن ش��ان را کاهش می دهد. 
همچنین ب��ا اضافه کردن فلفل س��یاه به غذا می توانی��د میکروب معده، 
سرماخوردگی، سینوزیت، گلودرد، خلط زیاد، عفونت های دستگاه تنفسی 
و روحیه ی ش��ادابی )به عنوان یک داروی ضدافس��ردگی می تواند باعث 
 ترشح اندروفین ها در مغز و تقویت روحیه ش��ادابی شود( خود را کنترل 

کنید.
دکتر اکبری در ادامه عنوان کرد: برای درمان درد آرتروز زانو، فلفل سیاه و 
عسل را ضماد و استفاده کنید؛ البته از آن جایی که ممکن است پوست را 

بسوزاند هر وقت احساس سوزش داشتید سریع آن را بشویید.
فلفل س��یاه باعث تعریق می ش��ود از این جهت می تواند به کس��انی که 

کلیه های ضعیفی دارند در پاکسازی و سم زدایی کمک کند.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: ب��رای از بی��ن ب��ردن یبوس��ت به عن��وان 
مادر همه بیماری ها، در غذاهای خود از پیاز و فلفل س��یاه استفاده کنید؛ 
چرا که از قول بوعلی سینا شکم می تواند بین ۳ تا ۵ بار کار کند و مشکل 
سرطان روده و ... برطرف می شود. وجود آنتی اکسیدن در فلفل سیاه عالوه 
بر جلوگیری از سرطان باعث افزایش متابولیسم سلول های بدن و در نتیجه 
کاهش کلسترول و تری گلیسیرید بدخون می شود و برای کسانی که چربی 

خون دارند، مفید است.

ترسناکترینحقایقدرخصوصشمعها
وخوشبوکنندهها

فلفلسیاه
مادرداروهایگیاهی

اولینعملجراحیپیوندسرانسان
درآیندهاینزدیک

در اوایل سال جاری میادی متخصص اعصاب، س��رجیو کانورو، زمانی که اعام کرد اولین عمل پیوند 
کامل سر توسط وی انجام خواهد شد، همه را شگفت زده کرد. اما به نظر می رسد تصمیم او جدی است و 

وی این عمل جراحی را در سال 2۰17 میادی انجام خواهد داد.
عمل جراحی مغز

س��رجیو کانورو اعام کرده اس��ت که اولین پیوند کامل س��ر را در ماه دس��امبر س��ال 2۰17 میادی 
 مصادف با آذر ماه سال 1396 شمس��ی انجام خواهد داد. او همچنین در حال پرورش و تحت نظرگیری 
جراحی است تا عمل را به همراه این فرد انجام دهد. ممکن است این عمل مانند یک فیلم ترسناک باشد 

اما برای بسیاری نویدبخش یک زندگی جدید خواهد بود.
مرد 3۰ ساله ی روسی با نام والری اسپریدینوف، برای انجام این عمل جراحی داوطلب شده و امیدوار است 
تا زندگی عادی تری داشته باشد. والری از بیماری با نام مرض Werdnig Hoffmann رنج می برد. 
در این بیماری سیستم عصبی مختل ش��ده و باعث انقباض ماهیچه ها و سختی در تنفس و بلعیدن غذا 

می شود. در حال حاضر درمانی برای این بیماری وجود ندارد. 
 والری در این ب��اره می گوی��د: زمانی که متوجه ش��دم می توانم نقش��ی در این اتفاق ب��زرگ ایفا کنم، 
درنگ نکرده و س��ریعا دس��ت به کار ش��دم. تنها حس��ی ک��ه در حال حاض��ر دارم یک ح��س انتظار 
 لذت بخش اس��ت؛ چرا ک��ه در آینده ای نه چن��دان دور می توانم بخش��ی از یک پ��روژه ی مهم و بزرگ 

باشم.
 مانند تمامی عمل های جراحی این عمل نیز ریس��ک های بس��یاری دارد. آیا س��ر، ب��دن جدید خود را 
پس خواهد زد؟ آیا پزشکان موفق به برقراری ارتباط دوباره نخاع با مغز خواهند شد؟ این عمل جراحی 
هیچ تضمینی برای موفقیت ندارد؛ چرا که هیچ جراحی تا به امروز موفق به اتصال درس��ت نخاع به مغز 
نشده است. اسپریدینوف از این ریسک ها آگاهی دارد، اما با این حال قصد انجام عمل جراحی را داشته و 
می گوید: بنابر گفته های کانورو تنها دو سال زمان نیاز است تا تمامی جنبه های علمی این عمل جراحی 
 مورد بررس��ی قرار بگیرد. این یک مسابقه نیس��ت و عمل جراحی زمانی انجام خواهد شد که پزشکان و 

تیم جراحان، به موفقیت آن 99 درصد اطمینان داشته باشند.
 کان��ورو در ای��ن عمل جراح��ی ب��ا ژیائوپینگ رن، ج��راح اعصاب دانش��گاه پزش��کی هاربی��ن چین، 
 همکاری خواهد ک��رد. رن با پیوند زدن کامل س��ر بیگانه نیس��ت؛ چرا که این عمل را ب��ر روی بیش از 
 هزار موش مختلف انجام داده اس��ت. بعد از انجام عمل 1۰ س��اعته، موش ها توانایی تنفس، نوشیدن و 

حتی دیدن را داشتند، اما متاسفانه هیچ کدام بیشتر از چند دقیقه زنده نماندند.
رن، انجام این عمل بر روی موش ها را تنها چند س��ال پیش آغاز کرده اس��ت، ام��ا در واقع اولین عمل 
موفق پیوند س��ر، در حدود 5۰ سال قبل و در س��ال 197۰ توس��ط دکتر رابرت وایت انجام شده است. 
او در این عمل س��ر یک میم��ون را به بدن دیگ��ری پیوند زده ب��ود. پس از این عم��ل جراحی، میمون 
تنها 9 روز زنده بود و پس از آن س��ر، ب��دن جدید خود را پ��س زد و میمون جان خود را از دس��ت داد. 
 با توجه به اینکه نخاع به درس��تی متصل نش��ده بود، قس��مت زیر س��ر میمون مذکور کاما فلج شده 

بود.
این دو پزشک دو سال آینده را صرف آماده سازی خود برای عمل جراحی 36 ساعته خواهند کرد. 

جدا کردن نخاع به درستی، مهم ترین بخش عمل است و پس از آن سر به بدن جدید منتقل خواهد شد. 
اما بخش مهم دیگر، اتصال درست نخاع در بدن جدید است. کانورو معتقد است که استفاده از پلی اتیلن 
گلیکول می تواند باعث پیوند صحیح نخاع ش��ود. انتظار می رود رن در ماه های آینده این ماده را بر روی 

موش ها و میمون ها آزمایش کند.
 بسیاری از متخصصان پزش��کی، انجام این عمل را غیرممکن دانسته و ریسک آن را بسیار باال می دانند؛ 
 ام��ا کان��ورو و رن ب��اور دارند ک��ه موف��ق خواهند ش��د و به اف��راد نات��وان کمک��ی ب��زرگ خواهند 

کرد.
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گردشگری

 در غ��رب جزيره،ي��ك كش��تي عظيم الجث��ه در س��واحل نيلگ��ون كيش، 
جا خوش كرده است كه به كشتي يوناني معروف است. در يكي از روزهاي گرم 
تابستان سال ۱۳۴۵، بوميان جزيره كيش ناگهان كشتي عظيم الجثه اي را كه 
در نزديكي روستاي باغو به گل نشسته بود، ديدند. هنوز پس از گذشت سال ها 
دليل به گل نشستن اين كشتي در پس پرده اي از ابهام است؛ اما گفته مي شود 
 به علت مه آلود بودن هوا و نب��ودن فانوس دريايي در س��واحل جزيره كيش 

اين اتفاق روي  داده است.
اين كشتي در س��ال ۱۳۲۲ شمسي توسط ش��ركت ويليام هاميلتون به وزن 
 ۷۰۶۱ تن و به طول ۱۳۶ متر در بندر گالس��كو در اس��كاتلند س��اخته شد و 
 در روز ۴ م��رداد ۱۳۴۵ ب��ه هن��گام بازگش��ت از اي��ران، در س��فر درياي��ي 
خود به كش��ور يونان در عرض جغرافياي��ي ۲۶ و ۲۰ درجه ش��مالي و طول 
جغرافيايي ۵۳ و ۵۴ درجه شرقي به گل نشست و هشتاد روز تالش اورينوكو، 
يدك كش هلندي براي بيرون كشيدن اين كشتي به ثمري نرسيد. تالش هاي 
ناموفق زيادي براي بيرون كشيدن آن انجام شد و به ناچار سرنشينان كشتي 
مجبور به ترك آن شدند و بار آن تخليه ش��د؛ چرا كه عمليات بيرون كشيدن 
كش��تي از نظر اقتصادي مق��رون به صرفه نب��ود. اطالعات به دس��ت آمده از 
 ش��ركت بيمه لويدز لندن نش��ان دهنده اين اس��ت كه اين كش��تي در زمان 
به گل نشستن متعلق به كش��ور يونان و به نام كوالاف بوده است. اين كشتي 
در ابتدا » شيپور امپراتور« س��پس » ناتوراليست« و در سال هاي بين ۱۳۳۸ 
 تا يك س��ال قبل از توق��ف، در مالكيت خطوط كش��تيراني اي��ران با نام هاي 
»سيروس فارس«، »همدان« در تردد بوده است. گذشت زمان كشتي را دچار 
فرسودگي كرده است. قسمت تحتاني كش��تي كه در آب است بر اثر برخورد 

امواج دريا با آن پوسيده و هر آن ممكن است فرو افتد.
تماشاي خورشيد كه به آهستگي در پشت كشتي يوناني در آب هاي نيلگون 
خليج فارس غ��روب مي كند، خاطره اي فراموش نش��دني و جاويدان اس��ت. 
درخشش آخرين ش��عاع هاي نور خورشيد بر پهنه آس��مان، طيف رنگ هاي 
 زرد و قرمز و نارنجي و سايه روش��ن هاي لكه هاي ريز و درش��ت ابر، تابلويي 
چنان زيبا و خيال انگيز را در پشت كش��تي يوناني پديد مي آورد كه نظير آن 

را كمتر مي توان يافت.
پارك ساحلي كشتي يوناني در زميني به مساحت ۶۰ هزار متر مربع با امكاناتي 
چون آمفي تئات��ر، كافه تريا، رس��توران ايران��ي و لبناني، غرف��ه هاي فروش 
 تنقالت، ايستگاه هاي كرايه اسكيت، دوچرخه و فروش محصوالت ورزشي در 

محيط پيرامون كشتي يوناني در دست احداث مي باشد.

کشتي يوناني

وقوع انقالب اس��المی در اي��ران در س��ال ۱۳۵۷ نتيجه فضای بس��يار مس��تعدی بود كه 
آن روزها در ايران وجود داش��ت.اين فضا ناش��ی از عوام��ل متعددی بود، ك��ه يكی از اين 
 عوام��ل زمينه ه��ای اجتماعی پيدايش انقالب اس��المی بود ك��ه در زير به چن��د مورد آن 

می پردازيم:
در دوران طاغوت فساد بزرگی در ابعاد مختلف سياسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی جامعه 
را فرا گرفته بود. اين فس��اد بزرگ، زمينه را برای افزايش نارضايتی ه��ای مردم و در نهايت 

انقالب مساعد ساخت. برخی از مظاهر اين فساد بزرگ به شرح زير است:
۱- فساد حكومت پهلوی: محمدرضاش��اه فردی هوس باز بود و از نظر اخالقی و مالی دچار 
فساد مضاعف بود. او در مصاحبه با »اوريانا فاالچی« روزنامه نگار مشهور غربی تصريح كرد 
پدرش اعتقادی به خدا نداش��ت؛ و البته از چنان پدری،چنين پسری عجيب نبود. نزديكان 
 او در خاطراتی كه از او منتشر ساخته اند، ده ها نمونه از فس��ادهای او را مطرح كرده اند كه 
در برخی موارد قلم از شرح آنها شرمسار است؛ به عنوان نمونه مينو صميمی كه سال ها منشی 
 سفير ايران در سوئيس و بعد از آن مدتی منشی فرح همسر شاه بود،در كتاب پشت پرده ی 
 تخت طاووس،خاطرات مس��تندی از ولخرجی ها و حيف و ميل های شاه و درباريان او ارائه 

می دهد.خالصه برخی خاطرات او به شرح زير است:
 وقتی شاه برای سفر زمستانی به س��وئيس می آمد،ابتدا دو هواپيما بارهای او و اطرافيان را 
 می آوردند. س��پس دو طبقه كامل از ي��ك هتل مجلل ب��رای دو ماه اجاره می ش��د و اين 
 در حالی بود كه شاه وياليی بسيار مجلل در يك نقطه خلوت برای خود خريداری كرده بود.

آنگاه، شاه و همراهانش با يك هواپيمای دربست وارد می شدند.در طول سفر هم هواپيماهای 
اختصاصی متعددی، ملزومات سفر آن ها را با رفت و آمد های مكرر تأمين می كردند.

 در وياليی مجلل شاه، اتاق شاه از همس��رش به دستور شاه جدا ش��د؛ تا وی بتواند با صرف 
پول های گزاف از بيت المال مسلمين ،چهره ها ی مشهور سينمايی غرب و... را دعوت كند 
 كه از آن جمله می توان به بريژت باردو)هنرپيشه مش��هور فرانسوی ( اشاره كرد. شاه حتی 
در زمانی كه در ايران بود هرگاه دندانش درد می گرفت با صرف هزينه های گزاف، دندانپزشك 

گران قيمتی را از س��وئيس به ايران می آورد و با اهدای پول كالن و هدايای سنگين و تقبل 
 مخارج س��فر و تفريحات گاه دو هفت��ه ای او در اي��ران ، به درمان دردی م��ی پرداخت كه 
 با هزينه كمی در ايران قابل درمان بود. سفير وقت ايران در سوئيس يك بار برای تهيه پمادی 
جهت مداوای خارش دست شاه، هواپيمايی را در بس��ت به لندن فرستاد تا ده حلقه از پماد 
مورد نظر را برای شاه بياورد، زيرا پمادی با نام مورد دس��تور شاه در سوئيس وجود نداشت. 
بلكه مشابه آن با نامی ديگر موجود بود، اما سفير معتقد بود امر شاه بايد همان طور كه هست 

اجرا شود.
ولخرجی های شاه و اطرافيان در س��وئيس تا بدان حد بود كه بارها مورد اعتراض مطبوعات 
 سوئيس��ی و اروپايی قرار گرفته بود؛ اما سفير می كوش��يد با اهدای هدايای گران قيمت به 
 روزنامه نگاران صدای آن ه��ا را خاموش كند؛ ام��ا برخی پول می گرفتن��د و در عين حال 
به انتقادات خود ش��دت می دادند.اين اعتراضات منجر به تظاهرات دانشجويی عليه حضور 

شاه در سوئيس می شد.
 تاثير اين فس��ادها،در ايجاد انگيزه برای اوج گيری انقالب اس��المی را می توان در شعارها و 

ديوار نويسی های آن زمان مردم مشاهده كرد:
 نظام شاهنشاهی، سرچشمه فساد است.

 شاه مظهر رذالت،دنائت،لئامت و فساد است.
 اسالم دين جنبش و جهاد است،برنامه اش كوبيدن فساد است.

تا شاه در ايران است،فساد هم هست.
 مرگ بر رژيم فاسد.

سعدی می گويد:
اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبی                           برآورند غالمان او درخت از بيخ

وقتی پادشاه مملكتی چنين دزد و عياش ش��د،تكليف درباريان و عوامل حكومتی مشخص 
است.بسياری از آنها وسيله ای شده بودند تا اخالقيات كثيف شاه در جامعه نيز رواج پيدا كند .

۲-گس��ترش ش��ديد فس��اد اجتماع��ی: در دوران پهل��وی مص��رف ان��واع م��واد مخدر، 
از ترياك ت��ا هروئين و حش��يش در اي��ران راي��ج ش��د.برخی از درباريان به ويژه اش��رف، 

خواه��ر دو قل��وی ش��اه ، نق��ش مهم��ی در واردات اي��ن م��واد ب��ه كش��ور داش��ت. 
درآم��د ف��راوان قاچ��اق اي��ن م��واد ،ص��رف قمارب��ازی ه��ای اش��رف و س��اير درباريان 
 در اي��ران و خ��ارج از اي��ران م��ی ش��د. ش��راب، قم��ار و مراك��ز فحش��ا در كش��ور رايج 
می ش��د؛ در اين بين البت��ه اليه هايی از م��ردم مذهب��ی بودند كه خون دل م��ی خوردند 
 و منتظر بودن��د تا رهبری پيدا ش��ود و آن��ان را در مب��ارزه با اين همه فس��اد ي��اری كند.

امام خمينی)ره( چنين رهبری بود.
نق��الب  ۳- اوج گرفت��ن ش��كاف طبقات��ی: در س��ال ه��ای نزدي��ك پي��روزی ا
اس��المی مهاجرت از روس��تاها ب��ه ش��هرها اوج گرفت.يكی از دالي��ل اي��ن امر،مديريت 
 پراش��تباه اصالح��ات ارض��ی در روس��تاها ب��ود ك��ه روس��تاييان را به س��مت ش��هرها 
س��وق می داد. برخی از اين روس��تاييان با تش��كيل حلبی آبادها و برخی ديگر با تش��كيل 
مناط��ق مس��تضعف نش��ين در حاش��يه ش��هرهای ب��زرگ، تصوي��ر نازيبايی از ش��كاف 
 طبقاتی ايجاد كردند؛ اين ام��ر در حالی بود ك��ه حاكمان و برخی از دول��ت مردان پهلوی 
 با س��اخت كاخ های متعدد در ش��هرهای بزرگ يا خوش آب و هوای كش��ور ب��ر اين تضاد 

دامن زدند.
 ۴- نفوذ گس��ترده عوامل بيگانگان در اركان رژيم پهلوی : حبيب اهلل رشيديان ،كه سال ها 
پي��ش از س��لطنت رض��ا خ��ان پي��ك مخص��وص او ب��ا انگليس��ی ه��ا بود،خاط��رات 
 مفصل��ی نق��ل م��ی كن��د ك��ه نكت��ه مه��م آن اي��ن اس��ت ك��ه مع��رف رضاخ��ان ب��ه 
انگليس��ی ها ،عين المل��ك از ب��زرگان بهاييت بود.با دانس��تن اي��ن نكته، ديگ��ر تعجبی 
ندارد اگ��ر بفهمي��م ك��ه او ب��ا علمای اس��الم به ش��دت بدرفت��اری م��ی كرد، ب��ر ملت 
 مس��لمان س��خت م��ی گرف��ت، فرزندان��ش را ب��ه دبس��تان مخص��وص بهايي��ان 
می فرستاد، بی حجابی را در كشور اجباری كرد و هر گونه تعزيه و عزاداری را در كشور حتی 

در تاسوعا و عاشورا ممنوع كرد.
اين حقيقت را نمی توان انكار كرد كه نفوذ گس��ترده بهاييت در اركان رژيم پهلوی و تالش 
آشكار آنان برای نابودی دين اسالم از جمله داليل ظهور انقالب اسالمی بود. بهاييان در كنار 
 عناصر فراماسون و صهيونيس��ت، در دوران پهلوی نقش مهمی در اركان حكومت داشتند.

