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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
امام جمعــه اصفهان در دیدار با پرویــز فتاح، رییس 
کمیته امداد کشــور اظهار داشــت: انتظــار داریم 
در کمیته امداد روحیــه کار و تعــاون افزایش یابد؛ 
به گونه ای که همه اقشــار زیرپوشــش ایــن نهاد با 
آموزش های کارآفرینی آشــنا شــوند. آیت ا... سید 

یوســف طباطبایی نژاد تصریح کرد: ســالمندانی که 
زیرپوشــش کمیته امداد هســتند، نباید رویه کار و 
تولید را فراموش کرده و دچار یاس و ناامیدی شــوند 
که نمی توانند پس از سن بازنشستگی مثمر ثمر واقع 

شوند. امام جمعه اصفهان ادامه داد ...

 در هفته دهم لیــگ برتر فوتبال، ســپاهان میهمان ســایپا بود و
ذوب آهن در خانه به مصاف اســتقالل خوزســتان رفت. در دیدار 
اول، سایپا که با حســین فرکی میزبان طالیی پوشان بود به دنبال 
سه امتیازبازی بود تا شــاید از جمع سه تیم پایانی جدول لیگ جدا 
شود اما سپاهان هم بعد از پیروزی در مقابل سیاه جامگان با روحیه ای 
خوب به دیدار ســایپا رفت تا به روند بردهایش ادامه دهد.  در نیمه 
اول بازی متعادل بود ولی ســپاهان زرنگ تر بازی کرد و گل موسی 
کولیبالی باعث شــد تا شاگردان ویســی به پیروزی امیدوار شوند. 
اما اخراج بدموقع آرمین ســهرابیان کار را برای سپاهان سخت کرد 
و سایپا با فشــاری همه جانبه برای جبران گل خورده پیش کشید. 
در شــرایطی که بازی به ثانیه های پایانی رســیده بود، تیزهوشی 
حامد شــیری در داخل محوطه جریمه باعث شد تا این بازیکن گل 
تساوی تیمش را به ثمر برساند و ســپاهان از رسیدن به سه امتیاز 
محروم شود.  اما روز گذشته هم ذوب آهن در حالی میزبان استقالل 
خوزستان شد که هواداران استقبال خوبی از این دیدار نداشتند. این 
دو تیم در حدود 2 ماه قبل و در جریان بازی سوپرجام فوتبال ایران 
در همین استادیوم به دیدار یکدیگر رفته بودند و مشخص بود که به 
خاطر همین بازی با شناخت نســبی در مقابل یکدیگر پا به میدان 
گذاشــته اند و همین مســئله هر دو تیم را محتاط کرده بود. نیمه 
نخست دیدار با تســاوی صفر-صفر به پایان رسید . نیمه ای سرد و 
بی روح و خالی از جذابیت. در نیمه دوم و در دقیقه 58 پس از خطای 
محمد طیبی روی مرتضی تبریزی یک ضربــه آزاد به ذوبی ها داده 
شد و مهدی رجب زاده موفق شــد تا با یک ضربه زیبای آزاد دروازه 
شیخ ویســی را باز کند و تیمش را جلو بیندازد. در حالی که تصور 
می شــد ذوب آهن این دیدار را با تک گل رجــب زاده به پایان می 
رساند، »احسان پهلوان« در دقیقه 91 دومین گل سفید و سبزهای 
اصفهانی را نیز به ثمر رساند تا شــاگردان حسینی، با یک پیروزی 
شیرین از زمین خارج شــوند. در دیگر دیدار حساس این هفته نیز، 
پرسپولیس با کسب سه امتیاز دیدار برابر صنعت نفت آبادان توانست 
در جایگاه نخســت جدول رده بندی قرار گیرد. درپایان هفته دهم، 

صدر جدول سرخ شد!

امام جمعه اصفهان:

بیکاری امروز
گریبان گیر مردم شده   است

15

جمالی نژاد مطرح کرد:

حضور پر رنگ شهرداری اصفهان درنجف وکربال
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق :

تا ریشه کن شدن قاچاق، ادامه می دهیم

15
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 در سال  94 در سرشاخه زاینده رود هزار و 600 میلی متر بارندگی 
صورت گرفته که نســبت به میانگین بلند مــدت این منطقه، 17 
درصد افزایش را نشــان می دهد و در همین مــدت زاینده رود در 

اصفهان کامال خشک بوده و ورودی سد نیز 50 درصد ...

سهم صنایع از خشکی زاینده رود چقدر است؟

زنده رود، قربانی مدیریت و 
نظارت ضعیف نهادهای متولی

هفته دهم لیگ برتر، با تساوی طالیی ها و برد ذوبی ها همراه بود؛

صدر جدول سرخ شد

3

سرنوشت پادگان شهید موذنی 
سپاه چه می شود؟
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پیشنهاد سردبیر: 
 شایسته نیست چند نفر بر 2۹۰نماینده نظارت کنند

عکس روزیادداشت

بین الملل

ناتو قرار اســت متحدان خود را تحت فشار بگذارد تا در 
بزرگ ترین تجمــع نظامی در مرزهای روســیه بعد از 
خاتمه جنگ ســرد به این سو مشــارکت داشته و در 
عین حال خــود را نیز بــرای جدال طوالنی با مســکو 
آماده کنند.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، همزمان با 
عزیمت ناو هواپیمابر روســیه به سوریه و نمایش قدرت 
مسکو در سواحل اروپا، وزرای دفاع متحدان اروپایی ناتو 
نیز قصد اجرای وعده های خــود در زمینه اعزام نیرو به 
منطقه بالتیک و شرق لهســتان را دارند. این اعزام نیرو 
قرار اســت بر اساس تعهد ماه جوالی ســال 2016، در 
اوایل سال آینده انجام شــود. بر این اساس، آمریکا امید 
دارد تا از طریق متحدان اروپایی  اش چهار گروه جنگی 
 متشــکل و جمعا 4000 هزار نیروی ویژه را در اختیار

 داشته باشــد. قرار اســت کشورهای فرانســه، ایتالیا، 
دانمارک و دیگر اعضای ناتو به این چهار گروه رزمی که 
از سوی آمریکا، آلمان، انگلیس و کانادا هدایت می شوند، 
بپیوندند تا بــه لهســتان ،لیتوانی، اســتونی و لتونی 
اعزام شــوند. این گروه رزمی از سوی چهل هزار نیروی 
واکنش سریع ناتو پشتیبانی می شوند تا در صورت بروز 
 نبرد بالقوه به طور متناوب به  حوزه بالتیک و لهســتان

 اعزام شوند.

 در حالــی کــه نیروهای عراقــی بــه 5 کیلومتری 
محله های شــرقی موصل رســیده اند، تروریســت 
ها تالش قابــل مالحظــه ای را برای همراه شــدن 
 با شــرایط جدید و اســتتار و اختفا از نوعی دیگر را

 آغاز کرده اند.
یکی از ساکنان موصل با نام مســتعار ابوسیف گفت: 
داعشــی هایی که قبال آنها را دیده بــودم این بار در 
چهره ای کامال متفاوت ظاهر شــده اند. آنها شروع به 
تراشیدن ریش ها و تغییر چهره کرده اند و به نظر می 

رسد ترسیده یا برای فرار آماده شده اند.
مسئوالن نظامی عراقی و شــاهدان عینی در موصل 
همچنین گفته اند که جابه جایی داعشــی ها نیز در 
موصل آغاز شده و بسیاری از آنان از شرق این شهر به 
محالت غربی آن نقل مکان کرده اند؛ جایی که پایگاه 
اصلی داعشــی ها در کرانه غربی رود فرات و مرزهای 

سوریه است.

بزرگ ترین تجمع نظامی 
ناتو در مرزهای روسیه

 داعشی ها در موصل 
تراشیدن ریش را آغاز کردند!

آســانژ در این باره می گویــد: هدف اصلی ایــن طرح در 
واقع آن بوده است که اقدام به شــایعه پراکنی های عمده 
ای کند که در اصــل همگــی دروغ بوده اند. شــایعاتی 
از این دســت که ایــران در پی تغییر مذهب ســنی های 
فقیر در منطقه اســت و بخشــی از این عمــل همکاری 
نزدیک با مصر و عربســتان برای پرورش دادن و اشــاعه 
این تصویر از ایران بوده اســت تــا اثر گــذاری ایران در 
 منطقه و توان این کشــور بــرای اثر گــذاری دولت ایران

 بر مردم خود را نیز کاهش دهد.
به گزارش »تابناک« ژولیان آسانژ این سخنان را در حالی 
بر زبان آورده است که اکنون برای بیش از 4 سال و از سال 
2013 به اجبار در سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده 
است و تیم بزرگی از پلیس لندن منتظر هستند تا او حتی 
یک قدم از ســفارت اکوادور بیرون بیاید تا وی را دستگیر 

کنند. 
اتهامی که دولت سوئد به وی زده است، اتهام آزار جنسی 

است که به واسطه آن خواهان اســترداد وی به این کشور 
و محاکمه وی است. اتهامی که آســانژ بارها تکذیب کرده 
و هدف از مطرح کردن آن را تحویــل دادن خود به دولت 
ایاالت متحده برای افشاگری علیه مقامات این کشور می 
داند؛ اما با این حــال این پناهندگی اجباری در ســفارت 
اکوادور مانع از آن نشــده است که آســانژ به فعالیت های 
افشــاگرانه خود علیه اقدامات پشــت پرده دولت ها ادامه 

ندهد.
 آخریــن افشــاگری وی در مصاحبه ای بــا خبرگزاری 
»راشــاتودی« صورت گرفتــه که در اصل دربــاره کتاب 
جدید وی The WikiLeaks Files است که ماه گذشته  

منتشر شد.
در حالــی کــه بســیاری آمریــکا و متحــدان وی در 
منطقه از جمله عربســتان ســعودی و ترکیه را مســئول 
مســتقیم بحــران به وجــود آمــده از ســال 2011 در 
ســوریه می دانند، اما بخشــی از این کتاب که به مسئله 

ســوریه اختصــاص دارد بیان مــی کند که مســتندات 
آرشــیو شــده در ویکی لیکــس، حاکی از آن اســت که 
طرح و نقشــه بی ثبات ســازی عمدی منطقه و ســوریه 
 حداقــل به 6 ســال قبــل از شــروع جنــگ در 2011 
باز می گردد. راشــاتودی گزارش داده اســت که در این 
بخش از کتاب یک ســند سری مربوط به ســفیر آمریکا 
»ویلیام روباک« در دمشــق وجود دارد کــه ظاهرا درباره 
طرحی برای سرنگون ســازی دولت بشــار اسد در سوریه 
است. ژولین آسانژ در این مصاحبه توضیحات بیشتری در 

مورد این ایمیل و جزییات آن داده است.
به گفتــه وی، این طرح شــامل اســتفاده از فاکتورهای 
متفاوتی بوده است تا در دولت سوریه – دولت بشار اسد – 
ایجاد توهم کرده و تا با هراس از این باب که شاید کودتایی 
 در کار باشــد اقدام به واکنش های خــارج از حد و اندازه

 کند.
 آســانژ ادامه می دهد: دولــت آمریکا در ایــن فکر بوده
  اســت تا با وادار کردن دولت اســد به واکنش نا مناسب
  در برابــر اســالم گرایان افراطی که وارد مرزهای کشــور
  وی می شــوند، دولــت ســوریه را ضعیــف و ناکارآمد

 جلوه دهد.
این ســند حتی موضوعــات و جزییــات بیشــتری را از 
 طرح آمریکا برای ایجاد یک نزاع فرقــه ای در خاورمیانه

 نشان می دهد. 
سند ویکی لیکس نشــان می دهد که این طرح در اصل از 
سوی رژیم اسراییل طراحی شده است و همچنین حاکی 
از آن اســت که دولت آمریکا قصد داشــته تا با عربستان، 
ترکیه، قطر و مصر برای سرنگون ســازی دولت بشار اسد 
و تضعیــف ایران و حــزب ا...در منطقه اســتفاده کند. به 
گفته آسانژ این سند به خوبی نشــان می دهد که چگونه 
بحران فعلی در ســوریه بازتاب دهنده اثــر گذاری ایاالت 
متحــده آمریــکا در منطقــه خاورمیانه و به ویــژه نحوه 
 استفاده از متحدان این کشــور برای فشار آوردن بر کشور 

سوریه است.
 به گفته وی، بخش مهمی از مسئله فعلی سوریه این است 
که این کشور توســط چند مورد از متحدان آمریکا احاطه 
شده است و عربســتان و قطر نیز اقدام به ارسال سالح به 
این کشور می کنند. آســانژ بیان می کند که این موضوع 
به خوبی نشــان می دهد که چگونه آمریکا از شبکه 100 
پایگاه نظامی و ســفارت خانه های خــود در منطقه برای 

منافع استعماری اش استفاده می برد.

این سند حتی 
موضوعات و 

جزییات بیشتری 
را از طرح آمریکا 

برای ایجاد یک 
نزاع فرقه ای در 

 خاورمیانه
 نشان می دهد

ژولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس در حالی که از درون ســفارت اکوادور در لندن – جایی که اکنون برای چند سال است که 
تبدیل به تبعیدگاه و زندان وی شده است – سخن می گفت، افشا کرد که آمریکا برای ایجاد یک نزاع فرقه ای در خاورمیانه در 

پی آن بوده است تا ایران را به عنوان یک تهدید حتی جدی تر از اسد نشان دهد. 

کافه سیاست

اخبار

 سفر رییس شورای 
ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان

باقرعزت بگووییچ رییس شــورای ریاســت جمهوری بوســنی 
و هرزگوین در ســفری یک روزه بــه اصفهان، مورد اســتقبال 
 رســمی اســتاندار اصفهان قرار گرفت و از آثار تاریخی این شهر 
)مســجد جامع،کلیســای وانک،باغ چهلســتون و میدان نقش 

جهان( دیدن کرد.

پارلمانواکنشخبردیدگاه

محمود بهمني رییس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد 
و نماینده مــردم طالقان و ســاوجبالغ در واکنش به 
اظهارات اخیر ســخنگو و دبیر شــورای نگهبان مبنی 
بر اســتمرار نظارت بــر نمایندگان در دوره 4 ســاله 
نمایندگی شــان گفت:اگر بخواهیم نهادي را به عنوان 
ناظر بر مجلس در نظــر بگیریم باید نهــاد دیگري را 
 براي نظارت نیز در نظر بگیریم که یک دور تسلســل 

ایجاد مي شود.
وي اظهار داشــت: باید یک جا این دور تسلسل قطع 
شود، معتقدم مجلس در رأس امور است و این در رأس 
امور بودن را باید بپذیریم ؛یعنــی همان جایی که این 

دور تسلسل قطع می شود.
وي تاکید کــرد: مجلس یک مجموعه اســت و 290 
نفر نماینده در آن هســتند. قطعا شایســته نیســت 
که ما 5 الي 10 نفــر را براي نظارت بــر این 290 نفر 
بگذاریم؛ چــرا که مجلــس عصاره ملت اســت و اگر 
این عصــاره اشــکالي دارد کــه باید نظارتــي بر آن 
 صورت گیرد،پس ما ایراد داریم کــه چنین افرادي را 

انتخاب  می کنیم.

محمد رضا عارف رییس موقت شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر کناره گیری 
وی از ریاســت موقت این شــورا، گفت: این اخبار اساسا 
»بی  ربط« است. »شــورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی 
اصالح طلبان« در آســتانه انتخابات مجلس دهم با حضور 
نماینــدگان احــزاب اصالح طلــب و برخــی چهره های 
غیرحزبی عضو این جناح سیاســی تشکیل شــد تا برای 
انتخابات مجلس و نحوه ورود اصالح طلبان به این انتخابات 
برنامه ریزی کند.با این حال به تازگی 7 حزب اصالح طلب 
ـ حــزب اعتماد  شــامل  مجمع نیروهای خط امام)ره(ـ 
ـ  ـ حــزب اراده ملت ایرانـ  ـ حزب مردم ســاالریـ  ملیـ 
ـ انجمن اسالمی  مجمع دانش آموختگان ایران اســالمیـ 
مهندسان ایران و حزب وحدت و همکاری ملی اعالم کردند 
که مأموریت شورای سیاست گذاری انتخاباتی را پایان یافته 
و  ادامه فعالیت این شورا را بالموضوع دانستند.محمد رضا 
عارف با اشــاره به بحث های صورت گرفته در شورای عالی 
سیاســت گذاری اصالح طلبان درباره انتخاب رییس دائم 
این شــورا، ادامه داد: تاکنون در شورا چنین  بحثی صورت 

نگرفته است.

رییس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد:

  شایسته نیست چند نفر
 بر 2۹۰نماینده نظارت کنند

محمد رضا عارف :

خبر کناره گیری  من از شورای 
اصالح طلبان بی ربط است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد: 

 تشکیل هیئت تفحص
ازصندوق ذخیره فرهنگیان

سخنگوی فراکسیون امید: 

دولت ترمیم کابینه 
را ادامه دهد

جبار کوچکی نژاد با اشاره به موافقت مجلس با تقاضای 
تحقیق و تفحــص از صندوق ذخیــره فرهنگیان اظهار 
داشــت: هیئت تحقیق و تفحص مجلــس از صندوق، 
روز یکشنبه )9 آبان( تشکیل می شــود.وی درباره مهم 
ترین گزینه های مطرح از میان نمایندگان برای حضور 
در این هیئــت، گفت: عــالوه بر بنده، آقایــان زاهدی، 
ادیانی راد، حســن نژاد و احمدی الشــکی تــا امروز از 
مطرح ترین گزینه ها برای حضور در این هیئت هستیم.

عضو کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: البته 
هیئــت تحقیق و تفحــص مجلس از صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان 10 الــی 15 عضو دارد که ایــن افراد فعال تا 
این مرحله برای عضویت شــناخته شده اند.وی تصریح 
کرد: به نظر می رســد در حدود 2 ماه و نیم کار تحقیق 
و تفحــص از صندوق ذخیره فرهنگیان تمام می شــود.

نمایندگان مجلس در پی مطرح شدن خبرهایی مبنی 
بر وجود مفاسد مالی در این صندوق، 25 مهرماه امسال، 
 تقاضای تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را 

تصویب کردند.

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای 
اسالمی در خصوص نظر فراکســیون امید درباره وزرای 
پیشنهادی از سوی دولت اظهار داشت: فراکسیون امید از 
شروع مجلس دهم منتظر تغییرات گسترده در دولت بود 
و سیاست اصلی فراکسیون حمایت از سیاست های دولت 
است.سخنگوی فراکسیون امید مجلس در پاسخ به سوالی 
مبنی بر عدم تغییر وزرایی کــه جزو بدنه اقتصادی دولت 
محسوب می شــوند و در اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند 
عنوان کرد: انتظار فراکسیون امید و مردم ایجاد تغییرات 
در دولت است، چون دولت کابینه اش را بر اساس چینش 
مجلس نهم انتخاب کرده اســت با تغییر 80 درصدی که 
در ترکیب مجلس دهم رخ داد، دســت دولت برای ایجاد 

تغییرات باز شده است.
پارســایی ادامه داد: همین اقدام دولت هم در راســتای 
مطالبات زیر مجموعه های مربوط به این وزارتخانه ها یک 
گام مثبتی است ولی انتظارات جامعه و فراکسیون برای 
تقویت دولت و اهداف و وعده هایی کــه به مردم داده این 

است که ترمیم کابینه را کامل کند.

 انتخابات الکترونیکی 
منتظر تایید شورای نگهبان

وزیر دفاع هم از نمایندگان
تذکر گرفت!

 رونمایی از کتاب تروریسم
 و فضای مجازی در خاورمیانه 

تجدید میثاق وابستگان نظامی 
ایران با آرمان های امام)ره( 

اسراییل، مهم ترین تهدید امروز 
جهان اسالم است

محمدحسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور درباره برگزاری انتخابات 
الکترونیک اظهار داشت: پیشــنهاد برگزاری انتخابات الکترونیک به 
شورای نگهبان ارائه شــده اســت. قائم مقام وزیر کشور گفت: پس 
از تایید نرم افزار و ســخت افزارها، 30 درصــد از انتخابات به صورت 

الکترونیکی برگزار خواهد شد.

 در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی تذکرات 
کتبی نمایندگان به مسئوالن اجرایی کشور قرائت شد.بر این اساس، 
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شــاهین شهر در تذکری به 
وزیر نفت از عدم تبدیل وضعیت ایثارگــران این وزارتخانه انتقاد کرد.

عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد نیز به همراه 70 نماینده دیگر 
در تذکری به وزیر دفاع خواســتار ارائه توضیحــات در خصوص علت 
عدم اجرای قانون در مورد تســری مواد 79 و 82 قانون اســتخدامی 
نیروی انتظامی به کارکنان ارتش و ســپاه در مورد احتســاب ارشد 
تحصیلی در نیروهای مســلح شــدند.عالوه بر این، علیم یارمحمدی 
نماینــده زاهدان، علی کــرد نماینده خــاش در تذکــری به رییس 
جمهور از عــدم توازن برخی اســتانداردهای آمــوزش و پرورش در 
استان سیستان و بلوچستان با سایر اســتان های کشور انتقاد کردند. 
همچنین خواســتار ارائه توضیح در مورد علت بروکراسی ناکارآمد در 
آموزش و پرورش و تبدیل محیط فرهنگی ایــن وزارتخانه به محیط 

سیاسی و عزل و نصب های سیاسی و قومی شدند.

مراسم رونمایی از کتاب »تروریســم و فضای مجازی در خاورمیانه« 
نوشته عباس عراقچی صبح پنجشــنبه در اداره کل ارشاد البرز برگزار 
شد.این کتاب توسط سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و با 
کمک محمدرضا دهشیری و شاهین جوزانی کهن تهیه شده است.یک 

ناشر البرزی کار تهیه و نشر  این کتاب را بر عهده گرفته است.
در مراسم رونمایی از کتاب »تروریسم و فضای مجازی در خاورمیانه« 
عالوه بر محمدجــواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شــورای 
اسالمی و ســید موســی حسینی کاشــانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی جمعی از هنرمندان، نویســندگان و اهالــی فرهنگ و هنر 
حضور داشــتند.همچنین در این مراسم از ســوی بنیاد البرزشناسی، 
ســیدعباس عراقچی بعد از دکتر کردوانی دومین شــهروند افتخاری 
البرز شــد. درخت » اورس« به عنوان نماد گیاهی استان البرز هم از 

سوی بنیاد البرزشناسی به معاون وزیر امور خارجه تقدیم شد.

 همزمان بــا برگزاری اولین همایش مشــترک وابســتگان نظامی، 
دفاعی و انتظامی جمهوری اســالمی ایــران و در آغازین روز از این 
همایش، 85 نفر از وابســتگان نظامی جمهوری اسالمی ایران که در 
بیش از 50 کشــور جهان به انجام مأموریت می پردازند، با حضور و 
نثار گل به مرقد مطهر حضرت امام خمینی )ره( با آرمان های ایشان 

تجدید میثاق کردند.
اولین همایش مشــترک وابســتگان نظامــی، دفاعــی و انتظامی 
جمهوری اســالمی ایــران از امروز به مدت ســه روز بــه میزبانی 
 ارتش در مرکز همایش های کوثر ســازمان عقیدتی سیاســی آجا 

برگزار می شود.

آیت ا...حســین نوری همدانی از مراجع تقلید با اشــاره به نقش 
تعیین کننده ولی امر در ایجاد انســجام و وحدت کلمه در جامعه 
گفت: در نظام والیی شکل گیری دو قطبی و دو گانگی بی معنی 
بوده و مصداق کفران نعمت اســت.آیت ا... حسین نوری همدانی 
دردیدار دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشور، انقالب اسالمی را 
هدیه ای الهی بر شمرد و افزود: ایستادگی در برابر نفوذ و تحمیل 
بیگانگان، توجه به قدرت مردم و ظرفیت هــای داخلی و احیای 
فرهنگ جهاد و شــهادت مهم ترین اصول تضمین کننده حفظ 
و تداوم انقالب اســالمی اســت.آیت ا... نوری همدانی همچنین 
مهم ترین تهدید امــروز جهان اســالم را رژیم اشــغالگر قدس 
عنوان کرد و یکی از شــاخصه های انقالبی بــودن را مخالفت و 
تداوم مبارزه همه جانبه با ســلطه گری و ظلم این رژیم دانست.

دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشــور نیز در ایــن دیدار ضمن 
ارایه گزارشی از آخرین وضعیت کشــور در ابعاد امنیتی، دفاعی، 
اجتماعی و اقتصادی اظهار داشت: در سایه امنیت کم نظیری که 
با برنامه ریزی و تالش موثر دستگاه های ذی ربط در کشور حاکم 

است، زمینه توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف فراهم می باشد.

حجت االسالم حســن نوروزی سخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس با  اشاره به اظهارات هاشمی رفسنجانی مبنی بر پذیرش درخواست 
اعاده دادرسی مهدی هاشــمی، اظهار داشــت: اصوال زمانی که کسی در 
دادگاه متهم شناخته شده و در دادگاه بدوی محکوم می شود، باید تحمل 
کیفر کند. وی افزود: مگر اینکه فرد بخواهد درخواســت اعمال ماده 477 
بدهد آن زمان رییــس دادگاه  هم عرض دیگری مجددا فــرد را محاکمه 
کند و یا شخص براساس درخواســت رییس قوه قضاییه مورد عفو رهبری 
قرار گیرد. نوروزی با بیان اینکه نمی دانم آقای هاشــمی برچه اساسی این 
 گفته را اعالم کرده، در پاسخ به این ســوال که آیا اعمال فشار و آقازادگی

 مهدی هاشــمی می تواند تغییری در روند محکومیت وی داشــته باشد؟ 
خاطرنشــان کرد: خیر درحال حاضر رحیمی معــاون اول رییس جمهور 
 سابق در زندان تحمل کیفر می کند و هیچ گونه فشــاری نیز نمی تواند به

 قوه قضاییه وارد شود.

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی از مداحان درخواست کرد، مراقب 
سخنان خویش باشند، سخنی برخالف موازین نگویند هرچند 

در شور عزاداری باشد و بهانه به دست دشمنان ندهند و کاری 
که خدای ناکرده سبب اختالف در میان عالقه مندان حسینی 

می شود، انجام ندهند.
 این مرجع تقلید در واکنش به ایــن موضوع که چندی پیش 
یکی از مداحان، در هنگامی که شور مداحی گرفته، گفته است: 
اگر شــب اول قبر از تو ســوال کنند پروردگارت کیست؟ بگو: 

 علی و اگر راجع به قبله و مکه و دین و امثال آن ســوال کنند
  بگو: حســین، بیان داشــتند: شــک نیســت کــه مداحان
  محتــرم از اینگونه تعبیــرات باید جــدا پرهیــز کنند، که

  تعبیراتی زننده اســت. به عالوه، بهانه به دســت دشــمنان 
 اســالم مخصوصا وهابیــون که کارشــان ایجــاد اختالف و

 خونریزی است می دهد.

 »ریچارد دالتون« ســفیر پیشین انگلســتان در ایران تاکید کرد که در 
جوالی 2015 میان ایران و شش قدرت جهانی توافقی به دست آمد که 
در صورت تداوم رشد آهســته فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری 

غربی در ایران ،برجام با تهدید جدی مواجه خواهد بود.
وی تصریح کــرد بندهایی در برجام وجود دارد کــه جامعه بین الملل را 
ملزم می کند دسترسی ایران به سیستم اقتصادی جهانی را تسهیل کند 
و اگر قدرت های غربی نتوانند اقدام موثری در این جهت تا پایان ســال 
جاری میالدی انجام دهند، »برای آمریکا و شــرکایش ادعای پایبندی 
به برجام و عدم نقض آن غیرممکن خواهد شد.« سفیر سابق انگلیس در 
ایران همچنین به دولت های غربی هشدار داد در صورتی که اقدامی برای 
 بهبود وضعیت اقتصادی ایران در راســتای توافق هسته ای انجام نگیرد، 
 »حســن روحانــی« احتمــاال در انتخابات ســال 1396 شکســت 

خواهد خورد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

مهدی هاشمی باید 
تحمل کیفر کند

سفیر پیشین انگلستان در تهران:

 غربی ها نباید برجام را 
نقض کنند

ژولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس:

طرح آمریکا برای تضعیف ایران

آیت ا...مکارم: 

مداحان، بهانه دست دشمنان ندهند
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
استقبال ازنخستین نمايشگاه خودروهای کالسیک اصفهان

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: راه آهن برقی و دو خطه با سرعت 
باال برای خط اهواز به اصفهان توسط دولت مصوب شده و در ردیف 
بودجه هم قرار گرفته است. محسن پورسیدآقایی در حاشیه افتتاح 
ایستگاه راه آهن ماهشهر، اظهار کرد: خوزستان بر گردن همه کشور 
حق ویژه ای دارد و هرچقدر برای آن کار کنیم باز هم کم است. باید 
به مردم خوزســتان بیش از پیش خدمت کنیم. وی افزود: پروژه دو 
خطه شدن اهوازـ  بندر امام)ره( و ایستگاه راه آهن ماهشهر را افتتاح 
کردیم. پروژه دو خطه کردن اهوازـ  اندیمشک نیز در دستور کار قرار 
دارد و خط ریلی اهوازـ  خرمشــهر را نیز مورد بازسازی قرار دادیم. 
پورســید آقایی تصریح کرد: خط ریلی بندر امام)ره( به خرمشهر و 
از آنجا به عراق را نیز شروع خواهیم کرد و اتصال ریلی اهواز به مرکز 
کشور )اصفهان( را هم داریم که یکی از پروژه های بزرگ کشور است  
که زمان بر خواهد بــود. وی افزود: با این پــروژه بزرگ می خواهیم 
خوزستان را به عنوان یک استان نمونه در توسعه حمل و نقل ریلی 
داشته باشــیم و انجام مطالعات برای اتصال ماهشــهر به بهبهان و 

رامهرمز را نیز در دست اقدام داریم.  

احداث راه آهن برقی اهواز - اصفهان 
رديف بودجه گرفت

رییس کمیســیون کشــاورزی، آب و محیط زیســت اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: کشور در حوزه کشــاورزی و منابع طبیعی در شرایط 

ناپایدار و بحرانی  قرار گرفته است.
حمیدرضا قلمکاری اظهار داشــت: طی سال های گذشته تاالب های 
کشور یکی پس از دیگری خشــکیده اند و یا در حال نابودی هستند، 
منابع آب زیر زمینی رو به نابودی اســت و 1200 کیلومتر کف شکنی 
چاه ها هر ســال، در تعقیــب آب زیرزمینی در حال نابــودی، فاجعه 
 فرونشست سراســری دشــت ها یا زلزله خاموش را گریبانگیر کشور 
کرده اســت.وی تصریح کرد: در شرایط توســعه ناپایدار و ناپایداری 
وضعیت توسعه کنونی، سند تفصیلی برنامه ششم در بخش کشاورزی 
و منابع طبیعی به جای تداوم روندهای جاری باید رویکرد جلوگیری 

از رویه های بحران ساز را در پیش بگیرد.

نخستین نمایشگاه خودروهای کالســیک اصفهان با استقبال قابل 
توجهی از ســوی مردم و عالقه منــدان به ایــن خودروها در محل 

نمایشگاه های استان اصفهان آغاز به کار کرد.
در ایــن نمایشــگاه 90 مــدل خــودروی کالســیک و 20 مدل 
موتورســیکلت متعلق به دهه های 1940 تــا 1970 به نمایش در 
می آید.مراســم افتتاحیه این نمایشــگاه با حضور مسئوالن هیئت 
اتومبیلرانی اســتان اصفهان و مســئوالن اداره کل ورزش و جوانان 

استان اصفهان عصر پنجشنبه برگزار شد.
نخســتین نمایشــگاه تخصصی خودروهــا و موتورســیکلت های 
کالسیک از تاریخ 5 آبان آغاز شده و تا 8 آبان ماه)امروز( در ساعات 
15 تــا 21 در محل برگزاری نمایشــگاه های اصفهــان در کنار پل 

تاریخی شهرستان برگزار می شود.

کشاورزی و منابع طبیعی 
کشور در شرايط ناپايدار 

و بحرانی است

استقبال ازنخستین 
نمايشگاه خودروهای 

کالسیک اصفهان 

رییــس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگــی اصفهان از 
افزایش 10 تا 15 درصــدی قیمت برخــی از کاالها در 
اصفهان خبر داد و گفت: کاالهای داخلی از جمله یخچال 
و اجــاق گاز در ماه های گذشــته با افزایــش 10 تا 15 

درصدی قیمت مواجه شده است.
اکبر زادمهر با اشاره به افزایش قیمت لوازم خانگی در این 
استان اظهار داشــت: در حال حاضر در بعضی از تولیدات 
داخلی کشور شاهد افزایش قیمت هستیم و این افزایش 

شامل حال همه کاالها نیست.
وی از افزایش 10 تا 15 درصــدی قیمت برخی از کاالها 
در کشور و به تبع آن در اســتان اصفهان خبر داد و افزود: 
افزایش 10 تــا 15 درصدی در کاالهایــی از جمله اجاق 
گاز و یخچال تولید داخل کشور طی ماه های گذشته رخ 

داده است.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان درباره 
دالیل این افزایــش قیمت ها تصریح کــرد: ما هیچ گونه 
اطالعی از علت افزایــش قیمت این کاالهــا نداریم زیرا 
تولیدکنندگان می گوینــد برای این افزایــش قیمت با 

حمایت از مصرف کننده هماهنگ هستیم.

وی با بیان اینکــه اتحادیه از محل ایــن توافق اطالعی 
ندارد، گفــت: اتحادیه از محل این توافقات در راســتای 
 افزایش قیمت کاال هیــچ اطالعی ندارد و اگر هم مجوزی

 داشته باشــند، به ما نشــان نمی دهند، بلکه تنها اعالم 
می کنند که قیمت برخی از کاالها افزایش یافت.

زادمهر با بیان اینکه اتحادیه در راســتای افزایش قیمت 
دستورالعمل و اختیاری ندارد گفت: به هر حال، افزایش 
قیمت از مرکز شــکل می گیرد و اصفهــان در این زمینه 
یک توزیع کننده به شــمار مــی رود، بنابراین نســبت 
 به مرکز که ســبب افزایش قیمت اســت دسترســی و

اختیاری ندارد.
وی با اشــاره به وام 10 میلیــون تومانی خریــد کاال و 
وضعیت آن در اصفهــان تصریح کــرد: وام 10 میلیون 
تومانی در اختیار مصرف کننده قرار گرفت اما به ســبب 
 اینکه مشــروط بــه خرید نــوع کاالی مشــخص بود و 
مصرف کننده تمایلی  به آن جنس و برند نداشت، با عدم 
استقبال از سوی مصرف کننده روبه رو شد که  البته قرار 
است این وام به میزان 50 میلیون تومان افزایش یابد ولی 

هنوز خبری از این موضوع نیست.

ريیس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان:

افزايش ۱۵ درصدی قیمت برخی کاالهای داخلی در اصفهان

لوازم خانگی

اخبار

بزرگ ترين صادرکننده جوجه به ايران آمد

فروش اقساطی جک S5 دنده ای ويژه آبان

اخبار اختالس ها نبايد پنهان شود

پاکستان بزرگ ترين واردکننده کنجد به ايران

معاون وزیــر صنعت گفت: 
در پانزدهمین نمایشــگاه 
بیــن المللــی دام و طیور 
بســیاری از شــرکت های 
صاحب نام و نشــان حضور 
دارند که به عنــوان نمونه 
یکــی از برندهــای حاضر 
بزرگ تریــن بــازار جوجه 
دنیــا را در اختیــار خــود 
 دارد.  مســعود پزشــکیان 
اظهار کرد: در ســال های 
گذشته شاهد آن بودیم که 

انواع مواد غذایی و محصوالت کشاورزی از خارج  ازکشور وارد می شد 
 که بعد از برجام دیده می شــود تولیدکنندگان ما جــان دوباره ای 
گرفته اند و حضور پررنگی در بازارهای داخلی دارند.وی افزود: همین 
که توانســته ایم  خود را  از وارد کننده به صادر کننده تبدیل کنیم، 

دستاورد بسیار بزرگی است .

شــرایط  موتور  کرمــان 
اقســاطی جک  فــروش 
S5 دنــده ای ویــژه آبان 
ماه را اعالم کــرد. قیمت 
خــودرو  ایــن  قطعــی 
819/000/000 ریــــال 
است که با اقساط 12 و 24 
ماهه به متقاضیان عرضه 
پیــش  می گردد.مبلــغ 
 409/500/000 پرداخت 
مبلــغ  و  اســت  ریــال 
اعالم شــده  تســهیالت 
ریال  نیز409/500/000 

می باشــد. زمان تحویل خودروها اردیبهشت 96 و تاریخ پرداخت 
اولین قسط یک ماه پس از تحویل آنهاست.

و  االســــالم  حجــــت 
المســلمین منتظری در 
گفت وگوی ویــژه خبری 
اظهار کــرد: در دو بانک 
ملی و ملــت جمعا حدود 
1200 میلیــارد تومــان 
اختالس شده و پول ها از 
بین رفته است. در پرونده 
فعلی یکــی از بدهکاران 
اصلی بانکی، فراری است 
کــه از طریق دادســتان 
تهران تحت تعقیب است 
و 5 نفر از عوامل اصلی نیز 

بازداشت هســتند. از این مقدار پول در بانک ملی 800 میلیارد 
که ۳00 میلیارد برگشــته و بانک ملت ۳00 میلیارد که جمعا از 
این 120 میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و 
توقیف شــده و اگر نظارت بانک ها تقویت شود جلوی بسیاری از 
مســائل را می گیرد. در رابطه با اختالس اگر موردی که قطعی و 

جزو حقوق عمومی باشد حتما باید اعالم شود .

براســاس آمــار گمرک در 
شش ماهه نخست سال 95، 
بیش از ۳1 هزار تن کنجد 
وارد کشور شــد که در این 
میان پاکســتان بیشترین 
میزان واردات را به کشــور 
داشته است و طبق آن 4۳ 
میلیون و 448 هزار و 54۳ 
دالر، ارز از کشــور خــارج 

شده است.   
الزم به ذکر است که ارزش 
ریالی این میــزان واردات، 
بیش از 1۳۳ میلیارد تومان 

در آمار گمرک به ثبت رسیده است. 
پاکســتان حدود 50 درصد از ســهم صادرات کنجد را  بــه ایران بر 
 داشته که براســاس آن 19 میلیون دالر درآمد ارزی برای این کشور 

داشته است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره 
به اینکــه اغلب واحدهای صنفــی متخلف در زمینه 
قاچاق فاقد پروانه هســتند، گفت: از ابتدای مهر ماه 
تاکنون، حدود ۳0 هزار و 565 بازرســی در اصفهان 
انجام شــد و بر اســاس آن 489 فقره پرونده نیز به 

تعزیرات حکومتی ارسال کردیم.
جــواد محمدی فشــارکی بــا اشــاره بــه اینکه از 
ابتدای امســال تا ســوم آبــان بیــش از 2۳5 هزار 
بازرســی از واحدهــای صنفــی انجام شــد و بالغ 
بر ۳121 فقــره پرونده بــرای تعزیــرات حکومتی 
ارسال شــده اســت، گفت: بیشــتر کشــفیات ما 
در انبارها و مراکــز دپوی باربری ها بــود و حتی در 
 واحدهــای صنفی نیــز کاالهای قاچاق مشــاهده

شده است.
به گفته مدیــر بازرســی و نظارت اصناف اســتان 
اصفهان، در حال حاصر با اصنافی که کاالهای قاچاق 
دارند به شــدت برخورد می شــود و اجناس قاچاق 
ضبط و به ســازمان اموال تملیکی تحویل داده می 
شــود و به محض صدور حکم، ایــن کاالها با حضور 
اعضای کمیســیون مبــارزه با قاچاق اســتان، امحا 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای طرح مبارزه با کاالهای 
قاچاق از مهر مــاه تاکنون، حــدود ۳0 هزار و 565 
بازرسی در اصفهان انجام شده اســت، افزود: براین 
اســاس 489 فقره پرونده نیز به تعزیرات حکومتی 

ارسال کردیم.
محمدی فشــارکی تصریح کرد: اغلــب واحدهای 
صنفی متخلف در زمینه قاچاق فاقد پروانه هســتند 
و بیشترین پرونده تخلفات مربوط به صنف پوشاک، 
تلفن همــراه، لــوازم خانگی، تجهیزات پزشــکی و 

آرایشی و بهداشتی بوده است.
وی با بیان اینکه اجناس قاچاق ضبط شده فاقد برگه 
سبز و یا برگه الکترونیک بودند، افزود: اگر در واحدی 
کاالیی ظن به قاچاق داشت با ارائه برگه الکترونیک 
به ما و اســتعالم از گمرک، در صورت پاسخ مثبت، 

کاال آزاد می شود.
مدیر بازرســی و نظــارت اصناف اســتان اصفهان 
در پایــان، تاکیدکــرد: اجــرای طــرح مبــارزه با 
قاچــاق دیگــر محــدوده زمانــی خاصی نــدارد 
 و تا زمــان ریشــه کن شــدن قاچــاق در کشــور

ادامه می یابد.

مدير بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به 
اجرای طرح مبارزه با قاچاق :

تا ريشه کن شدن قاچاق، ادامه می دهیم

خبر

 به گــزارش خبرگــزاری فــارس از اصفهــان، بحــران در 
زاینــده رود در طــی ماه های اخیر بــه اوج خود رســیده و 
با وجود خشــکی 6 ماهه رودخانــه هنوز خبــری از جاری 
شدن آب در بســتر تشنه آن نیســت. بحرانی که در ماه های 
 اخیر ابعاد آن گســترش یافته و به پشــت ســد زاینده رود

 رسیده است و به گفته استاندار اصفهان حجم آب پشت سد 
چادگان در حال حاضر در منطقه بحرانی قرار گرفته و نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل 50 درصد کاهش را نشان می دهد. 
بروز بحران در حوضه آبریز زاینده رود با توجه به مشــکالت 
افزایش تبخیر، حجم مصرف و کاهــش بارش ها اتفاقی قابل 
پیش بینی بود اما بررســی برخی آمارها نشان می دهد سایر 
عوامل نیز در وقوع این بحران دخیل هســتند و اگر مصوبه 9 
ماده ای شورای عالی آب اجرا می شد شــاهد چنین اتفاقاتی 
در اســتان های حوضه آبریز زاینده رود نبودیم. از دیگر سو با 
خشکی زاینده رود برخی ادعاها پیرامون الگوی مصرف آب در 
اصفهان و استفاده صنایع از آب مطرح شد که بررسی آمارهای 
موجود نشان می دهد موضوعات مطرح شده فاصله زیادی تا 

واقعیت دارند.
روند عادی بارش ها در سر شاخه زاينده رود

بررســی آمارهــای وزارت نیــرو و ســازمان آب منطقه ای 
نشــان می دهد در ســر شــاخه زاینده رود، 8 درصد از آب 
 زاگرس به حوضه زاینده رود و ما بقــی به حوضه آبریز کارون 

ریخته می شــود و این حجم از آب، ســرانه 550 متر مکعبی 
برای مردم ســاکن در حوضه آبریز زاینده رود و سرانه باالی 
هزار متر مکعبی برای مردم ســاکن در حوضه آبریز کارون را 
به ارمغان آورده است. از دیگر ســو، در سال  94 در سرشاخه 
زاینــده رود در کوهرنگ هــزار و 600 میلی متــر بارندگی 
صورت گرفته که نســبت به میانگین بلند مدت این منطقه 
17 درصد افزایش را نشــان می دهد و این در حالی است که 
در همین مدت بســتر رودخانــه در اســتان اصفهان کامال 
خشــک بوده و ورود ســد چادگان نیز با افــت 50 درصدی 
مواجه شــده اســت. در چنین وضعیتی ســوال اینجاست 
چرا در رودخانه ای کــه هیچ گاه در طول تاریــخ به رودخانه 
فصلی تبدیل نشــده و وضعیت بارندگی در سرچشــمه های 
 آن نیز باالتر از میانگین بلند مدت اســت باید شــاهد فاجعه 

زیست محیطی و خشکی بستر باشیم؟
ادامه معضل بارگذاری های جديد

بر اســاس مصوبه ســیزدهمین جلســه شــورای عالی آب 
کشــور مقرر شــد هیچ گونه بارگذاری جدیدی روی حوضه 
آبریــز زاینده رود صــورت نگیــرد و مدیریت مصــرف این 
حوضه به صــورت منطقــه ای و با دیدی غیر اســتانی انجام 
شــود. اما وضعیــت فعلی رودخانــه و بررســی های صورت 
گرفتــه از ســوی کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی استان نشــان می دهد همچنان 

بارگذاری های غیرقانونی در باال دســت ادامه داشــته و عدم 
حــذف بارگذاری های غیرمجــاز قبلی موجــب کاهش آب 
 ورودی به ســد، خشــکی زاینده رود و متعاقبا محروم ماندن 

حقابه داران از حقوق شرعی و قانونی خود شده است.
طرح ادعا علیه مصرف آب صنايع

یکی از ادعاهای مطرح شــده در مورد کاهش آب و خشــکی 
زاینده رود به صنعتی بودن استان اصفهان و وجود شرکت های 
بزرگ فوالدســاز نظیر فــوالد مبارکه اشــاره دارد اما آمارها 
برداشت های دیگری به همراه دارند. در حال حاضر در کشور 
92 درصد از مصارف آب به کشــاورزی، 6 درصد شــرب و 2 
درصد به صنعت اختصاص دارد و بــه گفته مدیرعامل فوالد 
مبارکه تنها 1/5 درصــد از آب زاینــده رود در فوالد مبارکه 
مصرف می شــود که حجم آن برابر با 25 الی 29 میلیون متر 
مکعب در سال است. به گفته بهرام ســبحانی، فوالد مبارکه 
از ســال 1۳72 به بعد بالغ بر 67 درصد مصرف آب خود را  به 
ازای هر تن تولید کاهش داده است و همچنین با تفاهمی که 
صورت گرفته، قرار شــد شــبکه فاضالب مبارکه و شهرهای 
اطراف توســط فوالد جمع آوری و در فوالد مبارکه اســتفاده 
شــود، این میزان 450 لیتر بر ثانیه خواهد بود. از دیگر ســو 
رسول زرگرپور معتقد است، بر اساس مصوبه 9 ماده ای شورای 
عالی آب و عالوه بر ممنوعیت بارگذاری هــای جدید، فوالد 
مبارکه متعهد شده تا سه ســال آینده نیاز خود به آب جدید 

را به صفر رسانده و تماما متکی به سیستم تصفیه پساب شود.
عواقب جبران ناپذير خشکی زاينده رود

خشــکی زاینده رود به دلیل وجود عواقب زیســت محیطی 
فراوانی که به همراه دارد باید به صورت ملی در قالب ســتاد 
بحران پیگیری شــود. بحرانی که مشکالت زیست محیطی 
نظیر ریزگردهای فلزات ســنگین، فرونشســت دشــت ها، 
مهاجرت های میلیونی و نوســانات شــدید اقتصــادی را به 
همــراه خواهد داشــت و همان گونه که بررســی ها نشــان 
می دهد بــا رعایت مصوبات شــورای عالــی آب، ممنوعیت 
بارگذاری های جدید، احیای نظام حقوقی تاریخی، تســریع 
پروژه های آب رســانی و ممنوعیت اضافه برداشــت در باال 
دســت می توان این بحران را رفع کرد. عالوه بر این، راه حل 
خروج از بحران کنونی رجوع به مســتندات آماری قابل اتکا 
و پرهیــز از پرداختن به ادعاهای بی اســاس و غیر مســتند 
 اســت و به طور قطــع در این بیــن نقش رســانه ها، نقش 
پر رنگی است تا فارغ از جنجال های سیاسی و اختالف افکنانه، 
پیگیر مطالبات به حق مردم، احیای حیات زاینده رود از سراب 
تا پایاب و رفع دغدغه مردم ســاکن در استان های درگیر این 

معضل باشند.

