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ایران 
می تواند آلمان آسیا باشد
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پ��س از اع��ام ممانع��ت از حض��ور س��االرعقیلی 
درجشنواره موسیقی فجر، داریوش پیرنیاکان ، دبیر 

و سخنگوی خانه موسیقی، از اعتراض...

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: با 
توجه به شرایط در پیش رو و وضعیت جریان آب در 

رودخانه زاینده رود، مشخص...

مشاور وزارت خارجه آمریکا با اشاره به آغاز اجرای برجام، ایران را 
دارای قابلیت های بالقوه ای دانست که استفاده از این قابلیت ها 
می تواند ایران را تبدیل به کش��وری همچون آلمان کند. با وجود 
مخالفت هایی ک��ه در داخل آمری��کا و همچنی��ن از جانب رژیم 
صهیونیس��تی و برخی از کش��ورهای عربی با اجرای برجام وجود 
داشت، اجرای این توافق آغاز ش��ده و آنچه بیش از هر موردی به 

چشم می آید تکاپوی گسترده کشورهای غربی برای ...

 هفته هجده��م لیگ برتر فوتبال با انجام 4 مس��ابقه 
امروز و ف��ردا آغاز می ش��ود. در ای��ن روز تیم های 

پرسپولیس، استقال، سایپا، صبا، سپاهان و...

با یک خطا سرمایه هایمان را 
ازکشور بیرون نکنیم

جریان دوباره آب زاینده رود 
در بهمن ماه هنوز قطعی نیست

یورش قلعه نویی به جایگاه 
پرسپولیس 

شهردار اصفهان تاکید کرد:

قدرت نرم  جمهوری اسالمی 
را ارتقا دهیم

ازبین رفتن هرساله حجم قابل توجهی ازسرمایه ومنابع کشور؛

یک چهارم محصوالت کشاورزی
 فاسد می شود

12

مدیرکل و نماینده دفتر یونس��کو در تهران تغییر اقلیم 
را از موضوع��ات تعیین کننده دوران کنونی دانس��ت و 
گفت: خشکسالی به یکی از مخرب ترین فجایع طبیعی 
تبدیل خواهد ش��د.  مدیرکل و نماینده دفتر یونسکو در 
 تهران گفت: دانشمندان به اتفاق آرا، این گونه تشخیص 
داده اند که جو زمین به دلیل انتشار گازهای گلخانه  ای که 
براثر فعالیت های انسانی تولید می شوند، در حال گرم تر 
 )IPCC( ش��دن اس��ت. هیئت بین الدولی تغییر اقلیم
افزایش وقوع موج های گرما و خشکسالی در بسیاری از 

مناطق جهان...
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»پارک گئون هی« رییس جمهور ک��ره جنوبی در 
حال برنامه ری��زی و در نظر گرفتن برنامه س��فر به 

تهران است تا اولین رییس جمهوری باشد...

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان 
گفت: در مقوله آسیب شناس��ی جرم فرار از خدمت، 

فرهنگ و اقتصاد دو وضعیت مهم در پیدایش ...

رییس جمهور کره جنوبی
 در تدارک سفر به ایران

جرم فرار از خدمت نظام وظیفه، 
تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد 

خشکسالی به یکی از مخرب ترین 
فجایع طبیعی تبدیل می شود
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مشاور وزارت خارجه آمریکا با اشاره به آغاز اجرای 
برج��ام، ای��ران را دارای قابلیت ه��ای بالقوه ای 
دانست که استفاده از این قابلیت ها می تواند ایران 

را تبدیل به کشوری همچون آلمان کند.
  با وجود مخالف��ت هایی که در داخ��ل آمریکا و 
همچنین از جانب رژیم صهیونیس��تی و برخی از 
کش��ورهای عربی با اجرای برجام وجود داشت، 
اج��رای این تواف��ق آغاز ش��ده و آنچ��ه بیش از 
هر موردی به چش��م می آید تکاپوی گس��ترده 
کش��ورهای غربی برای احیای روابط اقتصادی با 

ایران است.
عالوه ب��ر آن انتظار می رود که ب��ا اجرای برجام، 
رواب��ط دیپلماتیک ایران با کش��ورهای دیگر نیز 

وارد مرحله جدیدی شود.
در همین رابطه برای ارزیابی بهتر تاثیرات توافق 
 هس��ته ای ایران و کش��ورهای ۱+۵ با پروفسور 

» آلن بن میر « به گفت وگو نشستیم.
بن میر از اس��تادان روابط بین الملل دانش��گاه، 
کارش��ناس مرکز امور بی��ن المل��ل نیویورک و 
همچنین از مشاوران وزارت خارجه آمریکاست. 

متن این گفت وگو به شرح زیر است:
همان طور که مطلع هستید اجرای برجام از هفته 
گذشته آغاز شده است. به نظر شما این روند چه 

تاثیراتی می تواند داشته باشد؟
تواف��ق هس��ته ای ای��ران را باید به عن��وان یک 
 روند ادامه دار که می تواند س��ال ها ادامه داشته 

باشد در نظر گرفت.
 ای��ن تواف��ق همچنی��ن م��ی توان��د ب��رای 
 س��نجش پای��داری و توس��عه م��واردی ک��ه بر 
 سیاس��ت های داخل��ی و خارج��ی ای��ران تاثیر

  دارن��د مط��رح باش��د ب��ه نحوی ک��ه ای��ران با 
 اقدامات شایس��ته خود نش��ان دهد ک��ه چگونه 
می خواهد به خواسته خود یعنی تبدیل شدن به 

یک بازیگر مهم در سطح بین الملل برسد.
در این رابطه می توان ایران را با آلمان مقایس��ه 
کرد؛ کش��وری که در دو جنگ جهانی شکس��ت 
خورده بود، ام��ا در دوران پ��س از جنگ، آلمان 
 تبدی��ل ب��ه مرک��ز اقتص��ادی و سیاس��ی اروپا 

شد.
 آلمان این موقعیت را بدون آنکه حتی یک گلوله 

شلیک کند به دست آورد. 
بدون اینک��ه بخواهم ای��ن دو کش��ور را به طور 

مستقیم مقایسه کنم ایران تقریبا تمامی اجزایی 
را که آلمان داشت را دارد و می تواند به عنوان یک 
کشور صلح طلب، س��ازنده و همکار برای تمامی 

همسایگان خود مطرح باشد.
اجرای برجام با ش��دت گرفتن تن��ش های میان 
ایران و عربستان همراه شده اس��ت، به نظر شما 
آیا امکان بهبود روابط دو کش��ور وجود دارد و به 
طور کلی ادامه تنش میان آنها چه تبعاتی خواهد 

داشت؟
ش��کی در این مورد نیس��ت که تنش های میان 
ایران و عربس��تان با توجه به اعدام شیخ نمر بدتر 

از قبل شده است. 
دو کش��ور پیش از این در عراق، یمن و س��وریه 
با یکدیگر دچار اختالف ش��ده بودن��د و اوج این 
اختالفات در س��وریه ب��ود که ایران و روس��یه از 
حکومت سوریه حمایت کرده و خواستار بقای آن 
بودند، اما عربستان از گروه های شورشی حمایت 

می کرد و خواستار براندازی آن بود.
درس��ت اس��ت که عربس��تان و ایران با یکدیگر 
اختالفات زی��ادی دارن��د، اما آنها یک دش��من 

مشترک دارند که آن هم داعش است. 
برای از بین بردن اختالفات میان این دو کش��ور 
الزم است تا موقعیت آنها را در برابر داعش گوشزد 
کرده و پس از شکست این گروه به فکر حل دیگر 

مسایل موجود در خارومیانه باشیم.
مطمئن باشید که اختالفات در منطقه اگر نگوییم 
برای چند دهه دس��ت کم برای چند سال ادامه 
خواهد داش��ت و راه حل پایان جنگ در سوریه، 
عراق و یمن ت��ا زمانی که اختالف��ات میان ایران 
و عربس��تان به طور کامل از بین نرفته و ریاض و 
تهران وارد همکاری با یکدیگر نش��وند به دست 

نخواهد آمد. 
حل اختالف��ات و ایجاد هم��کاری می��ان ایران 

عربستان بسیار مشکل، اما محتمل است.
تالش هایی در جریان اس��ت ت��ا مذاکرات صلح 
سوریه به نتیجه برسد به نظر شما ایران و روسیه 

چه نقشی در این فرآیند دارند؟
در مورد سوریه، حضور ایران و روسیه برای یافتن 
یک راه ح��ل پایدار برای پای��ان دادن بحران این 

کشور ضروری است.
 این یک حقیقت است و راهی جز قبول آن وجود 

ندارد.
 باید این نکته را متذکر ش��وم ک��ه اگر منافع این 
کشورها تامین نشود ممکن است حتی مذاکرات 
صلح به نتیجه نرس��د. در این زمینه باید آمریکا 
فعالیت خود را بیش��تر کند چون به خاطر اقدام 
ناکافی واشنگتن روس��یه و ایران نقش خود را در 

سوریه افزایش داده اند.

مشاور وزارت خارجه آمریکا:

ایـران می توانـد آلمـان آسیـا بـاشـد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد:باز طراحی راکتور اراک با امضای قرارداد  با چین به زودی عملیاتی می شود. 

این قرار داد تاکید رهبری برای کسب تضمین محکم را تامین کرد.
 عوض حیدرپور با اش��اره به حضور رییس جمهور چین در تهران اظهار داشت: 
در س��فر هیئت چینی به ایران قرار دادهای مهم و متعددی به امضا رسید که 
قرار داد باز طراح��ی اراک از مهم ترین های آن بود. بر اس��اس اطالعاتی که به 
کمیسیون امنیت رس��یده کارهای کارشناسی و مذاکرات دقیقی از نظر علمی 

در این زمینه انجام گرفت.
نماینده مردم ش��هرضا در مجلس نهم شورای اسالمی با اش��اره به اینکه چین 
بیشترین مس��ئولیت را در باز طراحی راکتور اراک بر عهده دارد، ادامه داد: بر 
اساس گزارشاتی که به مجلس رسیده است، اقدامات عمیالتی در خنداب اراک 

در راستای باز طراحی راکتور  به سرعت انجام خواهد شد.
وی به نامه مقام معظم رهبری به رییس جمهور در خصوص اجرای برجام اشاره 
کرد و گفت: ایشان در آن نامه 9 نکته اساسی را مطرح کردند تا دولت در اجرای 
برجام به آن نکات توجه داشته باشند. یکی از این موارد گرفتن تضمین روشن 
در خصوص بازطراحی اراک بود. رهبر انقالب تاکید داش��تند تا قرار داد محکم 

منعقد نشده است نباید در راکتور اراک تغییراتی ایجاد شود.
به گفته این نماینده در بازطراحی اراک در دو مرحله تضمین الزم از طرف مقابل 
گرفت ش��د، در مرحله اول س��ند بین المللی با وزرای امور خارجه کشورهای 
گروه ۱+۵ منعقد ش��د و در مرحله دوم با چین به عنوان کشوری که بیشترین 

مسئولیت را در این مسیر دارد قرار دادی امضا شد.
حیدر پور تاکید کرد: نباید فراموش کرد که کش��ور چین در شرایط سخت بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی، ایران را تنها نگذاش��ت. همچنین در دوران تحریم 
این کشور نظام جمهوری اسالمی را همراهی کرد و اکنون که آنها دوستی خود 

را به ما ثابت کردند وقت آن رسیده پروژه مهم بین المللی را با هم جلو ببریم.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی با 
بیان اینکه امضای قرار داد با چین  منویات مقام معظم رهبری را در راس��تای 
بازطراحی راکتور تامین کرده، اظهار داشت: تا به اینجای کار تیم مذاکره کننده 
کشور و مجریان برجام به تاکیدات رهبری، مصوبات مجلس شورای اسالمی و 

شورای عالی امنیت ملی به دقت عمل کرده اند و جای نگرانی نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

امضای قرار داد با چین نظر رهبری 
را تامین کرد

کارول گولد تاکید کرد که همکاری میان ایران، روسیه و چین 
می تواند نشانه شکل گیری الگو و پارادایم جدید جهانی باشد 
که قادر خواهد بود وضعیت کنونی دنیا را از نظر سیاس��ی و 

استراتژیک تغییر دهد.
به گزارش جام نی���وز، کارول گولد روزنامه ن��گار و تحلیلگر 
آمریکای��ی در مصاحب��ه با ش��بکه پرس ت��ی وی تاکید کرد 
 که همکاری می��ان ایران، روس��یه و چین می تواند نش��انه 
شکل گیری الگو و پارادایم جدید جهانی باشد که قادر خواهد 
بود وضعیت کنونی دنیا را از نظر سیاسی و استراتژیک تغییر 
دهد.این محقق آمریکایی با بیان اینکه تحوالت در روابط این 
سه کشور درپی برداشته ش��دن تحریم های ایران مهم تر از 
چیزی است که عوام آن را درک کنند  افزود: شی جین پینگ 
اولین رهبر یک قدرت جهانی ب��ود که بعد از لغو تحریم ها به 
ایران سفر کرده و ۱7 س��ند همکاری در زمینه های انرژی، 

تجاری و صنعتی امضا کرد.
این دو کشور همچنین برای افزایش سطح مبادالت تجاری 
به میزان ده برابر تا ارزش 600 میلی��ارد دالر در دهه بعد به 
تفاهم رسیدند. به عالوه رییس جمهور چین بیانیه مشترکی 
را با حس��ن روحانی جهت عضویت دایم ایران در س��ازمان 

همکاری های شانگ های امضا کرد.

گولد با اشاره به تقویت روابط روسیه با ایران و تسهیل سازوکار 
سفر میان دو کشور، خاطر نشان کرد: هم جهتی استراتژیک 
مس��کو و تهران برپایه اقتص��اد بوده نه ق��درت نظامی و این 
قطعا نشان دهنده مسیری به س��وی شکل گیری یک اتحاد 
جدید اس��ت. وی همچنین چین را نیازمند ب��ه همکاری با 
ایران توصیف کرده و توضیح می دهد: »چین اکنون به کمک 
احتیاج دارد؛ زیرا اقتصاد این کشور به سرعت رشد کرده اما 
بازارهای اروپا، آمریکا و انگلیس که به مشکالت اقتصادی و 
بانکی زیادی دچار ش��ده اند، درآمد مورد نی��از برای چین را 

ندارند.« پس این کشور به بازار قانونی ایران نیازمند است.

 کانادا اعالم کرده که با لغو تحریم های خود علیه تهران 
به شرکت های این کش��ور اجازه خواهد داد تا به ایران 

صادرات انجام دهند.
خبرگزاری رویترز )Reuters( دراین باره نوشت: کانادا 

تحریم های ایران را لغو می کند.
 این اقدام به ش��رکت »بمباردیر« و دیگر شرکت های 
کانادایی اجازه خواهد داد به ایران صادرات انجام داده و 

وارد بازار این کشور شوند.
»بمباردیر« شرکت مطرح کانادایی است که در بخش 
مهندسی هوافضا، طراحی و ساخت تجهیزات دفاعی و 

ترابری ریلی فعالیت می کند.
براس��اس ای��ن گ��زارش، »اس��تفان دی��ون« وزی��ر 
خارج��ه کان��ادا ب��رای اولی��ن ب��ار تایی��د ک��رده که 
 کش��ورش جهت لغو تحریم های ته��ران برنامه ریزی 

کرده است.
وی اف��زود: وقتی ش��رکت ایرب��اس مجاز ب��ه فروش 
محصوالتش به ایران شده، باید  به شرکت هوایپماسازی 
بمباردیر کانادا نیز اجازه داده شود تا به صادرات به ایران 

بپردازد.
ایران اع��الم ک��رده که ب��رای خری��د بی��ش از ۱60 

هواپیم��ای اروپای��ی برنام��ه ری��زی ک��رده اس��ت و 
 اکث��ر ای��ن هواپیماه��ا متعل��ق ب��ه ش��رکت ایرباس

 هستند.
آق��ای دیون در پاس��خ ب��ه پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه 
 »آیا لغ��و تحریم های ای��ران به منافع اس��راییل ضربه

 نمی زند؟«گفت: کانادا برای همیشه در کنار اسراییل 
باقی خواهد ماند. 

وزیر خارجه کانادا ضمن تکرار اتهامات حقوق بش��ری 
غربی ها علیه ایران گفته، ایران دوست متحدان کانادا 

همچون اسراییل نیست.

»پارک گئون هی« رییس جمهور کره جنوبی 
در حال برنامه ریزی و در نظر گرفتن برنامه 
سفر به تهران است تا اولین رییس جمهوری 

باشد که از این کشور به ایران سفر می کند.
به گزارش ایرنا، نهاد ریاس��ت جمهوری کره 
جنوبی در گزارش��ی اعالم کرد که »پارک« 
قص��د دارد به کش��وری س��فر کن��د که به 
 اعتقاد وی پس از لغو تحریم ها به س��رزمین

 فرصت ها تبدیل شده است.
»ج��ون ی��ون کوک« س��خنگوی ریاس��ت 
جمهوری کره در پاس��خ به س��واالت مکرر 
خبرنگاران در باره س��فر »پ��ارک« به ایران 
اظهار داشت که رییس جمهور کره در حال 
بررسی انجام این سفر اس��ت، اما مراحل آن 

باید تکمیل شود.
وی بدون اشاره به جزییات این موضوع گفت 
که بررس��ی ها و برنامه ریزی های مورد نظر 
باید صورت گیرد، اما تاکی��د کرد که رییس 
جمهوری این کش��ور س��فر به ایران را مورد 

مالحظه قرار داده است.
خبرگزاری »یونهاپ«  گ��زارش کرد که اگر 
چنین س��فری ص��ورت گیرد اولی��ن دیدار 

تاریخ��ی یک ریی��س جمهور ک��ره از ایران 
خواهد بود.

به نظر می رسد بحث سفر »پارک« به ایران 
به تدریج ش��کلی جدی تر به خود می گیرد 
زی��را »یون بیونگ س��ه« وزی��ر خارجه کره 
 به خبرنگاران گف��ت که برنام��ه ریزی ها و 
زمان بندی هایی در این باره مد نظر است، اما 

باید بررسی های کامل صورت گیرد.
یونهاپ می نویس��د که تحری��م های آمریکا 
 و اروپ��ا علی��ه ایران لغو ش��ده و س��رزمین 
فرصت ها در انتظار بازرگانان و سرمایه های 

کره ای است و نباید از این مسئله غافل شد.
این گزارش می افزاید: ایران اکنون به اولین 
دارنده ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان تبدیل 
شده و چهارمین دارنده ذخایر نفت دنیاست 
و کس��ی نمی تواند چنین کشوری را نادیده 

بگیرد.
 اج��رای برج��ام و اع��الم لغو تحری��م های 
بین الملل��ی علیه جمهوری اس��المی ایران 
باعث شد تا »جو هیونگ هوان« وزیر صنعت 
و تجارت جنوبی به تازگی در بیانیه ای اعالم 
 کند ک��ه تمامی تحری��م ها علیه ای��ران لغو 

می ش��ود و همزمان بانک مرک��زی کره نیز 
تحریم های بانک��ی علیه ته��ران را برطرف 
و س��امانه ای ب��رای معام��الت ارزی دو 
کش��ور تعریف کرده اس��ت.او حت��ی اخیرا 
از تمام��ی نهاده��ای اقتص��ادی کش��ورش 
خواس��ت ب��ا ارزیابی و بررس��ی ه��ای همه 
جانبه، هر چه س��ریع تر ش��رایط همکاری 
 و حض��ور خ��ود در ب��ازار ای��ران را فراه��م

سازند.آمار آژانس سرمایه گذاری تجاری کره 
نیز حاکی است که این کشور در سال 20۱4 
میالدی چهار میلی��ارد و ۱40 میلیون دالر 
کاال به ای��ران صادر کرده که نس��بت به یک 
سال قبل از آن 8/3درصد رشد داشته است. 

این آژان��س ارزش کل تب��ادالت تجاری دو 
کش��ور را اعالم نکرده، اما خاطرنشان کرده 
اس��ت که به دلیل محدودیت های صادرات 
نف��ت واردات از ای��ران تا ان��دازه ای کاهش 

داشته است.
همچنین قرار اس��ت م��اه آین��ده میالدی 
وزیر تجارت و صنایع و ان��رژی کره در راس 
یک هیئت بلندپایه ب��رای برگزاری چندین 
نشست تجاری و اقتصادی راهی تهران شود.

رییس جمهور کره جنوبی
 در تدارک سفر به ایران

تحلیلگر آمریکایی مطرح کرد؛

الگوی جدید جهانی به دست ایران، روسیه و چین رقم می خورد
رویترز؛

لغو تحریم های ضدایرانی کانادا برای رقابت با ایرباس

رییس جمهوری با اشاره به ویژگی های برجسته ملت بزرگ ایران گفت: همه ما 
به ایرانی بودن، وحدت، انسجام و اس��الم و به اینکه با سرافرازی بخش مهمی از 
مشکالت را به خوبی پشت سر گذاشته و در برابر قدرت های بزرگ و بدخواهان سر 

خم نکرده ایم، افتخار می کنیم. 
حسن روحانی در ادامه سفر به ایتالیا، در جمع پرشور تعداد زیادی از هموطنان 
ایرانی مقیم ایتالیا، گفت: تحریم ، مشکل بزرگی پیش روی توسعه سریع کشور 
بود که ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، فنی و اقتصادی آن را بیش از پیش پیچیده 

کرده بود؛ اما توانستیم با قدرت منطق آن را برطرف کنیم.
وی افزود: در حدود 30 ماهی که مذاکرات ادامه داشت، همه برای رفع این مشکل 
تالش کردند؛ مق��ام معظم رهبری با هدایت های خویش، مردم با ایس��تادگی و 
مقاومت و انسجام و دولت با تالش و تدبیر و بهره گیری از تیم مذاکره کننده قوی 

و حرفه ای، کمک کردند تا این دستاورد بزرگ به ثمر برسد. 
رییس جمهور، اظهار داش��ت: این افتخار و این دستاورد بزرگ را متعلق به همه 
ایرانیان و مردم قدرشناسی می دانیم که در داخل و خارج از کشور برای عظمت 
ایران تالش می کنند.وی ادامه داد: تالش برای رس��یدن به این موفقیت بزرگ، 
ویژگی ایرانیان مقیم در همه کشورهای جهان بود و دولت از همه مردم ایران در 
سراسر جهان تش��کر می کند. روحانی با بیان اینکه تحریم های ظالمانه مسیر 
حرکت اقتصاد کشور را مختل کرده بود، تصریح کرد: تعامل و مناسبات بین المللی 

در عرصه های اقتصادی، علمی و فناوری از لوازم توسعه و پیشرفت است.
رییس جمهوربا تاکید بر اینکه باید از فرصت رفع تحریم ها برای شکوفایی اقتصاد 
ملی استفاده کنیم، خاطرنشان ساخت: از همه مردم ایران در داخل و خارج کشور 
درخواست می کنم، همان گونه که در عرصه سیاسی و مذاکرات در کنار دولت بوده 
و نقش خود را به خوبی ایفا کردند، امروز هم در عرصه گسترش روابط اقتصادی، 

علمی و فرهنگی در فضای پس از تحریم ها به نقش سازنده خود ادامه دهند.
وی با اشاره به سفر هیئت های متعدد اقتصادی به کشورمان در ایام اخیر و امضای 
۱4 سند همکاری با دولت ایتالیا در این سفر گفت: دنیا می خواهد از فرصت پسا 

برجام برای ارتباط با ملت ایران استفاده کند و این راه ادامه خواهد یافت.
روحانی گسترش روابط دوستانه با کشورهای اروپایی به خاطر تعامالت سنتی و 
دیرینه را از اولویت های سیاست خارجی ایران دانست و افزود: مصمم هستیم، با 
حفظ اصول و ارزش ها، همکاری ها و مناسبات خود را با تمامی کشورهای جهان 

به ویژه کشورهای اروپایی تقویت کنیم.
رییس جمهور تصریح کرد: ملت ایران از جایگاه تاثیرگذاری در افکارعمومی جهان 
برخوردار بوده و امروز این جایگاه هر چه بیشتر تقویت شده و همه جهانیان اذعان 
دارند که جمهوری اسالمی ایران کش��ور تاثیرگذاری در مناسبات جهانی است. 
وی با تاکید بر اینکه ایران در خط مقدم مبارزه با خش��ونت و تروریسم قرار دارد، 
گفت: اگر ایران حضور فعالی در صحنه مقابله با تروریست ها نداشت؛ چه بسا امروز 
جهانیان به جای گروهک های تروریس��تی، با دولت های تروریستی در منطقه 

مواجه بودند و این خطر بسیار بزرگی برای دنیا بود.
رییس جمهور تصریح کرد: امکان ندارد مسایل منطقه بدون حضور و نقش آفرینی 
ایران حل و فصل شود و این موضوعی است که امروز همه قدرت های بزرگ جهانی 

به آن اعتراف دارند.

سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل با بر شمردن 
جنایات متعدد رژیم صهیونیس��تی در س��رزمین های اش��غالی، ادامه این 
 جنایات را حاصل ناتوانی شورای امنیت س��ازمان ملل در انجام وظایف خود 

دانست.
 »غالمحس��ین دهقان��ی« در نشس��ت آزاد ش��ورای امنیت تح��ت عنوان

 »خاورمیان��ه و فلس��طین« ب��ه نمایندگ��ی از ط��رف جنب��ش ع��دم 
 تعه��د س��خنرانی ک��رد.وی ضم��ن برش��مردن جنای��ات ای��ن رژی��م در 
س��رزمین های اش��غالی از جمله حمل��ه ب��ه غیرنظامیان، ادام��ه محاصره 
 غیرانس��انی غ��زه، تخری��ب خان��ه ه��ای فلس��طینیان و ادامه سیاس��ت

 شهرک س��ازی، تجاوز به هویت اس��المی بیت المقدس و ضبط غیرقانونی 
 س��رزمین های فلس��طینی ک��ه آخری��ن نمون��ه آن ضب��ط 370 هکتار از

 زمین های س��احل غربی در این مناطق اس��ت، بار دیگر بر حمایت جنبش 
 عدم تعهد از مردم فلس��طین در برابر اش��غالگری رژیم صهیونیستی تاکید 

کرد. 
سفیر نمایندگی کشورمان در سازمان ملل اظهار داشت: شورای امنیت نشان 
داده که از حل این بحران ناتوان اس��ت و رژیم اشغالگر قدس بدون هراس از 
هرگونه مجازاتی به سیاست های استعماری و غیر انسانی خود ادامه می دهد.

 سیاست ها و جنایاتی که با نقض آش��کار همه اصول و قوانین بین المللی به 
ویژه کنوانسیون چهارم ژنو که همچنان طی شش دهه ادامه یافته و از سوی 

جامعه بین المللی محکوم شده است.
دهقانی افزود: جنبش عدم تعهد تاکید می نماید که این وضعیت قابل دوام 
نیست و باید به اشغالگری و بی کیفری این رژیم که موجب آالم بی شماری 
برای مردم فلسطین شده و ریشه بسیاری از بحران ها و بی ثباتی ها در منطقه 

خاورمیانه است پایان داده شود.
وی گفت: جنبش عدم تعهد همچنین تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیس��تی 
به تمامیت ارضی لبنان و ادامه اشغال بلندی های جوالن را محکوم می کند.

نماینده رژیم صهیونیس��تی نیز در این نشس��ت در ادع��ای واهی حمایت 
جمهوری اس��المی ایران از جنبش مقاومت در فلسطین و لبنان را به عنوان 
حمایت از تروریسم یاد کرد و از شورای امنیت خواست تا در نظارت بر اجرای 

توافق هسته ای و برجام هوشیارانه و شجاعانه عمل کند.
سفیر نمایندگی کشورمان در س��ازمان ملل در پاس��خ به وی گفت: آشکار 
 اس��ت که این گونه اتهامات صرفا با هدف سر پوش گذاش��تن بر اقدامات و 
سیاست های جنایتکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی که یکی از عوامل 
اصلی خش��ونت و افراط گرایی در خاورمیانه اس��ت مطرح می شود و بسیار 
مضحک است که در خواست از شورای امنیت برای هوشیاری و شجاعت در 
مقابل برنامه هسته ای ایران توسط رژیمی مطرح می شود که خود تنها مانع 

ایجاد خاورمیانه عاری از سالح های هسته ای است. 
دهقانی خاطر نشان کرد: این اظهارات در مورد پرونده هسته ای ایران چیزی 
نیست به جز یک روند جدید تخریب که رژیم صهیونیستی به دنبال شکست 
مفتضحانه خود در خارج کردن مذاکرات هسته ای از مسیر اصلی آن دنبال 

می کند.

رییس جمهور در جمع ایرانیان مقیم ایتالیا:
حل مسایل منطقه بدون حضور ایران 

ممکن نیست

سفیر ایران در سازمان ملل:
ناتوانی شورای امنیت ،دلیل تداوم جنایات 

رژیم صهیونیستی است

اخبارخبر



خبر 
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10 روز پس از آنكه رييس جمهور در صحن علنى مجلس حاضر شد و اليحه 
برنامه ششم را به همراه اليحه بودجه سال95 تقديم كرد، پارلمان نشينان 

از احتمال بازگشت اليحه برنامه به دولت خبر داده اند.
ــنبه احمد توكلي در صحن علني مجلس نسبت به نحوه تدوين  روز دوش
اليحه برنامه ششم انتقاد و تاكيد كرد كه اين اليحه مختصات يك برنامه 

توسعه را ندارد و بايد براي اصالح به دولت برگردانده شود. 
ابوترابي فرد كه بر كرسي رياست مجلس نشسته بود اما اظهار داشت كه 
دولت كار خود را انجام داده و اگر برنامه نياز به تغيير دارد بايد در مجلس 

انجام شود.
روز گذشته موضوع عودت برنامه به دولت بار ديگر مطرح شد. سخنگوي 
كميسيون تلفيق بودجه مجلس از احتمال بازگرداندن اليحه برنامه ششم 
به دولت سخن گفت و همچنين از تقديم طرح دوفوريتي به هيات رييسه 

مجلس براي تمديد يك ساله برنامه پنجم خبر داد. 
محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، اظهار داشت: 
طرح دوفوريتي براي تمديد برنامه پنجم توسعه كشور به اين دليل تهيه 
شده كه تعدادي از نمايندگان اقتصاددان مجلس معتقدند، اليحه برنامه 
ــت، اليحه كاملي نيست؛ بنابراين  ــوي دولت ارائه شده اس ششم كه از س
ــتاي تدوين اليحه برنامه ششم  ــت تمديد برنامه پنجم در راس درخواس

به هيات رييسه مجلس تقديم شد.
رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي نيز 
با بيان اينكه احتمال تمديد برنامه پنجم توسعه براي تصويب اليحه بودجه 
سال95 وجود دارد، اظهار داشت: براي پركردن خال قانوني تا زمان تكميل 

برنامه ششم توسط دولت، برنامه پنجم تمديد خواهد شد. 
ــت: نمايندگان  ــت گف ــزاري خانه مل ــه خبرگ ــردون ب ــا تاجگ غالمرض
ــي كرده اند و برنامه اي در آن  در كميسيون ها اليحه برنامه ششم را بررس

ديده نشده بلكه احكام مورد نياز براي اجراي برنامه ارائه شده است.
پورابراهيمي با بيان اينكه اليحه اي كه دولت به مجلس داده، برنامه نيست، 
ــيون اقتصادي كليات اليحه  ــيون ها مانند كميس گفت: برخي از كميس
برنامه ششم را رد كردند و متني هم كه دولت ارائه كرده، احكامي است كه 

نياز به برنامه دارد. 
ــال اعتراف كرده كه  ــنهادي خود، عم وي تصريح كرد: دولت در متن پيش
ــد و اين مغاير و مخالف صريح تنظيم  برنامه را در دولت مي خواهد بنويس
برنامه هاي 5 ساله است كه مطرح مي شود، لذا عمال برنامه اي وجود ندارد 
كه براساس آن بودجه نوشته شود و فقط اسم چيزي كه ارائه شده، برنامه 

است.
سخنگوي كميسيون تلفيق با تاكيد بر اينكه برنامه پنجم توسعه يك سال 
تمديد مي شود و راهي جز اين نيست، گفت: احتماال مجلس اليحه برنامه 
ششم را كه دولت ارائه كرده است عودت مي دهد. وي گفت: در متني كه 
در قالب برنامه ششم ارائه شده، دولت تعريف كرده كه برنامه توسط دولت 
تعريف و تصويب مي شود، درحالي كه اين موضوع مدنظر مجلس نيست. 
پورابراهيمي بيان كرد: اين اقدام يك بدعت در تدوين برنامه ها در كشور 
است كه كسي به خود اجازه داده، احكامي را به مجلس ارائه دهد و بگويد: 

«برنامه را بعدا مي نويسم»، كه چنين چيزي وجود ندارد.

برنامه ششم برگشت مى خورد؟

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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هنوز اخبار مربوط به فساد شدن هزاران تن سيب زمينى، برنج 
ــود و مسئوالن هم  و گندم در برخى رسانه ها پيگيرى مى ش
در اين درباره توضيحاتى داده اند كه البته موجب اقناع افكار 

عمومى نشده است.
ــئوالن دولتى و صنفى،  ــال، همچنان گروهى از مس با اين ح
ــى را طبيعى جلوه  ــوالت غذاي ــدن و انهدام محص ــد ش فاس
ــق از ميزان  ــتن آمار دقي ــد و گروهى ديگر نيز نداش مى دهن
ــن زمينه  ــاورزى را در اي ــوالت كش ــد محص ــرف و تولي مص
ــث از بين رفتن حجم  ــال باع عامل اصلى مى دانند كه هر س

قابل توجهى از سرمايه و منابع كشور مى شود.
ــايق، دبير انجمن برنج ايران درباره آلودگى  جميل عليزاده ش
ــاورزى در ايران گفت: بسيارى  يا فساد برخى محصوالت كش
از اين اقالم به خودى خود فاسد نمى شوند، بلكه عوامل انسانى 

باعث اين مساله مى شود.
شايق واردات را هم داراى نقص دانست و گفت: تاكنون مشكل 
واردات، بحث ثبت سفارش هاى بدون تاريخ انقضا بوده است.

ــفارش برنج  به اين صورت كه واردكننده اى اقدام به ثبت س
ــت و هر زمانى  ــفارش، تاريخ نداش ــن ثبت س مى كرد، اما اي
مى توانست از آن استفاده كند كه اين اتفاق نيز در تعادل بازار 

خلل ايجاد مى كند. 
ــفارش ها، مانع ورود  بايد با محدود كردن تاريخ اعتبار ثبت س
غيرضرورى محصوالت در بخش هاى مختلف شد كه اين روند 

در چند سال گذشته باعث بروز مشكالتى شده است.
ــتن آمارهاى  ــكل اصلى نداش به عقيده اين مقام صنفى، مش
ــون هنگامى كه  ــت. چ ــه و تقاضاس ــزان عرض ــق از مي دقي
اين موضوع رعايت نشود، امكان برقرارى توازن در اين زمينه 
ــكالتى از جمله معدوم كردن يا فساد  ــاهد مش ــت و ش نيس

محصوالت غذايى خواهيم بود. 
به عنوان مثال اگر مقدار نياز كشور را بدانيم، بررسى مى كنيم 
ــول داريم يا  ــب براى اين حجم محص كه آيا انبارهايى مناس

خير؟
نقطه سفارش عامل پنهان

ــاورز، دبير انجمن واردكنندگان برنج درباره فساد  مسيح كش
ــه طور كلى  ــه برنج گفت: ب ــاورزى، از جمل ــوالت كش محص
ــاخصه اى به نام « نقطه  در تجارت و واردات محصول، يك ش
ــفارش» وجود دارد كه در آن نقطه مدير تصميم به تامين  س
ــج و ديگر محصوالت هم  محصول مورد نظر مى گيرد كه برن

در اين قالب مى گنجند. 
به عنوان مثال درباره محصوالت كشاورزى براساس اطالعات 
اين نقطه موجودى را بررسى مى كنيم، چقدر بايد خريد كنيم 
ــورت گيرد تا دچار  ــه مهم تر چه مقدار بايد فروش ص و از هم
ــود، در حالى كه اين روند به دليل كمبود  آلودگى و فساد نش

اطالعات در كشور تقريبا انجام نمى شود.
ــى درگير  ــش خصوص ــن نكته بخ ــد بر اي ــاورز با تاكي كش

ــتر مربوط  ــل بيش ــزود: اين معض ــت، اف ــوع نيس اين موض
به بخش هاى دولتى بوده و متاسفانه نتايج نگران كننده اى هم 

تاكنون دربرداشته است.
به گفته اين مقام صنفى، بهترين راهكار براى كاهش اين گونه 
ــه مى توان  ــت ك ــاركت بخش خصوصى اس ــكالت، مش مش
ــن كار را عملى كرده و بدون هيچ نگرانى  با توافق نامه هايى اي
براى تامين ذخاير استراتژيك اقدام كنيم، در حالى كه امروز 

بخش خصوصى جايگاهى در اين چرخه ندارد.
صنايع تبديلى و نبود سردخانه عامل ضايعات

محمدرحيم نيازى، رييس هيات مديره انجمن سيب زمينى 
ــاورزى گفت: براساس  ــاد محصوالت مختلف كش درباره فس
آمارى كه در اختيار داريم، در مجموع 25 درصد از محصوالت 
ــود كه داليل مختلفى در اين زمينه  ــد مى ش كشاورزى فاس
ــن آن مربوط به نحوه نگهدارى و  وجود دارد. اولين و مهم تري
ــت، چون نه در موضوع برداشت و نه  جمع آورى محصول اس

در موضوع حمل و نگهدارى دقت نمى شود. 
به عنوان مثال هنگام جابه جايى سيب زمينى، گونى ها پرتاب 
ــريع در روند  ــده و در نتيجه تس مى شود كه دچار آسيب ش

فساد را به همراه دارد.
ــب افزود:  ــوع انباردارى مناس ــى درباره موض اين مقام صنف
ــا دماوند  ــتان ها مثل تهران ي ــفانه به غير از برخى اس متاس
ــيارى  ــتند، بس ــزات انباردارى مدرنى هس ــه داراى تجهي ك
از استان هاى توليدكننده امكانات انباردارى مناسبى ندارند 

و به همين دليل روند فساد در آنها بسيار گسترده تر است.
اين مقام صنفى رابطه توليد و بهره برداران را غيرمنطقى اعالم 
ــت نداريم،  كرد و گفت: چون برنامه اى براى ارائه الگوى كش

هرگز نمى توانيم براى آن برنامه يا نسخه اى هم داشته باشيم، 
در حالى كه اگر بخش خصوصى حضور داشته باشد، مى تواند 
ــتفاده از انجمن ها و تعاونى ها اين روند را اصالح كرده و  با اس

درباره آن سياستگذارى كند.
فاسد شدن پس از واردات

بهروز جنت، مديركل نظارت و ارزيابى فرآورده هاى خوراكى، 
ــازمان غذا و دارو درباره  ــى و بهداشتى س آشاميدنى،  آرايش
ــج گفت: طبيعتا  ــواد و اقالم خوراكى مثل برن موضوع انبار م
ــت با توجه به نيازها و تقاضاى داخلى برخى اقالم  ممكن اس
خوراكى به صورت ماده خام يا تكميل شده وارد ايران شود كه 

برنج هم يكى از آنهاست. 
اين در حالى است كه موضوع واردات به دو صورت غيرقانونى و 
قانونى صورت مى گيرد و در بخش واردات قانونى، سازمان غذا 
و دارو نظارت كامل دارد، اما در موضوع غيرقانونى ها، موضوع 
ــت بنابراين در مبادى قانونى آن  در اختيار اين سازمان نيس
ــود،  ــته از موادى كه با رعايت ضوابط قانونى وارد مى ش دس
رسيدگى كامل شده و پس از تاييد سالمت ماده، اجازه واردات 

به آنها داده مى شود. 
اين در حالى است كه آن بخش از محصوالت قاچاق كه كشف 
ــده و از بين  ــتور مقام هاى قضايى منهدم ش مى شود، به دس

خواهد رفت.
ــازمان غذا و دارو درباره اخبار منتشر  اين مقام مسئول در س
شده نسبت به توزيع برخى محصوالت آلوده مثل برنج در بازار 
تصريح كرد: اين اخبار صحت نداشته و با توجه به بررسى هاى 
ــوالت وارداتى قانونى  ــده احتمال آلوده بودن محص انجام ش

تقريبا به صفر نزديك است.

ــازمان  ــئوالن س ــى هاى ادوارى مس جنت با تاكيد به بازرس
غذا و دارو از مواد وارداتى اشاره كرد و افزود: كار سازمان غذا و 
دارو با واردات محصوالت از گمرك پايان پيدا نمى كند، بلكه 
مسئوالن و بازرسان به صورت پيوسته محسوس يا نامحسوس 
ــى  ــه مى كنند و تحت بررس ــده را از بازار تهي ــالم وارد ش اق
قرار مى دهند تا در صورت بروز هرگونه مشكل نسبت به ضبط 
ــاده اى هنگام  ــت م ــذف آن اقدام كنند. چون ممكن اس و ح
واردات هيچ مشكلى نداشته، اما پس از واردات و انبار شدن به 
دليل رعايت نكردن شرايط نگهدارى، مشكل دار شده باشد. 

ــوالت غذايى چه دولتى  ــال هر واردكننده محص به عنوان مث
ــتفاده از يك مهندس فنى اطالعات را  يا خصوصى بايد با اس
به صورت مرتب در اختيار سازمان هاى مربوطه قرار دهد كه 

شامل نگهدارى و امكانات انبار است. 
ــازمان غذا و  پس اين اطالعات به صورت قانونى دائم براى س
ــود، در نتيجه هرگونه تغيير كيفيت كامال  دارو ارسال مى ش
رصد شده و در صورت مشكل دار بودن جلوى ورود محصول 

به بازار گرفته مى شود.
وى موضوع توزيع محصوالت آلوده در ميان مصرف كنندگان 
ــت: با توجه  ــاص را تكذيب كرد و گف ــوص در ايام خ به خص
ــى موارد كه  ــه وجود دارد، در برخ ــى كه در اين زمين به عرف
ــا بوده،  ــا نزديك به انقض ــده ي تاريخ محصول يا منقضى ش
ــانه و انجام  ــى كارشناس براى جلوگيرى از زيان، بعد از بررس
آزمايش هاى سالمت در صورت تاييد، اجازه استفاده محصول 
ــبت به توزيع آن اقدام مى كنند،  داده مى شود و مسئوالن نس

اما هرگز محصول يا ماده آلوده توزيع نخواهد شد.
ــاميدنى  مديركل نظارت و ارزيابى فرآورده هاى خوراكى، آش
و آرايشى و بهداشتى سازمان غذا و دارو درباره معدوم كردن 
ــرد: اين كار با حضور مقام هاى  محصوالت آلوده نيز تصريح ك
ــازمان غذا و دارو و نيروى انتظامى  ــتانى، س ــئول دادس مس

صورت مى گيرد.
دليل گرانى پياز در روزهاى اخير

ــندگان ميوه و  ــه فروش ــس اتحادي ــين مهاجران، ريي حس
سبزى درباره گرانى برخى محصوالت از جمله پياز در روزهاى 
ــالى كه محصول  ــاورزان هر س اخير توضيح داد: معموال كش
ــه دنبال آن  ــا فراوانى و ب ــد و در بازار ب ــت كنن زيادى برداش
ــده آن محصول  ــال آين ــوند، در س با كاهش قيمت روبرو  ش
ــز همين اتفاق  ــه در مورد پياز ني ــت مى كنند ك را كمتر كش
ــت كه در دوره ارزانى محصول،  افتاده است. اين درحالى اس
گاهى كل توليد كشاورز به دليل نبود خريدار يا باصرفه نبودن 

برداشت، منهدم خواهد شد.
رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزى ادامه داد: در سال 
گذشته با فراوانى پياز روبرو بوديم و برخى كشاورزان امسال 
ــه همين موضوع  ــت اين محصول خوددارى كردند ك از كاش

منجر به كاهش عرضه و در پى آن افزايش قيمت شد.