 در اين دوران با توجه به نفوذ آمريكا و اسرائيل،تالش گس��ترده ای برای رسميت بخشيدن 
به بهاييت می ش��د؛ زيرا آنها در تثبيت رژيم س��لطنتی و حكومت ش��اه سهم چشمگيری 
 داش��تند به گونه ای كه برخی از نزديكان ش��اه و خان��دان پهلوی و كارگ��زاران و متوليان 

مقام های كليدی و حساس كشور بهايی بودند.
 تاييد انقالب س��فيد ش��اه، همكاری با س��اواك، جلب حمايت دولت های بزرگ از ش��اه و 
سلطنت او به وسيله اسرائيل و عضويت در حزب رس��تاخيز، بخشی از مواضع سياسی فرقه 
مزبور بوده اس��ت.يكی از مبلغان بهاييت درباره تاثير متقابل بهاييت بر شاه و خاندان پهلوی 
گفته است:»شاه به تمام دستور های بهايی آش��نايی دارد و حتی ايشان با اشرف پهلوی در 

دوران كودكی در مدرسه ی بهاييان ... درس خوانده اند«. 
محم��د رض��ا پهل��وی چن��ان از بهايي��ت حماي��ت م��ی ك��رد ك��ه يك��ی از اف��راد 
نظام��ی ب��ه ن��ام س��رهنگ اقدس��يه در جلس��ه بهايي��ان ش��يراز، ضم��ن بهاي��ی 
 خوان��دن ش��اه، درب��اره نح��وه ی برخ��ورد خ��ود ب��ا اف��راد مس��لمان اظه��ار داش��ت: 
 » ... م��ن زمانی ك��ه در ارتش بودم،س��ربازان و درج��ه داران و افس��ران بهاي��ی را احترام 
م��ی گذاش��تم؛ ول��ی اگر ي��ك ف��رد مس��لمان از ديگ��ری ش��كايت م��ی كرد، دس��تور 
 ش��الق زدن��ش را م��ی دادم...؛ م��ا اط��الع داري��م ك��ه شاهنش��اه آريامه��ر بهاي��ی 

می باشند«.
در  نف��ت  ه��ای  پ��ول  عظي��م  حج��م  م��ردم:  از  حكوم��ت  ش��دن  ج��دا   -۵ 
س��ال ه��ای ۵۲ و ۵۳ ك��ه ب��ا خيان��ت ب��ه جامع��ه اس��المی حاصل ش��ده بود، س��بب 
ش��د حكوم��ت ش��اه در اوه��ام مغروران��ه خ��ود غ��رق ش��ود و پيون��د خ��ود را ب��ا همه 
 طبق��ات اجتماع��ی قط��ع كند.حكوم��ت ه��ا حت��ی اگ��ر غي��ر مردم��ی باش��ند،

دس��ت كم يك طبقه را ب��رای روز مب��ادا نگه می دارند؛ اما ش��اه جز ش��مار مح��دودی از 
س��رمايه داران و مقام��ات سياس��ی و نظام��ی حت��ی ي��ك طبق��ه را ب��رای خ��ود نگ��ه 
 نداش��ته ب��ود و اي��ن هم��ه، زمين��ه ه��ای اجتماع��ی ب��رای انق��الب را مس��اعد ك��رده 

بود.

با سقوط محمدرضا شاه و پيروزي انقالب اسالمي در ايران، ستون نظامي ساختار 
 امنيتي متمايل به غرب در منطقه فروپاش��يد، منطقه خليج ف��ارس با بحران 
 خالء ق��درت طرفدار غرب مواجه ش��د و موازنه قوا زير س��وال رف��ت. پيروزي 
انقالب اسالمي ايران، آثار عميقي بر مناسبات كشورهاي منطقه و قدرت هاي 

بزرگ صاحب نفوذ در آن بر جاي گذاشت.
در سطح بين المللي، انقالب اسالمي، موازنه قوا به سود غرب در دهه هاي پس از 
جنگ دوم جهاني را براي اولين بار تغيير داد و راه را براي ظهور و بروز نيروهاي 
جديد در منطقه هموار س��اخت؛ در اين حال رقابت برسِر كسب مقام ژاندارمي 
و جانشيني شاه را در بين كشورهاي منطقه شدت بخشيد و قدرت هاي جهان 
كه منافع خود را در منطقه در خطر مي ديدند، تصميم به سرنگوني نظام نوپاي 

اسالمي گرفتند.
 از اين رو، با حمايت و تش��ويق رژيم بعث عراق، هدف خود را تعقيب مي كردند. 
در اين حال و در هنگامي كه ايران درگير مشكالت داخلي پس از انقالب و حل 
اين مسائل و نابساماني هاي برجاي مانده از رژيم گذش��ته بود، عراق از فرصت 
 استفاده كرده، به طور مكرر، به تجاوز هوايي، زميني و دريايي عليه ايران اقدام 
مي كرد. گس��ترش اين حمالت در دوره ه��اي زماني مختلف، اي��ن نتيجه را 

مي رساند كه عراق، برنامه ريزي دقيقي براي حمله به ايران داشته است. 

همچنين پس از چند ماه كه از حمالت پراكنده ارت��ش بعث عراق در مرزهاي 
 ايران مي گذش��ت، در مجلس ملي عراق، جلس��ه اضطراري، تش��كيل ش��د و 
صدام حسين ديكتاتور اين كشور، قرارداد 1975 الجزاير كه مرزهاي بين المللي 

را معين كرده بود ملغي اعالم كرد. وي الغاي اين موافقت نامه را مطابق با سيستم 
 ش��وراي فرماندهي انقالب عراق عنوان كرد و گس��تاخانه مس��ووليت قانوني 
اين الغا را بر دوش جمهوري اس��المي ايران انداخت. براس��اس تصميم شوراي 
فرماندهي عراق كه صدام حسين آن را اعالم كرد، اروندرود به طور كامل به عراق 
و اعراب تعلق پيدا مي كرد. وي با الغاي يكطرفه ق��رارداد 1975م، در حقيقت 
آغاز تجاوز نظامي رژيم بعثي را اعالم كرد، تا مگر بتواند مطامع و خواس��ته هاي 
جاه طلبانه خود را از طريق جنگي ظالمانه و ناخواسته بر مردم ايران تحميل كند.

  او در حالي عنوان كرد كه عراق هيچ گونه چشمداش��تي ب��ه خاك ايران ندارد 
كه در همان زمان چندين نقطه مرزي جمهوري اس��المي اي��ران را به تصرف 
 درآورده بود. اعالم تصميم ش��وراي فرماندهي ع��راق منجر به جنگ تحميلي 
در 31 ش��هريور 1359 ش��د كه نود و چهار ماه به طول انجاميد و حماس��ه اي 
 جاودان از رش��ادت هاي ملت غيور ايران ب��ه نمايش گذاش��ت. در اين جنگ، 
ده ها كشور بيگانه، سيل كمك هاي مالي، تس��ليحاتي و نيز نيروهاي نظامي و 

تبليغاتي خود را به عراق روانه كردند تا بتوانند ايراِن اسالمي را به زانو درآورند.
 اما مقاومت سرس��ختانه ملت مس��لمان ايران ب��ا رهب��ري حكيمانه حضرت 
امام خميني)ره(، دشمنان را ناكام ساخت و بدون آن كه جنگ به نتيجه دلخواه 

آنان برسد، در مرداد 1367 به پايان رسيد.

الغاء يك جانبه قرارداد 1975 الجزاير توسط »صدام حسين« رييس جمهور بعثي عراق )1359 ش(

 5 فساد بزرگ پهلوی ؛

زمینه های اجتماعی وقوع انقالب اسالمی

در چنین روزی 

 ورود پيامبر)ص( و اصحاب به مكه
 در سفر حجه الوداع

)10 ق(

»سپتامبر سياه«  و کشتار فلسطيني ها 
 توسط شاه حسين اردني 

)1970م(

انجام مذاکرات صلح »کمپ ديويد« 
بين سران مصر و رژيم صهيونيستي 

)1978م(
پيامبر خ��دا)ص( پ��س از فراهم آوري تداركات س��فر و امكان��ات الزم، به 
 همراه دختر گرامي اش حضرت فاطمه زهرا)س( و تمامي همس��ران خود، 
 در 26 ذي القعده و ب��ه قولي در 25 اين م��اه، از مدينه خارج ش��د. در اين 
سفر روحاني و به ياد ماندني، در حدود يكصد و چهار هزار و يا يكصد و بيست 

و چهار هزار نفر از مسلمانان شركت كردند. 
 آن حضرت ، ابودجانه را جانش��ين خ��ود در مدينه ق��رار داد و در حالی كه 
 بيش از ش��صت قربانی همراه داش��ت ابتدا ب��ه منطق��ه ذوالحليفه رفت و 

در مسجد شجره احرام بست و سپس به سوی مكه حركت كرد. 
حضرت علي)ع( ني��ز كه به همراه ياران خويش به س��وي مكه عازم ش��ده 
 بود، يكي از يارانش را جانش��ين خويش در س��پاه تحت فرمانش گذاشت و 
زودتر از آنان، به س��وي مكه حرك��ت كرد. بدين جهت، چن��د روز زودتر از 

يارانش به پيامبر)ص( ملحق شد. 
 حضرت عل��ي)ع( در نزديكي هاي ش��هر مك��ه معظمه، ب��ه پيامبر)ص( و 
ساير مسلمانان رسيد و پيامبر)ص( با ديدن وي بسيار خرسند و خوشحال 

شد. 
به هر روی پيامبر خدا )ص( به همراه بس��تگان نزديك و اصحاب و يارانش 
 جهت انجام حج و زيارت خانه خدا در آخرين س��ال حيات با بركت خويش 
 از مدين��ه ع��ازم مكه مكرمه ش��د كه اين س��فر در تاريخ اس��الم به س��فر 

حجه الوداع معروف شد.

در پي گس��ترش عمليات چريك هاي فلس��طيني عليه عوامل رژيم صهيونيستي و 
هم چنين افزايش حضور نظامي نيروهاي س��ازمان آزادي بخش فلس��طين در اردن، 
 شاه حس��ين بن طالل اردني، پادش��اه وق��ت اردن، موقعي��ت خ��ود را در خطر ديد. 
در اين ميان از اوايل س��پتامبر 1970م، درگيري هاي پراكنده اي ميان ارتش اردن و 
چريك هاي فلسطيني، به ويژه در اَّمان پايتخت اين كشور درگرفت و حتي سوءقصدي 
 به جان شاه حس��ين انجام شد كه ناكام ماند. اين مس��اله باعث تشكيل دولت نظامي 
در اردن شد كه در واقع، اعالن جنگ به سازمان آزادي بخش فلسطين قلمداد مي شد. 
لذا كميته مركزي اين سازمان، يك شوراي جنگي را تشكيل داد و همه نيروهاي مسلح 
فلسطينِي داخل اردن را، منس��جم كرد. در نهايت به دستور ش��اه حسين در بامداد 
هفدهم س��پتامبر 1970م، ارتش اردن حمله گس��ترده و همه جانبه خود را به مراكز 
تجمع نيروهاي فلسطيني آغاز كرد و با سالح هاي سبك و سنگين خود جنگ سختي 
 را عليه فلس��طينيان به راه انداخت. بر اثر اين جنگ، كش��تار وسيعي صورت گرفت 
كه در طي آن بين دوازده تا پانزده هزار فلسطيني كشته و تعداد زياد ديگري نيز مجروح 
شدند. سرانجام پس از دوازده روز درگيري و سركوب، توافقنامه آتش بس ميان سازمان 
آزادي بخش فلسطين به رهبري ياسرعرفات و شاه حسين امضا شد. در اواخر همان سال، 
 بار ديگر ميان ارتش اردن و چريك هاي فلس��طيني درگيري هاي��ي رخ داد تا اين كه 
شاه اردن به طور كامل مانع از حمله اين چريك ها به نظاميان رژيم صهيونيستي از طريق 
خاك اردن شد. شاه حسين از آن پس، صدها هزار پناهنده فلسطيني را از اردن اخراج 

كرد و دست دوستي به سوي رژيم صهيونيستي دراز كرد.

با پايان يافتن جنگ چهارم اعراب و اسرائيل در اكتبر 1973م، خاورميانه و جهان اسالم 
ش��اهد يك تحول عجيب و يك تصميم جديد در ميان يكي از كش��ورهاي سردمدار 
 مبارزه با صهيونيسم بود. انور س��ادات، رييس جمهور وقت مصر پس از سرخوردگي 
از شكس��ت در برابر رژيم صهيونيس��تي و اتخاذ سياس��ت نزديكي به غرب، در ژوئيه 
 1977م اعالم كرد در ازاي خروج نيروهاي رژيم صهيونيستي از سرزمين هاي اشغالي 
 صحراي س��ينا، حاضر به امضاي قرارداد صلح با رژيم اش��غال گر ق��دس خواهد بود. 
 وي چهار ماه بعد در 19 نوامبر 1977م در ميان بُهت جهان اس��الم و كشورهاي عرب 
در يك سفر خفت بار به سرزمين هاي اشغالي فلسطين با مقامات اسرائيلي ديدار كرد 
و در پارلمان رژيم صهيونيستي سخنراني كرد. اين حركت از سوي كشورهاي عربي و 
نيز سازمان آزادي بخش فلسطين به عنوان تسليم محض قلمداد شد و به شدت محكوم 
 شد. با اين حال مذاكرات صلح ميان سران دو رژيم با ميانجي گري امريكا ادامه يافت. 
به دنبال اين امر، در هفدهم سپتامبر 1978م، ضمن مالقات روساي جمهوري امريكا 
و مصر و نخست وزير رژيم صهيونيستي در كمپ ديويِد امريكا، انور سادات كه در مسير 
ذلت و خفت قرار گرفته بود، نه تنها به اعتقادات ديني و اس��المي، بلكه به آرمان هاي 
عربي و ملي نيز خيانت كرد و با امضاي موافقت نامه اي، زمينه انعقاد پيمان ننگين كمپ 
 ديويد در 26 مارس س��ال 1979م را فراهم آورد. به موجب اين قرارداد، پس از تخليه 
صحراي س��ينا از نيروهاي صهيونيس��تي، صلح نهايی ميان دو رژيم منعقد مي شد. 
هم چنين در اين قرارداد به تش��كيل حكومت خودمختار فلسطيني نيز اشاره شد كه 
بعدها به آن نيز عمل نشد. اين قرارداد از سوي تمامي كشورهاي اسالمي و عربي محكوم 

شد و بسياري از اين كشورها، روابط سياسي خود را با رژيم مصر قطع كردند. 



خبر 

 مديرعامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان اظهار كرد:
 با توجه به جايگاهی كه تاكنون بازار های روز شهرداری اصفهان در ميان مردم ايجاد 
كرده و توانسته اعتماد ش��هروندان را كسب نمايد، مشاهده ش��ده است كه برخی با 
اس��تفاده از نام كوثر اقدام به راه اندازی بازارهايی شبيه بازارهای روز كوثر شهرداری 

اصفهان نموده اند كه متاسفانه خدمات مطلوبی هم در آنها ارائه نمي شود.
در جوامع ش��هری امروزی اكثر ش��هروندان تجربه خريد بخش��ی از مايحتاج روزانه 
خود از بازاره��ای روز را دارن��د، در واقع بازاره��ای روز حلقه اتصال مس��تقيم توليد 
كنن��دگان و مصرف كنندگان هس��تند ك��ه با تعدي��ل قيمت ها فرصت مناس��بی 
را برای خريد م��ردم فراهم م��ی آورند.مدير عامل س��ازمان ميادين و س��اماندهی 
مش��اغل ش��هری ش��هرداری اصفهان در اين ارتباط گفت: ش��هرداري اصفهان در 
طول چهارده سال گذش��ته توانسته است با نظم بخش��يدن به بازارهاي روز،  عرضه 
كاال به نرخ تضمين ش��ده را گس��ترش دهد تا ع��اوه بر حفظ نظم عرض��ه و تقاضا، 
واژه مش��تري مداري، حفظ حق��وق مصرف كنن��ده و حماي��ت از آن را جامه عمل 
بپوش��اند. اصغر كش��اورز اف��زود: در حقيقت بازاره��ای روز حلقه اتصال مس��تقيم 
توليد كنن��دگان و مراكز عمده فروش��ی با مصرف كنن��دگان در جه��ت رفاه حال 
 شهروندان مي باشد و زمينه ساز جلوگيری از ايجاد واحدهای پراكنده و سيار ميوه و

 تره بار، تعديل قيمتها و حذف واس��طه گريهای غير اصولی است.وي تصريح كرد: از 
طريق اين بازارها مايحتاج عمومی و سبد كاالی خانوار و ساير نيازهای ضروری مردم 
با كيفيت و قيمت مناسب و بدون واسطه با نظارت در اختيار شهروندان قرار می گيرد.

مديرعامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان خاطرنشان 
 كرد: از سال 89 با نگاهی جديد بازارهای روز كوثر ، جهت عرضه مستقيم ميوه و تره بار ، 
فرآورده های پروتئين��ی و لبنی، خوار و بار، كااله��ای بازرگانی و بطور كلی مايحتاج 
عمومی و س��بد كاالی خانوار با ه��دف تامين ني��از و مايحتاج روزمره ش��هروندان 
در نقاط مختلف ش��هر احداث ش��ده كه در حال حاضر با بررس��ی های انجام ش��ده 
بازارهای روز توانس��ته همواره ب��ا موفقيت و تحصي��ل رضايت مردم همراه ش��ود.

كش��اورز با اش��اره به جايگاه خاص بازار های روز كوث��ر در ميان م��ردم اظهار كرد: 
تن�وع ك���اال ، كاهش قيم��ت كاال ، كاه�ش آلودگ����ي ه�وا، حذف واس��طه هاي 
غيرض��روري، كم��ك در بهب���ود  تراف�ي��ك  ش��ه�ري و كاهش س��فرهای درون 
ش��هری، تثبيت قيمت ك�اال در مناطق مختل��ف ش��ه�ري از مزايای فروشگاه های 
ش��هرداری اصفهان می باش��د كه به همين داليل با اس��تقبال ش��هروندان مواجه 
ش��ده اس��ت. وی با اش��اره به اينكه اين بازارها به صورت روزانه توس��ط بازرسان از 
نظر كيفيت محص��والت، قيمت ها و مي��زان رضايت مردمی بررس��ی و نظارت می 
ش��ود، ادامه داد: طبق برنام��ه ريزی های انجام ش��ده مهمترين اص��ل در مجموعه 
بازارهای كوثر كيفيت باال و قيمت مناسب اس��ت كه در برخی از كاالها تا 40درصد 
 پايين تر از قيمت س��طح شهر می باش��د.مدير عامل س��ازمان ميادين و ساماندهی

 مشاغل شهری اظهار داشت: با توجه به جايگاهی كه تاكنون بازار های روز شهرداری 
اصفهان در ميان مردم ايجاد كرده و توانسته اعتماد شهروندان را كسب نمايد، مشاهده 
شده است كه برخی با استفاده از نام كوثر اقدام به راه اندازی بازارهايی شبيه بازارهای 
روز كوثر شهرداری اصفهان نموده اند كه متاسفانه  خدمات مطلوبی هم در آنها ارائه 
نمي شود.كشاورز ادامه داد: در حال حاضر 13 بازار روز كوثر تحت نظارت شهرداری 
اصفهان مشغول به فعاليت می باش��ند كه تمام فعاليت آنها توسط بازرسان سازمان 

ميادين و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مورد برسی و نظارت قرار می گيريد.

فقط 13 بازار روز کوثر تحت نظارت شهرداری است؛

سواستفاده از نام فروشگاه هاي کوثر 
در سطح شهر اصفهان
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آهنگ آغاز سال تحصيلی چند روز ديگر نواخته می شود و 
دانش آموزان ، كيف و كوله های خود را برای ورود به فضای 

تعليم و تربيت پر و آماده می كنند.
در سالهای اخير افزايش تعداد كتابهای دانش آموزان از يك 
سو و اضافه شدن كتابهای كمك آموزشی و برنامه ريزی های 
فشرده درسی مدارس از سوی ديگر موجب شده كه بار علم 

بر دوش كودكان سنگينی كند.
كشيدن اين بارس��نگين از مس��ير خانه تا مدرسه، موجب 
 ناهنج��اری و درده��ای كت��ف، س��تون فق��رات و كمر در 
دانش آموزان می ش��ود كه از جمله پيامده��ای منفی اين 
دردهای جسمانی، تاثير بر قدرت ذهنی و يادگيری دانش 

آموزان در طول ساعت آموزش در مدرسه است.
 بس��ياری از خانواده ها با اجرای س��ند تح��ول بنيادين

 آموزش و پرورش امي��دوار بودند كه با تركيب اس��باب 
فناوريهای نوين در اين س��ند، از حج��م كتابهای دانش 

آموزان كاسته و بر كيفيت مطالب افزوده شود.
به ظاهر با وجود كم نشدن حجم كتابها، دفترهای متعدد نيز 
به درون كيف ها نفوذ كرده اس��ت، زيرا برخی معلمان برای 

يك كتاب گاه حتی بيش از يك دفتر نيز تعريف كرده اند.
مادر يك دانش آم��وزدر حين انتخ��اب و خريد كيف برای 
فرزندش به خبرنگارايرنا گفت: فرزندم در سال تحصيلی 
گذش��ته به دليل حمل كي��ف حجيم و س��نگين دچار 
گرفتگيهای پی در پی عضانی می ش��د و هر روز پس 
 از آم��دن از مدرس��ه بايد چ��اره ای برای كم��ر درد او

 می انديشيدم.
مليحه نادری خاطرنشان كرد: همين امر موجب سستی 
و كم رغبتی فرزندم برای رفتن بموقع به مدرسه شده 
بود، با وجود اينكه بارها من و برخی از والدين ديگر 
دانش آموزان اين موضوع را با معلم و مدير مدرسه 
در ميان می گذاش��تيم ولی آنها حمل كيف های 
 س��نگين را يك امر عادی در مس��ير كسب علم 
می دانس��تند و از والدين می خواستند كه به اين 
گونه ناراحتی های جس��می فرزندانم��ان اهميت 

ندهند.
علی ش��اكر، پدر يك دانش آم��وز ابتدايی نيز در 
حال پ��رس و ج��و از صاحب يك كيف فروش��ی 
درباره محكمی و اس��تقامت كيف گفت: تعداد 
زياد كتابه��ای درس��ی و كمك آموزش��ی در 
سال گذشته موجب ش��د كه برای دو فرزندم، 
دو بار كيف نو و س��الم بخ��رم و بدليل ناتوانی 
مالی، قادر به گرفتن س��رويس مدرسه برای 
فرزندانم نيستم و آنها مجبورند مسافت خانه 
تا مدرس��ه را پي��اده طی كنن��د و همين امر 
موج��ب خميدگی كمر آنها در بس��ياری از 

روزها می شد.
وی درخواست كرد: از آغاز 
سال تحصيلی مسووالن 
ان��دركاران  دس��ت   و 

تعليم و تربيت به دنبا ل چ��اره ای برای كم كردن محتويات 
كيف دانش آموزان باشند.