سهم صنايع از خشکی زاينده رود چقدر است؟

زنده رود، قربانی مدیریت و نظارت ضعیف نهادهای متولی

 خشکی 
زاينده رود به 

دلیل وجود عواقب 
زيست محیطی 

فراوانی که به همراه 
دارد بايد به صورت 
ملی در قالب ستاد 

بحران پیگیری شود

 در سال  94 در سرشاخه زاينده رود هزار و 600 میلی متر بارندگی صورت گرفته که نسبت به میانگین بلند 
مدت اين منطقه، ۱7 درصد افزايش را نشــان می دهد و در همین مدت زاينده رود در اصفهان کامال خشک 

بوده و ورودی سد نیز ۵0 درصد کاهش يافته است.

بازار

قیمت انواع کارتريج پرينتر جوهرافشان / رنگی

Canon 425 MC/YK/BK - کانن

12،000
تومان

57،000
تومان

HP 78 Tri-color - اچ پی

40،000
تومان

103،000
تومان

HP 933 color - اچ پی

49،000
تومان

88،000
تومان

HP 920XL-C/M/Y/K - اچ پی

25،000
تومان

115،000
تومان
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

اگر زياد جوش می زنید شیر گیاهی بخوريد
دکتر ابوالفضل کســایی، رییس بخش پالســتیک و ترمیمی بیمارستان 
فارابی، عنوان کرد: دیابت و چاقی از عوامل مســتعد کننده بروز گل مژه و 
شاالزیون اســت. در حقیقت، غده ای بنام »میبومین« در جدار پلک وجود 
دارد که مسئول ترشح چربی اســت که این امر باعث می شود اشک چشم 
با تاخیر تبخیر شود و چشم دچار خشکی نشود. اما چاقی، دیابت و افزایش 
کلســترول موجب افزایش میزان ترشــح چربی و افزایــش فعالیت غده 
میبومین می شود. در نتیجه میزان چربی بیشــتری در پلک ترشح شده و 
دهانه بین مژه ها بسته می شود و چربی در بین الیه های پلک تجمع می یابد 
و موجب بروز گل مژه و شاالزیون می شود؛ بنابراین افرادی که دچار چاقی،  
دیابت، افزایش کلســترول، قند خون و چربی هستند باید به گل مژه توجه 
زیادی داشته باشند و اگر بیش از حد معمول به گل مژه مبتال شدند، برای 
بررسی بیشــتر به متخصص غدد مراجعه کنند. زیرا ممکن است به دیابت 
پیشرفته مبتال شده باشــند. چون دیابت و چاقی، به عنوان عوامل مستعد 
کننده بروز گل مژه و شاالزیون مطرح هستند.کسایی در پایان اظهار داشت 
که مصرف زیاد شیرینی جات و شــکالت نیز موجب تجمع گلوکز به شکل 
چربی در بدن می شــود که این مســئله نیز می تواند موجب افزایش ترشح 
چربی و فعالیت غده میبومین شــود و فرد را در معــرض ابتال به گل مژه یا 

شاالزیون قرار دهد.

 طبق یک مطالعه جدید، زلزله، سیل و سایر بالیای طبیعی موجب افزایش 
ریسک زوال عقل در افراد سالمندی می شود که مجبور به ترک خانه شان 
هستند. به گفته محققان دانشگاه هاروارد آمریکا، بعد از وقوع بالیای طبیعی 
بروز زوال شــناختی یا دمانس موضوع مهمی اســت.هیروکی هیکیچی، 
سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »اسکان افراد در پناهگاه های 
موقت بعد از وقوع یک حادثه طبیعی تاثیر غیرعمدی بر افراد دارد؛ چراکه نه 
تنها آنها را از خانه هایشان بلکه از همسایگان شان نیز جدا می کند و هر دو 
این مسائل موجب تسریع در روند زوال فکری در بین افراد سالمند مستعد 
می شــود.« محققان در این مطالعه حدود ۳۶۰۰ فرد زنده مانده از زلزله و 
سونامی سال ۲۰۱۱ ژاپن را مورد بررسی قرار دادند. تمامی افراد ۶۵ سال به 
باال بودند. نرخ بروز دمانس یا زوال عقل در این گروه 4/۱ درصد قبل از وقوع 
حادثه و ۱۱/۵درصد ۲ سال و نیم بعد از وقوع سونامی بود.محققان دریافتند 
افرادی که مجبور به ترک خانه های تخریب شــده خود شده بودند و دیگر 
با همسایه ها در تماس نبودند در مقایســه با افرادی که در خانه های خود 
مانده بودند، بیشتر در معرض ابتال به دمانس قرار داشتند.به گفته محققان، 
از دست دادن اقوام و دوســتان ظاهرا تاثیری بر توانایی های فکری و روانی 

نداشته است.

 نتایج مطالعات نشــان می دهد کاهش مدت زمان خواب موجب تغییر در 
فراوانی گونه های باکتری روده می شــود که با ســالمت متابولیکی انسان 
ارتباط دارند. تغییر در ترکیب و تنوع میکروب هــای روده با بیماری هایی 
نظیر چاقی و دیابت نوع۲ در انسان مرتبط است. این بیماری ها با بی خوابی 
مزمن نیز ارتباط دارند. محققان دانشگاه اوپســاالی سوئد مطالعه خود را 
روی ۹ شــرکت کننده ســالم مرد با وزن عــادی انجام دادند تــا دریابند 
محدودکردن خواب به حدود 4 ســاعت در شــب بــرای دو روز متوالی در 
مقایســه با مدت زمان خواب عادی )درحدود ۸ ســاعت( موجب تغییر در 

میکروب های روده در انسان ها می شود یا نه.
به گفته محققان مطالعات نشــان داد محدود کردن مــدت زمان خواب با 
پیامدهای منفی برای سالمت از جمله تغییر در میکروب های روده همراه 
است؛ اما همچنان مطالعات طوالنی ترو وســیع تری برای اثبات دقیق این 
موضوع نیاز است. محققان همچنین دریافتند شرکت کنندگان این مطالعه 
بالغ بر ۲۰ درصد کمتر نسبت به تاثیرات هورمون انسولین در پی کم خوابی 
حساس بودند. انسولین هورمون پانکراسی موردنیاز برای پایین نگه داشتن 

سطح گلوکز خون است.

 به گفته کارشناســان تغذیه، افزودن تخم مرغ کامل به ســاالد سبزیجات 
موجب افزایش میزان جذب ویتامین E از ســبزیجات می شــود. به گفته 
محققان، ویتامین E دومین ماده مغذی کم مصــرف در رژیم غذایی بوده 
و کمبود آن مشکل ســاز اســت؛ چراکه این ماده مغذی محلول در چربی 
دارای خواص آنتی اکسیدان و ضدالتهابی است. واین کمپل، سرپرست تیم 
تحقیق از دانشــگاه پردو آمریکا، در این باره می گوید: »مصرف کنندگان 
می توانند با افزودن تخم مرغ به ساالد سبزیجات رنگارنگ خود، رژیم غذایی 
خود را به آسانی بهبود بخشند.« وی در ادامه عنوان می کند: »ما دریافتیم 
جذب ویتامین E در صورت افزودن سه تخم مرغ کامل به ساالد سبزیجات، 
4 تا ۷ برابر بیشتر می شــود. این مطالعه بسیار جدید اســت؛ چراکه ما به 
جای اندازه گیری جذب ویتامین E از مکمل هــا، آن را روی مواد خوراکی 
واقعی اندازه گیری کردیــم.« ویتامین E که همراه بــا چربی های رژیمی 
جذب می شــود غالبا در روغن ها، دانه ها و مغزیجــات آجیلی وجود دارد. 
تخم مرغ غنی از اسیدآمینه های ضروری، اســیدهای چرب اشباع نشده و 

ویتامین های B و حاوی مقدار کمی هم ویتامین E است.

 طبق نتایج یــک مطالعه جدید، مصرف تنباکوی بــی دود موجب افزایش 
ریســک مرگ در بیماران مبتال به سرطان پروســتات می شود. محققان 
دانشگاه هاروارد آمریکا دریافته اند مردان مبتال به سرطان پروستات که از 
تنباکوی بی دود استفاده می کنند در معرض افزایش مرگ زودهنگام قرار 
دارند.تیم تحقیق، داده های چکاپ ســالمت هزاران مرد را در ســوئد بین 
سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۲ بررسی کردند. پژوهشگران دریافتند در مقایسه 
 با مردانی که اصال تنباکو مصرف نکرده بودنــد، افراد مصرف کننده تنباکو

 ۲4 درصد بیشــتر در معرض ریسک مرگ ناشی از ســرطان پروستات در 
طول دوره مطالعه قرار داشــتند. آنها همچنین ۱۹ درصد بیشتر در معرض 
ریسک مرگ به هر علتی قرار داشــتند. به گفته محققان، برخی شواهد از 
مطالعات حیوانی نشــان می دهد نیکوتین می توانــد موجب افزایش روند 
پیشرفت سرطان شــود و مصرف کنندگان تنباکوی بی دود دارای میزان 
نیکوتین باالیی در خونشان هستند. معموال تنباکوی بدون دود به شکلی به 

جز دود کردن نظیر جویدن مصرف می شود.

افراد چاق مراقب »گل مژه« باشند!

يافته های جديد نشان می دهد؛

 زلزله و سیل 
موجب زوال عقل می شود

يافته های پژوهشی نشان می دهد؛

 بی خوابی باعث تغییر
 در میکروب های روده می شود

متخصصان تغذيه می گويند:

 E تخم مرغ به جذب سريع ويتامین
در سبزيجات کمک می کند

محققان می گويند:

مصرف تنباکو، ريسک مرگ ناشی از 
سرطان پروستات را افزايش می دهد

هرگاه سخن از اهمیت بهداشــت دهان و دندان به میان می آید 
برخی تنها بــه حفظ دندان ها برای تغذیه مناســب،  درســت 
صحبت کردن و حتی زیبایی آن فکر می کنند؛ اما حقیقت فراتر 
از اینهاســت. تحقیقات اخیر ثابت کرده کــه بین بیماری های 
دهان و دندان و بیماری های مزمنی ماننــد بیماری های قلبی 
وعروقی رابطه ای انکار ناپذیر وجود دارد.دکتر کیوان ســاعتی 
در این باره می گوید: تحقیقات و پژوهش های متخصصان ثابت 
کرده که باکتری های ایجاد کننده بیماری های دهان و دندان و 
باکتری های مولد برخی از بیماری های قلبی و عروقی یکســان 
بوده و از یک گروه محسوب می شــوند. برای مثال باکتری های 
ایجاد کننده بیماری روماتیسم قلبی کامال با باکتری هایی که در 
مشکالت و بیماری های لثه وجود دارد یکسان است؛ بنابراین با 
درمان بیماری لثه می توان احتمال ابتال به بیماری روماتیســم 

قلبی و بیماری هایی از این دست را کاهش داد.

محصوالت لبنی برای سالمت استخوان ها فوق العاده هستند، 
اما در برخی افراد هم می توانند موجب بروز آکنه شــوند. پرویز 
طوســی متخصص پوســت و مو گفت: شــیرگاو، ارگانیک و 
پاستوریزه، همگی حاوی هورمون های عامل بروز آکنه هستند.

وی ادامه داد: شــیر حاوی مقادیر زیادی قند و چربی است که 
می تواند باعث تشدید آکنه شــود. الکتوز موجود در شیر با علل 
بروز واکنش های آلرژیک در بســیاری از افراد مرتبط اســت. 
همچنین محصوالت لبنی حاوی پروتئین هــای کازئین و آب 
پنیر هســتند که می تواند منجر به بروز التهاب شود.طوســی 
عنوان کرد: اگر جزو افرادی هستید که زیاد جوش می زنید بهتر 
است از شیرهای گیاهی مانند شیر سویا، شیربادام یا شیر فندق 
استفاده کنید. این نوشیدنی های گیاهی سرشار از ویتامین E و 
فاقد الکتوز هستند، ویتامین E خواص آنتی اکسیدانی دارد که 

برای سالمت پوست الزم و ضروری است.

اگر زياد جوش می زنید 
شیر گیاهی بخوريد

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

از فوايد تغذيه ای 
محصوالت  لبنی 
کفیر غافل نشويد

 کفیر فرآورده تخمیرشده شیر است که در اروپای شرقی، روسیه، 
جنوب غرب آسیا شهرت بیشــتری دارد.کلمه کفیر از کلمه ترکی 
»کیف« بــه معنای »حس خــوب« می آید.جنیفــر فیتزگیبون، 
از مرکز سرطان دانشگاه اســتونی بروک، در مورد کفیر می گوید: 
»کشت مخمر و باکتری اسیدالکتیک موجب ایجاد کفیر می شود 
که شکلی شبیه گل کلم دارد. محیط کشت با استفاده از پایه شیر 
حیوانی، شیر سویا، شــیر نارگیل، آب میوه ها و محلول شیر قند و 
شکر ایجاد می شود. دانه های کفیر به این پایه کشت افزوده شده و 

تخمیر می شوند. محصول نهایی طعمی شبیه ماست مایع داشته و 
فواید سالمت آن بسیار زیاد است.«

یکی از مهم ترین فواید کفیر، وجود پروبیوتیک و پری بیوتیک های 
آن است. کفیر حاوی حدود ۳۰ میکرو ارگانیزم مختلف بوده که آن 
را تبدیل به منبع غنی پروبیوتیک در مقایســه با سایر محصوالت 
لبنی تخمیرشــده می نماید. پروبیوتیک ها میکرو ارگانیزم هایی 
هســتند که به روند هضم کمک کرده و نقــش حفاظتی در مقابل 
باکتری هــای مضر دارند.پــری بیوتیک ها، کربوهیــدرات هایی 

هســتند که پروبیوتیک هــا از آنها به عنوان ســوخت اســتفاده 
می کنند. کفیر حــاوی هر دو آنهاســت.همچنین این ماده مغذی 
حاوی کلســیم، پروتئین و ویتامین های B نیز هســت.افرادی که 
در گوارش شیر مشــکل دارند، ممکن اســت کفیر را بهتر از شیر 

تحمل کنند.
 باکتری های اســید الکتیک، الکتوز یا قند شــیر موجود در کفیر 
را تا حدودی هضم کرده اند. افرادی که دچــار عدم تحمل الکتوز 

هستند، اغلب می توانند بدون مشکل از کفیر استفاده کنند.

با رعايت بهداشت دهان
 به قلبتان کمک کنید

زيبايی

مطالعاتی که پیش تر به آنها اشــاره شد، نشــان داده اند که 
عوامل دیگری افزون بر قند می تواننــد به ریزش مو منجر 
شــوند. اگرچه قند و مقاومت بــه انســولین عوامل اصلی 
محسوب می شوند ولی مواد و شــرایط زیر نیز با ریزش مو 

پیوند خورده اند:
کافئین

مطالعــات نشــان داده مردانی که کافئیــن باالیی مصرف 
می کنند احتماال با افزایش ســن خود ریــزش مو را تجربه 
خواهند کرد. یک دلیل ممکن برای ایــن ارتباط می تواند 
نقش کافئین در شکل گیری واکنش استرسی در بدن باشد. 
سطوح باالی استرس با احتمال بیشــتر ریزش مو در آینده 

پیوند خورده اند.
استرس

آیا به طور مداوم دچار استرس هســتید و به آرامش نرسید 
این احتمال وجــود دارد که با ریزش موهــای خود مواجه 
شــوید. مطالعات نشــان داده اند مردان و زنانی که سبک 
زندگی پر استرسی دارند احتمال بیشــتری دارد که دچار 

ریزش مو شوند.
اسیدهای چرب

پژوهشــگران متوجه شــده انــد برخی اســیدهای چرب 
به محافظت از مو کمک می کنند، در شــرایطی که برخی 
دیگر از آنها در سالمت مو تداخل ایجاد می کنند. یک رژیم 
غذایی سرشار از اسیدهای چرب امگا-۶  به ریزش مو کمک 
بیشتری می کند، در شرایطی که اسیدهای چرب امگا-۳ از 

سالمت مو محافظت می کنند.
سیگار کشیدن

مردان و زنانی که سیگار می کشند احتمال بیشتری دارد با 
ریزش قابل توجه موهای خود نسبت به آنهایی که این کار را 

انجام نمی دهند، مواجه شوند.
شوره سر

پژوهشگران دریافتند شــرکت کنندگان در مطالعات که به 
شوره سر مبتال بودند با خطر بیشــتر از دست دادن موهای 

خود با افزایش سن هستند.
پرهیز از مصرف غالت پااليش شده و قند

یکی از روش های ســاده برای جلوگیری از پیشرفت ریزش 
مو پرهیز از خوردن غالت پاالیش شده و قند است. 

ریزش مــو یکی از عــوارض جانبــی خوش خیــم دنبال 
کردن یک رژیم غذایی سرشار از قند اســت و البته یکی از 

مشهودترین آنها محسوب می شود. 
با این وجود، ریــزش مو می تواند در نتیجــه عوامل دیگر و 

نشانه ای از مشکالت سالمت باشد.

 مواردی که زمینه ساز
 ريزش مو می شوند

ماســاژ کامل بدن یکی از لذت بخش ترین گزینه ها برای 
کســب آرامش و کاهش استرس محســوب می شود. از 
فواید ماساژ درمانی برای تســکین استرس، زیاد صحبت 
می شــود و تمایل به دریافت ماســاژ روندی صعودی را 
در جهان دنبال می کند. ماســاژ درمانــی می تواند برای 
انواع مختلفی از شرایط ســالمت و بیماری ها موثر باشد 
که از آن جمله می توان به آرتــروز، درد کمر، بی خوابی، 
سردرد، اضطراب، مشکالت گردش خون و بهبود پس از 
بروز یک آسیب اشاره کرد.اگر نمی توانید به یک ماساژور 
مراجعه کنید، همچنان می توانید با اســتفاده از دستان 
خود از فواید بسیار این روش درمانی کهن بهره مند شوید. 
آنچه در ادامه ارائه می کنیم تکنیک های ســاده ماســاژ 
است که با برخی از بهترین روش های مالش آرام بخش و 
اعمال فشار بر نقاط مشخص همراه می شود.با انجام این 
ماســاژها روی خود یا فردی دیگر در طول روز می توانید 
به افزایش انرژی و بهبود تمرکــز کمک کنید. همچنین، 
 هنگام شــب می توانیــد به کســب آرامــش و خوابی

  راحت دســت یابید. با انجــام این کار مــی فهمید که 
 ماســاژ درمانی بــرای تســکین اســترس تنهــا آغاز 

داستان است.
برای تسکین خستگی چشم

به گفتــه دکتر دیل گراســت، این نوع ماســاژ برای رفع 

خســتگی چشــم ناشــی از نگاه کردن طوالنی مدت به 
نمایشگر رایانه ایده آل اســت و با افزایش گردش خون به 
ســمت این اندام ها در کاهش فشار روی سینوس، چشم 
و سردردها موثر است.چشــمان خون را ببندید. انگشتان 
شســت خود را زیر ابروهــای خود که از گوشــه داخلی 
چشمان آغاز می شــوند، قرار دهید. فشار وارد کرده و به 
آرامی انگشــتان شســت خود را با چرخش های کوچک 
حرکت دهید و به ســمت بخش خارجــی ابروها حرکت 
کنید و این حرکت را در تمام دور چشــمان ادامه دهید تا 

به نقطه پایانی روی پل بینی برسید.

فیبردرمانی را امتحان کنید
 یکی از بهتریــن راه هــای مقابله با یبوســت در کودکان 
خوردن میوه های کامل است که سرشــار از فیبر هستند. 
غیر از میوه هایــی که در ادامــه به آنها اشــاره می کنیم، 
میوه های دیگــری نیز وجود دارند که بــه هضم غذا کمک 

کرده و با عارضه یبوست مقابله می کنند.
 گواوا: گــواوا حاوی فیبرهــای محلول در ســاقه و 
فیبرهای نامحلول در خود میوه است که باعث تولید ماده ای 
داخل مقعد شــده و تحرک روده ها را آســان تر می کند. 
خوردن این میوه کمک می کند راحت تر عمل دفع را انجام 

دهید.
پرتقال: پرتقــال از فیبر زیادی برخوردار اســت که 
می تواند به عنوان یک ملین طبیعی شــما را از شر یبوست 
برهانــد.آب پرتقال طبیعی هــم می توانــد در مواقعی که 
فرزندتان میلی به خوردن پرتقال ندارد، کمک کننده باشد.

طعم شیرين شیره
مالس یا شــیره، قند زیادی دارد و کمک می کند از شــر 
یبوست و سوءهاضمه خالص شــوید. مالس بیماری های 

کودک - منیزیم است و با یبوست مقابله می کند.
يبوست را جدی بگیريد

توجه داشته باشــید که رفع یبوســت باید با نظر و تصمیم 
پزشک باشد و رفع مسائل جســمی و فیزیکی نوزاد اعم از 

انســداد روده، کم کاری تیروئید و... که باید داروی مناسب 
آن توسط پزشک تجویز شود؛ کمک بسیار بزرگی در زمینه 

رفع مشکل است.
 به عالوه اگر یبوســت طوالنی شــد و با تغییــرات غذایی 

و عالئــم  نشــد  برطــرف 
دیگری ماننــد خون در 
مدفــوع،  وزن نگرفتن، 
استفراغ،تحریک پذیری 
و... به آن اضافه شــد به 
کنید.  مراجعه  پزشــک 

دارودرمانــی بایــد با نظر 
پزشــک  مســتقیم 

صــورت گیرد و 
درمــان  دوره 
حتما تــا انتها 
شود  تکمیل 
باعث  زیــرا 
گشـــت  بر

یبوست  مسئله 
در نوزاد می شود 

و مشــکالت زیادی 
ایجاد می کند.

داليل شیوع يبوست در کودکان)3( ماساژ درمانی ساده؛ برای مشکالت سالمت )1(

 اگر همزمان با شروع فصل سرما نگران ابتالبه سرما خوردگی 
و آنفلوآنزای فصلی هستید می توانید با تغییراتی کوچک در 
رژیم غذایی خود را در مقابل این بیماری ها واکسینه کنید. 
عالوه بر انجام ورزش منظم روزانه، تزریق واکســن آنفلوآنزا، 
پوشــیدن لباس گرم ،تنظیم دمای خانه و پرهیز از مواجهه 
با افراد بیمــار، می توانید با خوردن این مــواد غذایی مانع از 
ابتالی خود به بیماری های ویروســی رایج در فصول ســرد 

سال شوید. 
سیر خام 

از جمله برترین خوراکی هایی که می تواند سیســتم ایمنی 
بدن شما را تقویت کند، سیر خام اســت. خوردن و جویدن 
این خوراکی پرخاصیت که مانند آنتــی بیوتیک التهاب ها و 
ویروس ها را در بدن نابود می کند هــر روز بعد از وعده های 

غذایی توصیه می شود. 
اما اگر نمی توانید با مزه ســیر خام کنار بیایید می توانید آن 

را خرد کرده به همراه ســبزی هایی مانند جعفری در مقدار 
کمی روغن تفت داده و آنگاه آن را مصرف کنید. 

زغال اخته   
زغال اخته میــوه ای سرشــار از خاصیت و ضــروری برای 
ســالمت بدن در سرماســت زیرا سرشــار از آنتی اکسیدان 
 برای بدن بــوده و می توانــد از ابتــالی افراد بــه بیماری 

جلوگیری کند. 
سوپ مرغ   

ســوپ مرغ خوراکی بســیار مقوی به ویژه برای پیشگیری 
ازابتال به بیماری و بهبود ســریع آن است. در این سوپ انواع 
مواد ضروری برای حفظ ســالمت بدن از جملــه پروتئین و 
کلســیم وجود دارد و باعــث تقویت سیســتم ایمنی بدن 
می شــود،به خصوص هنگامی که احساس ضعف می کنید و 
احتمال ابتال به ســرما خوردگی در شما زیاد است حتما این 
ســوپ را در رژیم غذایی روزانه خود قرار دهید تا از بیماری 

جلوگیری شود. 
سیب زمینی شیرين 

ســیب زمینی شــیرین هم یکــی دیگــر از خوراکی های 
پرخاصیت و مقوی برای تقویت سیســتم ایمنی بدن است.  
در این خوراکی ویتامیــن A و بتاکاروتن وجود دارد که برای 
خارج کردن مواد سمی از دســتگاه گوارش و حفظ سالمت 
بدن بسیار مفید است. کارشناســان توصیه می کنند سیب 
زمینی را به صورت پخته، کبابی یا بخار پز مصرف کنید زیرا 
سیب زمینی سرخ شــده فاقد خواص درمانی است و سبب 

چاقی، دیابت و حتی ابتال به سرطان در افراد می شود. 
دانه بادام شیرين 

بادام یکی از مهــم ترین دانه های آجیل بــا خواص درمانی 
منحصربــه فرد در فصل پاییز و زمســتان اســت ومی تواند 
 با عفونت هایی که بــدن را تهدید می کننــد مقابله و آنها را

 نابود کند. 
 خوردن حدود ۷ الی ۱۰ عدد بــادام درختی درروز عالوه بر 
تقویت سیســتم ایمنی می تواند باعث سیری و جلوگیری از 

خوردن مواد غذایی مازاد و بروز چاقی در افراد شود. 
ماست 

ماســت نیز دربین محصــوالت لبنــی پرچمــدار مقابله با 
بیماری های فصلی اســت. ماســت عالوه بر تامین کلسیم 
و بســیاری از مواد مغذی مورد نیاز بدن، به دلیل دارا بودن 
باکتری هــای مفید برای تقویت سیســتم ایمنــی و بهبود 

عملکرد دستگاه گوارش نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
گل کلم 

گل کلــم از خانــواده کلــم یــک خوراکی دلچســب در 
 روزهای ســرد ســال می باشــد و به دلیل دارا بــودن انواع

 آنتی اکســیدان های ضروری برای بدن مــی تواند ازابتال به 
ســرماخوردگی یا آنفوآنزای فصلی جلوگیری کند. مصرف 
گل کلم به صورت خام یا پخته و بخارپز به همراه غذا یا سوپ 

در رژیم غذایی هفتگی توصیه می شود. 
 سولفور موجود در کلم می تواند مواد سمی را دربدن از بین 

برده و سالمتی را حفظ کند. 
آب و عسل 

آب و عسل نیز دو ماده ضروری دیگر برای گذراندن زمستانی 
بدون بیماری و سرماخوردگی اســت. نوشیدن آب به میزان 
کافی می تواند ســموم رااز بدن دفع کرده و به حفظ تعادل 
بدن کمک کند. عســل نیز از دیربازدارای خــواص درمانی 
متعدد برای مقابله بــا بیماری ها و تقویت سیســتم ایمنی 

است و خوردن آن هر روز توصیه می شود.
  با رعایت این توصیه ها می توانید از فصل پاییز و زمســتان 
امســال لذت ببرید بدون اینکه مجبور به مانــدن در خانه و 
طی کردن دوره بیماری و نقاهت ناشــی ازسرما خوردگی یا 

آنفلوآنزای فصلی باشید.

به طور معمول افراد از نوزاد گرفته تا بزرگسال در دو فصل پايیز و زمســتان سرما می خورند. سرماخوردگی 
معموال با سردرد،ســرگیجه و … همراه اســت .اين ســوال در اينجا به وجود می آيد که چطور می توان از 
سرماخوردگی جلوگیری کرد و خودمان را از اين بیماری نجات دهیم؟در ادامه با چند خوراکی آشنا خواهید شد 

که در سرماخوردگی موثر هستند. 

خوراکی های معجزه گر برای جلوگیری از سرماخوردگی

بادام يکی 
از مهم ترين 

دانه های آجیل 
با خواص درمانی 

منحصربه فرد 
در فصل پايیز و 
زمستان است 

ومی تواند با 
عفونت هايی که بدن 

را تهديد می کنند 
 مقابله و آنها را

 نابود کند
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انتظار مــی رود گلکســی اس 8 با تغییرات گســترده  ســخت افزاری همراه 
شود. یکی از این تغییرات حسگر اثر انگشــت اپتیکال است که S8 را از سایر 
 گوشــی ها متمایز می کند. سامسونگ اســفند ماه امســال گلکسی اس 8 را 
با تغییرات زیاد ســخت افزاری معرفــی خواهد کرد. احتمــاال این محصول 
 اولین گوشی هوشــمندی خواهد بود که به معنای واقعی پنل جلوی آن تماما 
به صفحه نمایش اختصاص پیدا کرده است. حاال شایعات از چین حاکی است 
که گلکسی اس 8 اولین گوشی هوشمندی خواهد بود که از فناوری تشخیص 
اثر انگشت اپتیکال بهره می برد. در گذشته شایعاتی در مورد اینکه سامسونگ 
حسگر اثر انگشــت را در زیر صفحه نماش قرار خواهد داد به گوش می رسید. 
حسگر اثر انگشت اپتیکال می تواند در زیر صفحه ای شیشه ای نیز اثر انگشت 
را شناسایی کند. این فناوری ســریع تر و دقیق تر از حسگر مافوق صوت است.

البته گفته می شود که این حسگر در حال حاضر به صورت انبوه برای گلکسی 
اس 8 تولید نمی شود، اما با توجه به اینکه ۳ ماه تا زمان معرفی گوشی فرصت 

داریم، طبیعتا آغاز تولید انبوه در حال حاضر منطقی نیست.

این کیس تمام انتظارات شما مانند حافظه بیشتر، افزایش باتری و حتی قابلیت استفاده 
 از ســیم کارت دوم را پوشــش می دهد. Smartkase در مدل هــای مختلفی برای 
گوشی های هوشمند آیفون ۷/ ۷ پالس، ۶/ ۶ پالس، s ۶ و s ۶ پالس در دسترس بوده و از 
ظاهری مدرن و باریک بهره مند است. کیس در پنج رنگ متنوع تولید می شود که همین 
موضوع امکان انتخاب را برای خریدار آسان تر می کند. طراحی دو تکه این کیس قابلیت 

اضافه کردن کیس باتری را به گوشی هوشمند شما می دهد. 
 این باتری اضافه با ظرفیت۲۰۰۰ میلی آمپر در ســاعت، ۱۲ ســاعت مکالمه بیشــتر 
و همچنین۱۰ ساعت پخش ویدیو را فراهم آورده اســت. پورت الیتنینگ نیز می تواند 

باتری خود گوشی و باتری اضافه را به صورت همزمان شارژ کند.
جایگاه تعبیه شــده برای کارت حافظه نیز تا ۲۵۶ گیگابایت حافظه بیشتر را به گوشی 
شــما اضافه می کند در نتیجه می توانید عکس ها و ویدیو های بیشتری ذخیره کنید. 

قابلیت افزودن یک سیم کارت اضافه در کیس نیز وجود خواهد داشت. 
البته طراحی مستحکم Smartkase گوشی تان را از خراش و ضربه محفوظ می دارد.

Smartkase برای دو مدل آیفون ۷ و ۷ پالس،۷۰ و 8۰ دالر قیمت دارد.

کمپانی بریتانیایی سازنده ماشــین های اسپرت یعنی اســتون مارتین برای ترشح 
آدرنالین مخصوص خود در سطح دریا، با خلق ایده ای متفاوت به سراغ تولید قایق های 
کروز موتوری رفته و در نهایت ماحصل خود را با نام AM37 رونمایی کرده اســت.این 
قایق کروز یا همان تندرو که نام و اعتبار اســتون مارتین را یدک می کشــد، چند روز 
پیش در نمایشــگاه قایق های بادبانی و تندروی » موناکو « رونمایی شــد و قرار است 
دوری هم در پاریس برای عالقه مندان به قایق های کروز بزند تا بهتر با ســوپر اسپرت 
دریایی استون مارتین آشنا شوند. به طور دقیق تر، قایق تندروی AM37 با همکاری 
شــرکت » Quintessence Yachts « و با سرمایه گذاری مستقیم استون مارتین 
طراحی شده و مراحل ساخت و توسعه آن در هلند دنبال شده است تا در نهایت قایقی 
۱۱/۲ متری با حداکثر سرعتی۵۰ گره دریایی متولد شود. برای ساخت بدنه این قایق 
 هم به صورت ترکیبی از فیبرکربن و چوب استفاده شــده تا هم لوکس و هم اسپرت 
 AM37 به نظر برســد. مارک رایشــمن مدیر طراحی اســتون مارتین گفت: قایق
ترجمه ای خالص از DNA استون مارتین اســت که حاال به جای خیابان ها، در سطح 

دریا منعکس شده تا قدرت، زیبایی و روح استون مارتین درون آب هم احساس شود.

 ایرنا/ رییــس اتحادیه صنف دســتگاه های مخابراتــی، ارتباطی 
و لوازم جانبــی تهران با تاکید بــر اینکه مردم فقط از فروشــگاه 
های دارای پروانه کســب یا مجوز رســمی، گوشــی تلفن همراه 

 بخرند، از ورود رسمی گوشــی تلفن همراه با نشان تجاری آیفون 
از هفته آینده به بازار ایران خبر داد. غالمحسین کریمی خراسانی 
روز چهارشــنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: شماری از شرکت های 
 ایرانی که در هفتــه های اخیــر از ســوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای واردات رســمی گوشــی تلفن همراه آیفون مجاز 
 شناخته شــده بودند نسبت به ثبت ســفارش واردات اقدام کرده 
و نخســتین محموله رســمی این نوع گوشــی هفته آینده وارد 

کشور خواهد شــد. وی ادامه داد: ورود رسمی گوشی تلفن همراه 
آیفون، بازار نابه سامان این نوع گوشی را سامان خواهد داد؛ ضمن 
آنکه به تعدیل قیمت این نوع گوشــی برای مصرف کننده نهایی 
 منجر خواهد شــد. رییس این اتحادیه صنفی با یــادآوری اینکه 
گوشی های آیفون موجود در بازار کشــور همگی از طریق قاچاق 
وارد شده بودند، یادآور شــد: واردات قانونی این نوع گوشی سبب 

می شود متولیان، راحت تر با قاچاق این نوع گوشی مبارزه کنند.

گلکسی اس 8
 اولین گوشی با حسگر اثر انگشت اپتیکال   

این قاب 
آیفون شما را دو سیمکارته می کند!

پیوند استون مارتین با دریا

ورود رسمی اپل به ایران 
از هفته آینده

پیشنهاد سردبیر: 
ورود رسمی اپل به ایران از هفته آینده

 در تازه ترین گزارش منتشــر شــده از بازار چیــن، اوپو و ویوو 
 با پشت ســر گذاشــتن هواوی و شــیائومی جایگاه باالتری را 
به خود اختصاص دادند. بی شــک بازار چین بزرگ ترین و شاید 

پویاترین بازار برای گوشی های موبایل است. 
زمانی که صحبت از این بازار می شــود در باالترین رده می توان 

حضور برندهایی چون هواوی و شیائومی را متصور شد. 
 Counterpoint Research اما در گزارشــی کــه اخیــرا 
منتشر کرده، به نظر می رسد قواعد بازی کمی تغییر کرده است. 
براساس گزارش این موسســه تحقیقاتی، بین ماه های جوالی 
 و ســپتامبر، کمپانــی اوپــو ۱۶/۶ درصد و ویــوو ۱۶/۲ درصد 

از سهم بازار موبایل چین را در اختیار داشته اند. 
 به نظر می رســد این دو کمپانی برای رســیدن به جایگاه اول، 
پا به پای هم تالش می کنند. جالب اســت بدانید که ســه ماهه 
سوم سال گذشته میالدی، این دو کمپانی به ترتیب ۹/۹ و 8/۲ 

درصد از بازار را در اختیار داشته اند. 
هواوی نیز با ۱۵ درصد از ســهم بازار در جایگاه ســوم ایستاده 
و شــیائومی که در گذشــته برترین تولیدکننده  گوشــی های 
هوشمند در چین بوده با ۱۰/۶ درصد از سهم بازار مکان چهارم 
را از آن خود کرده است. در بازه  زمانی مشــابه در سال گذشته 

سهم شیائومی از بازار چین ۱4/۶ درصد بوده است.

دانشمندان دانشــگاه هاروارد موفق شدند نخستین » قلب روی 
چیپ « را توســط چاپگر سه بعدی بســازند که با سنسورهای 
 داخلی توانایی نظارت و شبیه ســازی ضربان بدنه قلب را داشته 
و انجام تحقیقات را بدون نیاز به آزمایش روی انسان زنده ممکن 
می کند. » کیت پارکر « متخصص مهندســی زیســت فیزیکی 
دانشــگاه هاروارد در گفــت و گو با وب ســایت دیجیتال ترندز 
 اذعان داشــت: » ما عضو مهمی از بدن انســان را ســاخته ایم؛ 

این بار قلب روی یک چیپ. «
 » این دســتاورد امکان انجــام تحقیقات و آزمایــش داروها را 
بدون اســتفاده از انسان واقعی ممکن می ســازد. از آنجایی که 
برخی از داروهای آزمایشــی ممکن اســت خطرات بی شماری 
 برای بیمار داشــته باشــد، حاال مــی توانیم به ســادگی نتایج 
 و داده هــای علمی را بــدون حضور خــود انســان در اختیار 
داشته باشیم. « اما رویکرد محققین هارواردی به اینجا محدود 
نشــده و تصور می کنند از ایــن چیپ می تــوان در پروازهای 
فضایی نیز بهره برد. » در حال حاضر ناسا جز شرکت هایی است 
که انسان ها را به فضا می فرستد، در حالی که برخی از ارگان ها 

روی انجام ماموریت های بدون سرنشین تاکید دارند. «
» با این چیپ می توان ســفینه های نیمه انســانی را به سیاره 
 مریخ فرســتاد، طوری که برخی از اجزای شبیه سازی شده فرد 
برای کسب اطالعات و تاثیرات محیطی روی فیزیولوژی انسان، 

بدون ریسک و خطر در فضا قرار خواهد گرفت. «

مایکروســافت در کنار کامپیوتر رومیزی فوق العاده ســرفیس 
 اســتودیو، از جدیدترین ســرفیس بــوک با پردازنــده اینتل

 Core i7 رونمایــی کــرد. ایــن لپ تــاپ کــه قدرتمندترین 
 ســرفیس بوک محســوب می شــود مجهز به پردازنده اینتل

 Core i7 از نســل Skylake و پردازنــده گرافیکــی جدیــد 
با عمکلرد دو برابر اســت. این دســتگاه جدید قادر به۳۰ درصد 
 شــارژدهی بیشــتر نســبت به نســل قبل بوده که در مجموع 

تا ۱۶ ساعت کاربر را همراهی می کند. 
عالوه بر شــارژدهی باالتر، ســرفیس بوک از طراحی سیســتم 
حرارتــی جدیدی بهــره می برد. ایــن لپ تــاپ ۳ برابر قدرت 
بیشتر نســبت به اپل مک بوک پرو ۲۰۱۳ دارد. قطعا سرفیس 
 بوک یک محصول زیبا تلقی می شــود که عالوه بر طراحی عالی 

از مشخصات فنی قدرتمندی نیز بهره می برد.
 انتظــار مــی رود کــه در بهــار آینــده شــاهد رونمایــی از 
سرفیس پرو ۵ و سرفیس بوک ۲ توســط مایکروسافت باشیم، 
مشاهده تغییراتی بدین سبک برای محصولی که در قبل معرفی 
شده، امری تقریبا نادر است، البته نمی توان آن را محال دانست 
چراکه شــرکت های دل و اچ پی اولترابوک های پرچمدار امسال 
خود را نیز با  به روزرســانی فنی معرفی کردند یا مایکروســافت 
کنسول Xbox خود ودســته های آن را با پیشرفت های معمول 

به بازار عرضه کرد. 
 با این حــال تا امروز شــاهد دســتگاهی از خانواده ســرفیس 
با تغییرات فنی بدون طراحی جدید نبودیم، به نظر می رسد که 
مایکروسافت اســتراتژی خود را تغییر داده و نقش رهبری خود 
در دنیای کامپیوترهــا را جدی تر دنبال می کنــد. این لپ تاپ 
جدید از ماه آینده در دســترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت، 

البته آن ها از امروز قادر به ثبت پیش خرید هستند.

سامســونگ یک برنامه تعویض برای دارندگان گلکسی نوت ۷ 
ترتیب داده که با انتشار گلکسی S۸، یک نسخه رایگان دریافت 
 کنند. ایــن برنامه از آن جهت اســت که به این شــرکت گفته 
 شــده بود تا تخفیف هایــی را برای کســانی که ایــن فبلت را 
خریده بودند در نظــر بگیرد و حاال سامســونگ ایــن معامله 
 را برای کســانی که می خواســتند گوشــی خود را به گلکسی 

S۷ و S۷ edge تغییر دهند، برقرار کرده است.
مســئوالن این شــرکت اظهار کرده اند: ما این امــکان را برای 
 کســانی که مــی خواســتند فبلت گلکســی نوت ۷ خــود را 
با مدل های موجود تعویض کنند فراهــم کردیم که به جایش 

سال آینده، مدل بعدی را دریافت کنند.
 هزینــه ایــن تعویــض از صفر تــا میــزان کمی خواهــد بود 
و بسته به اینکه کاربران گلکسی نوت ۷ در فراخوان اول یا دوم، 
فبلت خود را با مدل های قبلی عوض کرده باشند، متفاوت است.

این اقدام سامســونگ می تواند در جهت تشویق مردم باشد که 
 این دســتگاه را واگذار کننــد، زیرا هنوز بعضــی افراد برخالف 

خطر انفجار گلکسی نوت ۷، آن را نزد خود نگه داشته اند.

 هواوی و شیائومی دیگر 
در صدر بازار چین نیستند

اولین » قلب روی چیپ « به وسیله 
چاپ سه بعدی ساخته شد

مایکروسافت از سرفیس بوک جدید 
با پردازنده Core i7 رونمایی کرد    

پیشنهاد  جالب  سامسونگ  
برای جبران آتش سوزی نوت 7

اخبارفناوری

معرفی نرم افزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید. Easy Touch اپلیکیشــنی بــرای گوشــی های اندرویــد 
اســت که یــک میانبر شــناور از امــور اصلــی در موبایل را 
همیشــه و همه جا در اختیار کاربران قــرار می دهد. کاربران 
 Assistive touch گوشــی های آیفون ابزاری بــا عنــوان 
در اختیار داشــتند که در آن به میانبرهای مهم و پرکاربردی 
 ماننــد کلید روشــن/خاموش کــردن وای فــای، مکان یابی 
و ... دسترسی داشــتند. اگر از کاربران گوشــی های اندروید 
هســتید و تا به امروز جویــای راهی برای دسترســی به این 
 Easy Touch ،منوی شــناور در گوشــی های خود بوده اید
اپلیکینشــی ایــده آل برای شــما خواهد بود که بــا ظاهری 
دقیقا مشــابه با همتای آیفونی خود به گوشــی های اندروید 
آمده اســت که البته به لطف آزادی های بیشــتر در پلت فرم 
اندروید، کمــی در امکانات قابــل ارایه، از همتــای آیفونی 
خود باالتر اســت. این برنامه که از پوســته های مختلفی نیز 
 برخوردار اســت به شــما امکان دسترســی به تعداد زیادی 

از دســتورات اندرویــدی مانند روشــن و خامــوش کردن 
WiFi را می دهــد و به کمــک آن می توانیــد در اجرای امور 
 مد نظر خــود از ســرعت عمل باالتــری برخوردار باشــید.

Easy Touch به صورت یک آیکن شــناور در اختیار شــما 
قرار خواهد گرفت و می توانید آن را به هر مکانی که دوســت 
 داشته باشید، انتقال دهید. داخل تنظیمات برنامه ده ها شکل 
 و پوســته  مختلــف بــرای ایــن دکمــه  شــناور در نظــر 
گرفته شده اســت که می توانید با انتخاب طرح دلخواه، ظاهر 
آن را با محیط گوشــی هماهنگ کنید. امکان کم/ زیاد کردن 
 صدا و همچنیــن خاموش کــردن صفحه  گوشــی دو نمونه 
از میانبرهای ارزشــمند این اپلیکیشــن به حساب می آیند 
که به کمــک آن می توانید بدون نیاز بــه دکمه های فیزیکی 
دســتگاه، امور مورد نظر خود را به انجام برســانید. قابلیتی 
 بــا عنــوان CleanNow نیــز در اپلیکیشــن گنجانــده 
شده است که عملکردی شبیه به JunkCleaner اپلیکیشن 
 CleanMaster دارد کــه ایــن امــکان در کنــار قابلیت 
قرار دادن برنامه های محبوب در این منوی متحرک، از دیگر 
ویژگی های این برنامه به حســاب می آیند. بــرای دانلود این 
اپلیکیشن می توانید از لینک  زیر استفاده کنید.برای دریافت 
این نرم افزار به https://goo.gl/5Qc44e مراجعه کنید.

معمای  1992
 با توجه به تساوی های داده شــده عدد مورد نظر را 

به دست آورید.
۷=۲+۱

۳۱=4+۳
۷۱=۶+۵

۱۲۷=8+۷
۹+۱۰=؟؟؟

جواب معمای 1991  
عدد مجهول ۱۱ است.

دو برابر ضرب عدد چپ در عدد راست به عالوه ۱ 
می شود عدد وسط.