ازبين رفتن هرساله حجم قابل توجهى ازسرمايه ومنابع كشور؛

يك چهارم محصوالت كشاورزى فاسد مى شود

محسن جالل پور رييس اتاق بازرگانى ايران طى مقاله اى 
درخبرآنالين نوشت :

ــيرين  ــدن برجام و شهدش اولين آثار و بركات اجرايى ش
ــودآور براى  ــر، مطمئن و س ــاى معتب ــاى قرارداده امض
بنگاه هاى اقتصادى ايران با كشورهاى اروپايى پس از روز 

اجرا خود را نشان داده و شب گذشته چندين قرارداد بين 
ــركت هاى ايتاليايى با حضور  ــران و ش بخش خصوصى اي

رييس جمهور روحانى و نخست وزير ايتاليا امضا شد.
ــت كه در ايران رفرم اقتصادى در جريان  واقعيت اين اس
ــردم در اقتصاد  ــور حداكثرى م ــت كه محور آن حض اس

ــن تغييربزرگ كه  ــت. اي و خروج دولت از بنگاه دارى اس
درابالغيه اقتصادمقاومتى مقام معظم رهبرى اعالم شده 
توسط قواى سه گانه نهادينه شده است. با توجه به توانايى 
ــذارى اموربه  ــد صادراتى و واگ ــران، نگاه به تولي مردم اي

بخش خصوصى اصل اساسى اين سياست مهم است.
ــت هاى متعدد  ــور روحانى در نشس ــور رييس جمه حض
ــط ايشان در اين  بخش خصوصى و ديدگاه هايى كه توس
سفر و پيش از آن مطرح شده، نشان دهنده اراده دولت در 

ميدان دادن به بخش خصوصى است. 
ــت كه حدود100 فعال اقتصادى،  ــتين بار اس براى نخس
ــفرخارجى  ــادى را در س ــور و وزراى اقتص ــس جمه ريي
ــان از عزم دولت براى واگذارى  همراهى مى كنند كه نش

امور اقتصادى به بخش خصوصى است.
ــت جمهورى ايران در حدود  هيات اقتصادى همراه رياس
ــد صنعتى و معدنى،  100 نفر از كارآفرينان، مديران ارش
ــكيل شده است.  ــاورزان و تجار ايران تش بانكداران و كش
در اين سفر، نشست هاى فشرده اى با مديران ساچه، اعضا 
ــترك ايتاليا و ايران برگزار  و رياست اتاق ايتاليا و اتاق مش

شد و تفاهم نامه خوبى نيز امضا كرديم. 
ــته ايم. در ضيافت شام  ــاير بانك ها داش نشستى هم با س
ــب و كار ايتاليا  ــت وزير محترم در كنار بزرگان كس نخس
ــت.  حاضر و در همين ميان مذاكراتى صورت پذيرفته اس
ــكيل چهار پنل  ــم و تش ــدن دور ه ــروز نيز با جمع ش ام
ــاورزى و انرژى) به كار  تخصصى (صنعت، زيربنايى، كش

ادامه داديم.
ــف ايتاليايى  ــان هيات هاى مختل ــاى اخير ميزب در ماه ه
در تهران بوده ايم. از نظر تعداد، ايتاليا بيشترين بازرگانان، 

صنعتگران و كارآفرينان را به ايران اعزام كرده است.
ــوب غربى و  ــكاى جن ــا، خاورميانه، آمري ــمال آفريق ش
ــلفى-تكفيرى  ــياى ميانه با ظهور و گسترش آفت س آس
ــد. بنگاه هاى  ــرار گرفته ان ــاز دوره اى از بى ثباتى ق در آغ
ــم به مصونيت ذاتى  ايتاليايى در ميان اين درياى متالط
ــا اميد و  ــورايران ب ــاال و ثبات پايدار كش ايران و امنيت ب

اطمينان نگاه مى كنند.
فرهنگ، ظرفيت هاى طبيعى، موقعيت جغرافيايى، مردم 
ــور،  ــت، ثبات، پايدارى كش ــوان و تحصيل كرده، امني ج
ــور و زيربناهاى آماده،  مرزهاى آبى، همسايگى با 15كش

امكان جذب سرمايه گذارى در ايران را فراهم كرده است.
ــور بزرگى را مى بينند  ــرمايه گذاران بين المللى، كش س
ــى، منابع طبيعى و حتى از نظر  كه از نظر فرهنگى، تاريخ

موقعيت جغرافيايى داراى مزيت هاى زيادى است. 
ــر امنيتى وثبات  ــوان، تحصيلكرده دارد و ازنظ مردمى ج
سياسى داراى جايگاهى قابل توجه است. با اين توصيفات، 
ايران مى تواند پايگاهى براى توليد و صادرات به كل منطقه 

باشد.
ــت كه مى تواند  ــورى اس با وجود اين ويژگى ها، ايران كش
ــد. اين يك  ــدى خاورميانه باش ــز تولي ــن مرك بزرگ تري
ــيارى كشورهاست كه در ماه هاى  جمع بندى ساده از بس

اخير روى ايران متمركز شده اند.
ــم در زمينه هايى كه ايتاليا داراى  به اين ترتيب ما آماده اي
ــرمايه گذارى مشترك براى  « مزيت رقابتى» است به س
ــه بازار حوزه نفوذ  تامين نياز400 ميليون نفر جمعيت ك

ايران است، بپردازيم. 
ــين آالت صنعتى، كفش  ــى، فلزات، ماش كانى هاى معدن
ــزات و نيازهاى  ــان، تجهي ــاك و مبلم و چرم، غذا، پوش
ــى از جمله جاده،  ــاورزى، امور زيربناي تكنولوژيكى كش
ــروگاه، خطوط انتقال آب و برق و  ريل، فرودگاه، بنادر، ني
بسيارى از بخش هاى ديگر اقتصادى از جمله فرصت هاى 

پيش روى بخش خصوصى دو كشور است.
ــه، صاحب  ــران صاحب تجرب ــا اي ــن عرصه ه در تمام اي
ــيده  ــرد و گرم چش ــتحكم س ــاى قديمى و مس بنگاه ه
ــروى كار تحصيل كرده و متخصص  در دوران تحريم و ني
است. مطالعات ما نشان مى دهد در عرصه هاى الكتريسيته، 
نفت و گاز، كسب و كارهاى خالق (VCها)، خودروسازى، 
ــم با فعاالن  ــش بنيان مى تواني ــگرى و اقتصاد دان گردش

اقتصادى ايتاليا همكارى داشته باشيم.
ــوى ديگر در ميان اقتصادهاى بزرگ اروپا هيچ كدام  از س
به اندازه ايتاليا وابسته به SME ها نيستند. اين براى ايران 
كه بنگاه هاى كوچك و متوسط فراوانى دارد، مزيت بسيار 

خوبى است. 
ــترك  ــا و اتاق مش ــاق ايتالي ــيون و ات ــا كنفدراس ــا ب م

در اين زمينه ها كارهاى بسيار زيادى در پيش رو داريم.

اصالحات اقتصادى بزرگ در ايران

انجمن جهانى آهن و فوالد گزارش داد:

چهاردهمين فوالدساز بزرگ جهان 
شديم

وزارت كشاورزى خبر داد:

سازمان حمايت، صنايع لبنى متخلف را 
به تعزيرات معرفى كرد

خبرگزارى رويترز خبر داد:

برنامه سيتروئن براى حضور روحانى در 
فرانسه 

انجمن سنگ ايتاليا: 

توسعه همكارى هاى تهران- رم 
بعد از برجام دردستوركاراست

شركت خودروسازى سيتروئن فرانسه يك روز قبل از سفر «حسن روحانى» رئيس 
ــالمى ايران به پاريس براى ورود به بازار خودروى ايران جلسه فوق  جمهورى اس

العاده برگزار مى كند.
ــك مقام نزديك به  ــرز در مطلبى از پاريس به نقل از ي به نقل از خبرگزارى رويت
شركت «پژو-سيتروئن» اعالم كرد كه هيات مديره اين شركت قرار است يك روز 
ــه، جلسه فوق العاده اى تشكيل دهد  قبل از سفر رئيس جمهورى ايران به فرانس
ــران را بعد از برجام (برنامه جامع  تا بتوانند فرصت هاى ورود به بازار خودرو به اي
اقدام مشترك) و لغو تحريم هاى اقتصادى عليه ايران، بررسى كنند. براساس اين 
گزارش، رئيس جمهورى ايران كه اكنون در ايتاليا بسر مى برد، صبح چهارشنبه 
در راس يك هيات بلند پايه سياسى و اقتصادى وارد فرانسه مى شود تا در اين سفر 
دو روزه با مقامات و صاحبان صنايع اين كشور راه هاى گسترش روابط و همكارى 

هاى اقتصادى را بررسى و قراردادهايى را با طرف هاى فرانسوى امضاء كنند.
ــازى پژو به عنوان بزرگترين شركت خودرو  براساس اين گزارش، گروه خودروس
سازى اروپا قرار است فردا، پيش از امضاى چند قرارداد اقتصادى و تجارى ميان 
طرف هاى فرانسوى با همتايان ايرانى خود در كاخ رياست جمهورى اليزه پاريس، 

جلسه فوق العاده تشكيل دهد.
گزارش رويترز حاكى است، مقامات پژو تاكنون هيچ اظهار نظرى در اين خصوص 
انجام ندادند اما مشغول فعاليت هاى خود هستند تا درصورت نتيجه بخش بودن 

مذاكرات فردا و پس فردا با هيات ايرانى، آن را اعالم عمومى كنند.

ــه جانبه با دولت و دامداران موظف  ــاس توافقات س درحالى كه صنايع لبنى براس
شده بودند به ازاى افزايش قيمت محصوالت خود نرخ خريد هر كيلوگرم شير خام 
را 100 تومان افزايش دهند، على رغم افزايش قيمت محصوالت شان باز هم قانون 
را اجرا نكردند و به گفته مسئوالن وزارت جهاد كشاورزى به تعزيرات معرفى شده 

و مى شوند.
گفتنى است كشمكش صنايع لبنى و دامداران سال هاست ادامه دارد، چراكه از سويى 
دولت و دامداران معتقدند كه صنايع لبنى در حق توليد كنندگان اجحاف مى كند و 

بهاى واقعى شير خام خريدارى شده را به دامداران پرداخت نمى كند. 
ــت افزايش قيمت محصوالت شان را داشتند  درسال جارى صنايع لبنى درخواس
كه دولت اين درخواست را در صورتى قبول مى كرد كه صنايع، نرخ خريد شير خام 
ــش100 تومانى نرخ خريد  ــد به ازاى افزاي را افزايش دهند؛ به گونه اى كه مقرر ش
هر كيلوگرم شيرخام از دامداران، صنايع لبنى اجازه داشته باشند قيمت محصوالت 

خود را حدود شش درصد افزايش دهند.
گرچه صنايع لبنى پس از اين توافق اعالم كردند كه قيمت محصوالت شان را افزايش 
نمى دهند اما سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به آنها اعالم كرد 
ــير خام را افزايش ندهند بايد قيمت محصوالت شان را به نرخ  كه اگر نرخ خريد ش
ــته برگردانند و درغيراين صورت به تعزيرات معرفى مى شوند. به گفته  سال گذش
ــدات دامى وزارت جهاد  على مالصالحى - مدير كل مركز اصالح نژاد و بهبود تولي

كشاورزى - با ادامه يافتن اين شرايط پرونده آن ها به تعزيرات فرستاده شده است.

براساس اين گزارش توليد فوالد درهمه مناطق جهان به جز اقيانوسيه در سال 2015 
ــت. انجمن جهانى آهن و فوالد از كاهش توليد فوالد ايران  ــده اس با كاهش مواجه ش
در سال 2015 خبر داد و اعالم كرد، ايران با توليد بيش از 16 ميليون تنى چهاردهمين 

توليد كننده بزرگ فوالد جهان طى اين سال شناخته شده است.
درميان كشورهاى جهان، چين به عنوان بزرگ ترين توليد كننده فوالد جهان در سال 
ــور 49/5 درصد كل توليد فوالد جهان را در سال  2015 شناخته شده است. اين كش
2015 به خود اختصاص داد. سهم چين از توليد فوالد جهان در سال پيش از آن 49/3 
درصد اعالم شده بود. درعين حال توليد فوالد چين درسال 2015 با افت 2/3 درصدى 
نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 803 ميليون تن رسيد. براساس اين گزارش 
ايران يك درصد كل فوالد توليدى جهان در سال 2015 را توليد كرده است. سهم ايران 

از كل فوالد توليدى خاورميانه در اين سال بالغ بر 58 درصد بوده است. 

ــت، اجراى توافق برجام زمينه توسعه  رييس انجمن سنگ ايتاليا معتقد اس
همكارى هاى تهران - رم را فراهم ساخته و اجرايى شدن تفاهمنامه دو كشور 

درسال 2014 دربخش سنگ مى تواند به رونق اين بخش شتاب بخشد.
« فالويو مارابلى» روز چهارشنبه درهمايش «چالش ها و فرصت هاى صنعت 
سنگ كشور» درشهرك شمس آباد (در نزديكى حسن آباد قم) اظهار داشت: 
ــى كه ايتاليا  ــنگ دارد، در حال ــك هزار و200 معدن فعال س ايران حدود ي
ــاليانه چهار ميليارد يورو ارزش صادراتى  ــوم اين معادن، س با حدود يك س

از آنها جذب مى كند.
ــود را با ايران  ــنگ ايتاليا در دوران تحريم همكارى خ وى گفت: انجمن س
ــه ايتاليا، فصل جديدى  ــفر رييس جمهورى ايران ب قطع نكرد و اكنون با س
از همكارى ها بين دو كشور به ويژه در بخش سنگ را مى توان بنيان گذاشت.
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عكس روز

ــنواره پوستر و  ــازمان حفاظت محيط زيست طى پيامى به جش رييس س
ــنواره را موجب ايجاد فضايى صميمانه  ــهر ، اين جش عكس نفس هاى ش
ــاالن اجتماعى و اعضاى  و تعاملى ميان گروه هاى مختلف هنرمندان، فع

تشكل ها دانست.
به گزارش خبرگزارى مهر معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست طى پيامى به جشنواره پوستر و عكس نفس هاى شهر، اين 
جشنواره را موجب ايجاد فضايى صميمانه و تعاملى ميان گروه هاى مختلف 
هنرمندان، فعاالن اجتماعى، اعضاى تشكل هاى غيردولتى و اصحاب رسانه 

دانست و گشايش پنجره اى پرنور در عرصه تحول فرهنگى عنوان كرد.
ــتر و عكس نفس هاى شهر آمده  در پيام معصومه ابتكار به جشنواره پوس

است:
نقش و جايگاه «هنر» در انتقال مفاهيم و اصالح فرهنگ جوامع، بى بديل و 
از مولفه هاى موثر بر افكار و رفتار بشر بوده و در حوزه فرهنگ سازى براى 
حفاظت از محيط زيست، نفوذى غيرقابل انكار دارد. به عالوه، زبان گوياى 
هنر در جريان سازى اجتماعى كه نياز كنونى براى نجات كره مسكون است 
ــمار آمده و توان بهره گيرى از ظرفيت مردمى براى  برجسته و موثر به ش

حراست از طبيعت را با خود دارد.

در اين حال، شكل گيرى جشنواره هاى تخصصى محيط زيست كه منجر به 
ايجاد فضايى صميمانه و تعاملى ميان گروه هاى مختلف مانند هنرمندان، 
فعاالن اجتماعى، اعضاى تشكل هاى غيردولتى و اصحاب رسانه مى شود، 

گشايش پنجره اى پرنور در عرصه تحول فرهنگى است.
«جشنواره پوستر و عكس نفس هاى شهر» از جمله اين جشنواره ها بوده 
ــال تالش دولت يازدهم براى كاهش آالينده ها در  كه اكنون پس از دو س
ــود. طى اين مدت با همكارى ــور برگزار مى ش ــهرهاى كش هواى كالنش
 دستگاه هاى مختلف اقداماتى مانند حذف يا كاهش شاخص هاى بسيار 
خطرناك همچون بنزن و آروماتيك ها از بنزين توزيعى كشور و يا افزايش 
ــت.  ــگاه ها صورت گرفته اس ميزان مصرف گاز به جاى مازوت در پااليش
ــوا ذرات كمتر از 2/5  ــاخص هاى ه ــكل موجود در ش چنانچه اكنون مش
ــوخت در خودروها، فعاليت صنايع و  ــى از احتراق ناقص س ميكرون ناش
گرد و غبار است. بى ترديد اجراى كامل برنامه 15 ساله كاهش آلودگى هوا 
كه سال ها متوقف شد، از اهميت بسيار برخوردار بوده و اميد است بخش 
ــنواره نفس هاى شهر تقويت  فرهنگى آن با اجراى برنامه هايى مانند جش
شود.از تالش همه دست اندركاران اين جشنواره و شركت كنندگان عزيز 

قدردانى مى كنم.

ــده ديمه،  ــت ش ــق حفاظ ــى در مناط ــال بوم ــش از 7000 نه بي
دشت آزادگان و ميش داغ كاشته شد.

ــون هاى گرد و غبار  ــتاى مقابله با بيابان زايى و مقابله با كان در راس
ــتان در محدوده مناطق حفاظت شده استان بيش از  استان خوزس

7000 نهال بومى كاشته شد.
احمدرضا الهيجان زاده مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان 
با بيان اين مطلب گفت: اين نهال ها در مناطق حفاظت شده ديمه، 

دشت آزادگان و منطقه ميش داغ كاشته شدند.
ــازگارى بيشتر گونه  ــرايط آب و هوايى و س وى افزود: با توجه به ش
كنار به عنوان درخت بومى استان خوزستان، بيشترين نهال كاشت 

شده از نوع كنار است.
ــت شده و  وى ادامه داد: در منطقه ديمه تاكنون 3100 نهال كاش
ــت آزادگان نيز 2000 اصله نهال كشت شده و كار  در محدوده دش
ــت 2000 اصله نهال در  نهال كارى در منطقه ميش داغ نيز با كاش

حال انجام است.
ــتان در اين فصل براى كاشت  وى ادامه داد: شرايط آب و هوايى اس
نهال مناسب است و اين اداره كل به منظور جلوگيرى از بيابان زايى 

و مقابله با گرد و غبار و احيا و ترميم بخش هاى آسيب ديده جنگل 
اقدام به كاشت نهال از نوع گونه هاى بومى و سازگار با شرايط جوى 
ــتان برنامه نهال  ــت و قرار است در مناطق ديگر اس استان كرده اس

كارى ادامه يابد.

معصومه ابتكار در پاريس:

نقش و جايگاه هنر در اصالح فرهنگ جوامع بى بديل است
كاشت بيش از 7000 نهال 

در مناطق حفاظت شده استان خوزستان

دريچه

ــر اقليم را از  ــران تغيي ــكو در ته ــركل و نماينده دفتر يونس مدي
موضوعات تعيين كننده دوران كنونى دانست و گفت: خشكسالى 

به يكى از مخرب ترين فجايع طبيعى تبديل خواهد شد.
 مديركل و نماينده دفتر يونسكو در تهران با بيان اينكه تغيير اقليم 
از موضوعات تعيين كننده دوران كنونى است گفت: دانشمندان به 
اتفاق آرا، اين گونه تشخيص داده اند كه جو زمين به دليل انتشار 
گازهاى گلخانه  اى كه براثر فعاليت هاى انسانى توليد مى شوند، در 
 (IPCC) حال گرم تر شدن است. هيئت بين الدولى تغيير اقليم
ــالى در بسيارى از مناطق  افزايش وقوع موج هاى گرما و خشكس
ــده را دور از انتظار نمى داند. بدان گونه كه  جهان در دهه هاى آين
خشكسالى تبديل به يكى از مخرب ترين فجايع طبيعى خواهد 

شد.
ــتر كيش الروش كه در پنجمين كنفرانس منطقه اى تغيير  اس
اقليم سخن مى گفت افزود: همان طور كه در توافق نامه كنفرانس
COP21 در پاريس نيز رسما اعالم شد، سال 2015 سال تغيير 
مسير به سمت دنيايى جديد است. در اين توافق نامه هدف گذارى 
ــر از 2 درجه  ــن به حد پايين ت ــش دماى كره زمي و تثبيت افزاي
ــده و حتى براى اولين بار ضرورت تعيين  سانتيگراد گذاشته ش
حد 1/5 درجه سانتيگراد براى حفاظت از كشورهاى جزيره اى كه 
بيش از همه با افزايش سطح آب درياها مورد تهديد قرار مى گيرند، 

مطرح شده است.
وى تاكيد كرد:  رقابت بر سر منابع آب به احتمال زياد يكى از علت 
اصلى درگيرى ها در آينده به ويژه در اين قسمت از جهان خواهد 
بود، به همين دليل است كه بيش از 30 برنامه يونسكو در راستاى 
ايجاد دانش، آموزش و ارتباط در زمينه تغيير اقليم و براى درك 

پيامدهاى اخالقى براى نسل هاى حاضر و آينده داللت دارد.
الروش علم، آموزش، بوم شناسى و اخالق را 4 محور طرح تغيير 
ــال 2009 ميالدى در حاشيه اجالس  ــكو كه در س اقليم يونس
ــدف اين طرح  ــده، عنوان كرد و گفت: ه كپنهاگ راه اندازى ش
يارى به كشورهاى عضو در كاهش اثرات تغيير اقليم و سازگارى 

با آن است.
اقيانوس ها يك سوم كربن توليدى ما را جذب مى كنند

ــم به طور  ــت: تغيير اقلي ــكو در تهران  گف ــر يونس نماينده دفت
فزآينده اى به عنوان عامل تغيير تنوع زيستى با اثرات پى در پى بر 
وضعيت معيشتى انسان شناخته مى شود، به همين منوال از بين 
رفتن و تخريب تنوع محيط زيستى مانند جنگل ها نيز يك عامل 
مهم براى تغيير اقليم است. در زمينه تنوع زيستى و تغيير اقليم، 
برنامه انسان و كره مسكون، يونسكو هدايت كار ميان رشته هاى 
مختلف علمى در خدمات اكوسيستمى و حفاظت و استفاده پايدار 

از تنوع زيستى مانند جنگل ها را برعهده دارد.
وى تصريح كرد: اهميت اقيانوس ها در تغييرات اقليمى جهانى را 
نيز نمى توان دست كم گرفت. اقيانوس ها اقليم ما را تنظيم كرده 
و تقريبا يك سوم از كربن انتشار يافته توسط ما و بخش عظيمى از 
گرماى مازاد را جذب مى كنند. همچنين اقيانوس ها بزرگ ترين و 
يكى از مهم ترين نظام هاى پشتيبانى حيات در اين سياره هستند. 
در عين حال غلظت رو به افزايش گازهاى گلخانه اى و جوى گرم تر، 

آلودگى زمين، صيد بى رويه، توسعه ساحلى ناپايدار و فعاليت هاى 
جمعيتى همه فشار بسيار زيادى بر اقيانوس هاى جهان، سواحل 

آنها و اكوسيستم هاى دريايى وارد مى كنند.
ــه معنى تغيير اقيانوس ها نيز  الروش با اعالم اينكه تغيير اقليم ب
ــازگارى و  ــت، گفت: در مباحث اقليمى و در هر دو مقوله س هس
ــه اقيانوس ها را  ــى هاى مربوط ب كاهش اثرات، نبايد چاره انديش
ناديده گرفت. در اين ارتباط كميسيون بين الدولى اقيانوس شناسى 
ــى اقيانوس ها و  ــى، ديدبان ــوم اقيانوس ــعه عل ــكو با توس يونس
ــتم اقليمى و پيش بينى  ظرفيت سازى، نقش عمده اى در سيس
ــيون بين الدولى  ــا را فراهم مى آورد. كميس تغييرات اقيانوس ه
ــبكه جهانى اقيانوس و اقليم را  ــكو، ش ــى يونس اقيانوس شناس
ــى  ايجاد كرده و هم اكنون بيش از 50 گروه از ذى نفعان اقيانوس
ــت. همچنين يونسكو  با ماهيت هاى مختلف را گردهم آورده اس
نقش مهمى در پررنگ كردن رابطه بين اقليم و اقيانوس ها را در 
بيست ويكمين كنفرانس سران كنوانسيون تغيير اقليم سازمان 

ملل متحد(COP21) ايفا كرد.
ــت كه در قرن بيست و يكم  به گفته  وى IPCC اعالم كرده اس
تغيير اقليم منابع تجديد پذير آب هاى زيرزمينى، آب هاى سطحى 
را در مناطق نيمه خشك جهان به گونه قابل مالحظه اى كاهش 
مى دهد و در نتيجه رقابت بر سر آب افزايش مى يابد. در بسيارى از 

مناطق تغيير ميزان بارش و يا ذوب شدن يخ و برف چندين ساله، 
سيستم هاى آب شناسى را دگرگون مى كند و بر كيفيت و كميت 

منابع آب تاثير مى گذارد.
برنامه يونسكو براى ارتقاى سطح آگاهى سياست گذاران 

درباره آب و تغيير اقليم
نماينده دفتر يونسكو در تهران گفت: برنامه بين المللى آب شناسى 
يونسكو با ارايه راهكارهاى علمى از ارزيابى و پايش تغييرات برف، 
ــر تغيير و تغييرپذيرى  يخچال هاى طبيعى و منابع آب كه بر اث
اقليم ايجاد شده اند حمايت مى كند. اين طرح در نظر دارد سطح 
آگاهى سياست گذاران را در سطوح ملى، منطقه اى و بين المللى 
در زمينه پيش بينى ها و خطرات مربوط به اين تغييرات ارتقا دهد. 
همچنين برنامه بين المللى آب شناسى يونسكو به مقوله مصرف 
آب شهرى مى پردازد و در نظر دارد مديريت پايدار منابع آب هاى 
زيرزمينى را با در نظر گرفتن تغيير اقليم و تاثيرات انسانى مرتبط 

با آن ارتقا دهد.
ــتر كيش الروش نقش آموزش و افزايش آگاهى را  در بهبود  اس
سازگارى با تغيير اقليم و كاهش اثرات آن از تغيير كمك به افراد 
ــيار مهم دانست و گفت: آموزش  در اتخاذ تصميمات آگاهانه بس
ــل ايجاد و اثرات تغيير اقليم  به فراگيران كمك مى كند تا با دالي
ــوند و خود را براى زندگى با آثار اين تغييرات آماده كنند  آشنا ش

ــك مى كنند تا روش زندگى  و در عين حال به زنان و مردان كم
پايدارترى اتخاذ كنند.

افزايـش آگاهـى عمومـى بـا ظرفيت سـازى بـراى 
روزنامه نگاران

وى با اعالم اينكه يونسكو به عنوان بخشى از فعاليت هاى خود در 
ــعه پايدار از كشورها در قراردادن تغيير  زمينه آموزش براى توس
اقليم در سيستم هاى آموزشى شان حمايت مى كند و گفت وگو 
و تبادل تجارب در زمينه آموزش تغيير اقليم را از تغيير برگزارى 
جلسات كارشناسى بين المللى تسهيل مى كند گفت: يونسكو با 
ظرفيت سازى براى روزنامه نگاران و رسانه هاى جمعى در زمينه 
تغيير اقليم در نظر دارد تا آگاهى عمومى را نسبت به داليل و اثرات 
ــازگارى با آثار پيش رو ارتقا دهد. اين امر  تغيير اقليم و راه هاى س
نمى تواند منجر به تهيه گزارش هايى در مورد اقدام يا عدم اقدام 
دولت ها و شركت ها براى پاسخگويى به اين خطرات يارى رساند. 
در همين راستا در سال 2015 دفتر يونسكو در تهران يك دوره 
ــى يك هفته اى در زمينه تغيير اقليم براى روزنامه نگاران  آموزش

ايران و اصحاب رسانه برگزار كرد.
تغيير اقليم بر ميراث فرهنگى جهانيان تاثير مى گذارد

ــر اقليم بر  ــر اينكه تغيي ــا تاكيد ب ــكو در تهران ب نماينده يونس
ــر مى گذارد، گفت: تغيير اقليم  ميراث فرهنگى جهانيان نيز تاثي

ساختمان هاى تاريخى و بقاياى باستان شناسى روى زمين و زير 
ــكو اين موارد را در ايران  ــايش مى كند كه يونس آب را دچار فرس
مى بيند. تغييراقليم مى تواند آثار اجتماعى و فرهنگى ديگرى را 
نيز موجب شود. جوامع، روش زندگى، كار، عبادت و معاشرت خود 
را تغيير مى دهند و ممكن است مهاجرت كنند و ميراث فرهنگى 

خود را ترك كرده و از دست دهند.
ــكو در اقليم ها و  ــه يونس ــان اينك ــا بي ــش الروش ب ــتر كي اس
اكوسيستم هاى مختلف در سراسر جهان، به عنوان رصدخانه هاى 
تغيير اقليم در عرصه جهانى خدمات خود را با جمع آورى و انتشار 
اطالعات مربوط به اثرات ناشى از تاثير اقليم ارايه مى دهد، گفت: در 
حال حاضر مطالعات در سايت هاى مختلف انجام مى شود و نتايج 
آن براى برنامه ريزى ميزان كاهش و انطباق مناسب تغيير آب و 

هوايى مورد استفاده قرار مى گيرد.
به گفته وى تغيير اقليم يك چالش بزرگ اجتماعى بوده و تحوالت 
ــيار با اهميت است.  ــى از تغيير محيط زيست بس اجتماعى ناش
يونسكو همراه با اعضاى خود از طريق برنامه هاى مديريت تحوالت 
اجتماعى، در جهت حمايت از توسعه سياست و ارزيابى فعاليت 
مى كند و بر يكپارچه سازى ابعاد اجتماعى و زيست محيطى توسعه 
ــورها  ــت كه در قالب كش پايدار و تقويت رابطه تحقيقات، سياس

ضعيف است، تاكيد خاص دارد.
مسئله تغيير اقليم اكنون اهميت تاريخى دارد

ــكو در تهران با اعالم اينكه مسئله  مديركل و نماينده دفتر يونس
ــال 2015 از لحاظ تاريخى اهميت دارد گفت:  تغيير اقليم در س
ــه كنفرانس COP21 در پاريس نيز  همان طور كه در توافق نام
رسما اعالم شد، اين سال تغيير مسير به سمت دنيايى جديد است. 
ــورها  ــق نامه پاريس از همه كش ــتركيش الروش گفت: تواف اس
خواسته است تا طرح هاى عملياتى خود را هر پنج سال گزارش 
ــت. در اين صورت آنها  ــال 2020 اس ــروع آن از س دهند كه ش
نمى توانند هدف گذارى خود را كاهش داده و در مقابل به افزايش 
آن ترغيب خواهند شد. عالوه بر اين هدف كشورها در نيمه دوم 

قرن حاضر، رسيدن به حل كامل مسئله كربن است.
وى با تاكيد بر اينكه اين توافق نامه يك نقطه عطف واقعى است، 
گفت: چنانچه اين توافق نامه به همان شكلى كه تصويب شده، اجرا 
شود، ما به تدريج استفاده از اغلب سوخت هاى فسيلى آلوده كننده 
را متوقف خواهيم ساخت. سازمان هاى غيردولتى و جامعه مدنى 
ــش آگاهى عامه مردم، ترويج  نيز مى توانند نقش مهمى در افزاي
شيوه هاى مناسب و نظارت بر اجراى تعهد دولت ها و پاسخگويى 
آنها داشته باشند. همچنين بخش خصوصى مى تواند نقش مهمى 

در سرمايه گذارى براى سازگارى با تغيير اقليم داشته باشد.
استركيش الروش به نمايندگى از دفتر منطقه اى يونسكو در تهران 
و كل شبكه يونسكو براى حمايت از جمهورى اسالمى ايران و كليه 
كشورهاى عضو در برخورد با مسئله تغيير اقليم اعالم آمادگى كرد 
و گفت: ما فقط يك سياره داريم. نوع بشر بايد نسبت به تخريب 
ــترك ما در مقياس گسترده پاسخگو  بى رويه محل سكونت مش
ــياره بستگى به آگاهى كامل افراد  باشد. حفظ آينده ما در اين س

دارد. اين ضرورى ترين فرصت و ضرورى ترين پيام است.

نماينده يونسكو در تهران:

خشكسالى به يكى از مخرب ترين فجايع طبيعى تبديل مى شود



خبر شهروند

ــب ها خواب ندارم. مى ترسم از بچه اى غافل شده  مى گويد: بعضى ش
باشم. هنوز نتوانستم عاطفه شكست خورده اين بچه ها را جبران كنم. 

چون هنوز مطمئن نيستم تمام كارهايم خدايى بوده باشد.
بدرالملوك امام، 89 ساله است. 

ــار مادربزرگش آموخته و بيش از 3 دهه  مددكاري را از كودكي در كن
ــرطاني و كودكان بي سرپرست  مددكار اجتماعي بوده و به بيماران س
ــهر قم را ساخت و  ــه جوادي ش ــت. در جواني مدرس كمك كرده اس
ــهيد  ــت. با كمك ش ــاختش از حلقه ازدواجش گذش ــراي س حتي ب
ــهيد پاك نژاد و  ــاخت مدرسه شهيد فياض بخش و ش رجايى بانى س
ــه اش  ــز خيري ــتين مرك ــد.  نخس ــدر ش ــى ص ــهيدامام موس ش
ــد و  ــر مي كن ــل(ع) داي ــرت ابوالفض ــرام حض ــام داراالك ــه ن را ب
ــه  ــاي خيري ــه نام ه ــك او ب ــا كم ــري ب ــاي ديگ ــا خيريه ه بعده
ــكل  ــعادت آباد ش ــا» در س ــلوك پوي ــرج و «س ــر» در ك «كوث
ــن مراكز  ــش اي ــت پوش ــودك تح ــون صدها ك ــه اكن ــرد ك مي گي

هستند.
ــد و كالس هاى ــى ده ــرآن درس م ــن روزها ق ــو بدرالملوك اي بان

ــب ها را تنها و تنها به ياد بچه هاى   مثنوى خوانى برگزار مى كند و ش
ــت مى خوابد و هنوز نگران است كه نكند براى اين بچه ها  بى سرپرس

كم گذاشته باشد.
ــه درحوالى زندگى  ــيد. از خاطرات مثبتى ك ــما هم براى ما بنويس ش

خودتان ديديد. از مهربانى ها و آدم هاى بزرگى كه مى شناسيد.
shahrvand.zayanderoud@gmail.com

مديركل دفتر مراقبت در برابر آسيب هاى اجتماعى آموزش وپرورش گفت:  
ــند ائتالف ملى نظام مراقبت اجتماعى دانش آموزان امضا شد كه براين  س
ــوزش، حمايت روانى و  ــتگاه هاى مختلف براى غربالگرى، آم ــاس دس اس

اجتماعى از دانش آموزان درمعرض خطر وظايفى را برعهده دارند.
ــند ائتالف ملى «نظام مراقبت  ــاره به امضاى س نادر منصور كيايى ، با اش
اجتماعى دانش آموزان» اظهار داشت: اين سند يك چارچوب همكارى بين 
دستگاه هاى مختلف است با اين هدف كه مجموعه اى نظام يافته از خدمات 
و برنامه هاى حمايتى از جمله غربالگرى، آموزش، توانمندسازى و حمايت 
روانى و اجتماعى را براى مراقبت از دانش آموزان در برابر رفتارهاى پرخطر، 
آسيب هاى اجتماعى و جرايم فراهم كنيم. وى افزود: هدف اصلى سند ائتالف 
ملى «نظام مراقبت اجتماعى دانش آموزان»، مداخله به موقع و موثر در برابر 
آسيب هاى اجتماعى است. برهمين اساس دستگاه هاى مختلف در كنار هم 
قرار گرفته اند تا با كمك ظرفيت هاى موجود به غربالگرى، آموزش و حمايت 
ــدام كنند به گونه اى  روانى و اجتماعى از دانش آموزان در معرض خطر اق

كه عاليم خطر را شناسايى و آموزش هاى مورد نياز را به موقع ارايه دهند. 
مديركل دفتر مراقبت در برابر آسيب هاى اجتماعى وزارت آموزش و پرورش 
ــان و مددكارى  ــد در بحث درم ــترى نياز باش گفت: اگر به مداخالت بيش
ــد. در حقيقت نظام ارجاع  خدمات ويژه اى به دانش آموزان ارايه خواهد ش
ــند ائتالف ملى تعريف شده است و چرخه  اى  به عنوان مهم ترين هدف س
طراحى شده كه از غربالگرى تا ارايه خدمات حمايتى ويژه به دانش آموزان 
در معرض خطر را مدنظر دارد و دستگاه هاى مختلف در همكارى با يكديگر 
كار را پيش مى برند.  وى بيان كرد: بعد از غربالگرى، فعاليت هاى آموزشى و 
ارجاع مدنظر است. اين سند براى تمام دانش آموزان در پايه هاى تحصيلى 
مختلف تعريف شده و امسال به صورت پايلوت در سه شهر كشور اجرا خواهد 
شد و سال تحصيلى آينده به صورت فراگير در تمام شهرها با مدارس كشور 

اجرايى مى شود.
مديركل دفتر مراقبت در برابر آسيب هاى اجتماعى وزارت آموزش و پرورش 
گفت: در سند ائتالف ملى براى غربالگرى دانش آموزان در معرض آسيب هاى 
اجتماعى، تدابير خاصى اتخاذ شده است. به عنوان مثال «چك ليست »هايى 
طراحى شده كه در سامانه جامع نظام مراقبت اجتماعى دانش آموزان پياده 
خواهد شد. اين «چك ليست » ها به گونه اى تعريف شده كه كاربرد و استفاده 
از آن دشوار نيست و معلمان مى توانند آن را به كار ببرند. كيايى ادامه داد: در 
اين «چك ليست »ها توجه ويژه اى به معلمان و كالس درس شده و هدف 
به گونه اى است كه معلمان در كالس درس بتوانند دانش آموزان در معرض 

خطر را غربالگرى كنند.
ــاير  ــا از همكارى س ــت » ه ــالوه بر طراحى «چك ليس ــان كرد: ع وى بي
ــه گونه اى كه  ــره خواهيم برد ب ــند ائتالف ملى به ــتگاه هاى عضو س دس
متخصصان و كارشناسان ساير دستگاه ها براى غربالگرى دانش آموزان در 
معرض آسيب هاى اجتماعى با ما همكارى خواهند كرد همچنين از داده هاى 
موجود در پايگاه ها و بانك هاى اطالعاتى ساير دستگاه ها استفاده خواهيم 

كرد.