به گفته او س��نگينی كيف و مس��ائلی از اين قبي��ل را بويژه 
در دانش آم��وزان دوره ابتدايی موجب زدگ��ی و انزجار آنها 
 از تحصيل دانس��ت و گفت: فضای تعليم و تربيت بايد برای

 دانش آموز نشاط آور باشد .
خانم مدبر آموزگار يك مدرسه ابتدايی نيز با انتقاد از روشهای 
جديد تدريس و عدم بهره گيری از ش��يوه های هوشمند و 
الكترونيكی در مدارس گفت: در ش��يوه جدي��د آموزش در 
دو سال اخير حجم مطالب انتقالی به دانش آموزان افزايش 
بافته و همين امر موجب اش��غال كيف های آنه��ا با كتاب و 
دفترهای متعدد ش��ده اس��ت.وی اضافه كرد: اگر در سطح 
وزارتخانه بودجه مناسبی برای هوش��مند كردن مدارس و 
اجرای طرح كيف و كتاب الكترونيك به صورت صد درصدی 
اختصاص می يافت، مشكل سنگينی كيف دانش آموزان نيز 
رفع می شد.در مطالعاتی كه در كشورهای مختلف از جمله 
ايران انجام شده است اين نتيجه به دست آمدكه وقتی وزن 
كيف مدرسه از 10 درصد وزن بدن بيشتر باشد، تاثير محدود 
كننده ای بر گنجايش ريه ها دارد. همچنين اين بررسی تاثير 
زيان بخش حالت قوز را در عملك��رد ريه ها و نياز به مراقبت 
از سامت جس��می را توصيه و اضافه می كند اين وضعيت 
موجب ناهنجاريهای ساختار قامتی دانش آموزان مانند شانه 
نامتقارن ،كمر گود ،پشت گرد ، زانوی ضربدری ،سر به جلو 

می شود .
س��نگين بودن كيف دانش آموزان تاثيرات بس��يار بدی بر 
اس��تخوان بندی و اس��كلت اس��تخوانی آن ها می گذارد و 
انحرافاتی را در س��تون فقرات ب��ه وجود م��ی آورد . داليل 
متعددی برای به وجود آمدن اين مساله وجود دارد كه شامل 

موارد ذيل می شود:
1 - داليلی كه منش��ا آنها در برنامه ريزی كان و در س��طح 
وزارتخانه است و برای بعضی دروس مانند فارسی ابتدايی دو 
كتاب )بخوانيم و بنويسيم( در نظرگرفته است . اين اشكالی 
است كه به گروه تدوين برنامه ی درسی می توان گرفت كه 
در راستای اهداف آموزش دست به گردآوری محتوای برنامه 

درسی می زنند.
2- داليلی كه منش��ا آن ها در برنامه ريزی خرد و در سطح 
مدرسه است. در سطح مدرس��ه يك عامل آن معلم مدرسه 
است و عامل ديگر دس��ت اندركاران مدرس��ه اعم از مدير و 
معاونان هس��تند كه تنظيم برنامه ی هفتگی كاس ها را به 

عهده دارند .
 3- داليل��ی كه منش��ا آن ها خان��واده و دانش آموز اس��ت. 
خانواده ها هنگام تهيه ی لوازم مدرسه بدون توجه به مسايل 
پزشكی و وزن وس��ايل عمل و به خريدن كيف های بزرگ و 
س��نگين ، جامدادی فلزی ، دفترهای 200 برگ و سيمی و 

گاهی اوقات در سايز بزرگ اقدام می كنند.
 بهترین نوع کیف و ویژگیهای آن

 كوله پش��تی بهترين نوع كيف ب��رای دانش آموزان اس��ت 
 چ��ون وزن ب��ار را ب��ه دو قس��مت تقس��يم م��ی كن��د.

كوله هايی كه بند كمرنيز دارند باز هم بهتر است زيرا باعث 
می ش��ود به كمر فش��ار كمتری وارد ش��ود.طرز استفاده از 
كوله پش��تی هم خيل��ی مهم اس��ت، كوله پش��تی را نبايد 
روی يك ش��انه انداخ��ت و بايد از ه��ر دو بند آن اس��تفاده 
ك��رد، ب��ه عقي��ده متخصصان، ب��ار داخ��ل كوله پش��تی 
 نباي��د بيش��تر از 10 ي��ا 15 درص��د وزن بدن دان��ش آموز

 باشد.
نتیجه: عقل سالم در بدن سالم است

سامت جس��می و روانی در يادگيری تاثيری بسزا دارد. اگر 
دانش آموز بيمار باش��د نمی تواند با ق��درت و حضور ذهن 
در كاس حضور ياب��د و درس را فرا گي��رد و نتيجه آن افت 
نمره در طول س��ال تحصيل��ی خواهد بود.كيف س��نگين 
در بلند م��دت موجب ع��وارض مختلف جس��مانی و پيرو 
آن عوارض روح��ی در دانش آموزان می ش��ود، ذهن بيمار 
قادر به فراگيری مطالب نيس��ت بنابراين برای اينكه دانش 
 آموزان بتوانند از معضات جسمانی و روحی رهايی يابند و 

به آسودگی دروس مختلف را فراگيرند.
راهکار برای آموزش و پروش، معلم و خانواده

 آموزش و پرورش، می تواند در مدارس و در كاس درس با 
تهيه كمدهای بزرگی كه دارای كشوها يا فايل های كوچك 
تری هس��تند )همچنان كه هر يك از معلم��ان و آموزگاران 
كمد جداگانه ای در مدرس��ه دارند( و اختصاص هر كشو به 
يك دانش آموز نقش بس��يار مهمی در جلوگي��ری از جابه 
 جايی لوازم و وسايلی داشته باشد كه دانش آموز روزانه حمل 
 می كند.همچنين آموزش و پرورش به جای اين كه دو كتاب

 مجزا ب��رای يك موضوع درس��ی طراحی كند، بهتر اس��ت 
يك كتاب را به دو قس��مت تقس��يم كرده و محتوا را در آن 
بگنجاند،همچنين محتوای كتاب های درس��ی بايد به گونه 
ای طراحی ش��وند كه موضوعات كمتری را با عمق بيشتر و 
مفصل تر پوشش دهد تا آن مطالب به صفحات كمتری نياز 

داشته باشد.
معلم، باید دق�ت الزم را در برنامه ریزی س�االنه 
داشته باشد که دانش آموز در روزهای هفته از آوردن 

کتاب های زیاد خودداری کند.
دادن تحقيق و تكاليف به دانش آموز بايد در حد توان او باشد 
و با برنامه های از قبل تعيين شده صورت گيرد.كيفيت روش 
آموزش بايد به گونه ای باش��د كه دانش آموز بدون استفاده 
 از كتاب های كمك درس��ی متوجه مفاهيم درس��ی بشود،

 آموزش ه��ای متنوع می تواند توجه و عاق��ه دانش آموز را 
برانگيزد و الزم نيس��ت همه آموزش ها به ص��ورت كتبی و 

يادداشت برداری باشد.
خانواده، از آن جا که پدر و مادر نسبت به سالمتی 
، شادابی و رفاه فرزندان خود حساس هستند باید در 
جهت تهیه و خرید بهترین نوع کیف برای فرزندشان 

اقدام کنند.
همچنين والدين بايد نظارت داشته باشند كه دانش آموزان 
كتاب ها ، وسايل و اغذيه غير ضروری با خود به مدرسه حمل 

نكنند تا كيف آن ها سنگين تر نشود.

کوله بار سنگین
 بر دوش 

دانش آموزان 
کوچک
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ابالغ وقت رسیدگی
6/393 در خصوص پرونده کالسه 1029/94 خواهان محسن کریمی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت جعفر زارع برلیانی تقدیم نموده است، وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/8/5 
ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
نمایید در صورت عدم حضور وقت  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه  اختالف مراجعه 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م/الف: 17647- مدیر دفتر شعبه نهم 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/389 در خصوص پرونده کالسه 538/94 خواهان مازیار عزیزی دادخواستی مبنی بر الزام به 
انتقال سند خودرو پراید به شماره انتظامی 13-886 ج53  به طرفیت مریم تاجمیرریاحی تقدیم 
نموده است، وقت رسیدگی برای روز مورخ 94/8/3 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت 
دفتر شعبه  مدیر  می شود.م/الف: 17606-  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی 

24مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ

و  اتهام جعل  به  اله  نعمت  فرزند  اصغر سلطانی   – رحمان سلطانی  آقای  اینکه  به  نظر   6/397
پرونده  این دادسرا در  از طرف  بهاءلوء هوره  آقای رضا  از سند مجهول حسب شکایت  استفاده 
کالسه 940807 تح-ت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 
از یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 17656مدیر دفتر شعبه 5 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

 9309980358501677 پرونده:  شماره   9410460358500008 درخواست:  شماره   6/396
دادسرای  بازپرسی  ششم  شعبه   931795 کالسه  پرونده  در   931795 شعبه:  بایگانی  شماره 
آوران  با وکالت خانم غزاله مهر  ارحامی  آقای رسول صدر  اصفهان  انقالب شهرستان  و  عمومی 
شعبه  این  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  مطرح  جعل  بر  دایر  توکلی  آرش  آقای  علیه  شکایتی 
ارجاع گردید.نظر به این که متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم  نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به 
حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف 17655 بازپرس شعبه ششم دادسرای 

ناحیه یک اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

6/395 شماره ابالغیه: 9410100352702109 شماره پرونده: 9309980363300408 شماره 
مهدی  اصفهانی،  مدنی  امین  محمد  کاظمی،  ایمان  شاکیان  بایگانی شعبه: 930630 ک 101 
برقی ف محمود مبنی  اکبر مدنی اصفهانی ف علی 2- جواد  بر علیه 1-  زاده شکایتی  دبیری 
دادسرا،  در  بازداشت صادره  قرار  به  اعتراض  و همچنین  قداره  با  و جرح عمدی  ایراد ضرب  بر 
جهت رسیدگی به شعبه 101 کیفری 2 اصفهان واقع در اصفهان چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 336 به کالسه 9309980363300408 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 94/8/9 و ساعت 11/30 تعیین شده به علت مجهول المکان 
ودستور  کیفری  دادرسی  آئین  قانون  ماده 180  تجویز  به  شاکیان  درخواست  و  متهمین  بودن 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا متهمین پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود در وقت مقرر حاضر شوند. 

م الف17654 مدیر دفتر شعبه 101 کیفری 2 اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
 9409980358300880 پرونده:  شماره   9410460358300033 درخواست:  شماره   6/394
دادسرای  بازپرسی  چهارم   شعبه  کالسه 940901  پرونده  در  شعبه: 940901  بایگانی  شماره 
عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای احمد کنعانی فرزند حیدرعلی شکایتی علیه آقای حسن 
کنعانی فرزند عباس دائر بر خیانت در امانت نسبت به یکدستگاه خودرو مطرح نموده که جهت 
رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده، نظر به این که متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 
174 آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
نشانی  اعالم  تا ضمن  به شعبه مربوطه مراجعه  یکماه  نشر آگهی ظرف مدت  تاریخ  از  تا متهم 
کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور 
دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف 17653 بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

 9109980359302302 پرونده:  شماره   9410460359300013 درخواست:  شماره   6/402
شماره بایگانی شعبه: 912302 نظر به اینکه حامد نصر در پرونده کالسه 912302 ب 14 به اتهام 
تحصیل مال مسروقه از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشند و ابالغ احضاریه نیز به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب مجتمع شماره 
پنج اصفهان واقع در خیابان شریعتی ساختمان مجتمع قضائی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
به عمل خواهد آمد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد. م الف 

17679 شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره5(
ابالغ وقت رسیدگی

 9409983655600388 پرونده:  شماره   9410460359300012 درخواست:  شماره   6/401
شماره بایگانی شعبه: 940873 نظر به اینکه آرش کاظمی در پرونده کالسه 940873 ب 14 
به اتهام مشارکت در سرقت پراید از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشند و ابالغ احضاریه 
اقامت ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون  نیز به واسطه معلوم نبودن محل 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب 
بهشتی  شهید  قضائی  مجتمع  ساختمان  شریعتی  خیابان  در  واقع  اصفهان  پنج  شماره  مجتمع 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت 
می گردد. م الف 17678 شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع 

شماره5( 
ابالغ

6/400 شماره ابالغیه: 9410100351105497 شماره پرونده: 9109980351101495 شماره 
بایگانی شعبه:911497 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسن و 
منصور جوزدانی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 185 صادره 
از شعبه 11 در پرونده شماره 911497 محکوم به تقسیم سهم االرث و نیم عشر دولتی شده 
اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در 
غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام 
خواهد نمود. م الف 17670 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

حصر وراثت
6/403 خانم محبوبه نصراصفهانی دارای شناسنامه شماره 1290328552 به شرح دادخواست به 
کالسه 440/94 از این دادگاه درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زندگی  بدرود  را  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 94/03/21  در  به شناسنامه 26  نصراصفهانی  اکبر 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-حمیدرضا نصراصفهانی ش.ش14301 . 2- 
احمدرضا نصراصفهانی ش.ش 1289526893 . 3- محبوبه نصر اصفهانی ش.ش 1290328552. 
 -6 . 4- شهناز نصر اصفهانی ش.ش 1645. 5- حمیده نصر اصفهانی ش.ش 1270583379 
غالمرضا نصراصفهانی ش.ش 43. 7- زبیده نصراصفهانی ش.ش 844 . 8- صغری نصر اصفهانی 
ش.ش 1424 )فرزندان متوفی( 9- فاطمه تاجمیرریاحی ش.ش 1290038503 )همسر متوفی( 
متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 

در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م/الف: 2650 رییس شعبه 14 مجتمع شماره یک شهرستان نجف آباد
حصر وراثت

6/404 خانم مریم جاللی جالل آبادی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 
539/94 از این دادگاه درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدقلی 
جاللی جالل آبادی به شناسنامه 14 در تاریخ 94/03/22 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-ابراهیم جاللی ش.ش 3346 . 2- عباس 
جاللی جالل آبادی ش.ش 419. 3- امین جاللی جالل آبادی ش.ش 1876 . 4- احمد جاللی 
آبادی ش.ش 555. 6- عفت جاللی جالل  علی جاللی جالل  آبادی ش.ش 7535. 5-  جالل 
آبادی ش.ش 12. 7- مریم جاللی جالل آبادی ش.ش 8 . 8- اکرم جاللی جالل آبادی ش.ش 
71. 9- زهره جاللی جالل آبادی ش.ش 1423. 10- زهرا جاللی جالل آبادی ش.ش 1422. 
11- سمیه جاللی جالل آبادی ش.ش 1106 )فرزندان متوفی( 12- صدیقه محمدی نجف آبادی 
انجام تشریفات  با  اینک  ندارد.  نامبردگان ورثه دیگری  ش.ش. 19 )همسر متوفی( متوفی بجز 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
یک  شماره  مجتمع   14 شعبه  رییس   2726 م/الف:  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم 

شهرستان نجف آباد
ابالغ وقت رسیدگی

6/405 شماره ابالغیه: 9410103730204855 شماره پرونده: 9409983730200628 شماره 
بایگانی شعبه: 940637 خواهان/شاکی علی اسماعیلی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم کریم 
باستانی پور و مهوش قاسمی فرد و ابوالفضل یزدانی به خواسته استرداد مال )منقول( و مطالبه 
خسارات دادرسی و ابطال سند )موضوع سند مالی است( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد واقع در نجف 
آباد ارجاع و به کالسه 9409983730200628 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/08/09 
و ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم مهوش قاسمی فرد 
و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
 خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 2554 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد 
ابالغ وقت رسیدگی نسخه ثانی و دادخواست و ضمائم

تقدیم که  به خواسته مطالبه  به طرفیت مهدی حقیقی  دادخواستی  القاصی  آقای سام   6/406
جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کالسه 94-399 ش ح 4 ثبت گردیده است نظر به اینکه 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب یک مرتبه در 
یکی از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت می گردد که در جلسه رسیدگی مورخ 
94/7/25 ساعت 3/45 عصر جهت رسیدگی حاضر شوند واال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و 
وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. م الف 2513 

دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان نجف آباد 
ابالغ وقت رسیدگی

6/407 شماره ابالغیه: 9410103730204857 شماره پرونده: 9409983730200628 شماره 
بایگانی شعبه: 940637 خواهان/شاکی علی اسماعیلی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم کریم 
باستانی پور و مهوش قاسمی فرد و ابوالفضل یزدانی به خواسته استرداد مال )منقول( و مطالبه 
خسارات دادرسی و ابطال سند )موضوع سند مالی است( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد واقع 
آن  وقت رسیدگی  که  گردیده  ثبت  به کالسه 9409983730200628  و  ارجاع  آباد  نجف  در 
1394/08/09 و ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم کریم 
قانون آیین دادرسی دادگاه های  باستانی پور و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف 2555 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد 

ابالغ وقت رسیدگی
6/409 آقای علی کرم شیاسی دادخواستی به طرفیت علی پناه پیرائی به خواسته انتقال سند 
تقدیم که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کالسه 94-329 ش ح 4 ثبت گردیده است نظر 
به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و 
موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب یک مرتبه 
در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت می گردد که در جلسه رسیدگی روز 
دوشنبه مورخ 94/8/4 ساعت 4/15 عصر جهت رسیدگی حاضر شوند واال نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم و وقت رسیدگی بالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. م 

الف 2514 دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان نجف آباد 
ابالغ وقت رسیدگی

6/408 خواهان علیرضا حبیب الهی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به طرفیت خوانده رضا 
قادری- علی حیدری به شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 94/8/12 ساعت 4 تعیین گردیده 
تقاضای  به  نمی باشد  معینی  نشانی  و  آدرس  دارای  المکان  مجهول  خوانده  علیهذا چون  است. 
خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های 
با نشر آگهی ظرف  رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که 
و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  به  نسبت  و  مراجعه  شورا  دبیرخانه  به  ماه  یک  مدت 
اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد. بدیهی است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف 2614 مدیر شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف نجف آباد 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره   9309983631700066 پرونده:  شماره   9410113753201340 نامه:  شماره   6/417
در خصوص  کرون  بخش  عمومی  دادگاه   930236 کالسه  پرونده  در   930236 شعبه:  بایگانی 
به  توجه  با  کالهبرداری،  در  مشارکت  بر  مبنی  محمدعلی  فرزند  محسنی  جابر  آقای  شکایت 
اینکه متهم خانم مرضیه فیاضی فرزند رمضانعلی مجهول المکان می باشد. لذا بدینوسیله پرونده 
ساعت   1394/08/09 تاریخ  به  رسیدگی  وقت  کیفری  دادرسی  آیین   174 آگهی  نشر  کیفری 
11:30 تعیین و ابالغ می گردد و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی نامبرده فرصت دارد 
با مراجعه به دادگاه ضمن اعالم نشانی دقیق خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم 
رساند و در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 2653 مدیر دفتر دادگاه 

عمومی بخش کرون 
ابالغ وقت رسیدگی

6/417 شماره ابالغیه: 9410103731500762 شماره پرونده: 9409983731500123 شماره 
خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  شکرالهی  اکبر  علی  خواهان/شاکی   940123 شعبه:  بایگانی 
متهم سعید سالمی و رسول علیرضایی و سمانه بهارلوئی به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و 
جلب ثالث )غیر مالی( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگی 
به کالسه  و  ارجاع  آباد  نجف  در  واقع  آباد  نجف  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   5 به شعبه 
9409983731500123 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/28 و ساعت 9:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم سعید سالمی فرزند محسن و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 2758 

دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد
ابالغ وقت رسیدگی

6/392 در خصوص پرونده کالسه 328/94 خواهان آقای سعید خیرالهی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت آقای محمد میرزایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 94/8/5 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:17648 شعبه 9 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



واکنش کفاشیان 
دادسرای  تشکیل  به 

جرایم ورزشی

ذوب فوالد 
در گرمای 

اهواز

فدراسیون فوتبال از تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم ورزشی استقبال 
کرد. علی کفاشیان درباره تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم ورزشی، 
اظهار کرد: فدراسیون فوتبال به نوبه خود از تشکیل این دادسرا استقبال 
می کند و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در این ارتباط می توانند ارتباط 

خوبی با این دادسرا داشته باشند.
وی در ادامه افزود: با تشکیل این دادس��را رسیدگی به جرایم ورزشی در 
دستور کار قرار خواهد گرفت و به خصوص در مواقعی که صحبت از فساد 
در ورزش یا فوتبال می ش��ود به خوبی می توان موضوع را مورد بررس��ی 
و رس��یدگی قرار داد و چنانچه این موضوع ثابت ش��ود، قطعا کسانی که 
مرتکب اشتباه شوند، مجازات می شوند و در صورت عدم وجود مدارک، 

افرادی که تهمت می زنند ،مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.
 رییس فدراس��یون فوتبال اظه��ار کرد: قطعا تش��کیل این دادس��را در 
سالم سازی هر چه بیش��تر فضای ورزش و فوتبال کمک خواهد کرد و از 

این پس تمامی صحبت ها براساس سند و مدرک خواهد بود.