۱۱۰=۱۱*۱۰
۲۲۰=۲*۱۱۰
۲۲۱=۱+۲۲۰

لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 
و شهر محل زندگی خود به نشانی:

 mazaheri.zayanderoud@gmail.com  
بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

 :Easy Touch اپلیکیشن

شبیه ساز میانبر لمسی آیفون 
برای اندروید     

آیا ناسا در انهدام مریخ نشین 
اروپا دست داشت؟

خبر علمی

مریخ نشین شــیاپارلی که به آژانس فضانوردی اروپا 
 ) اســا ( تعلق دارد چنــد روز پیش ارتبــاط خود را 

با کنترل کننده های زمینی از دست داد. 
این اتفاق تنها یک دقیقه مانده بــه فرود آن بر روی 
ســطح مریخ روی داد تا یکی از تلــخ ترین حوادث 
غیرانسانی در تاریخ توسعه اکتشــافات فضایی رقم 

خورده باشد.
تصاویر به دســت آمده از مدارگرد شناسایی کننده 
مریخ )MRO( کــه به ناســا تعلــق دارد چتر فرود 
شــیاپارلی و محل برخورد آن با سطح مریخ را نشان 
می دهد و این خود گویای آن اســت که مریخ نشین 

اسا در این سیاره نابود شده است.
 نکته مهــم اینجاســت که شــیاپارلی نخســتین 
مریــخ نشــین اروپا محســوب می شــد کــه اگر 
 فــرود موفقیــت آمیــزی در این ســیاره داشــت، 
قاره ســبز را وارد عصر تازه ای از اکتشــافات فضایی 

می کرد.
 ایــن گونه تصــور می شــود کــه بروز نقــص فنی 
در سیســتم های رایانه ای این مریخ نشــین موجب 
عملکرد ناقص چتر فرود و سیستم های مرتبط با این 

فرآیند شده است.
 مریــخ نشــین شــیاپارلی بخشــی از ماموریــت 
ExoMars ۲۰۱۶ بود که گرچه نابودی آن در نتیجه 
بروز یک ســری اتفاقات برنامه ریزی نشده بوده، اما 
فرضیه جدیدی مطرح شده که نشــان می دهد این 

اتفاق چندان هم تصادفی نبوده است.
 اســکات وارینــگ از محققــان فعــال در زمینــه 
 Ufosightingsdaily.com بشــقاب پرنده ها از
می گوید مریخ نشین اروپا به عمد توسط ناسا ساقط 

شده است. 
وی همچنین مدعی اســت که آژانــس فضانوردی 
آمریکا پیش تر این اقدام را درخصوص کاوشگرهای 
دیگری که در جســتجوی حیات فرازمینی بوده اند 

هم انجام داده است.
به اعتقاد این محقق، ناســا این اقــدام را درخصوص 
تمامی کاوشــگرهایی که از ســال ۱۹8۹ توســط 
 کشــورهای مختلــف پرتــاب شــده انــد، انجام 

داده است.
بر اســاس این فرضیه، ناسا مســئول انهدام کاوشگر 
Phobos Russian Probe روســیه در ســال 
 Russian Mars lander ۱۹8۹ و مریــخ نشــین 

) باز هم روسیه ( در سال ۲۰۱۱ بوده است.

توافق صورت گرفته بین دو شــرکت تســال و پاناســونیک 
می تواند برنامه  بلند پروازانه  آن ها را برای اســتفاده از انرژی 
خورشیدی در خانه های هوشــمند و خودروهای الکتریکی 
در ایاالت متحده سرعت بیشتری ببخشــد. در ادامه همراه 
زومیت باشید. این دو شرکت روز دوشــنبه اعالم کردند که 
 پاناســونیک از کارخانه  SolarCity ) شــهر خورشــیدی ( 
در RiverBend نیویــورک برای ســاخت۱۰ هــزار پنل 

خورشیدی در روز استفاده خواهد کرد. 
 تســال بر اســاس قرارداد جدید، این پنل ها را برای استفاده 
 در منازل خریــداری خواهد کــرد که این مورد مشــروط 

به مالکیت SolarCity توسط تسال است.

شــراکت و همکاری بین این دو شــرکت از ماجرای احداث 
کارخانه  عظیم پاناســونیک با نام Gigafactory در ایالت 
نوادا شروع شــد. این کارخانه با ارزش چندین میلیارد دالر 
یک خط تولید بسیار عظیم اســت که به ساخت باتری های 
لیتیوم - یون مورد استفاده در خودروهای تسال اشتغال دارد.

 اما این دو شرکت یک چشــم انداز و هدف مشترک دارند که 
از این قرار اســت: انــرژی تولید شــده توســط پنل های 
خورشیدی نصب شده در خانه ها به جای اینکه به شبکه  برق 
سراسری فروخته شــوند در باتری هایی در داخل خود خانه 
 ذخیره شوند.  ســپس با اســتفاده از تکنولوژی های موجود 
در خانه های هوشــمند، این باتری هــا می توانند به صورت 

مستقل از شبکه  برق هر شب اقدام به شارژر کردن باتری های 
خودروی تسال کنند. البته مشــکلی که مانع استفاده از این 
باتری ها شده اســت قیمت بســیار باالی آن ها است. ایالن 
ماسک مدیر اجرایی تســال هم اکنون درگیر تولید آزمایشی 
Tesla Powerwall اســت که یک باتــری ۶/4 کیلووات 
 ساعتی اســت و برای ذخیره ســازی انرژی روزانه طراحی 
شده اســت. پاناســونیک نیز از ســال ۲۰۰۹ در حال انجام 
آزمایشــاتی برای ســاخت خانه های فوق پیشــرفته آینده 
در توکیو اســت و به تازگی نیز اقدام به تاســیس یک شهر 
هوشــمند ) smart city ( با جمعیت حدود ۳ هزار نفر در 
اطراف توکیو کرده اســت. در این شــهر تولید و انتشار گاز 
 CO2 کاهش زیادی پیدا کرده اســت و بــرای تامین انرژی 
از انرژی های تجدید پذیر استفاده می شود. باتری مورد نظر 
تســال تا زمان بهره برداری از کارخانه  پاناســونیک در نوادا 
قابل دســترس نخواهد بود. راه اندازی این کارخانه به هر دو 
 شرکت اجازه  همکاری های نزدیک تری را در حوزه  خانه های

 هوشــمند خواهــد داد. خانه های هوشــمند پاناســونیک 
در ژاپن مملو از وسایل کم مصرف و هوشمندی نظیر سیستم 
تهویه و نورپردازی هســتند که به صورت خودکار و با توجه 
به حضور افراد، خود را تنظیم می کنند. این خانه ها بخشــی 
 از برنامه  قدرتمنــد پاناســونیک در خصــوص انرژی های 
تجدید پذیر هســتند. دو برنامه  دیگر نیز برای پیاده سازی 
در ایاالت متحده و اروپا وجود دارند کــه هنوز به طور کامل 
مشخص نشده اند. خانه های هوشمند پاناسونیک در کشور 
 ژاپن کاربرد زیــادی دارند و به سیســتم های متنوعی نظیر 
 کفپوش های گرم شــونده، سیســتم تبدیل زبالــه به کود 
Pa�و جارو برقی مجهز هستند. یک شرکت وابسته نیز با نام 

naHome وظیفه تولید تمامی این خانه ها را بر عهده دارد. 
 این شرکت در۵۰ سال گذشته توانســته حدود نیم میلیون

خانه را در ژاپن به فروش برساند و در کشور های تایوان، مالزی 
و اندونزی نیز فعالیت دارد. خانه های هوشــمند پاناسونیک 
همچنین به پورت ویژه  شارژ کردن خودروهای برقی مجهز 
هستند، گرچه سامسونگ خودروی برقی تولید نمی کند، اما 
 تســال این کار را می کند و همین مورد به این معناســت که 
این دو کمپانی بزرگ در آینده می توانند همکاری بیشــتری 

در موضوع خانه های هوشمند داشته باشند.

توافق صورت گرفته بین تسال و پاناسونیک در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی می تواند آینده  خانه های 
هوشمند را متحول کند.

توافق تسال و پاناسونیک به منظور استفاده از انرژی خورشیدی    

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
بی مهری ها به » سیانور « بیشتر از حد یک فیلم بود

معرفی کتاب

اخبار فرهنگی

نمایش » بچه های خاکستری « به کارگردانی امید نیاز از دیروز 
آغاز شــده و تا 25 آبان ماه همه روزه از ساعت 17:45 در سالن 

اصلی تاالر هنر اصفهان به روی صحنه می رود.
نمایش » بچه های خاکســتری « با پرداختن به داستان زندگی 
چند کودک خیابانی سعی کرده تا بخشی از زندگی و مشکالت 
این کودکان را به جامعه نمایش دهــد؛ بچه هایی که در خیابان 
کار می کنند و شــب ها برای خواب به خانه مردی به نام اردشیر 

می روند که خود را صاحب کودکان می داند.
امید نیاز طراح و نویســنده و کارگردان نمایــش، آتنا جعفری 
دســتیار کارگردان و ابراهیم رحمانی، کیانا شــهنام نیا، فرزاد 
 کریمی، بهادر محمدی، رضا اسدی، نگار شاه سیا، نوید مومنی 

و دینا مصلی از جمله بازیگران این نمایش هستند.
 عالقه منــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر می تواننــد 
 بــا شــماره تلفــن 35660881 تمــاس حاصــل کــرده 
 یا بــرای تهیــه بلیت بــه صــورت اینترنتی به آدرس ســایت 

www.navayemehr.ir مراجعه کنند.
همچنین بخشــی از درآمد حاصــل از فروش بلیــت این تئاتر 
 برای تهیه لباس زمســتانی کودکان کار اختصاص پیدا می کند 

و این نمایش هر شب میزبان تعدادی از کودکان کار خواهد بود.

انتشارات آســتان قدس رضوی کتاب » رشد اجتماعی کودک 
من « را در راســتای ارایه راهکارهایی برای تربیت یک کودک 

اجتماعی منتشر کرد.
 » رشــد اجتماعی کودک مــن « نوشــته بهمــن علیمرادی 
 و پریســا غفوریــان نــوروزی اســت و بــا نظــارت علمــی 

دکتر علی اکبر ثمری تولید شده است.
این کتاب که با مضمون مهارت ها و روابط اجتماعی در کودکان 
تدوین شــده، مبتنی بــر چهار ســتون اصلی شــامل والدین، 
همساالن، مهد کودک و مدرســه و همچنین رسانه های جمعی 
 اســت که در قطــع رقعی و شــمارگانی معادل1500 نســخه 
با قیمت50/000 ریال توسط » به نشر « به بازار نشر کشور ارایه 

شده است.
کتاب » رشــد اجتماعی کودک من « ضمن تبییــن این مهم 
که توانایی برقراری ســاده ارتباط با دیگران و رشــد و نمو برای 
برقراری رابطه اجتماعی با دیگران شــاخصه های اصلی رشــد 
اجتماعی کــودکان اســت، ابتدا به بررســی رشــد اجتماعی 
کودک در مواجهه با رفتاری چون ناســازگاری، بی مسئولیتی، 
پرخاشــگری، عدم رعایت هنجارهای اجتماعی، عدم مشارکت 
 در کار گروهی، ناهماهنگی میان رشــد جسمانی بارشد عاطفی 

و اجتماعی، عدم خودشناسی کامل و ... می پردازد. 

نمایش » بچه های خاکستری «
 به روی صحنه می رود

» رشد اجتماعی کودک من «
تلویزیون منتشر شد

رســتمی گفت: مجموعه تلویزیونی » هشــت و نیم 
دقیقه « با فراز و نشــیب های درام خود، مخاطبان را 

به چالش می کشد.
مزدک رستمی بازیگر مجموعه تلویزیونی » هشت و 
نیم دقیقه «؛ پیرامون ایفای نقش خود در این سریال 
گفت: » نیما « شــخصیتی خوش قلب امــا زودباور 

است که ناخودآگاه با بداقبالی رو به رو می شود.
 وی ادامه داد: » نیما « برادر » یکتا « با دردســرهای 
خود بــرای خواهرش مشــکالتی را ایجــاد می کند 
و در رونــد داســتان می بینیم که درصــدد برطرف 
 کردن مشــکالت خواهر خود و یکتا هــم در مقابل 

به گرفتاری های برادر رسیدگی می کند.  
بازیگر ســریال » همه چیز آنجاســت « در خصوص 
روند داســتانی مجموعه تلویزیونی » هشــت و نیم 
دقیقه « بیان کرد: ایــن مجموعه ماننــد دیگر آثار 
نمایشی با مضمون اجتماعی و ســاختاری خانواده 
 محــور، به یکســری از مشــکالت قانونــی و روابط 

بین اعضای خانواده اشاره می کند.  
 رستمی با حضور در سریال » هشــت و نیم دقیقه «

دربــاره دالیــل ایفــای نقــش خــود و همچنین 
جذابیت های این اثر اظهار داشــت: یکــی از دالیل 
حضورم در این مجموعه همکاری مجدد با شــهرام 
 شــاه حســینی و فیلمنامه خوب اســت که نه من 
به عنوان بازیگر؛ بلکه مخاطبان شبکه دو سیما را هم 

به چالش می کشد.    
وی افزود: سعی می کنم با چالش هایی که شخصیت 
» نیمــا « در قصه ایجاد می کند، نقشــی متفاوت را 

بازی کنم و با مخاطبان همراه باشم.  
این بازیگر به همــکاری مجدد خود بــا بهروز مفید 
اشــاره کرد و گفت: این همکاری های مجدد وقتی 
 دیــد متقابل ایجــاد می شــود و نگاهی دو ســویه 
از هم پیدا می کنند، به رونــد خوب و قوی کار کمک 
می کند. از نظر زوایای اخالقی هم به جایی می رســد 

که در نهایت خروجی اثر بهتر می شود.  
 رســتمی در پایان با بیان اینکه قســمت های نهایی 
 در شــمال کشــور در حــال تصویربردای اســت، 
 در خصوص بازخــورد مخاطبان خاطرنشــان کرد: 
» نیما « نقش شــیرینی اســت که تــالش کردم با 
 مردم ارتباط برقرار کند. امیــدوارم مخاطبان آن را 

دوست داشته باشند و با اقبال عموم مواجه شود.  

فیلمنا مه  »هشت و نیم 
دقیقه« مخاطبان خود را به 

چالش می کشد

فیلم سینمایی » سیانور « به کارگردانی بهروز شعیبی از هفته 
گذشته روی پرده سینماهای کشور رفته است. 

جدیدترین ساخته شــعیبی که خود بازیگر نقش اصلی آن هم 
هست، توانســت در زمانی کوتاه و برخالف ظرفیت محدودی 
که تا کنون بــرای اکران در اختیار آن قــرار گرفته، مورد توجه 

مخاطبان قرار بگیرد و به سانس های فوق العاده برسد.
داســتان این فیلم به ماجرای فعالیت های گروه های سیاســی 
و مبارز علیه نظام شاهنشاهی اســت که در برهه ای از دهه50 
 می گذرد. » ســیانور « روایت زندگی عاشقانه یک زوج است که 
 در آن دوره زمانــی به تصویر کشــیده می شــود. ایــن فیلم 
به بخش هایی از زندگی شهید مجید شــریف واقفی و فعالیت 
او در ســازمان مجاهدین خلق و ترور گروهــی از آدم های این 
سازمان می پردازد.  نشست نقد و بررسی این فیلم که برخالف 
ســاخت فوق العاده خود با مهر قابل توجهی در جشنواره های 
 کشــور مواجه شــد، روز گذشــته برگزار شــد. بخشی هایی 
 از صحبت های عوامل این فیلم سینمایی را در ادامه می خوانید 

و در روزهای آینده مشروح این نشست منتشر خواهد شد.
محمود رضوی تهیه کننده فیلم سینمایی» سیانور « در ابتدای 
این نشســت درباره بی توجهی هایی که به این فیلم شده است، 
گفت: بی مهری ها و کال کم بی توجهی به ایــن پروژه برای من 
 کمی بیشتر از یک فیلم بود، من به جرات می توانم بگویم فیلم 
» ســیانور « اولین فیلم تاریخی اســت که به صــورت کامال 
خصوصی ساخته شده اســت و این خودش شروع یک جریان 
می توانست باشــد؛ یعنی یک تهیه کننده بدون حمایت از هیچ 
سازمانی آمده و در فیلمی ســرمایه گذاری کرده است که فیلم 
برای فــروش و اقبال در گیشــه با یک ریســک100درصدی 
مواجه بــود. وی درباره اتهام » سفارشــی « بــودن که به این 
 دســت آثار زده می شــود، ادامه داد: همین که فیلمی تاریخی 
ساخته می شود همگان تصور می کنند دولت باید پول ساخت 

این فیلم را بدهد. اما این بار ماجرا از اساس متفاوت بود. 
ما این پــروژه را جلو بردیــم و تصمیم گرفتیــم خودمان هم 
هزینه های آن را پرداخت کنیم؛ البته نه فقط من، بلکه دوستان 
 دیگری در این فیلم ســرمایه گذاری کردنــد. این یک فرصت 
برای حوزه هنری، وزارت ارشــاد و نهادهای دیگر بود که در این 

پروژه سهیم شوند، اما با ما همراهی نکردند.
رضوی تاکید کــرد: موضوع ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
 می تواند برای جوانان فیلمســاز ما هم درســی باشــد؛ اینکه  

 نباید تصور کرد که اگر فیلمی تاریخی می سازند توقع حمایت 
از دولت داشــته باشــند. ما ابتدا تصور می کردیم که وقتی این 
 فیلم ساخته شود از آن حمایت هایی خواهد شد؛ البته مقصودم 
از حمایت، داوران جشــنواره فیلم فجر نیســت، چــرا که آنها 
 نظر شــخصی خود را می دهند؛ مقصودم خود حاکمیت است؛ 
اما نهادهای حاکمیتی و دولتی نه تنها مــا را حمایت نکردند؛ 

بلکه در جاهایی جلوی ما را هم گرفتند.
مســعود احمدیان نویســنده فیلم سینمایی» ســیانور « در 
بخش دیگری از این نشســت اظهار کرد: ایــن فیلم قبل از هر 
 چیزی مدیون ســید محمود رضوی اســت. او بود که توانست 
 بهروز شــعیبی را راضی کند که این فیلــم را کارگردانی کند 
 و باز هم به اعتبار این دو شــخصیت هنــری و فرهنگی بود که 
 در یک فضای بســیار همدالنه و همراه، بســیار کمک کردند 

که این فیلمنامه به صورت یک فیلم منسجم درآید.
وی ادامه داد: قبل از آن که فیلم » سیانور « را یک فیلم تاریخی 
بدانم یک فیلم سیاســی روز می دانم؛ فارغ از ادبیات رایج امروز 
تحت عنوان اصالح طلب یــا اصولگرا، می خواســتیم ببینیم 
 که یک آدم فارغ از این که طرفدار کدام اردوگاه اســت نسبت 

به پیش آمدهای کاری خودش چه تصمیمی می گیرد. 
حدود10-12 ســال پیش شــورایی در بنیاد سینمایی فارابی 
به نام شورای تخصصی تاریخ معاصر تشــکیل شد. بسیاری از 
متونی که درآن مقطع چاپ شــد، باعث شد که مسائل انقالب 
 اسالمی و ریشــه هایش به این ســمت برود که سهم گروه ها یا 
شخصیت های سیاسی در شکل گیری انقالب و شکست رژیم 

پهلوی چیست؟
احمدیان با اشاره به نحوه تهیه فیلمنامه و لزوم رعایت مستندات 
در پروژه های تاریخی گفت: تبدیل اسناد، مدارک و غیره به زبان 
سینما بسیار ســخت بود، روی این حســاب فکر کردیم ضمن 
پرداختن به شــخصیت مرتضی صمدیه لباف و مجید شــریف 
واقفی و حواشی که بین این دو بزرگوار وجود داشته می توانیم 
 قصه هایــی دیگری را بــه خدمت بگیریــم تا بــر جذابیت اثر 

بدون لطمه به روایت مستند ما بیافزاید.
نویسنده » سیانور « با بیان اینکه هنوز برای قاطبه اپوزیسیون، 
توده مردم و نسل امروز بسیاری از این شخصیت ها و این وقایع 
ناشناخته باقی مانده، گفت: قصدم از نوشتن فیلمنامه»سیانور« 

این بــود که اگر نســل امــروز ما 
می خواهد حرکتی کند، بهتر است 
قبل از آن با تکیه به اندیشه و تفکر 
و بازخوانی تجاربی کــه بوده بداند 
که در چه مسیری امکان دارد قرار 
بگیرد و دچار قضاوت های احساسی 
نشود. می بینید که ســوال اصلی 
فیلم هم همین است. » چرا برخی 
حرکت هــای اعتراضی به ســمت 

خشونت کشیده می شوند؟ «
احمدیان ادامــه داد: نحوه روایت 
فیلــم» ســیانور « تماما ســلیقه 
بهروز شــعیبی بود و فیلمنامه من 
هیــچ تاثیری روی آن نگذاشــت؛ 
اقدام او باعث جذابیت اثر شــد در 
حالی کــه فیلمنامه مــن تخت و 
پشت ســر هم جلو رفته بود. مثال 

 شــما ابتدا در سکانســی جنازه لیال زمردیان را می بینید؛ بعد 
در دو سکانس جلوتر نحوه کشته شدن او را مشاهده می کنید. 
همین اقدامات به جذابیت اثری که می توانست قصه ای از پیش 
لو رفته داشته باشــد، کمک کرد. بهروز شعیبی کارگردان فیلم 
سینمایی» سیانور « در بخشی از این نشست در خصوص اینکه 
 به ســازندگان این آثار معموال برچســب هایی مانند ایدئولوگ 
و ... زده می شــود، گفت: برخی می گویند ما آدم هایی نیستیم 
که اهل ایدئولوژی و این حرف ها باشــیم و این را به عنوان یک 
 ژست برای خود انتخاب می کنند. در صورتی که معتقدم اساسا 
این حرف غلط اســت و همه ایدئولوژی دارند و خود این حرف 
که من ایدئولوژی ندارم خودش یک ایدئولوژی است؛ به همین 
دلیل زمان این جور حرف ها گذشته اســت. اما مشکل آنجایی 
است که نمی توانیم به ایدئولوژی هم احترام بگذاریم؛ این دقیقا 

همان چیزی است که فیلم » سیانور « سعی دارد، مطرح کند.

رضوی؛

بی مهری ها به » سیانور « بیشتر از حد یک فیلم بود
رضوی در نشســت نقد و بررسی » سیانور « گفت: 
بی مهری ها و بعضا بی توجهی ها به این پروژه برای 
من بیشــتر از یک فیلم بود، من به جرات می توانم 
بگویم فیلم » سیانور « اولین فیلم تاریخی است که 

به صورت کامال خصوصی ساخته شده است.

نمایشــگاه »تصاویر برتــر و منتخب رویداد عکاســی فتوواک 
ایران« در گالری سیتی سنتر برپا می شود.

نمایشــگاه تصاویر برتر و منتخب رویداد عکاسی فتوواک ایران 
در سال 1395 در شهر اصفهان نمایش داده می شود. 

 آثــار ارایه شــده در این نمایشــگاه، آثــار منتخــب فتوواک 
از شهرهای اصفهان، تبریز، شیراز، رشــت، کرمان، مشهد، یزد، 
بندرعباس، کاشان و مشکین شهر اردبیل، هستند که در رویداد 
فتوواک ایران در سال 95 شرکت کرده و به عنوان آثار منتخب 

مطرح شده اند.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشــگاه » تصاویر برتر و منتخب 
 رویداد عکاســی فتوواک ایــران « می توانند تا پنجشــنبه 13 
 آبان ماه ســاعت10 تا 22 به نگارخانه ســیتی ســنتر اصفهان 

واقع در مجموعه سیتی سنتر مراجعه کنند.

 مدیر تاالر هنــر اصفهان گفت: نمایش» چند درجه ســوتفاهم 
در مقیاس اتللو « به کارگردانی حبیب ا... دانش پس از دوسال از 
اجرای نخست خود بار دیگر در تاالر هنر اصفهان به صحنه رفت.

محمدرضا رهبری، با اشاره به اینکه تئاتر » چند درجه سوتفاهم 
در مقیاس اتللو « در سال 93 به صحنه رفته است، اظهار داشت: 
این نمایش داستان بازیگر نقش اتللو ) از نمایشنامه های معروف 
و تراژیک شکسپیر ( اســت که در طول اجرای کار توان تفکیک 
 زندگی واقعی از نقش خود در این تئاتر را از دســت داده اســت 
و بر ایــن اســاس در زندگی خود دچار ســو تفاهــم و بدبینی 

می شود.
وی افزود: در این نمایش تماشــاگر تجربــه ای متفاوت و دقیق 
خواهد داشت و تصاویر ذهنی متفاوتی برای او ایجاد خواهد شد 

که وی را درگیر فضای کار خواهد کرد.
مدیر تــاالر هنر اصفهــان با بیــان اینکه این نمایــش به دلیل 
 درخواســت زیاد مخاطبان هنر نمایشــی در اصفهان بار دیگر 
 در صــف اجرای تــاالر هنر قــرار گرفته اســت، ابراز داشــت: 
 این نمایش به شــکل تک گویــی ) مونولوگ ( اجرا می شــود 

و محمدرضا ترابی بازیگری آن را برعهده دارد.
 وی با اشــاره به دیگــر عوامل اجــرای نمایــش » چند درجه 
ســو تفاهم در مقیاس اتللو « گفت: نویســنده این کار محسن 
رهنما بوده اســت و طراحی نمایش برعهده حبیــب ا... دانش، 
  مدیریت اجرایی: محمد حســین اقارب پرســت،  مدیر صحنه: 
روح ا... جمشــیدی،  دســتیاران صحنه: متین برخوردار، متین 
تدریس حســنی و بهنوش شــاهزیدی قرار دارد. گفتنی است؛ 
 نمایش » چنــد درجه ســو تفاهــم در مقیاس اتللــو « کاری 
از گــروه تئاتــر » دیگر « بــه کارگردانــی حبیــب ا... دانش 
از  ســاعت 18 روزهــای هفتم تا بیســت و پنجم آبــان ماه در 
 تاالر هنر اصفهــان واقع در میــدان الله جنب فروشــگاه رفاه

به صحنه می رود.

تا 13 آبان ماه برپاست؛

نمایشگاه » تصاویر برتر و منتخب 
رویداد عکاسی فتوواک ایران «

مدیر تاالر هنر اصفهان:

» چند درجه سوتفاهم در مقیاس 
اتللو «پس از ۲ سال به صحنه رفت

موسیقی

قاب رسانه 

ایران پس از چین بــزرگ ترین بــازار واردات پیانو را دارد،  
خبری کــه آن را پیــروز ارجمنــد، آهنگســاز و مدیر کل 
موسیقی ســال های اخیر وزارت ارشــاد به نقل از مدیران 

کمپانی معروف یاماها اعالم کرد.
 این روزهــا هر خانــواده ای که بــه قول معروف دســتش 
به دهانش برســد، انگار یکی از واجبات زندگی اش داشتن 
پیانو و فرســتادن فرزندش به کالس موســیقی و آموختن 
 نوازندگی این ســاز به نسبت گران قیمت اســت، احتماال 
اگر شما هم ســن و ســال تان مانند من اجازه بدهد یادتان 
می آید کــه در دهه60 و70 چنیــن رویکردی بــه گیتار 
وجود داشــت و اغلب فرزندان خانواده هایی که از ســطح 
 رفاهی متوســط رو به باالیــی برخوردار بودنــد یک گیتار 

در خانه شان به در و دیوار آویزان بود.
اما امروزه چــرا پیانو، ســازی که قیمت شــکل دیجیتال 
 آن دســت کم از پنج، شــش میلیون تومان شروع می شود 
و گاه به ده، بیســت میلیون تومان می رســد چنین رواجی 
میان خانــواده های ایرانی پیدا کرده و کشــور مــا را برای 
کمپانــی یاماها به دومین بــازار مهــم واردات پس از چین 

تبدیل کرده است.
الکچری زندگی کردن، ارتقا ســطح رفاه خانواده ها، کامل 
بودن ساز پیانو، نقش واسطه گری آموزشگاه ها و همچنین 

ترویج از ســوی رســانه ها از جمله مواردی اســت که جام 
جم آنالیــن در گفت و گویــی با پیروز ارجمند، آهنگســاز 
خوب کشــورمان که تا همیــن چندی پیش مســئولیت 
 مدیریت موســیقی وزارت ارشــاد را بر عهده داشت به آن 

پرداخته است.
1ـ الکچری زندگی کردن

 پیروز ارجمند گرایش زیاد این روزهــای مردم و خانواده ها 
 به ســاز پیانــو را در چند مــورد طبقه بندی مــی کند، او 
به جام جم آنالین گفت: امروزه داشتن و نواختن پیانو نوعی 
وجه تمایز و برتری طبقه اجتماعی محســوب می شود، آنها 
که پیانو دارند در خانه شــان نوعی برتری برای خودشان در 
مقایسه با آشنایان شان قائل می شوند و به اصطالح عامیانه 
یک پز اجتماعی در درونش نهفته است، به عبارتی متاسفانه 
امروزه طوری شده است که هیچ خانواده ای برای دف زدن و 
سه تار نواختن فرزندش به او افتخار نمی کند ولی در محافل 
خانوادگی و میهمانی ها داشتن پیانو گوشه سالن و نواختن 

آن از سوی فرزند خانواده باالخره نوعی افتخار است!
۲ـ ارتقا نسبی سطح رفاه

 دومیــن نکته کــه مورد اشــاره ارجمنــد قرار مــی گیرد 
 این اســت که در ســال های اخیر ســطح رفاه مردم بهتر 
و این با افزایش قدرت خرید هم همراه شده است و از طرفی 

 بــا ورود پیانوهای دیجیتال و به نســبت ارزان تر این ســاز 
در خانه ها بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

3ـ آرزوهای بلند مدت خانواده ها
آهنگساز فیلم » سفر به چزابه « همچنین گفت برخی واقعا 
فرزندشان را فقط برای ســرگرمی و به قول معروف پز دادن 
به کالس موســیقی و فراگیری نواختن پیانو نمی فرستند 
 بلکه نــگاه بلند مدت تــر و آرزوهای زیادی بــرای او دارند 
 از جملــه این کــه در آینــده یک آهنگســاز موفق شــود 
 و وقتی به آموزشــگاه ها می رونــد و آن را با کارشناســان 
در میان می گذارند، مدرسان و معلمان هم توصیه می کنند 

که برای تحقق این آینده بهترین ساز پیانو است.
5ـ بیزینس و واسطه گری آموزشگاه ها

دلیل دیگری که این آهنگســاز به آن اشــاره کرد رویکرد 
تجاری و اقتصادی ســاز پیانو است که گردش مالی بسیاری 
 دارد، او گفت: ســال گذشــته شــرکت یاماها اعــالم کرد 
 ایران نخســتین وارد کننــده پیانو پس از چیــن در جهان 
 بوده اســت که نشــان دهنده بــازاری جدی و بیزینســی 
 مهم اســت، وقتی خانواده ها وارد آموزشــگاه می شــوند 
 به دلیــل قیمت بــاالی ایــن ســاز و هزینه کارشناســی 
 و گاه واســطه گری شــان خانواده ها را به خرید این ســاز 

و آموختن آن ترغیب و تشویق می کنند.

ایران دومین کشور واردکننده پیانو در جهان

مشکالت عدیده ای در تئاترمان داریم که مهم ترین آنها این است که تربیت 
تماشــاگر نکرده ایم. حاجی پور در خصوص نمایش خود بیان کرد: داســتان 
 در خصوص خانواده ای است که زندگی 16 ساله شــان یک شب دچار تغییر 

و تحول می شود که تماشاگران این اتفاقات به  وجود آمده را می بینند.  
وی افزود: در واقع ما با نگاه انتقادی به روابط اجتماعی آدم ها در دهه های70 
 به قبل نمایش را پیــش می بریم که بایــد بگویم، برای اولین بار هم اســت 

که نمایشی واقع گرایانه در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می رود. 
 حاجی پور  با بیــان اینکه این موضــوع ذهن من را مدت هــا درگیر خودش 
کرده بود، عنوان کرد: روابط انسان ها در اجتماع مدت ها بود که دغدغه ذهنی 
من بوده است، اما در این اثر نمایشی با هیچ نگاه و زاویه خاصی پیش نرفته ایم 
و نخواسته ایم تا نســل به خصوصی را تخریب کنیم.  وی درباره نپرداختن به 
 این موضوع در صحنه تئاتر مطرح کرد: متاســفانه هر از چندگاهی مسئله ای 

بین اهالی تئاتر مد می شود و موضوعات دیگر فراموش می شوند.

کارگردان » برادرم خســرو « گفت: من از زمــان نمایش این فیلم 
اطالعی ندارم، اما امیدوارم در زمان مناسبی اکران شود.

احســان بیگلری، کارگردان؛ در خصــوص زمان اکــران »برادرم 
 خســرو« اظهار داشــت: امیــدوارم که شــورای صنفــی نمایش 
و پخش کننده تصمیم درستی برای اکران این فیلم بگیرند، تا فیلم 
تلف نشــود. به هر حال این فیلم اول من است و می خواهم در زمان 

مناسبی اکران شود و نه در یک زمان سوخته. 
البته هنوز زمان اکران این فیلم مشخص نیست. 

وی درباره حس و حالی که زمان دیدن فیلمش بر پرده دارد، گفت: 
مشخص اســت که خیلی حس خوبی دارم؛ چون تا آن لحظه ای که 
فیلم اکران نشود و مردم فیلم را نبینند، انگار که هیچ کاری نکرده ام 
 و اصال تا تولــد فیلمم به طور کامل به پایان نرســد، دســت و دلم 

به ساخت فیلم جدید نمی رود.

در تربیت تماشاگر برای 
تئاتر ضعیف عمل کرده ایم

هنوز تکلیف اکران»برادرم 
خسرو« مشخص نیست

پل بیتی نویسنده آمریکایی برای نگارش کتاب The Sellout برنده جایزه 
من بوکر، معتبرترین جایزه ادبیات انگلیسی زبان شد.

 هیئت داوران با اختصــاص این جایزه ادبی معتبر به پل بیتی قصد داشــت 
از رمانی تقدیــر کند که به ویــژه به روابط بیــن نژادی کنونــی در ایاالت 
متحده آمریکا پرداخته اســت. جایزه من بوکر معتبرتریــن جایزه ادبیات 
انگلیسی است که تا سال 2014 فقط به نویســندگان بریتانیایی ، ایرلندی 
و کشورهای کامنولث ) مشــترک المنافع ( اهدا می شــد، اما از آن پس از 
تمام نویسندگانی که به زبان شکسپیر نوشته و کتاب شان در بریتانیا منتشر 
 شــود، تقدیر می کند. پل بیتی نویســنده آمریکایی که برای نوشتن کتاب

The Sellout  از ســوی هیئت داوران به عنوان برنــده 2016 این جایزه 
شناخته شــد در واقع، نخستین نویســنده آمریکایی اســت که برنده این 
جایزه شــده اســت. The Sellout را به زبان فارســی می توان »خیانت« 
یا»تســلیم« ترجمه کرد. این کتاب طنز ماجرای فردی است که می خواهد 
 هویت آفریقایی - آمریکایی خود را تایید کند و برای این کار به شــیوه های 
ظالمانه ای برده داری و تبعیض نژادی را نشــان می دهد. پل بیتی در سال 
 1962 در شــهر لس آنجلس متولد شــده اســت. روزنامه گاردین از کتاب 
The Sellout که با طنزی گزنده سیاست نژادی آمریکا را به چالش کشیده 
اســت، تقدیر کرده و افزوده اســت که هیئت داوران نویســنده را در سطح 

نویسندگان بزرگی مانند مارک تواین و جاناتان سویفت دانسته اند. 
آماندا فوریمن، رییس هیئت داوران گفت: این کتاب، یک رمان عصر ماست.

پل بیتی برنده جایزه معتبر ادبی 
من بوکر شد

ادبیات

 این فیلم 
 به بخش هایی 

از زندگی شهید 
مجید شریف واقفی 

 و فعالیت او 
در سازمان 

 مجاهدین خلق 
 و ترور گروهی 
از آدم های این 

سازمان می پردازد
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مزایده
7/23 شــماره درخواســت: 9510466825800008 شــماره پرونــده: 
9009983640201047 شماره بایگانی شــعبه: 951336اجرای احکام شعبه 
31 حقوقی اصفهان در پرونده اجرایی 951336 ج 31 له شهرداری فوالدشهر با 
وکالت آقای محمد اکبری و علیه شرکت فوژان صنعت چم با وکالت آقای میثم 
مبشری در نظر دارد جلسه مزایده ای به منظور مطالبه مبلغ 5/746/800/360 
ریال در روز چهارشنبه مورخ 95/08/26  ساعت 9 صبح برگزار نماید موضوع 
مزایده ملک با پالک ثبتی 5000/15079 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان 
خ فیش ک باغ کاج پ 9 ط دوم می باشد و حسب نظر هیات کارشناسان رسمی 
دادگستری عبارت اســت از یک دســتگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم و قدمت 
باالی 10 سال می باشد و مســاحت حدود 95/82 متر مربع مالکیت خانم عفت 
کاظمی نجف آبادی و دارای پارکینگ مســقف و یک واحد انباری و انشعابات 
 شهری اســت قیمت پایه 4/650/000/000 ریال ارزیابی شــده است و طالبین 
می توانند حداقل 5 روز پیش از مزایده از ملــک بازدید و با پرداختن ده درصد 
قیمت پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی 2171290210008 
و همراه داشتن فیش پرداخت در جلسه شرکت کنند برنده مزایده فردی است که 
باالترین قیمت از قیمت پایه را پیشنهاد بدهد. هزینه های اجرایی بر عهده برنده 
مزایده می باشد. م الف:19271 اجرای احکام شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )211 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

7 شــماره آگهــی: 139503902004000188 شــماره پرونــده:  /399
139404002004000570 آگهــی مزایده پرونده اجرایی کالســه: 9401383 
ششدانگ عرصه و اعیان خانه پالک شماره 124 فرعی از 389 اصلی مساحت 
147/30 متر مربع واقع در بخش 16 اصفهان به آدرس: اصفهان- دولت آباد- 
خیابان اباذر غربی، کوچه شهید عباس حیدریان بن بست امام علی )ع( پالک 47 
که سند مالکیت آن در صفحه 35دفتر 24 ذیل ثبت شماره 4558 امالک با شماره 
چاپی 756530 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 6/80 متر درب 
و دیواریست به کوچه بن بست شــرقًا به طول 21/40 متر دیوار به دیوار پالک 
389 اصلی باقیمانده جنوبًا به طول 7 متر دیواریست به پالک باقیمانده مزبور 
غربًا به طول 21/30 متر دیوار به دیوار پالک 389 اصلی باقیمانده که طبق نظر 
کارشناس رسمی محل مورد نظر ســاختمان مسکونی در دو طبقه به مساحت 
عرصه 147/30 متر مربع و اعیانی به متراژ 200 متر مربع با قدمت 6 ســال در 
حال بهره برداری می باشد، اسکلت ساختمان به بتن آرمه سقف ها تیرچه بلوک 
دیوارها دارای گچ رویه بدون نقاشی سقف ها دارای ابزار دور، دیوارهای هال 
تا ارتفاع یک متر سرامیک، آشپزخانه اوپن با کابیت فلزی و دیوارها تمام کاشی 
و کف سرامیک، دربهای داخلی چوبی و بیرونی آلومینیوم، کف هال و اتاق خواب 
موزائیک، سرویس های بهداشتی و حمام کاًل کاشی کاری و کف ها سرامیک، 
سیســتم گرمایش بخاری و ســرمایش کولرآبی، دارای یک واحد پارکینگ و 
انشعابات آب، برق و گاز می باشد و نمای ساختمان آجر سه سانتی می باشد 
ملکی آقای عبداله گودرزی که طبق سند رهنی شماره 74889 مورخ 93/06/24 
دفترخانه 129 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد اصفهان واقع می باشد و فاقد 
بیمه نامه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 95/09/07 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول 
خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد و نهصد 
و سی و شش میلیون و پانصد هزار ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامــه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 95/08/08 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه 
مزایده طی چک تضمین شده در وجه بانک ملی مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید 

کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب 
اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:21758 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)519 کلمه، 5 کادر(
مزایده

7/594 شــماره درخواســت: 9510466825800015 شــماره پرونــده: 
9409983648000292 شــماره بایگانــی شــعبه: 950327 اجــرای احکام 
شــعبه 31 حقوقی اصفهان در پرونده اجرایی 950327 ج 31 له خانم ســرایل 
سمساری و علیه آقای حمید حسینی جانبازلو برای مطالبه 110 عدد سکه تمام 
بهار آزادی و 80 مثقال طالی هیجده عیار که قیمــت روز آن در تاریخ مزایده 
استعالم می شود و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 360/000 
ریال هزینه نشــر به این مبالغ اضافه می شــود و مبلغ 39/880/000 ریال نیم 
عشر دولتی در نظر دارد جلسه مزایده ای در  روز سه شنبه مورخ 95/08/25  
 ســاعت 9 صبح برای فروش یک دســتگاه خودرو پیکان به شــماره انتظامی

 95 ص 844- ایران 53 برگزار نماید طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
که مصون از اعتراض می باشد. ارزش خودرو 70/000/000 ریال تعیین شده 
است مشخصات خودرو عبارتست از یک دســتگاه خودرو پیکان رنگ مشکی 
متالیک مدل 1383 طالبین می توانند حداقل 5 روز پیش از مزایده از خودرو که 
در پارکینگ مرکزی جنوب می باشــد دیدن کرده و با پرداخت ده درصد قیمت 
پایه به حساب سپرده دادگســتری نزد بانک ملی شماره 2171290210008 و 
همراه آوردن فیش پرداخت در جلسه شرکت کنند برنده مزایده فردی است که 
باالترین قیمت از قیمت پایه را پیشنهاد بدهد. هزینه های اجرایی به عهده برنده 
می باشد. م الف:22927 اجرای احکام شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)219 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/81  آقای منصور زراعتی دارای شناسنامه شماره 1019 به شرح دادخواست 
به کالسه  3935/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان طوطی صالحی شهرابی به شناسنامه 964 در تاریخ 
95/3/17 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 3 پسر و 6 دختر: 1- مهدی صالحی شهرابی، ش.ش 27 فرزند 
2- احمد زارعی شــمس آبادی، ش.ش 15 فرزند 3- منصور زراعتی شــمس 
 آبادی، ش.ش 1019 فرزنــد 4- فخری صالحی شــهرابی، ش.ش 363 فرزند

 5- طاهره صالحی شــهرابی، ش.ش 364 فرزند 6- زهرا صالحی شــهرابی، 
ش.ش 28 فرزند 7- زهره صالحی شهرابی، ش.ش 7 فرزند 8- مهری صالحی 
شــهرابی، ش.ش 27 فرزند 9- زیبا محمدی خصلت، ش.ش 393 فرزند.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22871 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )176 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/82  آقای سید احمد ابطحی دارای شناسنامه شماره 38 به شرح دادخواست 
به کالســه  3907/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان میمنت اصلحی نائینی به شناســنامه 77 در 
تاریخ 95/7/2 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر است به 2 فرزند و یک همسر به نام ذیل: 1- سید محمد ابطحی، 
ش.ش 715 فرزند 2- زهرا ابطحی، ش.ش 1276 فرزند 3- ســید احمد ابطحی، 
ش.ش 38 همسر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22872 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/83  خانم مهســا قدیری دارای شناسنامه شــماره 1272472434 به شرح 
دادخواســت به کالســه  3974/95 از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهدی قدیری به شناســنامه 
1108 در تاریخ 95/7/4 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین 

 الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 پسر و 1 دختر و 1 مادر: 1- متین قدیری، 
 ش.ش 1274468647 فرزند 2- مهســا قدیــری، ش.ش 1272472434 فرزند

3- عصمت مصطفــوی، ش.ش 36 مادر.  اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22873 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )131 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/84  آقای مجید شــفیعی دارای شناسنامه شــماره 14 به شرح دادخواست 
به کالســه  3840/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان صغری شفیعی اشکاوندی به شناسنامه 268 
در تاریخ 77/12/28 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک پسر و شش دختر و همسر: 1- مجید شفیعی، 
ش.ش 14 فرزند پســر 2- زهرا شــفیعی، ش.ش 423 فرزنــد دختر 3- فاطمه 
شفیعی، ش.ش 8 فرزند دختر 4- ایران شفیعی، ش.ش 6 فرزند دختر 5- توران 
شفیعی، ش.ش 19 فرزند دختر 6- طیبه شفیعی،ش.ش 9 فرزند دختر 7- اعظم 
شفیعی، ش.ش 31 فرزند دختر 8- عبدالرحیم شفیعی، ش.ش 160 همسر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22874 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )167 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/86  آقای مجید شفیعی دارای شناسنامه شــماره 14 به شرح دادخواست به 
کالسه  3839/95  ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عبدالرحیم شفیعی به شناسنامه 160 در تاریخ 
74/9/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به یک پسر و شش دختر و یک همســر: - مجید شفیعی، ش.ش 
 14 فرزند پســر 2- زهرا شــفیعی، ش.ش 423 فرزند دختر 3- فاطمه شفیعی، 
ش.ش 8 فرزند دختر 4- ایران شفیعی، ش.ش 6 فرزند دختر 5- توران شفیعی، 
ش.ش 19 فرزند دختر 6- طیبه شفیعی،ش.ش 9 فرزند دختر 7- اعظم شفیعی، 
ش.ش 31 فرزند دختر 8- صغری شفیعی اشکاوندی، ش.ش 268 همسر.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22875 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )170 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/86  آقای مهدی عبائیان دارای شناسنامه شماره 1839 به شرح دادخواست 
به کالسه  3912/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن عبائیان به شناسنامه 727 در تاریخ 95/5/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 6 فرزند و یک عیال به نام ذیل: 1- مهدی عبائیان، ش.ش 1839 فرزند 
2- مسعود عبائیان، ش.ش 1994 فرزند 3- مهری عبائیان، ش.ش 50998 فرزند 
4- منیره عبائیان، ش.ش 1152 فرزند 5- مرضیه عبائیان، ش.ش 2462 فرزند 
6- مهناز عبائیان، ش.ش 718 فرزند 7- مهین خــدادادزاده، ش.ش 679 عیال 
متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22876 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/87  خانم طاهره علیزاده ارداجی دارای شناســنامه شــماره 218 به شــرح 
دادخواست به کالسه  3908/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلی علیزاده ارداجی به شناسنامه 
22 تاریخ 94/12/24 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر اســت به 6 فرزند و یک عیال به نام ذیل: 1- مهدی علیزاده 
 ارداجــی، ش.ش 11 فرزند 2- اصغر علیــزاده ارداجــی، ش.ش 9106 فرزند