ائتالف ملى «نظام مراقبت اجتماعى مادر 2 هزار كودك يتيم و بيمار
دانش آموزان» شكل گرفت

ــه هم نمى توان به همين راحتى گفت كه از  هميش
ــخه اى براى  ــت و نس حرارت افتادن رابطه عادى اس
احياى عشق و عالقه پيچيد. شايد مشكل ارتباطى، 
مالى، جنسى و... وجود داشته باشد كه در اين صورت 

بايد اين علت ها را برطرف كرد.
ــت كه ازدواج كرده ام، در ابتدا عالقه  ــال اس پنج س
زيادى به همسرم داشتم، اما تازگى ها اين طور نيست. 
حس مى كنم روزبه روز از او دورتر مى شوم. همسرم 
هم تالش خاصى نمى كند فقط چند روز قبل به من 
ــتش ندارم، چون  گفت كه حس مى كند ديگر دوس
ــت مى گويد رفتارم عوض  ــده؛ راس رفتارم عوض ش
ــت. زندگى مان  ــده، اما نمى دانم دليل آن چيس ش
ــده و ديگر نمى توانم مثل گذشته به او  بى هيجان ش
ابراز عالقه كنم. مى ترسم زندگى خانوادگى ام از هم 

بپاشد. چگونه مى توانم مثل قبل باشم؟
ــت، اما بهتر  ــاور: نگرانى شما بيهوده نيس پاسخ مش
است بدانيد كه وارد فصل جديد ارتباطتان شده ايد. 
بيشتر رابطه ها بعد از گذر زمان آنقدر عادى و تكرارى 
مى شود كه دو نفر شك مى كنند آن همه عشق و ابراز 
عالقه كه در روزهاى اول آشنايى وجود داشت، كجا 

رفته است؟
اگر بعد از گفت وگو با همسرتان دريافتيد كه مشكل 

ــدارد، مى توانيد برخى كارها  خاص و حادى وجود ن
ــدن رابطه تان انجام دهيد، اما قبل از  را براى بهتر ش
همه بايد بدانيد كه اين تغيير رفتار بهتر است بر پايه 

گفت وگو با همسرتان و تصميم دونفره باشد.
 اما كارهايى كه مى توانيد انجام دهيد:

- تفريحات و سرگرمى هاى روز اول ازدواج يا دوران 
نامزدى را تجديد كنيد. اين كار باعث تجديدخاطره 
و به ياد آوردن خاطرات احساسى و دوست داشتنى 
مى شود كه در گذشته با همسرتان داشته ايد. حتى 
اگر امكان دسترسى دقيق به اين مكان ها را نداشتيد 
ــابه برويد. براى مثال اگر نخستين  به مكان هاى مش
ــتوران  ــما دو نفر موزه يا يك رس مكان تفريحى ش
ــابه اين  ــوده، مكانى را كه مش ــفر خاص ب يا يك س
ــرتان در  موقعيت ها بوده پيدا كرده و به اتفاق همس

آن حضور يابيد.
ــقانه بنويسيد. نامه  - براى همسرتان نامه هاى عاش
ــر در زمان هاى خاصى  عاشقانه نوشتن براى همس
مثل تولد، سالگرد نامزدى، زمان هايى كه زن و مرد 
ــل عاطفى ميان آنها زياد شده و...  فكر مى كنند گس
ــتعداد سرودن شعر  توصيه مى شود. برخى افراد اس
يا استفاده از جمالت نغز دارند، برخى ديگر ترجيح 
ــت و امتيازات  ــه نكات مثب ــد در اين نامه ب مى دهن

همسرشان اشاره كنند و برخى ديگر خاطرات خوب 
گذشته را كه با همسرشان گذرانده اند، بنويسند. اين 
كامال به شما و استعداد و تمايالت شما بستگى دارد. 
ــپس اين نامه را در يك مكان اختصاصى كه تنها  س
همسرتان به آن دسترسى مى يابد (مانند زير بالش 

و...) قرار دهيد.
ــرتان را غافلگير كنيد؛ براى مثال يك هديه  - همس
كه مى دانيد همسرتان به آن عالقه دارد تهيه كنيد 
تا عالقه تان را به ايشان نشان دهيد. اين هديه حتما 
نبايد گران قيمت باشد مثال يك جعبه شكالت زيبا 
ــرتان  بگيريد. توجه  يا يك شاخه گل رز براى همس
ــيد. هر روز با همسرتان در  ــته باش ويژه به وى داش
محل كار وى تماس داشته باشيد. براى با هم بودن، 
ــدم زدن كوتاه مدت با هم به  تفريح كردن يا حتى ق
ــما گرم تر رفتار  دنبال عذر و بهانه نباشيد. وقتى ش
ــخ بهترى مى دهد و اين چرخه  مى كنيد، او نيز پاس

ادامه دار مى شود.
ــما  ــات را فراموش نكنيد. ش ــر معجزه كلم و در آخ
ــدن فرزند به جمع  ــده ايد و با آم هر دو گرفتارتر ش
ــويد، اما ابراز عالقه  خانواده تان، گرفتار تر هم مى ش
ــد كه سردترين  كالمى مى تواند بخارى گرمى باش

رابطه ها را هم گرم مى كند.
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كارآفرينى  

دريچه

ــاره به راه اندازى مركز هشدار  ــگيرى ناجا با اش ــين پليس پيش جانش
الكترونيكى (مها) گفت: در اين رابطه 4 هزار باب مغازه و اماكن تجارى 
ــى ها و بانك ها به مركز « مها»  ــاس نظير طالفروش به ويژه اماكن حس
ــش يك روزه  ــردار مهدى معصوم بيگى در هماي ــده اند. س متصل ش
ــگاه هاى انتظامى استان البرز،  فرماندهان، روساى كالنترى ها و پاس
ــات انتظامى،  ــتاى افزايش امنيت و بهبود خدم ــت: در راس اظهارداش
ــى در شهر تهران  ــدار الكترونيكى « مها» به صورت آزمايش مركز هش

راه اندازى شد.
ــارى به ويژه  ــازه و اماكن تج ــن رابطه 4 هزار باب مغ وى افزود: در اي
ــز « مها»  ــا و... به مرك ــى ها، بانك ه ــاس نظير طالفروش اماكن حس
ــاخت هاى  ــدار الكترونيكى) متصل و امكان تجهيز زير س ( مركز هش

مناسب براى آن تا 50 هزار اتصال، در گام اول فراهم شده است. 
سردار معصوم بيگى ادامه داد: دشوار كردن زمينه ارتكاب جرم، افزايش 
ــتر در جامعه و محيط كار؛  خطرات ارتكاب جرم، افزايش امنيت بيش
پيشگيرى و كنترل و كاهش سرقت، افزايش احساس امنيت و همچنين 
استفاده از تجهيزات، فناورى، مشاركت و ظرفيت هاى مردمى در تامين 

امنيت را از اهداف راه اندازى اين مركز به شمار مى آيد.
ــگيرى ناجا ادامه داد: پس از اجراى موفق  جانشين رييس پليس پيش
طرح در شهر تهران، اين طرح جهت استفاده در كل كشور قابل استفاده 
ــگيرى  خواهد بود .اين مقام انتظامى، به اصول 12 گانه ماموريت پيش
ــى كيفرى به عنوان رساله اجرايى  از وقوع جرم با تاكيد بر آيين دادرس
و عملى اشاره كرد و گفت: آيين دادرسى كيفرى، ظرفيت هاى خوبى 
ــهيل در  ــود خدمات انتظامى و تس ــتاى بهب در اختيار پليس در راس
ماموريت ها قرار داده كه مى توان به ظرفيت برون سپارى، ابالغ اوراق 
قضايى، ارجاعات دادگسترى كه ماده 176 آيين دادرسى به آن تكليف 
ــاره كرد كه در حال حاضر زمان زيادى از توان كالنترى ها و  كرده، اش

پاسگاه ها را به خود اختصاص داده است .
ــه  ــرم، مداخل ــاد ج ــر در ايج ــل موث ــريح عوام ــن تش وى ضم
از ــى  يك را  آن  ــر  ب ــت  مديري و  ــكان  م كار،  ــط  محي در 
ــت: ــار داش ــرد و اظه ــوان ك ــرم عن ــگيرى ازج ــاى پيش ــه ه  مولف
ــت ــا به عنوان يكى از پديده هاى وقوع جرم اس  موقعيت ها و مكان ه

(قصد ،انگيزه ،وسوسه و ميل ) كه بايد بر آن مديريت شود.
ــط، وضعيت هاى پيش  ــزود: موقعيت ها و محي  اين مقام انتظامى اف
جنايى هستند كه اگر بستر هاى آن وجود داشته باشد ، تصميم ارتكاب 
ــرايط  ــد. وى بيان كرد: مديريت و تغيير ش ــرم را تقويت مى كنن به ج
ــك تر  ــوارتر و پر ريس ــود كه رفتار مجرمانه دش محيطى باعث مى ش
شود. بنابراين تمركز بر محيط و مكان، مولفه بسيار اثرگذار در ناكامى 
مجرمان و منصرف شدن آنها از ارتكاب به جرم است و چنانچه جرمى 

محقق شود شرايط كشف جرم را تسهيل مى كند.
ــكر از اقدامات  ــان ضمن تش ــگيرى ناجا در پاي ــين پليس پيش جانش
پيشگيرانه در فرماندهى انتظامى استان البرز عنوان كرد: اقدامات پليس 
استان با اجراى طرح ها ى پيشگيرانه و مداخله انتظامى موثر و اجراى 
وسيع طرح هاى پاكسازى، منجر به كاهش سرقت و افزايش احساس 
امنيت در استان شده و استان البرز توانسته از ظرفيت هاى مردمى در 

پيشگيرى از جرم استفاده خوبى كند.

جانشين پليس پيشگيرى ناجا:

راه اندازى آزمايشى مركز هشدار 
الكترونيكى «مها» در تهران

در تمام زندگى ام با افسردگى شديد مبارزه كردم. چندين مرتبه 
تصميم به خودكشى داشتم. و اين تجربه وحشتناكى است براى 
ــتند. در اينجا برخى از چيزهاى  تمام افرادى كه درگير آن هس
مفيد و مضر را كه در طول اين دوران تجربه كرده ام بازگو مى كنم:
1-به من نگوييد:« خدا چيزى بيش از توان تحمل ما به ما نمى 
ــادى من چيزى ــما درباره باورهاى اعتق دهد.»  اول از همه، ش
 نمى دانيد. شايد من به خدا اعتقاد داشته يا نداشته باشم اما رنجى 
كه مى كشم بيشتر از حد تحمل من است. اين من هستم كه با اين 
رنج دست و پنجه نرم مى كنم.اين من هستم كه هر روز صبح از 
خواب بيدار و با اين رنج رودررو مى شوم.اگر خدا عمدا اين رنج را 
سر راه من قرارداده به نظرم مرتكب اشتباه شده. روزهايى هست 

كه احساس مى كنم ديگر قادر به ادامه زندگى نيستم.
ــاس  ــد فقط به من احس ــن مى گويي ــه را به م وقتى اين جمل

شرمندگى مى دهيد نه حال خوب.
به جاى آن بگوييد: « درك مى كنم كه ممكن است اين شرايط 
تو را به فكر خودكشى انداخته باشد. من هر كارى در توانم هست 

انجام مى دهم تا به تو كمك كنم.»
و پس از آن واقعا آن را انجام دهيد. با پزشك يا مشاور من تماس 

بگيريد. و كنترل اين اوضاع آشفته را به دست بگيريد.
2- به من نگوييد:« فردا همه چيز تغيير مى كند.»

شما كه از فردا خبر نداريد، پس حرف هايى كه ظاهر خوبى دارند 
ــت كه شايد  ولى لزوما واقعيت ندارند را نگوييد. حقيقت اين اس

فردا حالم 100 برابر بدتر از اين باشد.
به جاى آن بگوييد: « در لحظه زندگى كن »

به جاى وعده وعيدهاى توخالى به  يادم بياوريد كه يك دقيقه يا 
ــو اگرچه از فردا خبر نداريد ولى  يك ثانيه زندگى كنم .به من بگ
هميشه همراهم هستيد. پيشنهاد كنيد كه كنار هم بنشينيم و 
وقت بگذرانيم. پيشنهاد ديدن يك فيلم يا انجام كارى كه حواسم 
ــوى  را پرت كند بدهيد. هر دقيقه اى كه زنده بمانم قدمى به س

بهبودى است.
3- به من نگوييد: « ناراحت نباش» اين بدترين چيزى است كه 
مى توانيد به من بگوييد. افسردگى نياز به تشخيص دقيق پزشك 
دارد. آيا به كسى كه سرطان يا ديابت دارد مى گوييد « ناراحت 
ــودن راه حل بود حتما اين كار  نباش»، باور كنيد اگر ناراحت نب

را مى كرد.
ــرايطى كه در آن هستى واقعا  به جاى آن بگوييد: « مى دانم ش
ــى داريد با دوستان، خانواده يا  سخت است.»اگر قصد خود كش
ــى كه بتواند در گذر از اين مسير تا زمان بهبودى  پزشك يا كس
ــد تماس بگيريد. زمانى كه نياز به كمك ديگران  همراهتان باش

داريد كمك بخواهيد . از كمك خواستن نترسيد.

ــالمت معتقدند كه وضعيت تاهل افراد  ــان س كارشناس
ــارى زوال عقل يا  ــل تاثيرگذار در بروز بيم مى تواند عام

پيشگيرى از آن باشد.
  بررسى انجام شده روى تعدادى از سوئدى ها نشان داده 
ــه زوال عقل و كاهش  ــر ابتال ب كه تنهايى مى تواند خط
شديد قدرت شناختى را كه معموال افراد مسن به آن دچار 
مى شوند، افزايش دهد. همچنين از ميان مجردها افرادى 
ــروع  ــتر در معرض ش ــالق گرفته اند، دو برابر بيش كه ط

زودهنگام زوال عقل هستند.
نويسندگان اين مطالعه اظهار داشتند: نتايج به دست آمده 
نشان مى دهد افرادى كه تنها زندگى مى كنند و متاهل 
ــت در معرض زوال عقل پيش رس يا  نيستند ممكن اس

ديررس باشند.
كارشناسان همچنين با بيان اينكه الزم است تحقيقات 
ــترى به منظور درك مكانيزم هاى نهفته در ارتباط  بيش
بين وضعيت تاهل و زوال عقل انجام شود،  اظهار داشتند: 
نتايج به دست آمده حاكى است نوع روابط اجتماعى بايد 
به عنوان فاكتور خطرزاى زوال عقل جدى گرفته شود و 
تعامالت «اجتماعى محور»، فرصتى را جهت كاهش خطر 

زوال عقل فراهم مى سازد.

ــى حدود دو ميليون و 200 هزار نفر در بازه  در اين بررس
ــد كه ابتالى  ــاله مورد مطالعه قرار گرفتن زمانى 10 س
ــخيص داده شد. به  32 هزار نفر از آنان به زوال عقل تش
گفته كارشناسان با در نظر گرفتن فاكتورهايى همچون 
سن و وضعيت اقتصادى ، اجتماعى مشخص شد افرادى 
ــرض ابتال به زوال  ــتر در مع كه ازدواج نكرده بودند بيش

عقل بودند.

به كسى كه قصد خودكشى دارد چه بگوييم؟ تاثير تاهل و تجرد بر زوال عقل

چگونه به احساس روزهاى اول آشنايى برگرديم؟

افرادى هستند كه دلمان مى خواهد كادويى كه تقديمشان 
ــى كه به آنها داريم،  مى كنيم، مثل خودشان و مثل احساس
ــه به  ــتند كه هميش ــد. افراد ديگرى هم هس مخصوص باش
دوستان و اطرافيانشان هديه هاى مخصوص مى دهند و دلمان 
ــان كنيم، اما نمى دانيم با  مى خواهد يك جورى خوش حالش
ــته از افراد چه كار كنيم. به تازگى فروشگاهى آنالين  اين دس
قصد كرده تا هر دو طرف ماجرا را راضى كند؛ يعنى هم براى 
ــته باشد و هم براى  ــندها، كادوهايى بى نظير داش خاص پس
هنرمندانى كه صنايع دستى و محصوالت هنرى دست ساز 
درست مى كنند، بازارى فراهم كند تا محصوالتشان را در اين 
فروشگاه به صورت آنالين بفروشند! بازارى دو طرفه كه سود و 

منفعتش هم به خريدار مى رسد و هم به فروشنده.
ناياب ها را جست وجو كنيد

ــتى و محصوالت هنرى دست ساز،  از آنجايى كه صنايع دس
ــتند كه ميليون ها كپى از آنها  مثل كارهاى كارخانه اى نيس
ــود و از  ــاى متفاوت فروخته ش ــگاه ها و با قيمت ه در فروش
ــتى، به بى مثال بودن معروف هستند،  آنجايى كه صنايع دس
شما مى توانيد بدون اينكه فروشگاه هاى شهر را زير و رو كنيد 
و زمان و انرژيتان را هدر بدهيد و دست آخر، خوش قيمت ها را 
هم پيدا نكنيد، تنها با چند كليك و با توجه به دسته بندى هاى 
ــباب بازى، بافتنى، قالب بافى، مد و لباس،  مختلفى نظير: اس

ــه را مى خواهيد با بهترين  ــيون، هرآنچ زيورآالت و دكوراس
قيمت و خاص ترين طراحى پيدا كرده و در كوتاه ترين زمان 

ممكن خريدارى كنيد.
هر جاى ايران هستيد، دستينو هم هست

ــتينو http://dastino.com/  امكان   فروشگاه آنالين دس

ــور فراهم كرده و  ارسال خريدهاى شما را به تمام نقاط كش
هزينه ارسال كاال را بسته به مسافت شما از محل فروشگاهى 
ــفارش داده ايد، برايتان محاسبه مى كند و  كه محصول را س
درنهايت شفافيت به شما امكان انتخاب و ادامه  مراحل خريد 

را مى دهد. 

عالوه براينها شما دردستينو امكان طبقه بندى كاالهاى مورد 
ــر زمان كه فرصت  ــم داريد و به اين ترتيب، ه عالقه تان را ه
ــتيد،  ــد كادو و يا كاالى مورد نظرتان را داش كمى براى خري
مى توانيد از ليست عالقه مندى هايتان، يكى را انتخاب كنيد 

و آن را به آسان ترين شكل ممكن بخريد.
فروشگاهى با برند اختصاصى خود داشته باشيد

ــى كنيد يا  ــد م ــاز تولي ــت س ــوالت هنرى دس ــر محص اگ
ازسازندگان صنايع دستى سنتى هستيد دستينو اين امكان 
ــتيد  فروشگاهى  ــما مى دهد در هر كجاى ايران هس را به ش
ــد خود ايجاد كنيد و  اختصاصى به صورت آنالين با نام و برن

محصوالت خود را به عالقه مندان عرضه كنيد.
ــالم براى  ــد فضايى عادالنه و س اگر هنرمنديد و مى خواهي
ــر به تازگى قصد  ــيد و اگ ــته باش ــروش محصوالتتان داش ف
ــت همين حاال سرى به  خريد كاالى خاصى را داريد، بد نيس
دستينو بزنيد. هم فال است و هم تماشا و البته كه مى توانيد 
ــرايط خريد و فروش و محصوالت متنوع آن هم  ــاير ش از س

باخبر شويد. 
يادتان نرود كه حتما پيش از هر كارى، يك حساب كاربرى 
براى خودتان بسازيد كه بار بعدى كه براى خريد محصوالت 
هنرى دست ساز به دستينو مراجعه كرديد، يك مرحله جلو 

افتاده باشيد!

آنچه هيچ جاى ديگر پيدا نمى كنيد، اينجا آنالين بخريد
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اسكار

تلويزيون فراخوان

ــكار بهترين فيلم نامزد شده، درجوايز  ــورت» كه براى اس «بيگ ش
ــناخته شده  انجمن تهيه كنندگان آمريكا به عنوان بهترين فيلم ش

است.
ــران اقتصادى در آمريكا دارد، تا  اين فيلم كه نگاهى طنزآميز به بح
ــمار نمى رفت، اما جايزه انجمن  پيش ازاين بخت اصلى اسكار به ش
ــت بنگاه هاى شرط بندى  تهيه كنندگان،اين فيلم را درصدر فهرس
ــكار بهترين فيلم قرارداد. جايزه تهيه  كنندگان به  براى گرفتن اس
ــال گذشته بهترين  ــت كه درهشت س اين دليل تعيين كننده اس
ــكارهم بوده است. كارشناسان  فيلم منتخب اين انجمن، برنده اس
ــال، فيلم هاى  ــينمايى امس تا پيش ازاين با توجه به جوايز ديگرس
ــته از گور»، «مريخى» يا «اسپاتاليت» را بخت هاى اصلى  «برخاس

اسكار بهترين فيلم مى دانستند.
ــينمايى ديگرمانند:  ــز س ــم جواي ــورت» درمراس ازفيلم « بيگ ش
ــتقبالى نشده بود. بنگاه  گلدن گلوب و جايزه منتخب منتقدان اس
شرط بندى ويليام هيل كه احتمال اين فيلم را براى بردن مهم ترين 
ــال 1 به 10 برآورد كرده بود، پس ازجايزه انجمن  جايزه اسكار امس

تهيه  كنندگان اين عدد را به 4 از 5 تغيير داد. 
ــازه ترين  ــلينگ در ت ــتيو كارل و رايان گاس ــل، اس ــتين بي كريس
ساخته ادام مك كى، نقش دالالنى را بازى مى كنند كه سرسقوط 
ــورت »  ــى كنند. « بيگ ش ــرط بندى م ــكن درآمريكا ش بازار مس
عالوه برنامزدى دربخش بهترين فيلم، درچهار رشته ديگرازجمله 
بهترين كارگردانى و بهترين فيلم نامه اقتباسى نيز نامزد شده است.

انجمن تهيه كنندگان آمريكا همچنين فيلم «امى»، درباره زندگى 
امى واين هاوس، خواننده فقيد بريتانيايى را به عنوان بهترين مستند 
ــتو رو» هم جايزه بهترين انيمشين بلند را  سال معرفى كرد و «پش

گرفت.
نامزدهاى بهترين فيلم اسكار امسال عبارتند از :

بيگ شورت (بزرگ كوتاه) ،پل جاسوسان (پل جاسوس)، بروكلين، 
مدمكس: جاده خشم (مكس ديوانه: خشم جاده)، مريخى (مريخ)، 

برخاسته ازگور (Revenant)، اتاق (اتاق)، اسپاتاليت (ويژه)

اين روزها اخبار وحواشى حول پربيننده ترين و طوالنى ترين سريال 
كيميا زياد است. 

ــدن به ــته با نزديك ش ــى درهفته گذش ــه تلويزيون ــن مجموع اي
ــخصيت هاى  ــه نقش ها وش ــا وجودى ك ــمت هاى پايانى وب  قس
اصلى داستان در گذر زمان تاريخى قصه پيرشده اند، اما با بازى خانم 
ــاط  خود را  ــته ارتب ــش آزاده كماكان توانس ــاردى درنق گلوريا ه

با مخاطبان جوان خود حفظ كند.
ــت  ــى اس ــوى ايران ــت فرانس ــا ملي ــرى ب ــاردى بازيگ ــا ه گلوري
ــورمتولد ــى دراين كش ــادرى ايران ــوى وم ــدرى فرانس ــه از پ ك

 شده است.
تازگى ها عكسى ازاين بازيگرجوان خارجى منتشرشده كه حكايت 

ازاز دواج او با يك جوان ايرانى مى كند.
ــهيلى بازيگر  ــاعد س ــا همسرس ــده گلوري ــر ش طبق اخبار منتش
ــهيلى از كارگردانان  ــعيد س ــد  س ــاعد فرزن ــوان سينماست.س ج
ــال پيش با يكديگر ازدواج  ــاعد دو س ــت.گلوريا و س بنام ايران اس

كرده اند. 
ــريال كيميا علنى شد و  خبر اين ازدواج در صفحه اينستاگرامى س

مخاطبان درعين تعجب تبريك گفتند. 
ــى  ــه كارگردان ــا ب ــى كيمي ــه تلويزيون ــت مجموع ــى اس گفتن
ــر مناطق  ــهر و ديگ ــران، آبادان، خرمش ــار عالوه بر ته جواد افش
ــردارى ــز تصويرب ــور ني ــارج ازكش ــى در خ ــتان هاى جنوب اس

 داشته است.
 اين سريال در 110 قسمت 50 دقيقه اى تهيه شده است و از 4 مهر 
ــيما به روى آنتن رفته و تا 20 بهمن 1394  ــبكه دو س 1394 از ش

پخش آن ادامه خواهد داشت.

 TRT فراخوان آثار هشتمين دوره از جايزه بين المللى فيلم مستند شبكه تلويزيونى
تركيه اعالم شد.

ــتانبول توسط راديو و  ــال 2016 ميالدى در شهر اس اين مراسم  9 الى 13 مى س
تلويزيون دولتى تركيه و در 2 بخش ملى و بين الملل برگزار مى شود.

ــنواره اى ندارد و آثار راه يافته به بخش  ــبكه TRT برنامه نمايش جش ــم ش مراس
«مسابقه» صرفا به داورى « هيات داوران» درمى آيد.  پرداخت جايزه نقدى، به معناى 
حق نمايش يك ساله در شبكه تلويزيونى TRT مى باشد. اين جشنواره به بهترين 
فيلم مستند برگزيده خود 10,000 يورو و دو جايزه ويژه 7,500 و 5,000 يورويى 
اهدا مى كند. اين جشنواره در 2 بخش ملى و بين الملل برگزار مى شود. فرمت فيلم 

HD, Digital Betacam, Betacam SP, etc  :مورد پذيرش جشنواره
حداقل زمان فيلم مورد پذيرش جشنواره: 25 دقيقه

DVD PAL :نسخه بازبينى جشنواره
FEBRUARY 5 :آخرين مهلت ارسال آثار براى جشنواره

آخرين مهلت ارسال آثار براى گروه سينما فيروزه 25 بهمن ماه مى باشد.
ــنواره را از ايران پشتيبانى ــال فيلم به اين جش گروه سينما فيروزه ثبت نام و ارس

 مى كند. 

نخستين دوره اين جشنواره در دو بخش، بخش اصلى (مستند و داستانى) و بخش 
ويژه (انيميشن)  برگزارمى شود

ــازان آماتور و حرفه اى مى توانند دراين جشنواره شركت كنند و  تمامى فيلم س
حداكثر زمان براى آثار ارسالى 30 دقيقه مى باشد.

مهلت ارسال آثارتا پايان وقت ادارى 15 بهمن ماه 1394 بوده و برگزارى مراسم 
اهداى جوايز 8 اسفند ماه 1394 است.

برگزاركننده : معاونت فرهنگى و اجتماعى سازمان منطقه آزاد كيش
تلفن : 07644455380 – 09377925557

نشانى دبيرخانه جشنواره : جزيره كيش – ساختمان بساك – معاونت اجتماعى 
سازمان منطقه آزاد كيش – دبيرخانه جشنواره فيلم و عكس موج.

ــترده استادان برجسته  ــيقى جوان با مشاركت گس دهمين جشنواره ملى موس
ــيقى ايران، با همكارى دفترموسيقى و بنياد  موسيقى كشور توسط انجمن موس
ــنواره داراى سه بخش اصلى است:  ــد. اين دوره از جش رودكى، برگزارخواهد ش
موسيقى دستگاهى ايران، موسيقى كالسيك و موسيقى نواحى ايران و درقالب 
سه گروه سنى از15 تا 18سال، 19 تا 23سال و 24 تا 29سال برگزار خواهد شد. 
ــت نيز، درصورت آمادگى و تمايل  ــن آنها از 15سال كم تراس متقاضيانى كه س
ــال آثارحداكثر تا ــال كنند. مهلت ارس ــود را براى داورى ارس مى توانند آثار خ
ــالى، توسط هيئت هاى  ــت. پس از بررسى و ارزيابى آثار ارس  15 / 4 / 1395اس
داورى، ازمنتخبان براى شركت درمرحله نهايى و اجراى صحنه اى درجشنواره، 

شهريور1395دعوت به عمل خواهد آمد. 

پس ازموفقيت درجوايز انجمن تهيه كنندگان آمريكا؛

شانس «بيگ شورت» براى كسب اسكار 
بهترين فيلم باال رفت

هنرپيشه خارجى كيميا  هم 
خبرساز شد

هشتمين دوره  جايزه فيلم مستند 
TRT  شبكه

نخستين جشنواره فيلم كوتاه « موج» 
با موضوع فيلم هاى پندآموز برگزار مى شود

دهمين جشنواره  ملى موسيقى جوان

ــم تيرپنجاه ونه  ــينما و تلويزيون متولد ده ــدل بازيگرتئاتر، س مهدى پاك
او  ــت.  اس ــان  دراصفه
ــين  برادركوچك ترحس
پاكدل نويسنده، مجرى 
ــى و  ن يرا ــردان ا و كارگ
ــوى  رض ــه  عاطف
همسربرادر وى 
نيز ازبازيگران 
ف  و ــر مع
و  ــينما  س
ــون ي تلويز
 مى باشد. 

وى دانشجوى انصرافى رشته گرافيك است. 
ــازى درتئاتر و درنمايش  ــال 1376 و با ب مهدى پاكدل كاربازيگرى را ازس
جنبش انفيه در كلكته هندوستان آغازكرد . درسال 1378با فيلم سينمايى 
ــال دورى ازسينما و تلويزيون  ــينما شد.  او پس ازچند س آبى وارد عرصه س
ــريال با من بمان  ــال 1381 با س ــتر درتئاتر فعاليت مى كرد درس كه بيش
ــم  ــدن اين بازيگرمتبس كاربازيگرى در تلويزيون را تجربه كرد.  با چهره ش
اصفهانى درتلويزيون دهه هشتاد كشورمان حرف ها و شايعات زيادى درمورد 
ــريال ماندگار وپربيننده  ازدواج او به راه افتاد به خصوص بازى او درچند س
اين دهه به عنوان نقش اول مرد درنقش همسرعاشق پيشه دركنارنقش هاى 
ــى خانى و نرگس محمدى  ــبنم قل مكملى كه بازيگران خانم جوانى مثل ش
ــرف وحديث ها را  ــايعات و ح ــتند، دامنه اين ش اجراى آن را به عهده داش
ــتر مى كرد تا اينكه بالخره درتاريخ 13اسفند سال 89 خبر ازدواج او با  بيش
بهنوش طباطبايى (بازيگر سينما و تلويزيون) به همه اين گمانه زنى ها پايان 

داد. 
ــر را  ــتر تئات ــا پوس ــراى ده ه ــى و اج ــابقه طراح ــدل س ــدى پاك مه
ــا 1381 بوده  ــال 1378 ت ــگ ، از س ــتوديو نماهن ــر دراس دارد، او تدوينگ
ــال 81 تا 83  ــوا از س ــى تينان ــون تبليغات ــت دركان ــن گرافيس و همچني

بوده است. 
وى همچنين تجربه كارگردانى فيلم كوتاه رقص مردان روى شيب در سال 

1382 را در كارنامه هنرى خود دارد.
ــيقى نيز يك آلبوم به نام  ــينما و تلويزيون، درعرصه موس پاكدل عالوه بر س

«در انعكاس كوچه هاى خيس» منتشر كرده است.

ــيقى فجر،  ــنواره موس ــاالرعقيلى درجش ــور س ــالم ممانعت از حض ــس از اع پ
داريوش پيرنياكان - دبير و سخنگوى خانه موسيقى - از اعتراض اين نهاد صنفى 
ــنواره موسيقى  ــنيده ايم كه به دبيرجش خبر داد.پيرنياكان دراين باره گفت:  ش
ــاالرعقيلى به دليل حضور دريكى از شبكه هاى ماهواره اى  فجراعالم كرده اند س

نبايد دراين جشنواره شركت كند. او ادامه داد: اول بايد اين موضوع كامال بررسى 
و بعد تصميم گرفته شود. مى توانستند وقتى آقاى عقيلى ازسفر برگشت، با ايشان 
ــدون هيچ صحبتى با  ــود، اما ب ــد دراين باره تصميم گيرى ش صحبت كنند و بع
ــركت نكند.  ــنواره ش ــى صادر كرده اند مبنى بر اينكه درجش آقاى عقيلى حكم
ــم آقاى عقيلى  ــب دارد. آن ه ــت و جاى تعج ــراى ما اصال قابل قبول نيس اين ب
ــوردر عرصه هاى ملى وبين المللى  ــيقى كش ــيارى از برنامه هاى موس كه  دربس
ــاكان اظهار كرد:  ــت. پيرني ــور افتخارآفريده اس ــته و براى اين كش حضور داش
ــدان ما  ــاى هنرمن ــورد خط ــرارى در م ــى و اضط ــه احساس ــن گون ــى اي وقت
ــان درداخل  ــم آنها همچن ــور انتظارداري ــود چط ــرى واقدام مى ش تصميم گي
ــزود:  من  ــد. پيرنياكان اف ــد بمانن ــان پايبن ــه ارزش هايش ــان مانده و ب وطنش
ــه لغو برنامه ــن نهاد صنفى، ب ــيقى و از موضع اي ــخنگوى خانه موس به عنوان س

 آقاى عقيلى در جشنواره فجر اعتراض دارم و نسبت به آن انتقاد مى كنم. همين 
ــركت كرده نكته اى مثبت و نشان دهنده  كه آمده در جشنواره موسيقى فجر ش
همكارى ايشان است.گفتنى است واكنش هايى كه نسبت به اقدام غيرقابل تاييد 
ساالر عقيلى شد، نگرانى هاى جدى را درجامعه ودر بين نخبگان واهالى هنردر پى 
داشته، چرا كه تصميمات امنيتى و احساسى از اين دست، ناخواسته هنرمندان را 

به دامان همان رسانه هاى معاند ومورد اعتراض هل داده است.

مهدى پاكدل؛
سمبل تيپ شوهرعاشق پيشه و مرد خانواده دوست

واكنش خانه موسيقى به حذف عقيلى ازجشنواره فجر؛

با يك خطا سرمايه هايمان را ازكشور بيرون نكنيم

تاالر افتخار

ــم تيرپنجاه ونه  ــينما و تلويزيون متولد ده ــدل بازيگرتئاتر، س مهدى پاك
او  ــت.  اس ــان  دراصفه
ــين  برادركوچك ترحس
پاكدل نويسنده، مجرى 
ــى و  ن يرا ــردان ا و كارگ
ــوى  رض ــه  عاطف
همسربرادر وى 
نيز ازبازيگران 
ف  و ــر مع
و  ــينما  س
ــون ي تلويز

 مى باشد. 

وى دانشجوى انصرافى رشته گرافيك است. 
ــال  مهدى پاكدل كاربازيگرى را ازس

جنبش انفيه در كلكته هندوستان آغازكرد . درسال 
ــال دورى ازسينما و تلويزيون  ــينما شد.  او پس ازچند س آبى وارد عرصه س

ــال  ــتر درتئاتر فعاليت مى كرد درس كه بيش
ــم  ــدن اين بازيگرمتبس كاربازيگرى در تلويزيون را تجربه كرد.  با چهره ش
اصفهانى درتلويزيون دهه هشتاد كشورمان حرف ها و شايعات زيادى درمورد 
ــريال ماندگار وپربيننده  ازدواج او به راه افتاد به خصوص بازى او درچند س
اين دهه به عنوان نقش اول مرد درنقش همسرعاشق پيشه دركنارنقش هاى 
ــى خانى و نرگس محمدى  ــبنم قل مكملى كه بازيگران خانم جوانى مثل ش
ــرف وحديث ها را  ــايعات و ح ــتند، دامنه اين ش اجراى آن را به عهده داش

ــتر مى كرد تا اينكه بالخره درتاريخ  بيش
بهنوش طباطبايى (بازيگر سينما و تلويزيون) به همه اين گمانه زنى ها پايان 

داد. 
ــر را  ــتر تئات ــا پوس ــراى ده ه ــى و اج ــابقه طراح ــدل س ــدى پاك مه

ــال  ــگ ، از س ــتوديو نماهن ــر دراس دارد، او تدوينگ
ــال  ــوا از س ــى تينان ــون تبليغات ــت دركان ــن گرافيس و همچني

بوده است. 
وى همچنين تجربه كارگردانى فيلم كوتاه رقص مردان روى شيب در سال 

1382 را در كارنامه هنرى خود دارد.
ــيقى نيز يك آلبوم به نام  ــينما و تلويزيون، درعرصه موس پاكدل عالوه بر س

«در انعكاس كوچه هاى خيس» منتشر كرده است.

ــه كارگردانى  ــى پى» ب نمايش «ازدواج آقاى مى سى س
احسان فالحت پيشه در ششمين روز از جشنواره تئاتر 
فجر با استقبال، تماشاگرانش در مجموعه تئاترشهر به 

صحنه رفت.
ــا صحنه   ــى پى» ب ــاى مى سى س ــش «ازدواج آق  نماي
ــت به  ــد از آن با يك برگش ــود و بع يك قتل آغاز مى ش
ــى نمايش ــيدن به صحنه  ابتداي ــتان تا رس عقب، داس

 روايت مى شود.
ــام  ــه ن ــتانى ب ــتان ازدواج دادس ــش داس ــن نماي اي
ــت كه پس از مرگ همسرش و مرگ  مى سى سى پى اس
ــتش ازدواج مى كند.  ــتانش با همسر دوس يكى از دوس
ــن شدن حقايقى  اين وصلت باعث وقوع اتفاقات و روش
ــى پى را به سمت  ــير زندگى مى سى س مى شود كه مس

تباهى مى كشاند.
ــفيد،  ــورى غالبا به رنگ س ــاس و دك اين نمايش با لب
ــش همراه  ــاص بازيگران ــكى كه با گريم خ قرمز و مش

ــادق ملك،  ــازى قوى محمدص ــده بود و همچنين ب ش
ــر بازيگرانش در  ــه، آرزو نبوت و ديگ آرش فالحت پيش
ــه صورت زنده  ــيقى اش ب حالى به صحنه رفت كه موس
توسط نوازندگان ساكسيفون، درام، گيتار و ويولن اجرا 

مى شد.
ــان يك صحنه،  ــت نيمى از نمايش در پاي پس از گذش
ــهر آنتراكتى  صدايى در بلندگو هاى تاالر اصلى تئاترش
ــه اى پيش از رفتن  10 دقيقه اى را اعالم كرد ولى لحظ
ــرعت خودش را به صحنه  ــاگران، بازيگرى به س تماش
رساند و از تماشاگران درخواست كرد كه نروند و بازى او 
را هم در نمايش ببينند، اين كار باعث خنده و غافلگيرى 

حضار در سالن شد.
همچنين در بخش هاى ديگرى از نمايش هم بازيگران 
ــت مى كردند كه  ــگران صحب با گفتن جمالتى با تماش
ــن كردن  مى توان به صحنه اى كه بازيگر مرد براى روش
سيگارش از فندكى تخيلى استفاده مى كند و در توضيح 

حركتش رو به تماشاگران مى گويد: به دليل اينكه سيگار 
كشيدن در صحنه  تئاتر اكيدا ممنوع است! اشاره كرد و 
ــا از نقش خودش در نمايش با  يا بازيگر ديگرى كه دايم

صدايى بلند گاليه مى كرد.
از نكات قابل اشاره در اجراى نخست اين نمايش مى توان 
ــبت به  ــت دقيقه اى مدت زمان اجرا نس به افزايش بيس

اجراى پاييز گذشته اش اشاره كرد.
ــته به مدت  ــهريور و مهرماه گذش اين نمايش كه در ش
ــرزاده كرمانى مجموعه  ــتاد ناظ 90 دقيقه در تاالر اس
ايرانشهر به صحنه رفته بود، در اجراى اخير كمى بيشتر 

از 110 به اجرا درآمد.
ــى» درحالى به  ــى پ ــى س نمايش «ازدواج آقاى مى س
اتمام رسيد كه به دليل تاخير پانزده دقيقه اى در شروع 
ــده اش، تنها  و اجراى طوالنى تر از مدت زمان تعيين ش
ــانس بعدى زمان باقى مانده بود كه  يك ربع تا شروع س
اين مدت زمان كوتاه باعث شد مسئوالن تئاترشهر افراد 

ــانس اول را به سرعت به  حاضر در البى و تماشاگران س
بيرون هدايت كنند.

ــش دورنمات  ــه اى از فردري ــش نام ــا نماي ــن اجرا ب اي
عالوه بر شهريور و مهرماه گذشته، 26 سال پيش توسط
 حميد سمندريان كه اين متن را به فارسى ترجمه كرده 

است، به صحنه رفته بود.
ــه كارگردانى و  ــان فالحت پيش ــش را احس ــن نماي اي
ــينى آن را دراماتورژى كرده بود؛ همچنين  روزبه حس
محمدصادق ملك، آرش (على) فالحت پيشه، محمدرضا 
ــوت، كامبيز منصف،  ــى، آرزو نب ــدى نصرت مالكى، مه
ــليم در آن به  ــارى و محمد س فرانك جليلى، على افش

ايفاى نقش پرداختند.
ــى پى» شامگاه سه شنبه در دو  «ازدواج آقاى مى سى س
سانس 18 و 20:30 در بخش مسابقه بين الملل و مرور 
ــى و چهارمين جشنواره  ــال 94 در س تئاتر ايران در س

بين المللى تئاتر فجر به روى صحنه رفت.

حكايت «آقاى مى سى سى پى» در تئاتر فجر
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خبرخبر

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به تفاوت های اقلیمی موجود در استان، 
بر تدوین سند راهبردی برای پدافند غیرعامل استان تأکید کرد.

»قاسم سلیمانی دشتکی« ششم بهمن ماه در جلسه شورای پدافند غیرعامل، 
اظهار کرد: پدافند غیرعامل به علت پیشگیری از وقوع حوادث یک اصل مهم به 
شمار می آید که این وقایع می تواند ناشی از حمالت خصمانه به صورت فیزیکی 

یا سایبری و میکروبی باشد.
وی افزود: خوشبختانه کشور توانسته در چند سال گذشته، شرایط خوبی را در 

این زمینه فراهم آورد.
سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه شعار همدلی، همزبانی با دولت و ملت نوعی 
پدافند غیر عامل است، تصریح کرد: دولت و ملت، نقش به سزایی در این مهم 
داشته تا جایی که حضور ملت در انتخابات دولت، به تقویت پدافند غیرعامل در 

استان کمک می کند.
 وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد: مذاک��رات 1+5 از بزرگ تری��ن پدافندهای 
غیر عامل در طول تاریخ بود که با رهنمودهای مقام معظم رهبری و پافشاری 

رییس جمهور، این حرکت ملی و ارزشمند به نتیجه رسید.
استاندار با اشاره به اینکه تیم مذاکره کننده باعث شکست انسجام غلط و ظالمانه 
مستکبران ش��د، افزود: ایران در این مذاکرات، علم محوری خود را اعالم کرد و 

اکنون با استفاده از وضع موجود در راستای تقویت اقتصاد حرکت می کند.
وی گفت: اگرچه با اجرایی ش��دن برجام، صلح و آرامش در کشور حاکم شد، 

اما الزم است که پدافند غیرعامل همواره به حالت آماده باش قرار داشته باشد.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: این اس��تان تاکنون مطابق دستورالعمل ابالغ 
ش��ده از تهران در خصوص پدافند غیرعامل حرکت کرده ،اما با توجه به اینکه 
چهارمحال و بختیاری به لحاظ اقلیمی و دفاعی با دیگر اس��تان ها تفاوت دارد، 
الزم است خود سند راهبردی برای پدافند غیرعامل تدوین کند تا متناسب با 

برنامه پیش رود.
وی با اش��اره به اینک��ه دس��تگاه های خدمت رس��ان از جمله آب، ب��رق، گاز، 
مخابرات و سوخت رس��انی باید امکانات خاص در مواقع وقوع حوادث داش��ته 
باشند، خاطرنشان کرد: اگر دستگاه های حمایتی و خدمت رسانی طبق سند 
 راهبردی، آماده باش باش��ند، امنیت و پدافند غیر عامل قوی در سطح استان

 به وجود می آید.

مدیر ش��رکت ش��هرک های کش��اورزی چهارمح��ال و بختی��اری از 
استعدادیابی و شناسایی مکان های مناس��ب برای ایجاد مجتمع های 

گلخانه ای در استان، خبر داد.
»برزو هیبتیان« اظهار کرد: این شرکت در جهت اجرای سیاست های 
وزارت جهاد کشاورزی و وظایف محوله در خصوص ایجاد مجتمع های 
گلخانه ای به منظور صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان تولید 
از نظر کمی و کیفی تولید محصوالت کشاورزی اقدام به استعدادیابی 
و شناسایی مکان های مناس��ب برای ایجاد مجتمع های گلخانه ای در 

استان کرده است.
وی افزود: برای دستیابی به این هدف 15 نقطه مناسب در استان برای 
احداث گلخانه هایی منطبق با ضوابط نظام گلخانه ای و با لحاظ کردن 
دسترسی به امکانات و زیرس��اخت های اولیه از قبیل تأمین آب، برق، 

گاز، جاده و تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری انجام شده است.
هیبتیان گفت: ب��ا انجام اس��تعالمات در حال پیگی��ری، 15 مجتمع 
گلخانه ای در سطح اس��تان در آینده نزدیک احداث می شوند که این 
مجتمع ها زمینه اش��تغال، تولید، درآمد و ایجاد محصوالت گلخانه ای 

را به همراه دارد.
 وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد: ب��ا توجه ب��ه موقعی��ت خاص اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری از نظر ش��رایط آب و هوایی، نور مناس��ب و 
 هوای خن��ک، زمینه تولید گل هایی از قبیل رز، آلس��ترومریا و س��ایر 

گل های شاخه بریده در استان فراهم می شود.
هیبیتان افزود: در قالب مجتمع های کش��اورزی هزینه زیرس��اخت ها 
کاهش یافته و ب��ا مدیریت منس��جم بر تولید محصوالت کش��اورزی 
زمینه الزم در جهت تولید،  بسته بندی و فرآوری و صادرات محصوالت 

گلخانه ای انجام می شود.
به گفته مدیر شرکت شهرک های کشاورزی در چهارمحال و بختیاری، 
یک مجتمع پرورش قارچ در شهر جونقان به مساحت 12 هکتار و یک 
مجتمع تولید گل ش��اخه بریده در بلداجی به مس��احت 18/8 هکتار 
ایجاد شده بود که زیرس��اخت هایی از قبیل آب و برق آنها فراهم است 

و هم اکنون این مجتمع ها آماده واگذاری به سرمایه گذاران هستند.

 ضرورت تدوین 
سند راهبردی پدافند غیرعامل 

 راه اندازی بیش از
 15 مجتمع گلخانه ای

همای��ش آموزش��ی پیش��گیری و مب��ارزه ب��ا مواد 
 مخ��در وی��ژه روحانی��ون و مبل��غ ه��ای اس��تان

 چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
این همایش یک روزه با حضور اس��تاد های دانشگاه، 
مسئوالن و روحانی های استان در سالن همایش اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرکرد برگزار شد.
حض�ور 1۲۰ روحان�ی در همای�ش آموزش�ی 

پیشگیری از مواد مخدر جامعه
کارش��ناس آم��وزش و پژوه��ش تبلیغات اس��المی 
چهارمحال و بختیاری در این همایش آموزش��ی یک 
روزه اظهار داش��ت: این همایش در راستای آموزش 
تخصصی پیش��گیری از مواد مخدر در س��طح استان 
برای ائمه جماعات و مبلغ های س��طح استان برگزار 

می شود.
حجت االسالم سید عزیزاهلل میراحمدی عنوان کرد: 
در این همایش اطالعات الزم در خصوص پیشگیری 
و مبارزه با مواد مخ��در و جلوگیری از گرایش جوانان 
به اعتیاد در اختیار مبلغ ها و ائمه جماعات گذاش��ته 

می شود.
وی عنوان ک��رد: روحانی ها نقش مهم��ی در جامعه 
 دارند و م��ی توانند در مس��یر مبارزه با م��واد مخدر 

گام های بلندی بردارند.
کارش��ناس آم��وزش و پژوه��ش تبلیغات اس��المی 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در این همایش 
 بی��ش از 12۰ روحان��ی ط��رح هج��رت، مبلغ��ان و

 ائمه جماعات حضور دارند.
عوامل اجتماعی یکی از مه�م ترین علت های 

اعتیاد در جوانان است
 دبی��ر ش��ورای هماهنگ��ی مبارزه ب��ا م��واد مخدر

 چهارمحال و بختی��اری در این همایش با اش��اره به 
اینکه آموزش به خانواده ها نقش مهمی در پیشگیری 
 از گس��ترش اعتی��اد در جامع��ه دارد، عن��وان کرد:

  روحان��ی ها در این خصوص در ش��هرها و روس��تاها 
می توانند نقش مهمی ایفا کنند.