 تیم فوتب��ال ذوب آهن ب��ا زدن 3 گل به تیم فوالد، س��ومین ب��رد متوالی خود در 
رقابت های لیگ را به دست آورد.

ذوب آهن بعد از شکس��ت تیم های اس��تقالل و پرسپولیس در ش��رایطی به اهواز 
 سفر کرده بود که بازگش��ت بازیکنان مصدوم این تیم در خط دفاعی باعث شد تا 
یحیی گل محمدی تیمش را با ترکیبی کامل تر به دیدار فوالد برسد. بازی از همان 
دقایق ابتدایی با برتری ذوب آهن آغاز شد و عملکرد خط هافبک این تیم که با رهبری 
رجب زاده به خوبی توپ را در زمین به گردش در می آوردند باعث ش��د تا شاگردان 
یحیی گل محمدی تیم برتر میدان باشند و تا قبل از پایان نیمه اول با زدن دو گل 

مزد برتری خودشان را گرفتند.
 با آغاز نیمه دوم ف��والد تا ح��دودی به خودش آمد و در بیس��ت دقیق��ه ابتدایی

 نیمه دوم حمالتی را ب��ر روی دروازه ذوب آهن تدارک دید ک��ه هیچ کدام به ثمر 
ننشست تا ذوب آهن با استفاده از تخصص خودش بر روی ضد حمله گل سوم را هم 
به ثمر برساند. ذوب آهنی ها با انجام یک بازی منطقی برای دومین بار متوالی به یک 

برد بی حرف و حدیث در مقابل فوالد دست پیدا کردند .

با وجود صدرنش��ینی س��پاهان، این تیم به اندازه ای با کمبود بازیکن 
 مواجه اس��ت که به نظر می رس��د با ادامه این وضعیت ت��وان دفاع از 

عنوان قهرمانی فصل پیش خود را نداشته باشد.
 حتی همان روزی که س��پاهان با یک برد شیرین خارج از خانه مقابل 
سایپا موقعیت خود را در صدر جدول محکم تر کرد هم قابل پیش بینی 
بود که مدافع عنوان قهرمانی در ادامه به مشکل برخواهد خورد. آنچه 
شرایط تیم اصفهانی را با وجود صدرنشینی در وضعیت هشداردهنده 
قرار می داد، تداوم غیبت غایبان و احتمال جدایی قریب الوقوع برخی 

دیگر از مهره های کلیدی این تیم بود.
 در دیدار برابر تراکتورس��ازی به س��ه غای��ب دایمی س��پاهان یعنی

 لوس��یانو پریرا، لئوناردو پادوانی و محرم نویدکیا دو غایب مهم دیگر 
 نیز اضافه ش��ده بود: احس��ان حاج صفی که از س��پاهان جدا ش��ده و

 محمدرضا خلعتبری که سه اخطاره بود. نتیجه طوالنی تر شدن لیست 
غایبان آن بود که دستان حس��ین فرکی در این بازی خالی تر از قبل و 
مهدی شریفی در خط حمله تنها ش��ده و تیم اصفهانی توان گل زدن 
نداشته باشد. حاج صفی که دیگر بازیکن سپاهان نیست و برنامه های 
آتی را باید بدون حضور او ترسیم کرد. بازگشت خلعتبری که نبودش در 
دیدار با تراکتورسازی محسوس بود در دیدارهای آینده هم به تنهایی 

معضل بزرگ و جدی سپاهان را حل نمی کند.
اتفاقی که برای س��پاهان افتاده این اس��ت که از دسترس خارج شدن 
برخی نفرات این تیم وضعیت مدافع عنوان قهرمانی را به قدری شکننده 
کرده که هر بار و به محض مصدومیت ی��ا محرومیت یکی از بازیکنان 

اصلی، این تیم به شکل معناداری امتیاز از دست می دهد. 
مرتبه پیش سپاهان در غیاب هادی عقیلِی مصدوم در خانه برابر فوالد 
بحران زده امتیاز از دست داد و این بار در روزی که محمدرضا خلعتبری 
را به خاطر محرومیت در اختیار نداش��ت تن به تساوی خانگی مقابل 

تراکتورسازی داد.
س��پاهان که فصل نقل و انتقاالت آرامی را پشت سر گذاشت با شروع 
لیگ جدید به شکل عجیبی از داشتن س��ه بازیکن اصلی خود محروم 
شد و در ادامه یکی دیگر از ستاره هایش را هم از دست داد تا آشکارا از 
حیث بازیکن در مضیقه قرار بگیرد. این تیم هرچند از چند هفته قبل 
تاکنون بر صدر جدول تکیه زده اما با وضعیت فعلی به نظر تواِن دفاع از 
عنوان قهرمانی فصل پیش خود را ندارد. سپاهان از حیث بازیکن کامال 
در مضیقه است و بازیکنان پایه این تیم که در چند فصل اخیر پشتوانه 
و کمک حال آن بوده اند هم به تنهایی و با این سرعت از پس پُر کردن 
جای خالی غایبان سرشناس برنمی آیند و س��نگینی این بار به شکل 

محسوسی فراتر از تحمل آنها به نظر می رسد.
در این ش��رایط ظاهرا هیچ چاره ای جز انتظار برای باز ش��دن دوباره 
پنجره نقل و انتقاالت نیست اما بعید نیست که تا آن زمان تیم اصفهانی 
امتیازات زیادی از دست داده و از قافله رقابت عقب افتاده  باشد. همین 
حاال هم استقالل از لغزش سپاهان نهایت بهره را برده و به یک قدمی 
این تیم رسیده است. رقیبی که اگر یک بازی معوقه نداشت شاید امروز 

صدرنشین لیگ برتر بود.

 رض��ا چلنگ��ر، مترجم س��ابق س��رمربی پرس��پولیس با حض��ور در
 ورزشگاه درفشی فر پاکت هایی را که شامل پاداش نقدی بود به عوامل 
پزش��کی، گروه ماس��اژ، گروه تدارکات و حتی نگهبان��ان و کارکنان 
ورزشگاه درفشی فر اهدا کرد؛ هدایایی که از سوی برانکو در نظر گرفته 

شده بود.
برانک��و در اقدامی جالب پ��اداش هایی نقدی ک��ه از ۱۰۰ هزار تومان 
 تا ۲۰۰ هزار توم��ان متغیر بود، در اختیارعوام��ل غیر فنی و تدارکاتی
  س��رخ پوش��ان قرار داد که البته این تصمیم س��رمربی پرس��پولیس

 بی حاشیه نبود.عواملی که این پاداش را دریافت کرده بودند، حسابی 
از این اقدام س��رمربی کروات غافلگیر و خوش��حال بودند. آنها هنگام 
 خروج از ورزش��گاه درفش��ی فر با شعف و قدرشناس��ی خاصی درباره 
کار جالب س��رمربی صحبت می کردند؛ اما ظاهرا ای��ن صحبت ها به 
مذاق برخی از عوامل باشگاه و تیم خوش نیامده و آنها به نوعی مقابل 
این کار موضع گرفته اند. بر اساس شنیده ها برخی عوامل تیم از جمله 
یکی از مربیان ایرانی پرسپولیس پس از شنیدن جمالت قدرشناسانه 
و تعریف عوامل غیر فنی از اقدام جالب برانکو و هدیه او، خطاب به آنها 
گفته که زیاد خوشحال نباشید و این را به حساب سخاوت و کرم برانکو 
نگذارید! من هم اگ��ر جای او بودم و قرارداد دو میلیاردی می بس��تم، 
از این بذل و بخش��ش ها می کردم.ظاهرا موضع گیری این دس��تیار 
 ایرانی س��رمربی پرس��پولیس با واکنش حاضرین در ورزشگاه مواجه 

شد.
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سیری در دنیای ورزش

مرحله نخست لیگ برتر وزنه برداری کشور از امروز به میزبانی 
تیم ذوب آهن در خانه وزنه برداری اصفهان آغاز می شود.

 مسووالن س��ازمان لیگ فدراس��یون وزنه برداری هم مانند 
همکاران خود در سایر فدراس��یون ها به دنبال برگزار کردن 

لیگ برتر با حضور حداکثری تیم های شرکت کننده بودند.
 در ابت��دا، 9 تی��م ذوب آهن اصفه��ان، هی��ات وزنه برداری

 خراس��ان رضوی، ش��رکت مل��ی حف��اری اه��واز، نیروی 
 زمینی تهران، عقاب نی��روی هوایی همدان، کوثر س��اری، 
رعد پدافند همدان، مناطق نفت خیز جنوب و پارس مهر فارس 
برای حضور در مسابقات اعالم آمادگی کردند که با اضافه و 
کم ش��دن تعدادی از این تیم ها، لیگ امسال با حضور هفت 
تیم  ذوب آهن اصفهان، ملی حفاری اهواز، مناطق نفت خیز 
 جنوب، پدافند همدان، عقاب نیروی هوایی، نیروی زمینی و

 یاسین پیش��رو قم برگزار خواهد شد تا تعداد لیگ برتری ها 
نسبت به فصل قبل یک تیم بیشتر باشد.

یاسین- ذوب آهن- ملی  حفاری؛ مثلث قهرمانی
تیم وزنه ب��رداری ذوب آهن در فصل گذش��ته لی��گ برتر و 
درحال��ی که پ��س از وقف��ه ای چندین س��اله دوب��اره پا به 
عرصه لیگ گذاش��ته بود، ب��ا تیمی قدرتمن��د و ترکیبی از 
 برترین ملی پوش��ان ایران و بازیکنان بومی به سرمربیگری
  عل��ی جب��اری مقتدران��ه قهرمان ش��د. بهداد س��لیمی،

 رشید شریفی، رسول تقیان، مجید عسگری، جابر بهروزی 
و علی هاشمی از شناخته  شده ترین وزنه برداران ایران بودند 

که سال گذشته با ذوب آهن بر سکوی قهرمانی ایستادند.
هرچند عملکرد ش��اگردان جب��اری به گونه ای ب��ود که با 
وجود مصدومیت گاه و بیگاه ملی پوش��ان، ای��ن تیم در راه 
قهرمانی به مش��کل خاصی برنخورد اما ذوب آهن امس��ال 
 تفاوت هایی با ذوب آهن پارس��ال دارد. ذوبی ها که برخالف

 یاسین پیشرو قم با بهداد سلیمی بر سر مسایل مالی به توافق 
نرسیدند، در فصل پیش رو، مجید عسگری، جابر بهروزی و 
علی هاش��می را هم که به تیم تازه وارد قمی پیوسته اند در 
اختیار نخواهند داشت. یاسین پیشرو قم که عده ای آن را در 
قد و قواره تیم ملی می بینند تا یک تیم باشگاهی، با به خدمت 
 گرفتن س��هراب مرادی اصفهانی و جذب جاب��ر بهروزی از 

ملی حفاری، عزم خ��ود را برای قهرمانی جزم کرده اس��ت. 
ذوبی ه��ا نیز ع��الوه بر حف��ظ مهره ه��ای تاثیرگ��ذار خود 
 نظیر رس��ول تقیان، مس��عود چترایی و رش��ید ش��ریفی، 
کیانوش رستمی را هم به اصفهان آورده اند و به نظر می رسد 

شاهد رقابت داغ این دو تیم در لیگ امسال خواهیم بود. 
چترایی در فصل گذشته پنج هفته متوالی عنوان صدرنشینی 
دسته ۷۷ کیلوگرم را به دست آورد و در میان تمام وزنه برداران 
شرکت کننده در رقابت ها ،بیشترین امتیاز را برای ذوب آهن 
به دست آورد تا در پایان مسابقات، موثرترین وزنه بردار لیگ 

نام گیرد.
ترکیب تیم وزنه ب�رداری ذوب آه�ن در فصل جدید 

لیگ برتر:
رس��ول تقیان، حافظ قش��قایی، میثم زارعی، رضا قاسمی، 
 محم��د خ��دادادی، کیانوش رس��تمی، مس��عود چترایی، 
احمد وادی، علی اصغر غفوری، ایوب م��رادی، عماد باقری، 
 رضا آقازاده، کیومرث مقدس��ی، امیرحس��ین ناظم الرعایا،

 عارف خاکی و رشید شریفی.
سرمربی: علی جباری؛ سرپرست: محسن کاظمی

 ترکی�ب تی�م وزنه ب�رداری یاس�ین پیش�رو قم در 
فصل جدید لیگ برتر:

بهداد سلیمی، بهادر موالیی، سجاد بهروزی، جابر بهروزی، 
سهراب مرادی، مجید عسگری، علی هاشمی، سعید رفیع نژاد، 
محمد اصغرنژاد، عباس زارعی، قاسم داودی، محمد قلی زاده 

و مرتضی زارعی
آغاز جدال با پوالد سرد از نصف جهان

مرحله نخست فصل جدید لیگ برتر وزنه برداری باشگاه های 
کش��ور از امروز به میزبانی ذوب آهن در خان��ه وزنه برداری 
اصفهان آغاز می ش��ود و تا عصر روز جمعه ۲۷ ش��هریورماه 
ادامه خواهد داشت. مراس��م افتتاحیه مسابقات هم ساعت 
 ۱۷ امروز  برگزار خواهد ش��د. تیم های حاض��ر در لیگ برتر

س��ه ش��نبه وارد  اصفهان ش��دند.طبق اعالم فدراس��یون 
وزنه ب��رداری، لی��گ امس��ال در 5 مرحل��ه برگ��زار ش��ده  
 و قهرم��ان ای��ن فص��ل ۲6 دی م��اه در ته��ران معرف��ی

 می شود.

 باشگاه سپاهان مدعی است محرم نوید کیا را پیدا نمی کند 
تا دلیل گم شدنش را از وی بپرسد اما در مدت ناپدید شدن 
 این بازیکن ش��ایعه هایی هم ساخته ش��ده که او را وادار به 

پیدا شدن می کند.
پسر الغر و ترکه ای اصفهان را باید یکی از بهترین های تاریخ 
فوتبال سپاهان و ایران دانست، کسی که وقتی حتی برای 
ش��ش بازی به تیم برمی گردد می تواند سپاهان را قهرمان 
کند. در واقع اگر از منظر فنی بخواهی��م یک تفاوت میان 
ذوب آهن و سپاهان قائل شویم همین پسر الغر و شکستنی 
است که پاس هایش را با خط کش ارسال می کند و هر چقدر 
بیشتر تحت فشار باشد انگار ریزتر پاس گل می دهد. محرم 
اما کجاست؟ این باورپذیر نیست که همه مدیران سپاهان 
می گویند از او خبری ندارند، باورپذیر نیست که هیچ کس 
نداند او کجاست؟ آن هم درحالی که رسول نویدکیا ،برادر 

محرم در همان باشگاه توپ می زند و می دود.
محرم ناشناس نیست که آب بش��ود و برود زیر زمین، او را 
می توان یافت، می توان رفت درب منزلش را کوبید، نه برای 
بازگشت که برای رونالدو و مسی هم نباید چنین کاری کرد، 

بلکه تنها برای طرح یک موضوع: چرا به باشگاه نمی آید؟
تخریب جایگاه محرم

نویدکیا آخرین روزهای فوتبالش به عنوان بازیکن را تجربه 
می کند، او امسال هم بازی کند، نهایتا سال بعد و یا چندماه 
بعدش بای��د ردای مربیگری را تن کند و در کنار س��پاهان 
باشد اما موضوع این نیست، مساله آن است که محرم باید 
شایعه ها را از خود دور کند و سپاهان هم باید تکلیف خود 

را بداند.
 قب��ول زی��اده خواهی ه��ای ش��ایع ش��ده از بازیک��ن

 با تجربه ای چون نوید کیا هم بعید اس��ت و هم بیش��تر به 
نظر می رس��د برای تخریب او باش��د چرا که هیچ بازیکنی 
نمی تواند به باش��گاهش دیکت��ه کند که ف��الن بازیکن را 
نگه دارد یا کن��ار بگ��ذارد و وقتی بازیکنی در این س��طح 
 به چنین عمل ناشایس��تی متهم می ش��ود در میان مردم 
 »مردم، آنهایی نیستند که گرد آقایان ستاره حلقه می زنند 
و برای خوش آیند وی قربان صدقه اش می روند بلکه آنها 

هس��تند که از دور قضاوت واقعی خود را انجام می دهند« 
جایگاه خود را از دست می دهد.

گم شدن مرموز
س��پاهان این روزها مس��یرش را می رود و چون بازی ها را 
برده هنوز گرفتار دو دس��تگی روی س��کو و یا شعار مردم 
برای محرم نوید کیا نشده اس��ت اما هر چه هست سپاهان 
گرفتار معضلی ش��ده که هنوز راه برون رف��ت از آن را پیدا 

نکرده است.
در واقع  قهر نویدکیا به اتفاق��ی مرموز در دیار نصف جهان 
تبدیل شده که هنوز کس��ی نمی داند اصل مشکل چیست  
تا بتواند آن را ح��ل کند.  در هر صورت هم س��پاهان و هم 
نوید کیا می دانند که نظم تیمی عملکردی بس��یار باالتر از 
داشتن یک ستاره دارد، کما اینکه کی روش  اتفاقا در همین 
پست وقتی نوید کیا را نداشت، جباری را هم خط زد و ایضا 
محمد نوری را؛ اما همچنان جلو می رود و تیم خوبی هم در 

جام جهانی و جام ملت های آسیا داشت.
محرم خداحافظی می کند؟

یک گمانه زنی دیگر در مورد هافبک طراح و خالق سپاهان 
این اس��ت که او قصد دارد برای همیش��ه فوتب��ال را کنار 
بگذارد و خداحافطی کند. او اگر قصد بازگش��ت را داش��ت 
تاکنون پای میز مذاکره با مسووالن باشگاه می نشست و یا 
حداقل پیغامی را برای آنها ارسال می کرد. با این حال هنوز 
به درستی مشخص نیس��ت که این بازیکن برای آینده چه 

تصمیمی گرفته است.