  3- حســین علیزاده ارداجــی، ش.ش 20 فرزنــد 4- ربابه علیــزاده ارداجی، 
ش.ش 152 فرزند 5- صدیقه علیــزاده ارداجــی، ش.ش 31 فرزند 6- طاهره 
علیزاده ارداجی، ش.ش 218 فرزند 7- بتول طغیانی خوراســگانی، ش.ش 82 
عیال متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22877 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/88  آقای سید حســین افتخاری دارای شناسنامه شــماره 44784 به شرح 
دادخواســت بــه کالســه  3921/95 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســید مهدی افتخاری 
به شناســنامه 45 در تاریخ 95/4/30 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به زوجه و چهار دختر و دو پسر: 
1- عصمت بهشــتیان خبــاز، ش.ش 781 زوجــه متوفی 2- فاطمه الســادات 
افتخاری، ش.ش 9283 دختر 3- نرگس افتخــاری، ش.ش 1223 دختر 4- الهه 
افتخاری، ش.ش 1441 دختر 5- مریم افتخاری، ش.ش 1140 دختر 6- ســید 
محمد افتخاری، ش.ش 1993 پســر 7- سید حســین افتخاری، ش.ش 44784 
پسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22878 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )163 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/89  آقای جواد امینی دارای شناسنامه شماره 5809 به شرح دادخواست به 
کالسه  3836/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت از محدود به 
نامحدود نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی امینی به شناسنامه 
216 در تاریخ 95/6/14 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و طی پرونده 
کالســه 3645 ح 10 گواهی انحصار وراثت محدود صــادر گردیده ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پســر و 3 دختر و همسر: 1- جواد امینی، 
ش.ش 5809 فرزند پسر 2- احسان امینی، ش.ش 1327 فرزند پسر 3- پیمان 
 امینی، ش.ش 2382 فرزند پســر 4- کیــوان امینی، ش.ش 1143 فرزند پســر

 5- مهناز امینی، ش.ش 1271248158 فرزند دختر 6- اعظم امینی، ش.ش 1559 
فرزند دختر 7- مریم امینی، ش.ش 76757 فرزند دختر 8- خانم زهرا باقری باغ 
ابریشمی، ش.ش 84 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22879 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )189 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/90  آقای مهرداد عباس پور دارای شناسنامه شماره 38 به شرح دادخواست 
به کالســه  3816/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان پرویز عباس پور به شناسنامه 38 در تاریخ 
95/6/26 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 3 پســر و 4 دختر و همســر: 1- حیدر عباس پور، ش.ش 8 
 فرزند پسر 2- علی عباس پور، ش.ش 3117 فرزند پسر 3- مهرداد عباس پور، 
ش.ش 111 فرزند پسر 4- اشرف عباس پور، ش.ش 66 فرزند دختر 5- فرخنده 
عباس پور، ش.ش 102 فرزند دختر 6- محبوبه عبــاس پور، ش.ش 66 فرزند 
دختر 7- سمیه عباس پور، ش.ش 1069 فرزند دختر 8- بیگم بیات چالشتری، 
ش.ش 42 همسر متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22880 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/91  آقای حمید تقی زاده دارای شناســنامه شماره 169 به شرح دادخواست 
به کالســه  3812/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان علی تقی زاده به شناســنامه 7870 در تاریخ 
92/5/13 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 4 پسر و 2 دختر و 1 همســر: 1- اصغر تقی زاده، ش.ش 456 
پسر 2- حمید تقی زاده، ش.ش 169 پسر 3- سعید تقی زاده، ش.ش 27777 پسر 
4- علی رضا تقی زاده، ش.ش 49087 پســر 5- پروین تقی زاده، ش.ش 1028 
دختر 6- زینت آغا مدرس صادقی، ش.ش 39826 همســر 7- فروغ تقی زاده، 
ش.ش 82 دختر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22881 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/92  آقای محمود امینی چرمهینی دارای شناســنامه شــماره 1709 به شرح 
دادخواست به کالسه  3822/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احمد امینی چرمهینی به شناسنامه 
452 در تاریــخ 94/12/24 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پســر و 2 دختر و همسر: 1- اصغر امینی 
چرمهینی، ش.ش 66 فرزند پسر 2- محمود امینی چرمهینی، ش.ش 1709 فرزند 
پسر 3- مهدی امینی چرمهینی، ش.ش 15 فرزند پسر 4- مهتاب امینی چرمهینی، 
 ش.ش 1523 فرزند دختر 5- زهره امینی چرمهینی، ش.ش 1768 فرزند دختر

 6- معصومه امینی چرمهینی، ش.ش 125 همســر.  اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22882 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/93  خانم زهرا عطافر دارای شناســنامه شــماره 38 به شرح دادخواست به 
کالسه  3986/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عصمت شــعبانی به شناســنامه 1364 در تاریخ 
94/8/10 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 6 فرزند و همسر به نام ذیل: 1- عباسعلی عطافر، ش.ش 1079 
زوج 2- زهرا عطافر، ش.ش 1516 فرزند 3- زهره عطافر، ش.ش 1160 فرزند 
4- زینت عطافر، ش.ش 732 فرزند 5- بتول عطافر، ش.ش 1832 فرزند 6- ایران 
عطافر، ش.ش 42 فرزند 7- اصغر عطافر، ش.ش 38 فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22883 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/94  آقای مرادعلی اله دادی دارای شناسنامه شماره 710 به شرح دادخواست 
به کالسه  3982/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان امیرقلی اله دادی سمندگانی به شناسنامه 116 
در تاریخ 94/8/8 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به پنج فرزند پسر و شش اوالد دختر و یک عیال دائمی به 
اســامی زیر: مرادعلی، قربانعلی، نیازعلی اله دادی و احمد علی و حسینعلی اله 
دادی سمندگانی )پسران( و ایران، توران، طاهره، مهین وجهان اله دادی و لیال اله 
دادی سمندگانی )دختران( و فاطمه شاهمرادی فرزند حسن )عیال متوفی( وراث 
مرقوم به شناسنامه های شــماره های ) به ترتیب فوق( 710، 709، 12، 3207، 
182، 46503، 97، 49613، 48470، 12، 1999، 2911 و غیر از نامبردگان فوق 
وارث دیگری نداشته است.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22884 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )190 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/95  خانم مســعوده صادقی ملک آبادی دارای شناســنامه شــماره 73 به 
شرح دادخواست به کالســه  3825/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عطاء اله صادقی ملک آبادی 

به شناســنامه 21892 در تاریخ 89/10/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 4 پسر و 2 دختر و همسر: 
1- مهرداد صادقی ملک آبادی، ش.ش 390 فرزند پسر 2- مهران صادقی ملک 
آبادی، ش.ش 428 فرزند پســر 3- کورش صادقی ملک آبــادی، ش.ش 843 
فرزند پسر 4- فرهود صادقی ملک آبادی، ش.ش 8147 فرزند پسر 5- منصوره 
صادقی ملک آبادی، ش.ش 2571 فرزند پسر 6- مسعوده صادقی ملک آبادی، 
ش.ش 73 فرزند دختر 7- منیژه فردوسیان، ش.ش 546 همسر.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22885 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )177 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/96  آقای محسن بهشود دارای شناسنامه شماره 29532 به شرح دادخواست 
به کالســه  3968/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان ابوالقاســم بهشود به شناســنامه 4530 در 
تاریــخ 95/5/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 3 پسر: 1- محسن بهشود، ش.ش 29532 فرزند پسر 
2- احمد بهشود، ش.ش 31039 فرزند پسر 3- محمود بهشود، ش.ش 40803 
فرزند پسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه دیگری از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شــد. ضمنًا وصیت نامه ای هم از متوفی ارائه شــده که 
به شماره 129105-93/3/29 در دفترخانه 21 اســناد رسمی اصفهان تنظیم 
 نموده و خواهان خواستار ملحوظ نمودن آن در گواهی حصر وراثت نامحدود 
می باشد. م الف: 22853 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/97  خانــم فروزنــده معقول دارای شناســنامه شــماره 35683 به شــرح 
دادخواست به کالسه  3961/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احترام زارع اصفهانی به شناسنامه 
355 در تاریــخ 94/11/27 اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه 
 حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 فرزند به نام ذیــل: 1- علی معقول،

 ش.ش 524 فرزند 2- فروزنده معقول، ش.ش 35683 فرزند 3- نرگس معقول، 
ش.ش 976 فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22854 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )131 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/98  آقای رضا عظیمی دارای شناســنامه شــماره 1271094088 به شرح 
دادخواست به کالسه  3955/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ذبیح اله عظیمی به شناسنامه 463 در 
تاریــخ 95/4/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1- رضا عظیمی، ش.ش 1271094088 فرزند 2- زهرا 
عظیمی، ش.ش 1271645823 فرزند 3- معصومه عظیمی، ش.ش 471 همسر 
متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22855 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )127 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/99  خانم پیمانه مهانی دارای شناسنامه شــماره 3569 به شرح دادخواست 
به کالسه  3952/95 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان محمد علی مهانی عادگانی به شناسنامه 20 
در تاریخ 95/6/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر است به : 1- علی مهانی، ش.ش 3543 فرزند 2- معین مهانی، 
ش.ش 22079 فرزند 3- پیمانه مهانی، ش.ش 3569 فرزند و الغیر.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22856 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )128 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/100  آقای علیرضا تقی زاده دارای شناســنامه شــماره 49087 به شــرح 
دادخواست به کالســه  3813/95 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زینت آغا مدرس صادقی به 
شناسنامه 39826 در تاریخ 94/12/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1 پســر و 1 دختر و 1 همســر: 
1- علیرضا تقی زاده، ش.ش 49087 پســر 2- پروین تقی زاده، ش.ش 1028 
دختر 3- علی تقی زاده، ش.ش 7870 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22857 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )139 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/101  آقای علی عزیزاده طرقی دارای شناســنامه شــماره 1200 به شــرح 
دادخواست به کالسه  3918/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان لیلی محمد حسینی طرقی به شناسنامه 
2065 در تاریــخ 94/4/26 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 6 فرزند به نام ذیــل: 1- عباس عزیززاده 
طرقی، ش.ش 1260 فرزند 2- مرتضی عزیــززاده طرقی، ش.ش 1590 فرزند 
3- علی عزیززاده طرقــی، ش.ش 1200 فرزند 4- صدیقــه عزیززاده طرقی، 
ش.ش 219 فرزند 5- طاهره عزیززاده طرقی، ش.ش 71782 فرزند 6- فاطمه 
عزیززاده طرقی، ش.ش 71783 فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22848 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/102  آقای اصغر چیت ســاز دارای شناســنامه شــماره 54150 به شــرح 
دادخواست به کالسه  3920/95 ح 10 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم چیت ساز به شناسنامه 
42474 در تاریــخ 94/11/6 اقامتــگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پســر و 3 دختر و همسر: 1- اصغر 
چیت ساز، ش.ش 54150 پســر متوفی 2- علیرضا چیت ساز، ش.ش 40194 
 پســر متوفی 3- زهرا چیت ســاز، ش.ش 34387 دختر 4- زهره چیت ســاز، 
ش.ش 40195 دختــر 5- صدیقه چیت ســاز، ش.ش 1761 دختــر 6- فاطمه 
کرباسی، ش.ش 611 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22847 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/104  آقای محســن سمســوری دارای شناسنامه شــماره 15583 به شرح 
دادخواست به کالســه  3778/95 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود قاسمی سمسوری به 
شناســنامه 5 در تاریخ 95/6/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 4 دختر و همسر: 1- محسن 
قاسمی سمســوری، ش.ش 15583 فرزند پســر 2- اعظم قاسمی سمسوری، 
ش.ش 1538 فرزند دختر 3- عفت قاسمی سمســوری، ش.ش 15582 فرزند 
دختر 4- زهره قاسمی سمســوری، ش.ش 11 فرزند دختر 5- مهری قاسمی 
 سمســوری، ش.ش 73 فرزنــد دختــر 6- فاطمــه بیگم ربیعی سمســوری، 
ش.ش 2 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22845 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/105  آقای اکبر آرضی دارای شناسنامه شماره 1205 به شرح دادخواست 
به کالسه  3887/95 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم آرضی به شناسنامه 75 در تاریخ 
95/5/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 4 پســر و یک دختر و همســر: 1- اکبر آرضی، ش.ش 1205 

 فرزند پسر 2- ســعید آرضی، ش.ش 47234 فرزند پســر 3- حمید  آرضی، 
ش.ش 1108 فرزند پســر 4- امیر آرضی، ش.ش 1732 فرزند پســر 5- زهرا 
آرضی، ش.ش996 فرزند دختــر 6- عفت مدنیون، ش.ش 245 همســر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22844 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )154 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/106  پریسا حاج کریمیان دارای شناسنامه شماره 1091 به شرح دادخواست 
به کالسه  3857/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمد حاج کریمیان به شناســنامه 511 در تاریخ 
95/6/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 2 پســر و 2 دختر: 1- علیرضا حاج کریمیان، ش.ش 7356 
فرزند پسر 2- امیر حســین حاج کریمیان، ش.ش 3284 فرزند پسر 3- پریسا 
حاج کریمیان، ش.ش 1091 فرزند دختــر 4- الهام حاج کریمیان، ش.ش 9420 
فرزند دختر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 22843 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)144 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/107  آقای ســید رحمان هاشــمیان دارای شناســنامه شــماره 3 به شرح 
دادخواست به کالسه  3808/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســیده مریم جابری اول دورکی به 
شناسنامه 25 در تاریخ 95/4/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و مادر و پدر و همسر: 1- سید 
کیاوش هاشمیان، ش.ش 1274558379 فرزند پسر 2- سید رحمان هاشمیان، 
ش.ش 3 همسر 3- سید نارنج برنجگانی، ش.ش 149 مادر 4- سید حمید جابری، 
ش.ش 2 پدر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 22842 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)146 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/108  آقای مرتضــی باقرصاد دارای شناســنامه شــماره 142 به شــرح 
دادخواست به کالسه  3805/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کریم باقرصاد به شناسنامه 1107 
در تاریخ 91/5/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به یک فرزند پســر و 2 دختر و یک همسر: 1- مرتضی 
باقرصاد، ش.ش 142 فرزند پســر 2- مهری باقرصــاد رنانی، ش.ش 10059 
فرزند دختر 3- ملک باقرصاد، ش.ش 305 فرزند دختر 4- خدیجه صباغ رنانی، 
ش.ش 7281 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22841 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )143 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/109  خانم فاطمه نصری نصرآبادی دارای شناســنامه شــماره 19166 به 
شرح دادخواست به کالســه  3815/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مصطفــی نصر آزادگانی به 
شناســنامه 1611 در تاریخ 95/6/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1 پســر و 1 دختــر و 1 مادر و 
همسر: 1- امیرعلی نصرآزادانی، ش. ملی 1276283326 فرزند پسر 2- مریم 
نصرآزادانی، ش.ملــی 1275200982 فرزند دختــر 3- نصرت نصرآزادانی، 
ش.ش 11 مادر 4- فاطمه نصری نصرآبادی، ش.ش 19166 همســر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22840 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )145 

کلمه، 2 کادر(
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 ارتــکاب جرم بــر اســاس مطالعــات جامعه شناســی جنایی 
و جرم شناسی، ناشی از عوامل مادی و معنوی است. 

در واقع مشــکالت مادی و معنــوی مانند بیکاری، خشــونت 
خانگی، تشــنج خانوادگی، هجمه فرهنگــی و حتی اختالالت 

روحی و روانی می تواند موجب بروز رفتارهای مختلف شود.
رفتار همه انســان ها انعکاس گذشــته و شــرایط زندگی آنها 
اســت. اما برخی از جرایم غیر از عوامل بیرونــی تابعی از عوامل 
اختصاصی و ویژه است. خشــونت خانوادگی از آن جمله است. 
خشونت خانوادگی گاهی به صورت کنشی است و گاه واکنشی. 
از لحاظ کنشــی والدینی که خود قربانی خشونت بوده اند بعدها 
در رابطه با فرزندان خود نیز، از همان روشی که خود قربانی آن 

بودند، استفاده می کنند.
اما به صورت واکنشی معموال در پاسخ به کنش ها و آزار و اذیت 
جسمی اتفاق می افتد. تصور کنید پدر یا مادری که خود قربانی 
خشــونت بوده اســت و اعمال خشــونت آمیز به ترتیب زمینه 
 التهاب خانوادگی را فراهم کرده و خشــونت به جای یک ســاز 
و کار گفتمانی مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ در نتیجه فرزندان 

نیز دست به خشونت می زنند. 
درگیری هــای خانوادگــی از همین جمله اســت. در این میان 
سیستم خشونت آمیز رفتاری که مثال پدر نسبت به مادر داشته 
یا مادر نســبت به پدر، در زندگی آینده فرزنــدان انعکاس پیدا 
می کند و به همین دلیل می بینیم فرزندانی که قربانی خشونت 

بودند، خودشان فردا والدین خشونت گرا می شوند. 
جالب این که اگــر پدری خشــونت گرا باشــد فرزند پســر او 
خشونت گرا و اگر همســر او قربانی خشونت باشــد، دختر این 

خانواده خشونت پذیر خواهد شد. 
البته این کلیت دارد ولی عمومیت ندارد. 

اما نوع دیگری از خشونت ضمن این که در کانون خانواده به طور 
عام اتفاق می افتد، خشونت های ناموسی است. 

فرهنگ مردســاالر در جامعه زن را جزیــی از دارایی های مرد 
تلقی می کند. فرقی نمی کند همسر، خواهر، مادر یا دختر باشد. 
به همین دلیل اگر زنی رابطه ای با افراد غریبه برقرار کند، نوعی 
حق واکنش برای مرد ایجاد می شود که این حق حتی در قوانین 
جزایی ما نیز از قبل از انقالب تاکنون وجود داشته است؛ که اگر 
مردی زن خود را با مرد غریبه در حــال رابطه ای نزدیک ببیند 
در صورتی که هر دو را بکشد مســئولیت ندارد و ماده 79 قانون 

سابق و630 قانون تعزیرات به صراحت مبین این پیام است.
 البته در قانــون قدیم مادر و دختر و ســایر نوامیــس نزدیک، 
تابع این قانــون بودند، اما در قانون جدید فقط همســر از لحاظ 

عدم اعمال مجازات قصاص در قانون پیش بینی شده است.
 به دلیــل تقلیــل قــدرت مقاومــت و افزایش ضعــف روانی 
این نوع قتل ها حتی به نامزدها و افــرادی که به یکی عالقه مند 
 هســتند ولی طرف مقابل این عالقه را نمی پذیرد، تسری پیدا 

کرده است. 
از این نوع، قتل های متعددی را در ســطح کشور شاهد بوده ایم 
 و در واقع به همان ســرعتی کــه این تعلقات ناموســی تقلیل 
 پیدا می کند، به همــان میزان مــا رفتارهایی از نــوع واکنش 
مردان جوان به بی مهری و کم مهــری دختران و زنانی که با آنها 

طرف روابط عاطفی بوده اند، شاهد هستیم.

با نگاهی به اطراف و پیرامون خــود می توان بهانه های مختلفی 
را برای شاد زیستن در زندگی ایجاد کرد.

محمود بیات روانشناس و مشاور؛ اظهار داشت: برای شاد بودن 
در زندگی حتمــا نیاز به یک اتفاق خیلی بزرگ و مهم نیســت، 
بلکه اگر دیدتان را نسبت به خود و اتفاقات پیرامون تغییر دهید، 
باعث می شــود تا از کوچک ترین موضوع در زندگی احســاس 
شادی و لذت کنید. وی در ادامه گفت: امنیت و سالمتی دو مورد 
بســیار مهم برای ایجاد شادی در زندگی اســت که کمتر به آن 
توجه می شود زیرا تصور اینکه حتی یک روز بدون این دو ویژگی 
قادر به ادامه زندگــی معمول خود نباشــید، در افزایش روحیه 

شما نقش بزرگی ایجاد می کند.
بیات تصریــح کرد: در نظر گرفتن شــرایطی مانند شــجاعت، 
اســتقالل و معنویت که از ارزش های واالی انســانی محسوب 
می شــوند و همچنین وجود پروردگاری کــه در همه لحظات 
 به خصــوص در هنــگام رویارویی با مشــکالت، بــدون هیچ 
چشم داشتی برای کمک در کنارمان است، می تواند باعث ایجاد 

امید و شادی در زندگی شود.
  این روانشــناس گفت: خوش بینی نســبت به اتفاقات مختلف 
در زندگــی و دوری از تفکــرات منفی و نگرانی هــا و همچنین 
 دوست داشتن اطرافیان به خصوص خانواده خود و ابراز محبت 
 و عشــق بــه آن هــا، موجب لــذت بخش تــر شــدن زندگی 

می شود.

 گاهــی تنبیــه کــودک در قبــال انجــام اعمال ناشایســت 
موجب تشدید آن رفتار می شود.

 ناهیــد ازغنــدی روانشــناس کــودک، اظهار داشــت: یکی 
از رفتارهــای آزاردهنده کــودک، نافرمانی و انجــام رفتارهای 
 خشن همچون شکستن و خراب کردن وسایل شخصی و به ویژه 

اسباب بازی هایش است که سبب ایجاد خشم والدین می شود. 
وی ادامــه داد: نق نق کردن، انگشــت مکیدن، حرف ناپســند 
زدن، آب دهــان انداختن، ناخن جویدن و کتــک زدن از دیگر 
رفتارهای آزار دهنده کودک است که در صورت عدم کنترل آن 
باعث ایجاد مشکالت بزرگ  رفتاری در آینده برای او خواهد شد. 
ازغندی افزود: در این شــرایط بی اعتنایی نســبت به رفتارهای 
 ناپسند کودک به وسیله والدین و درخواســت این که نیازش را 
به آرامی بیان کند بسیار مهم اســت و زمانی که موفق به اجرای 

این خواسته شد، وی را مورد تشویق قرار دهید.
این روانشــناس کودک در پایان گفت: والدین به محض اینکه 
 مشــاهده کردند کودک به رفتارهای ناشایســت خــود پایان 
 داده اســت، هر چنــد کــه از رفتــار وی ناراحت باشــند ولی 

باید بالفاصله به تنبیه خود پایان دهند.

ریشه  قتل های خانوادگی

همیشه  بهانه هایی
 برای شاد زیستن وجود دارد

رفتارهای آزار دهنده کودکتان را 
کنترل کنید

اما داستان اصلی از این قرار اســت که چهره شهرها تنها با حضور 
مردان دســتفروش آشــفته نشــده، بلکه در ازدحام و شــلوغی 
خیابان های اصلی شهر زنان دستفروشــی را می بینیم که اغلب با 
فروش پوشــاک، مواد خوراکی و آرایشی نقش نان آور خانه را بازی 
می کنند، بی گمان دستفروشــی زنان حکایــت از تغییر نقش ها 
ندارد، بلکه این پدیده ناشــی از برخی تحوالت اجتماعی است که 

تحلیلگران اجتماعی را به فکر چاره اندیشی واداشته است .
در نگاه اول زنان دستفروش، مادران و همسرانی  هستند که وظیفه 
سرپرستی خانوار را برعهده دارند. مســئله ای که تعداد آنان را این 

روزها افزایش داده، طالق، فوت همسر و کاهش سن بیوگی است. 
 دکتر حسن موســوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی 
در رادیو ســالمت علت افزایــش تعداد زنان سرپرســت خانوار را 
طالق، فوت همسر و تصادفات عنوان کرد و گفت: ما با این واقعیت 
مواجهیم که طبق آخرین سرشماری، تعداد زنان سرپرست خانوار 
به دو میلیون و 553 هزار نفر رسیده، در حالی که این آمار در پنج 
سال گذشته، حدود یک میلیون و600 هزار نفر بوده است، بنابراین 
با توجه به افزایش تعداد زنان سرپرســت خانوار الزم اســت نگاه 

ویژه تری به آنان داشته باشیم.
رییس انجمن مــددکاران اجتماعــی گفت: یکــی از مهم ترین 
اقدامات برای زنان سرپرســت خانوار خوداشتغال، توانمندسازی 
آنــان از بعــد اقتصــادی اســت، امــا حمایت هایی کــه دولت 
 براســاس قوانین بودجه ســاالنه، از زنان سرپرســت خانوار دارد 

به قدری ناچیز است که بسیاری از آنها مجبورند کار کنند.
او با بیان این که الزم است دولت متناســب با نیاز منطقه سکونت 
زنان سرپرســت خانوار و متناســب با مشــاغل مورد نیاز جامعه، 
مهارت های شــغلی را به آنها آمــوزش دهد، افــزود: به طور مثال 
در کشــور هندوســتان که با آمار باالی زنان سرپرســت خانوار 
مواجه اســت، دولت این کشور بر حســب نیاز جامعه، یک سری 
آموزش های فنی را بــه زنان سرپرســت خانوار ارایــه می دهد، 
ســپس محصوالت آنــان را بــه کارخانجــات و ســایر صنایع 
 می فروشــد که از این طریق، وابســتگی زنان سرپرســت خانوار 
به دولــت کاهش پیدا می کند. موســوی درخصــوص حمایت از 
 زنان سرپرست خانوار خوداشتغال، اعطای تسهیالت ارزان قیمت 
به آنان و فراهم آوردن شــرایط ورود این زنان به چرخه اقتصادی 
را مطرح کرد و گفت: حمایــت از بازاریابی تولیدات اقتصادی زنان 
سرپرســت خانوار از اهمیت زیادی برخوردار اســت که متاسفانه 

سیستم های حمایتی ما نتوانسته اند به این مولفه ورود کنند.
 او با بیان این که فقدان مهارت آموزش و نداشــتن مهارت کســب 
و کار در زنان سرپرســت خانوار آنان را به ســمت دستفروشی که 
نیازی بــه مهارت ندارد ســوق می دهــد، افــزود: به دلیل آن که 
دستفروشی در تعریف مشــاغل قرار نگرفته است در نتیجه زنان 
سرپرست خانوار، مشمول هیچ نوع حمایتی نخواهند شد و اگر هم 
حمایتی از آنان صورت بگیرد این حمایت ها صرفا به واسطه ارتباط 
فردی است. رییس انجمن مددکاران اجتماعی ادامه داد: از آنجایی 

که نظام مشخص و تعریف شده ای درخصوص تعریف دستفروشی 
در فهرست مشــاغل نداریم، زنانی که مبادرت به کار دستفروشی 

می کنند، از بیمه اجتماعی نیز محرومند.
موسوی درباره تاثیر حمایت خویشاوندی از زنان سرپرست خانوار 
و پیشگیری از گرایش آنان به دستفروشی خاطرنشان کرد: به نظر 
می رسد هنوز مســئولیت اجتماعی در جامعه ایرانی جای خود را 
 باز نکرده اســت، با وجود آن که در زندگــی اجتماعی افراد زیادی 

در کنارمان هستند، اما به شدت فردگراییم. 
در چنین فضایی، با نبود حمایت خویشــاوندی از زنان سرپرست 
خانوار، آنها به سمت دستفروشی و مشاغل مغایر میل درونی خود 
کشیده می شوند، در حالی که چتر حمایت خویشاوندی می تواند 

زنان را از لحاظ اقتصادی به استقالل برساند. 
رییس انجمن مــددکاران اجتماعی با اشــاره بــه این که خیابان 
 محیط امنی بــه لحــاظ اجتماعی و روانــی برای زنان نیســت 
و این مســئله در کوتاه مدت مشــکالتی را برای زنــان به وجود 
می آورد، تاکید کرد: باید نظامی اجتماعی طراحی شــود که قادر 
به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار خوداشتغال باشد، چرا که 
 حمایت های اندک و حداقلی از زنان سرپرست خانوار دستفروش 
و جلوگیری از درآمد مشــروع آنان، می تواند مشکالت دیگری را 

برای آنان به وجود آورد.
دکتر  حسین بیگدلی،  روانشناس و پژوهشــگر مسائل اجتماعی 
 گفــت: وقتــی صحبــت از زنــان سرپرســت خانوار می شــود 
یعنی مادری که نقش پدری ایفا می کند و عالوه بر تامین نیازهای 
عاطفی خانواده باید هرآنچه وظیفه پدر است را نیز برعهده بگیرد، 
بنابراین قشری که درباره آن صحبت می کنیم، فشار روانی زیادی 

را متحمل می شود.
به باور من دستفروشــی زنان سرپرســت خانوار و دختران نه تنها 
ممکن است آنها را به سمت و سوی آســیب های اجتماعی سوق 
دهد، بلکه به طور مســتقیم و غیرمســتقیم فضــای اجتماعی را 
متضرر می کند و همچنین این پرســش مطرح می شود که کدام 
نهاد و ســازمان مردم نهاد از زنان سرپرســت خانوار خوداشتغال 
حمایت می کنــد؟ آیا بودجه تخصیص پیدا کــرده به امر حمایت 
 از این قشر، به درستی مصرف می شــود؟ کدام دستگاه ها متولی 

و مسئول مراقبت از زنان دستفروش هستند؟
همان طور که می دانید در تعاریف جامعه شناســی، دستفروشــی 
شبه تکدی گری است که از دید مدیران شــهری در صورت ایجاد 
ســد معبر مورد برخورد قــرار می گیرد و همیــن موضوع باعث 
ایجاد اضطراب ها و تنش هایــی برای زنان خواهد شــد که تاثیر 
آن قابل مقایسه با مردانی در جایگاه مشــابه است. برای حل این 
مسئله بهترین راه پرهیز از سطحی نگری و جزیره ای عمل کردن 
دســتگاه های حمایتی اســت و با برنامه ریزی در اجــرا و نظارت 

می توان به طور اثربخش از زنان دستفروش حمایت کرد.

با مسئوالن

قائم مقام دبیرکل ســتاد مبــارزه با مــواد مخدر گفت: 
 افسران رابط مبارزه با مواد مخدر، سرمایه کشور هستند 
و انتظار داریم  آنان یک تصویر منســجم و مســتحکم از 

نظام در مبارزه با مواد مخدر به نمایش بگذارند.
علی مویدی در نشست صمیمی با افســران رابط مبارزه 
با مواد مخدر  گفت: این نشســت می تواند دستاوردهای 
 خوبی را از نظــر کاری، روحی، روانــی و تبادل اطالعات 
 و تجربیات به همراه داشــته  باشــد، چرا که ستاد شما را 
به عنوان افســران رابط  مبارزه با مواد مخدر می شناسد و 

به لحاظ موقعیت کاری و فکری همواره  در کنار شماست. 
وی افزود: افســران رابط در مبارزه با مواد مخدر وظایف 
مهمی دارند که می بایست به آنها بپردازند، شما توانستید 
در موقعیت  ارزشــمندی قرار گیرید و جزو دیپلمات های 
نظام محسوب شوید، به جایگاهی رســیده اید که دارای 
ویژگی ها و برتری هایی  است که در بسیاری از افراد دیگر 

نیست. 
قائم مقام دبیرکل ســتاد با بیان اینکه فردی که دیپلمات 
شد آیینه تمام نمای نظام محسوب می شود، بیان داشت: 
افسران  رابط و دیپلمات ها دارای صفات برجسته همچون 
امانتداری، صداقت، اقتدار، هــوش و تعصب به ماموریت 
 یا نظام هســتند  و من معتقدم رســیدن به این موقعیت 
 به آســانی به دســت نمی آیــد.  مویدی تصریــح کرد: 
برخی از ویژگی های یک افســر رابط ذاتی اســت، شما 
دارای نظــم، هوش، عقل، درک و شــجاعت هســتید  و 
 آنها صفاتی نیســتند که از نهاد اعزام کننده به شما داده 

شده باشد، این صفات ذاتی اســت.  افسران رابط سرمایه 
این کشور محسوب می شــوند و می توانند عنصری موثر 

برای کشور در تولید ثروت باشند. 
وی گفــت: در ماموریــت های افســران رابــط الزاماتی 
 وجود دارد، بخشــی از حمایت ها نیز توسط ستاد مبارزه 
با مواد مخدر تامین  می شــود، ستاد هر کاری که ضرورت 

داشته را در حد وسع و توانش انجام داده است.  
این مسئول در ســتاد اظهار کرد: انتظار ستاد از افسران 
رابط آن است که یک تصویر منسجم و مستحکم از نظام 
در  مبارزه با مواد مخدر در کشــوری که اعزام شــده اند،  

منعکس کنند. 
مویدی گفــت: دیپلمات هایی که در ســفارت خانه های 
کشور هســتند، هنوز اطالعات کافی در این حوزه ندارند، 
بنابراین در رســاندن  این آگاهی ها و ماموریت ها به سایر 

دیپلمات ها امانتدار خوبی باشید. 
وی ادامه داد: انتظار ما آن اســت افســران رابط، تحرک،  
فعالیت و پیگیری مستمری در روند مبارزه با مواد مخدر 
 داشــته باشــند،  چرا که ما نیاز به اطالعات برون مرزی 

و شیوه های به روز در این عرصه داریم. 
قائم مقام دبیرکل ستاد در ادامه، رصد تحقیقات در مسیر 
قاچاق را بســیار حایز اهمیت خواند و افزود: رویکردهای 
جدید  دولت ها در ابعــاد مبارزه با مــواد مخدر همچون 
پیشــگیری از اعتیاد، درمان مهم اســت و چنانچه روش 
جدیدی در هر یک از  این ابعاد رخ داد، از ســوی افسران 

رابط به کشور ما اطالع داده شود. 

 معاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرایم قــوه قضاییه 
با بیان اینکه در بحث طالق آمارها ناراحت کننده است، گفت: 
سن طالق در کشور پایین اســت و خانواده ها در همان دوران 

ابتدای زندگی منحل می شوند.
محمدباقر الفت در گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرایم دادگستری های کل استان های کشور در تبریز 
بدون اشاره به آمار طالق افزود: شــش علت مهمی که سبب 
انحالل خانواده ها می شود شناسایی و در جهت رفع این علل 

قدم های خوب و مستحکمی برداشته شده است.
  وی تاکید کرد: تالش کــرده ایم مهارت هــای زندگی قبل 
از ازدواج بــه زوجین جوان منتقل شــود و همچنین اقدامات 
علمی و پزشــکی دیگری نیز برای اســتحکام خانواده های نو 
پا انجام شــده اســت. معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرایم قوه قضاییه اضافه کــرد: موفقیت های خوبی در عرصه 
پیشگیری در کشــور تحصیل شــده و مردم بیدار، هوشیار و 
انقالبی کشــور تا حدود زیادی از گزند آسیب های اجتماعی 
مصون شــده اند. مســئوالن وزارت راه و شهرسازی، شورای 
انقالب فرهنگی، نیروی انتظامی و ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
در حرکت مشــترک و تشــریک مساعی در کشــور فعالیت 
 های ویژه انجام داده اند.  الفت با اشــاره بــه اقدام قوه قضاییه 
 در حوزه هــای مختلف گفت: اقــدام دادگســتری ها همراه 
 با سیاســت هــای کلی نظــام در راســتای محقــق کردن 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی در کنار ســایر دستگاه های 
موثر و نافع به حال مردم بوده و امیدوارم با همدلی و صمیمت 
اقدامات را ادامه داده و به نتایج اثربخشــی دست پیدا کنیم.  

وی با بیان اینکه جامعه بشــری معموال همراه با آسیب های 
اجتماعی اســت، افزود: آســیب های اجتماعی نتیجه غفلت 
هدایتگران است و باید شــاهد تلفات و از بین رفتن امکانات، 
تجهیرات و ظرفیت های مان باشیم. رفتار عادی در این عرصه 
 تاثیر ندارد و ضروری اســت امکانات را به صــورت فوق العاده 
به کار گیریم.  الفت یادآور شــد: از یک ســال و نیم گذشــته 
شــورای اجتماعی کشــور مســئولیت پیدا کرد در خصوص 
 آســیب های اجتماعی تقســیم کار ملــی را انجــام و برای 
هر دســتگاهی وظایفــی را در حوزه کاهش طــالق، اعتیاد، 
 حاشــیه نشــینی و مســایل اخالقــی تعریف و ابــالغ کند 
و با هماهنگ کردن دســتگاه ها تمامی امکانات را به ســمت 

حذف وضعیت نامطلوب ایجاد شده، هدایت کند.  
 دســتگاه قضایی نیز تکالیف مســتقیمی را بــه عهده گرفت 
و برنامه هایی کــه در حوزه هــای مختلف از قدیم داشــته 
بازخوانی و اجــرای برنامه ها را ســرعت داده اســت. معاون 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرایم قوه قضاییه افزود: اگر 
 در قسمت هایی از نظر کارشناســی و توان انسانی دچار نقص 
 و عیب بودیــم اقدامــات ترمیمی انجــام و با یک انســجام 
از گذشــته بهتر و موثرتر برنامه های خــود را اجرا می کنیم. 
 امروز مباحــث علمی و فراقــوه ای در خصوص پیشــگیری 
و پرداختن به آسیب های اجتماعی دغدغه اول تمامی مقامات 
در ســطح کشور اســت. باال رفتن حساســیت برای مشاهده 
و پرداختن به آســیب ها و رفع آنها امــروز در ادبیات عمومی 
مدیران و مسئوالن کشور موج می زنند و آنچه که امروز سبب 

افتخار مدیران ماست، رفع آسیب های اجتماعی است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد:

افسران رابط مبارزه با مواد مخدر سرمایه کشور هستند
معاون قوه قضاییه: 

آمار طالق در ایران ناراحت کننده است

اخبار کوتاه 

 در نیمه اول ســال جاری 3۱5 هزار و ۸6۲ نفر به دلیل صدمات ناشــی از نزاع 
به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل که آمار مراجعین نزاع 3۲۱ هزار و ۱77 نفــر بود، ۱/7 درصد کاهش پیدا 

کرده است.  
در شش ماهه اول امسال از کل مصدومان نزاع ۲۱۸ هزار و 36۱ مرد و 97 هزار 

و 50۱ نفر زن بودند.
 در این مدت اســتان های تهران با 55 هزار و ۲۴۴، خراسان رضوی با ۲6 هزار 
 و ۸۱ و اصفهان با ۲3 هزار و ۲5 نفر بیشترین و اســتان های ایالم با یک هزار 
و 9۲۴، خراسان جنوبی با دو هزار و ۲3 و سمنان با دو هزار و 39۴ نفر کمترین 

آمار مراجعین نزاع را داشته اند. 
در شــهریور ماه ســال جاری نیز آمار مراجعین نزاع با کاهــش ۲/3 درصدی 

مواجه بود. 
 ایــن آمــار از 5۴ هــزار و ۴9۸ مــورد در شــهریور مــاه ســال گذشــته 
 بـــه 53 هـــزار و ۲3۴ مـــورد در شـــهریور امســـال کاهـــش پیـــدا 

کرد.

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی ســازمان ثبت احوال کشــور گفت: 
 کارت های هوشــمند ملی نقش مهمــی را در خدمات دهی فضــای مجازی 
در دولــت الکترونیک دارد. حمید پارســایی معاون فنــاوری اطالعات و آمار 
جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور؛ اظهار داشت: با توجه به اینکه توسعه آمار 
پایگاه محور، ارتقای جایگاه بین المللی کشــور در زمینه آمارهای جمعیتی، 
برنامه ریزی در توســعه و افزایش کیفی آمار از رویکردهای اصلی این سازمان 
است، به منظور دســتیابی به توســعه دولت الکترونیک در سه بخش خدمات 
درون و برون سازمانی و همچنین زیرســاخت  های ملی فعالیت هایی صورت 

گرفته است.
 وی افزود: بــه وســیله داشــبورد جمعیتــی، مدیریت لحظــه ای جمعیت 
در آمارهای والدت، فوت، ازدواج، طالق، هرم ســنی جمعیت و تولید آمارهای 
جا به جایی و مهاجرت داخلی را در اختیار خواهیم داشــت، همچنین تالش 
 می شود که ســامانه تغییر نشــانی که از سال۸7 در کشــور راه اندازی شده، 
 به طور کامل عملیاتی شود تا مهاجرت های ارج از استانی و داخل شهری حتی 

در منطقه  ای کوچک را در اختیار داشته باشیم.

 وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکــه بیمه ها طرح تحول ســالمت را بیمه 
می کنند، معتقد است طرح تحول ســالمت و تحول در تحول سالمت حرکت درستی 
اســت. علی ربیعی وزیر تعان، کار و رفاه گفت: رســانه ها به اندازه ای کــه من از بیمه 
اطالع دارم، اطالع دارند. هر رســانه به طور شفاف همه مســائل بیمه ها و طرح تحول 
 ســالمت علل کســری بودجه و ... را می داند. ربیعی افزود: درک درســت از مســئله 
مهم ترین مسئله اســت. ما معموال از جا به جایی عارضه با بیماری نگران هستیم. وقتی 
 عارضه با بیماری اشتباه گرفته شــود به جای درمان اساســی، درمان نادرست صورت 
می گیــرد. وی اضافه کــرد: معتقدم طرح تحول ســالمت و تحول در تحول ســالمت 
حرکت درســت ما اســت و زمینه ســاز آینده موفقی برای ما و هر تصمیمی نادرست 
 پاشــنه آشــیل این طرح ها اســت. وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اضافه کرد: 
 امروز شــاید خشــنودکننده ترین بخش اجرای طرح تحول ســالمت بیمــه ۱۱ هزار 
حاشیه نشین شهرها باشــند که بر اســاس آمار ۸3/5 درصد آنها در فقر مطلق بودند. 
ربیعی گفت: جدا از این موضــوع، اجرای این طرح برای ۲۲ میلیون زندگی روســتایی 
ایجاد تحول کرده است که در سطح درمانی یک، ۱07 هزار تومان سرانه درمانی استفاده 
 کرده اســت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: پوشــش ۲۲ میلیون روستایی 

و۱0 میلیون حاشیه نشین شیرین ترین بخش اجرای طرح برای ما بوده است.

نقش اساسی کارت های هوشمند ملی
 در خدمات دهی فضای مجازی

کاهش 1/7 درصدی مراجعین نزاعبیمه ها طرح تحول سالمت را بیمه می کنند
 در شش ماهه نخست امسال

 پدیده دستفروشی یا اقتصاد غیررسمی، از گذشته های دور تاکنون در گوشــه و کنار شهرها وجود داشته است. 
 زنانی که برخی از روی بیکاری به آن  رو آورده اند و برخی با آرزوی شغلی مناسب به شهر آمده، اما در کمال ناباوری 

سر از دستفروشی درآورده اند و البته برخی نیز به دلیل ناتوانی جسمی دستفروشی را پیشه کرده اند.

یادداشت

روانشناسی

پیشنهاد  سردبیر:
دستفروشی زنان حکایت از تغییر نقش ها ندارد

مسئولیت حمایت و مراقبت از زنان سرپرست خانوار در کار دستفروشی با کیست؟

دستفروشی زنان حکایت از تغییر نقش ها ندارد 

اخبار

 حمایت از بازاریابی 
تولیدات اقتصادی 

زنان سرپرست 
خانوار از اهمیت 
زیادی برخوردار 

است که متاسفانه 
سیستم های حمایتی 
ما نتوانسته اند به این 

مولفه ورود کنند

 رییس پلیس فتــاي فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان 
در مورد سو استفاده از زائران اربعین با راه اندازي سایت هاي 
جعلي به نام وب سایت » سماح « هشدار داد. سرهنگ سید 
مصطفي مرتضوي رییس پلیــس فتاي فرماندهي انتظامي 
 اســتان اظهار داشــت: در این ایام که عزاداران حســیني 
با شــور و حرارت به دنبال فراهم کــردن مقدمات ثبت نام 
در سایت سماح براي شــرکت در همایش بزرگ پیاده روي 
اربعین هســتند احتمال اینکه عده اي نیز از این موقعیت 
 ســو اســتفاده کرده و با راه اندازي ســایت هــاي جعلي 
به نام وب ســایت مذکور اقدام به کالهبرداري و ســرقت 
 اطالعات و برداشــت هاي غیر مجاز از حســاب آنها کنند، 

وجود دارد.
 وي افزود: در ایــن خصوص به زائران اربعین حســیني که 
 مي خواهنــد در این وب ســایت ثبت نام کننــد، توصیه 
مي کنیم حتما بــه آدرس آن که در نوار ابــزار آمده، توجه 
 کنند که در آن از پروتکل https//  اســتفاده شــده باشد 
و در غیــر این صورت ســایت مذکــور جعلي اســت. این 
 مقام مســئول عنوان داشــت: همچنین در نــوار آدرس 
این وب سایت یک عالمت قفل شکل است که تمام الزامات 
 و مشخصات ســازمان حج و زیارت قابل مشاهده بوده که 
اگر اطالعاتي غیــر از اطالعات این ســازمان در آن وجود 
 داشــت حاکي از جعلي بودن این سایت اســت و کاربران 

مي بایست از ثبت نام در آن خودداري کنند.

دانش آموزان اصفهانی به اردوی راهیان نور اعزام شدند.
دومین مرحلــه اعزام دانــش آموزان بــه مناطق جنگی 
جنــوب کشــور بــا اعــزام ۲۴۴ دانــش آمــوز مقاطع 
 متوســطه اول و دوم از شهرســتان های تیــران و کرون 

و برخوار استان اصفهان آغاز شد.  
از  اتوبــوس  دســتگاه   6 بــا  آمــوزان  دانــش   ایــن 
یادمان هــا و مناطق عملیاتی شــلمچه، طالییــه، فکه، 
فتح المبیــن، هویــزه، دهالویــه، چزابه، پاســگاه زید 
بازدید مــی کنند.  آشــنایی نســل های ســوم و چهارم 
انقالب اســالمی بــا فرهنــگ و تفکر بســیجی، مفاهیم 
ارزشــمند ایثار، شــجاعت، فداکاری، آگاهــی از فضای 
معنوی شــهید و شــهادت و آمادگی برای مقابله با جنگ 
 نرم دشــمن از مهــم ترین اهــداف برگــزاری اردوهای 

راهیان نور است.

زائرین  اربعین
 مراقب سایت های جعلی باشند

اعزام دانش آموزان
 به مناطق جنگی آغاز شد
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پیشنهاد سردبیر: 
سیب سمیرم به مدافعان حرم اهدا شد

اخبار

کوتاه از شهرستان ها

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان شــهرضا گفت: مرکز بزرگ تولید قارچ 
تکمه ای در جنوب اســتان، در شــهرک صنعتی سپر آباد شــهرضا ایجاد 
می شود. عبدالرضا تاکی در مراســم کلنگ زنی احداث مرکز بزرگ پرورش 
قارچ خوراکی در شــهرضا اظهار کــرد: این مرکز که در شــهرک صنعتی 
ســپر آباد شــهرضا ایجاد خواهد شــد، یکی از بزرگ ترین مراکز تولید این 
محصول در استان اســت. وی ادامه داد: برای ایجاد این مرکز که در زمینی 
 به مســاحت 6420 مترمربع ســاخته می شود، تســهیالت بانکی به مبلغ

 10 میلیون ریال و تسهیالت مصوب وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 6700 
میلیون ریال در نظر گرفته شــده و این در حالی است که سرمایه گذار این 
طرح نیز مبلغ 3300 میلیون ریال را بــرای آغاز عملیات عمرانی اختصاص 
داده اســت.مدیر جهاد کشاورزی شــهرضا گفت: در این مجموعه تولیدی 
15 عدد ســالن، جمعا به مســاحت 1080 مترمربع، یک واحد سرخانه ای 
به مساحت 20 مترمربع و سالن های بســته بندی به مساحت 80 مترمربع 
ایجاد خواهد شد و زمینه اشتغال دائم 15 نفر و اشتغال غیر مستقیم 12 نفر 

را فراهم می کند.