قدیر مرتضوی عنوان کرد: هم اکنون عوامل مختلفی 
در گرایش فرد به مصرف مواد مخدر دخالت دارد که 

یکی از مهم ترین عوامل، عوامل اجتماعی است.
وی ادامه داد: زمانی که فرد ی��ک موقعیت اجتماعی 
مناسب و یک فضای مناسب برای تفریح و سرگرمی 
ندارد به خانه گردی  های دوس��تانه در فضاهای بسته 
روی می آورد که این فضاهای بس��ته س��بب افزایش 
انگیزه و تمرکز فرد به سمت مصرف سیگار و پس از آن 

مواد مخدر می شود.
 دبی��ر ش��ورای هماهنگ��ی مبارزه ب��ا م��واد مخدر

 چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: اطالع رسانی 
روحانی ها در جامعه در خص��وص زیان های مصرف 
مواد مخدر و همچنین آگاه سازی خانواده نقش مهمی 

در پیشگیری از گسترش اعتیاد در جامعه دارد.
مهارت های دوس�ت یابی به فرزن�دان آموزش 

داده شود

استاد دانشگاه و مش��اور خانواده نیز در این همایش 
اظهار داش��ت: فرزندانی که در خانواده سالم پرورش 
پیدا کنند به س��مت مصرف مواد مخدر گرایش پیدا 

نمی کنند.
ذبیح اهلل کاوه فارسانی ادامه داد: خانواده الگو است و 
 نوجوانان و جوانانی که به س��مت مصرف مواد مخدر

 می روند اکثرا دارای خانواده های آشفته هستند.
وی ادامه داد: باید در راس��تای مب��ارزه با مواد مخدر 
مهارت دوس��ت یابی به کودکان آموزش داده شود و 
همچنین مهارت »نه گفتن« را به کودکان بیاموزیم 
چرا که نداشتن این مهارت ها خود موجب افتادن در 

دام اعتیاد می شود.
وی اظه��ار داش��ت:در دوران نوجوان��ی خصوصیت 
سرکش��ی، کنجکاوی ونیاز به تحرک و فعالیت بسیار 

وجود دارد.
اس��تاد دانش��گاه و مش��اور خانواده بیان کرد: در دام 
افتادن اعتیاد در کس��انی که باور ه��ای مثبت دارند 
نسبت به کسانی که باورهای منفی دارند بیشتر است.

وی با بیان اینکه طی بررس��ی ها و تحقیق های انجام 
شده تعارف دوستان مهم ترین عامل در معتاد شدن 
جوانان داشته است، گفت: باید نگرش های پدر و مادر 
خانواده عوض ش��ود و نباید به ک��ودکان خود مکرر 
 نصیحت کنن��د؛ چرا که نصیحت ه��ای مکرر موجب 
می شود فرد در مقابل پدر و مادر قرارگیرد و توجهی 

به نصیحت ها نداشته باشد.
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برگزاری همایش پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در شهرکرد

خبر

دریچه

 1۰۰ میلیون لیتر سوخت 
ذخیره سازی شده است

 برگزاری بیش از 5۰۰ برنامه فرهنگی 
همزمان با دهه فجر

 1۰ هزار تن سیب زمینی 
به عراق صادر شد

 مدیرعامل ش��رکت پخش فرآورده های نفت��ی منطقه چهارمح��ال و بختیاری از
 ذخیره سازی 1۰۰ میلیون لیتر سوخت در انبارهای ذخیره سوخت استان خبرداد 
و گفت: این میزان سوخت، نیاز 15 روز استان را در شرایط اضطراری تامین می کند.

مجتبی سرداری، در ش��ورای پدافند غیرعامل اس��تان اظهار داشت: فرآورده های 
ذخیره سازی شده بنزین و نفت گاز را شامل می شود که عاله بر میزان ذخیره سازی 
شده سوخت در انبارهای شرکت پخش فرآورده های نفتی استان، هشت میلیون لیتر 

سوخت نیز در مخازن جایگاه های توزیع سوخت استان ذخیره شده است.
 وی تصری��ح کرد: س��وخت ذخیره س��ازی ش��ده در جای��گاه های توزیع ش��امل 
چهار میلیون لیتر بنزین و مابقی نفت گاز است که نیاز 48 ساعت استان به سوخت 

را تامین می کند.
مدیرعامل ش��رکت پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمح��ال و بختیاری بیان 
داشت: ذخیره آب و سایر الزامات مورد نیاز برای مقابله با بحران های احتمالی مربوط 

به سوخت نیز برای مدت یک هفته در استان ذخیره شده است.
سرداری اضافه کرد: یک میلیون لیتر آب مورد نیاز آتش نشانی نیز در انبار شرکت 

پخش فرآورده های نفتی استان به صورت ذخیره وجود دارد.
وی عنوان داشت: به منظور مقابله با هرگونه تهدید احتمالی در استان، مخازن شرکت 
پخش فرآورده های نفتی به سیستم های خاموش کننده آتش و سردکننده مجهز 

شده است.

مدیرکل امور بان��وان و خانواده اس��تانداری چهارمح��ال و بختی��اری از برگزاری 
 بی��ش از 5۰۰ برنام��ه فرهنگ��ی همزم��ان با ده��ه مبارک فج��ر در این اس��تان

 خبر داد.
فاطمه دوستی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین قشر نوجوانان 
وجوانان عنوان کرد: برنامه های دهه فجر باید با رویکرد مردمی وشادی آفرینی در 

جامعه باشد.
 این مس��ئول با اش��اره به نقش بان��وان در پیروزی انقالب اس��المی اف��زود: بانوان

  چهارمح��ال و بختی��اری از هی��چ تالش��ی ب��رای پی��روزی انق��الب اس��المی 
دریغ نکردند.

وی بیان داشت: بانوان چهارمحال و بختیاری همیشه در همه عرصه های اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی در صحنه حضور داشتند و با رژیم طاغوت به مبارزه پرداختند.

دوستی گفت: دستاوردهای انقالب اسالمی باید بیش از پیش  به نسل جدید معرفی 
و شناسانده شود و این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است

مدیر کل امور بانوان و خانواده اس��تانداری عنوان کرد: انقالب ش��کوهمند اسالمی 
دس��تاوردهای عظیمی در حوزه زنان از جمله ارتقای جایگاه زنان، افزایش س��طح 

فراگیری آموزش، مشارکت سیاسی و اقتصادی به همراه دارد.
دوستی گفت: تمامی برنامه های دهه فجر باید با هدف ایجاد نشاط و شادابی در بین 

اقشار مختلف جامعه برگزار شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از صادرات 
1۰ هزار تن سیب زمینی از این استان به کشور عراق خبر داد.

ذبیح اهلل غریب، اظهار داش��ت: 183 تن از این میزان صادرات از 
گمرک چهارمح��ال و بختیاری و مابقی از گم��رک مرزی انجام 

شده است.
 ب��ه گفت��ه وی، ح��دود 4۰ ه��زار ت��ن س��یب زمین��ی 
چهارمحال و بختیاری نیز به س��ایر اس��تان های کشور فروخته 

شده است.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: در سال زراعی جاری 
در ش��ش هزار و 2۰۰ هکتار از مزارع استان سیب زمینی کشت 

شد که 23۰ هزار تن سیب زمینی در استان برداشت شده است.
غریب اظهار داش��ت: هم اینک انبارهای فنی اس��تان با ظرفیت 
12۰هزار تن، آماده نگهداری محصول کش��اورزان سیب زمینی 

کاراست.
وی میزان افزایش تولید سیب زمینی در استان را  نسبت به سال 
گذشته 36 درصد عنوان کرد و ادامه داد: از محصول تولید شده در 
استان 4۰ هزار تن برای خوراک، 25 هزار تن برای بذر سال آینده 
و 15۰ هزار تن نیز مازاد بر نیاز استان است که به خارج از کشور 

و دیگر استان ها ارسال می شود.رییس سازمان جهادکشاورزی 
اس��تان گفت: با پیگیری های انجام شده امسال خرید تضمینی 
 س��یب زمینی و پرداخت یارانه ص��ادرات به ازای ه��ر کیلوگرم 
یک هزار و 5۰۰ ریال برای صادرکنندگان سیب زمینی انجام شد.

 غریب افزود: در طرح خرید تضمینی س��یب زمینی در اس��تان، 
یک هزار و 5۰۰ تن محصول از کشاورزان خرید تضمینی شد.

ساالنه در چهارمحال وبختیاری بیش از یک میلیون و 5۰۰ هزار 
تن محصوالت باغی، زراعی، دامی و شیالتی تولید می شود و سطح 

زیرکشت استان 27۰ هزار هکتار با 66 هزار بهره بردار می باشد.

کارشناس بیماری قلب و عروق، غدد و متابولیک دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد گفت: 11 هزار و 25 بیمار دیابتی 
 ش��ناخته ش��ده در اس��تان وجود دارد که از این تعداد

 1۰ درصد به دیابت نوع ی��ک و 9۰ درصد به دیابت نوع 
دو مبتال هستند.

»محمود شجاعی«  اظهار کرد: بیماری دیابت خاموش، 
دارای فعالیت تدریجی، خزنده و آهسته است و بی عالمتی 

بزرگ ترین عالمت آن است.
وی با بیان اینکه میانگین ش��یوع بیماری دیابت نسبت 
 به جمعیت کل دو تا س��ه درصد است، تصریح کرد: تنها 
یک درصد از جمعیت کل استان به دیابت مبتال هستند 
و این نش��ان می دهد که پنجاه درصد بیماران دیابتی از 
بیماری خود مطلع نبوده و پس از گذشت 1۰ تا 15 سال از 
زمان آغاز بیماری، با بروز مشکالت کلیوی، بینایی و قلبی 

و عروقی متوجه بیماری خود می شوند.
 ش��جاعی با اش��اره به اینکه بیم��اران مبتال ب��ه دیابت 
نوع یک وابس��ته به تزریق انسولین هستند، خاطرنشان 
کرد: بیماران مبتال ب��ه دیابت نوع دو، از انس��ولین های 
خوراکی اس��تفاده کرده و در مراحلی از بیماری که قند 

خون باال بوده و قابل کنترل نباشد و یا داروی انسولین از 
خود مقاومت نشان دهد، به تزریق انسولین رو می آورند.

وی تاری دید، دو بینی و نابینای��ی را از عوارض بیماری 
دیابت دانست و گفت: متأسفانه ساالنه دو درصد بیماران 
دیابتی نوع دو مجبور به تزریق انس��ولین شده و به جمع 

بیماران دیابتی نوع یک می پیوندند.
شجاعی عدم مراجعات منظم به پزشک، تغذیه نامناسب، 
اس��تعمال دخانیات، ع��دم تحرک، پر فش��اری خون و 
افزایش وزن و چاق��ی را از عوامل بروز و تش��دید دیابت 
دانست و گفت: از هر 1۰ بیمار دیابتی معموال هشت نفر 

چاق هستند.
کارشناس بیماری قلب و عروق، غدد و متابولیک با تأکید 
بر این نکته که اس��تعمال دخانیات پاسخ به درمان را در 
بیماران دیابتی مشکل کرده و عمر آنها را کاهش می دهد، 
گفت: پنج بار تغذیه س��الم و با حجم کم در روز و کنترل 
وزن موجب می شود این بیماران همانند سایر افراد جامعه 

به زندگی طبیعی خود ادامه دهند.
به گفته وی، عدم کنترل قند خ��ون در بیماران دیابتی، 

عمر آنها را به میزان 1۰ سال کاهش می دهد.

ش��جاعی با اش��اره به اینکه 9۰ درصد بیماران مبتال به 
دیابت نوع دو به علت عوارض قلبی و عروقی و 1۰ درصد 
آنها به علت عوارض کلیوی فوت می کنند، افزود: بیماران 
دیابتی ساکن در روستا از نظر مراقبت و مراجعه به پزشک 
در وضعیت بهتری قرار دارند و قصد داریم بیماران ساکن 

در شهرها را نیز از این نظر ساماندهی کنیم.
وی با بیان اینکه میانگین شیوع این بیماری در افراد باالی 
شش سال شش درصد است، خاطرنشان کرد: این میزان 
در استان ما 3/5 درصد است و قصد داریم با اجرای طرح 
بیماریابی و غربالگری فعال دیابت، بیماران مبتال و ناآگاه 

را شناسایی کنیم.
کارشناس بیماری قلب و عروق، غدد و متابولیک در ادامه 
گفت: در طرح غربالگری فعال دیابت که از ابتدای مهرماه 
امسال آغاز شده اس��ت، کارشناس��ان مراکز بهداشتی، 
درمانی پس از معاینه و مشاهده یکی از نشانه های بیماری 
دیابت از جمله چاقی، پر فشاری خون، کم تحرکی و وجود 
بیماری دیاب��ت در نزدیکان افراد، آنه��ا را به عنوان افراد 

مستعد مبتال به دیابت به پزشک ارجاع می دهند.
وی خاطرنشان کرد: از افراد مس��تعد آزمایش قندخون 

FBS به عمل آمده و در صورتی که این میزان بیش��تر از 
126 باشد، افراد به عنوان بیمار مبتال به دیابت شناخته 

می شوند.
ش��جاعی افزود: این طرح که برای افراد باالی 3۰ س��ال 
س��اکن در ش��هرها اجرا می ش��ود، 3۰ هزار نفر را تحت 
پوش��ش قرار داده و تاکنون 5۰ درصد پیشرفت داشته 

است.
وی گفت: دیابت نوع دو در افراد باالی 3۰س��ال و دیابت 
نوع یک در افراد زیر 3۰س��ال و در دو موج چهار تا شش 

سالگی و 14 تا 16 سالگی اتفاق می افتد.
شجاعی همچنین تشویش، اضطراب، تعریق زیاد بدن، 
رنگ پریدگی، کاهش وزن شدید، تشنج و شب ادراری را 
از جمله عالیم دیابت نوع یک دانست و گفت: پرخوری، 
پرنوش��ی، پرادراری و تاری دید نیز از نشانه های دیابت 

نوع دو هستند.
 وی خاطرنش��ان کرد: تغذی��ه س��الم، ورزش، تحرک، 
عدم اس��تعمال دخانیات، معاینات و ارزیابی دوره ای در 
افراد باالی 3۰ س��ال، به میزان 8۰ درصد ابتال به دیابت 

نوع دو پیشگیری می کند.

 11 هزار و ۲5 بیمار دیابتی 
شناخته  شده  در استان
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دانش های نوین؛

با 10 ابداع برتر سال 2015 آشنا شوید
با وجود پیشرفت های فراوان بشر در فناوری و علوم مختلف، 
هنوز در بسیاری از نقاط دنیا زندگی به دالیل مختلف از 
 جمله: جنگ، تروریسم، خشک سالی، بیماری های واگیردار، 
 ع��دم دسترس��ی ب��ه فناوری ه��ای به روز و… س��خت 

است. 

در سال ۲۰۱۵ بسیاری از شرکت های بزرگ و استارت آپ های 
 خصوصی و دولتی سعی کردند با ارایه را ه کارها و یا با حمایت 
از طرح های بش��ر دوس��تانه به بهبود ش��رایط زندگی در 
ای��ن مناطق بپردازند. حال بیایید با هم به تعدادی از این 

نوآوری ها نگاهی بیاندازیم:

 

تقریبا ۲/۴ میلیارد نفر در کره زمین وجود دارند که از امکانات 
اولیه بهداشتی محروم هستند که۶۶۰ میلیون نفر آن ها حتی 

به منابع سالم آب آشامیدنی نیز دسترسی ندارند.
بنیاد خیریه گیتس برای حل این مشکل با مهندسان بسیاری 

به بحث پرداخت. در این بی��ن Peter Janicki، مدیر عامل 
شرکت Janicki Bioenergy، ماش��ینی را توسعه داده که 
 می تواند لج��ن و یا ضایعات انس��انی را در ع��رض چند دقیقه 
به آب آش��امیدنی س��الم، انرژی الکتریکی و خاکس��تر آنتی 
باکتریال تبدیل کند. این فرآیند به کشورهای در حال توسعه 
کمک می کند تا هم به آب س��الم دسترسی داشته باشند و هم 

انرژی الکتریکی تولید کنند.  
به عالوه، باعث احداث شرکت های محلی برای راه اندازی این 
دستگاه ها و در نتیجه اش��تغال زایی می شود. چندی پیش هم 
بیل گیتس برای تشویق مردم به این پروژه، در مقابل دوربین 

خبرنگاران از این آب نوشید.

 مدت زیادی است که کمپانی GE )جنرال موتورز( در حال کار بر روی فناوری 
توربین های آبی با قابلیت نمک زدایی از آب است، اما در سال ۲۰۱۵ این پروژه 

را عملی کرد. طبق اعالم این شرکت:
به عنوان بخش��ی از فناوری شیرین  سازی آب که توس��ط سازمان انرژی های 
آمریکا توس��عه داده ش��ده، محققین م��ا از هم��ان توربین هایی که توس��ط 
چاپ گر های سه بعدی پرینت شده  اند، استفاده می کنند که ترکیب فشرده ای 
از هوا، نمک و آب است. با منجمد کردن ترکیب یاد شده، نمک به طور طبیعی 
به صورت جامد جدا می شود و فقط یخ باقی می ماند. پس از ذوب کردن یخ، آب 
شیرین به دست می آید. طراحی این فرآیند منجر به کاهش هزینه، انرژی و زمان 
تولید آب آشامیدنی می ش��ود و جنرال موتورز تا نیمه سال ۲۰۱۶ به آزمایش 

این محصول می پردازد تا به یک راه کامال امکان پذیر در سطح گسترده برسد.

 XSTAT س��رنگ جدیدی با نام RevMedX اس��تارت آپ 
 3۰ تولید کرده که با اس��فنج های بیومتریک باریکی پر ش��ده و 
 در هنگام جراحت ش��دید می تواند خون را ج��ذب و در کمتر از 
یک دقیق��ه زخم را درمان کن��د. اولین بار این ط��رح در آوریل 
۲۰۱۴ در یک میدان جنگ استفاده شد و به تازگی برای استفاده 

عمومی توسط سازمان FDA توسعه داده شد.
یکی از محققین این ش��رکت در مصاحبه با ش��بکه PBS گفته 
اسفنج ها می توانند تا ۱۵ مرتبه بیش از سایز طبیعی خود، خون 
جذب کنند که به آنها توانایی فش��ار به دیواره ه��ای رگ برای 
جلوگیری از خون ریزی را می دهد. این سرنگ می تواند جایگزین 

روش سنتی باند و گاز استریل شود.

 با وجود جنگ در خاورمیانه و آفریقا س��االنه تع��داد زیادی از مردم 
مجبور به ترک کش��ور خود و پناه بردن به س��ایر کشورها می شوند. 
یکی از مهم ترین مسائل اس��کان تعداد زیاد پناه جویان، به خصوص 
با شروع فصل سرما است. Better Shelter نام پناه گاهی است که 
 برای این عده ساخته ش��ده و می توان برای مدت سه سال به راحتی 
در آن زندگی کرد. این سر پناه در یک پکیج مسطح عرضه می شود 
که به آس��انی قابل حمل و سر هم کردن اس��ت و نیاز به ابزار خاصی 
 برای این کار ندارد. طراح این محصول اولویت خود را تامین نیاز های 
 یک خان��واده ق��رار داده، بنابراین یک پنل خورش��یدی و المپ هم 

در این پکیج قرار داده است.
پناه گاه ساخته ش��ده به وس��یله تیمی از آژانس پناه جویان سازمان 
ملل ساخته ش��ده و بنیاد IKEA هم از این پناه گاه در کشورهایی 

که مقصد عمده پناه جویان هستند )مانند یونان(، استفاده می کند.

  پ��روژه WiderNet که با حمایت دانش��گاه کالیفرنیای ش��مالی 
در حال اجراست، یک میکرو چیپ را توسعه می دهد که می توان از آن 
در تلفن های هوشمند، لپ تاپ و تبلت استفاده کرد. پس فعال شدن، 
این چیپ می تواند بدون دسترسی به شبکه جهانی و در حالت آفالین 

اطالعات و منابع آموزشی را بین میلیون ها نفر به اشتراک بگذارد.
WiderNet به وزارت خانه های آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، 
مدارس و مراکز آموزشی کشور های مختلف متصل می شود و در نظر 
دارد با تولید کتاب خانه های اطالعاتی در چیپ  اطالعات بسیاری را 

به مراکز آموزشی و سالمتی زیمباوه برساند.
این پروژه توانست با کمک های مردمی در ماه مه بودجه خود را تامین 
کند و اکنون در حال ایجاد همکاری با سازمان های ذکر شده و مراکز 

داوطلب در سراسر دنیاست.

 تقریب��ا تم��ام دس��ت های مصنوع��ی تولی��د ش��ده ت��ا 
ب��ه ام��روز نتوانس��تند ح��س المس��ه را ب��ه ف��رد معل��ول 
 DARPA پ��روژه جدی��د ش��رکت  ام��ا  نن��د،   برگردا
 از یک نوع فناوری مرتبط با عصب برای ایجاد این حس استفاده 

کرده است.
 محققان ای��ن دس��ت را روی یک مرد ۲۸ س��اله در دانش��گاه 
"Johns Hopkins اس��تفاده کردن��د ک��ه مس��تقیما به مغز 
این فرد متصل شده و با ارسال الکترون هایی به قشر حسی مغز، 
او برای اولین بار در دنیا توانست با اس��تفاده از دست مصنوعی 

حس المسه را درک کند.

 در س��ال Matthew Walzer ،۲۰۱۲، ف��ردی که مبتال 
 NIKE به نوعی آس��یب نخاعی ب��ود، در نامه ای از ش��رکت
درخواس��ت کرد تا کفش��ی برای افراد معل��ول تولید کند که 
 بدون نی��از ب��ه کم��ک دیگ��ران بتوانن��د آن را بپوش��ند یا

 در بیاورند.
 امسال این شرکت دس��ته جدیدی از کفش های خود را با نام 

Flyease معرفی کرد. 
در ای��ن کف��ش ب��ه ج��ای بند ه��ا ک��ه ب��از و بس��تن 
آن ب��رای معلولی��ن مش��کل اس��ت، ی��ک زی��پ ق��رار 
 دارد ک��ه ب��ه آس��انی و ب��ا ی��ک دس��ت قاب��ل ب��از کردن 

است.

نوآوری ه��ای  بخ��ش  مدی��ر   ،Tobie Hatfield"
طراح�����ی  در   ،NIKE ش����رکت  ورزش����ی 
کم�������ک   Matthew از  کف�������ش   ای��������ن 

گرفته است.

  حدود ۴۲ درصد از مناطق روس��تایی پرو که در جن��گل قرار دارند 
به برق دسترس��ی ندارند. همین امر باعث ش��ده دانشگاه مهندسی 
 فناوری این کش��ور )UTEC( احس��اس مس��ئولیت کرده و به فکر 
 راه حل��ی باش��د. ای��ن راه ح��ل منج��ر ب��ه تولی��د المپ��ی ب��ا نام

 Plantalamparas ش��ده که انرژی مورد نیاز خ��ود را از گیاهان 
تامین می کند.در طول فتوسنتز، ضایعات حاصل، باعث تجزیه خاک 

می شوند که به تولید الکترون ها منجر می شود.
تیم مهندسین این دانشگاه با اس��تفاده از الکترود هایی که در خاک 
 قرار می گیرد به شارژ باتری ها به وس��یله این الکترون ها می پردازند. 
در پایان این باتری ها انرژی الکتریس��یته مورد نی��از این المپ های 

LED را تامین می کنند.

۳. سرنگی که در یک دقیقه 
    زخم ها را درمان می کند

 ۵. توربین پرینت شده ای که آب دریا 
      را به آب آشامیدنی تبدیل می کند

۸. دستی مصنوعی که به فرد حس      ۷. خانه تا شونده برای پناه جویان
المسه می دهد

 ۶. المپی که از گیاهان 
   انرژی می گیرد

۴. اینترنت روی یک میکروچیپ

 ۱. دستگاهی که پس ماندها را 
تبدیل  به آب آشامیدنی سالم می کند

 ۲. کفش کتانـی 
مخصوص  افراد معلـول

در هندوستان هزاران هزار کوره آجر پزی وجود دارد که در سال حدود  
۲۰۰ میلیارد قطعه آجر تولید می کنند. 

این فرآیند به ط��ور فزاینده ای باع��ث آلودگی ه��وا و تولید گاز های 
گلخانه ای می ش��ود. آس��یاب های خرد کردن کاغد هم مقدار زیادی 
 خاکس��تر از دیگ های بخار را به محیط اطراف پخش می کنند که هم 
 به س��المت انس��ان و هم محیط زیس��ت ض��رر می رس��اند و کاربرد 

خاصی هم در صنعت این کشور ندارد.
دانشجویان MIT برای حل این مشکل آجرهایی را طراحی کرده اند 
که Eco BLAC نام دارن��د. این آجر ها از خاکس��ترهای باقی مانده 
 ساخته ش��ده  اند که در فرآیند س��اخت   آن ها از واکنش قلیایی کاغذ 

با انرژی پایین به جای سوزاندن در کوره استفاده شده است.

 این بیماری دلیل اصلی ماندن بس��یاری از نوزادان در بیمارس��تان 
 بعد از تولد اس��ت و س��االنه میلیون ها نوزاد ش��انس دریافت درمان 

کامل را ندارند.
دستگاه Brilliance pro از شرکت غیر دولتی D-Rev جدیدترین 
محصول درمانی برای نوزادان در سال جاری است. این محصول برنده 

جایزه دستگاه پزشکی سال شد. 
 با استفاده از نور مصنوعی تولید ش��ده توسط دستگاه، نوزادان مبتال 

به این بیماری درمان می شوند.
Brilliance pro از یک المپ رشته ای یک پارچه استفاده می کند و 
در بخش مراقبت های ویژه نوزادان به کار گرفته می شود. این محصول 

۴۰۰ دالر قیمت دارد و فعال در هند توزیع شده است.

 ۹. آجر های دوست دار محیط زیست 
     که به انقالبی در هند منجر شدند

 ۱۰. درمان پیشرفته 
     برای یرقان )زردی( نوزادان
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افتتاح و بهره بردارى از طرح هاى 
برق رسانى در فريدن

ميزان مطالعه، يكى از شاخص هاى 
ارزيابى رشد و توسعه كشورها

وقف قرآن 212 ساله در آران و بيدگل

برگزارى كالس آموزشى ترويجى 
دامدارى در نطنز

توزيع سه  ميليون و 130 هزار ليتر 
سوخت بين كشاورزان چادگان

ــهرضا گفت:  ــالمى شهرستان ش ــوراى اس رييس ش
ــا تاكيد بر ــعه پايدار ب ــگاه نقش زنان در توس نمايش
ــه از 17 تا 27 بهمن ماه   اقتصاد مقاومتى در30 غرف
ــاركت بخش خصوصى، دولتى و سازمان هاى  با مش

مردم نهاد در كارخانه نوين برگزار مى شود.
منصوره السادات صفوى در جلسه شوراى شهرستان 
ــى زنان  ــگاه نقش آفرين ــاد نمايش ــدف ايج كه با ه
ــد، اظهار كرد:  ــعه پايدار در شهرضا برگزار ش در توس
ــترهاى متعالى و  ــعه پايدار به عنوان يكى از بس توس
ــان، هنگامى موفقيت آميز است كه با يارى  رشد انس

و مشاركت همه گروه هاى اجتماعى صورت پذيرد.
ــت جهان را  ــان نيمى از جمعي ــان اينكه زن وى با بي
تشكيل مى دهند و امروز در بخش هاى مختلف جامعه 
نقش آفرينى دارند، افزود: زنان به دليل ارتباط مستقيم 
با گروه هاى جوانان، نوجوانان، كودكان و تاثير تربيتى 
و عاطفى بر نيم ديگر جمعيت، مهم ترين و موثرترين 

گروه اجتماعى به شمار مى آيند.
ــهرضا گفت:  ــالمى شهرستان ش ــوراى اس رييس ش
ــه  ــم هم ــعه عليرغ ــال توس ــورهاى در ح در كش
ــته اند  برنامه ريزى ها و حمايت ها زنان هنوز نتوانس

به جايگاه و نقش مناسب خود دست پيدا كنند.
ــن زمينه هاى  ــه يكى از مهم تري وى با تاكيد براينك
ــدار، كارآفرينى و  ــعه پاي ــان در عرصه توس حضور زن
ــت، بيان كرد: براين اساس،  ــتغال دانش بنيان اس اش
ــا در تقويت فرهنگ  ــه دولت ه نقش محورى مداخل
ــترش كارآفرينى  ــب براى گس ــتر مناس و ايجاد بس
ــان در افزايش ــدون جايگزين زن ــه نقش ب با مالحظ
ــدار ــعه پاي ــادى و توس ــد اقتص ــره ورى، رش  به

 اجتناب ناپذير است.
ــترش  ــا توجه به ضرورت گس ــوى تصريح كرد: ب صف
ــان، برگزارى  ــراى زن ــى ب ــاى كارآفرين ــت ه فرص
ــاى  ــد زمينه ه ــى مى توان ــگاه هاى كارآفرين نمايش
كارآفرينى، توسعه اقتصادى و اجتماعى و رونق بخش 
ــب وكار زنان كمك شايان  ــعه كس خصوصى با توس

توجهى كند.
ــهرضا گفت:  ــالمى شهرستان ش ــوراى اس رييس ش
ــگاه تبيين و ايجاد زمينه  هدف از برگزارى اين نمايش
ــعه  ايفاى نقش براى زنان در اقتصاد مقاومتى و توس
پايدار، حمايت از مشاغل خانگى و كارآفرينى و آشنايى 

بانوان با بازاريابى است.
وى با بيان اينكه در كنار برگزراى نمايشگاه جشنواره 

ــود، افزود: هدف ما  ــنتى نيز برگزار مى ش غذاهاى س
ــازى به صورت  ــگاه فرهنگ س از برگزارى اين نمايش

غيرمستقيم براى فارغ التحصيالن دانشگاهى است.
ــگاه  ــار برگزارى نمايش ــان اينكه در كن صفوى با بي
ــت:  ــود، گف ــزار مى ش ــى برگ ــاى آموزش كارگاه ه
ــهرضا برندسازى شود و  بايد محصوالت شهرستان ش

به خارج از شهرستان ارسال شود.
ــگاه ها  ــن نمايش ــه از متن اي ــر اينك ــا تاكيد ب وى ب
ــود، بيان كرد: در  ــكيل ش بايد تعاونى هاى بانوان تش
ــح بانوان  ــتراحت و تفري ــهرضا جايگاهى براى اس ش
ــته  ــى از بانوان آمادگى داش ــر گروه وجود ندارد اگ
باشند بخشى از كارخانه نوين را به عنوان شربت خانه 

در اختيار آنها قرار مى دهيم.
رييس شوراى اسالمى شهرستان شهرضا با بيان اينكه 
ــتان شهرضا  درصدد ايجاد بازارچه دائمى در شهرس
هستيم، اظهار كرد: بازارچه مشاغل خانگى و صنايع 
ــتاى ارتقاى توانمندى و قابليت هاى  ــتى در راس دس
بانوان شهرضا، روحيه خودباورى و اتكا به نفس بانوان، 
و استقالل زنان سرپرست خانوار و درآمد پايدار براى 

آنها ايجاد مى شود.
وى گفت: امكان اشتغال و درآمدزايى زنان سرپرست 
ــتان با تشكيل  ــت و بانوان شهرس خانوار و بد سرپرس

اين بازارچه فراهم مى شود.
صفوى با اشاره به آمار رو به رشد زنان سرپرست خانوار، 
تصريح كرد: از آنجا كه داشتن شغل در اجتماع براى 
تمامى افراد سبب توسعه مهارت ها، تعامل اجتماعى، 
كسب هويت فردى و شغلى و بهبود جايگاه اقتصادى 

و اجتماعى آنها مى شود، توجه به توانمندسازى و امرار 
معاش زنان خانوار از اهميت زيادى  برخوردار است.

پرداخـت تسـهيالت قرض الحسـنه بـه زنان 
سرپرست خانوار در شهرضا

محمدعلى صادقى ديگر سخنران اين جلسه با اشاره 
ــفانه  به نقش آفرينى زنان در جامعه، اظهار كرد: متاس
ــش زنان  ــتيم و نق ــعه هس ــور در حال توس يك كش
ــت و يكى از مالك هاى كشورهاى  در آن كم رنگ اس
توسعه يافته نقش پررنگ زنان در جامعه است كه جرقه 

آن بعد از انقالب زده شده است.
ــش زنان  ــگاه نق ــزارى نمايش ــه برگ ــاره ب وى با اش
ــعه پايدار با تاكيد بر اقتصاد مقاومتى، افزود:  در توس
ــتان  ــت خانوار شهرس گروه معلوالن و زنان سرپرس

توانايى خوبى براى حضور در اين نماشگاه دارند.
ــت: در مركز  ــهرضا گف ــتى ش ــس اداره بهزيس ريي
توانبخشى شهيد مدرس شهرضا گروه هاى توانمندى 
هستند كه در قالب 15 كارگاه صنايع دستى فعاليت 
ــان و اصفهان  ــتاوردهاى آنها به كرم مى كنند و دس
فرستاده مى شود.وى با بيان اينكه دولت زمينه آن را 
فراهم كرده است كه توانايى هاى بالقوه به بالفعل تبديل 
شود، بيان كرد: به زنان سرپرست خانوار و معلوالن15 
ميليون تومان به عنوان سرمايه در گردش تسهيالت 
ــه در بازارچه دائمى  ــنه براى ايجاد غرف قرض الحس
ــود. صادقى تصريح كرد:  ــتان پرداخت مى ش شهرس
ارائه تسهيالت ويژه در حوزه اشتغال از جمله پرداخت 
ــنه، يكى از سياست هاى سازمان  وام هاى قرض الحس

بهزيستى محسوب مى شود.
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معاون جهاد كشاورزى چادگان  گفت : جهاد كشاورزى چادگان جهت تامين سوخت 
ــتان كه در دامدارى ها و مرغدارى ها  نفت سفيد و گازوئيل بين بهره برداران شهرس
فعاليت دارند، در 9 ماه سال جارى به ميزان سه  ميليون و 130 هزار ليتر گازوئيل و 

27 هزار ليتر نفت سفيد تامين كرده است.
ــراى تامين  ــادگان، ب ــتان چ ــرداران شهرس ــرد: بهره ب ــريفى تصريح ك  اميد ش
ــه مديريت  ــا مى كنند ك ــى تقاض ــورت اينترنت ــه ص ــت گاز ب ــفيد و نف نفت س
ــوخت ــبت به تاييد س ــتورالعمل هاى جهاد نس ــاس دس ــاورزى بر اس جهاد كش

 اقدام مى كند.
ــال زراعى جارى40 هكتار از مزارع  ــاورزى چادگان گفت: در س معاون جهاد كش
ــت كلزا اختصاص دارد كه نظارت بر عمليات كشت اين  شهرستان چادگان به كش
ــان زراعت جهادكشاورزى از شهرستان  محصول در شهرستان با حضور كارشناس

و استان انجام مى شود. 
ــرم ــر كيلوگ ــت ه ــه قيم ــزا ب ــده كل ــت ش ــول برداش ــرد: محص ــه ك وى اضاف
ــركت دانه هاى روغنى خريدارى مى شود كه قبال  ــط ش  25 هزار و300 ريال توس
ــاورزان در فروش دانه هاى روغنى كلزا با مشكل مواجه مى شدند و به اين علت  كش
كشاورزان شهرستان چهار سال از كشت اين دانه روغنى خوددارى مى كردند ولى 

امسال 40 هكتار از مزارع اين شهرستان به اين كشت اختصاص داده شده است.

ــال 57 بزرگ  ترين  ــى با بيان اينكه خداوند در س ــالم سياوش حجت االس
ــالمى و حكومت واليت مطلقه فقيه را به مردم اين  نعمت يعنى انقالب اس
ــئوالن بايد تالش كنند تا بتوانند دستاوردهاى  كشور اعطا كرد، گفت: مس

انقالب اسالمى را به نحو احسنت به نسل جوان معرفى كنند.
ــهر داران در ادامه با اين عنوان كه خداوند متعال مى فرمايد:  امام جمعه ش
ــكر آن را به جا آورديد نعمت  ــما نازل مى كنم اگر ش من نعمت را براى ش
ــد نعمت را به نغمت  ــكر نعمت را به جا نياوردي را افزايش مى دهم و اگر ش
تبديل مى كنم، تصريح كرد: حكومت مطلقه فقيه در امتداد حكومت رسول 
خداست كه در اختيار مردم ايران است حال اگر ما پيروى كرديم يعنى عمل 
شكر را به جا آورديم و خداوند حكومت با عزت اسالمى را براى ما حفظ واال،

اگر غير اين باشد كافران و داعشيان را بر ما حاكم مى كند.
ــهر داران يكى از افتخارات انقالب اسالمى را مشاركت مردم  امام جمعه ش
ــت و اعالم كرد:  ــت خود يعنى تبلور مردم ساالرى دينى دانس در سرنوش
ــود و مردم عزيزمان هم  ــال يك انتخابات برگزار مى ش ــور ما هر س در كش
ــا عبارتند از:  ــد؛ كه مهم ترين آنه ــت انتخابات را مهم مى دانن از چند جه
ــتوانه از نظام  ــانه پش ــيار باالى آنها نش ــاركت بس 1- مردم مى دانند مش
اسالمى است. 2- مردم با انتخاب اصلح همان گونه كه در قرآن كريم آمده 
ــئوليت هاى خدمت به انقالب را در اختيار افرادى  ــت امانت الهى و مس اس

مى گذارند كه اهليت و صالحيت دارند.

ــرد اصلح براى  ــدن ويژگى يك ف ــتان فري نماينده واليت فقيه در شهرس
ــوان صالحيت هاى  ــمارد و اظهار كرد: مى ت ــن چنين بر ش انتخابات را اي
ــخص كرد: 1- پيروى عملى از فرامين امام و افراد اصلح را با موارد ذيل مش

 مقام معظم رهبرى كه بايد عملكرد افراد را با فرمايشات اين عزيزان تطبيق 
ــالمى به مانند اهل نماز بودن و عامل  داد 2- تعهد و پايبندى به احكام اس
ــد. 3- توانمندى عملى و اجرايى براى اينكه بتواند  به واجبات را داشته باش

در مجلس موثر و از حقوق مردم دفاع كند.

ــى ديگر از صحبت هاى خود به اجرايى  ــى در بخش حجت االسالم سياوش
شدن سند برجام اشاره كرد و بيان كرد: دشمنان اسالم ظالمانه حق ايران 
را غصب كردند آمريكا و كشورهاى اروپايى به خاطر ايجاد محدوديت براى 
ــترش انقالب در دنيا عليه ايران  ــالمى و جلوگيرى از رشد و گس انقالب اس
ــى امنيتى تبديل كردند  قطع نامه صادر كردند، پرونده حقوقى را به سياس

تا مردم تسليم شوند اما اين اتفاق رخ نداد.
ــه  ــيار مقتدران ــت بس ــردم و مديري ــتقامت م ــا اس ــه داد: ب وى ادام
ــى خوب دولت و تيم هسته اى بالخره بعد  مقام معظم رهبرى و ديپلماس
ــال، 1+5 قبول كردند كه ايران به يك درجه عالى از قدرت علمى،  از 12 س
ــيده و بايد قبول كنند كه ايران در دنيا براى امنيت و  ــى، نظامى رس سياس

اقتصاد جهانى مى تواند موثر باشد.
امام جمعه داران در دوره پسا برجام اقتصاد مقاومتى را عامل موفقيت ايران 
دانست و تاكيد كرد: كشور بايد همان گونه كه مقام معظم رهبرى فرمودند، 
به سمت اقتصاد مقاومتى برود و با استفاده از اين وضعيت پيش آمده آن را 

به يك فرصت بدل سازد و در اين فضا تالش كند.
نماينده ولى فقيه در فريدن با بيان اينكه بايد در اين دوره صادرات و توليد 
را افزايش داد، افزود: نبايد بگذاريم در اين فرصت استكبار و آمريكا به بهانه 
فعاليت هاى اقتصادى و با آوردن كاالهاى بى كيفيت جلو توليد و صادرات 

را بگيرد.

امام جمعه داران:
با اقتصاد مقاومتى پسا برجام را به يك فرصت بدل سازيم

لزوم احداث مركز امداد و نجات 
در جاده سفيد دشت

لزوم اهتمام ويژه  مسئوالن نسبت به طرح ملى پايگاه هوايى هالل  احمر شاهين شهرآغاز عمليات اجرايى طرح ريل باس نجف آباد - اصفهان 

رييس شوراى اسالمى شهر ورنامخواست با اشاره به دغدغه ها و مشكالت مردم 
ــهر متاسفانه  ــيار خوب در ش اين منطقه گفت: برخالف  وجود ظرفيت هاى بس

با مشكالت عديده اى روبه رو هستيم.
ــتان دانست و  ــت را از نقاط حادثه خيز در شهرس ــفيد دش ــعيدى، جاده س س
تصريح كرد: با توجه به تصادفاتى كه در اين محور رخ مى دهد، دوبانده شدن اين 

جاده و احداث مركز امداد و نجات جاده اى در اين منطقه بسيار ضرورى است.
ــاى آب  ــودگى لوله ه ــت از فرس ــهر ورنامخواس ــالمى ش ــوراى اس رييس ش
در ورنامخواست خبر داد و تاكيد كرد: متاسفانه40 درصد از لوله هاى آب منطقه 

فرسوده بوده كه اين موضوع موجبات نارضايتى مردم را فراهم آورده است.
ــت و عنوان كرد: با تالش  وى تكميل پروژه آب و فاضالب شهر را ضرورى دانس
ــده اما به دليل ناقص  ــئوالن ذيربط بيش از50 كيلومتر اين طرح احداث ش مس
ــير فاضالب تا تسويه خانه اين  بودن پروژه و باقى بودن مسافت800 مترى مس
طرح بال استفاده باقى مانده است كه همت عوامل مربوطه و مسئوالن نظارتى را 
براى اتمام پروژه مى طلبد. سعيدى از آمادگى شوراى شهر براى هوشمندسازى 
مدارس شهر خبر داد و متذكر شد: شوراى اسالمى شهر ورنامخواست در راستاى 
ــت50 درصد هزينه هاى مربوط به  ارتقاى سطح كيفى دانش آموزان حاضر اس

اين طرح را متقبل شود. 
ــد و  ــتار ش ــتان را خواس ــتگاه هاى شهرس ــان وحدت و همدلى دس وى در پاي
تاكيد كرد: مشكالت را نبايد به تحريم ها گره بزنيم چراكه بسيارى از مشكالت 

منطقه با تدبير و همكارى مجموعه ها مرتفع خواهد شد.