مرحله نخست لیگ برتر وزنه برداری- اصفهان؛
نبرد قهرمانی در جاده اصفهان - قم

معمای نویدکیا و اتفاق مرموز در نصف جهان؛

 محرم خداحافظی می کند؟

دفاع از قهرمانی با دستان خالی

سرمربی ۲ میلیاردی باید هم پاداش بدهد!

نیم��ا عالمیان ای��ن روزها به واس��طه عملکرد بس��یار 
درخش��انی که در تورجهانی بلژیک داش��ته خود را به 
عنوان ستاره تنیس روی میز ایران مطرح کرده است. او 
با قهرمانی در این تورنمنت نشان داد که توانایی زیادی 

برای رسیدن به موفقیت های دیگر دارد.
نیم��ا عالمیان در گفت گو با ایس��نا، ب��ه عملکردش در 
رقابت های��ی بین المللی که در آنها حض��ور پیدا کرده، 
اش��اره کرد و گفت: خوش��بختانه پس از حضور در یک 
اردوی ۲۰ روز در س��وئد و همچنی��ن حض��ور در چند 
تورنمنت اروپایی به س��طح خوبی از آمادگی رسیدم و 
در نهایت هم توانس��تم در تورجهان��ی بلژیک به عنوان 

قهرمانی دست پیدا کنم.
او ادام��ه داد: ب��رای اردوی ۲۰ روز س��وئد از س��وی 
کنفدراسیون تنیس روی میز آس��یا راهی اروپا شدم و 
 در این میان آقای افش��ین بدیعی و رییس فدراس��یون 

تنیس روی می��ز کمک زی��ادی را به 
م��ن کردن��د. همراه��ی آقای 

مستحقی راد س��رمربی تیم 
ملی نی��ز کمک بس��یار 

زی��ادی را به م��ن کرد 
و بای��د از زحمات او 

تش��کر کن��م که 
در ای��ن م��دت 

ه  ر ا هم��و
کن��ار  در 

  من بود

 و سهم زیادی از این موفقیت را مدیون او هستم.
ملی پوش تنیس روی میز ایران اف��زود: در طول زمان 
حضور در این اردو، روزانه به مدت ۷ س��اعت تمرینات 
فش��رده ای را دنبال می کردم و با این فش��ار به س��طح 
مطلوبی از آمادگی رسیدم. حضور در رقابت های تنیس 
روی میز سوئد نیز توانست کمک بسیار خوبی به عنوان 

دیدار تدارکاتی برایم باشد.ی��ک 
م��ورد  در  عالمی��ان 
حض��ورش  ع��دم 
رقابت ه��ای  در 
نیز  بلغارس��تان 
متاسفانه  گفت: 
به دلی��ل آماده 
نش��دن روادی��د 
نتوانس��تم راه��ی 
ن  س��تا ر بلغا
 ش��وم. در ادام��ه در

ی  بت ه��ا قا ر
جمهوری چک حضور 

پی��دا ک��ردم و ب��ه نظرم 
نتیجه خوب��ی را در آنجا به دس��ت 

آوردم.
او ادام��ه داد: در رقابت ه��ای 
جمهوری چک توانستم مقابل 
پینگ پنگ باز رده ۷۰ جهان 

به پیروزی دس��ت پیدا کنم و در ادامه به رنکینگ 5۰ 
جهان نتیجه را واگذار کردم.

ملی پوش تنی��س روی میز ایران در م��ورد رقابت های 
اتریش نیز گفت: در کشور اتریش هم بازی های خوبی 
را انجام دادم ولی ب��ه نظرم با ن��اداوری از این رقابت ها 

حذف شدم.
عالمیان در ادامه به تورجهانی بلژیک و کس��ب عنوان 
قهرمان��ی در این تورنمنت اش��اره ک��رد و گفت: هنوز 
هم باورم نمی ش��ود که در رقابت های بلژیک به عنوان 
قهرمانی دست پیدا کرده ام. بهترین نتیجه ای که برای 
این رقابت ها در نظر گرفته بودم رسیدن به جمع ۱6 و یا 

در نهایت 8 پینگ پنگ باز برتر بود.
او افزود: خوش��بختانه با حضور در رقابت های مختلف 
اعتماد به نفس باالیی برای قرار گرفتن مقابل حریفان 
پیدا ک��ردم و بدون اس��ترس با آنها مص��اف می کردم. 
مطمئنا باش��ید هر اندازه که در رقابت های بین المللی 
بیش��تری حضور پیدا کنیم عملکرد بهتری می توانیم 

داشته باشیم.
ملی پوش تنیس روی می��ز ایران با بی��ان اینکه پایین 
بودن رنکینگ پینگ پنگ ب��ازان ایران، به دلیل حضور 
 ان��دک آنه��ا در رقابت ه��ای بین المللی اس��ت، گفت: 
رنکینگ  جهانی پینگ پنگ بازان ایران واقعی نیس��ت. 
اگر ما هم در رقابت های مختلف حض��ور پیدا کنیم در 
جایگاه های باالی رنکینگ بین المللی می توانیم حضور 
داشته باش��یم. هر پینگ پنگ باز در طول سال نیاز به 

حضور در حداقل هشت تورنمنت بین المللی دارد.
عالمی��ان در م��ورد عل��ل موفقیت��ش در تورجهان��ی 
بلژی��ک نیز خاطرنش��ان ک��رد: این تورنمن��ت یکی از 
 معتبرترین رقابت های این دس��ته است و شاهد حضور 

پینگ پن��گ ب��ازان مطرحی از 
سراس��ر جهان در آن هس��تیم. 
ع��الوه ب��ر آنک��ه در رقابت های 
عن��وان  نف��رادی  ا

 نخست را کسب کردم، در رقابت های انفرادی همراه با 
نوشاد عالمیان توانستیم در جایگاه نخست قرار بگیریم.

او در پاسخ به این سوال که چرا نوشاد عالمیان و افشین 
نوروزی نتوانس��تند نتیجه ای مطلوب را کس��ب کنند، 
گفت: در این مدت افشین و نوش��اد تمرینات خوبی را 
س��پری کردند ولی نتوانس��تند در رقابت های مختلف 
حضور پیدا کنند و به همین خاط��ر کمی دور از انتظار 

ظاهر شدند.
ملی پوش تنیس روی می��ز ایران با بی��ان اینکه تالش 
می کن��د در رقابت های قهرمانی آس��یا نی��ز نتیجه ای 
مناس��ب را کس��ب کند، اف��زود: پ��س از قهرمانی در 
رقابت های بلژیک توقع از من باال رفته اس��ت ولی نباید 
فراموش کرد که رقابت های قهرمانی آسیا از سطح بسیار 
باالیی برخوردار است و بهترین ها ی جهان در آن حضور 
پیدا می کنند.عالمیان اضافه کرد: رقابت های قهرمانی 
آسیا از فشردگی بسیار باالیی برخوردار است و اگر بتوانم 
دربین 3۲ نفر برتر قرار بگیرم به نظرم نتیجه مناس��بی 
را کسب کرده ام. خوش��بختانه در این مدت نیز حمایت 
خوبی از سوی فدراسیون تنیس روی میز صورت گرفته 

و در رقابت های خوبی حضور پیدا کرده ام.
او در مورد لیگ برت��ر تنیس روی میز و اینکه امس��ال 
درکدام تیم حضور پیدا می کند نیز گفت: خوشبختانه 
با صحبت هایی مطرح ش��ده تا بازیکنان س��رباز امسال 
بتوانند مانند دیگر بازیکنان در ه��ر تیمی که بخواهند 
حضور پیدا کنند.ملی پوش در پایان خاطرنش��ان کرد: 
امیدوارم بتوانیم همراه با دیگر ملی پوشان در رقابت های 
قهرمانی آسیا نتایج خوبی را بدس��ت بیاوریم. مطمئن 
باش��ید تنیس روی میز ایران می تواند بیش از این خود 
 را در آس��یا و جهان مطرح کند و به موفقیت دست پیدا

 کند.

این عکس را باید همه بازیکنان امروز پرسپولیس ببینند و بدانند در چه 
باش��گاهی توپ می زنند. محمد نوری هرگز یک سوپراستار یا بازیکن 
مهم ملی نبوده، اما صرفا به خاطر سابقه سرگروهی اش در پرسپولیس 
وقتی راهی قطر ش��د، بازوبند کاپیتانی تیمش را بست تا این گونه در 
نخستین بازی مراسم آغازین مسابقه را با ژاوی افسانه ای برگزار کند. 
نوری می گوید به خاطر پرسپولیس و انبوه هوادارانش، به شکل ویژه ای 

در قطر مورد احترام است.

لنز دوربین

عکسی که همه پرسپولیسی ها باید 
ببینند

گفت و گو با ستاره این روزهای تنیس روی میز ایران؛

هنوز باورم نمی شود 
قهرمان تورجهانی 

شده ام
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دانستنی هاسبک زندگی

8-خنده بر هر دردی دواست
هر روز خود را به شکلی برنامه ریزی کنید که برای شادبودن و پرداختن به طنز جایی 

وجود داشته باشد.
9 - نیروی پشتکار را جدی بگیرید

هیچ وقت تسلیم نشوید، همیشه هدف ها و رویاهایتان را زنده نگه دارید. حفظ انگیزه 
و استمرار در انجام کارها یکی از ش��روط موفقیت است. پشتکار در نهایت شما را به 

همه چیز می رساند.
10 - اس�تفاده طوالنی از تلویزی�ون، کامپیوتر و فضاه�ای مجازی موجب 

فرسودگی و آسیب روانی می شود
بخش قابل توجهی از زندگی انسان امروز صرف تماشای تلویزیون و ارتباط با اینترنت 
می شود. این سبک زندگی اگرچه دستاوردهای مثبتی نیز دارد ولی درصورت استفاده 
نامناسب مضرات خاص خود را دارد. متاسفانه این روزها، مطالعه کتاب، استفاده از 
منابع مطالعاتی صحیح و ورزش کردن کمی رنگ باخته است. بیایید دوباره اولویت 

هایمان را تعریف کنیم.
11 - شکست را بپذیرید

هریک از ما یک یا چندبار در مسیر هدف هایمان شکست خورده ایم. شکست ،معلمان 
بزرگی در زندگی هس��تند و اشتباهاتمان را به ما نش��ان می دهند و عملکردمان را 
تصحیح می کنند. توماس ادیسون نگرش بسیار خوبی نسبت به شکست داشت، او 
می گفت: من شکست نخورده ام بلکه ده هزار راه متفاوت پیدا کرده ام که موثر واقع 

نمی شود.
12 - از اشتباهات دیگران بیاموزید

ضرب المثلی می گوید: » عاقل آن است که از اشتباهات خود بیاموزد و عاقل تر کسی 
است که از اشتباهات دیگران نیز می آموزد «. بنابراین همواره و در هر شرایطی آماده 

و پذیرای یادگرفتن باشید.
13 - به دیگران محبت و عشق بورزید

زندگی کوتاه است بنابراین از اینکه به دیگران بگویید دوستشان دارید، هراسی نداشته 
باشید. در ارایه و دریافت عشق سخاوتمند باشید. دوست بدارید و دوست داشته شوید.
14 - همواره به گونه ای زندگی کنید که خودتان به وجود خود افتخار کنید

سعی کنید در هر سمتی که هستید بهترینی باشید که می توانید، بهترین همسر، 
بهترین والد، دوست، رییس، کارمند، دانش��جو و بدین طریق از دنیا، جهان بهتری 

بسازید.
 و در نهایت به خاطر بس��پارید که در مدرس��ه درس��ی را می آموزید، سپس آزمون

 می دهید، در حالی که در زندگی ابتدا در آزمون شرکت می کنید و سپس درس را 
می آموزید، آزمون های زندگی را جدی بگیرید.

15 - راستی چه کسی مقصر است؟
آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که دائما انگشت اشاره خود را به سمت دیگران 
نش��انه گرفته اید و همه کس و همه چیز را مس��بب مش��کالت خود می دانید؟ آیا 
استادتان باعث شده در امتحان نمره کم بگیرید؟ آیا دوستان ناباب باعث مشکالت 
فعلی شما شده اند؟ آیا والدین تان در تربیت شما ضعیف عمل کرده اند؟ راستی چرا 
عادت کرده ایم دائما دیگران را سرزنش کنیم و آنها را عامل مشکالت خود بدانیم؟ 
چرا سهم خودمان را در بروز مشکالت نادیده می گیریم؟ دالیل زیادی وجود دارد که 
ما دوست داریم از سهم خودمان بکاهیم یا حتی نادیده اش بگیریم. در شماره های 

بعد به چند دلیل عمده اشاره خواهیم کرد.
با ما همراه باشید....

کوچکترین تغییراِت شرایط جوی موجب بروز تغییراتی در بدن ما می شود. البته 
دانشمندان هنوز راه طوالنی برای اثبات این روابط در پیش دارند، اما شواهدی که 
تاکنون به دست آمده ما را کنجکاوتر می کند. اگر بخواهیم کمی جانب احتیاط را 
نگیریم، می توانیم بگوییم که هر چیزی از احتمال س��کته قلبی گرفته تا جنسیت 
جنین به نوعی با پیش بینی های هواشناسی در ارتباط است. همان طور که گفتیم 
ارتباط شرایط جوی با تغییرات جسمانِی ما راه طوالنی برای اثبات شدن از نظر علمی 

در پیش دارد، اما برخی از موارد زیاد شنیده شده است.
 هنوز از نظر علمی مشخص نیست که آیا نم و رطوبت درد را بیشتر می کند یا خیر

 1-  باران موجب روماتیسم می شود... شاید!
از قدیم گفته ش��ده که هوای مرطوب و دارای وزش باد مفاصل را ملتهب می کند، 
اما مدارک خاصی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. در سال 2011 مطالعه ای انجام 
شد که 9 پژوهش قبلی خود را بررسی کرده بود. نتیجه آن مطالعه این بود که آب 
و هوا هیچ تاثیر پایداری بر روی عالئم التهاب روماتیسمی ندارد. در حقیقت به نظر 
می رسد تنها رابطه علنی آب و هوا با روماتیسم »جهت گیری تاییدی« باشد. اگر شما 
باور دارید که باران موجب دردهای مفصلی شما است، احتماال این قضیه را در ذهن 
خود می پرورانید که در روزهای بارانی درد بیشتری را احساس می کنید و روزهایی 

که حالتان خوب است را نادیده می گیرید.
پرونده در همین جا بسته نمی شود. برخی از دانشمندان نظر متفاوتی دارند. آن ها 
می گویند عوامل زیادی را باید در نظر گرفت، مانند لباس هایی که بیماران می پوشند 

و یا اینکه خارج خانه هستند یا داخل منزل.
 2- سرما به قلبتان هم نفوذ می کند

پژوهش انجام شده در چین نشان می دهد که مرگ ناشی از حمله قلبی در زمستان 
در مقایسه با بهار و تابستان به 40 درصد می رسد. س��ال ها است بر روی این نکته 
تحقیق شده، اما واقعا کسی دلیلش را نمی داند. هرچند آن پژوهش انجام شده در 
چین دریافت که دمای پایین فشار خون را افزایش می دهد و درنتیجه احتمال حمله 
قلبی نیز افزایش می یابد. کاهش فشار هوا می تواند دستگاه دهلیزی ما را مختل کند

 3- کاهش فشار هوا سردرد عجیبی به همراه دارد
اگر مدام احساس سنگینی می کنید، ش��اید دلیلش این باشد که در تمام لحظه ها 
هزار تن فشار هوا روی سر ما است. اصال شاید همین مسئله عامل سردردهای برخی 
از افراد باشد!مطالعات نش��ان داده که فروش مسکن ها همزمان با کاهش فشار هوا 
افزایش می یابد. یک دلیل می تواند این باشد که کاهش فشار هوا می تواند دستگاه 
دهلیزی ما را مختل کند. دستگاه  دهلیزی به گودی داخل سر اطالق می شود که 

تعادل ما را ممکن می سازد.
 4- خورشید احتمال پسر شدن جنین را بیشتر می کند

شاید فکر کنید که تقسیم جمعیتی جهان دقیقا مساوی است، اما مذکر و مونث بودن 
ما به شرایط جوی وابسته است. برای نمونه، در نیم کره شمالی، احتمال پسر شدِن 
جنین در دوران گرم بیشتر از دوران سرد است. به عبارت بهتر، گرما بیشتر با پسر 
شدن جنین در ارتباط اس��ت. اینکه چگونه این اتفاق رخ می  دهد هنوز در هاله ای 

از ابهام است.
 شاید بتوان گفت که گرما بر تعادل هورمون ها و یا رویه تولید اسپرم ها اثر می گذارد. 
برخی می گویند که این رویه یک مکانیسم تکامل یافته است تا احتمال انتقال ژن ها 
بیشتر شود. در حقیقت اگر شرایط جوی خیلی خوب نباشد، احتمال دختر شدن 
بیشتر اس��ت. بنابراین می توان گفت که بدن ما بر اساس ش��رایط کنونی در مورد 

جنسیت جنین تصمیم می گیرد.

درس هایی برای داشتن زندگی بهتر
)بخش دوم(

آیا شرایط جوی می تواند 
بر بدن تاثیر بگذارد؟

جواب جدول سودوکو  - شماره 1681جدول سودوکو  - شماره 1682

کاریکاتور)کودکان کار(

داستان کوتاه

 )idiom انگلیس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هایی از واژه ها هس��تند ک��ه مجموعا دارای 
درک و معنایی وی��ژه و خاص می باش��ند. مفهوم 
 و معن��ی »اصطالح��ات« رو نمی توان ب��ا ترجمه 
تک تک لغات تشکیل دهنده آنها حدس زد و همین بر زیبایی این بخش 
از زبان خارجی)دراینجا انگلیسی( می افزاید. آنها اغلب استعاری هستند 
و به زبان روح و تنوع می دهند. همین مورد که باوجود ترجمه تک تک 
لغات نمی توان به یک ترجمه کلی برای آن اصطالح رسید، خود دلیلی 

بر زیبایی idiom می باشد.

An idiom is a phrase or a fixed expression 
that has a figurative, or sometimes literal 
meaning. An idiom figurative meaning is 
different from the literal meaning. There 
are thousands of idioms and they occur 
frequently in all languages.

آموزش شهروندی ) سرقت از کودکان(زنگ زبان

اصطالحاتی که مربوط به اعضای بدن هستند
)سری ششم(:

 Nose  »با »بینی
Turn one's nose up at s.th .

برای چیزی تره هم خرد نکردن

Keep one's nose to the grindstone .
پدر خود را در آوردن/ بکش کار کردن

Poke/stick one's nose into s.th .
توی کاری سرک کشیدن

ضرب المثل خر لگدش زده، پاي کره خر مي شکند
 داستان آدم پر زور و قوي 

این مثل در موقعي گفته مي ش��ود که یک 
نفر از طرف آدم پ��ر زور و قوي ت��ر از خود 
ظلمي مي بیند و چون زورش به او نمي رسد 
با اوقات تلخ به خانه مي آی��د و تالفي آن را 
سر زن و بچه اش در مي آورد و بي سبب آنان 

را مي زند و مي آزارد.
 یک مرد دهاتي بود، یک خر داش��ت و یک 
کره خر که هر دو را کنار مزرعه اش بس��ته 
بود. خر به هواي چرا افسارش را پاره مي کند 
و داخ��ل مزرعه مي ش��ود. مرد روس��تایي 

خبر مي ش��ود و مي رود که خرش را بگیرد 
ولي همین که نزدیک خر مي ش��ود خر بنا 
مي کند و به جفتک زدن، یک لگدي هم به 

صاحبش مي زند و فرار مي کند. 
م��رد دهاتي ک��ه از لگ��د خ��ر و گرفتنش 
عاجز مي ش��ود به کره خر حمله مي کند و 
چوبدس��تي اش را مي کش��د و پاي کره خر 

را مي شکند!
یک نفر ک��ه آنج��ا بوده ب��ه م��رد دهاتي 
مي گوید: مرد حسابي! خر لگدت زده، پاي 

کره خر مي شکني!؟« 

جواب معمای 1681 
 هیچ حیوان – چون آن پیامبری که حیوانات را به 
کشتی بردند حضرت نوح بود نه حضرت موسی . . . 
 باز هم پاس��خ هیچ کدام خواهد ب��ود ، زیرا 

خروس ها که تخم نمی گذارند . . . 
 بازمانده ها کسانی هستند که از سانحه جان 
سالم به در بردند بنابراین آن ها را دفن نمی کنند . 

 . .