طی امضای میثــاق نامه جامع اقتصاد مقاومتی در روســتای هراتمه از توابع 
بخش گرکــن جنوبی شهرســتان مبارکه، هلو به عنوان محصول شــاخص 
این شهرســتان در عرصه صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع کوچک خانگی 
 انتخاب شــد. تفاهم نامــه جامع همکاری در راســتای تحقق فرمایشــات 
مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، با تاکید بر رشــد و توسعه 
صنایع تبدیلی کوچک و صنایع کوچک خانگــی، در مبارکه با حضور، معاون 
فرماندار، فرمانده سپاه، رؤســای ادارات  تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، 
معدن تجارت، جهاد کشــاورزی، بهداشــت و درمان، فنی حرفه ای، بسیج 
سازندگی و اصناف شهرســتان مبارکه به امضا رســید.در این میثاق نامه که 
توسط سازمان بسیج مســتضعفین جهت همکاری در این زمینه تهیه شده 
بوده به امضای اعضا رســید و هلو محصول شــاخص معرفــی گردید و این 
شهرستان برای ایجاد عرصه های صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع کوچک 
خانگی انتخاب شد. مسئوالن ارشد شهرســتان مبارکه در تالشند تا با ایجاد 
و توســعه محصوالت فرآوری شــده هلو از جمله لواشــک و پرک هلو، این 

شهرستان را به قطب تولید این محصول در کشور و جهان تبدیل کنند.

یک محموله سیب ســمیرم در اقدامی زیبا از ســوی اهالی روستای 
دنگزلو دناکوه و با همکاری دهیاری و شــورای این روستا به مدافعان 

حرم اهدا شد.
سید یحیی موسوی از اهالی این روستا اظهار کرد: جوانان سمیرم امروز 
آماده حضور برای دفاع از اســالم ناب محمدی در جای جای این دنیا 
بوده و در صورت اجازه مقام معظم رهبری درسی همچون هشت سال 

دفاع مقدس را به مستکبران غربی خواهند داد.
وی گفت: امروز این جوانان در اقدامی زیبا محصوالت ســیب باغ های 
خود که حاصل یک ســال زحمت زارعی آنان اســت به مدافعان حرم 
اهدا کردند تا با این هدیه اندک به ایــن دالورمردان بگوییم ما قدردان 

جان فشانی ها و افتخار آفرینی آنان هستیم.
موسوی تصریح کرد: این سیب از روستای دنگزلو بخش دناکوه سمیرم 
بارگیری شده و به تهران فرستاده می شــود تا از آنجا این محصول به 
دســتان پرهمت مدافعانی برســد که از تمام تعلقات دنیایی چشــم 

پوشیده و آماده دفاع از ارزش های اسالمی و انسانی  هستند.

دبیر علمی همایش ملی مطالعه وشناخت باغ های تاریخی منطقه فرهنگی 
کاشان از ارسال حدود 30 مقاله به دبیرخانه این همایش خبرداد.

حمیدرضاجیحانی گفت: از این تعداد مقاله 9 مقاله به تایید نهایی رســیده 
اســت. وی،شناســایی بســیاری از پژوهشــگرانی که در این حوزه فعالیت 
می کنند و سفارش مقاله به آنها را به وســیله تیم علمی همایش تاکیدکرد و 
گفت: کار پژوهش برخی از تیم های علمی هنوز به انجام نرسیده و یا ویرایش 

نهایی نشده با این اوصاف مقاالت بسیار خوبی نهایی و آماده ارائه است.
عضو هیئت علمی دانشــکده معماری و هنر دانشــگاه کاشــان با تاکید بر 
ســخت گیری داوران در پذیرش همایش گفت: مقاالت خوبی به دبیرخانه 
ارسال شده اســت. جیحانی، باغ عباس آباد نطنز، باغ کاشانی راوند، ساخت 
جغرافیایی منطقه فین، ســن ســنجی درختان باغ فین، باغ و حوض خانه 
همایون فال فین، معرفی مزارع مســکون تاریخی به عنوان بخشی از منظر 
فرهنگی- تاریخی نیاســر، آب و نظام آبیاری در برزک و میراث کشــاورزی 
دشــت آران و بیدگل را از جمله عناوین مقاالت ارسالی به همایش برشمرد 

که مورد ارزیابی و پذیرش نهایی قرار گرفته است.

ایجاد مرکز بزرگ 
 پرورش قارچ تکمه ای 

در شهرضا

»هلو« به عنوان محصول 
اقتصاد مقاومتی مبارکه 

معرفی شد

 سیب سمیرم 
 به مدافعان حرم 

اهدا شد

 ارسال 30 مقاله 
به همایش ملی باغ های 

تاریخی کاشان

دیدگاه

رییس اداره بهزیستی شهرستان لنجان با اشاره به اینکه 2 لغایت 8 آبان ماه به 
عنوان هفته ملی تنبلی چشم نامگذاری شده اســت، اظهار کرد: تنبلی چشم 
علت نابینایی یا کم بینایی بیش از یک میلیون نفر از مردم کشــورمان اســت 
که در صورت  تشــخیص به موقع قابل پیشــگیری و درمان می باشد. از این 
جهت طرح پیشگیری از تنبلی چشــم از جمله طرح های پیشگیرانه ای است 
که به منظور شناسایی و تشــخیص زودهنگام تنبلی چشم و سایر اختالالت 
بینایی در کودکان 3 تا 6 سال در طول سال در پایگاه های دائمی تحت نظارت 

بهزیستی شهرستان ها انجام می شود.
محمد حســین صادقی افــزود: از جمله اهــداف برنامه غربالگــری بینایی 
و پیشــگیری از تنبلی چشــم را می توان به غربالگری بینایی کودکان 3 تا 6 

ســال، کاهش شــیوع اختالالت بینایی به ویــژه کاهش شــیوع آمبلیویی، 
شناسایی و تشخیص زود هنگام تنبلی چشم و دیگر اختالالت و پیشگیری از 
معلولیت های بینایی اشــاره کرد و با توجه به اهمیت آن، این طرح همواره در 

شهرستان لنجان مورد توجه جدی قرار گرفته است.
رییس اداره بهزیســتی شهرســتان لنجان با اشــاره به اینکه طرح غربالگری 
بینایی در سه سطح توســط  غربالگر، اپتیومتریست و چشــم پزشک  انجام 
خواهد گرفت، تصریح کرد: این برنامه در ســه سطح غربال، تشخیص و درمان 
انجام می شود که در ســطح اول که همان غربال اســت کودکان توسط مربی 
آموزش دیده و با اســتفاده از چارت E با دســتگاه غربالگر عیوب انکســاری 
غربال می شوند و در صورت مشکوک بودن به ســطح دوم که تشخیص است 

 به مراکز بینایی ســنجی ارجاع داده می شــوند. وی ادامه داد: بعد از تشخیص
  توســط اپتومتریســت در صورت نیــاز برای انجــام معاینــات تخصصی تر
  مداخلــه درمانی، به چشــم پزشــک ارجاع داده می شــوند که در ســطح

 نخســت )غربال(هزینه اندکی از خانواده ها براســاس تعرفه دولتی مشخص 
شده گرفته می شود و در صورت ارجاع به مرحله دوم و سوم به اپتومتریستان 
و چشم پزشــکان طرف قرارداد بهزیســتی، کودکان به صورت رایگان معاینه 

می شوند.
 صادقــی عنوان کــرد: بهترین ســن درمــان تنبلی چشــم زیر پنج ســال

 اســت و بر این اســاس اداره بهزیســتی شهرســتان لنجــان از اول آبان ماه 
 بــا ایجــاد 8 پایــگاه ســنجش بینایــی دائمــی و 70 پایــگاه غیــر دائم 
با به کارگیری نیروهای متخصص و با تجربه، برنامه پیشگیری از تنبلی چشم 

را آغاز کرد.
وی جامع هدف این طرح را 14 هزار کودک ســه تا شــش ســاله در ســطح 

شهرســتان لنجان اعالم و اضافه کرد: تا پایان ســال تحصیلــی 95-96 این 
تعداد کودک تحت معاینه و ســنجش قرار خواهند گرفــت تا اهداف طرح در 

شهرستان لنجان به خوبی محقق گردد.
رییس اداره بهزیستی شهرســتان لنجان یادآور شــد: برنامه های غربالگری 
پیشگیری از تنبلی چشم در ایران، به صورت سراسری، فراگیر، قابل دسترسی 
برای تمام روستاییان و خانواده ها و همراه با پیگیری و مداخله در درمان توسط 
سازمان بهزیســتی و نیکوکاران، اجرا می شــود که در هیچ یک از کشورهای 

منطقه به این صورت وجود ندارد.
وی خاطر نشــان کرد: اجرای موفق این برنامه در شهرستان لنجان را مدیون 
میزان باالی حس مشارکت و همکاری مردم هســتیم که مهم ترین عامل در 
پیشــگیری اجتماعی می باشــد از این رو مردم می توانند با مراجعه به کلیه 
مهدهای کودک شهرستان لنجان و یا اداره بهزیستی با کسب اطالعات الزم از 

خدمات این طرح بهره مند شوند.

رییس اداره بهزیستی شهرستان لنجان:

تنها راه پیشگیری از تنبلی چشم، تشخیص به موقع است

معاون فرماندار مبارکه در جلســه شورای مدیریت بحران 
این شهرســتان گفت: در زمان بحران مدیریت الزم است 
تا در حوادث، کمترین خســارت را داشــته باشــیم.جواد 
سلطانی با اشاره به اهمیت پیشــگیری در بحث مدیریت 
بحران اظهار داشــت: در بحث مدیریت بحران مهم ترین 
عامل پیشگیری است و سرمایه گذاری در مقوله پیشگیری 
از آثار بالیای طبیعی در مقابل هزینه هایی که در اثر وقوع 
بالیای طبیعی بر ما تحمیل می شود بســیار ناچیز است.

ســلطانی گفت: این موضوع از اهمیت خاصــی برخوردار 
اســت وهمه دســتگاه های اجرایی می بایســت در بحث 

مدیریت خطر و بحران، حضور پررنگی داشته باشند.
ســلطانی با بیــان غیرمترقبه بــودن برخی حــوادث از 
ادارات عضــو ســتاد بحران خواســت بــا ارائــه آموزش 
هــای الزم وهمچنیــن برگــزاری مانورهــای نمادیــن 
وتمرینات،شهروندان را برای رویارویی با شرایط نامطلوب 
آماده کــرده و زمینه کاهــش و میزان آســیب پذیری را 
فراهم و تمهیداتــی را در افزایش امکانات کمک رســانی 
وامدادی اتخاذ کننــد. وی با بیان اینکــه در وقوع بحران 
های طبیعی باید زمان طالیی یعنــی اقدام در کوتاه ترین 
زمان ممکن مدنظر قرار گیرد اظهار داشت: بحران هیچگاه 
خبر نمی کند و مهم ترین نکته ای که باید در این خصوص 
مدنظر قرار گیرد تصمیم گیــری در زمان های قبل ، حین 
و بعد از بحران اســت. وی در ادامه  بر آمادگی همه جانبه 
مدیران در زمان های بحرانی تاکید کــرد و افزود: مدیران 
توانمند افرادی هســتند کــه بتوانند در شــرایط بحرانی 
بهترین تصمیم ها را گرفته تا از میزان خسارت های جانی 
و مالی بکاهند.معاون فرماندار به حوادث غرق شدگی های 
اخیر در زاینــده رود اشــاره کرد وگفت: شــهرداری ها و 
دهیــاری ها نقــاط و مکان هــای حادثه خیز در مســیر 
زاینده رود و منابع آبی شهرستان را به اداره منابع آب اعالم 

و اداره منابع آب نیز نسبت به ایمن سازی نقاط اقدام کند.
وی بیان کــرد: در مواقع بروز حوادث و بحــران احتمالی، 
مدیریــت حادثه و بحــران در حریم شــهرها بــه عهده 
 شــهرداری هــا و در خــارج از حریم شــهرها بــه عهده

 هالل احمر می باشد .
وی به اجرای طرح واکسیناسیون پیشگیری از تب برفکی 
توسط شبکه دامپزشکی در ســطح شهرستان اشاره کرد و 
گفت: دهیاری های شهرســتان موظ هستند در پرداخت 
هزینه های واکسیناســیون دام ها و دامداری ها در سطح 
روستاها با شــبکه دامپزشــکی شهرســتان مساعدت و 

همکاری کنند.

معاون فرماندار مبارکه:

بحران مدیریت، کاهش 
خسارت را به دنبال دارد

با مسئوالن

محســن حاج عابدی افزود: تولید ســالیانه 40 هزار تن شیر در 
دامداری های دارای گاوهای شیرده شهرســتان تیران و کرون 
تولید می شود که از تولید شیر این شهرســتان عالوه بر تامین 
شیر مورد نیاز شهرســتان برای نیاز سایر شهرستان های استان 
اصفهان نیز ارســال می شود. مدیرجهاد کشــاورزی شهرستان 
تیران و کــرون ادامه داد: شــیرهای تولیــدی در کارخانه های 
صنایع تبدیلی مورد اســتفاده و از آنها مواد لبنی تولید می شود 
و محصوالت لبنی آن نیز در اســتان اصفهان و سطح ملی توزیع 

می شود.
اجتمــاع دامداری ها بــرای افزایــش بهره وری 

و کاهش هزینه ها
وی احداث مجتمع هــای دامداری را از مهــم ترین برنامه های 
بخــش دامپــروری شهرســتان برشــمرد و گفــت: اجتماع 
دامداری های کوچک و ایجاد مجتمع های دامداری برنامه ریزی 
شده است.حاج عابدی بیان کرد: احداث 3 مجتمع دامداری در 
شهرســتان تیران و کرون در برنامه مدیریت جهاد کشــاورزی 
شهرســتان پیش بینی شده که جلسات آموزشــی و مشاوره در 
راســتای هدایت دامداران برای یکپارچه ســازی دامداری ها و 

احداث این مجتمع ها در حال انجام است.
وی افزود: احداث دامپروری ها به توسعه فعالیت تولیدی در حوزه 
دام و فرآورده هــای خام دامی کمک می کنــد و میزان تولید را 

افزایش می دهد و ثمره مفیدی در حفظ سایر مناطق شهرستان 
از آلودگی های دامداری ها و پیشــگیری از پیشــرفت بیماری 
دام ها دارد.مدیرجهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون گفت: 
نیاز به آب، چالش پیش روی احــداث مجتمع های دامداری در 
شهرستان تیران و کرون است. وی ادامه داد: دامداری ها در یک 
مجتمع نیازمند آب زیادی به صورت یکپارچه می باشند که باید 
این آب مورد نیاز تامین شود از این جهت در حال راهکار سنجی 
هستیم.حاج عابدی اذعان کرد: در شرایط فعلی که با بحران کم 
آبی روبه رو هســتیم باید این نیاز را تامین کنیم که از وضعیت 
بحران به خوبی بگذریم و همچنین صدمه ای نیز به دامداری ها 

وارد نشود.
افزایش تولید شیر و محصوالت خام دامی در راستای 

اقتصاد مقاومتی
وی به سیاســت های اقتصاد مقاومتی در اداره جهاد کشاورزی 
شهرســتان تیران و کرون اشــاره کرد و گفــت: افزایش تولید 
محصوالت خام دامی از سیاست های این اداره در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی اســت که در این راستا توســعه و رشد مراکز 
تولیدی و ارتقای کیفیت آنها مدنظر اســت.حاج عابدی اذعان 
کرد: ارائه تسهیالت برای راه اندازی واحدهای دامداری، آموزش 
دامداران برای ارتقای کیفیت و کمیــت تولید و ارائه برنامه های 
آموزشی و مشاوره در این راســتا انجام می شود.وی خاطرنشان 

کرد: طرح های ســرمایه گذاران و افراد عالقه مند به فعالیت در 
حوزه دامپروری مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس ابعاد طرح 

تسهیالت بانکی و خدماتی از این قبیل به آنها ارائه می شود.
پیشگیری از بیماری های دامی؛ عامل مهم در رشد 

تولید
مدیرجهاد کشــاورزی شهرســتان تیران و کرون با بیان اینکه 
بیماری های دامی مانعی برای تولید محصوالت دامی است، اظهار 
کرد: بیماری ها صدمه جدی به دامــداران و بخش تولید در این 
عرصه وارد می کند. وی ادامــه داد: تب برفکی و بیماری هایی از 
این قبیل خسارت های باالیی را به دامداران وارد می کند که تولید 
 آنها نیز کاهش می یابــد و این خطر در کمین دامداران اســت.

حاج عابدی اضافه کرد: واکسیناســیون منظم دام ها از ســوی 
دامپزشکی شهرســتان تیران و کرون انجام می شود و آموزش 
 در خصوص پیشــگیری از ابتال دام به بیماری بــرای دامداران  

انجام می گیرد.
تولید نزدیــک به 2 هــزار تن گوشــت قرمز در 

تیران و کرون
وی به تولید گوشت در دامپروری های شهرستان تیران و کرون 
نیز اشــاره کرد و گفت: ســالیانه 2 هزار تن گوشت قرمز شامل  
گوشت گاو، گوســفند و شــتر در تیران و کرون تولید و در بازار 

عرصه می شود.
حاج عابدی یادآور شد: این میزان گوشت تحت نظر دامپزشکی 
ذبح و به بازار عرضه می شــود که سالیانه 5درصد نیز رشد تولید 

گوشت قرمز پیش بینی شده است.
تاسیس شرکت تعاونی دامداران فرصتی برای رشد 

و توسعه این عرصه اقتصادی
وی با اشاره به تاسیس شرکت تعاونی دامداران شهرستان تیران 
و کرون گفت: تاسیس شرکت تعاونی دامداران فرصتی برای رشد 
و توسعه این عرصه اقتصادی است که در رفع نیاز دامداران نقش 
موثری دارد. وی ادامــه داد: این شــرکت  دارای بیش از 2 هزار 
عضو  دامدار و بیش از 12هزار رأس دام بــزرگ و 32هزار رأس 
دام کوچک است. وی با اشــاره به اینکه فعالیت های این شرکت 
تعاونی باید گســترش یابد، بیان داشت: تاســیس کارخانجات 
مرتبط با صنعت،تولید شیر و فرآوري تولید شیر این شرکت را به 

خوبی قادر به تجاری سازی و برند سازی می کند.
افتتاح کارخانه خوراك دام شرکت تعاوني دامداران 

شهرستان تیران و کرون
وی در خصوص این کارخانه گفت: احداث کارخانه تولید خوراک 
دام، اقدامی جدید و موثر برای دامداری و عرصه دامپروری بود که 
نقش آفرینی جدی در شهرستان دارد.کارخانه تولید خوراک دام 
تیران و کرون با ظرفیت تولید 5 تن است که به تولید محصوالت 

خام دامی کمک می کند و بستری برای افزایش تولید است.

دامداری ها در یک 
مجتمع نیازمند 

آب زیادی به 
صورت یکپارچه 

می باشند که باید 
این آب مورد نیاز 

تامین شود. از 
این جهت در حال 

راهکار سنجی 
هستیم

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون با اشــاره به ظرفیت دامپروری در شهرستان تیران و کرون 
اظهار داشت: بیش از یکصد گاوداری کوچک و صنعتی به همراه یک مجتمع دامداری در شهرستان تیران و 

کرون فعالیت می کنند که این مجموعه های دامپروری در تولید شیر و گوشت قرمز نقش موثری دارند.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون عنوان کرد:

نیاز به آب، چالش پیش روی احداث مجتمع های دامداری 
رییس مرکــز فعالیت های دینی شــهرداری تهــران در آیین 
افتتاحیــه نمایــش ســلطانعلی نخســتین ســفیر والیت در 
فرهنگســرای ارســباران، در خصوص جایگاه شــهید اردهال 
اظهار کرد: در روایتی امام رضــا)ع( خطاب به یکی از یاران خود 
بر تکریم آســتان علی بن امام محمد باقــر)ع( تاکید می کنند 
و در ســه نوبت جایگاه ویژه منطقه اردهال را مورد اشــاره قرار 
می دهند.حجت االســالم جواد صــادق زاده با تاکیــد بر اینکه 
حضرت علی بن امام محمد باقر)ع( در میان ســایر امامزادگان 
شــخصیتی اســتثنایی دارد گفت: ایشــان نه تنها امامزاده ای 
واالمرتبه و فرزند بالفصل امام پنجم)ع( محسوب می شوند بلکه 
سفیری از جانب معصوم)ع( نیز به شمار می روند که این امر در 

میان سایر امامزادگان با چنین ویژگی هایی وجود ندارد.
رییس مرکز فعالیت های دینی شــهرداری تهران، درباره علت 
حضور فرزند و ســفیر امام پنجم)ع( در کاشــان گفت: منطقه 
کاشان یکی از چهار شهری است که از جمله پیشگامان گرویدن 
به مذهب تشیع بوده است و بر این اســاس امام محمد باقر)ع( 

نماینده ویژه خود را به سوی این منطقه اعزام می کنند.
صادق زاده ســپس به روایت معجزه ای از امامزاده علی بن امام 
محمد باقر)ع( پرداخت و بیــان کرد: بر اســاس اذعان یکی از 
شــاهدان این اتفاق، پیکرهای مطهری که همــراه این امامزاده 
بزرگوار نیز به شــهادت رسیده اند همچنان ســالم بوده اند که 

نشانه تحقق وعده الهی در مورد زندگانی شهدای راه حق است.
نمایش سلطانعلی نخســتین ســفیر والیت با حضور برخی از 
مدیران شهرداری تهران نظیر معاون اجتماعی و امور فرهنگی، 
مدیر فرهنگسرای ارســباران و رییس مرکز فعالیت های دینی 
شــهرداری تهران و همچنین تعدادی از مســئوالن عالی رتبه 
شهرستان کاشان از جمله نماینده مردم شهرستان های کاشان 
و آران و بیدگل، رییس شورای اسالمی شهر، شهردار کاشان و... 

روی صحنه رفت.

رییس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران مطرح کرد:

جایگاه ویژه علی بن امام محمد 
باقر)ع( درمیان  امامزادگان

یک میلیارد و 800 میلیون ریال زکات در هفت ماهه نخســت 
امسال در آران و بیدگل جمع آوری شد .

مســئول جمع آوری مشــارکت های مردمی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( آران و بیدگل گفت : این میزان زکات از کشاورزان 
دو بخش کویرات و مرکزی آران و بیدگل جمع آوری شده است.

احسان تقی زاده، از افزایش 11 درصدی کمک های مردمی در 
هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 
خبر داد و افزود:از ابتدای امســال تا کنــون کمک های مردمی 
آران و بیدگل به بیش از 9 میلیارد ریال رسیده است .وی اظهار 
کرد: این کمک ها شامل، مجموع صدقات، سهم سادات، زکات، 
فطریه، اکرام ایتــام، کفارات بوده اســت.بیش از 4 هزار نفر زیر 

پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( آران و بیدگل هستند.

مســئول امور پایگاه هــای فوریت های پزشــکی شهرســتان 
فریدون شــهر در خصوص عملکرد شــش ماه نخســت ســال 
پایگاه هــای اورژانس ایــن شهرســتان اظهار کــرد: از ابتدای 
فروردین تا پایان شهریورماه سال جاری، تکنسین های اورژانس 
پیش بیمارســتانی شهرستان فریدون شــهر در 538 مأموریت 
شامل 233 مأموریت شــهری و 305 جاده ای با حضور بر بالین 
بیماران اورژانســی و مصدومان حوادث، به آنان امدادرســانی 

کردند.
حشــمت ا... اســپنانی بابیان اینکه درمجموع این مأموریت ها 
که 430 مورد غیر تصادفی و 108 مــورد تصادفی بودند، گفت: 
522 نفر توسط آمبوالنس به بیمارستان منتقل و 60 نفر توسط 
تکنســین های اورژانس 115 به صورت سرپایی در محل حادثه، 
درمان شــدند.وی خاطرنشــان کرد: در این مــدت، 69 بیمار 
قلبی و 45 بیمار تنفســی از خدمات فوریت های پزشــکی این 

شهرستان بهره مند شدند.
مســئول امور پایگاه هــای فوریت های پزشــکی شهرســتان 
فریدون شــهر با اشــاره به انجام یــک مورد زایمــان موفق در 
آمبوالنس اورژانس فریدون شــهر، اظهار کرد: در شــش ماهه 
نخست سال جاری، ســه حادثه ویژه در ســطح شهرستان رخ 
داد که کارکنان فوریت های پزشــکی به مصدومان این حوادث 

امدادرسانی کرد.
اسپنانی با اشــاره به افتتاح پایگاه  شــماره دو این شهرستان در 
بهمن ماه ســال گذشــته، گفت: کارکنان فوریت های پزشکی 
 شهرســتان فریدون شــهر، در نیمه نخست امســال، پوشش 
امداد- سالمت طرح امداد نوروزی و تابستانی، کنکور سراسری 

و ایام رحلت امام )ره( را بر عهده داشتند.
مســئول امور پایگاه هــای فوریت های پزشــکی شهرســتان 
فریدون شــهر بابیان اینکه این شهرســتان دارای 52 هزار نفر 
جمعیــت و 70 روستاســت، تاکید کرد: فوریت های پزشــکی 
فریدون شــهر با برخــورداری از دو پایگاه و 16 نفــر به صورت 

شبانه روزی در خدمت شهروندان است.

جمع آوری بیش از  یک میلیارد 
ریال زکات در آران و بیدگل

مسئول امور پایگاه های فوریت های پزشکی فریدون شهر:

پوشش ۵3۸ مأموریت امدادی 
در شش ماهه نخست سال
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حصر وراثت
8/110  آقای منصور صباغ ترکان دارای شناســنامه شــماره 669 به شرح 
دادخواست به کالسه  3608/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد جواد صباغ ترکان به 
شناســنامه 101 در تاریخ 92/2/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه و دختر و 2 پسر: 1- بتول 
قاضی عسگر، ش.ش 540 زوجه 2- فهیمه صباغ ترکان، ش.ش 2083 فرزند 
دختر 3- منصور صباغ ترکان، ش.ش 669 فرزند پســر 4- مســعود صباغ 
ترکان، ش.ش 2772 فرزند پسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22839 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )147 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/112  آقای محمد وکیلی دارای شناسنامه شماره 1088 به شرح دادخواست 
به کالسه  3934/95 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سعید وکیلی به شناسنامه 1270425951 
در تاریخ 93/5/23 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به یک مادر و پدر: 1- فریبا پاک نیت، ش.ش 183 
مادر 2- محمد وکیلــی، ش.ش 1088 پدر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22828 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )124 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/113  آقای بهرام زبیری دارای شناسنامه شماره 111 به شرح دادخواست 
به کالســه  3837/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان نیــکا زبیری به شناســنامه 76921 در 
تاریخ 95/4/14 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به پدر و مادر: 1- بهرام زبیری، ش.ش 111 پدر متوفی 
2- رویا بهرامی، ش.ش 23624 مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22830 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )122 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/114  آقای براتعلی قوامی دارای شناسنامه شماره 38 به شرح دادخواست 
به کالسه  3803/95 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حسین قوامی به شناسنامه 1271821060 
در تاریخ 95/6/19 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به مادر و پدر: 1- براتعلی قوامی، ش.ش 38 پدر 
متوفی 2- تاج بیگم کمالی دهکردی، ش.ش 270 مــادر متوفی. اینک با انجام 
 تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر

 کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22831 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)126 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/115  آقای غالمرضا رضائی فر دارای شناســنامه شماره 7269 به شرح 
دادخواســت به کالســه  3821/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان دریا رضایی فر به شناسنامه 
3720327787 در تاریخ 95/6/25 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
 ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پدر و مادر: 1- الهام شیردل، 
ش.ش 72 مــادر 2- غالمرضا رضایی فر، ش.ش 7269 پــدر.  اینک با انجام 

تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی مــی نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22832 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)123 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/116  آقای اکبر باباصفری رنانی دارای شناســنامه شماره 8319 به شرح 
دادخواست به کالسه  3818/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه باباصفری رنانی به شناسنامه 
1196 در تاریخ 91/11/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک دختر و یک پسر: 1- اکبر باباصفری 
رنانی، ش.ش 8319 فرزند پسر 2- ایران باباصفری رنانی، ش.ش 41 فرزند 
دختر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
 م الف: 22833 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )128 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/117  آقای حدید عباسی با وکالت آزاده سلیمانی دارای شناسنامه شماره 
1010 به شرح دادخواست به کالسه  3987/95 ح 10 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان الهام کاظمی 
فر به شناســنامه 127024 در تاریخ 95/4/21 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
 زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حدید عباسی،

 ش.ش 1010 پسر متوفی 2- فاطمه زمانی، ش.ش 137 مادر متوفی و الغیر.  
 اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22834 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )128 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/118  خانــم اقــدس مزروعی دارای شناســنامه شــماره 640 به شــرح 
دادخواست به کالسه  3959/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجتبی کریمی به شناسنامه 
1270567276 در تاریخ 89/8/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به پدر و مادر: 1- حجــت اله کریمی 
 حســن آبادی علیایی، ش.ش 50461 پدر متوفی 2- اقدس مزروعی سبدانی، 
ش.ش 640 مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22835 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )129 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/119  آقای مســعود محلوجی دارای شناســنامه شــماره 457 به شــرح 
دادخواست به کالسه  3963/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان پری عباســی کاونانی به 
شناسنامه 36132 در تاریخ 95/5/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند به نام ذیل: 1- مسعود 
محلوجی، ش.ش 457  فرزند 2- انسیه محلوجی، ش.ش 387 فرزند و الغیر.  
 اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22836 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )127 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/120  آقای حسین عمومی دارای شناسنامه شماره 677 به شرح دادخواست 
به کالسه  3793/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رضوان خانم نباتی به شناسنامه 12289 در 
تاریخ 95/4/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- حســین عمومی، ش.ش 677 فرزند 2- عباس 
عمومــی، ش.ش 291 فرزنــدو الغیــر.  اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22837 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )120 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

8/121  خانم اعظم هادی دارای شناســنامه شماره 221 به شرح دادخواست 
به کالســه  3824/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان احمد هادی مولنجانی به شناســنامه 68 
در تاریخ 95/6/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر و 4 دختر: 1- جواد هادی مولنجانی، 
ش.ش 4 فرزند پســر 2- اعظم هــادی مولنجانــی، ش.ش 221 فرزند دختر 
 3- سمیه هادی مولنجانی، ش.ش 1662 فرزند دختر 4- الهه هادی مولنجانی، 
ش.ش 3036  فرزند دختر 5- نفیســه هادی مولنجانــی، ش.ش 7756 فرزند 
دختر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22859 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/122  آقای علی پور هاشم شمش کار دارای شناسنامه شماره 556 به شرح 
دادخواست به کالسه  3578/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســین پور هاشم شمش 
کار به شناســنامه 29456 در تاریــخ 82/3/18 اقامتگاه دائمــی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به زوجه و دو دختر 
 و دو پســر: 1- ملک آقا بابا بزدک، ش.ش 10 زوجه متوفــی 2- صدیقه پور 
هاشم شــمش کار، ش.ش 836 فرزند دختر 3- فخری پور هاشم شمش کار، 
ش.ش 1093 فرزند دختر 4- عباســعلی پور هاشم شــمش کار، ش.ش 777 
فرزند پســر 5- علی پور هاشم شــمش کار، ش.ش 556 فرزند پسر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22858 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/123  خانم اکــرم نیکنامی دارای شناســنامه شــماره 0050041411 به 
شــرح دادخواســت به کالســه  3814/95 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد علی حیدری 
به شناســنامه 18784 در تاریخ 95/7/1 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر و سه دختر و 
 یک همسر: 1- اکرم نیکنامی، ش.ش 2948 همســر متوفی 2- عطیه حیدری، 
ش.ش 4046 فرزند دختر 3- فرزانه حیــدری، ش.ش 1210034093 فرزند 
دختــر 4- امیرعلــی حیــدری، ش.ش 1210199531 فرزند پســر 5- بهار 
حیدری، ش.ش 1210239991 فرزند دختر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22860 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )149 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/124  آقای فرزاد قربانی دارای شناسنامه شماره 1256 به شرح دادخواست 
به کالسه  3834/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان عباس قربانی به شناسنامه 292 در تاریخ 
95/6/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 4 پسر و یک همسر: 1- مهدی قربانی، ش.ش 417 فرزند پسر 
2- مهرداد قربانی، ش.ش 839 فرزند پســر 3- بهــزاد قربانی، ش.ش 1223 
فرزند پســر 4- فرزاد قربانی، ش.ش 1256 فرزند پســر 5- منور عسگری 
رنانی، ش.ش 80 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22861 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )145 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/125  خانم زهرا طراحی دارای شناسنامه شماره 1144 به شرح دادخواست 
به کالســه  3851/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مرتضی سبحانی کاظمی به شناسنامه 285 
در تاریخ 95/6/26 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 4 پســر و یک همسر: 1- پیمان سبحانی کاظمی، 
ش.ش 62 فرزند پســر 2- ایمان ســبحانی کاظمی، ش.ش 212 فرزند پسر 
3- فرشاد ســبحانی کاظمی، ش.ش 19516 فرزند پســر 4- فرزاد سبحانی 
کاظمی، ش.ملی 1940300967 فرزند پســر 5- زهرا طراحی، ش.ش 1144 
همسر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22862 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )149 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/126  آقای ایمان حاجی علی زاده دارای شناسنامه شماره 1270544837 
به شرح دادخواســت به کالســه  3850/95 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت چراغ اصفهانی به 
شناسنامه 676 در تاریخ 92/3/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و همسر و پدر و 
مادر: 1- ایمان حاجی علی زاده، ش. ملی 1270544837 فرزند پسر 2- آرزو 
حاجی علــی زاده، ش.ش 1271973839 فرزند دختر 3- ســعید حاجی علی 
زاده، ش.ش 63503 همســر 4- محمد علی چراغ اصفهانی، ش.ش 1692 پدر 
5- ملک روفیگر حقیقت، ش.ش 1113 مادر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22863 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )161 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/111  آقــای جمشــید حریری دارای شناســنامه شــماره 152 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  3865/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شکوه اقدس خانم حریری 
به شناســنامه 454 در تاریــخ 95/6/18 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- هوشــنگ حریری، 
ش.ش 485 بــرادر متوفی 2- جمشــید حریری، ش.ش 152 بــرادر متوفی 
والغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22829 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/127  آقای اصغر ســلیمانی دهنوی دارای شناسنامه شــماره 5 به شرح 
دادخواست به کالسه  3846/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان سلیمانی به شناسنامه 114 
در تاریخ 95/5/23 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 2 دختر و همســر: 1- اصغر سلیمانی 
دهنوی، ش.ش 5 فرزند پسر 2- سعید سلیمانی دهنوی، ش.ش 3639 فرزند 
پســر 3- زهره ســلیمانی دهنوی، ش.ش 4 فرزند دختر 4- فریبا ســلیمانی 
دهنوی، ش.ش 872 فرزند دختر 5- فاطمه ســلیمانی دهنوی، ش.ش 2872 
همسر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22864 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/128  آقــای محمد کامرانیان دارای شناســنامه شــماره 8466 به شــرح 
دادخواست به کالسه  3994/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مصطفی کامرانیان به شناسنامه 
33662 در تاریخ 89/10/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 1 دختر و مادر: 1- علی کامرانیان، 
ش.ش 553 فرزند 2- محمد کامرانیان، ش.ش 8466 فرزند 3- لیال کامرانیان، 
ش.ش 16577 فرزند 4- عفت هفت شهیدان، ش.ش 34398 مادر 5- غالمرضا 
کامرانیان، ش.ش 384 پدر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22865 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )143 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/129  آقای رضــا بهمندپور دارای شناســنامه شــماره 1614 به شــرح 
دادخواست به کالسه  3929/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلی بهمندپور به شناسنامه 466 
در تاریخ 94/10/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1 پسر و 3 دختر و 1 همسر: 1- رضا بهمندپور، 
ش.ش 1614 فرزنــد 2- بتــول بهمندپــور، ش.ش 1534 فرزنــد 3- زهره 
بهمندپور، ش.ش 94 فرزند 4- صدیقه شــهابی، ش.ش 13 همسر 5- مهناز 
بهمندپور، ش.ش 63 فرزند.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22866 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )143 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/130  آقای رضا وهابی انارکی دارای شناســنامه شــماره 1621 به شرح 
دادخواســت به کالســه  3930/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمــد علی وهابی انارکی 
به شناســنامه 12 در تاریخ 95/6/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
 ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 پسر و 2 دختر و یک همسر: 
1- محســن وهابی انارکــی، ش.ش 1270472143 فرزنــد 2- رضا وهابی 
 انارکــی، ش.ش 1621 فرزند 3- مریــم وهابی انارکــی، ش.ش 211 فرزند

  4- زهــره وهابی انارکــی، ش.ش 787 فرزند 5- طوبی علــی خانی انارکی، 
ش.ش 7 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22867 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/131  خانم ملیحه مکاری دارای شناسنامه شماره 9624 به شرح دادخواست 
به کالسه  3981/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان علی مکاری خوراسگانی به شناسنامه 122 
در تاریخ 95/1/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1 پسر و 2 دختر و 1 همسر و مادر: 1- جواد مکاری 

خوراسگانی، ش.ش 1270066625 فرزند 2- ســمیه مکاری، ش.ش 1486 
فرزند 3- الهه مکاری خوراســگانی، ش.ش 1687 فرزنــد 4- ملیحه مکاری 
خوراسگانی، ش.ش 9624 همسر 5- صغرا محمدی خوراسگانی، ش.ش65 
مادر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22868 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )149 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/133  آقای حمید اثنا عشــری تک دارای شناسنامه شماره 66190 به شرح 
دادخواست به کالسه  3798/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس اثناعشــری تک به 
شناســنامه 29986 در تاریخ 95/4/10 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به5 پسر و 2 دختر و همسر: 
1- حسن اثناعشــری تک، ش.ش 835 فرزند پســر 2- رضا اثناعشری تک، 
ش.ش 1474 فرزند پسر 3- حمید اثناعشری تک، ش.ش 66190 فرزند پسر 
4- مجتبی اثناعشــری تک، ش.ش 2227 فرزند پسر 5- احمد اثناعشری تک، 
ش.ش 1226 فرزند پسر 6- زهرا اثناعشــری تک، ش.ش 2274 فرزند دختر 
7- منیره اثناعشــری تک، ش.ش 2472 فرزند دختــر 8- صغری تقی چیان، 
ش.ش 312 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22870 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )179 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/134  آقای محمد صناعی خوراســگانی دارای شناســنامه شماره 123 به 
شــرح دادخواســت به کالســه  3792/95 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان زهــره  آقا محمد 
ربیع به شناســنامه 1692 در تاریــخ 95/1/29 اقامتگاه دائمــی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمد صناعی 
خوراسگانی، ش.ش 123 همسر 2- فاطمه آقا محمد ربیع، ش.ش 39519 مادر 
 3-اصغر آقامحمد ربیع، ش.ش 35375 پدر 4- محدثه صناعی خوراسگانی، 
 ش.ش 1273076737 فرزنــد 5- مهــدی صناعــی خوراســگانی ،

ش.ش 1274596238 فرزنــد و الغیــر. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 22815 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )146 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/135  خانم صدیقه خانی ورطونی دارای شناسنامه شماره 2239 به شرح 
دادخواست به کالسه  3891/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خورشــید باقری جزی به 
شناسنامه 14 در تاریخ 95/7/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و پنج دختر: 1- مهدی خانی، 
ش.ش 2147 پســر متوفی 2- مهری خانی ورطونــی، ش.ش 68489 دختر 
متوفی 3- صدیقه خانی ورطونی، ش.ش 2239 دختر متوفی 4- مریم خانی 
ورطونی، ش.ش 2785 دختر متوفی 5- زهــرا خانی ورطونی، ش.ش 4290 
دختر متوفی 6- ســمانه خانی ورطونی، ش.ش 1271845725 دختر متوفی.  
 اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22816 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/136  آقای محمد مصباح دارای شناسنامه شماره 5120 به شرح دادخواست 
به کالسه  3984/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مجتبی مصباح به شناسنامه 202 در تاریخ 
94/11/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

 منحصر اســت به 2 فرزند: 1- اعظــم مصباح فرزند مجتبــی، ش.ش 2658،
 2- محمد مصباح فرزنــد مجتبــی، ش.ش 5120.  اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبــه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22827 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )121 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/137  فریده شاه سنایی دارای شناســنامه شماره 1270588311 به شرح 
دادخواست به کالسه  3993/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مصطفی شاه سنائی به شناسنامه 
1272 در تاریخ 95/5/12 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 فرزند و زوجه: 1- محمد حسین شاه 
سنائی، ش.ش 1272552977 فرزند 2- فهیمه شاه سنائی، ش.ش 7031 فرزند 
3- فریده شاه سنائی، ش.ش 1270588311 فرزند 4- صدیقه صدری کرمی 
فرزند محمود، ش.ش 458 زوجه.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22826 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )141 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/138  آقای بهزاد کوهی دارای شناسنامه شماره 599 به شرح دادخواست 
به کالسه  3861/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان نسترن قبادی ســامانی به شناسنامه 131 
در تاریخ 95/3/27 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1- مهیار کوهی، ش.ش 4610109451 فرزند 
2- مریــم کوهی، ش.ش 7226 فرزنــد 3- بهزاد کوهی، ش.ش 599 همســر 
متوفی 4- عذرا خســروی ســامانی، ش.ش 1 مادر متوفی و الغیر.  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22825 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)136 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/139  آقای ســید مهدی الصفی دارای شناســنامه شــماره 404 به شرح 
دادخواست به کالسه  3977/95 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول ترابیان به شناسنامه 97 
در تاریخ 95/2/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 2 پسر و 2 دختر: 1- سید حسین الصفی، ش.ش 1287 
فرزند 2- ســید مهدی الصفی، ش.ش 404 فرزند 3- ملیحه السادات الصفی، 
ش.ش 28164 فرزند 4- فخرالســادات الصفی، ش.ش 1687 فرزند.  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22824 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)140 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/132  آقای غالمعلی کرمی دارای شناسنامه شماره 329 به شرح دادخواست 
به کالســه  3983/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر کرمی باصری به شناسنامه 65 در 
تاریخ 1381/4/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 6 پســر و 5 دختر و 1 همسر: 1- غالمعلی کرمی 
باصیری، ش.ش 329، 2- حســین کرمی باصیری، ش.ش 53، 3- صفرعلی 
کرمی باصری، ش.ش 2 ، 4- اصغر کرمی باصری، ش.ش 177، 5- محمد علی 
کرمی باصیری، ش.ش 307، 6- جعفر کرمی باصری، ش.ش 1272970760، 
 7- زیبــا کرمــی باصیــری، ش.ش 70، 8- جمیله خاتون کرمــی باصیری، 
ش.ش 169، 9- نرگس خاتون کرمی باصــری، ش.ش 95، 10- فاطمه کرمی 
 باصیری، ش.ش 7، 11- معصومه کرمی باصــری، ش.ش 1273492870،

 12- شــهربانو عبداله زادگان، ش.ش 285 همســر.  اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبــه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22869 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )192 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/140  آقــای جان محمــد قالنی دارای شناســنامه شــماره 69 به شــرح 
دادخواست به کالسه  3797/95 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اشــرف گوکجانی آخوره 
علیائی به شناســنامه 3493 در تاریخ 95/6/19 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 برادر و یک خواهر 
و همسر: 1- محمد کوکیچانی، ش.ش 158 برادر متوفی 2- احمد گوکچانی، 
ش.ش 103 برادر متوفی 3- خیرالنساء گوگوجانی، ش.ش 34 خواهر متوفی 
4- جان محمد قالنی، ش.ش 69 همسر متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 22822 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )146 

کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

8/36 آگهی مفاد آراء)قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد ســند رســمی (هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد وامالک 

جوشقان
آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رســمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیئت حل اختالف 
مستقر در ثبت جوشــقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در 
دو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی 
میشود تا شــخص یا اشــخاصی که به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد 
وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده 
و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشــقان مبادرت به صدور 
سند مالکیت مینماید صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نمی باشد  .  
1- رای شماره 139560302119000102 مورخ  1395/07/11- آقای رضا 
قادری فرزند محمد به شماره ملی 1260752151 ششدانگ مفروزی یکباب 
طویله و انبار پالک شــماره 1040 فرعی  از یک  اصلــی  واقع دربخش ثبتی 

جوشقان به مساحت 363/59 متر مربع.
2- رای شماره 139560302119000103 مورخ  1395/07/11- آقای اکبر 
ابوترابی فرزند حســین  به شــماره ملی 1260858553 ششدانگ مفروزی 
یکباب خانه پالک شماره 61 فرعی  از 21  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان 

به مساحت 157/86 متر مربع.
 3- رای شماره 139560302119000111 مورخ  1395/07/18- آقای حسین 
رحمانی فرزند احمد به شماره ملی 1262665892دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  پالک شماره 1575 فرعی  از 21  اصلی  واقع دربخش 

ثبتی جوشقان به مساحت 1451/73 متر مربع. 
4- رای شماره 139560302119000112 مورخ  1395/07/18- آقای حسین 
رحمانی فرزند احمد به شماره ملی 1262665892دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی پالک شماره 1532 فرعی  از 21  اصلی  واقع دربخش 

ثبتی جوشقان به مساحت 1872/19 متر مربع.                                                                 
5- رای شــماره 139560302119000113 مــورخ  1395/07/18- خانــم 
معصومه عبادیان فرزند محمدعلی به شــماره ملی 1262624266 ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی پالک شــماره 1050 فرعی  از یک  اصلی  واقع دربخش 

ثبتی جوشقان به مساحت 734/57 متر مربع. 
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 08 / 08  /1395

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه  23  /08 /1395
م الف: 23208 حسین نوروز رئیس ثبت اسناد و امالک جوشقان       
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پیشنهاد سردبیر: 
سرنوشت پادگان شهید موذنی سپاه چه می شود؟

خبر

حجت االسالم ماندگاری درکنگره شهدای خمینی شهر:

افرادی که دست به دامان آمریکا شدند 
جزو ناامیدان و سرگردانان هستند

کارشناس مســائل مذهبی گفت: افرادی که دســت به دامان 
آمریکا شدند و افرادی که گوشه ای نشسته و نه اظهارنظر کرده 
و نه در انتخابات شــرکت می کنند، جزو ناامیدان و سرگردانان 

هستند.
حجت االسالم والمســلمین محمدمهــدی مانــدگاری صبح 
دیروز در مراســم دعای ندبه در آســتان مقدس امامزاده سید 
محمد)ع( خمینی شــهر که به منظور افتتاحیــه معنوی کنگره 
ملی 2300 شهید شهرستان خمینی شــهر برگزار شد، با بیان 
اینکه ســرگردانی شــامل دو صفت رذیله بوده که در انسان به 
وجود می آید، اظهار داشــت: یکی از این صفات ناامیدی است.