ــاس تفاهم نامه اى كه  نماينده مردم نجف آباد، تيران و كرون در مجلس گفت: بر اس
ــت تا 6 ماه آينده پس از فراهم شدن مقدمات،  با شركت راه آهن بسته شده، قرار اس

كلنگ عمليات اجرايى طرح ريل باس نجف آباد - اصفهان به زمين زده شود.
ــت:  ــاس نجف آباد - اصفهان اظهار داش ــه طرح ريل ب ــاره ب  ابوالفضل ابوترابى با اش
اين طرح براى اولين بار در كشور با مشاركت دولت، شهردارى هاى مسير طرح و بخش 

خصوصى اجرا مى شود.
وى افزود: اجراى پروژه هاى مترو و قطار شهرى كشور درگذشته كه تنها توسط دولت 
انجام مى شد، به دليل شرايط بد اقتصادى و متكى بودن به بودجه هاى دولتى با كندى 
ــاركتى  صورت مى گرفت اما پروژه ريل باس نجف آباد به اصفهان چون به صورت مش

است با سرعت اجرا خواهد شد.
نماينده مردم شهرستان هاى نجف آباد، تيران و كرون با اشاره به ويژگى هاى ريل باس 
ــوم مترو ــا هزينه معادل يك س ــد كرد: اين طرح ب ــبت به مترو تاكي و مزيت آن نس
 انجام مى شود و سرعت باالتر، نگهدارى آسان تر و زيبايى بيشتر از جمله ويژگى هاى 

آن است.
وى افزود: براى تامين منابع مالى طرح ريل باس نجف آباد به اصفهان پس از جلسات 
متعدد، منابع مختلفى مشخص و مقرر شد بخشى از كل هزينه توسط دولت تامين و 
مابقى آن با مشاركت شهردارى هاى طول مسير و قسمتى هم توسط سرمايه گذاران 
بخش خصوصى تامين شود. عضو كمسيون قضايى مجلس شوراى اسالمى اعتبار الزم 
ــان اعالم و تصريح كرد: ــرح را بالغ بر يك هزار و200 ميليارد توم براى اجراى اين ط

50 درصد اعتبار توسط دولت و بقيه آن از ساير منابع تامين خواهد شد، بدين صورت 
كه از صندوق قرض الحسنه توسعه حمل و نقل وام بلندمدت گرفته مى شود؛ همچنين 
شهردارى هاى نجف آباد، گلدشت، كهريزسنگ، كوشك، درچه، خمينى شهر و اصفهان 
در محدوده خود بخشى از طرح كه همان آزادسازى مسير است را اجرا مى كنند و بخش 

خصوصى نيز در ساخت ايستگاه هاى آن مشاركت مى كند.
وى در خصوص مبدا و مقصد پروژه نيز بيان داشت: شروع اين پروژه ميدان ميوه و تره بار 
نجف آباد خواهد بود و پس از عبور از محدوده شهرهاى ياد شده به ميدان بهار اصفهان 

ختم و در اين مسير10 ايستگاه براى آن پيش بينى شده است.
ابوترابى درباره فازهاى بعدى طرح ريل باس نجف آباد - اصفهان افزود: فاز دوم از گلزار 
شهدا نجف آباد شروع و به يزدانشهر و سپس حاجى آباد، نهضت آباد و تيران مى رسد و 
از سمت اصفهان نيز به خط دوم متروى اصفهان و قطار سريع السير اصفهان - تهران 

در خيابان كاوه و پس از آن به فرودگاه اصفهان متصل مى شود.
ــپس مباركه و در نهايت  ــوم قرار است به ايستگاه درچه و س وى اضافه كرد: در فاز س
ــهر بپيوندد كه فازهاى بعدى در اصفهان است و ربطى  ــتگاه قطار سپاهان ش به ايس
به نجف آباد ندارد. عضو كمسيون قضايى مجلس شوراى اسالمى با اشاره به آورده سهم 
دولت اظهار داشت: قرار است سهم آورده دولت ريل و لوكوموتيو باشد كه دولت براى 
تهيه لوكوموتيو با شركتى در ابهر زنجان و براى تهيه ريل آن نيز با ذوب آهن اصفهان 
ــت و ديگر نياز به رديف و بودجه دولتى ندارد و كار با سرعت بااليى  قرارداد بسته اس

انجام خواهد شد.

ــيدن 8 بهمن ــه با تبريك فرا رس ــهر و ميم رييس جمعيت هالل  احمر شاهين ش
 آغاز هفته هالل احمر و همچنين دهه مبارك فجر اظهار كرد: شهرستان شاهين شهر 
و ميمه داراى سه پايگاه امداد و نجات در شهرك صنعتى مورچه خورت، چاله سياه 
(شهيد كاظمى) و ميمه است كه پايگاه امداد و نجات  بخش ميمه به  صورت مستقل 
ــن امينى هرندى با بيان اين كه تعامل خوب و قابل قبولى بين  عمل مى كند. محس
اورژانس 115 و جمعيت هالل احمر شهرستان شاهين شهر و ميمه وجود دارد اضافه 
كرد: جمعيت هالل احمر شهرستان شاهين شهر و ميمه عالوه بر مباحث امدادرسانى 

و كمك هاى اوليه فعاليت هاى قابل توجهى در زمينه نجات انجام داده است.
ــاخت  ــروع س ــهر و ميمه را ش ــن اقدام جمعيت هالل احمر شاهين ش وى مهم تري
ــهيد كاظمى واقع در چاله سياه عنوان  ــاز پايگاه امداد و نجات ش ساختمان خيرس
كرد و گفت: اين پايگاه امداد و نجات در زمينى به متراژ 5 هزار مترمربع در آزادراه 
شهيد كاظمى ادامه آزادراه نجف آباد - كاشان به سمت زرين شهر بنا شده است كه 
سال آينده ساختمان آن به بهره بردارى خواهد رسيد. رييس هالل احمر شاهين شهر 
ــتان  ــزار نفر عضو جمعيت هالل احمر شهرس ــرد: بيش از يك ه و ميمه تصريح ك
شاهين شهر و ميمه هستند كه تنها500 نفر آن ها به صورت فعال همكارى تنگاتنگى 
با ما دارند. وى فعاليت جمعيت هالل احمر شهرستان شاهين شهر و ميمه در حوزه 
كمك به مددجويان كميته امداد امام خمينى جهت تامين هزينه درمانى اين قشر 

آسيب پذير جامعه را مثبت ارزيابى كرد.
ــورت نوروز 94  ــت امداد و نجات مورچه خ ــان اينكه پايگاه ثاب امينى هرندى با بي

در حوزه ارزيابى ها توانست رتبه برتر استان اصفهان را به خود اختصاص دهد تصريح 
ــهر و ميمه براى ايام نوروز كرد: هر ساله جمعيت هالل احمر شهرستان شاهين ش
ــور دنبال مى كند كه يكى، طرح ملى  ــاير اقصى نقاط كش 2 طرح ملى را همانند س
ــت كه از اواخر  ــى امداد و نجات نوروزى اس ــافرين و ديگرى طرح مل راهنماى مس

اسفندماه تا نيمه اول فروردين ماه ادامه دارد.
ــتان شاهين شهر و ميمه كه  وى يكى از نقاط صعب العبور و پرترافيك حوزه شهرس
بيشتر مسافران نوروزى به آنجا مراجعه مى كنند و هرساله بنا به شرايط زمانى يك 
دستگاه آمبوالنس در اين گردنه كوهستانى قرار مى گيرد را گردنه داس در سه راهى 
« سو» نام برد. رييس هالل احمر شاهين شهر و ميمه خواستار تامين اعتبار جهت 
ــاختمان ادارى جمعيت هالل احمر اين شهرستان واقع در سايت ادارى  ساخت س
شد و گفت: تكميل و ساخت ساختمان ادارى هالل احمر شاهين شهر و ميمه نقش 
ــطح كمى و كيفى آموزش مردم اين شهرستان جهت آمادگى و  بسزايى در ارتقا س

مقابله همه جانبه در برابر سوانح و بالياى طبيعى خواهد داشت.
وى به طرح ملى پايگاه امداد و نجات هوايى جمعيت هالل احمر كشور كه قرار است 
ــهر و ميمه قبل از پليس راه شاهين شهر-كاشان  به زودى در شهرستان شاهين ش
بنا شود اشاره كرد و يادآور شد: چنانچه اعتبارات الزم جهت بهره بردارى از اين طرح 
ملى تخصيص پيدا كند نه تنها در حوزه حمل  و نقل بلكه يك كمپ بسيار قدرتمند 
امداد و نجات براى اصفهان و استان هاى هم جوار خواهد بود، بنابراين از مسئوالن 

ذى ربط تقاضامنديم نسبت به اين طرح ملى اهتمام ويژه اى داشته باشند.

آن سوى خبر

ــتان فريدن از افتتاح چند پروژه برق رسانى  مديرعامل شركت برق شهرس
در ايام دهه فجر در شهرستان فريدن خبر داد.

ــگاه كارگران  ــبكه فشار متوسط ورزش ــت: احداث ش  مصطفى اظهار داش
تا پل ناسيونال با اعتبار يك هزار و 433 ميليون ريال و بهره بردارى از پست 

دامنه از جمله اين پروژه هاست.
وى در ادامه، بهسازى شبكه روستاهاى گنجه با اعتبار450 ميليون ريال، 
دره بيد با اعتبار 333 ميليون ريال،  نهرخلج، نماگرد، سفتجان و اسكندرى 
ــارى بالغ بر ــن و بادجان با اعتب ــر 485 ميليون ريال وغرغ با اعتبار بالغ ب
450 ميليون ريال را از ديگر پروژه هاى قابل افتتاح در دهه فجر اعالم كرد.

بهراميان هم چنين با تاكيد بر اهميت فعاليت هاى فرهنگى در ادارات دولتى، 
به تشريح اين فعاليت ها در 9 ماهه اول سال جارى پرداخت و گفت: برگزارى

ــتان،  ــنل عمليات برق غرب اس ــى پيمانكاران و پرس ــوزش ايمن  دوره آم
جلسه آموزشى مهارت هاى زندگى و جلسات آموزش ايمنى براى اصناف، 
انجام مانور زلزله و مانور برق اضطرارى با حضور ادارات، برگزارى مسابقات 
ــبت هفته دفاع مقدس در رشته هاى  ــتان به مناس ورزشى سطح غرب اس
ــنا، برپايى نمايشگاه كتاب در چند  فوتسال، واليبال، تنيس روى ميز و ش
مرحله، كوه پيمايى صبحگاهى و غبارروبى گلزار شهداى گمنام شهرستان، 
ــته و متوفى از جمله اين فعاليت ها  ديدار با خانواده هاى همكاران بازنشس

بوده است.

ــزان مطالعه وكتابخوانى  ــتان مباركه گفت: مي معاون فرماندار شهرس
ــعه و پيشرفت كشورها  ــاخص هاى اصلى ارزيابى رشد، توس يكى از ش

محسوب مى شود.
ــت ملى كتاب خوان شهرستان مباركه   جواد سلطانى در دومين نشس
ــور  ــران در جهان، گفت: كش ــگ و تمدن اي ــاره به جايگاه فرهن با اش
ــيار كهن و مراكز متعدد علمى، فرهنگى و ــتن تمدن بس ايران با داش
 كتابخانه هاى معتبر و علما و دانشمندان بزرگ در عرصه فرهنگ و تمدن 

جايگاه ويژه اى دارد.
ــق و عالقه به  ــلطانى گفت: رويدادها و اتفاقات بزرگ برگرفته از عش س
فراگيرى علم و دانش از طريق خواندن و مطالعه منابع و كتب گوناگون 
ــئوالن فرهنگى بايد با برنامه ريزى و  ــلطانى با بيان اينكه مس است. س
تشويق مردم سرانه مطالعه را در كشور افزايش دهند، ادامه داد: به علت 
گسترش شبكه هاى مجازى و اينترنت، در سال هاى اخير توجه به منابع 

و كتاب خوانى روز به روز كم رنگ تر شده است.
ــتان مباركه از متوليان فرهنگ و فعاالن عرصه  معاون فرماندار شهرس
ــتاى ترويج فرهنگ مطالعه تالش و  كتاب وكتابخوانى خواست در راس

موانع آن را برطرف كنند.

رييس اداره اوقاف و امور خيريه آران و بيدگل از وقف يك جلد قرآن به قدمت 212 
سال توسط واقف نوش آبادى خبر داد.

حجت االسالم ولى اهللا روان اظهار كرد: اين قرآن كه مربوط به دوران صفويه است 
توسط خير سيد كمال ميرمهدى براى امامزاده اسحاق شهر نوش آباد وقف شده است. 
وى با بيان اينكه ابعاد اين قرآن خطى و زيبا سه سانتى متر در پنج سانتى متراست، 
افزود: در حال حاضر حدود هزار موقوفه و بيش از دو هزارو500 رقبه در شهرستان 

شناسايى شده كه در سازمان اوقاف و امور خيريه به ثبت رسيده است.

رييس كميته امداد شهرستان نطنز گفت: كالس آموزش ترويجى دامدارى زير نظر 
كميته امداد امام خمينى (ره) با حضور100 نفر از مجريان طرح هاى اشتغال زايى در 
شهرستان برگزار مى شود. محمدرضا مومى اردستانى افزود: اين كالس ها با همكارى 
اداره دامپزشكى شهرستان نطنز و مركز فنى حرفه اى بادرود برگزار شد. رييس كميته 
امداد شهرستان نطنز ادامه داد: اين كالس هاى دو روزه به منظور آشنايى دامداران 
ــت و اصول نگهدارى دام ها و شناخت بيمارى  با  نگهدارى دام و تغذيه آنها، بهداش

مشترك انسان و دام و اصول اصالح نژادى برپا شده است.

رييس شوراى شهرستان شهرضا خبر داد؛

برگزارى نمايشگاه نقش زنان در توسعه پايدار در شهرضا
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بیشتر بدانیم

تحقیقات جدید نشان می دهد ارتباط مستقیمی بین افزایش مصرف 
س��یب زمینی قبل از بارداری و افزایش خطر ابتال ب��ه دیابت حاملگی 

وجود دارد.
تحقیقات جدید نشان می دهدکه مصرف سیب زمینی قبل از بارداری 

می تواند شانس ابتال به دیابت بارداری را افزایش دهد.
سیب زمینی یک محصول جهانی است. اروپا، آمریکا و کشورهای اتحاد 
جماهیر شوروی سابق، زمانی تنها مصرف کنندگان عمده سیب زمینی  
بودند. در سال 2013، حدود 368 میلیون تن سیب زمینی کاشته شد. 
محبوبیت س��یب زمینی به آس��انی قابل درک اس��ت. س��یب زمینی 
 محصول مغ��ذی اس��ت و در بس��یاری ازآب و هوا ها رش��د می کند. 
س��یب زمینی همچنین حاوی مقدارزیادی  کالری و ترکیبات سالم، 
از جمله س��طح باالیی از ویتامین C و B6، تیامین، فوالت، نیاس��ین، 

ریبوفالوین، منیزیم، آهن، فسفر و روی است. 
سیب زمینی سومین محصول پرمصرف پس از گندم و برنج است. در 
ایاالت متحده 35درصد از زنان در س��ن باروری خود به صورت روزانه 
سیب زمینی مصرف می کنند .راهنمای رژیم غذایی برای آمریکایی ها 
هنوز شامل سیب زمینی و گروه سبزیجات است که انگلستان آنها را در 

گروه مواد غذایی نشاسته می داند.
محققان ازموسسه ملی بهداش��ت کودکان و توسعه انسانی در راکویل 
ودانشگاه هاروارد در بوس��تون تصمیم گرفتند  تاثیر غذاهای گیاهی 
در دوران ب��ارداری را مطالع��ه کنند.داده ه��ا از  مطالعه  پرس��تاران 
بهداش��ت1991-2001 گرفته شده است. ش��رکت کنندگان سابقه 
هیچ بیماری قبلی اعم از دیابت حاملگی یا بیماری های مزمن دیگری 

نداشتند.
 رژیم های غذایی با پرسش نامه در 4 س��ال مورد بررسی قرار گرفتند 
از بین خانم های باردار، 854 نفردیابت بارداری  گرفتند.حتی پس از 
کنترل عواملی از جمله س��ن، س��ابقه خانوادگی، کیفیت رژیم غذایی 
 به طور کامل، ش��اخص توده بدن و س��ابقه خانوادگی دیابت، مصرف

 سیب زمینی باال قبل از بارداری با افزایش خطر ابتال به دیابت حاملگی 
در ارتباط بود.

دیابت حاملگی یک نگرانی بزرگ است، نه تنها نتایج منفی دیابت را در 
بارداری  افزایش می دهد بلکه خط��رات بیماری های قلبی برای مادر 
و کودک نیز ممکن اس��ت رخ دهد. این نتایج محققان را ش��گفت زده 

کرده است.
 بر خالف دیگر سبزیجات، س��یب زمینی حاوی مقدار زیادی نشاسته 

است،این نشاسته به سرعت و به آسانی دربدن جذب می شود.
در تحقیقات قبلی اثبات ش��ده است که س��یب زمینی غلظت گلوکز 
 پالس��ما،مقاومت به انس��ولین و خطر ابتال به دیابت نوع 2 را افزایش

 می دهد . محققان این مطالعه توصیه ساده ای برای به حداقل رساندن 
خطرات بالقوه مصرف باالی س��یب زمینی بیان کردند، مصرف باالی 
سیب زمینی قبل از بارداری باید با س��بزیجات دیگر، حبوبات و غالت 

کامل جایگزین شود.

یک متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی نکاتی مفید درباره خواص 
سبوس گندم را عنوان کرد.

محمد دریای��ی درباره ن��ان و نمک دریا اظهار داش��ت: نم��ک دریا به 
نمک هایی گفته می ش��ود که به طور مس��تقیم از آب دریا و اقیانوس به 

دست می آید.
به گفته وی در تهیه  انبوه نمک دریا آن را به اندازه  دیگر نمک ها تصفیه 
نمی کنند و امالح دیگری مانند آهن، منیزیم، کلسیم، پتاسیم، منگنز، 

روی و ید دارد.
این متخصص علوم زیس��تی و گیاهان دارویی اضافه ک��رد: نمک دریا 
احتمال ابتال ب��ه عفونت را کاه��ش می دهد، همچنی��ن باعث جوانی 
سلول ها می ش��ود. تبادل مواد معدنی و س��می میان خون و آب را نیز 

ممکن می سازد.
دریایی افزود: نمک دریا، ظاهری شبیه نمک معمولی دارد، اما بر خالف 
نمک معمولی باعث افزایش فشار خون نمی شود و حاوی موادی است 

که برای بدن مفید است. 
این نمک به دلیل طبیعی بودن، باعث بروز بیماری قلبی نشده و احساس 
تورم ناشی از احتباس آب در بدن را به همراه ندارد. بنابراین افزایش وزن 
ایجاد نکرده و مواد معدنی و مغذی برای حفظ س��لول های خونی بدن 

را تأمین می کند.
وی بیان داش��ت: ناخالص ب��ودن نان، هم��ان فیبر و ام��الح معدنی و 
ویتامین های مفیدی است که ما به عنوان » سبوس « از گندم و جو جدا 
می کنیم و ناآگاهانه در اختیار چهارپایان قرار می دهیم و خود را از منافع 

سرشار غذایی و درمانی آن محروم می کنیم.
این متخصص علوم زیس��تی و گیاهان دارویی گفت: برای پیشگیری از 
بیشتر بیماری ها و اختالالت گوارشی، قلبی ، عروقی، یبوست، همورویید 
و پاک س��ازی کولون، نان س��بوس دار گندم و جو ک��ه در آن فیبرهای 

گیاهی و سلولز وجود دارد، بهتر است که مصرف شود.
دریایی ادامه داد: برای درمان ریزش م��و، جوش های صورت و لطافت 
پوست از نان سبوس دار اس��تفاده کنید تا گرفتار داروهای شیمیایی و 
گس��ترش دامنه زیان بار بیماری های گوناگون نشوید، آرد سفید، برنج 
س��فید، قند و شکر سفید، دش��من سالمت و بهداش��ت عمومی است، 
اجتناب از عوام��ل کاهنده  طول عم��ر و عافیت، واجب ش��رعی و یک 

ضرورت است.

تحقیقات جدید نشان می دهد؛

افزایش دیابت بارداری با خوردن 
این خوراکی

خواص سبوس گندم

خبر 
دریچه

 میوه ها و س��بزیجات منابع بس��یار ب��زرگ از ویتامین، م��واد معدنی و 
مواد مغذی هس��تند که می توانند به سالمت و داش��تن سیستم ایمنی 

مطلوب کمک کنند. 
با این حال برخی مردم به اندازه کافی شاید در طول روز این مواد مغذی 

را دریافت نکنند.
دس��تورالعمل های س��اده، س��ریع و خوش��مزه ای برای نح��وه مصرف 
 آب انواع میوه ها و س��بزیجات برای مب��ارزه با بیماری های زمس��تانی 

وجود دارد.
آب هویج: 

 هوی��ج منب��ع ب��زرگ از بت��ا کاروت��ن و »ویتامی��ن آ« اس��ت. 
 »ویتامی��ن آ «نق��ش اساس��ی در تنظی��م سیس��تم ایمن��ی ب��دن ایفا
  می کند و به بدن برای مبارزه با عفونت و و حفظ »س��لول هایT«کمک

 می کند.
 این س��لول ها به گروه��ی از گلب��ول  های س��فید خونی که ب��ه عنوان

 لنفوسیت  ها شناخته می  شوند متعلق است و نقش اصلی و مرکزی را در 

ایمنی س��لولی ایفا می  کند.» ویتامین آ« به افزایش فعالیت سلول های 
سفید خون برای دفاع بدن کمک می کند.

 آب پرتقال و گریپ فروت: 
در کل آب مرکبات مانند پرتقال، گریپ فروت و لیمو منبع بسیار خوبی از 
»ویتامین ث« است. »ویتامین ث« یک آنتی اکسیدان است و به مبارزه با 

رادیکال های آزاد می رود. 
»ویتامین ث« به تولید گلبول های س��فید خون و آنتی بادی و در نهایت 

مقابله با مهاجمان خارجی کمک می کند. 
کمبود ویتامین ث می توان��د منجر به تاخیر در بهب��ود زخم، ناتوانی در 

مبارزه با عفونت و اختالل در پاسخ ایمنی شود.
آب کلم: 

کلم نه تنها یک سبزی بس��یار خوشمزه و همه کاره اس��ت، بلکه سرشار 
 از ویتامین های متعدد، مواد معدنی، آنتی اکس��یدان ها و ... محس��وب

 می شود.
کلم منبع بزرگ ویتامین آ، ث، منیزیم، ویتامین ب 6، مس و آهن است. 

مصرف کلم همراه با چغندر که منبع خوبی از فوالت و ویتامین هاس��ت، 
ضروری به نظر می رسد.

آب گوجه فرنگی: 
منبع بس��یار خوبی از »ویتامین ث« و »ویتامین آ« است که هر دو برای 

سالمت سیستم ایمنی بدن مفیدند.
ترکیب آب توت فرنگی و کیوی: 

سرشار از »ویتامین ث« است و به همراه نعناع که منبع خوبی از فوالت، 
»ویتامین آ«، منیزیم و روی محس��وب می ش��ود، برای تقویت سیستم 

ایمنی بدن نقش مهمی دارد. 
 گفتنی اس��ت منیزیم ناکافی منجر ب��ه تضعیف سیس��تم ایمنی بدن و 

قرار گیری در معرض عفونت می شود.
آب کدو تنبل: 

منبع خوبی از »ویتامی��ن آ«، ویتامین ب 6 و ویتامی��ن E به همراه روی 
است. روی در تولید سلول های سفید خون و آنتی بادی به منظور مبارزه 

با عفونت مفید است.

آب میوه هایی که سیستم ایمنی بدن را فوالدین می کنند

تشخیص شکالت اصل از تقلبی

تفاوت مسکن ها؛

تفاوت ایبوپروفن  با  استامینوفن
نتایج پژوهش های علمی نشان می دهد؛

درمان یبوست با پر خاصیت ترین خوراکی
ایبوپروف��ن که داروی ضدالتهابی غیر اس��تروئیدی اس��ت 
می تواند می��زان التهاب ب��دن را کاهش ده��د در حالی که 
داروی اس��تامینوفن هیچ خاصیت ضدالتهابی ن��دارد و به 
همین دلیل مصرف آن برای تس��کین درد ناشی از ورم زانو 

توصیه نمی شود.
به رغم وجود انواع متنوع از مسکن های غیرنسخه ای دو نوع 
اصلی آنها استامینوفن و داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی 

همچون ایبوپروفن هستند. 
س��ایت مدیکال دیلی در ارایه اطالعاتی در مورد دو داروی 
استامینوفن و ایبوپروفن آورده است که اگرچه به نظر می آید 
این دو دارو قابل جایگزینی با یکدیگر هس��تند، اما بیش از 

آنچه اغلب تصور می کنیم با هم تفاوت دارند.
از میان چهار مس��کن اصلی، اس��تامینوفن پس از آسپرین 
دومین داروی قدیمی به جا مانده در بسته های دارویی جدید 
است. اولین بار استامینوفن در اواخر قرن 19 میالدی کشف 
شد، اما تا دهه 1950 استفاده از آن برای کاهش درد و تب با 
استقبال گسترده ای مواجه نبود. در حال حاضر استامینوفن 
از جمله مس��کن هایی در جهان اس��ت که بدون نسخه یا با 
تجویز پزشک، بیشترین نرخ مصرف را در بین انسان ها دارد.

از طرف دیگر ایبوپروفن دومین داروی جدید در میان س��ه 
داروی ضدالتهابی غیراستروئیدی و غیرنسخه ای محسوب 
می شود که در دهه 1960 تولید آن آغاز شد و در دهه 1970 

مصرف آن از طریق تجویز پزشک در آمریکا گسترش یافت. 
ایبوپروف��ن که داروی ضدالتهابی غیر اس��تروئیدی اس��ت 
می تواند میزان التهاب بدن را کاهش دهد در حالی که داروی 
استامینوفن هیچ خاصیت ضدالتهابی ندارد و به همین دلیل 
مصرف آن برای تسکین درد ناشی از ورم زانو توصیه نمی شود. 
نتایج بررسی ها حاکی از آن است که استامینوفن در درمان 
درد کمر تاثیر ندارد و اث��رات آن برای بهبودی عالیم آرتروز 
کوتاه مدت است در حالی که ایبوپروفن تا حدودی می تواند 

در تسکین هر دو عارضه نقش داشته باشد.
همچنین بررسی ها در مورد تاثیر این دو دارو بر کاهش تب 
نشان می دهد که ایبوپروفن نسبت به استامینوفن بیشتر در 
کاهش میزان تب کودک موثر است. به گفته پزشکان یکی 
از مهم ترین نکات مثبت اس��تامینوفن نسبت به ایبوپروفن 
این است که می توان از استامینوفن برای نوزدان تجویز کرد 
هرچند مص��رف ایبوپروفن برای نوزادان ش��ش ماه و کم تر 

توصیه نمی شود. 
همچنین در حالی که ممکن اس��ت ایبوپروف��ن از ویژگی  
چندمنظوره بودن برخوردار باش��د، اما عموما اعتقاد بر این 
اس��ت که اس��تامینوفن گزینه بهتری اس��ت.هرچند نتایج 
مطالع��ات حاکی از آن اس��ت که مضرات اس��تامینوفن که 
مربوط به میزان مصرف آن اس��ت از داروه��ای ضدالتهابی 

غیراستروئیدی بهتر نیست.

نتایج پژوهش های علمی نش��ان می دهد پسته روی 
واکنش های شدید مربوط به استرس تأثیر مثبت دارد.

پس��ته حاوی فواید و خواص زیادی اس��ت، اما شاید 
ندانید که این مغز خوش��مزه برای درمان مش��کالتی 

مانند دندان درد هم مفید است.
ای��ن م��اده غذایی ح��اوی اس��یدهای چ��رب مفید 
 و سرش��ار از پولیفنول ه��ا، فیبرهای غذای��ی و منبع

 آنتی اکسیدان هاست. در این مطلب به چند خاصیت 
مهم پسته اشاره می کنیم. 

پسته برای مقابله با استرس
آیاسرما و کمبود نور خورشید کالفه تان کرده است؟ 
احساس افسردگی می کنید؟ کمی پسته میل کنید. 
نتایج پژوهش های علمی نش��ان می دهد پسته روی 
واکنش های شدید مربوط به استرس تأثیر مثبت دارد.

چون ح��اوی آنت��ی اکس��یدان های��ی ق��وی مانند 
رسوراترول، لوتئین، کرس��تین یا نارنژنین است. این 

ترکیبات با اثرات منفی استرس مقابله می کنند. 
به همین دلیل مصرف روزانه چند عدد پس��ته باعث 
کاهش اثرات استرس روی فشار خون می شود. پسته 

همچنین منبع خوب منیزیم است. 
در هر 30 گرم از این آجیل 8 درصد از این ماده معدنی 

وجود دارد.

منیزیم یک ترکیب ضداس��ترس اس��ت که به کنترل 
فشار خون کمک می کند. باید بدانید که میزان مورد 
نیاز این ماده معدنی برای خانم ه��ا 360 میلی گرم و 

برای آقایان 420 میلی گرم در روز است. 
پسته برای رفع یبوست 

پسته یکی از آجیل های سرشار از فیبر است. 28 گرم 
پسته حدود 3 گرم فیبر غذایی دارد که 12 درصد نیاز 

روزانه را تأمین می کند.
حتما می دانید که فیبرها نقش مهمی در تسریع روند 

دفع دارند. 
این ترکیبات ب��ه دلیل قدرت جذب ب��االی آب باعث 
 تحری��ک انقباض ه��ای روده ها ش��ده و ب��ه فعالیت 

باکتری های مفید کولون کمک می کنند.
پسته برای مقابله با بیماری های قلبی، عروقی 

حدود 90 درص��د چربی های موجود در پس��ته جزو 
چربی های اش��باع نش��ده هس��تند که برای کاهش 
کلسترول خون و مقابله با بیماری های قلبی، عروقی 

مؤثر عمل می کنند.
پسته همچنین حاوی پتاسیم است. این ماده معدنی 
به تنظیم فش��ار خون کمک می کند. در نهایت اینکه 
پس��ته حاوی پولیفنول هاس��ت که تأثیر مثبتی روی 

سالمت قلب دارند.

زبان خوراکی ها

امروزه بسیاری از افراد س��ودجو برای منافع خود دست 
به تولید مواد غذایی تقلبی می زنند. ش��کالت نیز یکی 
از موادی اس��ت که امروزه نوع تقلبی آن در بازار بسیار 
زیاد شده است، اما راه تش��خیص شکالت اصل از تقلبی 

چیست؟
از جمله مواردی که در کش��ور ما زیاد دیده می ش��ود و 
متاس��فانه نظارت چندانی روی آن وجود ندارد، مسئله 
جایگزین کردن جانش��ین هایی به جای کره کاکائو در 

شکالت واقعی است.
 به چه محصولی »شکالت« گفته می شود؟

اس��تاندارد مربوط به مواد اولیه ش��کالت در کشورهای 
مختل��ف متفاوت اس��ت. در کش��ور ما اس��تانداردهای 
 مش��خصی وجود دارد ک��ه برگرفته از اس��تانداردهای

 بین المللی کدکس )Codex( است.
 اما به طور کلی ش��کالت، محصولی اس��ت که با توجه 
به نوع، در فرموالس��یون آن حداقل از 18 تا 22 درصد 
کره کاکائو وج��ود دارد. پس صرفا اگ��ر در محصولی از 
پودرکاکائو استفاده شده باشد نمی توان از آن به عنوان 

شکالت نام برد.
نیس��ت  پودرکاکائ��و  ح��اوی  س��فید،  ش��کالت 
ول��ی ب��ه دلی��ل داش��تن ک��ره کاکائ��و ب��ه آن 

برخ��ی  متاس��فانه  گوین��د.  م��ی   ش��کالت 
ش��رکت ها به جای کره کاکائو از چربی های 

جایگزین آن ه��م بدون اطالع رس��انی 
ب��ه مص��رف کنن��ده در تولی��د 

 ش��کالت هایشان اس��تفاده 
می کنند و محصولی که 

در آن به جای کره 
کاکائ��و از 

جایگزین ها استفاده شده باش��د »فرآورده کاکائویی« 
خواهد بود و دیگر شکالت نیست، اما شکالت سفیدی که 
در آن از کره کاکائو استفاده نشده باشد چون پودرکاکائو 
هم ندارد نه شکالت است نه فرآورده کاکائویی. درواقع 

یک محصول روغنی با شکر و شیرخشک است.
 برخ�ی ش�رکت ه�ا ب�ه ج�ای ک�ره کاکائ�و از 

جایگزین های آن استفاده می کنند
کره کاکائ��و چربی ای اس��ت که ب��ا توجه به ن��وع دانه 
 کاکائ��و، ح��دود 50 درصد آن را تش��کیل م��ی دهد و 
تری گلیسیریدهای آن ساختمان منحصربه فردی دارد. 
به ط��وری که این چرب��ی در دمای اتاق، جامد اس��ت و 
پروفایل ذوبی بسیار کوتاهی دارد و به محض قرار گرفتن 
در دهان، آب می شود. یعنی نقطه ذوب آن تقریبا برابر 

با دمای بدن است.
 نگهداری ش��کالتی که با کره کاکائو تهیه می ش��ود در

 آب و هوای گرم باعث ایجاد مش��کالتی می شود، مثال 
ش��کالت با قرارگرفتن در این محیط، فورا حالت خود را 
 از دس��ت می دهد و ظاهر محصول تغییر نامطلوبی پیدا 

می کند که  اصطالحا می گویند سفیدک می زند. 
های��ی  چرب��ی  برخ��ی  دلی��ل  همی��ن  ب��ه 
آنه��ا  ب��ه  ک��ه  داری��م  غ��ذا  صنع��ت   در 
جایگزی��ن ه��ای ک��ره کاکائ��و گفت��ه م��ی ش��ود و 
تولیدکنن��دگان، ای��ن چرب��ی ه��ا را برای 
مناطقی ک��ه هوای گ��رم تری 
اس��تفاده   دارن��د 

 می کنن��د و به ج��ای ک��ره کاکائ��و در ترکی��ب اولیه 
شکالت ها به کار می برند.

اس�تفاده از این جایگزین ها برای س�المت مضر 
است

اس��تفاده از این چربی ها کام��ال قانونی اس��ت، اما این 
جایگزین ها خواص مثبتی را که کره کاکائو دارد ندارند.

به خصوص آنهایی که دارای نقطه ذوب باالیی هستند، 
می توانند سالمت افراد را به خطر بیندازند.

تفاوت این جایگزین ها با کره کاکائو
با وجود اینکه چربی های جایگزین منش��أ گیاهی دارند 
ولی برای تبدی��ل آنها به نوع جامد در روند تولیدش��ان، 
اسیدهای چرب ترانس تولید می شود و اسیدهای چرب 

غیراشباع آنها به صورت اشباع درمی آید.
اسیدهای چرب اشباع بلند زنجیره و ترانس باعث افزایش 
کلسترول بد)LDL( و گرفتگی عروق می شوند و برای 
بدن مضر هس��تند. تحقیقات در مورد کره کاکائو و مواد 
تشکیل دهنده آن از نظر نوع اسیدهای چرب، نشان داده 
که این ترکیب روغنی بر لیپیدهای سرمی اثری ندارد و 
چون اسیدهای چرب اشباع ش��ده آن غالبا اسید چرب 

استئاریک است، کلسترول خون را باال نمی برد.
ش��کالت حاوی کره کاکائو باعث کاهش اکسیداسیون 
LDL یا همان کلسترول بد می شود. در نتیجه احتمال 

ایجاد گرفتگی عروق را کاهش می دهد.
 وقتی به جای کره کاکائو از جایگزین های آن اس��تفاده 
می شود که نقطه ذوب و اسیدهای چرب ترانس باالیی 
دارند، احتمال تجمع پالکت ها در جداره عروق افزایش 
می یابد و می توان��د یکی از عوامل ابت��ال به گرفتگی 

عروق و بیماری های قلبی عروقی باشد.
از کج�ا متوج�ه ش�ویم در 
ش�کالتی ک�ه م�ی خوری�م 
کره کاکائو اس�تفاده ش�ده یا 

جایگزین های آن؟
ش��رکت ه��ا بای��د ب��ه ص��ورت 
 قانون��ی ای��ن مس��ئله را روی 
بسته بندی هایشان درج 
کنن��د، اما متاس��فانه 
برخ��ی ش��رکت های 
تولیدکنن��ده ش��کالت 
با توجه ب��ه گرانی 
کره کاکائ��و و نوع 
فرآین��دی که باید 
ش��کالت  روی 
حاوی کره کاکائو 
لح��اظ ش��ود از 

چربی های جایگزین اس��تفاده می کنن��د بدون آنکه به 
مصرف کننده این موضوع را اطالع دهند یا در قیمت تمام 

شده آن محصول این موضوع را در نظر بگیرند. 
پس به نوعی این کار تقلب محسوب می شود و متاسفانه 
برخی از ش��رکت ها این کار را انجام می دهند که اصال 

اخالقی نیست.
شکالت اصل را تشخیص دهید

ش��کالت خورهای حرف��ه ای از عطر، طع��م و نحوه آب 
ش��دن ش��کالت تش��خیص می دهند که در ش��کالت 
از کره کاکائو اس��تفاده ش��ده ی��ا نه. ش��کالت هایی که 
 معموال در دهان می ماسند معموال تقلبی اند و در آنها از 
چرب��ی ه��ای جایگزی��ن ک��ره کاکائ��و اس��تفاده 
ش��ده. البت��ه روش ه��ای آزمایش��گاهی نی��ز ب��رای 
تش��خیص وج��ود ک��ره کاکائ��و در محص��ول وج��ود 
 دارد ک��ه توس��ط س��ازمان ه��ای نظارت��ی انج��ام 

می شود.
در ساخت شکالت های خارجی هم گاهی تقلب می شود

معموال کش��ورهای اروپایی به دلیل شرایط آب و هوایی 
که دارند راحت تر از کره کاکائو در محصوالتشان استفاده 
می کنند، اما صرف اینکه شکالتی خارجی و گران باشد، 
نمی تواند مالک این موضوع باشد که حتما در آن از کره 
کاکائو استفاده شده است. برای مثال، برخی شرکت های 
ترک یا مالزی تولیدکننده شکالت از جانشین های کره 
کاکائو استفاده می کنند، اما اکثرا روی بسته بندی های 

محصوالتشان این موضوع درج شده است.
 چ�را ش�کالت ه�ای خارج�ی از ایران�ی ه�ا 

خوشمزه ترهستند؟
 البت��ه در همه موارد اینچنین نیس��ت ولی ب��ه هر حال 
نکته هایی در تولی��د این محصول وج��ود دارد که باید 
 رعایت ش��ود و ش��رکت های داخلی کمتر به آن توجه 
می کنند. شکالت و شیرینی از جمله محصوالت غذایی 
هستند که ما در آن بیش��ترین مقدار صادرات را داریم و 
اگر بتوانیم قوی تر روی آن کار کنیم، می ش��ود در این 

حوزه موفق تر بود.
متاسفانه در کشور ما برخی تولیدکنندگان به جای توجه 
به کیفیت به دنبال ارزان تمام کردن محصولشان به هر 

قیمتی هستند. 
 در صنعت ش��کالت، اس��تفاده از ک��ره کاکائ��و نیازمند 

هزینه های بیشتری برای تولیدکننده است.
 البت��ه بای��د ب��ه این نکت��ه اش��اره کن��م که ب��ا وجود 
همه مش��کالتی ک��ه ام��روز در تولی��د ای��ن محصول 
وج��ود دارد، تولیدکنندگان خ��وب و باتجرب��ه ای هم 
 هس��تند که کیفی��ت برایش��ان در درج��ه اول اهمیت 

قرار دارد.
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حصر وراثت
11/111 خانم فاطمه فاطمی دارای شناسنامه ش��ماره 901 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5521/94ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان امیرقاسم مشیرفاطمی بشناسنامه 329 در تاریخ 
1394/4/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو برادر و سه خواهر و همس��ر دائمی به نامهای ذیل:1- سید 
محمدباقر مشیرفاطمی ش.ش 651 )برادر متوفی( 2- سید جعفرقلی مشیرفاطمی 
ش.ش 212 )برادر متوفی( 3- نزهت السادات فاطمی ش.ش 142 )خواهر متوفی( 
4- فاطمه فاطم��ی ش.ش 901 )خواهر متوفی( 5-خدیج��ه فاطمی ش.ش 1209 
)خواهر متوفی( 6- ظریفه بلوچی ش.ش 1707 )همس��ر متوفی( والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29943 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/127 آقای جلیل سلمانی دارای شناسنامه شماره 0-000446-549 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 315/94 ش��عبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف 
تیران از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا سلمانی بشناسنامه 122 در تاریخ 1394/8/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- جلیل 
س��لمانی ش.ش 5490004460، 2- جواد سلمانی ش.ش 129، 3- جالل سلمانی 
ش.ش 1104 بعنوان فرزن��دان ذکور متوفی و 4- نرجس س��لمانی ش.ش 534 
بعنوان فرزند اناث متوفی و 5- زهرا دادخواه تهرانی ش.ش 32 بعنوان همس��ر 
متوفی و به غیر از نامبردگان متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:333 شعبه اول حقوقی و 

حسبی شورای حل اختالف تیران
حصر وراثت

11/128 خانم سودابه ایزدی دارای شناسنامه شماره 5075 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5800/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان کاکاقلی ایزدی بشناس��نامه 29 در تاریخ 1394/2/8 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 5 پسر و سه دختر و یک همسر:1- قیصر ایزدی ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 
2- کوثر ایزدی ش.ش 4593 نسبت با متوفی فرزند 3- نوذر ایزدی ش.ش 4594 
نسبت با متوفی فرزند 4- رحیم ایزدی ش.ش 34 نسبت با متوفی فرزند 5- مجتبی 
ایزدی ش.ش 5416 نسبت با متوفی فرزند 6- سودابه ایزدی ش.ش 5075 نسبت 
با متوفی فرزند 7- اعظم ایزدی ش.ش 2623 نسبت با متوفی فرزند 8- زهرا ایزدی 
ش.ش 11703 نسبت با متوفی فرزند 9- مینا عطائی ش.ش 3459 نسبت با متوفی 
همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:29933 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/129 آقای علیرضا هونجانی دارای شناسنامه شماره 97 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5665/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمدعلی هونجانی بشناسنامه 26 در تاریخ 94/6/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1- محمدرضا هونجانی ش.ش 2870 )فرزند پسر( 2- علیرضا هونجانی ش.ش 
97 )فرزند پس��ر( 3- احمدرضا هونجانی ش.ش 173 )فرزند پس��ر( 4- مهرداد 
هونجانی ش.ش 154 )فرزند پس��ر( 5- مهران هونجانی ش.ش 1270964311 
)فرزند پس��ر( 6- پروانه هونجانی ش.ش 30 )فرزند دختر( 7- اشرف هونجانی 
ش.ش 98 )فرزند دختر( 8- زه��را هونجانی ش.ش 410 )فرزند دختر( 9- فاطمه 
هونجانی ش.ش 10220 )فرزند دختر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29932 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/130 آقای جواد بهرامیان دارای شناسنامه شماره 323 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5662/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان یداله بهرامیان رنانی بشناسنامه 47 در تاریخ 94/9/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به سه پسر و سه دختر و یک همسر:1- جواد بهرامیان رنانی ش.ش 323 )فرزند 
پسر( 2- حس��ن بهرامیان رنانی ش.ش 649 )فرزند پس��ر( 3- حسین بهرامیان 
رنانی ش.ش 1271396777 )فرزند پسر( 4- صدیقه بهرامیان رنانی ش.ش 517 
)فرزند دختر( 5- اعظ��م بهرامیان رنانی ش.ش 1977 )فرزن��د دختر( 6- فاطمه 
بهرامیان رنانی ش.ش 1270714341 )فرزند دختر( 7- اش��رف نوروزی رنانی 
ش.ش 92 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف:29931 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
11/131 آقای محمد جواد صیام پور اش��کاوندی دارای شناسنامه شماره 632 
به شرح دادخواست به کالسۀ 5657/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان طاهره صیام پور اش��کاوندی 
بشناسنامه 375 در تاریخ 94/9/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- مهدی صیام پور اشکاوندی ش.ش 
463 )فرزند( 2- محمدجواد صیام پور اشکاوندی ش.ش 632 )فرزند( 3- فاطمه 
صیام پور اش��کاوندی ش.ش 11 )فرزند( 4- بتول صیام پور اشکاوندی ش.ش 
436 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:29930 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/132 خانم س��میه احمدی صفت دارای شناس��نامه ش��ماره 1033 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 5660/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ش��هین لب خندق بشناسنامه 735 در 
تاری��خ 94/8/16 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر و یک مادر و یک پدر:1- 
محمد احمدی صفت ش.ش 1272027775 )فرزند( 2- سمیه احمدی صفت ش.ش 
1033 )فرزند( 3- سحر احمدی صفت ش.ش 1270449397 )فرزند( 4- مصطفی 
احمدی صفت ش.ش 61821 )همسر( 5- مهین خونساری ش.ش 51228 )مادر( 
6- اصغر لب خندق ش.ش 1061 )پدر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29929 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 