معمای 1682
 بنده دو عدد سکه به شما می دهم تا حاصل جمع 
آن ها برابر 30 تومان گردد . این قضیه چطور امکان پذیر 

است در صورتی که یکی از آن ها 25 تومانی نباشد ؟ 
 یه آقایی هس��ت که تو باالترین طبقه س��اختمان 
زندگی می کنه . واسه این که هر روز بره سر کارش سوار 
آسانسور میشه و میاد پایین ولی وقتی که بعد از ظهر از سر 
کارش بر می گرده فقط نصف طبقات رو می تونه س��وار 
آسانسور بشه و بقیش رو باید با پله ها بره مگه تو روز های 

بارونی . فک می کنین دلیلش چیه ؟ 

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

ساعت حدود شش صبح در فرودگاه به همراه دو نفر از دوستانم منتظر اعالم پرواز 
بودیم. پسرکی حدوداً هفت ساله جلو آمد و گفت: واکس می خواهی؟

کفشم واکس نیاز نداشت، اما از روی دلسوزی گفتم: »بله«
به چابکی یک جفت دمپایی جلوی پاهایم گذاشت و کفش ها را درآورد. به دقت 
گردگیری کرد، قوطی واکس��ش را با دقت باز کرد، بنده��ای کفش را درآورد تا 
کثیف نشود  و آرام آرام شروع کرد کفش را به واکس آغشتن. آنقدر دقت داشت 
که گویی روی بوم رنگ روغن می مالد. وقتی کفش ها را حسابی واکسی کرد، با 
برس مویی شروع کرد به پرداخت کردن واکس. کفش ها برق افتاد. در آخر هم با 

یک پارچه، حسابی کفش را صیقلی کرد.

گفت: »مطمئن باش که نه جورابت و نه شلوارت واکسی نمی شود.«
در مدتی ک��ه کار می کرد با خودم فکر می کردم که این بچه با این س��ن، در این 
ساعت صبح چقدر تالش می کند! کارش که تمام شد، کفش ها را بند کرد و جلوی 
پای من گذاشت. کفش ها را پوشیدم و بندها را بستم. او هم وسایلش را جمع کرد 

و مودب ایستاد. گفتم: »چقدر تقدیم کنم؟«
گفت: »امروز تو اولین مشتری من هستی، هر چه بدهی، خدا برکت.«

گفتم: »بگو چقدر؟«
گفت: »تا حاال هیچ وقت به مشتری اول قیمت نگفتم.«

گفتم: »هر چه بدهم قبول است؟«
گفت: »یا علی«

با خودم فکر کردم که او را امتحان کنم. از جیبم یک پانصد تومانی درآوردم و به 
او دادم. شک نداشتم که با دیدن پانصد تومانی اعتراض خواهد کرد و من با این 
حرکت هوشمندانه به او درسی خواهم داد که دیگر نگوید هر چه دادی قبول. در 
کمال تعجب پول را گرفت و به پیشانی اش زد و توی جیبش گذاشت، تشکر کرد 
و کیفش را برداشت که برود. س��ریع اسکناسی ده هزار تومانی از جیب درآوردم 
که به او بدهم. گردن افراشته اش را به سمت باال برگرداند و نگاهی به من انداخت 

و گفت: »من گفتم هر چه دادی قبول.«
گفتم: »بله می دانم، می خواستم امتحانت کنم!«

نگاهی بزرگوارانه به من انداخت، زیر سنگینی نگاه نافذش له شدم.
گفت: »تو؟ تو می خواهی مرا امتحان کنی؟«

 واژه »تو« را چن��ان محکم بکار برد که از درون خرد ش��دم. رویش را برگرداند و 
رفت.

هر چه اصرار کردم قبول نکرد که بیشتر بگیرد. باالخره با وساطت دوستانم و با 
تقاضای آنان قبول کرد اما با اکراه. وقتی که می رفت از پش��ت سر شبیه مردی 
بود با قامتی افراشته، دستانی ورزیده، شانه هایی فراخ، گام هایی استوار و اراده ای 
مستحکم. مردی که معنای س��خاوت و بزرگواری را در عمل به من می آموخت. 
جلوی دوس��تانم خجالت کش��یده بودم، جلوی آن مرد کوچک، جلوی خودم، 

جلوی خدا.

روزي شیوانا به همراه مریدانش درجاده اي خارج شهر راه مي سپردند. ناگهان 
شیوانا متوقف شد و از شاگردان عذر خواست و به کنار جاده دوید.

سپس شاخه محکم و قطوري را از روي زمین برداش��ت و آن را پوست کند و با 
آن عصاي محکمي ساخت. سپس به جمع مریدان بازگشت و به راه رفتن خود 

ادامه داد.
ساعتي بعد آنها به دخترکی معلول رس��یدند که عصایي نداشت و خودش را با 
زحمت روي زمین مي کش��ید. شیوانا عصاي دست س��اخته اش را به دخترک 

معلول داد و دختر توانست به کمک عصا راحت تر گام بردارد.
مریدان وقتي این صحنه را دیدند با توجه به س��ابقه اي که از ش��یوانا داشتند 
در مقابل او خودش��ان را روي زمین انداختند و از این حرکت ش��یوانا به عنوان 
 کرامت یاد کردند و از او به عنوان یک آینده بین و پیش��گو درخواس��ت برکت 

کردند.
شیوانا با خشم بر سرشان فریادزد : برخیزید! ساده اندیشان! اگر شما هم چشم 
سرتان را باز مي کردید و به جاي ولگردي در عالم هپروت به سطح جاده خیره 
مي شدید مي توانستنید رد پاي لنگ یک معلول را درسطح خاکي جاده ببینید

تفاوت من با شما این است که من فقط حواسم را جمع دنیاي طبیعي مي کنم 

و از آن درس مي گیرم . اما ش��ما غافل از عظمت و ش��کوه و واقعیت طبیعت به 
ماوراءالطبیعه توجه دارید و از دیدن بدیهي ترین پیام ها در سطح جاده زندگي 

خود را محروم ساخته اید.
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عوامل زمینه ساز اصلی: 
 رها کردن کودکان در معابرو اماکن عمومی بدون نظارت 

 آویختن زیورآالت به کودکان .
 قرار دادن اسباب بازی های گران قیمت و موبایل در اختیار کودکان .

عدم آموزش کودکان برای مراقبت از خ��ود و پرهیز از صحبت و همراهی با 
افراد غریبه .

از آویختن زیورآالت قیمتی به کودکان خودداری کنید. 
لوازم بازی گران قیم��ت کودکان را فقط در نقاط حفاظت ش��ده و تحت نظارت 
خودتان به آن ها بدهید. فقط در صورت نیاز موبایل در اختیار کودکان قرار دهید. 

 از دادن موبایل های گران قیمت به کودکان خودداری کنید. 
 به کودکان بیاموزید که موبایل های خود را درمعرض دید نگذارند. 

کودکان خود را بدون نظارت رها نکنید 
 در کوچه، معابر عمومی، بوستانها و اماکن عمومی و مذهبی مراقب فرزندان 

خود باشید. 
 در مجالس جشن یا سوگواری با اتکا به آش��نا بودن حاضرین، از نظارت بر 

کودکان غافل نشوید. 
 بر کودکان در حال بازی در اماکن عمومی و بوستان ها، نظارت کامل داشته 

باشید.
به کودکان بیاموزید که در اماکن عمومی از مقابل چشم شما دور نشوند. 

 برای بازی باسایر کودکان بیش از حد ازشما دور نشوند. 
 اگر بخواهند در مکانی غیر از جایی که ش��ما برایشان تعیین کرده اید بازی 

کنند شما را مطلع نمایند. 
به کودکان خود بیاموزید که به افراد غریبه، حتی کودکان اعتماد نکنند. 

 هیچ گونه خوراکی از افراد غریبه قبول نکنند. 
 به بهانه های گوناگون، مثل خرید بستنی یا غیره به دنبال افراد غریبه نروند. 
 هنگام رفتن به مهد کودک یا مدرسه یا موقع برگشت، فقط سوار سرویس 
خودش��وند و درصورتی که راننده تغییر کرده اس��ت،والدین یا مسووالن مهد یا 

مدرسه را در جریان بگذارند. 
کودکان کم سن خود را برای خرید به مغازه نفرستید. 

همیشه نشانی و مشخصات دقیق خود و یکی از آش��نایان مورد اطمینان تان را 
داخل جیب کودکان خردسال قرار دهیدیا به گردن شان بیاویزید. 

پسرک واکسی

ماورا؛ یا دقت در دنیای واقعی
شیوانا
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اخبار کوتاه

یکی از متهمان قتل پسر 21 ساله، زمانی که تصمیم گرفت تلفن همراه مقتول را 
بفروشد، نمی دانست این کار او، راز قتل را پس از سه سال فاش می کند.

سه سال قبل، پسر 21 ساله اهل تربت حیدریه پس از خروج از خانه به طرز مرموزی 
ناپدید شد.

ماموران در همان زمان پیگیری پرونده را در دس��تور کار خود قرار دادند، اما هیچ 
 سرنخی از سرنوشت او به دس��ت نیامد. حدود سه س��ال از ماجرای مفقود شدن 
پسر جوان می گذش��ت تا این که هفته گذش��ته ماموران با بررسی دوباره پرونده 

دریافتند گوشی تلفن همراه پسر جوان فعال شده است.
کارآگاهان با رد زنی فرکانس های تلفن همراه متوجه ش��دند گوش��ی در اختیار 
دختر جوانی است. دختر جوان شناسایی و برای تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل 
 شد که در جلسات بازجویی با اظهار بی اطالعی از سرنوشت پسر 21 ساله گفت: 
 من از هیچ چی��ز خبر ن��دارم. این تلفن هم��راه را پ��درم به تازگ��ی از مردی در 

تربت حیدریه برایم خریده است.
ماموران با شنیدن اظهارات دختر جوان و پدرش، تحقیقات خود را برای شناسایی 
فروش��نده تلفن همراه آغ��از کردند و با بررس��ی های دقیق و چه��ره نگاری مرد 

فروشنده، او را شناسایی و دستگیر کردند.
متهم 41 ساله در ابتدا منکر هرگونه اطالعی از ماجرا شد، اما در ادامه لب به اعتراف 
 گش��ود و گفت: حدود س��ه س��ال قبل، برادرم همراه یکی از دوستانش و صاحب 
تلفن همراه برای کشیدن مواد مخدر به یکی از خرابه های شهر رفتند. در آنجا این 
سه نفر با هم درگیر شدند و در این درگیری، برادرم و دوستش که بسیار عصبانی 
بودند، پسر 21 ساله را کشتند. بعد از کشتن پسر جوان، آنها با من تماس گرفتند و 
ماجرا را برای من توضیح دادند. من از دستگیری توسط پلیس و آبروریزی در محله 
و فامیل می ترسیدم، به همین خاطر با کمک برادرم و دوستش، جسد پسر جوان 

را سوزاندیم.
سرهنگ ابوالقاس��م حیدری مقدم، فرمانده انتظامی شهرس��تان تربت حیدریه 
در این باره به جام جم گفت: یک��ی از متهمان به اتهام س��رقت زندانی بود که در 
زندان شناسایی ش��د. متهم دیگر نیز که کارتن خواب شده، در خیابان شناسایی 

و دستگیر شد.

راز قتل پسر جوان پس از سه سال 

فرمانده انتظامي استان اصفهان از دس��تگیري اعضاي باندي که ملکي به ارزش 4۰ میلیارد 
ریال را بدون اطالع مالک آن با جعل اسناد و مدارك به نام خود انتقال داده بودند، خبر داد.

به گزارش ق��دس آنالین از اصفهان، س��ردار عبدالرض��ا آقاخاني، با بیان ای��ن مطلب اظهار 

 داش��ت: کارآگاهان پلیس آگاهي این فرماندهي در پي اطالع از اینکه اعضاي باندي با جعل 
مبایعه نامه و چانه زني افراد دیگر به جاي مالک و تهیه اسناد هویتي جعلي و طرح دعواي صوري 
در ش��وراي حل اختالف اقدام به انتقال مالکیت امالك گران قیمت و فروش آنها مي کنند، 

موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
 وي افزود: در تحقیقات گس��ترده اي که در این زمینه انجام گرفت مش��خص ش��د متهمان 
در یک مورد ضمن سند سازي و جعل اسناد هویتي و تش��کیل پرونده صوري الزام به انتقال 
 سند و چانه زني افراد جاعل به عنوان مالک ملک در شوراي حل اختالف موفق شدند، ملکي 
گران قیمت به ارزش 4۰ میلی��ارد ریال را به نام خود انتقال دهند. این مقام مس��وول عنوان 
داشت: در این زمینه ابتدا مال باختگان که خود از چنین انتقالي اطالع نداشتند شناسایي و 
سپس با هماهنگي هاي صورت گرفته با مسووالن سازمان ثبت اسناد و امالك اصفهان دو نفر 
 از اعضاي این باند شناسایي و دستگیر شدند. سردار آقاخاني با بیان اینکه متهمان در تحقیقات 
صورت گرفته به بزه انتس��ابي اقرار کردند عنوان داشت: در بازرسي مخفیگاه متهمان تمامي 
اسناد و مدارك جعلي مربوط به امالك گران قیمت کشف شد.این مقام انتظامي خاطر نشان 
 کرد: با اعترافات صریح متهمان دستگیر شده چهار نفر دیگر از همدستان آنان نیز شناسایي و 
در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر شدند. فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان کشف این پرونده 
 را یک��ي از مهم ترین اقدام��ات پیش هنگام کارآگاه��ان پلیس آگاهي اس��تان عنوان کرد و 
اظهار داشت: کشف این پرونده از آن جهت که پیش از اطالع و شکایت شاکیان انجام گرفته 
 است بس��یار قابل اهمیت بوده و نش��ان از رصد قوي و باالي کارآگاهان پلیس آگاهي استان 
بر روي جرایم دارد. این مقام انتظامي بیان داش��ت: با بسته شدن این پرونده تمامي متهمان 

دستگیر شده، جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شدند.

اخبار

معاون حج و زیارت با اعالم اینکه پس از سه روز تالش شبانه روزي گروه تجسس 
 براي یافتن س��ه زائر ایراني مفقود شده در حادثه مکه، نس��بت به مرگ آن ها 
 ب��ه یقی��ن رس��یدیم، اف��زود: اجس��ادحداکثر ت��ا ف��ردا ب��ه ای��ران منتقل 

مي شوند.
حمید محمدي اع��الم ک��رد: پ��س از تحقیقات بس��یار به ای��ن جمع بندي 
رس��یدیم آن ها یقینا جزو جان باختگان حادث��ه مکه هس��تند؛ بنابراین آمار 
 کشته شدگان ایراني به 11 نفر رسید. او درباره یافتن اجساد این زائران زن گفت: 
با توجه به آسیب دیدگي فراوان برخي اجساد، کار شناسایي جسد سه زائر زن 

ایراني همچنان ادامه دارد.
 تحويل اجساد زائران به ايران

معاون حج و زیارت با اعالم اینکه اجساد شناسایي شده زائران ایراني سه شنبه به 
مسووالن سازمان حج و زیارت در عربستان تحویل داده شده، افزود: از میان 11 
زائر ایراني جان باخته در حادثه مرگبار مکه، جسد 8تن به طور کامل شناسایي 
شده که مراحل قانوني براي تحویل گرفتن آن ها در حال انجام است. محمدي 
 ادام��ه داد: برنامه ریزي کرده ایم ک��ه حداکثر همزمان با آخرین پ��رواز ایراني، 
 این اجساد به کشور بازگردانده شوند و ش��رایط براي همراهي بازماندگان شان 
در صورت لزوم نیز فراهم شده است. وي درباره تعداد اجساد ایراني که قرار است 
در عربستان دفن شوند با توجه به آغاز خاکسپاري جان باختگان حادثه مکه گفت:  
تازمان دریافت خبر، فقط خانواده یکي از آن 11 زائر جان باخته درخواست داده 
 تا خاکسپاري در مکه انجام شود، اما اجس��اد دیگر طبق نظر خانواده هاي شان 

به کشور بازگردانده خواهد شد.

11 ايرانی کشته شدند؛

 اجساد ايرانی حادثه مکه 
فردا به ايران منتقل می شوند

دستگيري باند كالهبرداران ۴۰ ميلياردي در اصفهان

مدیرکل دفت��ر بازرس��ی وزارت بهداش��ت، در واکنش به 
مرگ دختر دانش��جو بر اثر تزری��ق داروی تقلبی در یکی 
از بیمارس��تان های تهران، تاکید ک��رد: هنوز تقلبی بودن 
 این دارو ثابت نش��ده اس��ت. به گزارش خبرگ��زاری مهر، 
دکتر س��ید س��جاد رضوی در خصوص خبر ف��وت دختر 
 دانشجو در یکی از بیمارس��تان های تهران به علت تزریق 
داروی ب کمپلکس گفت: علت فوت بیمار در پزشکی قانونی 
در حال بررسی است و تاکنون هیچ گونه مدرك مثبتی دال 
بر تقلبی ب��ودن دارو پیدا نکرده ای��م. وی افزود: به محض 
ش��نیدن این خبر از طرف وزارت بهداش��ت و بازرسی این 
وزارتخانه از کلینیکی که تزریق انجام شده و بیمارستانی 
 که بیمار بع��د از آن به آنج��ا مراجعه کرده و نیز دانش��گاه 
علوم پزش��کی ایران که این بیمارس��تان تحت پوشش آن 
است، پیگیری های الزم انجام ش��د. رضوی با بیان اینکه 
 دارو از مجاری قانونی تهیه ش��ده بود، افزود : هیچ ادله ای 
بر تقلبی بودن دارو وجود ندارد؛ حتی با خانواده بیمار متوفی 
 هم که تماس گرفته شد هیچگونه بحثی بر تقلبی بودن دارو 
بیان نکردند. وی با بی��ان اینکه در م��ورد اخیر هیچگونه 
سندی دال بر تقلبی بودن داروی تجویز شده وجود ندارد، 
 گفت: بازرسی وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دانشگاه 

علوم پزش��کی ایران در حال پیگیری این موضوع هستند؛  
ولی علت دیگ��ری از جمله بیماری ویروس��ی، مننژیت یا 
بیماری هایی که در این فصول ش��ایع هس��تند برای فوت 
این بیمار مطرح است که باید همگی بررسی شود. مشاور 
 وزیر بهداش��ت گفت: اگر دارو هم مش��کل داش��ته باشد 
قابل پیگیری است؛ چرا که تمام داروهای کشور از مراجع 
قانونی تهیه می شود و شناسنامه دار اس��ت و اگر خارج از 
شناسنامه باشد کامال از طریق پوکه مشخص می شود که 

این قاچاق است و قابل اثبات.
رضوی با تاکید بر شایع بودن مصرف داروی ب کمپلکس و 
اینکه نباید برای مردم نگرانی ایجاد شود افزود: از این بابت 
 از صدا و س��یما به خاطر پیگیری موضوع ممنون هس��تم؛ 

چرا که مصرف این دارو بسیار شایع است.
وی با بیان اینکه سیستم دارویی کشور یکی از ایمن ترین 
 سیس��تم های دارویی در منطقه به ش��مار می رود گفت: 
ما در پی احقاق حق مردم به وزارت ارشاد و مراجع قانونی 
 از این خبرگزاری و س��ایت ش��کایت کرده ای��م و آنها باید 
در وهله نخس��ت صحبت های ما را به ط��ور کامل چاپ و 
منتش��ر کنند. مدیرکل دفتر بازرس��ی وزارت بهداشت در 
تشریح روند درمانی دختر دانشجو گفت: بیمار جای دیگری 

غیر از بیمارس��تان تزریق خود را انجام داده و در س��اعت 
بعد مشکالت تنفسی پیدا کرده بود و وقتی به بیمارستان 
مراجعه می کند ، اقداماتی برای او انجام می دهند که آن 
هم باید بررسی شود. وی افزود: به هر حال پیگیری های 
اولیه ما نشان می دهد بیمارستان پیشنهاد بستری شدن 
به دختر دانشجو می دهد؛ اما به دالیلی بستری نمی شود و 
نصف شب با حال عمومی بد مراجعه می کند و بیمارستان 
 نیز بیمار را س��ریع به آی س��ی یو منتقل می کند. رضوی 
با بیان اینکه قبل از حصول نتیجه نهایی اس��م بیمارستان 
 و منطق��ه را نخواهیم آورد، گفت: وزارت بهداش��ت پس از 
 بررس��ی های��ی ک��ه انج��ام خواه��د داد نتیج��ه را ب��ه 
قوه قضائیه اعالم می کند تا در صورت تایید قصور با متخلف 
 ی��ا متخلفان برخ��ورد جدی ص��ورت گی��رد و در این کار 
قوه قضائیه با کس��ی ش��وخی ندارد. وی با بیان اینکه اگر 
 مش��خص ش��ود دارو تقلبی یا قاچ��اق بوده ب��ه صراحت 
به م��ردم اع��الم خواهیم ک��رد، گف��ت: مش��خصا درباره 
 داروی ب کمپلکس س��ازمان غذا و دارو وارد عمل شده و 
در حال بررس��ی تقلبی بودن یا نبودن آن اس��ت؛ اما سیر 
 بیم��اری و وضعیت متوفی نش��ان م��ی دهد ک��ه داروی 
ب کمپلکس نمی تواند باعث مرگ بیمار شود؛ چرا که اگر 
دارو همان لحظه شوك آنفالکس��ی بدهد همان جا یا نیم 
ساعت یا حداکثر یک ساعت بعد شوك صورت می گیرد و 
 اگر دارو تقلبی باشد اصال اثر نمی کند یا در محل تزریق دارو 
 آبس��ه ای به وجود م��ی آی��د. رضوی ب��ا بی��ان اینکه ما 
هیچ موردی را رد نمی کنیم افزود: بحث تقلبی بودن دارو 

یکی از آخرین و ضعیف ترین دالیل مرگ بیمار است.