وی افزود: افرادی کــه ظهور امام زمان)عــج( را فریاد می زنند، 
نباید در جاده سرگردانی گام برداشته و به قرآن بی اعتنا باشند؛ 
ازاین رو می تــوان گفت در زمان امام علــی)ع( افرادی که دچار 
ســرگردانی بودند، نزد امیرالمومنین )ع( رفته و مقابل این امام 
بزرگوار شمشیر کشیدند. کارشناس مسائل مذهبی، به 23 هزار 
شهید اصفهانی دوران دفاع مقدس اشاره و بیان کرد: 10 درصد 
از این شهدا یعنی 2300 شــهید، مربوط به شهرستان سرافراز 
خمینی شهر هستند. کاروان منتظران ظهور امام زمان)عج( به 
مناســبت کنگره شهدای شهرستان خمینی شــهر، به امامزاده 
محمد بن علی بن الحسین)ع( رســیدند که آغازگر این کنگره 

بزرگ باشند.
وی در ادامه ســخنانش با بیان اینکه افرادی که دست به دامان 
آمریکا شدند جزو ناامیدان و سرگردانان هســتند، اضافه کرد: 
افرادی که گوشــه ای نشســته و نــه اظهارنظر کــرده و نه در 
انتخابات شــرکت می کنند، از ناامیدان و ســرگردانان هستند؛ 
همچنین افراد ناامید منتظر رفع مشــکالت از سوی گروه 5+1 

هستند.
ماندگاری خاطرنشــان کــرد: امــام ســجاد )ع( می فرمایند 
»ناامیدی افراد، یک جامعه را پوچ و ذلیل می کند«؛ ازاین رو اگر 
می خواهید مغرور و ازخودراضی و ذلیل نشوید، باید از خداوند، 
امام زمان )عج( و قرآن کریم پیروی کنید و با آنها همراه باشید. 
وی با اشــاره به اینکه دشــمن به دنبال عدم رضایت و ناامیدی 
مسلمانان جامعه است، افزود: یکی از راه هایی که افراد را با امام 
زمان )عج( همراه می کند، عبادت و حضور در مســجد اســت؛ 

همه باید اهل مسجد باشند تا دچار غرور نشوند.

قاب روز

پخت سمنو به یاد ۲۳۰۰ شهید شهرستان خمینی شهر
عاشقان حسینی و منتظران مهدی موعود، به مناسبت ایام شهادت امام ســجاد )ع( و به یاد 2300 شهید شهرستان خمینی شهر، همزمان با اجالس کنگره ملی شهدای این خطه، پخت ســمنو را در جوار آستان مقدس امامزاده سید محمد بن زید بن 
علی بن الحســین )ع( آغاز کردند و صبح دیروز که دعای ندبه با سخنرانی حجت االسالم ماندگاری و قرائت دعا توســط مداح اهل بیت حاج مرتضی طاهری همراه بود، همزمان با پخش زنده این برنامه از شبکه اول سیما، در بین 20هزار زائر این آستان 

مقدس توزیع کردند.

همراه با مسئوالن

مســئول روابــط عمومی کنگره ســرداران و 2300شــهید 
شهرستان خمینی شهر، در راســتای معرفی این مجموعه و 
اقدامات پیش بینی شده در جهت برگزاری اجالسیه ملی در 
آبان ماه، با روســای ادارات شهرستان دیدار کرد تا از نظرات و 
خدماتی که این ادارات می توانند در جهت برگزاری باشــکوه 

تر اجالسیه در مجموعه خود انجام دهند، جویا شوند.
رییس اداره پســت: چــاپ و رونمایی تمبــر اختصاصی 
اجالســیه ملی شــهدا و همچنین چاپ رســیدهای پستی 
با تبلیغات کنگره شــهدا، از جمله خدمات پست در راستای 

برپایی اجالسیه ملی 2300شهید است.
محمد علــی قربانی خدمات ایــن اداره را درمــورد تبلیغات 
اجالســیه در دو مورد خالصه کرد و گفت: یکی چاپ رســید 
مرسوله های پستی اســت که به مشــتریان داده می شود و 
دیگری، چاپ تمبر تبلیغاتی است که طی مراسمی و با حضور 
مســئوالن شهرستانی و اســتانی و حتی کشــوری رونمایی 

می گردد.
رییــس اداره آب و فاضالب: کمک بــه برگزاری 

اجالسیه، وظیفه اخالقی، انسانی و شرعی است
محمد جمشــیدیان گفت: از لحاظ نیروی انسانی، انتظامات، 
تانکر شست وشو، خوروهای امدادی و همچنین اطالع رسانی 
از طریق قبوض آب، ســربرگ نامه های اداری، فضاسازی در 
زمان برگزاری اجالســیه و... تمام قــد در خدمت کنگره ملی 

شهداییم.

وی ادامه داد: اینکه ما به راحتی زندگی مــی کنیم و به اداره 
می آییم، همه به برکت خون شــهدا و جان فشانی جانبازان و 
رزمندگان اســت و ما در قبال آنها و خانواده هایشان مدیونیم. 
جمشیدیان تاکید کرد: در حال حاضر تمامی آنتن ها به سوی 
ماســت؛ چرا که می خواهند ببینند شهرستان خمینی شهر 
که مزین به نام امــام راحل)ره( و دارای 10درصد شــهدای 
اســتان اســت، در برپایی اجالسیه ملی شــهدا چگونه عمل 

می کند؟
رییس اداره تبلیغات اســالمی: مشارکت هیئات 

مذهبی در برگزاری اجالسیه ملی شهدا
حجت االسالم والمسلمین کوچکی با اشاره به توان و پتانسیل 
باالی هیئت های مذهبی شهرستان گفت: باتوجه به اهمیت 
کنگره شهدا و همزمانی اجالســیه با ایام ماه محرم و صفر، از 
هیئات مذهبی جهت مشارکت در برگزاری هر چه باشکوه تر 
اجالســیه دعوت خواهیم کرد تا ضمن مزین نمودن محافل 
مذهبی به تصاویر شــهدا، از توان و پتانسیل باالی آنها جهت 

برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی استفاده شود.
رییس اداره دخانیات: اجالسیه ملی شهدا، فرصت 

خوبی برای شهرستان است
حســین خســروی با بیان اینکه شهرســتان خمینی شهر 
همیشــه مظلوم بوده، گفت: می توان از ایــن فرصت به نحو 

مطلوبی در جهت مظلومیت زدایی استفاده کرد.
وی افزود: در بحث نمایشگاه آمادگی کامل داریم و می توانیم 

یکی از غرفه های این نمایشگاه را مدیریت کنیم.
رییــس اداره جهاد کشــاورزی خمینی شــهر: 

پتانسیل های الزم در شهرستان وجود دارد
علی شــریفی گفت: در زمــان جنــگ، فعالیت هــای این 
نهاد با عنوان جهاد ســازندگی ارائه می شــد و حال با عنوان 
جهاد کشــاورزی در بحث نمایشــگاه، اجالســیه ملی شهدا 
به خوبی می تواند ایفای نقش کنــد. وی توضیح داد: معرفی 
محصوالت کشــاورزی مخصــوص خمینی شــهر از جمله 
گل شب بو، ســیبری، گالبی و ... در این نمایشــگاه، از دیگر 
اقداماتی اســت که جهاد کشــاورزی شهرســتان می تواند 
ارائه دهــد. رییس اداره کشــاورزی اظهار داشــت: کانونی با 
عنوان »سنگرســازان بی سنگر« در اداره تشــکیل داده ایم 

که متشــکل از برخی نیروهــای بازنشســته اداره به صورت 
داوطلبانه هســتند که از رزمندگان و جانبــازان بوده و آنان 
 در زمینه اجالســیه نیز مــی تواننــد تمام قــد در خدمت

کنگره باشند.
رییس اداره برق شهرستان خمینی شهر: معرفی 

کنگره ۲۳۰۰شهید روی قبوض ارسالی به منازل
محمدحسین اســتکی گفت: در بحث تبلیغات اجالسیه ملی 
شــهدای شهرســتان در جهت معرفی کنگره 2300شهید، 
می توان روی قبوض برق ارســالی بــه منــازل، تبلیغاتی را 

چاپ کرد.
وی افزود: درخصوص تاسیســات فنی برق محــل برگزاری 

اجالسیه، همکاری الزم را خواهیم داشت.

برگزاری هر چه بهتر اجالسیه شهدای خمینی شهر در بیان مسئوالن؛

کمک به برگزاری اجالسیه شهدا، وظیفه اخالقی و انسانی است

چهره ها

سمیه 
پارسادوست

»بنده به عنوان نماینده حاکمیت، از این 
به بعد مسئولیت یک قطره از این خون 
را برعهده نخواهم گرفت. اگر من پاسخی دریافت نکردم، به 
عنوان اســتاندار به هر نتیجه ای برسم آن را عملیاتی خواهم 

کرد؛ ولو اینکه موضوع را به شورای تأمین ببرم.«
این بخشی از اظهارات اســتاندار وقت اصفهان در سال 89 و 
درخصوص ادعای مطرح شده درباره ممانعت پادگان شهید 
موذنی از احداث کمربندی خمینی شهر است. از موضوعات 
مهمی که آن زمان در جلســه شــورای اداری شهرستان و 
در حضور اســتاندار اصفهان مطرح شــد، موضوع ممانعت 
پادگان شــهید موذنی از احداث کمربنــدی بود؛ موضوعی 
که در حضور بیش از 100 نفر از حاضران جلسه، به محملي 
براي مجادله مسئوالن تبدیل شــد. براساس مصوبه هیئت 
دولت، قرار شــده بود برای جلوگیــری از ورود کامیون ها به 
جاده دانشــگاه صنعتی و کاهش حوادث مرگبار این جاده، 
یک جــاده کمربندی به مــوازات این خیابــان از روبه روی 
ورودی شاهین شهر تا شــهرک الکترونیک کشیده شود. در 
این مصوبه آمده بود که این جــاده حداکثر باید تا دهه فجر 
سال 88 افتتاح شود. یک باند از این جاده هم ساخته و حتی 
آســفالت شــد و باند دیگر در حال پایان بود که یک مشکل 
پیش آمد؛ بخشي از این جاده با پادگان شهید موذنی برخورد 
کرد و این آغاز یک کشــاکش بین پادگان شهید موذنی و به 
عبارت بهتر لشکر 40 ســپاه صاحب الزمان)عج(با مدیران 
شهر و اســتان گردید. گرچه شــریفیان پور، فرماندار وقت 
ترجیح داد با پادگان وارد چالش نشــود ولی برای اولین بار 
سیدجواد ابطحی نماینده در سخنرانی خود در روز 22بهمن 
در میدان امام، به صراحت این موضــوع را مطرح کرد. کمی 
بعد هم در صحن علنــی مجلس، با آوردن نام لشــکر و این 
پادگان اعالم کرد که آنان باید پاسخگوی خون هایی باشند 
که در جاده دانشگاه صنعتی ریخته می شــود. به دنبال این 
اعالم موضع، نشریه فرصت هم وارد موضوع شد و در چندین 

گزارش، به تشریح این موضوع پرداخت.
 در نهایت قرار شد برای حل مشکل، جلساتی میان استاندار 
و مسئوالن خمینی شهر برگزار شــود. اینگونه شد که ذاکر 
اصفهانی اســتاندار وقت، تصمیم گرفت تــا این موضوع، به 
صورت علنی در حضور خبرنگاران اصفهان و خمینی شــهر 
در جلسه شورای اداری مطرح شود. وی پیش از این جلسه،  
هنگام بازدیــد از نقطه اختالف با پادگان، به شــوخی گفت 
»تعدادمان بد نیســت؛ می توانیم پادگان را بگیریم«. پیش 
از آن هم در برنامه زنده تلویزیونی شــبکه اصفهان، صراحتا 

اعالم کرد که موضوع را حل خواهد کرد.
 در آن جلسه، تعدادی از مســئوالن از جمله معاون عمرانی 
استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی اســتان نیز سخنانی را 

بیان کردند. 
در ادامه، سرهنگ قادری نماینده لشکر صاحب الزمان)عج(، 
در پاســخ به مسائل مطرح شــده، هرگونه آزادســازی را از 
اختیارات ســتاد کل نیروهای مســلح اعالم کــرد و گفت: 

»درخصوص مسائل تملکات سپاه، اصال مجوزات درخصوص 
این مسائل را به اســتان ندادند. به عبارتی دیگر، برابر ابالغ 
ستاد کل نیروهای مســلح، آزادسازی تمام امالک مربوط به 

نیروهای مسلح، از اختیارات ستاد کل است.«
در واکنش به صحبت های سرهنگ قادری، معاون حقوقی 
سازمان مسکن و شهرســازی، درخصوص ســند مالکیت 
اراضی پــادگان موذنی ضمــن رد ادعای ســرهنگ گفت: 
»زمینی که دوســتان در موردش صحبــت می کنند از نظر 

سند مالکیت، متعلق به سازمان مسکن و شهرسازی است.«
اما مهرماه ســال 90 بود کــه مدیر کل سیاســی و امنیتی 
استانداری اصفهان، طی گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار 
فرصت آنالین در رابطه با مشکل جاده کمربندی و اختالف 
ایجاد شده  گفت: این مشکل برای ســپاه یک مسئله کامال 
حل شده اســت و همکاری های الزم با اداره کل راه و ترابری 
درخصوص ادامه طرح وجود داشته و هیچ گونه ممانعتی از 
جانب دستگاه های مربوطه وجود ندارد. در واقع، جان نثاری 
مدعی شد که سپاه پاسداران، مجوز واگذاری زمین پادگان 
شــهید موذنی را صادر کرده و چنین وعده داده اســت که 

احداث کمربندی جاده به زودی آغاز خواهد شد. 
موضوع در این ســال ها تا حدودی مســکوت مانــد تا روز 
گذشــته که خبرگزاری راه دانا به نقل از سایت »قلمکده« 
نوشــت: مدت زیادی اســت که پادگان بزرگ آموزشی امام 
حسین )ع( سپاه به دلیل وجود در شهر و مسائل دیگر تخلیه 
شده است و چندین بار متوالی به مزایده گذاشته و نقشه های 
متعددی برای نوع کاربــری این پادگان برنامه ریزی شــد. 
بسیاری از نخبگان و برخی از مســئولین دلسوز شهرستان 
پیگیر بودند تــا زمین این پادگان که دارای ســاختمان ها و 
سالن های ورزشــی متعددی اســت و زمین مناسب برای 
ساخت و فضاســازی دارد، دراختیار خمینی شــهر و نهاد 
مردمی بســیج قرار گیرد. بســیاری از نخبــگان و جوانان 
شهرســتان باتوجه به موقعیت جغرافیایی ایــن پادگان و 
مســاحتی که به خود اختصاص داده، معتقد هستند که این 
پادگان باید به اردوگاه بزرگ تفریحی، تربیتی تبدیل شــود. 
این منطقه در حاشــیه کمربندی خمینی شهر- نجف آباد 
قرار دارد و دسترسی شهرهایی مانند اصفهان، شاهین شهر، 
نجف آباد، خمینی شهر ودیگر شهرستان ها به آسانی بوده و 

قابلیت استفاده برای دیگر جوانان و نخبگان استان و کشور 
را دارد. 

قلمکده در ادامه گــزارش، نامه ای به نقل از یک شــهروند 
منتشــر کرد که بازگرداندن پادگان شــهید موذنی به سپاه 
خمینی شــهر را یک مطالبه مردمی عنوان کرده و قید شده 
که نامه این مطالبه مردمی به امضای فرمانده بســیج یعنی 
سردار نقدی هم رسیده است. در بخشــی از این نامه چنین 
آمده است: »اگر چه می دانم بابت گفتن این موضوع در گام 
اول توسط عده ای سرزنش و شاید توبیخ و شاید... می شوم، 
لکن باورم آن است که بزرگ ترین دستاورد یادواره شهدای 
شهرســتان به ویژه که در مقیــاس ملی برگزار می شــود، 
باز گرداندن پادگان های امام حســین و شــهید موذنی به 
مردم و پیشــگیری از نزول بالی غیر قابل جبران بر سر این 
پرورندگان 2300 شــهید اســت. این دو مرکز 8سال دفاع 
مقدس، با تربیت و آموزش و اعزام بســیجیان سراسر کشور 
و با تقدیم چند شهید مربی از شهرســتان، بالگردان ایران 
بود و هنوز هم رایحه خوش جهاد و شهید و شهادت می دهد 
و می توانــد به عقالنیــت تدبیر همچنان با تکیــه بر همین 
ســرمایه های گرانقدر مجاهدپرور، غیور پرور و شهید پرور، 
فرهنگ ساز باشــد؛ لکن عده ای  نه مغرض که ساده اندیش 
و کوته بین  به اســتناد مصوبه ای از مجلس محترم شورای 
اســالمی  که می گوید مراکز نظامی در محدوه شــهری را 
می شــود یا باید واگذار کرد و با نادیــده گرفتن  عقالنیت و 
آینده نگری )که دی با چراغ همی گرد شهر گردیدم ولی...( 
و تبصره های موجــود یا قابل ایجاد از جملــه مصوبه ایجاد 
اردوگاه فرهنگی توســط بسیج در شهرســتان های بزرگ 
)که کنگره ملی شهدای شهرســتان خمینی شهر خود گواه 
بزرگی این شــهر در ابعاد مختلف خصوصا  مطالبات بر حق 
نادیده گرفته شده این مردم است(، می روند تا با تبدیل این  
دو مرکز به شــهرک های جدید، این دو آیه بزرگ معنویت 
شــهر و مرکز عهود  الهی را به بهای اندک فروخته و آنها را به 
بالیی خانمان سوز، فرهنگ ســتیز و ویرانگر برای این مردم  
تاریخ ساز و شهید پرور تبدیل کنند. ما نیز به همت جوانان 
و نخبگان و عموم مردم و صد البته مدیران دلســوز، بالهای 
بسیار پیشــین را با عنایات الهی رفع و رجوع خواهیم کرد؛ 
امید آنکه شنبه بعد از برگزاری کنگره، سند احداث اردوگاه 
فرهنگی آموزشــی تفریحی امام حســین، امضا و در آینده 
نزدیک نیز کلنگ احداث آن زده شود و پادگان شهید موذنی 

به سپاه خمینی شهر تحویل داده شود.«
باید منتظر ماند و دید در روزهای پس از کنگره، سرنوشــت 

چالش برانگیز پادگان شهید موذنی به کجا خواهد انجامید؟!

در آستانه افتتاحیه کنگره شهدای خمینی شهر، سخن از یک مطالبه است؛

سرنوشت پادگان شهید موذنی سپاه چه می شود؟

مدت زیادی است 
که پادگان بزرگ 

آموزشی امام 
حسین )ع( سپاه 

به دلیل وجود 
در شهر و مسائل 
دیگر تخلیه شده 
است و چندین بار 
متوالی به مزایده 

گذاشته و نقشه های 
متعددی برای نوع 

کاربری این پادگان 
برنامه ریزی شد

حجت االسالم ابطحی؛ مدیر حوزه های علمیه 
خواهران اصفهان 

دکتر مسعود احمدی؛ مدیرکل صدا وسیمای 
استان

سردار فداء؛ جانشین فرماندهی سپاه 
صاحب الزمان)عج(

ملی  کنگــره  برگــزاری 
شهرســتان  شــهدای 
اقدامــی  خمینی شــهر 
جهادی و تحسین برانگیز 
است و من به سهم خودم 
از اقدامــات انجام شــده 
تشکر می کنم. حوزه های 
آمادگی  خواهران،  علمیه 
کمک و مشــارکت در این 
اجالسیه را دارد. واقعا کار 
برای شهدا عبادت است و 
همه باید در حد توان خود 
در بزرگداشــت اجالسیه 

ملی شهدای شهرستان خمینی شهر همکاری کنیم. تعداد شهدای 
شهرستان خمینی شهر درمقایسه با دیگر شهرها و استان ها قابل 

توجه است و  برای مردم این خطه جای افتخار دارد.

دارای  شــهر  خمینــی 
ویژگی هایی است که آن 
را از سایر شهرستان های 
اســتان متمایز کرده که 
برخی از آنهــا هم فرصت 
اســت و هــم تهدیــد و 
لــذا دربــاره این شــهر 
خاصی  حساســیت های 
وجــود دارد. رســانه ای 
نکــردن برنامــه هــای 
فرهنگــی، باعــث فاصله 
گرفتــن نســل جدید از 

روحیه انقالبی گری و فرهنگ شــهادت شــده و برخی برداشت 
صحیحی از فرهنگ شهادت ندارند. همه باید دست به دست هم 
دهیم و همه ابعاد دفاع مقدس از جمله ویژگی های رزمندگان را 

به نسل امروز نشان دهیم.

شهید  ســرداران  کنگره 
و 2300 شــهید دفــاع 
و  قدردانــی  مقــدس، 
ارزش گــذاری بــه مقام 
شــامخ شــهدا را دنبال 
می کنــد و امیدواریــم با 
تجلیل از خانواده شــهدا، 
به وظیفه خود در راستای 
قدردانی از حرکت، اقدام و 
عمل این خانواده ها برای 
برپایی و پایــداری نظام 
جمهوری اســالمی عمل 

کنیم. نبرد و مقابله حق و باطل، امروز نیــز در قالبی دیگر ادامه 
دارد و تبلور آن در شهدای مدافع حرم دیده می شود که یک سوم 

این شهدا از شهرستان خمینی شهر هستند.
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پیشنهاد  سردبیر:
روند رو به رشد پايش هاي حفاظت محیط زيست استان اصفهان 

ويژه

گربه های دوقلوی افسانه ای
 با چشمان تا به تا 

روند رو به رشد پايش هاي حفاظت 
محیط زيست استان اصفهان 

جلوگیري از فعالیت يك واحد 
تولیدي آلوده كننده محیط زيست 

سر و صدای ناشی از فعالیت انسان
 بر حیوانات نیز تاثیر منفی دارد

دو بچه گربه دوقلو با رنگ چشــمانی متفاوت و زیبا در روســیه متولد 
شــدند. این دو گربه که خواهرهای دوقلویی یکدیگر هســتند به دلیل 
عدم تطابق رنگ دو چشم شان معروف شده اند. » ایریس « ) Iriss ( و 
» ابیس « ) Abyss ( دو خواهر دوقلو هســتند که به دلیل یک بیماری 
 ژنتیکی تحت عنوان » هتروکرومی « با رنگ  چشــمان متفاوت از هم 

به دنیا آمده اند.
به گفته محققان تفاوت رنگ چشــمان این دو گربه به دلیل عدم وجود 

مالنین است.

 مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان از روند روبه رشــد 
پایش هاي ایــن اداره کل در بخش هاي مختلف، طي نیمه اول ســال 

جاري نسبت به سال  گذشته خبر داد.
مهندس حمید ظهرابــي عملکرد بخش هاي مختلف محیط زیســت 
انســاني و پایش هاي انجام پیدا کرده در نیمه نخســت سال جاري را 
نسبت به سال گذشــته در همین زمان رو به رشــد عنوان کرد و گفت: 
مجموع پایش هاي صورت گرفته در همین زمان در سال گذشته چهار 
هزار و۷۷۲ مورد بوده اســت که این تعداد درســال جاري به پنج هزار 

و۵۳۴ مورد رسید و افزایش ۱۳ درصدي نسبت به سال ۹۴ داشت.
 وي گفــت: در بخــش صــدور اخطاریه هــاي زیســت محیطي نیز 
در نیمه نخست سال ۹۴ یک هزار و ۴۳ مورد اخطاریه صادر شد که این 
تعداد در سال ۹۵ تقریبا در یک سطح با اختالف کمي به یک هزار و ۷۳ 

مورد رسیده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان مجموع پیگیري هاي 
 قضایي انجام شــده در شــش ماهه اول ۹۴ را ۵۳۲ مــورد عنوان کرد 
و افزود: مجموع پیگیري هاي قضایي انجام شــده در شــش ماهه اول 
سال ۹۵ با کاهش ۳۲ درصدي به ۳۶۱ مورد رسید که حاکي از کاهش 

تخلفات زیست محیطي استان در همین زمان است.
 مهنــدس ظهرابي همچنین گفت: در نیمه نخســت ســال گذشــته 
با حکــم قضایــي از فعالیت ۱۳۴ واحــد آلوده کننده محیط زیســت 
 جلوگیري شــد و این اداره کل در ســال ۹۵ به ۵۷ مــورد جلوگیري 
از فعالیت واحدهاي تولیدي آلوده کننده با کاهش ۴۷ درصدي  دست 
پیدا کرده اســت که دلیل آن پلمب واحدهاي سنتي تولید گچ در سال 

قبل است.

از فعالیت یک واحد تولیدي آلوده کننده محیط زیست در شهر ابریشم با 
حکم قضایي جلوگیري به عمل آمد.

 محمدولید مغربي سرپرســت ایــن اداره اظهار داشــت: واحد مذکور 
با وجود دریافــت اخطاریه هــاي متعدد در طول ۶ ســال گذشــته و 
 معرفي آن به عنوان صنعت آلوده کننده محیط زیســت قانون حفاظت 

و بهسازي محیط زیست و با دستور قضایي شهرستان پلمب شد.
وي خاطرنشــان کرد: فعالیت این واحد تولید مواد شــیمیایي با توجه 
 به تداوم آلودگي شــدید محیط زیســت از سال هاي گذشــته همراه 
بار آلودگــي میکروبي و شــیمیایي بیش از حــد اســتاندارد در منابع 
پذیرنده محیط زیست بود که انتشار بوي نامطبوع ناشي از عدم کارآیي 
مناســب آن عالوه بر آلودگي منابع آب، خاك، هوا، بهداشــت و سالمت 
 ســاکنین محیط اطراف را تهدید مي کــرد. وي افــزود: اداره حفاظت 
 محیط زیست شهرستان فالورجان عالوه بر پلمب این واحد آلوده کننده 
محیط زیست، خواســتار مجازات و پیگرد قانوني مسئول آن در اجراي 

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمي از طریق مراجع قضایي است.
 ولید مغربــي با بیــان اینکه طبــق قانون بــا خاطیان ســالمت مردم 
و قانون شــکنان محیط زیســت به شــدت برخورد خواهد شد اظهار 
 داشــت: هدف از تعطیلي این واحد کاهــش آلودگي هــوا، آب، خاك 
 و تامین آســایش شــهروندان درمنطقه ابریشم اســت زیرا مراجعه ها 
و اعتراض هاي مکرري در زمینه آلودگي هاي زیست محیطي این  واحد 
شــده اســت. ولید مغربي ادامه داد: با وجود زمان قانوني داده شده براي 
برطرف کردن مشــکالت زیســت محیطي ولي بي توجهــي این واحد 
تولیدي شــیمیایي به تعهدهاي خود، باعث صدور حکم قضایي در مورد 

تعطیلي آن شد.

تاثیر منفی آلودگی های صوتی بر ســالمت انســان ها از مدت ها قبل 
مشخص شده است، اما محققان انگلیسی متوجه شدند که این آلودگی 
 صوتی بر حیوانات نیــز تاثیر منفــی دارد، به طوری کــه آنها را بیش 

از پیش در معرض خطر حمله شکارچیان قرار می دهد.
محققان دانشگاه بریستول در این مطالعه با اســتفاده از آزمایش های 
میدانی روی گروهی از جانوران در آفریقای جنوبی موسوم به مونگوزها 
یا خدنگ های کوتوله، با ترکیب نتیجــه مطالعات خود روی صداهای 
 ضبط شــده و نمونه هــای مدفوع آنها نشــان دادند که ســر و صدای 
جاده ها بر توانایی مونگوزها برای تشــخیص مدفوع حیوانات شکارچی 
تاثیر منفی دارد و حتی در صورت تشخیص، سروصدای اضافی موجب 
 کاهش توانایی این جانوران در گردآوری اطالعات و هوشــیاری کمتر 

و در نتیجه، آسیب پذیری آنها در برابر دشمنان می شود. 
پروفسور » اندی رادفورد « از دانشکده علوم بیولوژی دانشگاه بریستول 
گفت: مدت هاســت می دانیم که سر و صدای ناشــی از شهرنشینی، 
ترافیک و فرودگاه ها می تواند با ایجاد اســترس، بی خوابی، مشکالت 
قلبی و کندی فراگیری بر انسان ها تاثیر گذارد، اما مشخص شده است 
که پستانداران، پرندگان، ماهی ها، حشرات و دوزیستان نیز تحت تاثیر 

سر و صدای ناشی از فعالیت های انسان قرار می گیرند.

تازه های روز

حیات وحش

طبق اعــالم صنــدوق جهانی حیــات وحــش و انجمن 
جانورشناســی لندن، فعالیت ها و اقدامات بشــری موجب 
نابودی حدود ســه پنجم مهــره داران، اعــم از ماهی ها، 
پرندگان، دوزیســتان، خزندگان و پســتانداران، از ســال 
۱۹۷0 تاکنون شــده اســت. به گزارش فرانســه، صندوق 
 جهانی حیــات وحــش و انجمــن جانورشناســی لندن 

آمده اســت، ذخایر جهانــی حیات وحش تا ســال۲0۲0 
احتماال دو سوم، ساالنه دو درصد، کاهش پیدا خواهد کرد. 
یافته های این گزارش مبتنی بر پایش حدود ۳ هزار و۷00 
گونه مهره دار در بیش از ۱۴ هزار منطقه مختلف در سراسر 

جهان است. 
به گفته » مارکــو المبرتینی « مدیــر کل صندوق جهانی 
حیات وحش، حیات وحش با نرخــی غیرمنتظره در حال 
 نابود شــدن در طول زندگی ماســت. تنوع زیســتی پایه 

و اساس شادابی جنگل ها، رودخانه ها و اقیانوس هاست. 
جلوگیری از نابودی این گونه های جانوری و اکو سیســتم 

موجب فراهم شدن هوا، آب و غذای پاك برای ماست.
 وی تاکیــد کــرد: بایــد اطالع رســانی شــود کــه یک 
 محیط زیست پاك و ســالم، امری لوکس نیست بلکه پایه 
و اساس آینده توسعه بشری اســت. المبرتینی بر ضرورت 
تالشی موثر مشابه تالش برای مسئله تغییرات آب و هوایی 
در زمینه سیســتم های طبیعی تاکید کرد و گفت: احتماال 

متقاعد کردن دیگران به انجام این کار، دشوار است.

سمور دریایی مادر با شناورماندن روی آب توله سه روزه خود را به دور از آب و گرم نگه می دارد. 
 ایــن تصویر توســط یک عــکاس طبیعــت در خلیــج مونتــری درایالــت کالیفرنیــای آمریکا شــکار 

شده است.

گونه ای نادر از گوزن در جنگل های کشور سوئد زندگی می کنند.
 » گوزن سفید « گونه ای نادر و کمیاب از گوزن اســت که تعدادی از آنها در جنگل های کشور سوئد زندگی 

می کنند.

معاون امور مشــارکت ها و ســرمایه گذاری شــهرداری 
 اصفهان گفــت: بهره بــرداری از پروژه پــارك دلفین ها 
 در اصفهــان تنهــا بــا موافقــت و دریافــت مجــوز 

از محیط زیست امکان پذیر است.
ســید مرتضی حســام نژاد در خصوص آخرین وضعیت 
 پــروژه پــارك دلفین هــا در اصفهــان اظهار داشــت: 

برای اجــرای این طرح و به منظور رعایت شــاخص های 
زیســت محیطی و همچنین ارتقای کیفیت بهره برداری 

طرح اجرای این پروژه در حال بازنگری است.
 وی در خصــوص برخــی از اعتراضــات دوســتداران 
محیط زیســت بــرای بهره بــرداری از این پــروژه ابراز 
 داشت: باید توجه داشته باشــیم که امکان بهره برداری از 
این پروژه تنها با موافقت محیط زیست امکان پذیر است. 

معاون امور مشــارکت ها و ســرمایه گذاری شــهرداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه دریافت مجوز زیست محیطی 
 از تعهدات ســرمایه گذار پــروژه پارك دلفین هاســت، 
اضافه کرد: ایــن پروژه در حال حاضر فــاز به فاز در حال 

اجرایی شدن است.
وی با بیــان اینکــه ســرمایه گذار پــارك دلفین های 
اصفهان داخلی اســت، افزود: برای بهره بــرداری کامل 
این پــروژه۱۳0 میلیــارد تومــان اعتبــار پیش بینی 
 شــده و هنوز زمــان بهــره بــرداری از آن نیــز اعالم

 نشده است. 

اقدامات بشری موجب نابودی 
سه پنجم مهره داران 

پارک دلفین ها بدون مجوز محیط زيست
 به بهره برداری نمی رسد

ابتکار چالش های ایجاد شــده برای فارس را در نتیجه توســعه 
ناپایدار کشاورزی دانست و گفت: افت سفره های آب زیر زمینی، 
فرونشســت زمین و از بین رفتن رودخانه ها و تــاالب ها از جمله 
چالش های کنونی استان فارس است که بخشی از آن بر اثر تغییر 
اقلیم و تاثیرپذیری شــدید ایران از این موضوع و بخشی دیگر به 
دلیل سیاســت های ناپایدار توســعه ای و عدم مدیریت صحیح 
منابع و مصارف آب است. وی با بیان اینکه تاالب ها نشانه سالمت 
چرخه آب و اکوسیستم هســتند، اظهار کرد: خشک شدن تاالب 
 ها زنگ خطری بزرگ برای کشــور است. رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست افزود: ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین 
تاثیر از تغییرات آب و هوا را تجربه می کند که منجر به خشکسالی، 
کاهش شدید بارندگی و کمبود منابع آبی شــده است و از این رو 
 مدیریت صحیح منابــع آبی و اصالح و بهینه ســازی مصرف آب 
در کشور اولویت و اهمیت بســیار زیادی دارد. ابتکار ضمن تاکید 
بر ضــرورت انتخاب راهکارهای ســازگاری با تغییــر اقلیم برای 
کشــور، تصریح کرد: عدم توجه به واقعیت هــا و در نظر نگرفتن 
مصالح و شرایط ملی، منجر به ایجاد تنش های مختلف اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی در کشور می شود و از این رو اتخاذ راه کارهای 
ســازگاری با تغییرات آب و هوایی به ویژه در حوزه هایی همچون 
آب و کشــاورزی کمک می کند تا با شناســایی واقعیت ها و نگاه 
علمی از ایجاد این تنش ها پیشگیری شود. معاون رییس جمهوری 
خاطرنشان کرد: اصالح و بازنگری در مدیریت منابع و مصارف آب 
کشور از جمله اولویت های دولت اســت و از این رو وزارت نیرو به 

عنوان متولی حوزه آبی، شورای عالی آب به عنوان نهاد باالدستی 
 در ایــن حوزه و ســایر نهادها و دســتگاه های مرتبــط اقدامات 
و برنامه های زیادی در این حوزه را در دستور کار خود قرار داده اند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیســت ادامه داد: به دلیل همین 
 اهمیــت و ارزش تاالب ها و موضــوع آب، دولــت یازدهم تالش 
و برنامه ریزی گسترده ای برای احیا تاالب ها در سراسر کشور آغاز 
کرد که از جمله این اقدامات می توان به محاســبه، ابالغ و اعالم 
 حق آبه محیط زیســتی تاالب ها و رودخانه ها توســط وزیر نیرو 

برای نخستین بار در کشور اشاره کرد.
ابتکار با اشاره به اهمیت تنوع زیستی فارس، گفت: محیط زیست 
هیچ ممانعتی برای توســعه پایدار ندارد و به طور مثال در استان 
 فارس می توان از طریــق برنامه ریزی صحیح برای اکوتوریســم 
 و گردشــگری پایــدار طبیعی در ســطح ملی و بیــن المللی، از 
ظرفیت های بسیار ارزشــمند و مهم محیط زیستی استان برای 
رونق اقتصاد و اشتغال بهره گرفت. به گفته وی، ایجاد زمینه برای 
مشــارکت جوامع بومی و محلی در حفاظــت از تاالب ها، مناطق 
 چهارگانــه و محیط زیســت، همچنین بهره گیری از پتانســیل 
و ظرفیت آن ها به منظور ارتقا و بهبود شرایط محیط زیست کشور 
 از دیگر اولویت های ضــروری برای مدیریــت و حفاظت مناطق 
 و تاالب ها اســت. ابتــکار ضمن انتقــاد از نگاه ســنتی به رابطه 
محیط زیســت و مردم در جوامع بومی و محلی، خاطرنشان کرد: 
استفاده از الگوهای موفق ملی و بین المللی در این حوزه و توسعه 
و ترویج این الگوها، نقشی مهم در حفاظت از تنوع زیستی کشور، 

 کاهش آســیب های اجتماعــی، ممانعت از مهاجــرت فزاینده 
 به شــهرها و ایجاد معیشــت، اشــتغال و توســعه پایدار به ویژه 

در مناطق روستایی می شود.
كاهش ۵۰ درصد آتش سوزی در مناطق حفاظت شده

 وی در خصــوص تــالش هــای صــورت گرفته بــرای کاهش 
آتش سوزی جنگل ها در کشور، گفت: امسال میزان آتش سوزی 
 در مناطق حفاظت شــده کشــور۵0 درصد کاهش پیــدا کرده 
 به نحوی که در ۱۲ اســتان هیچ گونه حریقی مشــاهده نشــده 
و در پــارك ملی گلســتان کــه ســال های قبــل۷000 هکتار 
 آتش ســوزی را شــاهد بود، امســال هیچ گونه حریقی را تجربه 
نکرده است. رییس ســازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم 
به تشکیل ســاختار اجرایی برای اطفای حریق در مناطق ۴ گانه 
استان های کشور داشــت و افزود: با اقدامات خوب صورت گرفته 
توانستیم میزان حریق در مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت 
 محیط زیســت را در ۶ ماهه نخســت از ۶۵۴۷ هکتار در سال ۹۳ 
 بــا کاهــش۵0 درصــدی بــه ۳۲۷۹ هکتــار در ســال ۹۴ 
و باز هم با کاهــش ۵0 درصدی به ۱۶۵۱ هکتار در ســال جاری 
 برســانیم و بدین ترتیب میزان حریق در ســال جاری در مقایسه 

با سال ۹۳ کاهش ۷۵ درصدی داشته است.
معاون رییس جمهــور ادامه داد: بیش از۹0 درصد آتش ســوزی 
جنگل ها به صورت عامدانه یا غیر عامدانه ناشــی از عامل انسانی 
است و به همین دلیل در بســیاری از نقاط دنیا روشن کردن آتش 
در حوالی درختان به طور کامل ممنوع اســت. وی گفت: تدوین 
و تهیه طرح ۵ ســاله جامع مدیریت پیشگیری و اطفای حریق در 
عرصه های طبیعی کشور، عضویت در کمیته اطفای حریق کشور 
و اســتقرار بالگرد در ۱۶ استان حســاس به حریق درکنار تامین 
بخشــی از تجهیزات انفرادی اطفای حریق بــرای یگان حفاظت 
محیط زیست، تشکیل ستاد مرکزی واکنش سریع اطفای حریق 
و فعال کردن ستاد واکنش ســریع اطفای حریق استان ها، ارسال 
دستورالعمل ستاد راهبردی واکنش سریع به استان ها، برگزاری 
 نشســت منطقه ای مقابله، پیشــگیری و کاهش آتش ســوزی 
 در مناطق، اجرای مانــور مقابله بــا اطفای حریق در ۳ اســتان 
 با همکاری ۱۸ اســتان کشــور، همکاری با جوامع بومی و محلی 
و تشکل های زیست محیطی جهت پایش مناطق و گزارش سریع 
 وقوع حریق، حســاس کردن سایر دســتگاه های مسئول استانی 
 در خصــوص حریق در مناطــق تحت مدیریت، افزایش گشــت 
و کنترل و پایش مســتمر مناطق ۴ گانــه  و اختصاص مکان های 
خاص برای اسکان مسافران و اطالع رسانی عمومی در این خصوص 
به خانواده ها بخشــی از اقدامات صورت گرفتــه در این خصوص 
است. ابتکار خاطرنشــان کرد: البته با توجه به تشدید آثار پدیده 
 تغییر اقلیم در کشور و کاهش بارندگی و افزایش دما، آتش سوزی 

جنگل ها همواره جز نگرانی های مهم محیط زیست است.

ابتکار تاكید كرد؛

ضرورت انتخاب راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم برای کشور

 اعضای مجمع نمايندگان فارس در مجلس شــورای اسالمی با ريیس ســازمان حفاظت محیط زيست ديدار 
و پیرامون مسائل محیط زيستی استان گفت و گو كردند.

با توجه به تشديد 
آثار پديده تغییر 

 اقلیم در كشور 
 و كاهش بارندگی 

 و افزايش دما، 
 آتش سوزی 

جنگل ها همواره 
جز نگرانی های 

مهم محیط زيست 
است

اخبار كوتاه

طبق تحقیقات و آمار های موجود از زمان دایناســورها به بعد 
۶۷ درصد انقراض نسل حیوانات در۵0 سال اخیر در جهان رخ 

داده است.
براساس این تحقیقات که توســط انجمن جانورشناسی لندن 
zsl و موسسه حفاظت wwf انجام شده است، جهان در حال 
بازگشت به انقراض زندگی حیوانات همچون زمان دایناسورها 

در ۶۵ میلیون سال پیش است.
الزم به یاد آوری اســت که نــرخ فعلی این انقــراض در حدود 
۱00 برابر بیشتر از حد طبیعی است، اما مهم تر اینکه تا۲0۲0 
 جمعیت پســتانداران، پرنــدگان ماهی و خزنــدگان به کمتر 
از دو سوم جمعیت شان در۵0 سال اخیر می رسد. این درحالی 
اســت که عامل اصلی انقراض نسل دایناســورها فرود شهاب 
ســنگ ها غول پیکر بودند در صورتی که علت مشکالت فعلی 
تنها انسان است. این یکی از دالیلی اســت که زمین شناسان 
 معترف به وقوع عصر جدید درجهان به نام آنتروپوســین پس 
 از یونان هستند چرا که معتقدند جهان هر روز با انبوه عظیمی 

از فسیل های حیوانات منقرض شده رو به رو خواهد شد.

رییس اداره محیط زیســت شهرســتان فیروزکوه گفت: برای 
نخســتین بار، تصویری از یک گربه پاالس در زیســتگاه های 

شهرستان فیروزکوه توسط یک گروه پژوهشگر ثبت شد.
محمد فریدی با اشاره به اینکه از حدود شش ماه قبل یک گروه 
پژوهشــگر با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
فیروزکوه جهت بررسی حضور یا عدم حضور گونه گربه پاالس 
در زیستگاه های شهرســتان وارد این مناطق شــدند، افزود: 
زیســتگاه های شهرســتان فیروزکوه از مناطق شکار ممنوع 
استان تهران بوده و  این مناطق، بخش های با اهمیتی از ناحیه 

مرکزی البرز در شرق استان تهران هستند. 
 فریدی با بیان اینکه این مطالعه از زمســتان ۱۳۹۴ آغاز شده 
و کارگــذاری دوربین های تلــه ای یکی از فعالیــت های این 
 پروژه در مناطق مورد مطالعه اســت، اظهار داشت: در جریان 
 ایــن دوربین گذاری هــا عــالوه بــر ثبــت گربه پــاالس 
در زیســتگاه های شهرســتان از یک پلنگ نیز در این منطقه 
تصاویری ثبت شــده اســت. وی تصریح کرد: با توجه به وجود 
 گونه هایــی مانند پلنــگ و گربه پــاالس در زیســتگاه های 
 این شهرســتان گشــت ویژه ای به منظور کنتــرل و نظارت 
بر امنیت مناطق طبیعی شهرستان به طور مستمر در اولویت 

برنامه های کاری این اداره قرار گرفته است.

67 درصد انقراض حیوانات
 در ۵۰ سال اخیر رخ داده است

ثبت تصوير گربه پاالس و پلنگ 
در زيستگاه های تهران

گوزن سفید نادر سوئدیسمور آبی نوزاد و رخت خوابی به نام مادر

اخبار
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پیشنهاد  سرد بیر: 
آدم ها ذره ذره محو می  شوند

اما نعیم هنوز می ترسید و برای همین ادامه داد: 
شــما بهش بگو مســائل خرافی، من بهش می گم مسائل 
ماورایی. حاال جواب منــو بدین از نظر من اینا یه مشــت 
خرافات و داســتانه که علم همه اونارو رد کرده، متاسفانه 

هنوز یه سری آدم بی سواد این چیزارو قبول دارن. 
 نعیم به وضوح از حرف من دلخور شــده بود و برای همین 

با کالفگی جواب داد: 
ببین آقای مهندس، من االن قصد ندارم با شما بحث کنم، 
اما ماجرا اینه که تمام روســتایی ها و بومــی ها، معتقدن 
که این زمین طلســم شده و تا حاال هر کســی که اینجا رو 
خریده دچار بدبختی شــده و یه بالیی ســرش اومده، تازه 
فقط همین نیست، این سال ها مهندس های زیادی اومدن 
که شروع کردن به ســاختن اینجا، اما هیچ وقت این اتفاق 

صورت نمی گرفت و ... 
حرف نعیم را قطع کردم و به ســمت ماشین رفتم و گفتم: 
ببین نعیم نیاز نیســت دیگه ادامه بدی، اگر واقعا مشــکل 

همین چیزی هست که می گی من اینجا رو می خوام. 
فردا هم بیا چکش رو بنویســم. ولی وای به حالت اگر ایراد 

این زمین چیزی غیر از این اراجیفی باشه که گفتی...
نعیم با دلخوری نزدیک شــد و گفت: مهندس شما که منو 
این همه سال می شناسید مگه تا حاال بهتون دروغ گفتم؟ 

نه ولی بهت گفتم که حواست باشه و یه وقت شیطون توی 
جلدت نره.. حاال بیا سوار شو ببرمت دم بنگاه...

 نه ممنون، خودم میرم... امــروز هم با مال صحبت می کنم 
و برای شنبه تشریف بیارین قرارداد رو ببندیم. 