حصر وراثت
11/133 خان��م تهمین��ه اس��تکی اورگانی دارای شناس��نامه ش��ماره 1934 به 
شرح دادخواس��ت به کالس��ۀ 5659/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ش��اهین کیان ارثی بشناسنامه 
1271473641 در تاریخ 94/10/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- هوش��نگ کیان ارثی ش.ش 19 )پدر( 
2- تهمینه اس��تکی اورگانی ش.ش 1934 )مادر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29928 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/134 خانم صغری ش��یرازی تهرانی دارای شناسنامه شماره 4264 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 5632/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی شیرازی بشناسنامه 22 در تاریخ 
94/3/5 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- صغری شیرازی تهرانی ش.ش 4264 )مادر( 2- مهری گیاه 
چینیان مورنانی ش.ش 1204 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29927 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/135 آقای محسن انصاریپور دارای شناسنامه شماره 1به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5633/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان علی اصغر انصاری پور بشناس��نامه 28 در تاریخ 
94/7/9 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر:1- محسن انصاریپور ش.ش 1 
)فرزند پسر( 2- زهره انصاریپور ش.ش 711 )فرزند دختر( 3- زهرا انصاریپور 
ش.ش 139 )فرزند دختر( 4- فاطمه انصاریپور ش.ش 1 )همس��ر( والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29926 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/136 آقای محمد حقوقی دارای شناسنامه شماره 1743 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5626/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان ناصر حقوقی بشناس��نامه 412 در تاریخ 93/7/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به چهار پسر و دو دختر:1- حسین حقوقی ش.ش 773 )فرزند( 2- محسن حقوقی 
ش.ش 37891 )فرزند( 3- مجید حقوق��ی ش.ش 1146 )فرزند( 4- محمد حقوقی 
ش.ش 1743 )فرزند( 5- سهیال حقوقی ش.ش 781 )فرزند( 6- لیال حقوقی ش.ش 
3524 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:29924 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/137 آقای مجتبی رحیم س��لمانی دارای شناسنامه ش��ماره 3020 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 5658/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عفت پرس��تانی بشناسنامه 1134 در 
تاریخ 93/12/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- مهری رحیم سلمانی ش.ش 1009 )فرزند( 2- مجتبی رحیم 
س��لمانی ش.ش 3020 )فرزند( 3- حمیدرضا رحیم سلمانی ش.ش 414 )فرزند( 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:29922 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/138 خانم منیژه صالحی هاردنگی دارای شناس��نامه ش��ماره 6 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ۀ 5535/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه صغرا عطائی کچوئی بشناسنامه 
273 در تاریخ 94/9/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو دختر:1-منیژه صالحی هاردنگی ش.ش 6 )فرزند( 
2- رقیه صالحی هاردنگی ش.ش 1025 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29921 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/139 آقای علی افتخاری دارای شناسنامه شماره 1265 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5631/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اکبر افتخاری بشناسنامه 29359 در تاریخ 94/9/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به سه پسر و سه دختر و یک همس��ر:1- پرویز افتخاری ش.ش 15 )فرزند پسر( 
2- احمد افتخاری ش.ش 889 )فرزند پسر( 3- علی افتخاری ش.ش 1265 )فرزند 
پسر( 4- پروین افتخاری ش.ش 393 )فرزند دختر( 5- مهین افتخاری ش.ش 282 
)فرزند دختر( 6- نس��رین افتخاری ش.ش 1038 )فرزند دخت��ر( 7- زینت خانم 
وفادار اصفهان ش.ش 670 )همس��ر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29920 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/140 آقای س��ید علیرضا علوی نیا دارای شناس��نامه ش��ماره 996 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 5629/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محمد علوی نیا بشناسنامه 9971 
در تاریخ 93/5/3 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و یک همسر:1- سید علیرضا علوی 
نیا ش.ش 996 )فرزند( 2- طیبه سادات علوی نیا ش.ش 2639 )فرزند( 3- اقدس 
خالوئی خوزانی ش.ش 294 )همس��ر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29917 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/141 خان��م عصم��ت ن��وروزی دارای شناس��نامه ش��ماره 1 ب��ه ش��رح 
دادخواس��ت ب��ه کالس��ۀ 5624/94 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نم��وده و چنی��ن توضی��ح داده ک��ه ش��ادروان علی اصغ��ر نوروزی 
94 اقامت��گاه دائم��ی خ��ود ب��درود  /9 بشناس��نامه 1104 در تاری��خ 7/
زندگی گفت��ه ورث��ه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو پس��ر و یک 
همس��ر و یک مادر و یک پ��در:1- امیرعل��ی ن��وروزی ش.ش 1150326247 

 )فرزن��د پس��ر( 2- پارس��ا ن��وروزی ش.ش 1277417342 )فرزن��د پس��ر(
 3- عصمت نوروزی ش.ش 278 )همس��ر( 4- فاطمه حاتم��ی دارانی ش.ش 93 
)مادر( 5- اباصلت نوروزی ش.ش 415 )پدر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29916 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/142 آقای حس��ین حیدری سنجوانمره دارای شناس��نامه شماره 4 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 5636/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالمحس��ین حیدری س��نجوانمره 
بشناس��نامه 6 در تاریخ 63/2/5 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به پنج پس��ر و یک دختر و یک همسر:1- 
حس��ین حیدری س��نجوانمره ش.ش 4 )فرزند( 2- محمود حیدری سنجوانمره 
ش.ش 12732 )فرزن��د( 3- عباس حی��دری س��نجوانمره ش.ش 201 )فرزند( 
4- اکبر حیدری سنجوانمره ش.ش 202 )فرزند( 5- اصغر حیدری سنجوانمره 
ش.ش 2 )فرزند( 6- عف��ت حیدری س��نجوانمره ش.ش 5 )فرزن��د( 7- جواهر 
حیدری سنجوانمره ش.ش 90 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29915 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/143 آق��ای مصطفی حیدری دارای شناس��نامه ش��ماره11342 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ۀ 5653/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان ربابه س��لطان حی��دری کتایونچه 
بشناس��نامه 25 در تاریخ 84/1/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مجتبی حیدری ش.ش 8460 )فرزند( 
2- مرتضی حیدری ش.ش 9079 )فرزند( 3- مصطف��ی حیدری ش.ش 11342 
)فرزند( 4- حس��ین حیدری ش.ش 1454 )فرزند( 5- علی حیدری ش.ش 5446 
)فرزند( 6- مهناز حیدری ش.ش 2158 )فرزند( 7- اعظم حیدری ش.ش 69757 
)فرزند( 8- مینا حیدری ش.ش 6829 )فرزند( 9- فرشته حیدری ش.ش 11341 
)فرزند( 10- محمد حیدری ش.ش 16 )همس��ر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29914 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/143 آقای مجتبی جان نثاری الدانی دارای شناسنامه شماره 1709 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 5652/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا جان نثاری الدانی بشناسنامه 9 در 
تاریخ 94/4/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به:1- بتول ترک الدانی ش.ش 7 )همسر( 2- محبوبه جان نثاری 
الدانی ش.ش 33 )فرزند( 3- مجتبی جان نثاری الدانی ش.ش 1709 )فرزند( 4- 
مرتضی جان نثاری الدانی ش.ش 14 )فرزند( 5- جواد جان نثاری الدانی ش.ش 
1130 )فرزند( 6- فاطمه جان نثاری الدانی ش.ش 14017 )فرزند( والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29913 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/145 آقای حسین یزدانی دارای شناسنامه ش��ماره 59 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5823/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 توضیح داده که ش��ادروان محمد جواد یزدانی بشناس��نامه 1271570505 در 
تاری��خ 92/4/23 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر است به یک پدر و یک مادر:1- حس��ین یزدانی ش.ش 59 )پدر(

 2- مین��ا یزدان��ی ش.ش 43 )مادر( والغیر. این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29912 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/146 آقای حیدر حاجی عبدالرحمانی خواجوئی دارای شناس��نامه ش��ماره 
1271814625 به شرح دادخواست به کالسۀ 5634/94 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ین حاجی 
عبدالرحمانی خواجوی بشناس��نامه 41330 در تاریخ 94/9/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 2 فرزند 
پسر و یک همسر:1- حیدر حاجی عبدالرحمانی خواجوئی ش.ش 1271814625 
)فرزند پسر( 2- حامد حاجی عبدالرحمانی خواجوئی ش.ش 127441458 )فرزند 
پسر( 3- کبرا بهرامی ش.ش 4 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29911 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/148 آقای محمود کریمی به عنوان ذی نفع دارای شناس��نامه شماره 239 به 
شرح دادخواس��ت به کالس��ۀ 5349/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد باقر قاسم زاده بارورز 
بشناس��نامه 1230 در تاریخ 1387/8/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- رس��ول قاس��م زاده بارورز 
ش.ش 816 )نس��بت با متوفی فرزند( 2- عباس قاسم زاده بارورز ش.ش 1302 
)نسبت با متوفی فرزند( 3- قاسم قاسم زاده بارورز ش.ش 816 )نسبت با متوفی 
فرزند( 4- زهرا قاسم زاده بارورز ش.ش 1005 )نسبت با متوفی فرزند( 5- زهره 
قاسم زاده بارورز ش.ش 71442 )نس��بت با متوفی فرزند( 6- توران قاسم زاده 
بارورز ش.ش 1649 )نس��بت با متوفی فرزند( 7- مهین بانو قاسم زاده بارورز 
ش.ش 57737 )نس��بت با متوفی فرزند( 8- شهناز قاس��م زاده بارورز ش.ش 
57738 )نسبت با متوفی فرزند( 9- پری قاسم زاده بارورز ش.ش 1290 )نسبت 
با متوفی فرزند( 10- آذر قاس��م زاده بارورز ش.ش 23 )نسبت با متوفی فرزند( 
11- صدیقه غفوری دستجردی ش.ش 39470 )همس��ر( والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29910 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/148 آقای مهرداد حمزه س��یچانی دارای شناسنامه شماره 10216 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 4781/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر حمزه ئی سیچانی بشناسنامه 
1026 در تاری��خ 1386/6/24 اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگ��ی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مهرداد حمزه سیچانی ش.ش 10216 
)نسبت با متوفی فرزند( 2- محمد حمزه سیچانی ش.ش 3234 )نسبت با متوفی 
فرزند( 3- طاهره حمزه سیچانی ش.ش 2219 )نسبت با متوفی فرزند( 4- طیبه 

حمزه سیچانی ش.ش 3301 )نسبت با متوفی فرزند( 5- مائده حمزه ئی سیچانی 
 ش.ش 1-417-119-127 )نس��بت با متوف��ی فرزند( 6- بت��ول حیدری جونی

 ش.ش 8 )همس��ر متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
 از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:29908 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/149 آقای سعید نصری دارای شناسنامه ش��ماره 663 به شرح دادخواست 
به کالس��ۀ 5646/94 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان محمود نصری نصرآبادی بشناسنامه 17 در 
تاریخ 1394/9/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1- س��عید نصری ش.ش 663 )نسبت با متوفی فرزند( 
2- محمدصادق نصری نصر آبادی ش.ش 12016 )نس��بت با متوفی فرزند( 3- 
مریم نصری ش.ش 726 )نسبت با متوفی فرزند( 4- مرضیه نصری نصرآبادی  
ش.ش 2270 )نسبت با متوفی فرزند( 5- مرجان نصری نصرآبادی ش.ش 1345 
)نسبت با متوفی فرزند( 6- فاطمه نصراصفهانی ش.ش 313 )همسر( والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29907 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/150 آقای فرش��اد صباغی رنانی دارای شناسنامه ش��ماره 1272259218 
به شرح دادخواست به کالسۀ 5647/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی صباغی رنانی بشناسنامه 
8 در تاریخ 1394/7/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1- فرشاد صباغی رنانی ش.ش 2259218-127 )نسبت 
با متوفی فرزند( 2- مهش��اد صباغی رنانی ش.ش 1-087716-127 )نس��بت با 
متوفی فرزند( 3- شهین فتحی رنانی ش.ش 216 )نسبت با متوفی همسر( والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29906 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/151 آقای اکبر صدری دارای شناس��نامه ش��ماره 1 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5619/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان نعمت ا... صدری بشناسنامه 394 در تاریخ 94/3/13 
اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر و یک دختر و یک همسر:1- اکبر صدری ش.ش 1 )فرزند پسر( 
2- حسینعلی صدری ش.ش 626 )فرزند پسر( 3- قدرت ا... صدری ش.ش 627 
)فرزند پسر( 4- فاطمه صدری کرمی ش.ش 196 )فرزند دختر( 5- نازنین صدری 
کرمی ش.ش 15 )همسر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
 از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد

 واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:29905 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل 
اختالف اصفهان 

حصر وراثت
11/152 خانم اکرم منتظری س��فید دس��تی دارای شناسنامه ش��ماره 3616 به 
شرح دادخواس��ت به کالس��ۀ 5650/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��لطان منتظری سفیددشتی 
بشناس��نامه 125 در تاریخ 92/11/20 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 پس��ر 3 دختر:1- بابک منتظری 
سفید دشتی ش.ش 748 )فرزند پسر( 2- آرش منتظری سفیددشتی ش.ش 1920 
)فرزند پسر( 3-صفرعلی منتظریان ش.ش 28 )فرزند پسر( 4- قنبرعلی منتظری 
ش.ش 647 )فرزند پسر( 5- قدمعلی منتظری ش.ش 2281 )فرزند پسر( 6- بیژن 
منتظری ش.ش 1836 )فرزند پسر( 7- اشرف منتظری سفیددشتی ش.ش 3449 
)فرزند دختر( 8- اکرم منتظری سفیددشتی ش.ش 3616 )فرزند دختر( 9- اعظم 
منتظری سفیددشتی ش.ش 3306 )فرزند دختر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29904 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/153 خانم اکرم منتظری سفیددشتی دارای شناسنامه شماره 3616 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 5649/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اعظم منتظری سفیددشتی بشناسنامه 
3306 در تاری��خ 1393/4/18 اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگ��ی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اکرم منتظری سفیددشتی ش.ش 3616 
)نسبت با متوفیه خواهر( 2- اشرف منتظری سفیددشتی ش.ش 3449 )نسبت با 
متوفیه خواهر( 3- آرش منتظری سفیددش��تی ش.ش 1920 )نس��بت با متوفیه 
برادر( 4- بابک منتظری سفیددشتی ش.ش 748 )نسبت با متوفیه برادر( 5- بیژن 
منتظری ش.ش 1836 )نسبت با متوفیه برادر( 6- قدمعلی منتظری ش.ش 2281 
)نسبت با متوفیه برادر( 7- قنبرعلی منتظری ش.ش 647 )نسبت با متوفیه برادر( 
8- صفرعلی منتظریان ش.ش 28 )نسبت با متوفیه برادر( والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29903 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/154 آقای علیرضا آقاجانی پزوه دارای شناس��نامه شماره 47731 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 5900/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان طلعت پیس��تک بشناسنامه 24974 در 
تاریخ 1394/9/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک نفر:1- علیرضا آقاجان پزوه ش.ش 47731 )نسبت 
با متوفیه فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:29902 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/155 خانم فاطمه احمدی دارای شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5822/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان بهجت الملوک کش��اورز بشناس��نامه 84 در تاریخ 
94/9/20 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو فرزند پسر و پنج دختر:1- سجاد احمدی ش.ش 1338 )فرزند 
پسر( 2- محمدعلی احمدی ش.ش 7001 )فرزند پسر( 3- میترا احمدی ش.ش 529 
)فرزند دختر( 4- لیال احمدی ش.ش 21 )فرزند دختر( 5- مرضیه احمدی ش.ش 
111 )فرزند دختر( 6- مریم احمدی ش.ش 847 )فرزند دختر( 7- فاطمه احمدی 
ش.ش 28 )فرزند دختر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:29900 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



خبرخبر

رییس س��ازمان قضای��ی نیروهای مس��لح اس��تان اصفهان گف��ت: در مقوله 
آسیب شناسی جرم فرار از خدمت، فرهنگ و اقتصاد دو وضعیت مهم در پیدایش 
انحراف است و به طور قطع عوامل روانشناختی انحراف میان اقشار آسیب پذیر 
و ایمن متفاوت اس��ت و نمی توان به صورت واحد عوامل یکس��انی برای فرار از 

خدمت درنظر گرفت.
ابراهیم مهرانفر در بیست و دومین مجمع پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای 
مسلح با محوریت بررسی نوین علل زمینه ساز فرار از خدمت و راهکارهای کاهش 
و پیشگیری از آن گفت: اگرچه به دلیل اسالمی بودن، والیی بودن، مردمی بودن، 
نظم و انضباط درونی و اقتدار بیرونی نیروهای مس��لح کش��ورمان، آمار جرایم 
ارتکابی در بین این نیروها بسیار پایین اس��ت، اما به دلیل اهمیت و حساسیت 
نیروهای مسلح، کاهش ملموس جرایم و تخلفات در دستور کار جدی سازمان 

قضایی و فرماندهان و مسئوالن عالی نیروهای مسلح قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به اهمیت خدمت نظام وظیفه و نقش سربازان به عنوان بخش 
عظیمی از منابع انسانی نیروهای مس��لح که از نظر کمی و کیفی در افزایش یا 
کاهش امنیت کشور و مقابله با تهدیدات دشمنان تاثیرگذارند. بنابراین بررسی 
و آسیب شناسی بزه فرار از خدمت نظامیان به خصوص سربازان وظیفه یکی از 

دغدغه هایی است که در دستور کار سازمان قضایی قرار گرفته است.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح اس��تان اصفهان تصریح کرد: در 5 سال 
اخیر با اهتمام جدی به مباحث آموزش و آگاه سازی و نیز اقدامات پیشگیرانه 
مناسب توانستیم کاهش قابل توجهی از آمار جرم فرار از خدمت را شاهد باشیم.

مهرانفر خاطرنش��ان کرد: در همین رابطه در سال 90 نسبت به سال قبل از آن 
با کاهش 11/85 درصدی جرم فرار از خدمت روبه رو بودیم؛ به همین ترتیب، 
این عدد در سال 91 برابر با 14/54 درصد کاهش، سال 92 معادل 9/49 درصد، 
سال 93 معادل 5/74 و در 10 ماهه سال جاری برابر با 14/2 درصد کاهش بوده 
است که در جمع بندی 5 س��اله کاهش 35/74 درصدی جرم فرار از خدمت را 

نشان می دهد.
وی اظهار کرد: در آسیب شناس��ی جرم فرار از خدمت تاکنون به عوامل و موارد 
متعددی اشاره شده که عمدتا دو ایراد اساسی در آن به چشم می خورد که عدم 
توجه به اقشار مختلف و توجه نشدن به مبنای خدمت از جمله این ایرادات است.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان از افتتاح پرتال تخصصی 
ازدواج اصفهان در اردیبهشت سال آینده خبر داد.

مسعود کریمی با اشاره به فعالیت های ستاد ساماندهی امور جوانان در زمینه 
ازدواج، اظهار داشت: یکی از کمیته های تخصصی در ستاد ساماندهی امور 
جوانان کمیته ازدواج اس��ت که به بررسی مس��ایل پیرامون ازدواج جوانان 
و یافتن راهکارهایی برای تقوی��ت بنیان خانواده و بهب��ود زندگی زوجین 

می پردازد.
وی افزود: یکی از اقدامات موثری که امسال در ستاد ساماندهی امور جوانان و 
کمیته تخصصی ازدواج بررسی و تبیین شد مباحث مربوط به مشاوره ازدواج 
بود و در این راس��تا تصمیماتی که در حوزه ازدواج در سطح وزارت ورزش و 

جوانان گرفته می شود را موردتوجه قرار داده ایم.
دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان با بیان اینکه در این راستا 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان اقدام به راه اندازی یک پرتال ویژه با 
همکاری اداره کل بهزیستی استان اصفهان کرده است، گفت: قدم بزرگی که 
در راستای بررسی مس��ایل مربوط به ازدواج جوانان برداشته ایم، راه اندازی 
پرتال ویژه ازدواج اس��ت که این پرت��ال با همکاری امور بانوان اس��تانداری 

اصفهان اردیبهشت سال 95 آغاز به کار می کند.
وی با اش��اره به فعالیت این پرتال بیان کرد: با توجه ب��ه اینکه خانواده ها در 
مباحث مربوط به ازدواج نیازمند مشاوره مورد تأیید هستند، سعی بر این است 
تا از طریق این پرتال مراکز مشاوره مورد تایید شناسایی و اطالعات آن برای 
ارزیابی در اختیار شهروندان قرار بگیرد. کریمی افزود: به منظور راه اندازی این 
سامانه جامع در حوزه مشاوره ازدواج اطالع رسانی های الزم انجام می شود و 
در این راستا مراکز مشاوره نیز ساماندهی می شوند.وی با اشاره به طرح بیمه 
ازدواج تصریح کرد: به تازگی تفاهم نامه ای میان وزارت ورزش و جوانان و بیمه 
ایران منعقد شده است که براساس این تفاهم نامه مسایل مربوط به مهریه 
جوانان مورد توجه قرار می گیرد. دبیر س��تاد ساماندهی امور جوانان استان 
اصفهان خاطرنش��ان کرد: اگر دوطرف تفاهم نامه به تعهدات خود به خوبی 
عمل کنند آثار این طرح می تواند در حوزه ازدواج، بسیاری از مسایل مربوط به 
جوانان را حل کند، البته این طرح هنوز اجرایی نشده، اما در هفته های آینده 

اطالعات بیشتری درباره این طرح در اختیار مردم قرار می گیرد.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان:
 جرم فرار از خدمت نظام وظیفه

 تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان ؛

رونمایی از پرتال ازدواج اصفهان 
در اردیبهشت ۹۵

 ش��هردار اصفه��ان ضم��ن تاکی��د ب��ر اس��تفاده از ظرفیت 
خواهر خوانده ها در دیپلماسی شهری، بر لزوم افزایش قدرت 

نرم نظام از طریق کالنشهر ها تاکید کرد.
مهدی جمالی نژاد در بیست و پنجمین نشست کمیته روابط 
عمومی و امور بین الملل شهرداری های کالنشهرهای کشور 
اظهارکرد: اکنون که کالنش��هرها در حال پوست اندازی و در 
آغاز یک دوره جدید هس��تند به طور حت��م روابط عمومی ها 

نقش اساسی و بهینه خواهند داشت.
وی ب��ا اش��اره ب��ه تعاریف ق��درت در جه��ان اف��زود: قدرت 
سخت،قدرت نرم وقدرت هوشمند از تعاریف قدرت درجهان 
محسوب می شود که مدیریت افکار عمومی به نوعی قدرت نرم 
 و یا قدرت هوشمند تلقی ش��ده و این مدیریت در سازمان ها 

بر عهده روابط عمومی هاست.
ش��هردار اصفهان تصریح کرد: درهزاره س��وم و درقرن جدید 

تعریف قدرت نرم تغییر کرده است.
جمالی ن��ژاد با اش��اره به س��اختار ق��درت نرم خاطرنش��ان 
کرد: تفکی��ک مرز قدرت ن��رم و کارکرد قدرت ن��رم درحوزه 
اقتصادی،فرهنگی موضوعی است که دردنیا مطرح شده است.

وی به ارتباط قدرت نرم و نقش آفرینی روابط عمومی ها اشاره 
و اظهارکرد: روابط عمومی ها در استفاده از ابزارهای رسانه ای 

نقش مهمی دارند.
ش��هرداراصفهان ادام��ه داد: تعاریف جدید ق��درت معامالت 
جهانی را تغییر می دهد و به نوعی قط��ب قدرتی را در جهان 

تعریف می کند.
جمالی نژاد اضافه کرد: بسیاری از کشورها در حال فروپاشی و 

تغییر معادله هس��تند تا قدرت جدیدی را کسب کنند البته 
همه اینها به قدرت نرم ،قدرت سخت و هوشمند بر می گردد.

ش��هردار اصفهان به 8 اصل ش��اخص قدرت نرم  اش��اره کرد 
و ادامه داد: مش��ارکت،حاکمیت قانون،شفافیت،مس��ئولیت 
 پذیری،اجم��اع پذیری،کارآی��ی و اثربخشی،پاس��خگویی از 

شیوه های قدرت نرم محسوب می شوند.
وی با اشاره به اینکه دوره قدرت سخت و استفاده از ابزارهای 
نظامی گذش��ته اس��ت، اضافه کرد: امروزه صحبت از قدرت 

هوشمند است، اما فعال قدرت نرم برد بیشتری دارد.
جمالی نژاد تاکید کرد: در شهر هوشمند،خالق و پایدار بخش 

زیادی از همت مدیران باید صرف افزایش قدرت نرم شود.
شهردار بیان کرد:اگر می خواهیم شهرهای پایدار،پیشرفته و 
توسعه یافته داشته باشیم باید محالت توسعه یافته و مناطق 
توسعه یافته را افزایش دهیم. در واقع باید حس تعلق شهروندان 
در مناطق به قدری زیاد باش��د که مردم مشکالت محله خود 
 را از آن خود بدانند و بخش��ی از مدیریت ش��هری محله خود 

باشند.
وی گفت: افزایش حس تعلق در محالت، همدلی را بین مناطق 
شهری تس��ری می دهد و این موضوع باعث افزایش سرمایه 

اجتماعی و به دنبال آن انسجام اجتماعی را به همراه دارد.
جمالی نژاد افزود: انسجام اجتماعی عدالت و امنیت اجتماعی 

و به دنبال آن امنیت ملی را فراهم می کند.
شهردار بر ضرورت مش��ارکت ش��هروندان تاکید کرد و ادامه 
داد:قدرت نرم به س��اختار مشارکتی و مش��ارکت شهروندان 

ارتباط پیدا می کند.

باید متناسب با عصر ارتباطات گام برداریم
جمالي نژاد بیان کرد: باید رویکرد ها را تغییر بدهیم؛ چرا که تا 
دیروز عصر کشاورزي و صنعت بود، اما اکنون عصر ارتباطات 

و اطالعات است.
وي با اشاره به اینکه عصر آینده عصر مجازي است، گفت: باید 
باور کنیم مس��ایل عوض شده اس��ت. بنابراین رویکرد روابط 
عمومي به تبع تغییر سیاس��ت کشورها و ش��هرها نیز تغییر 

یافته است.
ش��هردار اصفهان با بیان اینکه در عصر جدید باید به س��مت 
تغییرات برویم و باید درك درس��تي از مسایل داشته باشیم، 
افزود: اگر ما به دنبال توسعه هس��تیم، باید از تمام ظرفیت ها 
بهره گرفته و قدرت نرم خ��ود را در اداره و مدیریت ش��هر به 

کار بگیریم.
جمالي نژاد با اشاره به اینکه روابط عمومی ها باید با بهره گیری 
از ظرفیت رسانه های جدید دیپلماسی شهری را ارتقا داده و در 
ایجاد ارتباطات شهری و توسعه شهر خالق فعال باشند، تصریح 
کرد:  دیپلماسی شامل 2 نوع دیپلماسی رسمي و عمومي است 
و دیپلماسی رسمي فرآیند بین دولت ها و دیپلماسی عمومي 

ارتباط بین مردم را مطرح مي کند.
وي به دیپلماس��ی دو جانبه و چندجانبه اش��اره کرد و ادامه 
داد: دیپلماس��ی دوجانبه مربوط به ارتب��اط خواهرخوانده ها 
 و دیپلماس��ی چندجانبه مربوط ب��ه ارتباط با س��ازمان هاي

 بین المللي است.
شهردار اصفهان با اش��اره به اینکه اصفهان با شهرهاي زیادي 
روابط دیپلماسی برقرار کرده و با سازمان هاي بین المللي در 
ارتباط است، اضافه کرد: اصفهان با 13 شهر دنیا خواهر خوانده 

و عضو 9 سازمان بین المللي است.
جمالي نژاد با اش��اره به اینکه یک��ی از ظرفیت های مهم این 
همای��ش انتق��ال تجربیات مختل��ف ش��هرها در زمینه های 
گوناگون شهری است؛ اظهارکرد: متأسفانه شهرهای ایران در 
هر منطقه کار خاصی را در راستای ارتقای دیپلماسی شهری 
صورت می دهند و این همایش باید در راستای هم افزایی این 

فعالیت ها کمک کند.
کالنشهرها در راستای ارتقای قدرت نرم نظام حرکت 

کنند
وي با بیان اینکه فعالیت همه کالنشهرها باید در راستای ارتقای 
قدرت نرم جمهوری اسالمی باش��د و از همه ظرفیت ها برای 
باال بردن دیپلماسی فرهنگی کش��ور استفاده شود، پیشنهاد 
داد: دفتري مش��ترك تشکیل شود و کالنش��هرها به صورت 
 مشترك از ظرفیت هاي شهرهاي خواهرخوانده و سازمان هاي 

بین المللي یکدیگر استفاده کنند.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به اینکه در یک شهر خالق قدرت 
نرم مبتنی بر خالقیت ح��رف اول را می زند، گفت:  امیدواریم 
با اس��تفاده از ارتباط بین روابط عمومي ها بتوانیم قدرت نرم 

شهرها و ایران را ارتقا دهیم.
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امام جمعه اصفهان:
کمبود بودجه، سبب 

کاهش فعالیت های مراکز قرآنی نشود

رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:
جریان دوباره آب زاینده رود 

در بهمن ماه هنوز قطعی نیست

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
اتاق بازرگانی آماده شناسایی بازارهای هدف 

صادرات غیرنفتی است
امام جمعه اصفهان گف��ت: یکی از معضالت امروز 
جامعه، کمبود هزینه و عدم پرداخت بودجه های 
تعیین شده توس��ط دولت به مؤسس��ات و مراکز 
مختلف اس��ت که نباید وجود این معضل، س��بب 
کاهش و افت فعالیت های مراکز و مؤسسات شود.

آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد در دیدار با 
هیئت مدی��ره اتحادیه مؤسس��ات قرآنی مردمی 
استان اصفهان اظهار داشت: یکی از معضالت امروز 
جامعه، کمبود هزینه و عدم پرداخت بودجه های 
تعیین شده توس��ط دولت به مؤسس��ات و مراکز 
مختلف اس��ت که نباید وجود این معضل، س��بب 
کاهش و افت فعالیت های مراکز و مؤسسات شود.

وی درب��اره پایین ب��ودن هزینه ه��ای دریافت��ی 
مؤسس��ات قرآنی افزود: فعالیت های مؤسس��ات 
قرآنی باید به صورتی انجام شود که در عین کاهش 
بسیاری از هزینه ها، خود سبب جذب هزینه های 
مورد نیاز به عنوان نوعی حق  عضویت از افراد شوند 

که فعالیت بدون هزینه، کارآیی کافی را ندارد.
ام��ام جمع��ه اصفه��ان بی��ان ک��رد: تنه��ا اتکا 
به بودجه ه��ای دولت��ی نمی توان��د تأمین کننده 
هزینه های این مؤسس��ات باش��د و خ��ود مردم 
باید در ای��ن زمینه وارد عرصه ش��وند همان گونه 
 ک��ه اکن��ون بس��یاری از هزینه ها توس��ط مردم 

پرداخت می شود.
مدیر عامل اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی استان 
اصفهان در این دیدار گفت: وجود 400 موسس��ه 
 قرآن��ی و خان��ه قرآن��ی ش��هری و روس��تایی در

 اس��تان اصفهان، همکاری بیش��تر و اس��تفاده از 
ظرفیت صدا و سیما برای اطالع رسانی مؤسسات 
قرآن��ی، راه ان��دازی بانک اطالع��ات جامع قرآنی 
و چاپ قرآن به خ��ط بریل برای نخس��تین بار در 
کشور توسط دستگاه های ساخت ایران ، از جمله 
کارهای انجام ش��ده در موسس��ات قرآنی استان 

اصفهان است.

رییس انجمن حمایت از کش��اورزان اصفهان 
گفت: با توجه به شرایط در پیش رو و وضعیت 
جریان آب در رودخانه زاینده رود، مش��خص 
نیست که جریان آب در بس��تر این رودخانه، 

بهمن صورت گیرد.
حسین محمدرضایی با اش��اره به جاری شدن 
زاینده رود در بهمن امسال و برنامه ریزی های 
صورت گرفت��ه در این زمینه اظهار داش��ت: با 
توجه به شرایط پیش رو مش��خص نیست که 

زاینده رود در بهمن ماه امسال جاری شود.
وی افزود: برخی مناطق از نظر زمانی دیرتر نیاز 
به آب و برخی زودت��ر، بنابراین آب باید زمانی 

جاری شود که نیاز مناطق دیگر تأمین شود.
رییس انجمن حمایت از کش��اورزان اصفهان 
بیان کرد: این تصمیم بس��تگی به نظر کمیته 
5 نفره ذیل شورای عالی آب دارد که به زودی 
تش��کیل می ش��ود و در این زمان مش��خص 

می ش��ود آب برای بهمن امس��ال جاری شود 
یا خیر.

وی پیرامون حجم آب جاری ش��ده در بس��تر 
زاینده رود گفت: اگر قرار باشد که آب در بهمن 
امسال جاری شود، نباید کم تر از میزان 32 متر 
مکعب در ثانیه در سد آبشار باشد و حداقل این 

حجم برای یک دوره آبیاری نیاز است.
 محمدرضای��ی ادام��ه داد: در صورت��ی ک��ه 
آب اختصاص داده ش��ده از س��طح زاینده رود 
محاس��به ش��ود، باید حجم بیش��تری به آن 
اختصاص داد، چون در مس��یر، آب هدررفت 

زیادی دارد.
وی درباره میزان ذخیره س��ازی آب پشت سد 
بیان کرد: در حال حاض��ر حدود 250 میلیون 
متر مکعب آب پشت سد زاینده رود وجود دارد 
و این میزان با مقدار پیش بینی ش��ده تناسب 

دارد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اظهارات 
مس��ئوالن اقتصادی مبنی بر توس��عه صادرات 
غیر نفتی گفت: اتاق بازرگانی و سایر تشکل های 
اقتصادی آمادگ��ی شناس��ایی بازارهای هدف 

صادراتی را دارند .
سید عبدالوهاب س��هل آبادی در مراسم تقدیر 
از داوران کمیته انتخ��اب صادرکنندگان نمونه 
استان اصفهان در س��ال 94 اظهار داشت: وزیر 
امور خارجه با استفاده از ظرفیت های دیپلماسی 
توانست مانع بزرگی را از پیش روی اقتصاد کشور 
بردارد و امروز نوبت فعاالن اقتصادی اس��ت که 
با اس��تفاده از ظرفیت و توانمندی های خود در 
بازارهای جهانی جایگاه اصلی ای��ران را بازیابی 

کنند.
وی با اش��اره به اظهارات مس��ئوالن اقتصادی 
مبنی بر توسعه صادرات غیر نفتی بیان کرد: اتاق 
بازرگانی و سایر تش��کل های اقتصادی آمادگی 

شناسایی بازارهای هدف صادراتی را دارند .
رییس اتاق بازرگانی اصفهان وفاق و همدلی بین 
بخش خصوصی و بخش دولتی در استان اصفهان 
را در کشور مثال زدنی دانست و تصریح کرد: نمود 
این همدلی در برگزاری منظم و مستمر شورای 
گفت وگو استان اصفهان و کسب عنوان بهترین 

شورای گفت وگو کشور مشاهده می شود.
وی خواس��تار برگزاری جلس��ه مش��ترك بین 
اتاق های بازرگانی ، اصناف و تعاون استان اصفهان 
با هدف هماهنگی و همکاری در توسعه صادرات 
استان اصفهان ش��د و گفت: رونق کسب و کار و 
توسعه صادرات همه بخش های اقتصادی، استان 

اصفهان را از جمله یک مغازه دار منتفع می کند.
سهل آبادی خاطرنشان کرد: ساخت بخش ویژه 
فرودگاه اصفهان )CIP( توس��ط اتاق بازرگانی 
گام��ی در راس��تای توس��عه زیرس��اخت های 

اقتصادی است.

عضوش��ورای عالی اصولگرای��ان اصفهان با تاکی��د براینکه 
وحدت اصولگرایان باالترین سرمایه برای ماست، گفت: ارایه 

فهرست جداگانه برای اصولگرایان به مصلحت نیست.
آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی در نشست مشترك اعضای 
شورای هماهنگی و شورای عالی مجمع اصولگرایان اصفهان 
با بیان اینکه امیدوارم که بازتاب وحدت اصولگرایان در کل 
کشور سبب خشنودی موافقان نظام شده و برکت این ائتالف 
سبب نزدیک ش��دن دل ها به یکدیگر شود، اظهار داشت: در 
این جلسات افراد و گروه های گوناگون کنار هم قرار می گیرند 

و این اتفاق بزرگی است.
وی افزود: باتوجه به جایگاه جلسه اعضای شورای هماهنگی 
و ش��ورای عالی مجمع اصولگرایان اصفه��ان ، صحبت های 
مطرح شده و زحمت هایی که کشیده می شود  به نتایج خوبی 
خواهیم رسید، اما انتظار این است که این جلسات ادامه پیدا 
کند. البته ثمره انتخابات استثنایی است و بعد از آن طبیعتا 
زحمات کم تر می ش��ود ولی بهتر اس��ت که این جلسات به 

صورت مرتب برگزار شود.
عضو مجلس خب��رگان رهبری با بیان اینک��ه در این مجمع 
نقش بنده و حجت االس��الم والمس��لمین بهشتی نژاد نقش 
نظارتی است، خاطرنشان کرد: ما به نظر اعضای این مجمع 

اعتماد داریم چون در واقع به خرد جمعی 
معتقدیم. الزم است که در نمره دادن برای 
انتخ��اب کاندیداهای مطرح دقت ش��ود؛ 
چرا که م��ردم با اعتماد ب��ه تصمیم ما وارد 
عرصه انتخاب می شوند، بنده هم به دنبال 
این هستم تا بین خود و خدا، حجت شرعی 

داشته باشم.
آیت اهلل مهدوی با بیان اینکه باید به دنبال 
انتخاب اصلح باش��یم، تصری��ح کرد: رهبر 
انقالب به صراحت بی��ان کردند که گاهی 
افراد را به طور کامل نمی شناس��یم، اما به 
کسانی که کاندیداها را معرفی کرده اند نگاه 
می کنیم و بر حسب اعتماد رای می دهیم، 

باید بدانید که ه��زاران نفر به اعتماد این جم��ع و اعتماد به 
امضای ما، به کاندیداهایی که اعالم می ش��وند رای خواهند 

داد.
وی افزود: به دنبال این جلسات افرادی انتخاب و وارد مجلس 
می شوند که ما در تمامی اقدامات آنها سهیم هستیم، بنابراین 
ش��أن کار مطرح اس��ت، مالحظات بنده نیز درباره مسایل 

شرعی است.

 عض��و ش��ورای عال��ی اصولگرایان اصفه��ان با بی��ان اینکه 
نمره دادن به کاندیداها بر اس��اس صحبت های انجام ش��ده 
حجت ش��رعی اس��ت، گفت: بنده کامال وارد این مس��ایل 
نمی ش��وم و به نمره ش��ما اعتماد دارم، کاندیداها زمانی که 
به مجلس راه پی��دا می کنند نماینده کل اصفهان هس��تند 
بنابراین افرادی ک��ه به مجلس راه پی��دا می کنند بعد از آن 
دیگر به جناحشان نگاه نمی شود و این برگ برنده   برای هیچ 

جناحی نیس��ت. بنابراین سعی کنید برای 
انتخاب اصلح، معیارهای واقعی را بین خود 
و خدا داشته باشید و مالحظات و وابستگی 
کاندیدا به یک جناح و یا حتی سفارش��ات 

گروه ها را مدنظر نگیرید.
وی خاطرنشان کرد: موضوع مهم برگزاری 
ای��ن جلس��ات و نزدیک ش��دن قلب های 
این جمع به یکدیگر اس��ت. ای��ن باالترین 
سرمایه برای شماست و اتحادی که ایجاد 
 می ش��ود تابلویی ب��رای اقدام��ات آینده و 

نزدیک تر شدن این جمع به هم است.
وی گف��ت: در برخ��ی رس��انه ها دیدم که 
برخی دوستان اعالم کرده اند به دنبال ارایه 
فهرست جداگانه هس��تند، اینکه ما به دنبال ایجاد وحدت 
بودیم به این دلیل بود که بین خود و خدا وظیفه ش��رعی را 
انجام دادیم و اگر کسی به دنبال ارایه فهرست جداست او نیز 

بین خود و خدا حجت شرعی دارد.
آیت اهلل مه��دوی تصریح کرد: بن��ده مایل نیس��تم با همه 
زحماتی که کش��یده ش��ده هی��چ گ��روه اصولگرایی تحت 
همین عنوان اصولگرایی فهرست جداگانه ارایه بدهد و این 

موضوع را ضربه به وح��دت اصولگرایی می دانم. بنابراین اگر 
کسی وابس��ته به جریان اصولگرایی است، الزم است همین 
فهرس��ت اصولگرایی را تقویت کند مگر اینکه تحت عنوان  

دیگری، غیر اصولگرایی فهرستی بدهد.
عضو ش��ورای عالی اصولگرای��ان اصفهان با بی��ان اینکه در 
انتخابات 20 سال اخیر فراز و نشیب های زیادی را دیده ایم، 
 گفت: زحمات زیادی در این راه کش��یده ش��ده و به ثمره و

 پایان کار نزدیک شده ایم و باید این ثمره را حفظ کنیم.
وی با بی��ان اینکه ت��ا به ای��ن ج��ای کار تکلی��ف را انجام 
 داده ایم، بیان کرد: باید مراقب باش��یم که سرافکنده نشویم.

  رهبر انقالب انتخابات را حق الناس دانس��ته اند و مردم نیز 
بر حسب اعتماد به ما رای می دهند. بنابراین عزیزانی که وارد 
مجلس می شوند، ما نیز در کارهای آنها شریک هستیم و اگر 
در 4 س��ال آینده خطایی در مجلس مرتکب ش��دند وظیفه 

ماست که آن را گوشزد کنیم.
امام جمعه موقت اصفهان خاطرنشان کرد: زحمات هفته های 
اخیر این جمع مایه دلگرمی ماست، امروز نیز به زحمت این 
جمع اعتماد می کنم و از خداوند متع��ال و امام زمان )عج( 
 می خواهیم که به مصلحت خود فکر ما را هدایت کنند و در

 4 سال آینده در مقابل مردم سرافراز شویم.