ماجرای داروی تقلبی ؛ 

واکنش وزارت بهداشت به مرگ دختر دانشجو

  قاض��ی اداره تعزیرات حکومتی شهرس��تان دلیجان از ضبط و معدوم ش��دن 
 بی��ش از ۵۰۰ کیلوگ��رم انواع گوش��ت فاقد هویت و وس��ایل غیر بهداش��تی 

ساخت پیتزا در بازرسی از پنج رستوران در دلیجان خبر داد.
س��جاد س��عیدی گفت: در چند روز گذشته طی گشت مش��ترك نمایندگان 
 استانداری، دانش��گاه علوم پزشکی، دامپزش��کی و تعزیرات حکومتی دلیجان 
 از پنج رس��توران در این شهرس��تان بازرس��ی ش��د و بیش از ۵۰۰ کیلوگرم 

گوشت مرغ، ماهی و گوشت قرمز فاقد هویت ضبط و معدوم شد.
وی افزود: در این بازرس��ی ها همچنین 2۶۰ بط��ری آب معدنی که به صورت 
دستی پر شده بودند و وس��ایل غیربهداشتی س��اخت پیتزا نیز ضبط شد و از 
 تعدادی مواد غذای��ی برای آزمایش س��المت نمونه برداری ش��د که کاالهای 
نمونه برداری شده تا زمان اعالم نتیجه آزمایش سالمت، در محل توقیف شدند.

 قاضی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دلیجان خاطرنشان کرد: این نظارت 
به طور مستمر و هفتگی در شهرستان دلیجان انجام خواهد شد و درصورت تکرار 

تخلف از فعالیت واحدهای متخلف جلوگیری می شود.

بیش از نیم تن گوشت
 در دلیجان معدوم شد

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ وقت دادرسی 
خوانده  الزام  خواسته  به  دادخواستی  نجف آبادی  اکبر  خواهان   94-197 شماره:   6/416
مطالبه به طرفیت خوانده امید مرادی به شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 94/7/8 
ساعت 3/15 تعیین گردیده است. علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی 
معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک بار در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار 
می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف 

2760 مدیر شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد
ابالغ وقت دادرسی 

خوانده  الزام  خواسته  به  دادخواستی  نجف آبادی  اکبر  خواهان   94-196 شماره:   6/415
مطالبه به طرفیت خوانده امید مرادی به شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 94/7/8 
ساعت 3 تعیین گردیده است. علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی 
معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک بار در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار 
می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف 

2759 مدیر شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد
ابالغ

6/299 شماره ابالغنامه: 9410100351105639 شماره پرونده: 9309980351100105 
شماره بایگانی شعبه: 930123 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: نصرت –عزت کرمی مجهول 
المکان مدارک پیوست: در خصوص تجدید نظرخواهی بانک مهر اقتصاد به طرفیت شما 
نسبت به دادنامه شماره 517-94 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 
روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده 
با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. م الف17272 شعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
ابالغ

6/298 شماره ابالغنامه: 9410100351105643 شماره پرونده: 9309980351100250 
شماره بایگانی شعبه: 930299 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 1- عباس دادجو  2- احمد 
اعظم مجهول المکان مدارک پیوست: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای محمد سعید 
دوامی بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 525-94 صادره از این شعبه به پیوست نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 
346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید 
ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. 
واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. م الف 17270 شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
دادنامه

6/375 شماره دادنامه: 9409973630100505 شماره پرونده: 9409983630100053  
نشانی  به  فرزند جالل  ارانی  افضلی  بیگم  طیبه  خانم  خواهان:  بایگانی: 940077  شماره 
شهرستان تیران و کرون رضوانشهر منطقه 3 خ طالقانی بن بست شهید ابراهیم شجاعی 
به  طالق  خواسته:  المکان  مجهول  سهراب  فرزند  سعیدی  مجنون  آقای  خوانده:   .50 پ 
درخواست زوجه. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
با اعالم و با استعانت از ذات باریتعالی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 

دادگاه: در خصوص دادخواست خانم طیبه بیگم افضلی ارانی فرزند جالل به طرفیت آقای 
مجنون سعیدی فرزند سهراب به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت 
اجرای صیغه طالق به لحاظ عسر و حرج )ترک منزل از سوی زوج و عدم پرداخت نفقه( و 
محقق شروط ضمن عقد نکاح بندهای 1 و 11 دادگاه با بررسی محتویات پرونده مالحظه 
به  عقد  کلیه شروط ضمن  که  ازدواج  رسمی  رونوشت مصدق سند  تقدیمی،  دادخواست 
امضاء زوجین رسیده و بااحراز رابطه زوجیت و نظر به اینکه تالش دادگاه و داوران و شورای 
حل اختالف برای انصراف زوجه از طالق موثر واقع نشده و با توجه به تحقیقات به عمل 
آمده توسط دادگاه که حکایت از ترک منزل توسط زوج ازهمان ابتدای ازدواج و بالغ بر 15 
سال دارد که موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم نموده است. لذا مستنداً به مواد 1119 
و 1130 و 1135 و 1139 و 1144 و 1146 و 1150 و 1151 قانون مدنی و ماده واحده 
قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و آئین نامه اجرائی تبصره 1 و با رعایت قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش 
مصوب 11/ آبان 1376 دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه 
طالق می نماید تا زوجه به استناد وکالت اعطایی ضمن عقد نکاح با حضور در یکی ازدفاتر 
رسمی طالق وفق مقررات شرعی و قانونی نسبت به اجرای صیغه طالق از طرف زوج مطلقه 
نمودن خود اقدام نماید نوع طالق با عنایت به بذل یک سکه از مهریه بائن بوده و احراز سایر 
شرایط صحت اجرای صیغه طالق از جمله ی موارد مندرج در مواد 1134 لغایت 1141 
قانون مدنی با مجری محترم صیغه طالق است در خصوص مهریه ونفقه و اجرت المثل ایام 
زوجیت فعال زوجه ادعایی ندارد و جداگانه اقدام خواهد نمود و در مورد فرزندان مشترک 
نظر به بلوغ طفل اقدامی متصور نیست در ضمن زوجه طبق نظریه شماره 717/م/2/16 
مورخ 94/5/27 پزشکی قانونی باردار نمی باشد مدت اعتبار این گواهی از تاریخ قطعیت رای 
3 ماه می باشد اینرای غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این محکمه 
و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان ووفق مقررات 
قابل فرجام می باشد. م الف 213 رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان تیران وکرون 

ابالغ وقت رسیدگی 
6/374 شماره ابالغیه: 9410103640703764 شماره پرونده: 9409983640700058 
شماره بایگانی شعبه:940059  خواهان/شاکی صفرعلی رضائی فر دادخواستی به طرفیت 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  وجه  مطالبه  خواسته  به  دهقی  صادقی  شیدا  خوانده/متهم 
شهرستان زرین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
ثبت  به کالسه 9409983640700058  و  ارجاع  زرین شهر  واقع در  لنجان)زرین شهر( 
به علت  تعیین شده است  گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/11/26 و ساعت 11:00 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:693 شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان لنجان )زرین شهر(
ابالغ اخطاریه ماده101 

 8900121/2 پرونده:  بایگانی  شماره   8900400200400058/1 پرونده:  شماره   6/358
پرونده   101 ماده  اخطاریه  ابالغ  آگهی   139405102004002222 ابالغیه:  شماره 
برابر  که  اصفهان  رایانه  فرانیک  شرکت  پرونده  بدهکار  به  بدینوسیله  کالسه:8900121 
گزارش مامور مربوطه نشانی: اصفهان – چهارراه آپادانا – خیابان سپهساالر مورد شناسایی 
مورد  اصفهان(  ملی )شعبه  بانک  بستانکار  تقاضای  ابالغ می گردد که طبق  نگردیده  واقع 
وثیقه ششدانگ پالک ثبتی به شماره 4859/256 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان موضوع 
سند رهنی شماره 148921-87/03/21 تنظیمی دفتر خانه شماره 15 اصفهان متعلق به 
قرار گرفته است طبق  بانک در رهن  فرزانه وشاره که در مقابل طلب آن  آقای غالمعلی 
ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ 4/092/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا 
برابر ماده 101 آیین نامه اجرایی بدینوسیله به شما اخطار می شود ظرف مدت 5 روز از 
تاریخ درج آگهی باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب 
صورتیکه  در  دارید  تسلیم  اجرا  اداره  به  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  یک  مبلغ  به  مجدد 
آگهی خواهد شد.  قیمت  همان  به  و  قطعی  ارزیابی  نرسید  اعتراض  فوق  مقرر  ترتیب  به 

م الف:16945 افسانه اسدی اورگانی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

حصر وراثت
دادخواست  شرح  به   51220 شماره  شناسنامه  دارای  طهماسبی  هوشنگ  آقای   6/381
توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسۀ 534/94 
تاریخ  داده که شادروان محمدامین طهماسبی عسیوند بشناسنامه 5-177539-127 در 
1394/5/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- هوشنگ طهماسبی عسیوند ش.ش 51220 )پدر متوفی( 2- ایران طهماسبی 
با  اینک  نامبردگان ورثه دیگری ندارد.  عسیوند ش.ش 738 )مادر متوفی( متوفی به جز 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  نماید  می 
نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2662 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

6/382 آقای قربانعلی خدادادئی دارای شناسنامه شماره 163 به شرح دادخواست به کالسۀ 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   532/94
خود  دائمی  اقامتگاه   1394/5/14 تاریخ  در    3669 بشناسنامه  خدادادئی  داود  شادروان 
خدادادئی  قربانعلی  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
ش.ش 163 )پدر متوفی( 2- طیبه نوروزی آبگرمی ش.ش 45 )مادر متوفی( متوفی به جز 
نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه 
نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف:2663 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

6/383 آقای داود موگوئی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسۀ 536/94 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1394/5/14 تاریخ  در   113-0177531 بشناسنامه  موگوئی 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- داود موگوئی ش.ش 5 )پدر 
متوفی( 2- کوثر طالبی ش.ش 507 )مادر متوفی( متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:2695 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

6/384 آقای محمدعلی فاضلی دارای شناسنامه شماره 556 به شرح دادخواست به کالسۀ 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   537/94
شادروان عصمت خادمی نجف آبادی بشناسنامه 53  در تاریخ 1394/3/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فاطمه بیگم فاضل 
نجف آبادی ش.ش 705، 2- زهره فاضلی نجف آبادی ش.ش 812، 3- عباسعلی فاضلی 
محمدعلی   -5 آبادی ش.ش 429،  نجف  فاضلی  4- حسنعلی  آبادی ش.ش 451،  نجف 
نامبردگان ورثه دیگری  فاضلی نجف آبادی ش.ش 556 )فرزندان متوفی(. متوفی به جز 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:2692 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد
مزایده 

6/385 شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 
930292ش9 در روز سه شنبه مورخ 1394/07/14 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل این 
اجرا )اتاق030-ط همکف داگستری شهید نیکبخت( جهت فروش یکدستگاه ب.ام.و تیپ 
330 آی مدل 2009 رنگ سرمه ای – بنزین سوز – دارای موتور شماره 77824280 و 
شاسی شماره wbavhoi069a063067 به شماره انتظامی )334د58-ایران66( که اکنون 
در پارکینگ شهرداری جنب دادگستری کل خیابان شهید نیکبخت می باشد. موتور آن 
خاموش – فاقد بیمه نامه شخص ثالث – وضعیت نسبتا خوب – دارای الستیکهای آجدار 
)70%( رنگ بدنه نسبتا سالم – باطری خراب – شیشه عقب معیوب برگزار نماید. خودرو 

توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/020/000/000 ریال )یکصد و دو میلیون 
تومان( ارزیابی شده است. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده قادر به بازدید از 
خودرو در پارکینگ مذکور خواهند بود تا با تودیع نقدی 10% قیمت پایه در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی 
تعهدی  انتقال خودرو  در خصوص  اجرا  این  است ضمنا  عهده خریدار  بر  انتقال  و  نقل  و 
الف:17663  باشد. م  اکبر می  باقری طادی فرزند  نام خانم سمیه  به  ندارد. خودرو رسما 

محمدخضری – مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری 
احضار 

6/386 شماره ابالغیه: 9410100353203125 شماره پرونده: 9209980358001363 
آقای  علیه  محمدی شکایتی  آقای حسین  اینکه  به  نظر  بایگانی شعبه: 930371  شماره 
مجتبی میرزاخانی دستجردی فرزند محمود دایر بر جعل – کالهبرداری – استفاده از سند 
مجعول تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
106 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ.شریعتی حدفاصل 
بیمارستان شریعتی و چهارراه پلیس – ساختمان شماره 2 دادگستری اصفهان ارجاع و به 
کالسه 9209980358001363 و شماره بایگانی 930371ک106 ثبت گردیده که وقت 
المکان  مجهول  علت  به  است.  تعیین شده  ساعت 09:00  و  آن 1394/07/28  رسیدگی 
بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور 
دادگاه   106 شعبه  الف:17693  م  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق 

عمومی جزایی اصفهان  
ابالغ رای 

6/398 شماره دادنامه: 9409970354600725 شماره پرونده: 9309980362001195 
شماره بایگانی شعبه: 940061 شاکی: آقای غالمرضا کریم خواه فرزند محمدجواد به نشانی 
شهرستان اصفهان – چمران – میثم – شقایق4 –ط2 متهم: آقای احمد تیموری وحش به 
نشانی مجهول المکان اتهام: ضرب و جرح عمدی دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات 
پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند قادر متعال و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: اتهام آقای احمد تیموری وحش دایر بر ایراد ضرب 
و جرح عمدی شاکی آقای غالمرضا کریم زاده با توجه به صورتجلسه مامورین و توجه به 
تحقیقات انجام شده و مستندات ضمیمه و دالئل ابرازی و گواهی پزشکی قانونی و سایر 
انتظار کافی در  و  قانونی  ابالغ  اینکه متهم علی رغم  و  قرائن موجود در پرونده  شواهد و 
ننموده است محرز است علیهذا  ارائه  نیز  نیافته و الیحه دفاعیه ای  جلسه دادگاه حضور 
دادگاه نامبرده را در اجرای مواد 559و709و616 قانون مجازات اسالمی به پرداخت میزان 
بیست درصد از پنجاه دینار بعالوه چهاردرصد بعالوه یک و نیم هزارم بابت ارش لقی سه 
دندان در حق شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.م الف:17659 اعظمی رئیس شعبه 120 دادگاه 

کیفری 2 اصفهان 
اخطار اجرایی

تاریخ 94/2/30 شعبه دوم  رای شماره 125  به موجب  6/410 شماره: 1050/93ش.ح2 
شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید فاضل 
فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 185/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 92/10/20 لغایت اجرای حکم و همچنین محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ صد هزار تومان به عنوان نیم عشر دولتی می باشد. مشخصات 
طالی  خ.بهشتی –  با وکالت زهره قیصری به نشانی گلدشت –  محکوم له: عباس مومن 
به  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34  کدپستی 85136-87441.   – مومن 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا 
و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
و  اجرا تسلیم کند  به قسمت  را  دارایی خود  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  نداند، 
اختالف  حل  شورای  حقوقی  دوم  شعبه  نماید.م الف:2655  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر 

شهرستان نجف آباد  



 امام صادق علیه السالم:
هر گاه بنده ف��راوان اس��تغفار کند، نامه 

عملش در حالی باال رود که می درخشد.
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 محققان از کش��ف نوع��ی ماه��ی آفریقایی خبر دادن��د که تا 
پنج سال بدون آب و غذا می خوابد.

نام��ش ک��ه  آفریقای��ی  ری��ه دار   ماه��ی 
 Protopterus annectens است، بدون آب و غذا برای سه 
تا پنج س��ال زنده می ماند و در حالت حیات معلق بسر می برد 
و به اصطالح به رخوت تابس��تانی م��ی رود. هنگامی که آب در 
دسترس باش��د، ماهی از خواب بیدار می شود.در طول حیات 
معلق، حیوان برای یک دوره طوالن��ی، بدون آب و غذا و بدون 
نیاز به دفع ادار و مدفوع، غیرفعال می ش��ود. در حالت رخوت، 
 سرعت ساعت بیولوژیکی کم می شود.تیم تحقیق به سرپرستی 
کونگ یوئ��ن از دانش��گاه ملی س��نگاپور بر روی ای��ن ماهی 
بررسی هایی انجام دادند و به نتایجی دس��ت یافتند.محققان 
دریافتند پدیده تعلیق در میان ماهی های شش دار آفریقایی در 
شرایط خشک و دمای باال اتفاق می افتد و فعالیت های گوناگون 

سلولی را تنظیم می کند.

گروه معماری Baharash یک ویال به شکل برف را در منطقه بیابانی 
امارات متحده عربی طراحی کرده اند که انرژی مورد نیاز خود را به طور 

کامل از خورشید تامین می کند.
  این ویال دارای هر نوع امکاناتی است که شما برای اقامت در تعطیالت 
به آن نیاز دارید. این اس��تراحت گاه، آش��پزخانه ای با امکانات کامل، 
 اتاق نش��یمن و دو س��رویس بهداش��تی دارد و آش��پزخانه بزرگ آن
  دارای باغچه ای با گیاهان مختلف و نش��یمن گاهی ب��رای پذیرایی از

 هشت مهمان است. پنجره های بزرگ آن نیز مکانی دنج برای استراحت 
فراهم کرده و چشم انداز بیرونی آن در هنگام شب، آسمان پر ستاره کویر 
را نمایش می دهد. این پنجره با فشردن یک کلید، خانه را به اقامت گاهی 
خصوصی تبدیل کند.در اتاق نشیمن، پنجره نزدیک به سقف باز و بسته 
شده و می توان نسیم خنکی را احساس کرد. ساختار مرکزی این خانه 
تفریحی، آتشگاهی است که با الهام از بادیه نشینان ساخته شده است.

این خانه تفریحی صحرایی، دوستدار محیط زیست بوده و 100 درصد 
انرژی خود را از نورخورشید تامین کرده که درون باتری ذخیره می شود. 

بنتلی به تازگی نخستین خانه کوهستانی خود را در کیتز بوهل، 
اتریش افتتاح کرده است. این خانه کوهستانی در یکی از منحصر 
به فردترین مکان های رش��ته کوه آلپ و در شمال محل برگزاری 
مس��ابقات اس��کی هاننکام قرار دارد. در کلبه کوهستانی بنتلی 
همواره برخی از جدیدترین خودروهای این ش��رکت در دسترس 
مهمانان خواهن��د بود و امکان انجام فعالی��ت های مختلف مانند 
ماهیگیری، ش��کار، اسب س��واری، اس��کی، تنیس، گلف و اسپا 
ب��رای آنها فراهم اس��ت. طراحان و معم��اران با اله��ام از طراحی 
داخلی خودروه��ای بنتلی مواد و طراحی های مدرن و س��نتی را 
 ترکیب کرده اند. قدمت س��اختمان کلبه کوهس��تانی بنتلی به

 سال 1919 باز می گردد. این مکان در گذشته به عنوان محل اقامت 
جنگلبانان کاربرد داشته و اکنون توسط ریچارد هاوزر که در صنعت 
هتل داری فعال است، اداره می شود. مشتریان می توانند در خانه 

کوهستانی بنتلی طی فصل های زمستان و تابستان اقامت کنند.