نعیم ایــن را گفت و رفت. به وضوح مشــخص بــود که از 
 من دلخور شــده اســت، اما مهم نبود خــودش هم خوب 
می دانســت که هیچ کس ماننــد من هــواش را ندارد و 
کمیســیون خوب نمی دهد. برای همیــن چیزی نگفتم 
و مطمئن بودم که شــنبه وقتی پول کمیسیونش را ببیند 

همه چیز را فراموش خواهد کرد. 
با این نیت سوار ماشین شــدم و به سمت تهران راه افتادم. 
در جاده و در راه بازگشت تمام وقت به نقشه هایی که برای 

زمین می کشیدم، فکر می کردم. 
زمینی که نعیم به من نشــان داده بود در موقعیت بســیار 
عالی قرار داشت. می دانستم که آنجا به شدت مناسب یک 
ویالی شــیک و عیانی است و با ســاخت و فروش این ویال 

حداقل پنج برابر سرمایه ام، سود نصیبم خواهد شد. 
حتی به این فکر افتادم که آن ویــال را برای خودم بردارم و 

برای سالگرد ازدواجم به همسرم هدیه بدهم. 
این افــکار چنان ذهنم را به خود مشــغول کــرده بود که 

نفهمیدم چگونه به تهران رسیدم. 
آن شــب به هنگام شــام برای همســر و دختــرم تعریف 
کردم که چه زمیــن اکازیونی در نور دیــده ام و آنها وقتی 
فهمیدند که شاید آنجا را بســازم و برای خودمان برداریم 
 به شدت خوشحال شدند و من نیز از شادی آنها، شاد شدم 
و بر تصمیم خود مصمم تر. جمعه حوالی ظهر بود که نعیم 

زنگ زد، گفت که با مالــک زمین صحبت کرده و همه چیز 
بروفق مراد است و ادامه داد که شــنبه ساعت دوازده ظهر 
در بنگاه او حاضر باشم. از آشــنایی تون خیلی خوشبختم 
آقای مهندس راستش من آدمی هستم که اهل ریا و کاله 
سر گذاشــتن نیســتم. به نعیم هم گفتم که هر کسی که 
 برای خرید زمین اومد حتما بهش بگــو که ماجرای اینجا 
از چه قراره پس حتمــا در جریان اتفاقات اونجا هســتید. 
ظاهر و باطن، خواستم اینارو از زبون خودم هم گفته باشم. 

مرد که حدودا پنجاه ســاله بــه نظر می رســید و از طرز 
 حرف زدن و ظاهرش مشــخص بود که تحصیلکرده است، 

این جمالت را گفت و سپس سکوت کرد. 
من نیز لبخندی زدم و پاسخ دادم. 

 بله آقــای فدایی، آقــا نعیم گفتــن... خب خوشــبختانه 
 یا بدبختانه مــن چندان اعتقــادی به ایــن چیزها ندارم 

و این حرف ها رو خرافات می دونم... 
 نعیم کــه می ترســید هر لحظه ممکن اســت بــا حرفی 
از جانب من یا مالــک زمین، معامله بهم بخــورد به میان 
حرف آمد و گفت: پس مبارکه اگر مشــکلی نیست قولنامه 

را بنویسم. 
 معاملــه که انجام شــد، انعــام شــیرینی به نعیــم دادم 
و همان طور که حدس می زدم با این انعام تمام دلخوری او 
از من برطرف شد. از بنگاه که بیرون زدم نعیم با خوشحالی 
تا دم ماشــین به بدرقه ام  آمد و من قبل از سوار شدن رو به 
او کردم و گفتم: نعیم به فکر یه ســرکارگر و چند تا کارگر 
باش که خیلی زود باید ساخت و ساز اونجا رو شروع بکنیم. 

برای اون زمین کلی نقشه دارم...

زمین مرموز)قسمت دوم( 

 » امیــل کوئــه « عبارتــی به ایــن مفهــوم تنظیم 
 کرده بــود:» من هــر روز و هــر لحظــه از هر حیث 
و از هر جهت بهتر و بهتر می شــوم. « او بیماران را وادار 
می کرد که هر شــب هنگام خوابیــدن و صبح هنگام 
 بیدار شــدن عبارت مذکــور را20 بار با صــدای آرام 
به خود تلقین کنند. همچنین » کوئه « اضافه می کرد 
که بیمار غیر از این عبارت می تواند درمان ناراحتی به 
خصوصی مثل فشــار خون یا تنگی نفس را نیز به این 
صورت که : » فشار خونم نیز تنظیم شده یا تنگی نفسم 

نیز رفع شده « در بین جمله باال به کار ببرد.
 هر ســال در حدود 15 هــزار بیمار به واســطه عمل 
به دســتورات وی، از امــراض گوناگون نجــات پیدا 
 می کنند و بیمــاران از اطراف و اکنــاف عالم به دیدن 
» کوئه « آمده و اغلب در چند روز یــا چند هفته مداوا 

می شدند.
 بســیار از پزشــکان نیز پیــش » کوئــه « می آمدند 
و در جلسه طبابت او حاضر شــده و ترتیب مداوا شدن 
روحی، یعنی صحبــت کــردن و دســتور دادن او را 
 با نتایجی که به چشــم می دیدند یاد گرفتــه و آنها را 
 در شــهرهای خــود بــه کار می بســتند و نتایــج 
 فــوق العــاده ای بــه وجــود می آوردنــد. » کوئه « 
به بیماران می گفت: » من نه معجزه می کنم و نه سحر، 
بلکه هر معجزه و سحری که هســت در نفس خودتان 
است. من جز معلمی کار دیگر نمی کنم و فقط به شما 

یاد می دهم که چگونه خودتان را درمان بکنید. «

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید انجیر خشک کرده ۶ برابر انجیر تازه مقوی تر است.
 آیا مــی دانید ســاالنه ۸۶ میلیون نفــر به جمعیت جهــان اضافه 

می شود.
آیا می دانید با پیشــرفت علم هنوز برای دانشمندان ساختن عسل 

کشف نشده است.
آیا میدانید ۹0درصد مردم در نیمکره شمالی زندگی می کنند.

آیا می دانید درخت خرما نر هرگز بار نمی آورد.
آیا می دانید پروتین تخم مرغ بیشتر از شیر و گوشت است.

 آیا می دانید ســرکه قدیمی ترین تیزابی اســت که توسط مصریان 
در حدود ۳ هزار سال قبل کشف شد.

آیا می دانید در دنیا از هر 5 نفر ۴ نفر موهای شان تیره است.
آیا می دانید خرس کواال هرگز آب نمی نوشد و آب مورد نیاز خود را 

با خوردن برگ گیاهان تامین می کند.
آیا می دانید دریاچه بایکال کهنسال ترین دریاچه دنیا است، قدمت 

آن به۷0 میلیون سال می رسد.
آیا می دانید مساحت خیلج فارس2۴0 هزار کیلومتر مربع است.

موفقیت

هایالیت

قفل یعنی کلیدی هســت! این یکی از تاثیرگذارترین جمالتی است 
که در زندگی ام شــنیده ام. زندگی همه انسان ها با قفل ها و گره های 
کوچک و  بزرگ روبه روســت که گاه شــاید با راهکارهای ساده ای 

بتوان آن ها را رفع کرد. 
7- برای انجام کارهــای مهم خود یک ضرب االجــل زمانی تعیین 

کنید و با تمام وجود به آن متعهد باشید. 
این کار انرژی هایی را در شــما بیدار خواهد کرد که تاکنون از وجود 

آن بی اطالع بوده اید؛ درست مانند شب امتحان. 
8- کمبود انرژی یکی از عوامل تاثیرگذار بر تنبلی است. 

مراقب سطح انرژی خود باشــید. ورزش کنید و صبح ها صبحانه ای 
کامل و انرژی زا نوش جان کنید.

ناپلئن می گوید: شــروع یک روز کاری بدون خوردن یک صبحانه 
خوب مانند رفتن به جنگ بدون مهمات است. 

9- طبق قانون نیوتن اگر جسمی در حالت سکون باشد، تمایل دارد 
 در همین حالت باقی بماند و اگر در حال حرکت اســت، تمایل دارد 

به حرکت خود ادامه دهد. 
انرژی انســان نیز از همین قانون پیروی می کنــد؛ پس هر زمان که 
 احســاس کردید در حال تنبلی هســتید با صرف انــژی مختصری 

فاز خود را تغییر دهید و در مسیر حرکت و پویایی قرار بگیرید. 
 10- افکار مثبــت غیر واقع بینانه و داشــتن انتظــارات بیش از حد 

از خود نیز مانند افکار مثبت می تواند تبلی را تشدید کند. 
برنامه روزانه تان را خیلی شلوغ نکنید. 

فهرســت کارهایی را که در یک بازه زمانی مشخص باید انجام دهید، 
بیش از ظرفیت جسمی یا روانی خود درنظر نگیرید. 

11- کاری را که شروع کرده اید، تمام کنید؛ حتی اگر خسته هستید، 
استراحتی کوتاه داشته باشید، اما کار را متوقف نکنید. 

هیچ چیز خسته کننده تر از ناتمام گذاشــتن کارها نیست؛ اما وقتی 
 کاری را با موفقیت به پایان می رســانید، موجــی از انرژی و اعتماد 

به نفس یک باره به سوی شما باز می گردد.

 - آگــر آدمــی مــی خواهد بــه دیگــران کمــک کند، 
پســندیده ترین روش این اســت که خود، انسان واالتری 

شود. 
- تنها از طریق بدجنســی می توان به دفع حمله پرداخت. 
 از این روســت که مردم برای اینکه خود محاکمه نشــوند 

در محاکمه کردن شتاب می کنند. 
- در اندوه جهان شــادمانه شــرکت کنید، ما نمی توانیم 
غم های جهان را درمان کنیم، اما می توانیم شــاد زیستن 

را انتخاب کنیم. 
- زمان ممکن است حقیقت را پنهان سازد، اما چشم هرگز!

- نادانی هر کس به دو چیز دانسته می شود: اول، به چیزی 
 که از او نپرســیده اند، خبر گوید. دوم، ســخن راندن بیش 

از ضرورت!
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در ســال 12۶۴ هجری قمری نخســتین برنامه ی دولــت ایران برای 
واکسیناســیون به فرمان امیرکبیــر آغاز شــد. در آن برنامه، کودکان 
و نوجوانانی ایرانــی را آبله کوبــی می کردند. اما چنــد روز پس از آغاز 
آبله کوبی به امیر کبیر خبر دادند که مردم از روی ناآگاهی نمی خواهند 
واکسن بزنند! به ویژه که چند تن از فالگیرها و دعانویس ها در شهر شایعه 
کرده بودند که واکســن زدن باعث راه  پیدا کردن جن به خون انســان 
می شود. هنگامی که خبر رسید پنج نفر به علت ابتال به بیماری آبله جان 
باخته اند، امیر بی درنگ فرمان داد هر کسی که حاضر نشود آبله بکوبد 
 باید پنج تومان به صندوق دولت جریمه بپــردازد. او تصور می کرد که 

با این فرمان همه مردم آبله می کوبند.
اما نفوذ ســخن دعانویس هــا و نادانی مردم بیش از آن بــود که فرمان 
 امیر را بپذیرند. شــماری که پول کافی داشتند، پنج تومان را پرداختند 
و از آبله کوبی سرباز زدند. شــماری دیگر هنگام مراجعه ماموران در آب 

انبارها پنهان می شدند یا از شهر بیرون می رفتند.
روز بیست و هشــتم ماه ربیع االول به امیر اطالع دادند که در همه  شهر 

تهران و روستاهای پیرامون آن فقط سیصد و سی نفر آبله کوبیده اند.
در همان روز، پاره دوزی را که فرزنــدش از بیماری آبله مرده بود، به نزد 
او آوردند. امیر به جسد کودك نگریست و آنگاه گفت: ما که برای نجات 

بچه های تان آبله کوب فرستادیم. پیرمرد با اندوه فراوان گفت: حضرت 
امیر، به من گفته بودند که اگر بچه را آبله بکوبیم جن زده می شود. امیر 
فریاد کشید: وای از جهل و نادانی، حال، گذشــته از اینکه فرزندت را از 
دست داده ای باید پنج تومان هم جریمه بدهی. پیرمرد با التماس گفت: 
باور کنید که هیچ ندارم. امیرکبیر دست در جیب خود کرد و پنج تومان 
به او داد و ســپس گفت: حکم برنمی گردد، این پنج تومان را به صندوق 
دولت بپرداز چند دقیقه دیگر، بقالی را آوردند که فرزند او نیز از آبله مرده 
بود. این بار امیرکبیر دیگر نتوانســت تحمل کند. روی صندلی نشست 
و با حالی زار شــروع به گریســتن کرد. در آن هنگام میرزا آقاخان وارد 
شد. او در کمتر زمانی امیرکبیر را در حال گریســتن دیده بود. علت را 
پرسید و مالزمان امیر گفتند که دو کودك شــیرخوار پاره دوز و بقالی 
از بیماری آبله مرده اند. میرزا آقاخان با شگفتی گفت: عجب، من تصور 

می کردم که میرزا احمدخان، پســر امیر، مرده اســت که او این چنین 
های های می گرید. سپس، به امیر نزدیک شد و گفت: گریستن، آن هم 
به این گونه، برای دو بچه  شــیرخوار بقال و چقال در شأن شما نیست. 
امیر سر برداشت و با خشــم به او نگریست، آن چنان که میرزا آقاخان از 
ترس بر خود لرزید. امیر اشک هایش را پاك کرد و گفت: خاموش باش. 
تا زمانی که ما سرپرستی این ملت را بر عهده داریم، مسئول مرگ شان 
ما هستیم. میرزا آقاخان آهســته گفت: ولی اینان خود در اثر جهل آبله 
نکوبیده اند. امیر با صدای رسا گفت: و مسئول جهل شان نیز ما هستیم. 
اگر ما در هر روســتا و کوچه و خیابانی مدرسه بسازیم و کتابخانه ایجاد 

کنیم، دعانویس ها بساط شان را جمع می کنند. 
 تمام ایرانی ها اوالد حقیقی من هســتند و من از ایــن می گریم که چرا 

این مردم باید این قدر جاهل باشند که در اثر نکوبیدن آبله بمیرند ...

تلنگریبرروح

 » من هیچ وقت زیبایی پاییر را نفهمیدم. مگر تاریک تر شدن هوا 
و زرد شــدن و ریختن برگ های زیبای سبز هم قشنگی دارد که 
 این همه درباره اش داســتان می بافند؟! برای مــن پاییز، فصل 
 غم و غصه اســت. فصل خداحافظی بــا آفتابی که تــا دیروقت 

در آسمان می ماند و با نور زیبایش گرمم می کرد.
افزایش مالتونین    

یکی دیگر از دالیلی که برای به وجود آمدن چنین شرایطی عنوان 
شده است، این است که با کوتاه شــدن طول روز و کاهش تابش 
نور خورشــید و به دنبال آن افزایش تولید مالتونین در ایجاد این 
شرایط نقش دارد و زمینه بروز خلق پایین در فصل پاییز و زمستان 
را خصوصا در افرادی که آسیب پذیری بیولوژیک بیشتری دارند، 
ایجاد می کند. مالتونین همان هورمونی است که در نور کم، ما را 
خواب آلوده و آماده استراحت می کند. انگار در فصل های کم نور 

مثل پاییز و زمستان بدن ما گول می خورد و انرژیش کم می شود.
 راه های درمان افسردگی

دلیل اصلی این که چرا بعضی از ما در فصل پاییز خلق پایین تری 
داریم،  هنوز مشخص نیست 

چه کنیم؟   
 اما با این شــرایط چه کار باید کرد؟ توصیــه هایی که می خواهم 
 در این جا به شــما بکنم را می توانید در همه زمان هایی که حال 
و هوای گرفته ای دارید، مورد استفاده قرار بدهید، اما این توصیه 
در چنین روزهایی بیشــتر از روزهای معمول زندگی به دردتان 

خواهندخورد:
 این نیز بگذرد 

یادتان باشد در هر شرایطی که باشید، این را با اطمینان می توانید 
به خودتان بگویید که این شرایط خواهدگذشت و ماندگار نیست. 
یکی از مهم ترین خطاهایی که انســان ها در شرایط سخت انجام 
می دهند این است که با خودشان فکر می کنند، نکند این سختی 

و ناراحتی برای همیشه با من باقی بماند؟!
 چرا من این طوری شــده ام؟ نکند همیشــه این طوری بمانم؟ 

با اعتقاد راسخ و با اطمینان به شــما می گویم که حتی اگر کاری 
به کار حال و هوای تان نداشته باشــید، بعد از مدتی حال بهتری 
 خواهید داشــت. با این حال می توانید رســیدن به حال خوب را 

با پیشنهادات زیر تسریع کنید.
  به خودتان رسیدگی کنید 

می دانم که ممکن اســت به انــدازه قبل ها برای رســیدگی به 
خودتان حوصله نداشته باشــید، اما تا جای ممکن تالش کنید و 

برای رسیدگی به خودتان وقت بگذارید. 
پژوهش ها ثابت کرده اند که رســیدگی به خودتان باعث تقویت 

نواحی مهمی در مغزتان می شوند.
 هر روز حمام کردن، خواب منظم و بــه اندازه کافی، کمی نرمش 
و فعالیــت بدنی، پیشــگیری از پرخوری ) که ممکن اســت این 
 روزها بیشــتر هوایش به ســرتان بزند (، حتی رسیدگی بیشتر 
به لباس هایی که می پوشید و ســر و وضع تان باعث می شود که 

حال و روز بهتری داشته باشید.

چطور با » افسردگی پاییزه « کنار بیاییم؟ ) 2 (

سودوکو

» روزی که امیرکبیر گریست «

تلقین ) 2 (
اکنون تصــور کنیم که بــه تازگی متوجــه رفتار، رویــه یا صفتی 
 ناپســند در خودمان شــده ایم و می خواهیــم آن را تغییر بدهیم 
 و به ســوی تعــادل پیش ببریــم، اما مشــکل اینجاســت که اگر 
این تغییر، بــا الگوهای فکــری ثبت شــده در ذهــن ناخودآگاه 
 مان در تضاد باشــد، خودبه خود، همیشــه آنکه پیروز می شــود، 
ذهن ناخــودآگاه ماســت. دکتر امیــل کوئه در کتابــش با عنوان 
تسلط بر خود با تلقین به نفس هشــیارانه می نویسد: در کشمکش 
 میــان اراده و ذهــن آگاه نیــروی ذهن آگاه نســبتی مســتقیم 
با مجذور نیروی اراده دارد. معنای این ســخن آن اســت که حتی 
اگر با اراده تصمیــم به تغییر بگیریم، هیچ تغییــری نخواهیم کرد، 
مگر اینکــه افکار خودکار ناخــودآگاه ذهنی مــان را تغییر بدهیم. 
 بــرای گرایش به ســوی رفتار مثبــت، باید اطالعات نقش بســته 
در ناخودآگاه ذهنی را تغییــر داده و برای ایجــاد چنین تغییری، 
الزم است خانه تکانی ذهنی انجام بدهیم. مطمئنا بسیارند کسانی 
که می دانند سیگار کشــیدن برای سالمتی شــان  مضر است و با 
 این وجود به سیگار کشــیدن ادامه می دهند و بسیارند کسانی که 
می دانند پرخوری نه فقط شــکل و هیبت ظاهری شــان را به هم 
می ریزد و از تناســب می اندازد، بلکه ســالمتی شــان را هم دچار 
مشــکل یا حتی خطر می کند، اما باز هم بیش از آنچه الزم اســت، 
می خورند. اینجا دیگر موضوع ندانســتن یا نداشتن آگاهی مطرح 
نیست، با این حال آن رفتار نادرست، ناســالم یا نامتعادل همچنان 
ادامه پیدا می کند. تازه ترین آمارها نشــان می دهد از میان کسانی 
که رژیم های غذایی معمول را دنبــال می کنند، کمتر از یک پنجم 
شان موفق به کاهش وزن می شوند. حال ســوال این است که چرا 
میزان چنین شکست هایی تا این اندازه باالست؟ زیرا با آن شخص، 
ضررهای چاقی را می داند و اراده هم کرده اســت تــا رفتار خود را 
تغییر بدهد. امــا الگوهای ذهنــی اش هنوز همان هایی هســتند 
که قبال بــوده اند و حاصلش همان رویه ناخواســته و ناخوشــایند 
 پیشــین خواهد بود. یعنی باز هــم از چاق بودنش ناراضی اســت، 
باز هم پرخوری می کند و باز هم نمــی داند که چرا می خواهد ولی 

نمی تواند؟ 

دلنوشتهمثبتاندیشی

آدم ها ذره ذره محو می  شوند، آرام... بی  صدا... و تدریجی. 
همان آدم هایی  که هر از گاهی پیغام کوچکی برایت می فرستند،

بی  هیچ انتظار جوابی ،
فقط برای آنکه بگویند هنوز هستند؛

 بــرای آنکــه بگوینــد هنــوز هســتی  و هنــوز بــرای آنها 
مهم ترینی...

 همان آدم هایی  که روز تولد تو یادشان نمی رود.
همان هایی  که فرامــوش می  کنند کــه تو هر روزخــدا آنها را 

فراموش کرده ای.
همان هایی  که برایت بهترین آرزو ها را دارند؛

و می دانند در آرزو های بزرگ تو کوچک ترین جایی  ندارند ...
 همان آدم هایی  که همین گوشه کنار ها هستند؛

برای وقتی  که دل  تو پر درد می  شود و چشمان تو پر اشک،
که ناگهان از هیچ کجا پیدای شان می  شود،

در آغوشت می  گیرند و می  گذراند غم دنیا را روی شانه های شان 
خالی  کنی. 

 همان هایی  که لحظه ای پس از آرامشت،
در هیچ کجای دنیای تو گم می  شوند و تو هرگز نمی  بینی ،

سینه سنگین از غم دنیا را با خود به کجا می  برند...
 همان آدم هایی  که

آنقدر در ندیدن شان غرق شده ای که
نابود شدن لحظه های شان را و لحظه 

 لحظــه نابود شــدن شــان را 
در کنار خودت نمی  بینی ...
همان هایــــی  کــه در 
خاموشـــی غم انگیز 
خـــود، از صمیم قلب 
به جای چشـــمان تو 
می  گرینــد، روزی که 
بفهمی چقدر برای همه 

چیز دیر شده است ...

آدم ها ذره ذره محو می  شوند

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
حواشی، بیرون مستطیل سبز ادامه دارد

فضای مجازی

 میشاییل باالک با انتشــار پستی ضمن تشــکر از علی کریمی، 
از بازی که در ورزشــگاه آزادی برگزار کردند یــاد کرد. این بازی 
 میان بایرن مونیخ و پرســپولیس برگزار شد تا احمدرضا عابدزاده 

به صورت رسمی از دنیای فوتبال خداحافظی کند.

تشکر اسطوره فوتبال آلمان 
از علی کریمی 

رییس فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی کشورمان برای بازدید 
از ورزشگاه نقش جهان راهی اصفهان می شوند.  قرار است کی روش 
در این بازدید شرایط ورزشگاه نقش جهان را برای برپایی اردوهای 
تیم ملی ارزیابی کند. رییس فدراســیون فوتبال در حاشیه مراسم 
بدرقه تیم ملی فوتبال ســاحلی این موضوع را در جمع خبرنگاران 
مطرح کرده و گفته اســت شــاید در آینده برخی از اردوهای تیم 
ملی در اصفهان برگزار شــود. کی روش در سفر به اصفهان عالوه بر 
ورزشگاه نقش جهان، از ورزشگاه فوالدشهر و مجموعه باغ فردوس 
هم بازدید خواهد کرد و با صالحدیــد وی احتمال دارد اصفهان در 

دی ماه میزبان اردوی تیم ملی شود.

 دبیر فدراسیون کشتی در مجمع عمومی ســالیانه هیئت کشتی 
استان کردستان با اشــاره به اینکه باید کشــتی را به سوی علمی 
کردن آن پیش ببریــم، اظهار کرد: کشــتی در ایران قدیمی ترین 
ورزش اســت و از ســالیان دور تا کنــون جایگاه بــزرگ مردان و 
قهرمانان زیادی بوده اســت. رضا الیق با اشــاره به اینکه باید برای 
ورزش کشــتی به صورت علمی  برنامه ریزی شــود، افزود: ورزش 
کشتی در ایران بیمار است و تفکرات اشــتباهی در آن وجود دارد 
که نیاز است نگاه ها نسبت به آن تغییر کند. دبیر فدراسیون کشتی 
با اشاره به اینکه مردم و مسئوالن باید کشتی را به عنوان یک رشته 
قهرمانی نگاه کنند، عنوان کرد: مدتی است مردم رغبتی به تماشای 
ورزش کشــتی ندارند و این ورزش جایگاه خود را در میان مردم تا 
حدودی از دست داده است که باید با کمک اهل فن این مشکل را 
حل کرد و مردم را با کشتی آشتی داد. وی با تاکید بر اینکه خانواده 
کشتی باید برای خودش احترام قائل باشد، ذکر کرد: برای رشد هر 
رشته ورزشــی باید چالش ها و تفکرات غلط از بین برود و در بین 

خانواده کشتی نیز احترام سرلوحه کار باشد.

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال سه بازیکن از تیم های سازمان 
عمران شــهرداری ســاری و خاتم اردکان را بــه کمیته انضباطی 
فراخواند.هفته دوم لیگ برتر والیبال با شــش دیدار پیگیری شد. 
تیم های خاتم اردکان و ســازمان عمران شهرداری ساری در سالن 
آیت ا... خاتمی اردکان در هفته دوم لیــگ برتر به مصاف یکدیگر 
رفتند که این مسابقه سه بر دو به سود خاتم اردکان به پایان رسید. 
در ست پنجم این مسابقه بازیکنان تیم سازمان عمران شهرداری 
ساری نسبت به عملکرد داوری اعتراض هایی داشتند و در انتهای 
این ست و زمانی که تیم خاتم ســرویس می زد، بازیکنان ساری به 
نشانه اعتراض کنار ایستادند. در پی بروز این حواشی سازمان لیگ 
کمیته فدراسیون والیبال سه بازیکن از تیم های شهرداری ساری و 
اردکان را به کمیته انضباطی فراخواند تا در نخســتین جلسه خود 
به این موضوع رسیدگی کند. حســین امیری بازیکن شماره یک 
ساری، ادریس دانشور بازیکن شماره هفت ساری و بهمن جهاندیده 
بازیکن شماره هفت خاتم اردکان بازیکنان فراخوان شده به کمیته 

انضباطی هستند.

کمیته بین المللی المپیک اسامی ۹ ورزشکاری که در المپیک ۲۰۰۸ 
پکن دوپینگ کرده بودند را اعالم کرد. هشت سال از المپیک ۲۰۰۸ 
در پکن می گذرد اما با این وجود مسئوالن کمیته بین المللی المپیک 
دست از بررسی موضوع دوپینگ در این رویداد برنداشته اند.پس از 
بررسی دوباره نمونه های گرفته شده مشــخص شد که ۹ ورزشکار 
حاضر در این مسابقات، دوپینگی هســتند و در بین آنها 6 ورزشکار 
باید مــدال خود را پس بدهند.پــس دادن این مدال هــا تاثیری در 
مدال آوری ورزشکاران ایرانی ندارد و تنها در رشته کشتی و در اوزان 
74 و ۹6 کیلوگرم کشتی آزاد، میثم مصطفی جوکار از رتبه 1۹ با 1۸ 

و سعید ابراهیمی از رتبه 1۰ به ۹ ارتقا پیدا می کنند.

سرمربی تیم ملی، به  اصفهان می آید

دبیر فدراسیون کشتی: 

 تماشای ورزش کشتی
 در بین مردم کمتر شده است

سه بازیکن در کمیته انضباطی 
فدراسیون  والیبال

 دوپینگ همچنان قربانی می گیرد؛

  مدال ۶ ورزشکار المپیک ۲۰۰۸ 
پس گرفته می شود

اتفاق روز

منهای فوتبال

درحاشیه

باشــگاه ذوب آهن این روزها دوران آرام و بی ســروصدایی 
را ســپری می کند و بعد از رفتن یحیی گل محمدی از این 
تیم کمترین حواشی را در تیم اصفهانی شاهد بوده ایم؛ البته 
در همین روز های آرام اتفاقات پشت پرده زیادی در باشگاه 
ذوب آهن رخ داده است که به زودی اخبار آن به مانند بمب 

در اصفهان می ترکد.
مدیران کارخانه ذوب آهن بعــد از رفتن گل محمدی از این 
تیم قصد تغییرات در مدیریت باشگاه شــان را داشتند اما با 
توجه به اینکه مسابقات لیگ به زودی قرار است تعطیل شود 
مسئوالن ارشد باشگاه اصفهانی تصمیم گرفتند تغییرات را 
 به آن مقطع موکول کنند. این تصمیمات حاصل جلســات 

پی در پی و مخفیانه مدیران ارشد باشگاه ذوب آهن است.
نکته قابل توجه اینکه یکی از سایت های خبری و پر بازدید 
وابسته به باشگاه ذوب آهن اخیرا به توصیه مسئوالن ارشد 
این باشگاه در مورد ماندن یا رفتن سعید آذری نظر سنجی 
گرفته اســت که طی آن 7۰ درصد هواداران تیم اصفهانی 
رای به رفتن مدیرعامل تیمشان دادند. با توجه به این اتفاق 
مدیرعامل کارخانــه ذوب آهن اعضای هیئــت مدیره این 
باشگاه بیش از پیش بر تصمیم خود پافشاری کرده و حتی 

جانشین آذری را هم مشخص کرده اند.
چند ماه پیش آذری با یکی از اعضای هیئت مدیره باشــگاه 
ذوب آهن به شدت به مشکل برخورد و مدیرعامل کارخانه 
نیز در حمایت از مدیرعامل باشــگاه تصمیم به برکنار عضو 
هیئت مدیره را گرفت. حال بعد از گذشــت چند ماه و بعد 
از اینکــه آذری طبق سیاســت های هیئت مدیره باشــگاه 
 برنامه هــای اجرایی خود را پیش نبرد قرار اســت شــرایط 
بر عکس شــود. در حقیقت عضو سابق هیئت مدیره باشگاه 
ذوب آهن قرار اســت این بار به عنوان جانشین آذری به این 
باشگاه برگردد و این خبر می تواند بدترین اتفاق برای مدیر 

عامل فعلی باشگاه اصفهانی باشد.
از آنجا که آذری در باشــگاه ذوب آهن هم حکم مدیرعاملی 
دارد و هم حکم عضو هیئت مدیره با رفتن او از این باشــگاه، 
فرد جدیدی هم در هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن روی کار 
خواهد آمد تا آذری به طور کل از باشــگاهش خداحافظی 
کند.یکی از مهم ترین عواملی که باعث شــده مدیران ارشد 
باشــگاه و کارخانه ذوب آهن تمایلی برای ادامه همکاری با 
آذری را نداشته باشند قرارداد های ســنگینی است که او با 
مربیان و برخی بازیکنان ذوب آهن در فصل گذشــته امضا 
کرد. شــاید برای خیلی ها باور کردنی نباشد اما رقم قرارداد 
فصل پیش گل محمدی یک میلیارد و ششصد میلیون تومان 
بوده اســت. در حقیقت یحیی با این رقم قرارداد گران ترین 
مربی فصل پیش لیگ برتر بود و چه بسا اگر این فصل هم در 

اصفهان می ماند بعد از برانکو گران ترین مربی لیگ می شد.

جانشین آذری در ذوب آهن

بیانیه های پــی درپی کارلــوس کی روش 
درباره مشکالت پیش روی تیم ملی فوتبال 
و مصاحبه های جنجالی وی سبب شــد تا فدراسیون فوتبال 
نشستی را با ســرمربی تیم ملی درباره محتوای این اظهارات  
برگزارکند ولی گویا این نشســت که قرار بود به حاشیه های 
جنجالی اطراف تیم ملی پایان دهد خود ســبب حاشیه های 
جدیدی شــده و ســرمربی تیم ملی را رو در وی سرپرســت 
ســازمان اقتصادی فدراســیون فوتبال قرار داده است.ماجرا 
بعد  از نشســت کی روش با تاج شروع شــد که امیر عابدینی، 
سرپرست اقتصادی فدراســیون فوتبال در جمع خبرنگاران از 

صحبت هایی که در  این جلسه گفته شده بود خبر داد .
 عابدینی درباره این نشســت به خبرنگاران گفتــه بود» تاج از 
کی روش توضیح خواســته و خواهان این شده که در فضایی 
آرام پیش بروند و بر این اساس قرار شد کی روش 7۲ ساعت به 
محتویات مطرح شده در جلسه فکر کند و پس از آن در جلسه 

بعدی  وضعیت برنامه ریزی های آتی تیم ملی مشخص شود.«
وی همچنین درباره شایعه استعفای کی روش بیان داشته بود 

»بهتر از ایران، برای کی روش پیدا نمی شود.«
عابدینی اظهــارات کی روش را بــدون دلیل  دانســته بود و 
گفته بود کی روش کار خاصی انجام نــداد و هرچه انجام داده 
وظیفه اش بوده ، پولش را گرفته و کارش را کرده و در این رابطه 

فدراسیون کم کاری نکرده است. 
ایــن ســخنان، ســرمربی 
تیم ملــی فوتبــال را 
جدی  واکنــش  بــه 
ســبب  و  واداشــت 
شــد تا کــی روش 
با انتقــاد صریح از 
سرپرست اقتصادی 
فوتبال  فدراسیون 
او را متهم به ترســو 

بودن کند.

 کارلوس کی روش که با بخش رســانه ای تیم ملی گفت و گو 
می کرد، در این رابطه گفت:» باید بگویم بار دیگر شــگفت زده 
شدم که آقای عابدینی در مسائلی که به ایشان ارتباطی ندارد 
دخالــت می کند. در درجه دوم بســیار تعجب برانگیز اســت 
که ایشــان راجع به جزییات جلســه ای که بین من و رییس 
فدراســیون فوتبال به صورت محرمانه و پشــت درهای بسته 
اتفاق افتاده نظر می دهد. او چه شــخصی را می شناســد که 
اینگونه اطالعــات را در اختیارش قرار می دهد. اگر شــخصی 
بخواهد درباره آن جلســه صحبت کند تنها رییس فدراسیون 
فوتبال جناب آقای تــاج و بنده کارلوس کی روش هســتیم. 
ایشان در این جلسه حضور نداشــتند و اختیارات الزم درباره 

دخالت در این جور مسائل را نیز ندارند.« 
وی در ادامه صحبت هایــش  گفت: حال که ایشــان راجع به 
جزییات آن جلسه صحبت می کنند بهتر است بیایند و بگویند 
که بنده قرار است چه جلســه ای را برگزار کنم چون من هیچ 
اطالعی راجع به آن جلســه نــدارم و نمی دانــم راجع به چه 
مسئله ای باید صحبت کنم. حال که آقای عابدینی این فرصت 
را دارد که کار بنده در تیم ملی را مورد تضعیف قرار دهد، باید 
بگویم این مطلب، موضوع جدیدی نیست. آقای اسدی نیز دو 
سال پیش این حرف ها را مطرح کردند و من هنوز زنده هستم. 
ولی تفاوت حال حاضر این است که اگر ما به این نتیجه برسیم 

آقای عابدینی یک قدم مطلوب برای من برمی دارند. 
ســرمربی تیم ملی ادامه داد: موضوع دیگر این است که آقای 
عابدینی چه اطالعاتی از مشکالت تیم ملی دارند که این گونه 
شجاعت راجع به صحبت درباره مشــکالت تیم ملی به خرج 
می دهند. اگر ایشان اطالعات الزم را ندارند می خواهم برعکس 

آن چیزی کــه به اطالع ایشــان 
رســانده اند نظرشــان را تصحیح 
کنم کــه اعضــای کادر فنی تیم 
ملی حقوق های خــود را دریافت 
نکرده اند ولی طبق روال همیشه 

شــبانه روز در حال خدمت به تیم ملی هستند.ایشان قبل از 
اینکه بخواهند راجع به مطلبی که اطالعی از آن ندارند صحبت 
کنند بهتر است به وظایف خود در سازمان اقتصادی فدراسیون 

فوتبال برسند و به تیم ملی کمک کنند.
صحبت های  سرمربی تیم ملی ازسوی عابدینی بی پاسخ نماند 
و سرپرست اقتصادی فدراســیون فوتبال در گفت و گو با مهر 
اینگونه جواب وی را داد: کی روش دوست دارد فقط او قهرمان 
ملی باشــد و کســی را در موفقیت های تیم ملی شریک خود 
نمی داند. کی روش به نحوی صحبت می کند که انگار بر اساس 
یک دستور و از آسمان به ایران آمده اســت تا تیم ما را هدایت 
کند. متاسفانه ایشان هیچ وقت از مدیریت راضی نبوده است. 
هنگامی که کفاشیان در فدراســیون بود، خوب بود؛ اما همین 

که از فدراسیون رفت صحبت ها علیه او آغاز شد و آدم بده شد.
وی در ادامه ســپردن ایفمارک به کی روش را زیر سوال برد و 
گفت : »به عقیده من نباید این کار صورت می گرفت مگر ایشان 

تخصص پزشکی دارد که ایفمارک به وی داده شد؟ «
عابدینی با بیان اینکه نمــی تواند از اظهارات کی روش ســر 
دربیاورد افزود: »هر آنچه که کی روش خواسته به وی داده شده 
است و تاج از زیر سنگ هم که شده پول جور کرده تا خواسته ها 
را برآورده کند.تهیه پرواز چارتر و لباســی که مدنظر کی روش 
بود آیا کمک کردن به تیم ملی نیســت و مدیریــت ندارد. ما 
به کی روش ثابــت کردیم که از تیم ملــی حمایت می کنیم و 
با ایشــان رفاقت کردیم. اگر ایشــان نمی توانــد رفاقت کند 
 واقعا بگوید نه اینکــه قبل از هر بــازی اینگونه صحبت کند.«

جدال ســرمربی تیم ملی و عضو فدراسیون فوتبال در حالی به 
صدر اخبار رسانه های ورزشــی در روز پنجشنبه تبدیل شده 
که قرار است با برگزاری هفته دهم لیگ برتر تمرینات تیم ملی 
دوباره از سر گرفته شــود و ملی پوشــان ایرانی برای رقابت با 
تیم ملی ســوریه در روز ۲5 آبان آماده شوند.حال باید به نظاره 
نشســت که با این حواشی که 
انگار قرار نیست دست 
از  ســر تیــم ملی 
فوتبــال بــردارد 
آیا می تــوان به 
ملی  تیم  حضور 
فوتبــال در جام 
 ۲۰1۸ جهانــی 
روسیه امیدوار بود 

یا خیر؟

جنگ لفظی کی روش با عابدینی؛

حواشی، بیرون مستطیل سبز ادامه دارد

. توضیح هافبک ذوب آهن درباره پیشنهاد لسترسیتیسروش رفیعی در استقالل
نام رضا شــکاری از زمانــی در ذهن فوتبال 
دوستان ایرانی ماند که ســایت گاردین در 
مطلبی 5۰ بازیکن آینــده دار فوتبال دنیا را 
نام برد و این پسر 1۸ ساله را جانشینی برای 

جواد نکونام معرفی کرد. 
هافبک ذوب آهن که در حال حاضر به همراه 
تیم ملی جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا 
حضور دارد  به پیشنهاد جالبی که از قهرمان 
 لیگ جزیره داشــته اشــاره کــرده و گفته:

»رانیري ســرمربی لسترسیتی  سال گذشته 
صحبت هایي بــراي جذبم انجــام داده بود 
ولي به دلیل مســائلي که مربوط به باشگاه 
ذوب آهن بود، نتوانســتم به ایــن تیم بروم. 

ظاهرا دوباره قرار اســت دعوتنامه بفرستند 
و امیدوارم از تیم هاي دیگري پیشــنهاداتي 
دریافت کنم که براي بزرگساالنشــان بازي 
کنم، نــه اینکه براي آکادمي ایــن تیم ها به 

میدان بروم.«

تا به امروز اخبار نقل و انتقاالت مربوط به باشــگاه پرسپولیس در 
یک جمله خالصه می شــد؛ جدایی ۲ بازیکن و جذب 3 ستاره و 
این یعنی جدایی دو بازیکن خارجی پرســپولیس در نیم فصل و 
جذب عزت ا... پورقاز، اشکان دژاگه و سروش رفیعی. حال باشگاه 
پرسپولیس تا چه اندازه بتواند خواســته نقل و انتقاالتی برانکو را 
اجابت کند بایــد منتظر ماند و دید.  اما نکته جالب یا بهتر اســت 
بنویســیم خبر جالب در ایــن خصوص توســط روزنامه پیروزی 
منتشر شد. خبری که به مذاکره مخفیانه استقاللی ها برای جذب 
ستاره مدنظر پرسپولیس اشاره کرده است. این ستاره به احتمال 
زیاد سروش رفیعی است که چرا با استقاللی های زیادی من جمله 
ســیدمهدی رحمتی رفاقــت دارد و ناگفته نماند کــه کاپیتان 
 محبوب اســتقالل در ســال های اخیر نقش پررنگی در فعالیت

14 نقل و انتقاالتی این تیم داشته است.

تا فیکس نشوم مصاحبه نمی کنم

تیم ملی فوتبال سوریه در یکی از حســاس ترین دیدارهای هفته 
پایانی دور رفت انتخابی جام جهانی ۲۰1۸ روســیه ۲5 آبان ماه 
در مالزی به مصاف ایران خواهد رفت.فدراســیون فوتبال سوریه 
اعالم کرد که به منظور آمادگی هر چه بیشــتر برای بازی مقابل 
ایران یک دیدار دوستانه با ســنگاپور برگزار خواهند کرد.پیش از 
این ایمن الحکیم، ســرمربی تیم   ملی فوتبال سوریه نگرانی خود 
را از نبود بازی دوســتانه قبل از دیدار برابر ایران بیان کرده بود که 
در نهایت فدراسیون فوتبال این کشــور با سنگاپور برای برگزاری 
دیدار دوستانه به توافق رســید.مهدی تاج از قصور برخی افراد در 

لغو بازی دوستانه ایران برابر ســنگاپور خبر داده بود؛ کسانی که 
به گفته کارلوس کی روش با »تفکر زرنــگ خیابانی« خود مانع از 
انجام این بازی شدند. در این شــرایط و بعد از لغو این بازی اکنون 
سوریه، حریف ایران از این فرصت استفاده کرده و قصد دارد برابر 

سنگاپور در دیداری دوستانه به میدان برود.

مدیر تیم ملی فوتبال ایران در پاســخ به این ســوال که شــنیده 
می شــود ممنوع المصاحبه شــده اید و آیا ایــن تصمیم به خاطر 
مصاحبه شــما درباره محمود شــیعی اتخاذ شــده است، گفت: 
شــیعی قابل احترام اســت اما من همین جــا می گویم هر کس 
بخواهد در روند تیــم ملی و صعود به جام جهانی بــا رفتار، کردار 
و مصاحبه هایش خللی ایجاد کند جلو او می ایســتم. ضمن اینکه 
هیچ کس تا این لحظــه نگفته که من نمی توانــم مصاحبه کنم. 
افشین پیروانی افزود: همیشــه بزرگی و کوچکی را رعایت کرده 
ام اما هر کس بخواهد در روند صعود تیم ملــی خللی ایجاد کند، 

سکوت نمی کنم. اگر قرار اســت کسی صحبتی نکند، کسانی باید 
صحبت نکنند که چوب الی چرخ تیم ملــی می گذارند و هر روز 
علیه تیم ملی و کی روش مصاحبه می کنند. خوشبختانه نتایج تیم 
ملی خوب است اما ما نیاز به حمایت و پشــتیبانی بیشتری برای 

دومین صعود پیاپی به جام جهانی داریم.

 واکنش پیروانی 
به ممنوع المصاحبه شدنش

 سوریه- سنگاپور به جای
 ایران-سنگاپور

در پی تشــدید بحران روی نیمکت کــره و اردوی ایــن تیم بعد از 
شکست مقابل ایران فدراسیون فوتبال این کشور تغییراتی در کادر 
فنی خود ایجاد و مربی جدیدی به خدمت گرفت.شکست برابر ایران 
که چهارمین باخت متوالی کره ای ها مقابل رقیب اصلی شــان در 
ســال های اخیر بود به فاجعه بزرگ فوتبال این کشور لقب گرفت 
تا فشــار انتقادات از مربی آلمانی بیشتر از قبل شــود تا جایی که 
بسیاری از رسانه های کره از افزایش احتمال اخراج اولی اشتیلیکه 
خبر دادند.در شــرایطی که خواست بیشــتر طرفداران کره ایجاد 
تغییرات روی نیمکت رهبری تیم ملی بود فدراســیون فوتبال این 
کشور بعد از جلســات مختلفی که با مربی آلمانی داشت در نهایت 
رضایت اولی اشــتیلیکه را برای اضافه کردن یک مربی بومی جدید 
به کادرش برای بهتر کردن روابط میان او و ســتاره های این کشور 
را جلب کرد تا چا دو ری به عنــوان مربی جدید کره جنوبی معرفی 

و منصوب شــود. چا دو ری با آن شکل و شــمایل خاص ملی پوش 
سابق و پســر بزرگ چا بوم کئون ستاره سرشــناس کره ای ها در 
دهه ۸۰ و ۹۰ میالدی است که 76 بازی ملی برای این کشور انجام 
داد و بارها مقابل تیــم ملی ایران هم به میدان رفــت. چا دو ری در 
اولین کنفرانس مطبوعاتی خود به عنوان مربی تیم ملی گفت:» از 
فدراسیون فوتبال و اشــتیلیکه بابت اعتماد به من برای حضور در 
نیمکت تیم ملی تشــکر می کنم و االن هدفم این است که به تیم 
کره کمک کنم تا راهی جام جهانی ۲۰1۸ روســیه شود.« او ادامه 
داد:» متاســفانه در حال حاضر اعتماد به نفــس بازیکنان ما بعد از 
شکســت برابر ایران تا حد زیادی کاهش یافته و ما باید کاری کنیم 
این اعتماد به نفس دوباره بیشتر شود تا مقابل ازبکستان به مشکل 
برنخوریم. تالشم این است حس دوســتی و نزدیکی بین کادر فنی 
و بازیکنان را بیشــتر کنم تا راه برای عبور از رقبایمان در بازی های 
 باقی مانده هموار شــود«. بنا به نوشته ســایت های معتبر خبری

 کــره جنوبــی، اشــتیلیکه وقتــی متوجــه شــد ماجــرای 
برکناری اش بســیار جدی اســت زیر بــار اضافه کــردن یکی از 
 ملی پوشان سرشــناس ســابق کره به عنوان دســتیار اول رفت تا 
چا دو ری که یک سال گذشته را در کالس های مربیگری پیشرفته 

آلمان سپری کرده بود به عنوان مربی جدید به کادر فنی اضافه شود.

اوسین بولت سریع ترین مرد جهان و دارنده 
مدال های متعــدد المپیــک و جهانی در 

رقابت های دوومیدانی، خواننده شد.
 دونده تاریخ ساز جامائیکایی که قرار است 
سال ۲۰17 از ورزش حرفه ای بازنشسته شود 
به موسیقی عالقه زیادی دارد. او اخیرا درباره 
کریسمس آواز خوانده است. آواز او به طور 
رسمی چند روز قبل از کریسمس پرده برداری 
خواهد شد.بر اســاس آخرین گزارش ها او 
 آهنگــی هم به نــام »من بولت هســتم«

 خواهد خواند.
این دونده جامائیکایی عالیق مختلف خود را به 
چیزهای دیگری به غیر از دوومیدانی قبال نشان 
داده بود، از فوتبال و باشگاه منچستریونایتد 

گرفته تا جمع آوری پروانه ها!