شهردار اصفهان تاکید کرد:

قدرت نرم جمهوری اسالمی را ارتقا  دهیم

آیت اهلل مهدوی: 

ارایه فهرست جداگانه برای اصولگرایان به مصلحت نیست
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بختیار رحمانی در اینستاگرامش نوشت: »مراقب باشیم چون بزرگترین ضربه 
را از دشمنانی خواهیم خورد که در لباس دوستی دلسوز و معتمد درآمده اند.

 در راه رسیدن به اوج با مردم مهربان باش چراکه هنگام سقوط با همان مردم 
روبرو خواهی شد. 

حاجی جام، دلمون واست خیلی تنگ شده، سربلند باشی.«

لنز دوربین

برخی در لباس دوستی دلسوزند

 اینک��ه تیم ملی بس��کتبال بتوان��د در آخرین مرحله مس��ابقات انتخابی 
المپیک سهمیه این بازی ها را به دست آورد فقط در گرو بهترین شدن این 

تیم درمیان پنج تیم دیگری است که به امیدقهرمانی به تورین می روند.
قرعه کش��ی مرحله نهایی مسابقات بس��کتبال انتخابی المپیک سه شنبه 
ش��ب در مقر فدراسیون جهانی این رش��ته در سوئیس برگزار شد. در این 
مراس��م و با توجه به سید بندی ۱۸ تیم حاضر در این مرحله از رقابت ها، 
گروه بندی آنها برای حضور در رقابت هایی که صربستان در بلگراد، ایتالیا 
 در توری��ن و فیلیپین در مانی��ل میزبانی آن را بر عهده دارد، انجام ش��د. 
بر اس��اس قرعه کشی و گروه بندی انجام ش��ده، تیم ملی بسکتبال ایران 
که در سید سوم مسابقات با ژاپن و فیلیپین در یک گروه قرار گرفته بود، 
بای��د در ایتالیا دیدارهای گزینش��ی خود را برگ��زار کند. این تیم در گروه 
 نخست مس��ابقات این کش��ور با تیم های یونان و مکزیک هم گروه است 
در حالی که دیگر گروه مس��ابقات این کش��ور با حضور تی��م های ایتالیا، 

تونس و کرواسی شکل گرفته است.
 بر این اس��اس در دو کش��ور صربس��تان و فیلیپین نیز ۶ تیم در دو گروه 
 س��ه تیم��ی با هم ب��ه رقابت م��ی پردازند ام��ا اینکه در پایان مس��ابقات 
برگ��زار ش��ده در هر یک از این کش��ورها چه تیم هایی صاحب س��همیه 
المپیک خواهند شد به قهرمان شدن آنها در این تورنمنت بستگی دارد. 

در پایان آخرین مرحله مس��ابقات بس��کتبال انتخابی المپیک که همزمان 
در صربس��تان، ایتالیا و فیلیپین برگزارمی شود، سه تیم یعنی از هر کشور 

یک تیم المپیکی خواهد شد.
دیدارهای هر یک از گروه های دوگانه مسابقات بسکتبال انتخابی المپیک 
در صربس��تان، ایتالی��ا و فیلیپی��ن به ص��ورت دوره ای برگزار می ش��ود. 
 در پای��ان ای��ن دیدارها دو تی��م برتر هر گروه راهی مرحل��ه دوم یا همان 
نیم��ه نهای��ی می ش��ود. در این مرحله تی��م اول و دوم هر گ��روه در هر 
 کش��ور ب��ه ترتیب ب��ا تی��م دوم و اول گروه مقاب��ل همان کش��ور دیدار 
 خواهد داشت تا دو تیم برتر مسابقات هر کشور مشخص شوند. دیدار نهایی میان

 برترین های مس��ابقات هر کش��ور، تیم المپیکی را مشخص خواهد کرد. 
بنابراین تیم ملی بسکتبال که در مسابقات قهرمانی آسیا از صعود به فینال 
بازماند و با کسب عنوان سوم از صاحب سهمیه المپیک نشد فقط باید در 
مس��ابقات انتخابی سال آینده ایتالیا بهترین در میان پنج تیم دیگر یونان، 
مکزیک، تونس و کرواس��ی و ایتالیا شود تا بتواند برای دومین بار در طول 

تاریخ صاحب سهمیه شود. 

 پرس��پولیس در جام شهدا برابر صبای قم شکس��ت خورد و بعد از نزدیک به 
4 سال، همچنان در حسرت جام ماند.

 آخری��ن باری ک��ه پرسپولیس��ی ها ی��ک افتخار ج��دی آوردن��د، قهرمانی
جام حذفی90-۸9 بود. جامی که قرمزها با همین علی دایی به دست آوردند. 
آنها که از س��ال ۸7 تا به حال قهرمان لیگ نش��ده اند، آخرین باری که یک 
قهرمانی به دس��ت آوردند، تورنمنت چهارجانبه والیت بود. کاپی که سال90 
با حمید اس��تیلی گرفتند اما از آن روز تا به حال دیگر هیچ جامی به دس��ت 

نیاوردند.
جام ش��هدا و در غیاب اس��تقالل ش��اید فرصتی بود تا جوانان برانکو بتوانند 
 تمری��ن قهرمان��ی کنن��د. آنها که پی��ش تر با بدشانس��ی ، با شکس��ت برابر 
یحی��ی گل محمدی از رس��یدن به فینال ب��از ماندند و نتوانس��تند به فینال 
و ب��ه بازی با اس��تقالل برس��ند، امید داش��تند با ب��ردن تیم دای��ی، بتوانند 
قهرمان باش��ند. برانکو که تیمش راه افتاده و موتورش روش��ن ش��ده اس��ت، 
 در ای��ن ب��ازی ام��ا خیلی س��اده به تی��م علی دای��ی باخت. عصبی ش��دن 
 کامیاب��ی نی��ا و اخراج ناگهانی اش هم ش��رایط دش��وار این تی��م در بازی را 

بیش از قبل کرد.
 برانک��و ام��ا بع��د از ب��ازی، ب��ار دیگ��ر از قهرمان��ی س��خن گف��ت. او ک��ه 
در کارنام��ه اش غی��ر از صع��ود به ج��ام جهان��ی، قهرمانی لیگ کرواس��ی، 
 قهرمان��ی لیگ چی��ن را ه��م دارد، می گوید ب��دون نیاز به هی��چ بازیکنی، 
ب��ا همی��ن جوانان تیمش می خواهد پرس��پولیس را قهرمان کن��د. او اعتقاد 
دارد اگ��ر مش��کالت ب��رای گلر تی��م ایجاد نم��ی ش��د، در درون دروازه هم 
 تغییری در تیمش نمی داد. با این وجود، اش��تباهات تیم برانکو در این فینال 
نه چندان حس��اس، برای تیمی که همه رقابت های سرنوش��ت ساز دهه90 
خود را باخته اس��ت، کمی ترس آور بود. از تیم برانکو تنها یک نفر هست که 
تجربه قهرمانی لیگ را دارد. محسن بنگر3۶ ساله که این تجربه را از سپاهان 
با خود به ارمغان آورده اما هیچ گاه با پرسپولیس، در لیگ موفق نشده است.

برانکو ش��اید بیش��تر همه، از اتفاقات بازی ترس��یده باش��د. او اگرچه تیمی 
جوان و جس��ور دارد اما بچه هایش احساس��اتی می ش��وند و گاه رفتارهای 
هیجان��ی ش��ان، اگرچ��ه ه��واداران را به وج��د م��ی آورد اما ناکام��ی برای 
 تی��م به هم��راه دارد. پرس��پولیس ک��ه انگار مدت هاس��ت با ج��ام نگرفتن

خو گرفته، این دلهره را در دل هواداران و البته س��رمربی اش ایجاد می کند. 
اینکه شاید این تیم شخصیت قهرمانی نداشته باشد.

 مسیر المپیکی شدن بسکتبال
 در ایتالیا

آیا پرسپولیس برانکو 
شخصیت  قهرمانی دارد؟

 هفت��ه هجده��م لیگ برت��ر فوتبال ب��ا انجام 4 مس��ابقه 
ام��روز و ف��ردا آغ��از م��ی ش��ود. در ای��ن روز تی��م های 
و  س��پاهان  صب��ا،  س��ایپا،  اس��تقالل،   پرس��پولیس، 
ذوب آهن بازی ندارند. دیدار این تیم ها روز س��ه ش��نبه 

آینده برگزار می شود.
بعد از تعطیالت نیم فصل بازی های باشگاهی دوباره شروع 
می شود تا ورزشگاه های فوتبال از خمودگی خارج شوند.
استقالل اهواز- ملوان؛ برد آسان شاگردان استیلی؟

تی��م اس��تقالل اه��واز بی س��امان تری��ن تیم لی��گ برتر 
 اس��ت ک��ه ب��ه دلی��ل مش��کالت مال��ی و مدیریت��ی و 
 پرداخ��ت نکردن مطالب��ات بازیکنان، برخ��ی از بازیکنان 
در نی��م فص��ل از این تیم جدا ش��دند. برخ��ی می گویند 
اگر همین روند ادامه داش��ته باش��د ش��اید استقالل اهواز 
حت��ی نتواند لیگ برتر را به پایان برس��اند. با این ش��رایط 
به نظر می رس��د ش��اگردان حمید استیلی در این مسابقه 
کار س��ختی پیش رو نخواهند داشت. ملوان اگرچه شرایط 
مالی ایده آلی ندارد اما وضعیت این باشگاه به مراتب بهتر 
از اس��تقالل اهواز انتهای جدولی اس��ت و به نظر می رسد 
ملوان بتواند هفته هجدهم به یک پیروزی برس��د و از رده 

یازدهم پایین تر نرود.
نفت تهران- سیاه جامگان؛ نبرد کاظمی و منصوریان

نف��ت تهران در فصل نقل و انتق��االت برخی از بازیکنانش 
مثل کارلوس س��انتوز مدافع برزیلی خود را از دس��ت داد. 
با ای��ن حال علیرضا بیرانوند دروازه ب��ان این تیم با وجود 
آنکه تمایل داش��ت به پرسپولیس برود در نهایت نتوانست 

مسئوالن باشگاه نفت و علیرضا منصوریان سرمربی تیمش 
 را راض��ی به صدور رضایت نامه کند و در این تیم ماندگار 

شد. 
ش��ود  پی��روز  خانگ��ی  مس��ابقه  ای��ن  در  اگ��ر   نف��ت 
شش��م  رده  ب��ه  صع��ود  پل��ه  دو  ب��ا  توان��د  م��ی 
آخ��ر  روزه��ای  در  منصوری��ان  تی��م  برس��د.   ج��دول 
 نی��م فصل اول خوب نتیجه گرفت و پیروز ش��دن مقابل 

تیم س��یاه جامگان که در رده پانزدهم جدول اس��ت 
دور از ذهن نیست. 

س��یاه جامگان در تعطی��الت نیم فص��ل در ترکیه 
ب��ه اردو رفتند و باید دید ای��ن اردو و تغییرات زیاد 

بازیکنان در این تیم چه تاثیری داشته است. 
آی��ا ش��اگردان کاظم��ی م��ی توانن��د در ای��ن مس��ابقه 
بق��ا  ب��ه  را  خودش��ان  و  بگیرن��د  امتی��از   حس��اس 
 در لیگ برتر امیدوار کنند یا روند رو به رشد تیم نفت ادامه 

پیدا می کند؟
راه آهن- تراکتورس�ازی؛ قلع�ه نویی به فکر تصرف 

جایگاه پرسپولیس
راه آه��ن در نیم فصل نق��ل و انتقاالت، بازیکنان زیادی را 

جذب کرد و بازیکنانی هم از این تیم جدا شدند. 

تراکتورس��ازی  ان��دازه  ب��ه  تی��م  ای��ن  ای��ن ح��ال   ب��ا 
در نق��ل و انتقاالت موفق نبود. خیلی ها تیم قلعه نویی را 
 موفق تری��ن تیم نقل و انتقاالت می دانند. با این ش��رایط 
 به نظر می رسد که تراکتورسازی بتواند در تهران پیروز شود اما 

راه آهن هم حریف آسانی نخواهد بود.

 

 ب��ه خصوص اینک��ه گفته می ش��ود که مدیران باش��گاه 
 راه آهن به مه��دی تارتار اولتیماتوم داده اند و س��رمربی

راه آهن ظاهرا دو هفته فرصت دارد تا تیمش را از انتهای 
جدول لیگ  جدا کند. بنابراین ش��اید تیم راه آهن مقابل 
تراکتورسازی انتحاری بازی کند و همین مساله می تواند 
ب��ازی دو تیم را ج��ذاب کند. راه آهن بای��د خودش را از 
رده س��یزدهم جدا کند و امیر قلعه نویی به فکر رس��اندن 
 تیمش از رده هفتم به پنجم است اگر شاگردان قلعه نویی 
 در ته��ران پیروز ش��وند آنها جانش��ین تیم پرس��پولیس 
در جدول خواهند ش��د هرچند این جانش��ینی می تواند 
موقت باشد.البته ش��اگردان قلعه نویی باید با بیش از یک 
 گل راه آهن را شکس��ت بدهند تا جانش��ین پرس��پولیس 

شوند.
استقالل خوزستان- فوالد؛ دربی جنوب

دربی خوزس��تان می تواند هیجان انگیز باشد 
البته فوالد خوزس��تان برای بق��ا در لیگ برتر 
تالش می کند و استقالل خوزستان برای قهرمانی و کسب 
س��همیه، فوالد می خواهد رتبه س��یزدهمی اش را حفظ 
کند. باید دید دراگان اسکوچیچ چه تغییراتی در تعطیالت 

نیم فصل انجام داده است. 
عبدا... ویس��ی با ش��اگردان ب��ا انگیزه و جوان��ش به فکر 
بازگش��ت به صدر جدول هس��تند و برای رسیدن به این 
هدف باید قرمزپوش��ان اهوازی را شکس��ت بدهند. ویسی 
چشم به جایگاه اس��تقالل در صدر دارد با این حال فوالد 

هم می خواهد از بحران فاصله بگیرد.

بررس��ی ناکامی تیم فوتبال امید و برخی شکست های 
تیم ملی بزرگساالن ایران نش��ان می دهد این ناکامی و 
شکست ها تقصیر فرد خاصی نیست و ریشه در یک درد 
مشترک دارد که البته بازیکنان نقش پررنگ آن هستند.

 صرف نظ��ر از اینک��ه » عب��اس آقا « مقصر شکس��ت 
تیم امید بود یا مایلی کهن یا کی روش یا وزارت ورزش 
و یا کرانچار، باید به نکت��ه ای دقت کرد که برای فوتبال 
 ایران درح��ال تک��رار اس��ت و آن نکته این اس��ت که 
 تیم ه��ای مل��ی ای��ران در تورنمنت ه��ای س��نگین و 

پشت سر هم از نظر بدنی کم می آورند.
تیم امید در وقت اضافه شکست خورد آن هم با نتیجه 
وحش��تناک س��ه بر صفر. تیمی که تا دقیق��ه90 پا به 
 پای ژاپن بازی می کرد و حت��ی از این تیم هم برتر بود، 
یک مرتبه از نظ��ر بدنی خالی کرد طوری که س��ه گل 
در ده دقیقه دریافت کرد! تیم ملی بزرگ س��االن البته 
با کی روش ش��رایط بهتری داش��ت و مقاب��ل آرژانتین 
هم تا دقیقه90 مقاومت کرد اما در مقابل بوس��نی بدن 
 بازیکنان اصطالحا خالی کرده بود تا شکس��ت دیگری 

در تاریخ برای ما ثبت شود.
دلیل این اتفاق را می توان ریش��ه یابی ک��رد، باید دید 
مشکل تغذیه است؟ مشکل بدنسازی قبل از تورنمنت 
اس��ت؟ مش��کل بدنس��ازی در دوران تورنمنت است؟ 

مشکل ژنتیکی است؟ یا تلفیقی از همه این موارد؟
 هی��چ موفقیت��ی تصادف��ی نیس��ت، اگ��ر می بینی��د 

تیم ملی آلمان هف��ت گل به برزی��ل در خانه این غول 
 فوتب��ال می زند بای��د رفت و دی��د در باش��گاه هایش 
چه اتفاقی رخ می ده��د؟ بازیکنان آنها در باش��گاهی 
 مثل بای��رن مونی��خ صب��ح س��اعت ۸ کارت می زنند، 
پس از صبحانه، تمرین صب��ح و وزنه زدن را دارند، پس 
از آن آموزش های تئوری، بعد از آن نهار زیر نظر پزشک 

هستند، پس از آن استراحت ظهر را دارند در خوابگاه و 
باز تمرین تاکتیکی بعد از ظهر و نهایتا باید س��اعت ده 

شب هم بخوابند.
 زین الدین زی��دان بازیکن س��ابق تیم ملی فرانس��ه و 
 رئ��ال مادرید پ��س از خداحافظ��ی از فوتب��ال گفت:

» آرزو دارم ساعت۱0 شب پاریس را ببینم.« پرسش این 

است که آیا بازیکنان ما هم ساعت۱0 شب می خوابند؟ 
 آیا آنها در ش��رایط غیر اردویی تغذی��ه صحیح دارند؟ 
آیا بدنسازی خوبی برای تیم های باشگاهی و ملی انجام 

می شود؟
میزان دویدن تیم امید چقدر بود؟ آیا این میزان دوندگی 
با میزان دوندگی تیم ملی بزرگساالن برابر بود؟ به نظر 
نمی رسد تیمی که مقابل آرژانتین، سوئد و شیلی نمایش 
 ف��وق الع��اده ای دارد و از عراق هم پ��س از۱۲0 دقیقه 
در پنالتی شکست می خورد و بیش از۸0 دقیقه  ده نفره 
بازی را سه بر سه می کند همان قدر دویده باشد که تیم 

امید دوید.
با این ح��ال باید تاکید کرد که حت��ی تیم کی روش که 
بدنسازی بسیار سنگینی را تجربه کرد و همه بازیکنان 
 را الغر به جام ملت ها و جام جهانی برد نیز همین عیب را

 در اندازه ه��ای مقایس��ه ای ب��زرگ ت��ری دارد ک��ه 
 ریشه اش به باش��گاه ها، عدم کنترل بازیکنانی که تنها 
یک ساعت و نیم در اختیار مربی هستند و عدم رعایت 
س��الم و به اندازه غذا خوردن بر می گ��ردد و خاکپور یا 

کی روش نمی توانند همه چیز را به دوش بگیرند.
 به جای دع��وا کردن باید نق��اط ضع��ف را از روی آمار 
 به دس��ت بیاوری��م و آنه��ا را ح��ل کنیم البته ش��اید 
عباس آقا بتواند این مش��کل را به صورت ریشه ای حل 
کند که تیم امید ایران در چهار بازی با دوشکست روانه 

خانه خود نشود.

تنها طالیی دوچرخه سواری ایران در بازی های آسیایی اینچئون، در مسابقات قهرمانی 
آسیا نتوانست به مرحله نیمه نهایی ماده کایرین راه پیدا کند.

در دومین روز از مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا رکابزنان ایران در ماده 
کایرین بز ر گس��االن و جوانان به ر قا بت پرداختند که در مهم تر ین اتفاق محمد دانشور 
نتوانست به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کند.  در بخش بز ر گساالن دانشور در گروه یک با 
رکابزنان چین، ژاپن، چین تایپه، قزاقستان و عربستان به ر قا بت پرداخت و پنجم شد و به 

شانس مجدد راه پیدا کرد. 
 علی عل��ی عس��گری، دیگ��ر نماین��ده ای��ران در گ��روه دوم ک��ه رکابزنان��ی از کره، 
چین تایپه ، مالزی ، چین و تایلند حضور داش��تند، چهارم ش��د و او نیز راهی ش��انس 
 مجدد ش��د.  در مرحله ش��انس مجدد علی علی عسگری، محمد دانش��ور و دو رکابزن 

 از هنگ کنگ و اندونزی حضور داش��تند که علی عسگری در رده نخس��ت قرار گرفت و توانست به مرحله
 نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کند، اما دانشور سوم شد و نتوانست جواز حضور در مرحله باالتر را به دست بیاورد.

دیلی میل نوشت که رومن آبراموویچ یک کشتی ۲5 میلیون پوندی را به والدمیر پوتین 
هدیه کرده اس��ت. این هدیه زمانی داده ش��ده که پوتین به عنوان رییس جمهور روسیه 

انتخاب شده بود.
 والدیمیر پوتین، رییس جمهور روس��یه ثروتی ۲5 میلیارد پوندی دارد و بخش��ی از آن 

هدیه ویژه ای است که مالک باشگاه چلسی به او داده است.
 وزارت خزانه داری ای��االت متحده آمریکا پوتین را به فس��اد، رانت خ��واری و اختالس

 بودجه دولتی محکوم کرده است. همیش��ه ثروت پوتین به عنوان رییس جمهور روسیه 
مورد بحث و در مظان اتهام بوده است. در واقع رییس جمهور ثروتمند روسیه که به طور 
رسمی سالی۸0 هزار پوند درآمد دارد، همواره مورد اتهاماتی از این دست قرار داشته است.

در همین رابطه، دیلی میل نوش��ته، پرونده ای که یکی از رقبای پوتین تهیه کرده نشان 
 می دهد که پوتین صاحب بیس��ت قص��ر، 5۸ هواپیما و هلی کوپتر اس��ت. او همچنین 

جتی ۱۱0 میلیون پوندی دارد که در آن حمامی با لوله های طالیی با ارزش50 هزار پوند قرار دارد.

دانشور در ماده کایرین قهرمانی آسیا ناکام ماند هدیه 25 میلیون پوندی آبراموویچ به پوتین
سیری در دنیای ورزش

عباس��علی کش��تکار درباره برنامه های تیم ملی ش��نای ایران در مس��یر کسب 
س��همیه المپیک اظهار کرد: مس��ابقات دبی جزو برنامه های پیش بینی شده ما 
 برای آمادگی هر چه بیش��تر ش��ناگران بود. در نظر داش��تیم ش��ناگران خود را 
فروردین ماه به مس��ابقات انتخابی دبی اعزام کنیم. اما بعد از جلسه با مسئوالن 
فدراسیون و بررسی روابط ورزشی کشور امارات در چند هفته اخیر، به این نتیجه 
 رس��یدیم که جهت حضور در اردوهای برون مرزی س��ایر مسابقات همزمان را 

در کشورهای اروپایی نیز بررسی کنیم. 
 سرمربی تیم ملی شنای ایران گفت: اگر بتوانیم در همین فروردین ماه سهمیه 
 بگیری��م خیلی خوب اس��ت، اما موضوع در اصل برنامه م��ا فرقی نمی کند زیرا 
 ه��دف گذاری نهایی ما تیر ماه س��ال ۱395 و مس��ابقات انتخابی اروپا اس��ت. 
ب��ه هر حال باز هم منتظر تصمیم گیری مس��ئوالن هس��تیم ت��ا رایزنی هایی 
 با مجارس��تان نهایی ش��ود. اگر ویزا جور ش��ود می توانیم یک دوره مس��ابقه و 

سه اردوی تدارکاتی بسیار خوب در این کشور داشته باشیم. 
کش��تکار خاطرنشان کرد: شناگران ایران روند پیشرفت فوق العاده و خودباوری 
 زیادی دارند. همه ملی پوش��ان بر اس��اس آمارها خیلی خوب رش��د کرده اند. 
آنه��ا بر اس��اس ارزیابی در زمان ه��ای مختلف و در تمرینات و مس��ائل روانی 
پیش��رفت خیلی خوبی داشتند. ملی پوش��ان ایران در طول شش سال گذشته 
 برای اولین بار بعد از۶00 متر شنای مستمر، هفتمین ۱00 متر را زیر 50 ثانیه

شنا کرده اند. البته این در شرایط آزمایشگاهی بود اما آرشام میرزایی و احمدرضا 
جاللی هر دو توانستند چنین کاری انجام دهند. 

ستاره تیم بارسلونا با بیان اینکه گمشده محبوب من کودکی افغانستانی است 
به جنجال های ایجاد ش��ده مبنی بر عراقی بودن این کودک خردس��ال پایان 
داد. پس از گمانه زنی های بسیاری که پیرامون کودک گمشده » لیونل مسی« 
در فضای مجازی منتش��ر شده بود، در نهایت وی با گذاشتن متنی در صفحه 

توئیتر خود نوشت: کودک واقعی که من به دنبالش بودم، افغانستانی است.
وی نوش��ت: این کودک » همایون« نام دارد و در والیت » غزنی« افغانستان 

زندگی می کند.
عضو ش��ورای والیت��ی غزنی نیز در صفح��ه توئیتر خود تابعیت افغانس��تانی 
کودک مدنظر مس��ی را تایید کرده است. چندی پیش عکسی در شبکه های 
 اجتماعی منتش��ر شد که نش��ان داد یکی از هواداران و عالقه مندان به مسی 
 کودک 9 س��اله ای اس��ت که با خالقی��ت خود پیراهن تقلب��ی وی را آماده و 

بر تن کرده است.
این کودک خالق کیس��ه ای پالس��تیکی به رنگ پیراهن تیم ملی آرژانتین را 
بر تن کرده اس��ت، تصویری تامل برانگیز ک��ه در مدتی کوتاه بارها در فضای 

مجازی دست به دست شده است.
ای��ن در حالی اس��ت که چن��دی پیش یکی از رس��انه های عرب ب��ه یکی از 
محالت کردنشین عراق رفته و با یک پسر بچه که از نگاه قد و اندام شباهتی 
نزدیک��ی به این هوادار کوچک دارد، مصاحبه ای انجام داده تا اینکه به زودی 
 » فوق س��تاره آرژانتین« متوجه این گزارش ویدویی ش��ود و وی را به اسپانیا 

دعوت کند.

 امی��ر قاس��می منجزی درب��اره انتخاب��ش به عن��وان ملی پوش س��نگین وزن 
کشتی فرنگی در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: خوشحالم که کادر فنی به من 
اعتم��اد ک��رد و این فرصت را به من داد تا یک ب��ار دیگر خودم را محک بزنم؛ 

امیدوارم بتوانم با یک مدال خوش رنگ پاسخ خوبی به این اعتماد بدهم.
وی ادامه داد: خدا را شکر با حضور در اردوهای تیم ملی و تمرینات اختصاصی 

شرایط خوبی دارم. 
یک س��ال گذش��ته که از کش��تی دور بودم برای من تلنگر خوب��ی بود. کارم 
 را ب��ا حضور در جام باش��گاه های جه��ان آغاز کردم که باعث ش��د نظر و نگاه 
کادر فنی نسبت به من تغییر کند، چرا که فکر می کردند من همان کشتی گیر 
قدیم��ی هس��تم. در جام تختی هم روز من بود و ب��ا قهرمانی ام نظر کادر فنی 

را عوض کردم.
 دارنده مدال طالی جوانان آس��یا گفت: از س��ال ۲007 ملی پوش هس��تم، اما 
در این س��ال ها نتوانس��ته بودم خ��ودم را ثابت کنم. خودم ه��م فکر می کردم 
تنها حضور در اردوها برای من کافی اس��ت، اما تلنگر خوردم و به خودم آمدم 
 و دیدم کم کم س��نم باال می رود و ش��اید دیگر چنین فرصتی نصیبم نش��ود. 

به همین دلیل عزمم را جزم کردم تا اعتماد کادر فنی را جلب کنم.
قاس��می درباره رقابت نزدیک بین سنگین وزن های کشتی فرنگی تصریح کرد: 
خوشبختانه رقابت س��المی در سنگین وزن برقرار است و همه از بهترین های 
ایران هس��تند. کادر فنی هم تمام کش��تی گیران را با یک چشم نگاه می کند و 

فرقی بین آن ها قائل نیست.

یک سال دوری از کشتی تلنگر خوبی بودگمشده » مسی« سر از افغانستان درآوردشناگران ایران رشد بی سابقه ای داشتند

ریشه یابی شکست در دقایق آخر؛

درد مشترک تیم خاکپور و کی روش

هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال؛

یورش قلعه نویی به جایگاه پرسپولیس
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زمستانهر که با نوح نشیند، چه غم از طوفانش

خانه ام ابري است

داستان     ) وحی عجیب ! (

زنگ تفریح خواندنی آیا می دانستید

شعرضرب المثل
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داستان کوتاه حکایت ها

م��ردی از دس��ت روزگار س��خت 
می نالید. پیش استادی رفت و برای 
رفع غم و رنج خود راهی خواست. 
استاد لیوان آب نمکی را به خورد او 

داد و از مزه اش پرسید؟
آن م��رد آب را به بی��رون از دهان 
ریخ��ت و گف��ت: خیل��ی ش��ور و 

غیرقابل تحمل است.
استاد وی را کنار دریا برده و به وی 
 گفت: هم��ان مقدار آب بنوش��د و 

بعد از مزه اش پرسید؟
مرد گفت: خوب اس��ت و می توان 

تحمل کرد.
اس��تاد گف��ت ش��وری آب همان 
س��ختی های زندگی است. شوری 
ای��ن دو آب یکی ولی ظرف ش��ان 
متفاوت بود. س��ختی و رن��ج دنیا 
همیشه ثابت اس��ت و این ظرفیت 
ماست که مزه آن را تعیین می کند 
پس وقتی در رنج هستی، بهترین 
کار باال بردن ظرفیت و درک خود 

از مسائل است.

مسافر فقیری خسته و گرسنه به سرایی 
رس��ید، دید مجلس باش��کوهی است، 
گروهی به گ��رد هم آمده ان��د و میزبان 
بزرگوار از میهمانان پذیرایی می کند و 
مهمانان هر کدام با لطیفه و طنز گویی 

مجلس را شاد و بانشاط کرده اند.
 یکی از حاضران به مس��افر فقیر گفت: 

تو نیز باید لطیفه ای بگویی.
مس��افر فقیر گفت: من مانن��د دیگران 
 داری فضل و هنر نیس��تم و بی س��واد

 هس��تم. تنها به ذکر یك ش��عر قناعت 

می کنم.
همه حاضران گفتند: بگو.

او گفت: من گرسنه و در برابرم سفره نان      
همچون عزم بر در حمام زنان.

حاضران فهمیدند که او بی نهایت فقیر 
و نادان و بینواست. سفره غذا را به نزد او 
کشیدند میزبان به او گفت: اندکی صبر 
کن تا خدمتکاران کوفته برشته بیاورند.

مسافر فقیر گفت: 
کوفت��ه ب��ر س��فره م��ن گ��و مب��اش              

گرسنه را نان تهی، کوفته است.

مردی نزد عارف اعظم آمد و گفت من چند ماهی است 
در محله ای خانه گرفته ام. روبروی خانه من یك دختر 
و مادرش زندگی می کنند. هر روز و گاه نیز شب مردان 
متفاوتی آنجا رفت و آمد دارند، مرا تحمل این اوضاع 
دیگر نیست. عارف گفت: شاید اقوام باشند گفت: نه! 
من هر روز از پنجره نگاه می کن��م گاه بیش از ده نفر 

متفاوت می آیند و بعد از ساعتی می روند. 
 عارف گفت کیس��ه ای بردار برای هر نفر یك س��نگ 
در کیس��ه انداز چند ماه دیگر با کیس��ه نزد من آیی 
تامیزان گناه ایشان بس��نجم. مرد با خوشحالی رفت 
 و چنین کرد. بعد از چند ماه نزد ع��ارف آمد و گفت: 

من نمی توانم کیسه را حمل کنم از بس سنگین است، 
شما برای ش��مارش بیایید. عارف فرمود: یك کیسه 
 سنگ را تا کوچه من نتوان آوری، چگونه می خواهی 
 ب��ا ب��ار س��نگین گن��اه ن��زد خداون��د ب��روی؟؟؟ 
حال برو به تعداد س��نگ ها حاللیت بطلب و استغفار 
کن... چون آن دو زن همس��ر و دخت��ر عارفی بزرگ 
هس��تند که بعد از مرگ وصی��ت کرد ش��اگردان و 

دوستارانش در کتابخانه او به مطالعه بپردازند. 
ای مرد آنچه دیدی واقعیت داشت اما حقیقت نداشت. 
همانند تو ک��ه در واقعی��ت مومنی ام��ا در حقیقت 

شیطان... 
» بیایید دیگران را قضاوت نکنیم.«

بیایید دیگران را قضاوت نکنیمگرسنه را نان تهی، کوفته استسختی روزگار 

حضرت نوح پیامبر خ��دا بود. عمر زی��ادی کرد و تمام مدت م��ردم را به 
خداپرستی دعوت می کرد. اغلب مردمی که در زمان او بودند به دعوت او 
توجه نکردند و ایمان نیاوردند . نوح که غمگین بود از خدا خواست که آنها 
را به عذابی سخت گرفتار کند. خداوند به نوح گفت تا کشتی بزرگی بسازد 
و از هر حیوانی نر و ماده آن را جمع کند، چرا که طوفان شدیدی در راه بود 
و باران شدیدی می بارید نوح هر چه به مردم گوشزد می کرد، کسی توجه 

نمی کرد. در سرزمین نوح، دریایی نبود.
  نوح مشغول س��اختن کشتی در خش��کی ش��د و مردم هم او را مسخره 
می کردند. خالصه روز عذاب فرا رس��ید و نوح یارانش را سوار کشتی کرد 
و تمام حیوان ها را هم داخل کش��تی کرد. باران شدیدتر می شد و طوفان 
ش��روع ش��ده بود، مردم که فکر می کردند این باران هم مثل باران های 
معمولیست به خانه های خود رفتند. اما این باران چندین شبانه روز بارید 
و همه جا را آب گرفت و بیشتر مردم در آب غرق شدند. بعضی ها به روی 
 تپه ها پناه بردند اما فایده ای نداش��ت. فقط نوح و یارانش و حیواناتی که 

در کشتی جمع شده بودند نجات پیدا کردند.
 از آن پس اگر بخواهند بگویند کسی به خودش مطمئن باشد یا پشتیبان 
بزرگی داشته باش��د و از هیچ چیزی نمی ترسد، این ضرب المثل را به کار 

می برند.

خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد:
 که فردا صبح، اول چیزی که جلویت آمد بخور! و دومی را بپوشان ! و سومی را 

بپذیر! و چهارمی را ناامید مکن ! و از پنجمی بگریز!
 پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آمد. در اولین وهله با کوه س��یاه بزرگی روبرو 

شد، کمی ایستاده و با خود گفت :
  خداوند دس��تور داده این کوه را  بخورم. در حیرت مان��د چگونه بخورد! آنگاه 
به فکرش رسید خداوند به چیز محال دستور نمی دهد، حتما این کوه خوردنی 
است. به س��وی کوه حرکت کرد هر چه پیش می رفت کوه کوچك تر می شد 
سرانجام کوه به صورت لقمه ای درآمد، وقتی که خورد دید بهترین و لذیذترین 

چیز است.
 از آن محل که گذشت تشت طالیی نمایان شد. با خود گفت: خداوند دستور 
داده این را پنهان کنم. گودالی کند و تشت را در آن نهاد و خاک روی آن ریخت 
و رفت. اندکی گذشته بود برگشت پشت س��رش را نگاه کرد دید تشت بیرون 
آمده و نمایان اس��ت. با خود گفت من به فرمان خداوند عمل کردم و تشت را 

پنهان کردم .
 سپس با یك پرنده برخورد کرد که باز شکاری آن را دنبال می کرد. پرنده آمد 

دور او چرخید. پیامبر خدا با خود گفت:
 پروردگار فرمان داده که این را بپذیرم. آستینش را باز کرد، پرنده وارد آستین 

حضرت شد. باز شکاری گفت:
  ای پیامبر خ��دا! ش��کارم را از من گرفتی م��ن چند روز اس��ت آن را تعقیب 

می کردم.
 پیامبر با خود گفت:

 پروردگارم دس��تور داده این را ناامید نکنم. مقداری گوشت از رانش برید و به 
او داد و از آن محل نیز گذشت ناگاه قطعه گوشت گندیده را دید، با خود گفت:

 مطابق دستور خداوند باید از آن گریخت.

 پس از طی مراحل به خانه برگشت شب در خواب به او گفتند: ماموریت خود 
را خوب انجام دادی. آیا حکمت آن ماموریت را دانستی و چرا چنین ماموریتی 

به شما داده شد؟
 پاسخ داد: نه! ندانستم.

 گفتند: اما منظور از کوه غضب بود. انسان در هنگام غضب خویشتن را در برابر 
عظمت خشم گم می کند. ولی اگر شخصیت خود را حفظ کند و آتش   غضب را 

خاموش سازد عاقبت به صورت لقمه ای شیرین و لذیذ در خواهد آمد.
 و منظور از تش��ت طال عمل صالح و کار نیك اس��ت، وقتی انسان آن را پنهان 
کند خداوند آن را آش��کار می س��ازد تا بنده اش را با آن زینت و آرایش دهد، 
 گذش��ته از این که اجر و پاداش��ی برای او در آخرت مقدر کرده است و منظور 
از پرنده، آدم پندگویی است که شما را پند و اندرز می دهد، باید او را پذیرفت و 
به سخنانش عمل کرد و منظور از باز شکاری شخص نیازمندی است که نباید او 
را ناامید کرد و منظور از گوشت گندیده غیبت و بدگویی پشت سر مردم است، 

باید از آن گریخت و نباید غیبت کسی را کرد.

- پرس��یدم: چطور می توان بهتر زندگی کرد؟ گفت: گذشته ات را 
بدون هیچ تاسفی بپذیر. 

با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو. 
ایمان را نگه دار و ترس را به گوشه ای بنداز. 

شك هایت را باور نکن و هیچ گاه به باورهایت شك نکن. 
زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانی چطور زندگی کنی. 

- سه چیز را هرگز فراموش نکن: 
1- به همه نمی توانی کمك کنی. 

2- همه چیز را نمی توانی عوض کنی. 
3- همه تو را دوست نخواهند داشت... 

- جای ساعت دیواری خونتون رو عوض کنین، می بینید که تا ماه ها 
هنوز روی دیوار ناخودآگاه دنبالش می گردین. 

ذهن شما برای قبول و پردازش تغییر یك ساعت ساده و بی احساس 
 نیاز به چند م��اه زمان داره، پس انتظار نداش��ته باش��ید تغییرات 

بزرگ تر رو در زمان کوتاه و بدون مشکل قبول کنه. 
پس هرگز، هرگز، هرگز ناامید نشید. 

- نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچ یك از مردم این آبادی... 
به حباب نگران لب یك رود قسم، 

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم می گذرد،
آن چنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند... 

لحظه ها عریانند. 
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز. 

- نه سفیدی بیانگر زیبایی است... 
و نه سیاهی نشانه زشتی... 

کفن سفید اما ترساننده است... 
و کعبه سیاه اما محبوب و دوست داشتنی است... انسان به اخالقش 

هست نه به مظهرش... 
 قبل از اینکه س��رت را ب��اال ببری و نداش��ته هات را ب��ه پیش خدا 
 گالی��ه کنی...نظری به پایین بینداز و داش��ته هات را ش��اکر باش، 
 انس��ان بزرگ نمی ش��ود، جز به وسیله فکرش، ش��ریف نمی شود، 
 جز به وس��یله رفت��ارش، و قابل احت��رام نمی گردد جز به س��بب 

اعمال نیکش...

در شب سرد زمستانی
کوره خورشید هم، چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد

و به مانند چراغ من
نه می افروزد چراغی هیچ،

نه فرو بسته به یخ ماهی که از باال می افروزد …
من چراغم را در آمدرفتن همسایه ام افروختم در یك شب تاریك

و شب سرد زمستان بود،
باد می پیچید با کاج،

در میان کومه ها خاموش
گم شد او از من جدا زین جاده  باریك

و هنوز قصه بر یاد است
وین سخن آویزهی لب:

که می افروزد؟ که می سوزد؟
چه کسی این قصه را در دل می اندوزد؟

در شب سرد زمستانی
کوره خورشید هم، چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد.

خانه ام ابري است
یکسره روي زمین ابریست با آن.
از فراز گردنه خرد و خراب و مست

باد مي پیچد.
یکسره دنیا خراب از اوست

و حواس من!
آي ني زن که ترا آواي ني برده ست دور از ره کجایي!

از زندگی لذت ببر

آیا می دانستید که مورچه ها همیشه به سمت راست 
بدن خود حرکت می کنند ؟

آیا می دانستید که مرد در قیاس با زن می تواند حروف 
ریزتری را بخواند ولی شنوایی زن بهتر از مرد است ؟

آیا می دانستید که خورشید کوچك ترین ستاره دنیا 
است ؟

 آیا می دانس��تید که فرشته ها با س��رعت نور حرکت 
می کنند و زمان بر آنها کند می شود ؟

آیا می دانستید که دود سیگار موجود در محیط بیشتر 
از مصرف مواد قندی در پوسیدگی دندان های کودکان 

نقش دارد ؟
آیا می دانستید که الکپش��ت در بین جانوران جهان، 
طوالنی ترین عمر را دارد و ممکن اس��ت تا 1۵۰ سال 

عمر کند ؟
آیا می دانستید که خورشید روزانه معادل صد و بیست و 
شش هزار میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می فرستد ؟

آیا می دانستید که ژاپن، کش��وری است که سرزمین 
بسیار محدودی دارد که 8۰ درصد آن کوه هایی است 
که مناسب کش��اورزی و دامداری نیس��ت، اما دومین 
اقتصاد قدرتمند جه��ان، پس از آمری��کا را دارد ؟ این 
 کشور مانند یك کارخانه پهناور و ش��ناوری است که 
مواد خ��ام را از هم��ه جه��ان وارد کرده و ب��ه صورت 

محصوالت پیشرفته صادر می کند. 
 آی��ا م��ی دانس��تید س��وئیس کش��وری اس��ت ک��ه 
اصال کاکائ��و در آن ب��ه عمل نم��ی آید، ام��ا بهترین 
ش��کالت ه��ای جه��ان را تولید و ص��ادر م��ی کند؟ 
در س��رزمین کوچ��ك و س��رد س��وئیس، ک��ه 
تنه��ا در چه��ار ماه س��ال م��ی ت��وان کش��اورزی و 
 دام��دای انج��ام داد، بهتری��ن لبنی��ات )پنی��ر( دنیا 
تولید می شود. سوئیس کشوری اس��ت که به امنیت 
 نظم و سختکوش��ی مش��هور اس��ت و به همین خاطر 

به گاوصندوق دنیا، مشهور شده است.

قدرت کلماتت را باال ببر نه صدایت را!
 این باران اس��ت که باعث رش��د گل ها می شود 

نه رعد و برق!
در خانه ای که آدم ها یکدیگر را دوست ندارند، 

بچه ها نمی توانند بزرگ شوند!
شاید قد بکشند، اما بال و پر نخواهند گرفت!

می دونید خونه کجاست؟ 
خونه اون جایی نیس��ت ک��ه ی��ه پذیرایی صد 
 متری و چهار تا اتاق خواب و کلی امکانات دیگه 

داشته باشه... 
خونه یعنی احترام و درک متقابل. 

 خونه یعنی جایی که وقت��ی بهش فکر می کنی 
یه لبخند بیاد رو لبات. 

خونه یعنی آرامش و امنیت. 
 خون��ه یعنی یه اس��تکان چ��ای گ��رم در کنار 

کسانی که دوستشون داری. 

خونه یعنی فضایی خالی از خشم. 
خالی از دود. 

خالی از قرص خواب و استرس. 
خونه یعنی وقتی واردش می شی لبخند بزنی و 

لبخند ببینی. 
یه خونه خوب متراژش باال نیست؛ وسعت قلب 

آدماش زیاده. 
همچین خونه ای رو برای همه آرزو می کنم... 