بازخوانی روایتی از سفر شاه اس��بق عربستان سعودی به آمریکا، نشان 
می دهد که چگونه س��ردمداران وهابیت تکفیری که زیارت قبور انبیا 
و اولیا را ش��رک قلمداد می کنند، چون به واش��نگتن می روند، آن کاِر 

دیگر می کنند!
 در این تصویر، ملک س��عود برادر ملک سلمان و ش��اه اسبق عربستان 
)ولیعهد وقت عربستان( و هیات همراه، در سفر سال 1947م. به آمریکا 
 و در زیارت! چگونه با خضوع و خش��وع در برابر قبر جورج واش��نگتن

 ایستاده اند و به آن تاج گل اهدا می کنند.این اقدام سردمداران تکفیر و 
تروریسم در حالی صورت گرفت که 22 سال پیش از آن یعنی در سال 
 1925م. و با فتوای مفتیان دربار س��عودی، زیارت گاه های مطهر ائمه

 اهل بیت )ع( و عمو و  همسران پیامبر )ص( و  برخی دیگر از اصحاب آن 
حضرت در بقیع، تخریب شد و تا  امروز هم تروریسم دولتی آل سعود، از 
نزدیک شدن مسلمانان به قبر پیامبر اکرم )ص( و ائمه )ع( و ایستادن در 

برابر آنها، به شدت و با برخورد وقیحانه، جلوگیری می کند .

وقتی بنتلی خانه کوهستانی می سازدطراحی ویالی برفی در بیابان های اماراتماهی ایی که بدون آب و غذا پنج سال می خوابدشاه سعودی در حال زیارت قبر شیطان بزرگ!

آشپزی

همانطور که اکثر ایرانی ها از خوردن کباب ها لذت می برند بیش��تر مردم 
دنیا هم همین حس را دارند.جوجه کباب یک غذای بین المللی اس��ت، نه 
ایرانی. به طوری که مردم هر کشور با خواباندن مرغ در مایه ای مخصوص 
 و کباب کردن تکه های آن روی آتش، جوجه کباب مخصوص خود را تهیه 
 می کنن��د. ام��ا نکته اینجاس��ت ک��ه چه مای��ه ای. مث��ال هن��دی ها به

 تکه های مرغشان ادویه تندی می زنند و آن ها را در تنور کباب می کنند 
به طوری که پس از پخت، جوجه کبابشان رنگی کامال قرمز پیدا می کند.

در این قسمت به نکاتی برای پختن جوجه کباب اشاره می شود.
نکات پخت جوجه کباب:

1. تجربه نشان داده است که افزودن مواد غذایی مانند روغن زیتون، خامه، 
ماست موسیر یا حتی سس مایونز )هر یک به تنهایی( در مایه جوجه کباب، 

طعمی منحصربه فرد ایجاد می کند.
2. بسیاری از افراد برای طعم دادن به تکه های مرغ، پیاز و فلفل دلمه ای را 
خرد می کنند و تکه های گوشت را در آن ها می خوابانند در حالی که بهتر 

است آن ها را رنده کنید تا مزه واقعی شان به خورد گوشت رود.
 3. هرگ��ز ادوی��ه ای مثل زعف��ران را حذف نکنی��د زی��را زدن زعفران به

 جوجه کباب ایرانی یکی از موارد اصلی محسوب می شود.
5. یادتان باشد که بهترین مواد کنار غذاهای جوجه کباب، گوجه فرنگی، 

پیاز و فلفل سبز کباب شده است پس آن ها را از قلم نیندازید.
6. فرام��وش نکنید که جوجه کباب خوش��مزه، جوجه کباب آبدار اس��ت 
نه خش��ک، بنابراین بهتر اس��ت پوس��ت مرغ را جدا نکنید تا با روغن آن، 
 گوشت زیر پوست بپزد و اگر سوخت، پوست که چندان خوردنش توصیه

 نمی شود، بسوزد. در مرحله خوردن نیز پوست را جدا و گوشت کباب شده 
را میل کنید. 

7. برای تهیه جوجه کباب، فقط از سینه مرغ استفاده نکنید بلکه مخلوط 
تمام قسمت های آن را استفاده کنید.

 اتاق خواب یکی از فضاهای مهمی اس��ت ک��ه وجود رن��گ در آن می تواند به 
 زنده تر ش��دن و پویایی آن کمک کند. اما اضافه کردن رنگ به فضاهایی مانند

 اتاق خواب اصول و قواعدی دارد، الزم نیست که برای این که وسیله های داخل 
اتاق خواب را با هم ست و هماهنگ کنید، همه وسیله ها به یک رنگ در بیاورید. 
کافی است تا از اجزا و عناصر داخلی اتاق خواب تان برای این کار استفاده کنید.

1- اتاق خواب های کوچک، تغییرات بزرگ : اگر می خواهید اتاق خواب 
کوچک خود را دس��ت خوش تغییرات بزرگ کنید، به کوسن ها اعتماد کنید. 
وجود دو یا سه کوس��ن با طرح های ش��لوغ و رنگی رنگی می تواند کلی حال 
 اتاق خواب ش��ما را خوب کند و به آن چهره ای نو ببخشد، حتی در کنار آن ها 
می توانید از ی��ک تابلوی زیبا که رنگ ه��ای روی آن با رنگ های کوس��ن ها 

هماهنگ است هم استفاده کنید.
 2- هماهنگی رنگ پرده ه�ا و رو تختی ها در اتاق خ�واب :پرده ها نیز 
 یکی دیگر از عناصر تاثیر گذار بر دکوراسیون داخلی هستند که می توانید روی 
آنها حساب باز کنید. اگر احساس کردید که فضای اتاق خواب تان یکنواخت و 
کسل کننده شده است، فقط کافی است تا لبه های پرده ها و روتختی های خود 
را از نوار های رنگی دوردوزی کنید. آن وقت می توانید شاهد تغییرات چشم گیر 

فضای اتاق خوابتان باشید.  
 3- سقف هایی جذاب با رنگ های گرم در اتاق خواب:گاهی هم باید برای 
حضور رنگ در اتاق خواب از اجزای فضاهای داخلی مثل سقف ها کمک بگیرید. 
س��قف اتاق خواب خود را با رنگی جذاب و گرم مثل نارنجی مایل به قرمز رنگ 

کنید تا شاهد تغییرات چشم گیر اتاق خواب خود باشید.  اگر احساس کردید 
که رنگ کردن سقف ها نمی تواند شما را به خواسته هایتان برساند، می توانید 

از یک عنصر تزیینی دیگر مثل شلف هایی هم رنگ با سقف هم استفاده کنید.

راه حل هایی برای تغییر رنگ اتاق خوابنکاتی برای پختن  جوجه کباب

هنگام تغییر عادات مان از مضر و بد، به سمت عادات سالم و بهتر 
تنها خودمان را در نظر گرفته ایم و اعض��ای خانواده مان را از قلم 
انداخته ایم؟! خب، ما تنها افرادی نیس��تیم ک��ه دچار این حالت 

شده ایم.
بس��یاری از مردم از این موضوع که خانواده شان سعی نمی کنند 
عادات بهتری برگزینند، احساس ناامیدی می کنند. مثال با توجه 
به این که فست فودها میان قش��ر کودک و نوجوان و همین طور 
 پیش��رفت تکنول��وژی، محبوبیت زی��ادی دارند، ممکن اس��ت

 والدین فرزندانی باش��یم که عاش��ق این دس��ته از خوراکی ها و 
ابزارها هستند. 

آن ها فست فودها را به عنوان غذای اصلی مصرف می کنند و وقت 
زیادی را پای کامپیوتر هدر می دهند و احتماال اگر دو فرزند هم 

داشته باشیم.
  عالوه ب��ر دو برابر ش��دن ای��ن دردس��رها، حتما بای��د جلوی 
 زد و خورده��ای آن ها را ه��م بگیریم! گاهی هم ممکن اس��ت 

همسرمان، الگوی غذایی نامناسبی برای فرزندان مان باشد.
خالصه این که واقعا برای والدین، چه احساس شکستی بزرگ تر از 
این که در بهبود عادات بِد فرزندان شان، احساس ناتوانی کنند؟! 

امروز می خواهیم درب��اره ی این که چطور با ع��ادات بد اعضای 
خانواده مان کنار بیایی��م، و این که به عن��وان والدین کودکان یا 
همسر یا یک دوس��ت خانوادگی چگونه با شرایطی از این دست 
 درباره ی بچه ها، همسر، اقوام و دوستان خانوادگی و فرزندان شان 

روبرو شویم، صحبت کنیم.
طرز فکر صحیح

فیلسوفی به نام اپیکِتتوس درباره ی ایده ی تمرکز روی آن چه که 
تحت کنترل ماس��ت و وا نهادن آن چه که در اختیارمان نیست، 
می نویسد: »تنها یک راه برای رسیدن به شادی وجود دارد و آن این 
است که نگرانی مان را در مورد اموری که فراتر از قدرت اراده مان 

است، متوقف نماییم.«
ش��اید این گفته، برای هیچ یک از ما تازه نباشد و پیش تر شنیده 
باش��یم . ولی می تواند یادآوری خوبی درباره ی این س��وال باشد 
 که اگر نوبت به عزیزان مان برسد، چه عملکری خواهیم داشت؟

! ما کنترلی روی ایجاد عادات س��الم در آن ه��ا نداریم، ولو اگر آن 
عزیز، فرزند خوِد ما باشد.

تمایلی طبیعی در ما وجود دارد که بخواهیم همه به طرزی اخالقی 
 و صحیح عمل کنند و این راه درس��ت، همان راهی اس��ت که ما 
عم��ل می کنیم! اگ��ر از غذاه��ای س��المی اس��تفاده می کنیم، 

می خواهیم عزیزان مان هم مثل ما غذا بخورند. 
اما این واقعا موضوعی نیس��ت که تحت اراده ی ما انجام شود و از 
طرفی، اگر نخواهیم روی این موضوع اختیار و دخالت داشته باشیم 
و به خود اجازه دهیم که روی موضوعی که تحت اراده مان نیست 

تمرکز نکنیم، حس می کنیم که شادی مان مختل گردیده است. 
عوض ش، چرا روی عادات خوب خودمان تمرکز نکنیم و با شفقت 
درباره ی ع��ادات عزیزان مان رفتار ننماییم؟ چ��را روی این ها که 

می تواند تحت کنترل ما باشد، تمرکزنکنیم؟!
بیایید به گذشته فکر کنیم، به زمانی که خودمان هم نوجوان بودیم 
و والدین مان از ما انتظار داشتند که غذاهای مفید و مقوی بخوریم. 
یعنی واقعا شما با خوشحالی می گفتید: »وای! من چقدر خوشحال 
و خرسندم که والدین م از من خواسته اند این ساالد را بخورم!« ؟!؟!

خودتان هم می دانید که بیشتر دوست داشتید پیتزا و کیک بخورید 
و محض رضای خدا هم شده، والدین تان درباره ی این یک قلم هم 
شده، شما را به حال خود بگذارند! همه ی ما در روزهای نوجوانی 
یاغی گری هایی داشتیم. دوست نداشتیم کسی به ما امر و نهی کند 

که چه بخوریم و کی ورزش کنیم.
 خب، حاال کافی است که خانواده و دوستان مان را به جای خودمان 
در نوجوانی بگذاریم. چنین امر و نهی ای آزاردهنده است. این طور 

نیست؟!
شاید و فقط شاید، این حالت در بعضی از اعضای خانواده تان پیش 
بیاید که آن ها بخواهند برخی از تغییراِت مثبت را امتحان کنند. 
ممکن اس��ت همس��رمان با الهام از ما بخواهند غذاهای مقوی را 
امتحان کنند و در دنیای آنالین هم با مزایای این عادت، بیشتر و 
بهتر آشنا شوند. اما باید پذیرفت که انگیزه دادن به کودکان، واقعا 

کار دشواری است. 
هرچند گاهی به صورت مقطعی ممکن است تشویق های ما موثر 
واقع شود و آن ها به ورزش یا عادات خوب دیگر روی آورند، اما این 

عادات خوب احتماال در آن ها زودگذر است.
 حداکثر تالش��ی که ما می توانی��م بکنیم این اس��ت که محیط 
زندگی مان را چن��ان تنظیم کنیم که آن ها از میزان بیش��تری از 
غذاهای سالم و عادات خوب دیگر بهره مند شوند اما به طور خالصه، 
نباید انتظار داشته باش��یم خانواده و فرزندان مان، همیشه کامال 

مطابق با یک برنامه ی سخت گیرانه عمل کنند.
محیطی که ما خلق می کنیم

 نه تنها م��ا می توانیم ب��رای عزیزان مان مانند ی��ک الگوی خوب 
عمل کنیم، بلکه می توانیم برای آن ها محیطی به وجود آوریم که 
آن ها تشویق به برگزیدِن عادات خوب کند.ولی باید از همین ابتدا 

با یک حقیقت، کنار بیاییم: محیط کامال تحت تسلط ما نیست.
 راستش، حتی به طور نسبتا کامل هم در اختیار ما نیست! عزیزان 
ما می توانند بخش��ی از زمان خود را در محیط هایی بگذرانند که 

عادات ناسالم در آن رایج است. 
این موضوع، چیزی نیس��ت که در کنترل ما باشد، اما باز موضوع 

همان است که ما باید با تمام توان روی محیطی که بر آن بیشتر 
مس��لط هس��تیم، تمرکز کنیم.  از چیزهایی که تحت کنترل ما 

هستند، این موارد را می توان برشمرد:
 از آن ها بخواهیم با ما در یک چالش، وارد رقابت ش��وند. مثال  اگر 
می خواهیم آن ها را تش��ویق به ورزش کنیم، ی��ک چالش دراز و 

نشست یا چالش هر روز، یک قدم بیشتر در پیاده روی.
 از آن ها بخواهیم در یک مسابقه ی دوی 5 کیلومتری در آینده ای 

نزدیک، با ما رقابت کنند.
 پیشنهاد دهیم که همگی با هم به پیاده روی یا به یک اردو برویم.

 پیش��نهاد دهیم با هم به یک دوچرخه سواری یا پیک نیکی که 
عزیزان مان دوست دارند، برویم.

 به یکی از این افراد، پیش��نهاد دهیم با ما به پی��اده روی بیاید و 
 شانس��ی داش��ته باش��یم تا درباره ی یک موضوع، گفت وگویی

 دو نفره داشته باشیم.
 به آن ها پیشنهاد دهیم که با هم آشپزی کنیم و غذایی سالم و 

خوشمزه بپزیم.
 برای آن ها مقاالتی درب��اره ی مزایای برگزیدن عادات س��الم 
بفرس��تیم، اما بدون تعیین اجبار برای آن ه��ا که حتما مطالعه 

کنند.
 از آن ها بخواهیم که یارِ ورزشی ما باشند.

 از آن ها بخواهی��م برای دقایقی کوتاه هم ش��ده، با ما به تمرین 
تمرکز بپردازند.

کتاب های خوبی را که خوانده ایم و ممکن است باعث تشویق شان 
شود، به آن ها قرض دهیم.

 درباره ی عادات سالمی که خود تجربه کرده ایم صحبت کنیم و 
آن ها را تشویق نماییم که در بحث شرکت کنند.

منابع الهام بخش و رویاهای مان را با آن ها به اشتراک بگذاریم.
 تالش کنیم آن ها را به شیوه ای غیراجباری درباره ی موضوع های 

مربوط به سالمتی که ممکن است ندانند، آموزش دهیم.
تمام موارد فوق، باید با حداقل فشار بر مخاطبان مان اجرا گردند و 
میزان تشویق روش، بیش از فشار و اصرار باشد. نباید از یک شیوه 
چند بار اس��تفاده کنیم. و مهم تر از همه این که این شیوه ها را به 

عنوان یک پیشنهاد ارائه دهیم، نه یک اجبار!
 این به آن معناست که اگر آن ها موافق انجام پیشنهادات ما نبودند، 
نباید اصرار کنیم یا غمگین شویم. پیشنهاِد واقعی، با فشار بر فردی 

که مایل نیست آن را بپذیرد همراه نیست.
نتیجه

در نهایت باید بدانیم حتی اگر نتوانیم تاثیری ش��گرف و کامل بر 
عادات عزیزان مان داشته باش��یم، اما به میزان عمده ای می توانیم 
موثر واقع ش��ویم. ما نمی توانیم و حق نداریم زندگِی فردی دیگر 
و همچنین آرزوهایش را کنترل کنیم. ما می توانیم کمکی موثر 
کنیم، اما موثرترین کمک ما این است که زندگی خودمان را اداره 
نماییم و اجازه دهیم که دیگران، خود به نتایج ش��خصِی مس��یر 

زندگی شان برسند.

هفته پنجم بارداری 

کودک

جنین: در این هفته، جنین پنج هفته ای اس��ت. جنی��ن به اندازه ی 
یک لوبیا است. یک س��وراخ کوچک در قسمت سر جنین است که از 
آن دهان به وجود می آید. س��ر و قلب، بیش ترین حجم جنین را در 
بر می گیرد. مغز از یک الیه ی نازک س��لولی تشکیل می شود که در 
سونوگرافی به صورت یک سوراخ بزرگ و سیاه دیده می شود. دو نیمه 
ی مغز که نسبت به مغز میانی و مغز خلفی رشد و نمو کمتری کرده 
است از همدیگر تشخیص داده می شوند. قلب در هر دقیقه 130 الی 
 160 بار می تپد. در قلب، دیواره ی میانی و دریچه های قلب تشکیل

 می شود. دست ها و پاها نیز به رشد خود ادامه می دهند. حاال جنین 
به طور کامل در کیسه ی آب محصور ش��ده است که با یک دیواره ی 

پوستی نازک پوشیده شده است.
کودک شما چگونه تغییر می کند؟

در داخل رحم ش��ما، جنین کوچکی به س��رعت در حال رشد است. 
در ای��ن مرحله، او تنها به اندازه یک دانه کنجد می باش��د، و بیش��تر 
 به یک بچ��ه قورباغه ش��باهت دارد تا بچه یک انس��ان؛ این جنین از

  س��ه الی��ه تش��کیل ش��ده اس��ت ک��ه بع��دا ان��دام ه��ا و 
 باف��ت ه��ای ب��دن او را تش��کیل م��ی دهن��د. بخش��ی از 
 س��لول های این جنین در حال ایج��اد اندام های ب��زرگ بدن مانند 
کلیه ها و کبد هس��تند و مجرای عصبی او نیز در ابتدای مسیر رشد 
قرار دارد. این لوله عصبی )که بعدا مغز، نخاع، اعصاب و ستون فقرات 
کودک ش��ما را به وجود خواه��د آورد( در الیه باالیی ک��ه اکتودرم 
نامیده می ش��ود، رش��د می کند. همچنین، این الیه، نهایتا پوست، 
مو، ناخن ها، غده های س��ینه، غ��ده های ع��رق و همچنین مینای 
 دندان کودک را تش��کیل خواهد داد. ش��کل گیری قلب و سیس��تم 
گردش خ��ون او در الیه میان��ی یا م��زودرم، آغاز می ش��ود. در این 
هفته حفره ه��ای قلب کوچک او ش��کل می گیرند و قلب او ش��روع 
 به تپ��ش و پمپ ک��ردن خ��ون خواهد ک��رد. م��زودرم ماهیچه ها، 
 غضروف ها، استخوان و بافت های زیرپوستی او را نیز شکل خواهد داد. 
الیه سوم یا اندودرم در تشکیل ریه ها، روده ها، سیستم اولیه ادراری، 
و همچنین تیروئید، کبد و لوزالمعده نقش خواهد داشت. در همین 
 حال جفت اولیه و بند ناف، که مواد غذایی و اکسیژن را به کودک شما 

می رسانند در حال فعالیت هستند.
شما چگونه تغییر می کنید؟

 در صورتی که نشانه ها و بیماری های ناشی از حاملگی تا کنون بروز 
نکرده باشند، در این هفته باالخره خود را نشان خواهند داد. 

خانه داری 

چگونهباعاداتبداعضایخانوادهمان
کناربیاییم؟
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