قاب  روز خارج از گود

تغییرات روی نیمکت حریف ایران؛

 »چا دو ری« مربی تیم ملی 
کره جنوبی شد

سریع ترین مرد جهان خواننده شد! 

سمیه 
مصور

اگر در نگاه بدبینانــه تصمیم رامین رضاییان مبنــی بر عیادت از 
منصــور پورحیدری را یک » شــو « فرض کنیم، نمــی توان این 
موضوع را رد کرد که ســایر کارهای مدافع ملی پوش پرسپولیس 

ناشی از دید حرفه ای اوست. 
 رضاییان مدتی می شــود که تغییر رویــه داده و به جای اعتراض 
 به نیمکت نشــینی در پرســپولیس ســعی می کند آنقدر خوب

  تمرین کنــد تا برانکــو مجبور شــود بــه او بازی دهــد. اقدام 
 حرفــه ای دیگر رامیــن، دلیل او بــرای مصاحبه نکردن اســت.
  جام نیــوز دربــاره این موضــوع نوشــته: نکته جالبــی که در
  دســتور کار رضاییــان قــرار گرفته عــدم پاســخگویی وی به

  رســانه های گروهی اســت. رامیــن پــس از حضور بــر بالین 
پورحیدری درخواســت دوربین ۹۰ را پس زد تا نشــان دهد در 

تصمیم خود عزمی راسخ دارد.
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پیشنهاد سردبیر: 
احداث رینگ حفاظتی شهر؛ راهکار حل مشکالت ترافیکی

ویژه

 مســئول تشــکل های دینی تبلیغات اســامی اصفهان پیش ازظهر 
چهارشــنبه در نشســت خبری به مناســبت روز ۱۳ آبان کــه در صدا 
وســیمای مرکز اصفهان برگزار شد، اظهار داشــت: کمیته تشکل های 
مردمی و هیئت های مذهبی ســتاد گرامیداشــت ۱۳ آبان، از شــورای 
هیئت های مذهبی، کانون مداحان و شــعرای آیینی، مجمع کانون های 
فرهنگی تبلیغی، اتحادیه موسســات قرآنی و جمعیت بانوان فرهیخته 
اســتان اصفهان تشــکیل شده اســت. حجت االسام حســن بابایی با 
اشــاره به برنامه های ایــن کمیته به مناســبت ۱۳ آبان بیان داشــت: 
اعــزام ۱۶۰ مبلغ دینی به مســاجد و مراکــز فرهنگی، اجــرای برنامه 
گفتمان دینی در ۲۱۰ مدرســه با مشــارکت ۱۰ گروه تبلیغی جهادی، 
برگــزاری ویژه برنامه های ۱۳آبان توســط ۱۱۰ هیئــت انصار المهدی 
دانش آموزی، و فراخــوان »نامه ای به دانش آمــوزان جهانی« با عنوان 
»من فهمیده ام«، از برنامه های تدارک دیده شــده توســط این کمیته 
است. مســئول کمیته تشــکل های مردمی و هیئت های مذهبی ستاد 
گرامیداشــت ۱۳ آبان، با بیان اینکه محور بحث مبلغان دینی مساجد، 
استکبارستیزی و دشمن شناســی با تکیه بر خطبه امام سجاد )ع( بوده 
و موضــوع گفتمان های دینی نیــز »امام خمینی)ره(، نســل انقابی و 
استکبارستیزی« اســت، تاکید کرد: همچنین  برگزاری مسابقه نقاشی 
ویژه دانش آموزان ابتدایی با عنوان »آمریکای کودک کش«، راه اندازی 
کانال و گــروه »مرگ بر آمریکا« در شــبکه های اجتماعــی و برگزاری 
همایش هــای تخصصی در خمینی شــهر و برخوار توســط هیئت های 
مذهبی، از جمله دیگر ویــژه برنامه های کمیته تشــکل های مردمی و 
هیئت های مذهبی ســتاد گرامیداشت ۱۳ آبان اســت. وی همچنین با 
بیان اینکه پویش مردمی »من عاشق مبارزه با آمریکا هستم«، با محوریت 
دستگاه های مرتبط با روحانیت در اســتان اصفهان تشکیل شده است، 
ابراز داشــت: اقشــار روحانی و طلبه به صورت متمرکــز در راهپیمایی 
روز ۱۳ آبان شــرکت کرده و همگام و همراه با دیگر مردم استان، فریاد 
استکبارستیزی سر می دهند. در ادامه این نشست، حسن قاسمی معاون 
فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی اســتان اصفهان، طی سخنانی کوتاه 
به معرفی برنامه های این کمیته پرداخت و اظهار داشــت: تولید ســیر 
نمایشگاهی »جنایات آمریکا در سراسر دنیا در قالب ۵۱ پوستر«، تولید 
سیر نمایشگاهی »تمدن ورشکسته« و برگزاری همایش های دانشگاهی 
به منظــور آگاهی به دانشــجویان در زمینه استکبارســتیزی، از جمله 
برنامه های این کمیته اســت؛ ضمن اینکه تمام تاش خود را در راستای 

فضاسازی مناسب این روزها در دانشگاه ها انجام داده ایم.

شهردار اصفهان با اشــاره به حضور جدی و پررنگ شهرداری در مراسم 
اربعین حســینی اظهارکرد: با همکاری نهادهای مردمی و ستاد عتبات 
عالیات برای اولین بار شــهرداری اصفهان اقدام بــه برقراری موکب امام 
رضا)ع( در کربای معلی می کند. مهــدی جمالی نژاد افزود: این موکب 
با ظرفیت اسکان موقت ۶ هزار نفر، امکاناتی همچون سرویس بهداشتی، 

حمام، روشنایی، برق اضطراری و آشپزخانه را به زائران ارائه می دهد.
وی با اشاره به اینکه آتش نشــانی اصفهان نیز برای رفع نیازهای تامینی 
و امنیتی در کربا حضور دارد، گفت: خدمات نظافت محوطه ها از سوی 

شهرداری اصفهان انجام می شود.
وی افزود: در مرز مهران ۵۰ دســتگاه اتوبوس مســتقر شده است که از 
شهر مهران تا نقطه صفر مرزی به مسافت ۱۲ کیلومتر به مدت ۱۰ شبانه 
روز سرویس دهی می کنند؛ البته برحسب نیاز تعداد اتوبوس ها افزایش 
می یابد. وی با اشاره به استقرار راهنمای مسافران در مرز مهران گفت: با 
همکاری دستگاه های ذی ربط، درصدد هستیم که موکبی دائمی در مرز 

مهران راه اندازی کنیم.

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان اظهارکرد: عملیات اجرایی پروژه 
خط قطارشهری اصفهان – شاهین شهر 4۰درصد پیشرفت داشته است.

ایرج مظفری با اشــاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه تا پایان ســال 
تکمیل می شود، افزود: مســیر عبور قطار شــهري از میدان استقال، 
هم تراز با پل های روگذر امام خمینی)ره(، به طــول ۶۰۰ متر و با دهانه 

حداکثر ۳۳ و ارتفاع 9 متر است.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان، هزینه اجرای این طرح را بالغ بر 
9۰ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: همزمان با اجرایی شدن ابرپروژه 
مجموعه پل هــا و میدان اســتقال، پروژه های دیگر این طرح شــامل 
زیرگذر دانشگاه صنعتي اصفهان، اول مهرماه سال جاري و با شروع سال 

تحصیلي به بهره برداري رسید.

مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان، پیرامون حادثه انفجار در منزل مســکونی اظهار کرد: یک مورد 
انفجار توأم با حریق زیرزمین منزل مسکونی واقع در خیابان جی، خیابان 
شهروند به ســتاد فرماندهی اطاع داده شد که بافاصله اکیپ عملیاتی 
ایستگاه چهار و افسر کشیک وقت به محل اعزام شدند. محمد شریعتی در 
ادامه توضیح داد: پس از حضور اکیپ عملیاتی در محل، شاهد سوختگی 
ســه جوان مذکر و حریق زیرزمین منزل مســکونی بودند که به عنوان 
کارگاه تولید مواد مخدر صنعتی مورداستفاده قرار می گرفت. وی با بیان 
اینکه بافاصله پــس از حضور اکیپ عملیاتی، اقدام بــه اطفاء زیرزمین 
منزل مسکونی آغاز شد، گفت: این زیرزمین به ظاهر کارگاه تعمیر لوازم 
صوتی تصویری و گوشی تلفن همراه بود؛ ولی به عنوان کارگاه تولید مواد 

مخدر صنعتی و تجهیزات متعلقه مورداستفاده قرار می گرفته است.
مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: دو نفر از اشــخاص مذکور با هماهنگی الزم توســط 
عوامل اورژانس شــهر به بیمارستان انتقال داده شــدند و یک نفر دیگر 
به محض حضور عوامل آتش نشانی و اورژانس در محل، باوجود سوختگی 
شدید از محل متواری شد. شریعتی اظهار کرد: پس از پاک سازی کامل، 

این محل برای ادامه روند، تحویل عوامل انتظامی گردید.
وی همچنین خبر داد که علت این انفجار توســط تیمی از کارشناسان 

حریق سازمان در حال بررسی است.

به مناسبت 13 آبان صورت می گیرد؛

 اعزام 1۶۰ مبلغ  دینی به مساجد
و مراکز فرهنگی 

جمالی نژاد مطرح کرد:

حضور پررنگ شهرداری اصفهان 
درنجف و کربال

عملیات اجرایی پروژه قطار شهري 
اصفهان – شاهین شهر تکمیل می شود 

مدیر روابط عمومی آتش نشانی شهرداری اصفهان خبر داد:

انفجار توأم با حریق در کارگاه تولید 
مواد مخدر صنعتی

مســئول امور پایگاه های فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان با اشــاره به اینکه براســاس آخرین نظرسنجی 
انجام شده، 7۶ درصد از شهروندان از خدمات فوریت های 
پزشکی اســتان اصفهان راضی بودند، تصریح کرد: هدف 
ما دســتیابی به رضایتمندی باالی 9۰ درصدی اســت. 
افتخاری با اشاره به اینکه درصدی از نارضایتی شهروندان، 
مربوط به پاســخگویی های اتاق فرمان است، خاطرنشان 
کرد: یکــی از راهکارهــای این هدف، بررســی اتاق های 
فرمان استان اســت که نحوه و تعداد پاسخگویی و نحوه 
فرماندهی حوادث، از شاخص های این ارزیابی است. وی 
افزود: تشکیل پرونده سامت جسم و روان برای کارکنان 
فوریت های پزشــکی و معاینه آنها توسط واحد های طب 
کار شهرستان ها و ارســال پرونده آنها به مدیریت استان، 
از دیگر محوریت های جلسه امور پایگاه های فوریت های 
پزشکی استان اصفهان بود. مسئول امور پایگاه های استان 
اصفهان گفت: ارزیابی پایگاه ها نیز از دیگر مصوبات مطرح 
شده برای دستیابی به بیشــترین رضایتمندی از خدمات 
اورژانس بود. افتخاری ادامه داد: بــا توجه به اینکه مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور، تیم ارزیاب 
را برای بررسی پایگاه ها اعزام می کند، لذا درصدد هستیم 
که شــاخص های مورد نظر آنها را در پایگاه های اورژانس 

پیش بیمارستانی استان اجرایی کنیم.

دادســتان عمومی و انقاب اصفهان گفت: برای کشــت 
و پرورش درختچــه تاغ در تاغزارهــای مناطق کویری و 
بیابانی استان، هزینه زیادی از بیت المال صرف شده است 

و هرگونه تخریب آن جرم محسوب می شود.
حسن رحیمی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان اصفهان، 
افرادی را که به قطع درختچه تاغ در این مناطق و تخریب 
تاغزارهای اقدام کنند، تحت پیگرد قضایی و کیفری قرار 

خواهد داد.
وی که در کارگروه فرعی شورای حفظ حقوق بیت المال 
در اراضــی ملی و منابع طبیعی این اســتان ســخن می 
گفت، حفظ و صیانت از منابع ملــی را نیازمند عزم ملی و 
عمومی دانست و افزود: تاغزارها ســرمایه های ارزشمند 
ملی هســتند که در زمینه جلوگیری از انتشار ریزگردها 
و رسیدن آسیب های زیست محیطی به شهرها و مناطق 

صنعتی و بیابان زدایی نقش مهمی دارند.
رحیمی، همکاری و تعامل نهادهای مســئول را در حفظ 
و صیانت از منابــع طبیعی مورد تاکید قــرار داد و افزود:  
الزم است مســئوالن بهترین راهکارها و تدابیر الزم را در 
راستای پیشــگیری از وقوع جرم اتخاذ کنند. وی تاکید 
کرد: نهادهای مسئول باید با بهره مندی از تمام ظرفیت ها، 
امکانات همچنین افزایش و تقویــت تیم های حفاظتی 

خود در حوزه صیانت از منابع طبیعی اقدام کنند.

اتاق های فرمان اورژانس 
پیش بیمارستانی ارزیابی می شود

تخریب کنندگان تاغزارها، تحت 
پیگرد قانونی قرار می گیرند

دادگستریخدمات شهریعلوم پزشکی

 برداشت سالیانه 2۰۰ تن 
کتیرا از مراتع استان 

 ارائه جزوات آموزشی برای 
توانمند سازی پاکبانان شهر

کارشناس مســئول بهره برداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: برداشــت کتیرا از 
وسعت ۵۱۰ هزار هکتاری رویشگاه های گون در استان 
اصفهان، یکی از راهکارهای بهره وری مناســب از منابع 
طبیعی اســت که ترویج آن به حفظ پوشــش گیاهی و 

درآمدزایی ساکنان مناطق کمک می کند.
میر طالبی با اشــاره بــه ارزش باالی ایــن محصول در 
بازارهــای بین المللی افــزود: ســاالنه 9۵درصد از این 
محصول ســهم بازارهای خارجی اســت کــه بیش از 
4میلیــون دالر ارزآوری دارد. وی گفــت: تولیــد این 
محصول باعث اشــتغال مســتقیم ۲۱۵ هزار نفر روز در 
سال شده است. کارشناس مسئول بهره برداری اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان، با اشاره به 
کاهش تولید و صادرات این فرآورده گیاهی درسال های 
اخیر گفت: خشکسالی و کمبود بهره بردار و کارگر، دلیل 
کاهش تولید این محصول اســت. وی با اشــاره به اینکه 
این گیاه از شــهرهای تیران و کرون، اردستان، سمیرم، 
شهرضا، چادگان و نایین برداشت می شود، گفت: صمغ 
کتیرا کــه مهم ترین فــرآورده گیاهــی صادراتی مراتع 
اســتان اســت، تاکنون به کشــورهای اروپایی ازجمله 
آلمان، انگلســتان و کشــورهای دیگر همچون امارات 

متحده عربی صادر شده است.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: واحد 
آموزش اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان درراستای 
توانمندســازی پاکبانــان، جزوات آموزشــی متنوعی را 

گردآوری و تدوین کرده است.
غامرضا ساکتی اظهار کرد: مطالعه این جزوات آموزشی، 
به مدرســان آموزش های کارگری این امکان را می دهد 
که مبنای صحیح و معتبری جهت ارائه مطالب متناسب با 

نیازهای شغلی کارگران فراهم آورند.
وی خاطرنشان کرد: این جزوات شامل مواردی همچون 
مهارت آموزی، بیماری های شــغلی، بهداشــت فردی، 
عوامل زیان آور محیــط کار، حفاظت فردی و کمک های 
اولیه، حوادث و راه های پیشگیری از آن، مدیریت پسماند 

و... است.
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، تمامی پاکبانان در 
بخش های خدمات و بازیافت بــه صورت ماهیانه آموزش 

می بینند.
ســاکتی افزود: این آموزش ها به صورت تئوری و عملی 
انجام می شــود، به عنوان مثال در بخش مهارت آموزی، 
پاکبانان بخش خدمات و بازیافت، با مهارت های تخصصی 
موردنیاز شغل خود، انواع ابزارها، تجهیزات و ماشین آالت 

کار و نحوه استفاده صحیح از آنها آشنا می شوند.

منابع طبیعی

 دبیر ســتاد معاینه فني خــودروی شــهرداری اصفهــان اظهار کــرد: تولید 
موتورسیکلت هاي کاربراتوري ۲ زمانه از ســال 8۲  و تولید موتور سیکلت هاي 
4زمانه نیز از اردیبهشــت امســال متوقف و شــماره گذاری آنها از شهریورماه 
ممنوع شده است. جمشید جمشــیدیان افزود: در همین راستا باید به تدریج به 
سمت تولید و استفاده از موتورســیکلت هاي انژکتوري و برقي برویم. وی  تاکید 
کرد: بر همین اســاس موتورســیکلت هاي 4 زمانه انژکتــوري باید جایگزین 
موتورسیکلت هاي فعلي شــود. وي ادامه داد: یک موتورســیکلت کاربراتوري، 
8برابر یک خودروی مشابه خود و ۳ برابر خودروهایي با پایه سوخت یورو ۲، تولید 
آلودگي مي کنند. جمشیدیان در پایان خاطرنشان کرد: با اجراي طرح جایگزینی 
موتورهای انژکتوری با موتورســیکلت های کاربراتوری، مي توان امیدوار بود که 

گام هاي موثري براي ایجاد هواي پاک برداشته شود.

دبیر کمیته راهبردی مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری اصفهان، از برگزاری 
نخســتین همایش تبیین فرصت های ســرمایه گذاری و مشــارکت در حوزه 
فرهنگی – اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد. مصطفی نباتی نژاد اظهارکرد: 
بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان در حوزه های تفریحی، ورزشی و 
فرهنگی، حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی و تحقق عدالت اجتماعی، از اهداف  
این همایش است. وی افزود: اگر سرمایه گذاران به عنوان شبکه های توانا در کنار 
شهرداری قرار گیرند، رونق کارآفرینی فرهنگی و اجتماعی در شهر، رضایتمندی 
شهروندان و به دنبال آن آزادســازی منابع شــهرداری به منظور اولویت بندی 
بهتر در توسعه فضاهای فرهنگی – اجتماعی را شــاهد خواهیم بود. نباتی نژاد 
خاطرنشان کرد: بر این باور هســتیم  که با برگزاری این   همایش یکی از ابعادی 

محقق شود که می تواند شعار محوری »اصفهان؛ شهر خاق« را دنبال کند.

رونق کارآفرینی، آزادسازی منابع شهرداری رابه دنبال داردموتورسیکلت های انژکتوری، با کاربراتوری جایگزین می شوند

شهرداری

امام جمعه اصفهان:

بیکاری امروز، گریبان گیر 
مردم شده   است

با مسئوالن

امام جمعه اصفهــان در دیدار با پرویز فتــاح، رییس کمیته 
امداد کشــور اظهار داشــت: انتظار داریــم در کمیته امداد 
روحیه کار و تعاون افزایش یابد؛ به گونه ای که همه اقشــار 
زیرپوشــش این نهاد با آموزش های کارآفرینی آشنا شوند. 
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد تصریح کرد: سالمندانی 
که زیرپوشش کمیته امداد هســتند، نباید رویه کار و تولید 
را فراموش کرده و دچار یاس و ناامیدی شوند که نمی توانند 
پس از ســن بازنشستگی مثمر ثمر واقع شــوند. امام جمعه 
اصفهان ادامــه داد: مســئوالن و مــددکاران کمیته امداد 
موظفند با افزایــش روحیه خودباوری در بین شــهروندان 
ارشد جامعه، از تجربیات این افراد در راستای تحقق اقتصاد 
مقاومتی بهره گیرند. وی با بیان اینکه کمیته امداد با ایجاد 
ســالن های بزرگ برای زنان، می تواند زمینــه کارآفرینی 
مددجویان را در روستاها فراهم کند، تصریح کرد: با خاقیت 
و ترویج بسیاری از هنرهای دستی و قدیمی مانند قالی بافی، 
دوزندگی، خدماتی و موارد دیگــر در بین مددجویان امداد، 
می توان فرهنــگ کارو تولید ملی را در کشــور افزایش داد.

آیت ا... طباطبایی نژاد بیان کــرد: البته کمیته امداد هم باید 
شــرایط فروش محصوالت تولیدی مددجویــان امداد را در 
بازارهای اقتصــادی فراهم کند تا بدین وســیله انگیزه کار 
و تولید در مردم افزایش یابد. وی ســپس از اقداماتی سخن 
گفت که توســط کمیته امداد بعد از به ثمر نشستن انقاب 
اسامی در کشــور به اجرا رســیده   و تصریح کرد: بنیانگذار 
انقاب اسامی، حضرت امام خمینی )ره(، همواره سفارش 
فقرا را کــرده و می فرمودند »هیچ کس حــق گرفتن ریالی 
پول از فقرا را نــدارد حتی اگر برای کارهای بزرگ باشــد.« 
امام جمعه اصفهــان خطاب به رییس کمیتــه امداد گفت: 
یکی از مشــکاتی که امروز گریبان گیر مردم شده،  معضل 
بیکاری است که متاسفانه نتیجه بی تدبیری مسئوالن بوده 
و این بی تدبیری هاســت که حتی از آمریکا هم بیشــتر به 
مردم ضربه وارد می کند. وی گفت: خدارا شــاکریم که شما 
برای مردم بســیار زحمت کشیده اید و از شــما برای انجام 
برنامه های خوبی  تشکر می کنم که برای مددجویان کمیته 
امداد به اجرا رســانده اید . آیت ا... طباطبایی نژاد در ارتباط با 
اعزام مددجویان به سفرهای زیارتی افزود: امیدواریم که این 
اقدامات شایسته در کمیته امداد، به همراه ایجاد روحیه نظم 
و خودباوری افزایش یابد. سید پرویز فتاح  رییس کمیته امداد 
امام خمینی )ره( نیز در این دیدار با اشاره به رویکرد این نهاد 
در محرومیت زدایی  اظهار داشــت: کمیته امداد تاش کرده 
تا با توانمندســازی خانواده های محــروم و نیازمند، باعث 

خودکفایی اقتصادی آنان شود.

رینگ چهارم حفاظتی شــهر اصفهان، مجموعه اي از بزرگراه ها و 
تقاطع هاي غیرهمسطح را شامل مي شــود که از شرق اصفهان 
از کنار مرکز همایش ها آغاز شده، شــمال اصفهان را دور می زند 
و به شهرستان خمیني شهر وارد مي شــود. تسهیل عبور و مرور 
در ســطح شــهر، کاهش اتاف وقت و کاهش مصرف سوخت از 
مهم ترین عوامل احداث رینگ های ترافیکی در اصفهان اســت.

از این رو طراحی ۳ رینگ حفاظتی به عنوان مســیرهای عبوری 
اصلی در ســطح شــهر اصفهان، شــامل رینگ اول در محدوده 
مرکزی شــهر به طول ۱۲/۵کیلومتر که دربرگیرنده خیابان های 
شریانی فرعی اســت، رینگ دوم در محدوده میانی شهر به طول 
۲4/۵ کیلومتر که دربرگیرنده شــریان هــای درجه ۲ با ۶تقاطع 
غیرهمسطح اســت و رینگ ســوم به طول 4۶کیلومتربه عنوان 
بیرونی ترین مسیر حرکت نسبت به مرکز شهر شامل ۱۲بزرگراه 
درون شهری و ۲۰ تقاطع اجرا شده است؛ رینگ حفاظتی شهر یا 
رینگ چهارم، به طول 78 کیلومتر نیز به عنوان محور مواصاتی 
شهری و برون شهری در دستور کار قرار دارد. حدود 4۱ کیلومتر 
از این رینگ در محدوده شهر اصفهان و مابقي در شهرهاي اطراف 
از جمله فاورجان، درچه، خمیني شهر، دولت آباد و برخي نقاط 

دیگر قرار دارد.
رینــگ چهــارم حفاظتــی شــهر اصفهــان داراي ۲۰ تقاطع 
غیرهمســطح خواهد بود که به منظور حفاظت از حریم شــهر و 

اراضي کشاورزي و نیز جلوگیري از توســعه ناموزن شهر احداث 
مي شود.کاهش بار ترافیکی در مبادی ورودی شهر، توزیع ترافیک 
در ورودی قبل از رسیدن به هسته شهر، حذف ترافیک بین شهری 
از شهر، سهولت عبور از اصفهان، کاهش اثرات منفی ترافیک نظیر 
آلودگی هوا، کاهش اتاف وقــت و تصادفات، کاهش بار ترافیکی 
رینگ سوم، جلوگیری از گسترش بی رویه ساخت و ساز، گسترش 
کمربند سبز اصفهان و جلوگیری از ورود وسایل نقلیه سنگین به 
شهر که هم اکنون مشکاتی را برای ساکنان مناطق 7، ۱۲ و ۱4 
ایجاد کرده ، از اهداف اجرای این طرح هستند. همچنین با اجرایي 
شدن این طرح، مشــکل تردد خودروهای سنگین داخل شهر به 
صورت زیربنایي رفع خواهد شد. رینگ حفاظتی چهارم، کنار گذر 
شمال شرق را نیز شامل مي شود که بیشتر در منطقه ۱۵ اصفهان 
مطرح است و مسیر آن از تقاطع غیر همسطح کارخانه قند، آغاز 
و به بزرگراه خاتون آباد، بلوار فرزانگان، ســه راه نقشینه، خیابان 
لوله و میدان اســتقال، متصل و منتهي مي شود. به گفته مهدی 
جمالی نژاد شهردار اصفهان، اولویت شهرداری، آزادسازی رینگ 
چهارم ترافیکی شمال شــرق اصفهان خواهد بود. وی می گوید: 
باید توجه داشــته باشــیم که تنها ۲4 درصد از رینگ چهارم در 
محدوده شهر اصفهان است و 7۶ درصد دیگر این رینگ ترافیکی 
در شــهرهای اطراف اصفهان قرار دارد، از ایــن رو همکاری دیگر 

نهادها برای بهره برداری از این پروژه ضروری است.

رینگ حفاظتي چهارم؛ کارگشای مشکالت ترافیکي 
نکته ای که باید مــورد توجه قــرار گیرد، این اســت که رینگ 
حفاظتی چهارم باید به صورت یکپارچه و با وحدت رویه در تمام 
مســیر 78 کیلومتري آن احداث شــود، از این رو نباید طراحي و 
اجراي ایــن پروژه تغییر کنــد؛ چرا که اجرای آن دچار مشــکل 

خواهد شد.
اســتاندار اصفهان معتقد اســت رینگ حفاظتي شــهر اصفهان 
می تواند در حل مشکات ترافیکي بســیار کارگشا و کامل باشد.

رســول زرگرپور از تشــکیل کمیته اي خبر می دهــد که براي 
تملک زمین هاي در مســیر طرح رینگ چهارم تشــکیل شده و 
در ادامه می گوید: مقرر شــده که این کمیته، اقدامات خود را در 
جهت تملک زمین تســریع بخشد تا هر چه ســریع تر مقدمات 

اجرایي شدن حلقه چهارم فراهم شود.
ساخت 22کیلومتر از رینگ حفاظتی چهارم در سال   

جاری کلید بخورد
محمد علی طرفــه، معاون امور هماهنگــی فعالیت های عمرانی 
اســتانداری اصفهان، بر تســریع اجرای مســیر رینگ حفاظتی 
چهارم کان شــهراصفهان تاکیــد کرده و خواســتار هماهنگی 
ســایر دســتگاه های اجرایی بــرای راه انــدازی این پــروژه در 
کان شهراصفهان می شــود. وی هدف از اجرای رینگ حفاظتی 
چهارم را عملیاتی شــدن طرح جامع کاهش آلودگی هوا، کاهش 
میزان مصرف ســوخت و افزایش ایمنی و تســهیل عبور و مرور 
عنوان کرده و خواســتار اجرای مســیر حلقه چهــارم ترافیکی 

کان شهراصفهان با سرعت و جدیت بیشتر می شود.
معاون امور هماهنگی فعالیت های عمرانی اســتانداری اصفهان 
می گوید: ضروری است با همکاری راه و شهرسازی و شهرداری ها، 
ســاخت ۲۲ کیلومتر از رینگ چهارم ترافیکی اصفهان در ســال 

جاری کلید بخورد.
پیش بینی 84 میلیارد تومــان اعتبار برای رینگ 

حفاظتی شهر اصفهان
ســعیدکورنگ بهشــتی، مدیر پــروژه رینگ حفاظتی شــهر 
اصفهان، با بیان اینکه طول رینگ چهارم حفاظتی شهر اصفهان 
78کیلومتر است که در مسیر خود، شهرهای دولت آباد، خورزوق، 
خمینی شــهر، درچه، شهر ابریشم و روســتاهای زیادی را شامل 
می شــود، اظهار می کند: 4۵ کیلومتــر از این رینگ در شــهر 
اصفهان واقع شده و در شــهرهای دولت آباد 7 کیلومتر، خورزوق 
یک کیلومتر، خمینی شهر9 کیلومتر، درچه 4 کیلومتر، ابریشم 
8کیلومتر و روســتاهای اطراف 4 کیلومتر از مسیر رینگ وجود 
دارد. وی خاطرنشان می کند: در ســال جاری 84 میلیارد تومان 
بودجه برای رینگ حفاظتی شــهر اصفهان پیش بینی شده که 

درحال تحقق است.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

 احداث رینگ حفاظتی شهر؛ راهکار حل مشکالت ترافیکی
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم: زعفران 1 قاشق چای خوری،هل 4/1 
قاشق چای خوری،گالب 4/1 لیوان، شکر 1 لیوان،آب 
1 لیوان،بکینگ پودر 2 قاشــق چــای خوری،هل 4/1 
 قاشــق چای خوری،ماســت  شــیرین 1 لیوان،روغن 
 1 لیوان،تخــم مرغ 4 عدد،شــکر 1 لیوان،آرد ســفید
  2 لیوان،پــودر نارگیــل و پودر پســته بــرای تزیین

 به مقدار الزم
طرز تهیه: فر را روی 180 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه گرم کنید.

 روغن و شــکر را خوب بزنید تا کامال با هم مخلوط و کرمی رنگ شود. سپس تخم مرغ ها را 
دانه دانه اضافه کرده و با همزن هم بزنید. پس از اضافه کردن هــر عدد، مایه را 30 ثانیه بهم 
بزنید.  هل و سپس ماســت را به مخلوط اضافه کرده و خوب هم بزنید.آرد را با بکینگ پودر  
2 مرتبه الک کنید تا گلوله های آردی از بیــن بروند، اما زیاد از حد هم آنها را هم نزنید. درون 
قالب کاغذ روغنی انداخته و آن را چرب کنید. مواد را در قالب بریزید و به مدت 20 دقیقه در 
فر قرار دهید.   از خالل دندان برای تست پخت کیک استفاده کنید و اگر مواد کیک به خالل 
دندان نچسبید، کیک آماده است. کیک را برش بزنید و در گوشه ای قرار دهید تا خنک شود.  
طرز تهیه شربت: برای تهیه شــربت کیک، آب و شــکر و زعفران را به مدت 10 دقیقه در 
شیر بجوشانید و بعد هل و در آخر گالب را اضافه کنید. بعد از دو سه جوش، شربت را از روی 
حرارت بردارید و در گوشه ای قرار دهید تا خنک شــود. پس از خنک شدن شربت و کیک، 
شربت را روی کیک بریزید و اجازه دهید تا کیک خوب خیس شود. کیک را حداقل 4 ساعت 

درون یخچال نگهداری کنید.

»خدمتکارها« اثر»کاترین استاکت« با ترجمه »نسترن ظهیری« است که 
نشر»ققنوس« آن را به چاپ رسانده است.

رمان خدمتکارها داستان سه زن آمریکایی است که دو نفرشان مستخدم 
سیاهپوســتند . ســومین زن می خواهــد تبعیض های نــژادی را درباره 
آنها روایت کند . کاترین اســتاکت با لحنی گیرا این ســه زن را به تصویر 
کشیده که اراده شان برای ایجاد حرکتی تحول  برانگیز وضعیت شهرشان 
و نظر زنان ، مادران ، دختران ، پرستاران و دوســتان را نسبت به همدیگر 
تغییر می دهــد . خدمتکارها داســتانی جهانی و همیشــگی درباره خط 
قرمزها و قوانینی اســت که رعایتشــان می کنیم و قوانینی که رعایتشان 
نمی کنیم. این سه زن با تفاوت هایی که دارند برای کار کردن روی طرحی 
مخفیانه دور هم جمع می شوند و خودشــان را به خطر می اندازند؛ چرا که 

می خواهند از خط قرمزهای حاکم بر جامعه شان عبور کنند.

در بخشــی از این اثر می خوانیم: » درســت قبل از اینکه خدمتکار خانم 
لیفولت شوم ، پسرم را از دست دادم . بیست و چهار ساله بود . بهترین دوره 

زندگی هر آدمی . وقت زیادی برای زندگی کردن در این دنیا نداشت .«
از رمان  خدمتکارها  چند ســال پیش فیلمی ساخته شــد ، که روح زنانه 
داستان را همراه خود داشت .  گفتنی است کاترین استاکت متولد 1۹۶۹ 
رمان نویس آمریکایی اســت که نخســتین کتاب او با عنوان خدمتکاران 
مدت ها در لیســت پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز قرار داشــت. 
این رمان در باره خدمتکاران رنگین پوســت اســت که در دهه 1۹۶0 م. 
در شهر جکسون ایالت می سی ســی پی آمریکا در خانه سفیدپوستان کار 
می کردند. استاکت قبل از انتشار نخســتین رمان خود در شهر نیویورک 
در حرفه انتشار مجالت فعالیت می کرد. نوشتن رمان خدمتکاران 5 سال 

طول کشید. 

زبل خان زبل خان بیشــتر از آنکه شــکارچی باشد یک ندا شاه نوری
خرابکار بود؛ البته گرفتــاری اصلی ما این بود که زبل خان شــکارچی 
بود، اما عرضه شکار کردن نداشــت. دنبال این هم نبودیم که بفهمیم 
اصال چه کسی این بنده خدا را با آن یک مشت سبیلش فرستاده آفریقا 
و حتی در آفریقا چقدر حــق ماموریت می گیرد. مشــکل این بود که 
زبل خان به قول خودش اینجا، آنجا، همه جا بود و خب شما ببینید یک 
آدم وقتی خرابکار باشد و همه جا هم باشد چه وضعی درست می شود. 
چه بالیی سر رامکال، جکی و جیل، موش کوهســتان، پیال پیال حتی 
تمســاح مارچی پیر) جادوگر کارتون بلفی لی لی پیت( می آید؟ واقعا 
چه کسی می دانست وقتی زبل خان دوال دوال بین بوته ها راه می رفت 
و تفنگش را سمت هرچیزی که تکان می خورد می گرفت کدام یکی از 
این طفل معصوم ها سر راهش سبز می شــدند. معلوم نیست ننه بابای 
چند تا از همین جانورانی که در تمام دوران بچگی ما دنبال پیدا کردن 
اصلشــان بودند به تیر زبل خان دچار شده باشند. ما بزرگ شدیم و فکر 
 می کردیم زبل خان هم بازنشســته شــده و حاال توی ایوان خانه اش 
رو به روی قله کلیمانجارو نشســته و عرقگیرش را هم پهن کرده آفتاب 
و تنها دغدغه اش این است که قرص های فشارش را سر وقت بخورد تا 
همین چند وقت اخیر که یک روز توی خبرها خواندیم تیر توی ستون 
مهره های یک یوزپلنگ گیر کرده و فردایش خواندیم که یک گوزن زرد 
را کشــته اند و بعدش باز یک یوزپلنگ دیگر و ... حاال دیگر شک نداریم 
که زبل خان از توی کارتون بیرون آمده و برخالف پیرچشمی و آرتروز 
هنوز این طرف و آن طرف به شکار مشــغول است؛ البته امیدواریم این 
روند ورود شخصیت های کارتونی به دنیای واقعی در همین جا متوقف 

شود و فردا  پس فردا سر و کله »برونکا« پیدا نشود.

رژیم غذایی مناسب زنان باردار)5(طرز تهیه کیک شربتی

شاید برای شما هم پیش  زاینده رود
آمده که دوســتی ناگهان 
کنارتان کشیده و گفته می خوام یه چیزایی 
بهت بگم اما به زمین و زمان قسمت میدم که 
به روی خودت نیــار و من فقــط می خوام 
اطرافیانت رو بشناســی و ... بعــد هم تمام 
حرف هایی که اطرافیــان در قالب غیبت یا 
تهمت )العیــاذ با...( پشــت ســرتان قطار 
کرده اند ظرف چند دقیقه توسط این دوست 
به اصطالح خیرخواه به روح و روانتان سرازیر 
شــده و طرف در پایان مجــددا تاکید کرده 
حاال اونها رو ) غیبت کنندگان ( دیدی اصال 
به روی خودت نیار کامال عــادی رفتار کن، 

من اینا رو گفتم که بشناسیشون و...
بعدش تو مــی مانــی و یک عالمه ســوال 
بی جواب، تو می مانی و احساس ناخوشایند 
وارد شــدن به آن جمع. خالصــه که برای 
مدتــی در مواجهه با آنها دیگر آن شــخص 
سابق نیســتی تا اینکه رفته رفته حالت بهتر 
می شود و احتماال ماجرا را فراموش می کنی. 
اما ناگهان دوســت خیرخواه ســر و  کله اش 
پیدا می شود و دستاوردهای جدیدی برایت 

به ارمغان می آورد!
اصل موضوع بــه خودی خود پر از اشــکال 
است، گناه اســت. کوچک و بزرگ می دانند 
غیبت و تهمــت و به خطــر انداختن آبروی 
مردم حرام اســت. حاال در این میان یک نفر 
زحمت ســخن چینی و هیزم کشــی ماجرا 
را هم بر عهده مــی گیرد و گنــاه اندر گناه 
می شــود. حکایت جالبی نقل می کنند که 
شخصی به نزد بزرگی رفت و به او  گفت فالن 
کس پشت سرت چنین و چنان گفت. بزرگ 
پاسخ داد او تیری به ســوی من پرتاب کرد 
که به من اصابت نکرد؛ اما تــو آن را از زمین 

برداشتی و به قلبم فرو کردی.

لبخندک

نوستالژیکاتور 

کارتون

تیری در قلب انسان

بارداری چند قلویی وتغذیه مناسب
 توجه به تغذیه و رژیم غذایی در هر زمانی از اهمیت باالیی برخوردار است. به خصوص زمانی که 
شما دو قلو، سه قلو و یا بیشــتر باردارید. در این زمان قطعا میزان غذای شما باید تا حدی بیشتر 

شود و به دست آوردن اطالعات از میزان تغذیه شما بسیار مهم می باشد.
 همه چیز درباره کلسیم

فرآورده های لبنی، منبع بسیار خوبی برای کلســیم و پروتئین می باشند که هر دوی این مواد 
در طول دوران بارداری مورد نیاز هســتند؛ اما انتخاب سالم ترین گزینه در گروه لبنیات، نیاز به 
داشتن اطالعات جامعی از این گروه و نیاز شما به کلســیم دارد. میزان نیاز به کلسیم در دوران 
بارداری افزایش می یابد و روزانه به حدود 1200 میلی گرم می رســد. وجود کلســیم کافی در 
رژیم غذایی، می تواند مانع بروز فشارخون باال شود. عالوه بر این مصرف مکمل کلسیم در دوران 

بارداری می تواند مستقل از طول مدت بارداری، وزن هنگام تولد را افزایش دهد.
همه چیز درباره پروتئین

 پروتئین، یکی از مواد مغذی حیاتی برای دوران بارداری اســت. برای اینکه ســالم ترین منابع 
پروتئینی را در رژیم غذایی خود استفاده کنید، باید شــناخت کافی از پروتئین، منابع و میزان 

مقدار مصرفی در دوران بارداری داشته باشید.
اســید های آمینه که پروتئین را تشکیل می دهند از عناصر اصلی ســاختار بدن شما هستند و 
همچنین برای کودک شما نیز ضروری به شمار می روند. بسیار مهم است که در دوران بارداری 
مقدار مناسبی پروتئین دریافت کنید؛ اما در ســه ماهه دوم و سوم، هنگامی که کودک شما در 
سریع ترین مرحله رشد قفسه ســینه و بزرگ تر شــدن اندام های خود قرار دارد، بحث جذب 

پروتئین مهم تر نیز می شود. زنان باردار به 70 گرم پروتئین در روز نیاز دارند.

خدمتکارها 

جدول 1992

 بزرگ ترین و سنگین ترین
 ناوشکن تاریخ

 سگ هـا هم هالووین 
دارند!

 مردمانی که بیشتر از 50 سال 
عمر نمی کنند

 هالووین یکی از جشــن هایی اســت که مردم بــا لباس های 
عجیب و ترســناک در آن ظاهر می شــوند ولی اگر فکر کردید 

هالووین فقط مخصوص آدم هاست اشتباه می کنید!
هر ساله مراسمی وجود دارد که مردم سگ های خود را آرایش 
کرده و لباس های با مزه برای آنها درســت می کنند و به پارک 
Tompkins Square می آورند که به این مراســم هالووین 
سگ ها گفته می شــود که CNN این مراسم را بزرگ ترین رژه 

سگ ها می نامد.
 ایــن فســتیوال که یکــی از بــزرگ تریــن فســتیوال های

 New York City می باشد در سال 1۹۹0 ابداع شده و در این 
مراسم حدود 500 ســگ با لباس های شخصیت های معروف 
مثل رییس جمهور، هری پاتر و ستاره فیلم های علمی تخیلی 
را می پوشند و نزدیک به 2500 نفر از سراسر آمریکا به تماشای 

این فستیوال می روند.

مردمانی هســتند که احتمال زنده ماندنشان پس از 50 سالگی 
ضعیف اســت؛ آنها در شــرایطی زندگی می کننــد که حتی 

حیوانات نیز کمتر دوام می آورند.
صحبت از حاشــیه نشــین های کلکته درهند اســت؛ یکی از 
بزرگ ترین شــهرهای هندوســتان و مرکز اصلــی اقتصادی 
این کشور، جاهایی دارد که انســان را به حیرت وادار می کند. 
کوه های زبالــه ای که در اطــراف کلکته وجود دارند، انســان 
هایی را به خود جلــب می کند که برای گذران زندگی و ســیر 
کردن شکم هایشــان، مجبور به زباله گردی هستند. این است 
که کســی اینجا- در کوه های زباله کلکته- بیشــتر از 50 سال 
 نمی تواند زنــده بماند. در مرکــز زباله دوپا درحومــه کلکته، 
35 هزار انســان در میان آشــغال ها زندگی می کنند. چطور 
می توان در میان زباله ها، آتش و حتی اجساد انسان که در میان 

زباله ها یافت می شود، زندگی کرد و زنده ماند.

تصاویر روز

نگهبان جنگل به یک فیل مجروح در بنگلور هند کمک می کند عکس هوایی از دیوار چین با منظره پاییزی

 ناوشکن زام والت بزرگ ترین و سنگین ترین ناوشکن تاریخ و نخستین 
ناوشکنی است که کامال بر اساس اصول پنهان کاری طراحی شده است. 
شکل ظاهری این کشتی بســیار متمایز از کشــتی های جنگی دیگر 
است. زام والت بدنه ای مقعر دارد که بیش از یکصد سال در هیچ کشتی 

دیگری دیده نشده است.
طول این کشــتی 180 متــر و وزن آن 14 هزار و 800 تن اســت که 
دو برابر ناوشــکن های کالس آرلی برک به حســاب می آید و حتی از 
رزمناوهای تایکندروگا هم ســنگین تر اســت؛ اما تعداد پرســنل این 
کشــتی تنها 140 نفر اســت. این رقم کمتر از نصف دو کشتی مذکور 
است که استفاده گســترده زام والت از سیســتم های خودکار را نشان 
می دهد. بازتاب راداری کم و یکپارچه سازی سیستم های تسلیحاتی از 
ویژگی های خاص زام والت اســت. ابتدا قرار بود 32 فروند از این کشتی 
ساخته شــود که بعدا  به 10 فروند و سپس به 3 فروند کاهش یافت. در 
مجموع ۹/۶ میلیارد دالر برای تحقیق و توســعه این ناوشــکن هزینه 
شــده و هزینه تولید اولین فروند این کشتی بدون احتساب هزینه های 

تحقیق حدود 3 میلیارد و 450 میلیون دالر بوده است.

کشکول

افقی
1- سریالی به کارگردانی فریدون جیرانی و بازی 

دانیال حکیمی
2- مستقیم- چیره دست

3- جهانی دیگر- از جنگ های صدر اسالم- شعبده باز
4- نشستن هواپیما- غول و دیو -  معکوس 

5- باالی زانو دست- جا لباسی- سرزمین عجایب- 
ظاهر بنا

۶- هزار کیلو- کمانگیر باستانی- عملی در کشاورزی- 
لقب مافیایی

7- از القاب قادر متعال و بی همتا
8- ورزش دسته جمعی- پسر بچه رشتی- خدای 

دروغین- فیلم رسول مالقلی پور
۹- اولین جنگ در دنیا را شروع کردند

10- پهلوان- ماهی- از وسایل سوارکاری- نوعی 
شیرینی

11- درخت مو- وسط- مجرد- نیز
12- اهل اهر- شنونده- محصول قمصر کاشان

13- مرکز تبت- قصر حکومتی- مخترع 
نامی ترانزیستور

14- فرمان تموچین- زخم و دمل کوچک
15- مخترع دینامیت و بانی جایزه نوبل.

عمودی
1-  رمان معروف آلبرکامو و فیلم روبرتو 

روسیلینی   ایتالیایی
2- تیز- دیوان بین المللی

3- آسمان- خاستگاه اسالم- بازیکن سابق 
هلند که چندی سرمربی بارسلونا بود

4- پودر وطنی- از پیامبران الهی- طرف چپ
5- واحد چینی- بلدرچین- سالحی 

ویرانگر- شیر عرب
۶- برهنه- جاودانه ترین فیلم تاریخ سینما با 

 کارگردانی و بازی اورسن ولنر- مهریه حضرت 
فاطمه )س(

7- درخت لرزان- جانوری که از بوی عسل فرار 
می کند- جد

8- سحر- نیم تنه- سرخود- بازیکن آرژانتینی
۹- برگردان موجی- قبای وارونه نهاد شده- شور آب 

چشم
10- دریا- رمان لئون تولستوی- ماده نیست

11- قطع فیلمبرداری- نوعی کشت- هراس- نیترات 
سدیم

12- سالک- پرنده ای شکاری- اثری از حسینقلی 
مستعا ن

13- زگیل- الجورد- سرسلسله ایلخانیان مغول بود
14- ابدی و جاوید- خرما فروش

15- کاشف رادیو اکتیویته.
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امام سجاد)علیه السالم(: 
اى فرزند آدم ! تا زمانى كه خود واعظ خويش باشى و به محاسبه 

]كردار[ خويش بپردازى، پيوسته در خوبى به سر خواهى برد.
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