و چق��در دیر م��ی فهمیم ک��ه زندگ��ی همین 
روزهاییست که

منتظر گذشتنش هستیم...!
زندگی کوتاه است... 

زمان به سرعت می گذرد... 
نه تکراری... نه برگشتی.... 

پس از هر لحظه ای که می آید،
لذت ببرید....!

 چ�را مردها به ح�رف زن�ان گ�وش نمی دهند؟ 
و چرا زنان زیاد حرف می زنند؟ 

- زنان دید گسترده ای دارند ولی مردان زاویه دیدشان 
مثل یك تونل تنگ است. 

- چشم مردان بزرگ تر از زنان است و برای دیدی تونل 
مانند و فاصله های بسیار دور برنامه ریزی شده است. 

-چش��م مردان چون به مدت هزاران سال برای شکار 
تکامل یافته برای نگاه کردن به روبرو و مس��افت های 
دور مناسب است. بر خالف آن، چشم زنان چون وظیفه 
حفاظت از خانه را بر عهده داشته است، می تواند تا زاویه 

4۵ درجه از چپ و راست و باال و پایین را ببیند. 
- علت این که مردها اشیاء را در یخچال، کمد و ... دیرتر 
 از زن ه��ا پیدا می کنن��د، تفاوت وس��عت بینایی آنان 
در جنس است. چیزی که زن با یك نگاه پیدا می کند. 
مرد برای پیدا کردنش باید سرش را به چپ و راست و 

باال و پایین حرکت دهد. 
 - زن��ان توانای��ی تجس��م فضای��ی کمت��ری دارن��د؛ 

بنابراین موقع پارک کردن ماشین اغلب با مشکل مواجه 
شده و به در و دیوار می زنند. 

- چون م��ردان در نور ک��م، دید بهت��ری از زنان دارند 
 و همچنین تجس��م فضای��ی و تخمین فاصله ش��ان 
 ب��ا خودروهای دیگ��ر را راحت ت��ر انجام م��ی دهند؛ 
بهتر است مردان در شب و زنان در روز رانندگی کنند. 

- هن��گام ورود به ی��ك مهمانی، زن��ان در کمتر از1۰ 
دقیقه تمام اف��راد را از نظر می گذرانند و ش��خصیت و 
رفتارشان را تجزیه و تحلیل می کنند. ولی مردان بیشتر 
 به فضا و مکان توجه می کنند و حداکثر چند نفر آشنا 

را تشخیص می دهند. 
- مردها معموال با دروغ های ش��ان نمی توانند زنان را 
قانع کنند؛ چون آنان عدم هماهنگی رفتار و گفتارشان 
را تشخیص می دهند )با دقتی که روی جزییات حرکات 
بدن او دارند(. ولی زن ها به راحتی س��ر مردان را شیره 
می مالند!! برای دروغ به زنان، مردان بهتر است از نامه 

یا تلفن استفاده کنند.
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ــوع انفجار در مغازه  ــتان نجف آباد گفت: وق فرمانده انتظامي شهرس
لباس فروشى بر اثر نشت گاز، دو نفر را راهى بيمارستان كرد.

ــاعت 9 صبح بود كه  ــرهنگ علي جعفري نژاد اظهار كرد: حدود س س
ماموران انتظامى شهرستان نجف آباد از وقوع يك فقره انفجار گاز در 

يك مغازه لباس فروشى مطلع و بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند.
ــع گاز رخ داده بود  ــت و تجم وى افزود: در اين حادثه كه به دليل نش
ــذا بالفاصله  ــدند ل ــدوم ش ــدت مص ــنده به ش ــر خانم فروش دو نف

به بيمارستان انتقال يافتند.
ــهروندان توصيه كرد:  ــاد به ش ــتان نجف آب فرمانده انتظامي شهرس
در استفاده از وسايل گازسوز نكات ايمني را رعايت كنيد تا شاهد بروز 

اين گونه حوادث نباشيم.

رييس پليس فتا كهگيلويه و بويراحمد گفت: فردي كه فيلم عروسي 
يكي از شهروندان را در شبكه هاي اجتماعي منتشر مي كرد در ياسوج 

شناسايي و دستگير شد.
ــات اين  ــريح جزيي ــوي اطهر در تش ــيدقدرت اله موس ــرهنگ س س
ــهروندان مبني  ــكايت يكي از ش ــتگيري اظهار داشت: در پي ش دس
بر اينكه فردي ناشناس در يكي از شبكه هاي اجتماعي عكس ها و فيلم 
عروسي وي را انتشار داده است، رسيدگي به موضوع و دستگيري متهم 

يا متهمان در دستور كار ماموران پليس فتا قرار گرفت.
ــي هاي فني و تحقيقات الزم توسط ماموران  وي افزود: با انجام بررس

پليس فتا استان، متهم شناسايي و دستگير شد.
ــوي اطهر تصريح كرد: متهم در ابتدا منكر انجام بزه انتسابي بود  موس
ــزه اعتراف و انگيزه  ــتندات به ارتكاب ب ولي در مواجه با مدارك و مس

خود را از اين كار اختالفات شخصي با شاكي عنوان كرد.
ــتان در پايان گفت: متهم پس از تشكيل پرونده  رييس پليس فتا اس

براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد.

ــافر خودرو  ــه در نقش مس ــه اى ماهران ــا طراحى توطئ ــك زن و مرد ب ي
به سرقت هاى مسلحانه دست مى زدند.

ــت زنى به يك خودروى زانتياى   ماموران كالنترى 26 كرج، هنگام گش
نقره اى رنگ كه راننده اش زن مرموزى بود مشكوك شدند.

ــم دى ماه  ــودرو ده ــد اين خ ــخص ش ــودروى زانتيا مش ــى خ با بررس
در ساوجبالغ به سرقت رفته است. 

زن جوان به نام شيوا، خيلى زود بازداشت شد. مال باخته كه يك مرد جوان 
است پس از شناسايى اين زن ادعا كرد كه روز دهم دى ماه شيوا را به همراه 
ــوار كرده و در بين راه مرد جوان كه اظهار  مرد جوانى به عنوان مسافر س
دل درد مى كند از راننده تقاضاى توقف مى كند تا پياده شده و از سرويس 
ــتفاده كند. چند دقيقه بعد، مرد جوان با تپانچه اى به دست  بهداشتى اس

راننده را تهديد و او را پياده كرده و بالفاصله با شيوا، متوارى مى شوند.
ــيوا در بازجويى كارآگاهان دايره مبارزه با سرقت، صابر را كه همدست  ش
ــلحانه بود لو داد و ادعا كرد كه تپانچه براى صابر  ــرقت هاى مس وى در س

بوده است.
وى انگيزه سرقت هاى مسلحانه را خريد و فروش مخدرهاى صنعتى مطرح 
كرد و گفت: خودروى زانتيا را در تهران به قيمت 5 ميليون فروخته بوديم 

كه قرار بود با آن شيشه بخريم كه در كرج گرفتار ماموران پليس شديم.
ماموران با راهنمايى هاى شيوا خيلى زود صابر را در مخفيگاهش بازداشت 
كردند و اين زن و مرد به چند سرقت مسلحانه اعتراف كردند و بررسى ها 

نشان داد آنها سابقه كيفرى داشته و چند بار به زندان افتاده اند.
ــيد حقيقى، رييس پليس كرج با بيان جزييات اين پرونده  ــرهنگ س س
از مردم خواست هنگام سوار كردن مسافر مراقب باشند تا در دام شيادان 

و زورگيران گرفتار نشوند.

ــگاه علوم پزشكى  ــئول واحد بهداشت محيط دانش كارشناس مس
كاشان گفت: بيش از 5 تن گالب و عرقيجات تقلبى در سال جارى 

از دست فروشان اتوبان كاشان جمع آورى شد.
ــتاد خدمات و هماهنگى سفر  ــه س ــن فتحى مقدم در جلس محس
كاشان اظهار داشت: اين ميزان گالب، عرقيجات و شربت هاى رنگى 
غيرمجاز كه به صورت غيرمتعارف در محل هاى غيربهداشتى تهيه 
ــان اين واحد جمع آورى  شده بود طى 62 مورد بازرسى كارشناس

شده است.
وى گفت: اقدام دست فروشان به فروش گالب و عرقيجات در اتوبان 

كاشان مشكلى است كه واحد بهداشت دانشگاه با آن مواجه است.
ــگاه  ــت و دانش ــكل تنها با عوامل واحد بهداش ــزود: اين مش وى اف
ــت زيرا  ــود و نيازمند تدبير ويژه اى اس ــكى حل نمى ش علوم پزش

دست فروشان در اتوبان خود را محق در اين زمينه مى دانند.
ــث كنترل  ــت همچنين در بح ــد بهداش ــدم گفت: واح فتحى مق
بهداشت گالبگيرى در ايام گالبگيرى و كنترل بهداشت موادغذايى 
ــامانه  ــتا س ــته و در اين راس در ايام نوروز فعاليت هاى الزم را داش
ــكالت بهداشتى مردم راه اندازى  190 نيز جهت پاسخگويى به مش

شد.
ــطح شهرستان اشاره و  ــالمت نانوايى هاى س وى به طرح تحول س
ــطح  تاكيد كرد: تاكنون دو مرحله بازديد از تمامى نانوايى هاى س
ــال مرحله آخر بازديدها صورت  شهرستان انجام شده و تا پايان س
گرفته و جهت تعطيلى نانوايى هايى كه امتياز آنها كمتر از70 باشد، 

اقدام خواهد شد.

ــهردارى تهران از مرگ  ــازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى ش  سخنگوى س
يك جوان 17 ساله به دليل انتشار گاز در مغازه خشك شويى خبر داد.

ــت: وقوع حادثه  ــه مرگبار گف ــاره جزييات اين حادث ــيد جالل ملكى درب س
ــامانه آتش  ــن يمين به س ــهروردى، خيابان اب ــان س ــى در خياب گازگرفتگ
ــد و بالفاصله گروه نجات 13 براى امدادرسانى  ــهر تهران اعالم ش نشانى ش

به محل حادثه اعزام شدند.
ــخص شد در يك مغازه  وى گفت: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مش
ــته و  ــعت20 متر حادثه گاز گرفتگى به وقوع پيوس ــويى به وس ــك ش خش
ــى ماند،  ــازه م ــن مغ ــا در اي ــب ه ــه ش ــاله اى ك ــوان 17 س ــى آن ج ط

ــس  ــل اورژان ــور عوام ــا حض ــت. ب ــاده اس ــازه افت ــف مغ ــوش در ك بيه
ــد و  ــد ش ــاله تايي ــوان 17 س ــرگ ج ــفانه م ــه، متاس ــل حادث در مح
ــل ــى منتق ــكى قانون ــه پزش ــق ب ــات دقي ــام معاين ــراى انج ــد وى ب جس

 شد.
ملكى گفت: به دليل بسته بودن در و پنجره ها و همچنين استفاده از بخارى 
ــوى البسه در اين مغازه  ــيميايى كه براى شست وش بدون دودكش و ماده ش
استفاده مى شد، اين جوان جان خود را از دست داد.وى به شهروندان توصيه 
ــدون جريان هوا به  ــته و ب ــاى بدون دودكش در فضاى بس كرد: از بخارى ه

هيچ وجه استفاده نكنند تا شاهد وقوع چنين حوادث دردناكى نباشيم.

فرمانده انتظامي شهرستان نجف آباد استان اصفهان:

انفجار گاز در مغازه لباس فروشى  
حادثه آفريد

انتقام بى شرمانه از عروس و داماد 
در ياسوج

سرقت براى خريد شيشه

جمع آورى بيش از 5 تن گالب و 
عرقيجات تقلبى در كاشان

مرگ خاموش جوان 17 ساله  در مغازه خشك شويى

ــت نقشه شيطانى  پسر نوجوان زمانى كه نتوانس
ــرى زده و  ــت به انتقام گي ــرا كند، دس خود را اج
عكس هاى خصوصى دختر 12 ساله را در تلگرام 

منتشر كرد.
ــا حضور  ــاله اش ب ــر 12 س ــراه دخت ــردى هم م
در پليس فتاى شهرستان سبزوار با طرح شكايتى 
ــى عكس هاى خصوصى  گفت، نمى داند چه كس
ــر كرده  ــرام و واتس آپ منتش دخترش را در تلگ
ــه و  ــر انداخت ــه خط ــان را ب ــروى خانواده ش و آب
هر روز افراد مختلفى با خانه شان تماس مى گيرند 
ــتند  ــتى با فرزند وى هس و خواهان ارتباط دوس
ــوند. در اين مرحله ماموران  ــان مى ش و مزاحم ش
ــاله شاكى پرداختند  فتا به تحقيق از دختر 12 س
ــا تاكيد  ــدرش را تاييد و ب ــز گفته هاى پ كه او ني
ــن كار را  ــى اي ــه كس ــد چ ــه نمى دان ــر اين ك ب
ــن مزاحمت هاى  ــد از اي ــت بع ــت، گف كرده اس
ــه بروم؛  ــم به مدرس ــى، ديگر نمى خواه اينترنت
ــى  هايم نگاه شان به من  چون دوستان و همكالس
تغيير كرده است. ديگر نمى خواهم به اين زندگى 

ادامه دهم.
ــتجوى  ــكيل پرونده قضايى، جس همزمان با تش
ــتگيرى متهم  ــايى و دس ــراى شناس پليس فتا ب
اينترنتى آغاز شد تا اين كه ماموران به سرنخ هايى 
ــان مى داد، يك پسر دست  ــت يافتند كه نش دس
به اين كار زده است. با به دست آمدن مشخصات 
ــرار گرفت و  ــا ق ــس فت ــب پلي وى او تحت تعقي
در خانه اش در يكى از محله هاى شهرستان سبزوار 

دستگير شد.
ــاله اى بود با انتقال به پليس  متهم كه پسر 14 س
فتا در بازجويى، اظهارات ضدونقيضى بيان و ادعا 
ــاله را نمى شناسد. اين در حالى  كرد دختر 12 س

ــى از گوشى تلفن همراه  بود كه ماموران در بازرس
ــر دانش آموز را  متهم، عكس هاى خصوصى دخت

كشف كردند.
در اين مرحله متهم نوجوان به ناچار سكوت خود 
را شكست و به انتشار عكس هاى خصوصى دختر 

12 ساله اعتراف كرد.
ــت: دو ماه پيش  ــر نوجوان در اظهاراتش گف پس
ــاله در يكى از  ــر 12 س ــا دخت ــى ب ــور اتفاق به ط
ــدم و ارتباط  ــبزوار آشنا ش ــتان هاى شهر س بوس
ــاى مان در  ــكل گرفت. در جريان ديداره مان ش
ــهر او را اغفال كرده و پس از جلب  بوستان هاى ش

اعتمادش، از او عكس هاى خصوصى گرفتم. 
ــن عكس ها را  ــت فكر نمى كرد روزى اي او هيچ وق
ــتم به خانه مان  ــر كنم. يك روز از او خواس منتش

بيايد كه خواسته ام را نپذيرفت و بعد از دعوا با من 
دوستى اش را قطع كرد و حتى تماس هاى تلفنى ام 
ــت. براى اين كه از او انتقام  ــخ گذاش را نيز بى پاس
ــه كرده بودم،  ــى را كه از او تهي بگيرم، عكس هاي

در تلگرام و واتس آپ منتشر كردم.
ــيرى، رييس پليس فتاى  سرهنگ جواد جهانش
ــدار به خانواده ها  ــان رضوى با هش استان خراس
ازآنها خواست اجازه ندهند فرزندانشان با هر فرد 
ــتى برقرار كنند و به راحتى  غريبه اى ارتباط دوس
فريب اين افراد را بخورند و در دام آنها گرفتارشوند.

ــم به راحتى به   از دختران نوجوان نيز مى خواهي
ــد و عكس هاى خصوصى  غريبه ها اطمينان نكنن
ــا مورد  ــرار ندهند ت ــا ق ــار آنه ــود را در اختي خ

سو استفاده قرار نگيرند.

نقشه شيطانى پسر نوجوان براى دختر 12 ساله

حصر وراثت
11/156 خانم شهال حريرى داراى شناسنامه شماره 1032 به شرح دادخواست 
به كالسة 5819/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان محمدعلى رضوانى بشناسنامه 224 در تاريخ 94/6/3 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو فرزند دختر و يك همســر:1- مريم رضوانى ش.ش 4233 (فرزند دختر) 
2- ُمنا رضوانى ش.ش 1270081152 (فرزند دختر) 3- شــهال حريرى ش.ش 
1032 (همسر) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف:29899 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/157 آقاى سيد پويا ميرصفيان داراى شــماره ملى 1271552612 به شرح 
دادخواست به كالســة 5904/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ســيد محمود ميرصفيان بشناسنامه 
1002 در تاريــخ 1382/2/15 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگــى گفته ورثه 
حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به يك پســر و يك مادر:1- ســيد پويا 
ميرصفيان ش.ش 2-155261-127 (نسبت با متوفى فرزند) 2- ام نساء مسائلى 
ش.ش 579 (نســبت با متوفى مادر) والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:29898 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/158 آقــاى عبدالرضا كريمى داراى شناســنامه شــماره 1030 به شــرح 
دادخواست به كالسة 5902/94 از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان فرزانه خبازبوانى بشناســنامه 79 
در تاريخ 94/10/9 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به سه پســر و يك همســر:1- مهدى كريمى ش.ش 
3412 (نســبت با متوفيه فرزند) 2- محمدامين كريمى ش.ش 13589 (نسبت با 
متوفيه فرزند) 3- ابراهيم كريمى ش.ش 1810125464 (نسبت با متوفيه فرزند) 
4- عبدالرضا كريمى ش.ش 1030 (نسبت با متوفى همسر) والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:29897 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/159 آقاى محمد تسليمى داراى شناسنامه شماره 629 به شرح دادخواست 
به كالسة 5872/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان نصرت كشانى بشناسنامه 6302 در تاريخ 94/2/29 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به هفت پسر و يك دختر:1- مجيد تسليمى ش.ش 67206 (فرزند پسر) 2- رضا 
تسليمى ش.ش 52449 (فرزند پســر) 3- مجتبى تسليمى ش.ش 59367 (فرزند 
پسر) 4- مرتضى تسليمى ش.ش 48578 (فرزند پسر) 5- منصور تسليمى ش.ش 
59368 (فرزند پســر) 6- سعيد تســليمى ش.ش 64532 (فرزند پسر) 7- محمد 
تسليمى ش.ش 629 (فرزند پســر) 8- فخرى تسليمى ش.ش 543 (فرزند دختر) 
والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف:29896 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
11/160 آقاى محســن كفعمى الدانى داراى شناســنامه شــماره 24 به شــرح 
دادخواست به كالســة 5817/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدحسين كفعمى الدانى بشناسنامه 
12 در تاريخ 94/9/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:1- محســن كفعمى الدانى ش.ش 24 (فرزند پسر) 
2- اكرم كفعمى الدانى ش.ش 1217 (فرزند دختر) 3- اعظم كفعمى الدانى ش.ش 
12 (فرزند دختر) 4- سميه كفعمى الدانى ش.ش 3902 (فرزند دختر) والغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 
ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:29895 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/161 خانم اقدس عليرضايى ديزيچه با وكالت آرمان رستمى داراى شناسنامه 
شماره 38 به شرح دادخواســت به كالســة 5903/94 از اين شورا درخواست 
گواهى حصــر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان مجيد رامينه 
بشناســنامه 3209 در تاريــخ 1394/1/12 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به يك نفر:1- اقدس عليرضائى 
ديزيچه ش.ش 38 (نسبت با متفى مادر) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:29894 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/162 خانم مريم مظاهرى جاجائى داراى شناســنامه شماره 1271086891 
به شرح دادخواست به كالسة 5899/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حميدرضا مظاهرى جاجائى 
بشناســنامه 1330 در تاريخ 1394/8/6 اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به يك همســر و دو پسر و دو 
دختر:1- كبــرى راه خدائى باغ بادرانى ش.ش 841 (نســبت بــا متوفى زوجه) 
2- مريم مظاهرى جاجائى ش.ش 1271086891 (نســبت با متوفى فرزند) 3- 
فاطمه مظاهرى جاجائى ش.ش 4623 (نسبت با متوفى فرزند) 4- على مظاهرى 
جاجائى ش.ش 215 (نسبت بامتوفى فرزند) 5- محمد مظاهرى جاجائى ش.ش 
873 (نسبت با متوفى فرزند) والغير.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف:29893 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 
حصر وراثت

11/163 خانم عصمت كاظمى شيشــوان داراى شناسنامه شماره 146 به شرح 
دادخواست به كالسة 5896/94 از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نورالدين ابراهيمى بشناسنامه 9 در 
تاريخ 1394/6/26 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به يك همسر و يك پســر و دو دختر:1- عصمت كاظمى 
شيشوان ش.ش 146 (نســبت با متوفى زوجه) 2- سارا ابراهيمى ش.ش 2463 
(نســبت با متوفى فرزند) 3- آراز ابراهيمى ش.ش 522 (نسبت با متوفى فرزند) 
4- على ابراهيمى ش.ش 2680 (نســبت با متوفى فرزنــد) والغير. اينك با انجام 

تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:29892 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/164 خانم خديجه صانعى با وكالت منصور صانعى داراى شناسنامه شماره 
93 به شرح دادخواست به كالسة 5888/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمرضا رفيعى خونســارى 
بشناســنامه 212 در تاريخ 1394/9/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو دختر و يك همســر:1- اعظم 
رفيعى خونسارى ش.ش 140 (نسبت با متوفى فرزند) 2- زهرا رفيعى خونسارى 
ش.ش 1222 (نســبت با متوفى فرزند) 3- خديجه صانعى ش.ش 93 (نسبت با 
متوفى زوجه) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف:29891 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/165 آقاى حســنعلى صادقيان حسن آبادى داراى شناســنامه شماره 52 
به شرح دادخواست به كالســة 5885/94 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان رضا صادقيان حســن آبادى 
بشناســنامه 1648 در تاريخ 1381/4/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- عباس صادقيان حسن آبادى 
فرزند رضا ش.ش 36 (فرزند) 2- على صادقيان حسن آبادى فرزند رضا ش.ش 
66 (فرزند) 3- حســين صادقيان حســن آبادى فرزند رضا ش.ش57 (فرزند) 
4- محمد صادقيان حســن آبادى فرزند رضا ش.ش 40 (فرزند) 5- حســنعلى 
صادقيان حســن آبــادى فرزند رضــا ش.ش 52 (فرزند) 6- زهــره صادقيان 
حســن آبادى فرزند رضــا ش.ش 5640060131 (فرزنــد) 7- مريم صادقيان 
حسن آبادى فرزند رضا ش.ش 5640046651 (فرزند) 8- زهرا صادقيان حسن 
آبادى فرزند رضا ش.ش 451 (فرزند) 9- محسن صادقيان حسن آبادى فرزند 
رضا ش.ش 710 (فرزند) 10- مختار صادقيان حسن آبادى فرزند رضا ش.ش 
5640022405 (فرزند) 11- فاطمه صادقيان حســن آبادى فرزند رضا ش.ش 
86 (فرزند) 12- صغراء صادقيان حســن آبادى فرزند رضا ش.ش 38 (فرزند)

 13- جميله صادقيان حسن آبادى فرزند رضا ش.ش 60 (فرزند) 14- معصومه 
قربان جنت ش.ش 1 (همسر) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد

واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف:29890 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان 

حصر وراثت
11/166 خانم طاهــره مهربان فرد داراى شناســنامه شــماره 693 به شــرح 
دادخواست به كالســة 5886/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد حسين احدى فر بشناسنامه 514 
در تاريخ 1394/6/27 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به سه پســر و 2 دختر و يك همسر و يك پدر:1- سيد 
مصطفى احدى فر ش.ش 451 (نســبت با متوفى فرزند) 2- سيد مرتضى احدى 
فر ش.ش 66445 (نســبت با متوفى فرزند) 3- سيدمجيد احدى فر ش.ش 3068 
(نســبت با متوفى فرزند) 4- آغازهرا احدى فر ش.ش 1120 (نســبت با متوفى 
فرزند) 5- زهره احدى فر ش.ش 60666 (نســبت با متوفــى فرزند) 6- طاهره 
مهربان فرد ش.ش 693 (نسبت با متوفى همسر) والغير. اينك با انجام تشريفات 

مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:29889 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/177 آقاى حســين رياضيات داراى شناســنامه شــماره 1497 به شــرح 
دادخواست به كالســة 5639/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدعلى رياضيات بشناسنامه 16636 
در تاريخ 1394/9/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1- محمود رياضيات ش.ش 41180 (نسبت با متوفى 
فرزند) 2- عباس رياضيات ش.ش 41181 (نسبت با متوفى فرزند) 3- عليرضا 
رياضيات ش.ش 47752 (نســبت با متوفى فرزند) 4- محمدحســن رياضيات 
ش.ش 47753 (نسبت با متوفى فرزند) 5- حسين رياضيات ش.ش 1497 (نسبت 
با متوفى فرزند) 6- مهدى رياضيات ش.ش 1414 (نســبت با متوفى فرزند) 7- 
زهراء رياضيات ش.ش 672 (نسبت با متوفى فرزند) 8- صديقه رياضيات ش.ش 
37138 (نسبت با متوفى فرزند) 9- بتول رياضيات ش.ش 620 (نسبت با متوفى 
فرزند) 10- فاطمه خادمى ش.ش 620 (همســر) والغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:29909 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/178 آقاى محمد حقوقى داراى شناسنامه شماره 1743 به شرح دادخواست 
به كالسة 5625/94 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان ملوك دودى بشناســنامه 911 در تاريخ 79/10/24 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 4 پسر و 2 دختر و يك همسر:1- ناصر حقوقى ش.ش 412 (همسر) 2- حسين 
حقوقى ش.ش 773 (فرزند) 3- محسن حقوقى ش.ش 37891 (فرزند) 4- مجيد 
حقوقى ش.ش 1146 (فرزند) 5- محمد حقوقى ش.ش 1743 (فرزند) 6- ســهيال 
حقوقى ش.ش 781 (فرزند) 7- ليال حقوقى ش.ش 3524 (فرزند) والغير. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 
ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:29923 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/179 آقاى احمد امينى نسب داراى شناسنامه شماره 779 به شرح دادخواست 
به كالسة 5827/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان صديقه ميرهلى بشناسنامه 22806 در تاريخ 94/5/30 
اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر
 است به يك پسر و شش دختر:1- احمد امينى نسب ش.ش 779 (نسبت با متوفى 
فرزند) 2- زهرا امينى نسب ش.ش 32 (نسبت با متوفى فرزند) 3- بتول شريعتى 
ش.ش 763 (نســبت با متوفى فرزند) 4- رقيه امينى نسب ش.ش 1310 (نسبت 
با متوفى فرزند) 5- عزت امينى نســب ش.ش 1524 (نســبت بــا متوفى فرزند)

 6- اقدس امينى نســب ش.ش 154 (نســبت بــا متوفى فرزنــد) 7- اعظم امينى 
نسب ش.ش 40397 (نســبت بامتوفى فرزند). اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:29882 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
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آشپزى

گوناگون

    

ــكر  ــير250 ميلي ليتر، ش مواد الزم بـراى تهيه خاگينه شيرى:ش
ــده)10 گرم، ــرغ 4 عدد،كره (ذوب ش ــه ريز)10 گرم، تخم م (نرم و دان
ــده)1/4 ــودر ش ــفيد (پ ــل س ــرم، ه ــده)50 گ ــك ش ــول (ال آرد ن
ــوري، ــق چاي خ ــودر 1/8 قاش ــگ پ ــوري، بيكين ــاي خ ــق چ  قاش

نمك 1/8 قاشق چاي خوري، روغن مايع  به مقدار الزم، عسل يا سيروپ
ــده) مقداري براي تزيين،  ــرخ (پودر ش ــوپ خوري،گل س ــق س 2 قاش

مغز بادام، پسته و گردو مقداري براي تزيين.
ــكر، تخم مرغ و كره  ــير را به همراه ش روش تهيه خاگينه شيرى: ش
ــتي حاصل  ــتي، هم بزنيد تا مايه يكدس در ظرفي ريخته و با همزن دس
شود؛ در ظرفي ديگر، آرد، هل سفيد، بيكينگ پودر و نمك را مخلوط و 

الك كنيد، سپس آن را به مايه باال افزوده و كامال مخلوط كنيد.
ــب، حاوي روغن داغ ريخته و سطح آن  مايه خاگينه را در تابه اي نچس
ــق صاف كنيد. در تابه را بگذاريد تا روي حرارت ماليم  ــت قاش را با پش

سرخ شود.
ــبي را روي دهانه  ــدن يك طرف خاگينه، ظرف مناس ــرخ ش پس از س
ــتفاده از آن، خاگينه را مجددا به تابه برگردانيد تا  تابه قرار دهيد و با اس
طرف ديگر آن نيز سرخ شود، سپس خاگينه را از تابه خارج كرده و روي 
ــود. خاگينه شيري  حوله كاغذي قرار دهيد تا روغن اضافي آن گرفته ش
را در ظرف مورد نظر قرار داده، عسل، پودر گل سرخ، مغز بادام، پسته و 

گردو را روي آن بريزيد و سرو كنيد.
ــف  ــي پ ــه خوب ــا ب ــد ت ــم بپزي ــرارت مالي ــه را روي ح نكته:خاگين

كند.
ــق چاي خوري  ــد در مرحله يك، يك قاش ــل، مي تواني در صورت تماي

زعفران به مواد خاگينه اضافه كنيد.

1. كنجكاوى را دنبال كنيد: «من هيچ استعداد خاصى ندارم. فقط عاشق 
كنجكاوى هستم.»

چگونه كنجكاوى خودتان را تحريك مى كنيد؟ من كنجكاو هستم. مثال 
ــخص موفق است و شخص ديگرى  پيدا كردن علت اينكه چگونه يك ش
شكست مى خورد. به همين دليل است كه من سال ها وقت صرف مطالعه 

موفقيت كرده ام. شما بيشتر در چه مورد كنجكاو هستيد؟ 
پيگيرى كنجكاوى شما رازى براى رسيدن به موفقيت است. 

ــت: « من هوش خوبى ندارم، فقط روى مشكالت  ــتكار گرانبهاس 2. پش
زمان زيادى مى گذارم» تمام ارزش تمبر پستى توانايى آن به چسبيدن 

چيزى است تا زمانى كه آن را برساند.
ــروع كرده ايد را به پايان  ــابقه اى كه ش ــيد؛ مس ــتى باش  مانند تمبر پس

برسانيد. با پشتكار مى توانيد به مقصد برسيد. 
3. تمركز بر حال: ياد بگيريد كه در حال باشيد. تمام حواس تان را بدهيد 

به كارى كه در حال حاضر انجام مى دهيد. 
ــت ــاوت پيروزى و شكس ــت و اين تف ــوان افراد اس ــرژى متمركز، ت ان

 است. 
ــت: « تخيل همه چيز است. مى تواند باعث جذاب  4. تخيل قدرتمند اس

شدن زندگى شود. تخيل به مراتب از دانش مهم تر است.»
ــما پيش  ــد؟ تخيل ش ــتفاده مى كني ــه اس ــالت روزان ــما از تخي آيا ش
نمايش آينده شما است. نشانه واقعى هوش، دانش نيست، تخيل است. 

آيا شما هر روز ماهيچه هاى تخيل تان را تمرين مى دهيد؟ اجازه ندهيد 
چيزهاى قدرتمندى مثل تخيل به حالت سكون دربيايند. 

ــتباه نمى كند، هيچ وقت هم  5. اشتباه كردن: « كسى كه هيچ وقت اش
چيز جديد ياد نمى گيرد.»

هرگز از اشتباه كردن نترسيد. اشتباه شكست نيست. اشتباهات شما را 
بهتر، زيرك تر و سريع تر مى كنند، اگر شما از آن ها استفاده مناسب كنيد، 

قدرتى كه منجر به اشتباه مى شود را كشف مى كنيد. 
من اين را قبل گفته ام و اكنون هم مى گويم، اگر مى خواهيد به موفقيت 

برسيد، اشتباهاتى كه مرتكب مى شويد را 3 برابر كنيد.

خاگينه شيرى

شگفت انگيزهاى زندگى انيشتين (1)

مهارت هاى زندگى

ــد، ضايعات مواد غذايى را  با اين نكات و روش هاى جديدى كه خود پيدا مى كني
به حداقل رسانده، از همه قسمت هاى مواد خوراكى دوباره استفاده كنيد.

1- از قسمت سفيد پيازچه بيش تر استفاده كنيد. ممكن است كمى عجيب به نظر 
برسد ولى پيازچه را داخل ظرف آب و در برابر نور خورشيد قرار دهيد تا دوباره رشد 
كرده و هر چند روز يك بار، بتوانيد از قسمت هاى سبز آن استفاده كنيد و مدتى 

طوالنى پيازچه تازه داشته باشيد.
ــتن، از آن براى درست كردن پنير استفاده  2- قبل از تاريخ انقضا شير و دلمه بس

كنيد.
ــتفاده كنيد. از آن براى فرارى دادن مورچه ها، به عنوان  3- از لرد قهوه دوباره اس

خوشبوكننده و از بين بردن بوهاى نامطبوع و رشد گياهان استفاده كنيد.
ــه و مورچه و خالص شدن از  4- از پوست پرتقال در تابستان براى دور كردن پش

بوهاى كهنه استفاده كنيد.
5- به جاى دور ريختن موزهاى رسيده و خيلى تيره، از آن ها براى پختن نان هاى 

موزى استفاده كنيد. همچنين مى توانيد با پختن آن ها دسرى عالى تهيه كنيد.
ــت آن ها را 10 ثانيه داخل مايكروفر قرار  6- چيپس مانده را دور نيندازيد. كافيس

دهيد تا دوباره ترد شوند.
7- مى توانيد برش باقيمانده از پيتزا را بدون مايكروفر دوباره مصرف كنيد. آن را 
5 -4 دقيقه روى يك كترى با حرارت متوسط قرار دهيد. از يك در آلومينيومى گرد 

استفاده كنيد تا روى پيتزا هم گرم شود.
8- ديگر نان هاى تست مانده و خشك شده را دور نريزيد. مى توانيد آن ها را خرد و 

سرخ كرده، همراه با ادويه استفاده كنيد. 
ــى، اول آن را خيس  ــفنج قديم ــراى از بين بردن باكترى هاى موجود در اس 9- ب
ــرم آن از بين رفته،  ــا 99 درصد ج ــر بگذاريد ت ــه داخل مايكروف كنيد و 2 دقيق

دوباره قابل استفاده شود.

ضايعات مواد غذايى را به صفر 
برسانيم !!!

معرفى كتاب

ــارات اميركبير با ترجمه  ــته « آلبركامو» را انتش كتاب « بيگانه» نوش
«جالل آل احمد» و « اصغرخبره زاده» تجديد چاپ كرد.

ــت كه نزديك به همه عمر  ــوى اس ــنده معاصر فرانس آلبركامو، نويس
ــه  ــمالى فرانس ــهرهاى آفريقــاى ش ــود را در تونس و الجزيره و ش خ
گذرانده است و شايد به همين علت نه تنها در داستان « بيگانه» آفتاب 
ــده دارد، بلكه قهرمان  ــش پررنگى بـه عه ــــوزان نواحـى گـرم، نق س

داستان نيز به علت همين آفتاب است كه آدم مى كشد.
ــپارى مادرش با زنى به نام  مرسو مردى است كه يك روز پس از خاكس

مارى آشنا مى شود.
ــى گذراند درگير قتلى  ــتانش م و زمانى كه روزهايش را با مارى و دوس
مى شود. او كه قاتل مردى عرب است، دستگير شده و محكوم به اعدام 

مى شود.
ــد بيــهوده ــى كن ــده گرچه درك م ــرگ ش ــو كه محكوم به م مرس

ــن جهان و  ــاى اي ــه زيبايى ه ــال ب ــن ح ـــت ولـى درعي ــده اس زنـ
ـــخت  ـــت س ــر راه آدمــى اس ــر در هر قدم س ــه نامنتظ به لذاتى ك

دلبسـته اسـت.
ــانى بدون هيچ اراده به پيشرفت در زندگى ترسيم  مرسو به عنوان انس
مى شود. او هيچ رابطه احساسى بين خود و افراد ديگر برقرار نمى كند و 
در واقع او مردى بيگانه از ديگران است كه رفتارش با آدم هاى معمولى 

فرق دارد حتى زمانى كه در انتظار مرگ است...
در بخشى از اين كتاب مى خوانيم:

« سوزش آفتاب ، گونه هايم را فرا مى گرفت و حس كردم كه قطره هاى 

ــــت. همـان آفتابى بود كه در روز  ــده اس عرق ميان ابروهايم جمع ش
ــل آن روز مخصوصـا  ــودم و مثـ ــده بـ ــپردن مادرم ديــ به خاك س
پيشـانى ام درد مـى كـرد و تمـام رگ هايش با هم زير پوست مى زدند. 
ــتم، حركتى ــاب تحملش را نداش ــوزش بود كه ديگر ت به علت اين س

ــتم كه  ــت، مى دانس ــتم كه حماقت اس ــردم. مـى دانس به جلــو كـ
ــاب نجــات  ــاى آفت ــر اين گرم ــود را از ش ــدم خ ــتن يك ق با برداش

نخواهـم داد و... »

بيگـانه 

زيباترين كاخ هاى ايرانى (1)

نگاهى گذرا به تاريخ ايران و آثار برجاى مانده از پيشينيان 
ــان مى دهد كه از ميان صدها و هزاران كاخ و كوشك  نش
ــاهان و حكمرانان براى  شكوهمند و پرزرق و برقى كه ش
خود ساختند، تنها شمار اندكى از آنها بر جاى مانده است 
و از ميان اين شمار اندك نيز، تعداد كمى  از آنها كه به زمان 
ما نزديك تر بوده اند، صحيح و سالم مانده اند؛ بقيه ويران و 

نيمه ويران هستند.
با اين حال، حساب معماران و هنرمندانى كه اين كاخ ها را 

ــده،  بنا كردند و هنرها يا فنونى كه در آنها به كار گرفته ش
ــت؛ از آنجا كه اين دست  ــان جداس از حساب صاحبان ش
ــدند و  ــاخته مى ش ــرف هزينه هاى هنگفت س بناها با ص
ــان  بهترين معماران و هنرمندان هر عصر براى ساخت ش
ــن نمونه هاى  ــد از بهتري ــا را باي ــم مى آمدند، آنه گرد ه
ــروزه نيز  ــمار آورد؛ چندان كه ام ــه ش ــارى ايرانى ب معم
ــگرى ايران  ــرمايه ها و جاذبه هاى گردش از بزرگ ترين س

محسوب مى شوند.

پاسارگاد به معناى اردوگاه پارسيان است.
ــوروش در نبردى  ــه ك ــت ك ــى اس ــان جاي ــا هم اينج
ــت داد  ــت ماد را شكس ــاه دول ــاز، آخرين ش سرنوشت س
ــن نقطه را  ــان نهاد. او اي ــى را بني و امپراتورى هخامنش
ــش را در آن بنا  ــوان پايتخت خود برگزيد و كاخ هاي به عن

كرد. 
اكنون در پاسارگاد بقاياى دو كاخ مربوط به زمان كوروش 
ــار موجود در  ــاير آث ــود كه هر دو همراه با س ديده مى ش
ــان ثبت  ــراث فرهنگى جه ــت مي ــن منطقه در فهرس اي

شده اند. 
ــدود  ــا ح ــه ب ــت ك ــام اس ــار ع ــا كاخ ب ــتين آنه نخس
2500 متر مساحت جايى براى مالقات كوروش با مقامات 

ملل مختلف تحت فرمانروايى هخامنشيان بوده است.
ــارگاد كاخ اختصاصى است كه   ديگر كاخ موجود در پاس
ــر از آرامگاه او  ــوده و حدود 1300 مت اقامتگاه كوروش ب

فاصله دارد.
ــيب فراوان ديده اند   كاخ هاى پاسارگاد در طول زمان آس

ــت كه  ــى آنها اين اس ــل ويران ــى از مهم ترين عل ــا يك ام
ــنگى  ــتفاده از مصالح س ــا اس ــرى ب ــرن هفتم هج در ق
ــارگاد  ــرايى را در پاس ــجد و كاروانس ــا، مس ــن كاخ ه اي

بنا كردند.

ــيد معروف تر از آن است تخت جمش
ــى  ــه معرفــ ــاز بـــ ــه نيـــ كـــ

داشته باشد. 
ــون  اكن ــه  ك كاخ  ــن  اي ــاخت  س
ــعت ــه وس ــه اى ب ــاى آن در صف بقاي

ــده  ــع پراكن ــر مرب ــزار مت 125 ه
ــت، در زمان سلطنت سومين  شده اس
ــى، يعنى داريوش اول  ــاه هخامنش ش
ــد و تقريبا به مدت 200 سال  آغاز ش
ــاخت  ــى، س ــان دوره هخامنش تا پاي

بناهاى مختلف در آن ادامه داشت.
ــريفاتى  ــيد، تختگاه تش  تخت جمش
ــيان بود و خصوصا در نوروز،  هخامنش

ــدگان  ــله نماين ــن سلس ــاهان اي ش
ــود را در آن به حضور  ملت هاى تابع خ
مى پذيرفتند و هداياى شان را دريافت 

مى كردند.
تخت جمشيد از بناهاى متعددى مانند 
ــد دروازه،  ــل، آپادانا، كاخ ص دروازه مل
كاخ هديش، كاخ تچر، كاخ سه دروازه، 
حرمسرا و خزانه تشكيل شده  اما نكته 
ــت كه ماهيت بعضى از  جالب اينجاس
ــود در آن هنوز  ــا و بناهاى موج كاخ ه
ــده است و  ــناخته نش به طور دقيق ش
ــى مانند كاخ هاى  از اين آثار با نام هاي

«ج» و «چ» و «د» نام مى برند.

ــو در ميدان نقش جهان  كاخ عالى قاپ
اصفهان قرار دارد و در زمان شاه عباس 
ــز  ــينانش، مرك ــوى و جانش اول صف
ــوى و جايگاه  ــى دولت صف فرمانرواي
ــى بود.  ــفيران خارج ــى از س پذيراي
در آن زمان ساخت بنايى شش طبقه 
ــوب، آجر، گچ  با مصالحى از قبيل چ
ــاهكار بزرگ معمارى  و آهك يك ش
ــد و آن را در جايگاه  ــمار مى آم به ش

يك آسمان خراش قرار مى داد. 
شاه عباس در سفرى كه به نجف اشرف 
داشت، دروازه قديمى  بارگاه حضرت 
ــرد و دروازه  ــض ك ــى(ع) را تعوي عل

قديمى  را به اصفهان آورد و در، ورودى 
ــرد و احتماال  ــو نصب ك كاخ عالى قاپ
به همين علت بود كه اين كاخ را على 
ــى) خواندند و بعدا به  قاپو (دروازه عل
عالى قاپو (دروازه عالى) تغيير نام داد. 
زيباترين بخش اين كاخ تاالر موسيقى 
ــرى آن  ــه تزئينات گچ ب ــت ك آن اس
ــت موجب  ــى و نفاس ــر زيباي عالوه ب
طنين زيباتر اصوات موسيقى مى شود. 
ــگران بر اين باورند كه  بعضى پژوهش
ــو چند دهه  ــروف عالى قاپ ايوان مع
ــه آن افزوده  ــاخت اين بنا ب پس از س

شده است.

مرودشت؛  تخت جمشيد

پاسارگاد؛  كاخ هاى كوروش

اصفهان؛  عالى قاپو
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