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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان اصفهان از 
افزایش ۱۲درصدی شــرکت کنندگان در مسابقات 
قرآن و عترت خبر داد و گفت: تاکنون در کل اســتان 
اصفهان ۸ هزار و ۷۰۳ نفر در مسابقات قرآن و عترت 
ثبت نام کرده اند و این اســتان رتبه نخست کشوری 

را دارد. حجت االســام حبیب رضا ارزانی با اشــاره 
به اســتقبال مردم اصفهان از شــرکت در مسابقات 
قرآن و عترت اظهار داشــت: ثبت نــام از متقاضیان 
شرکت کننده در آزمون سراسری قرآن و عترت، طی 

روزهای گذشته در سطح استان ...

در دو روز گذشته، استان اصفهان، دو میهمان ویژه داشــت؛ » آیت ا... العظمی مکارم شیرازی« از مراجع عالیقدر شیعه و علی الریجانی ، رییس مجلس شورای اســامی . صبح روز جمعه آیت ا... مکارم با 
حضور در بیت آیت ا... مظاهری، با ایشان دیدار و گفتگو کردند. دیروز هم علی الریجانی وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شد و به منظور شرکت در کنگره ملی شهدای خمینی شهر، راهی این شهرستان 

شد. الریجانی پس از مراسم، ترجیح داد بافاصله اصفهان را به مقصد تهران ترک کند. مشروح اخبار مربوط به این دو میهمان ویژه را در صفحات ۱۱ و ۱5 بخوانید.

مدیرکل ارشاد اصفهان مطرح کرد:

 ثبت نام بیش از ۸ هزار اصفهانی
در مسابقات قرآن و عترت استان
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اصفهان در دو روز گذشته میزبان آیت ا... مکارم و علی الریجانی شد؛

میهمانان ویژه

»فدریکا موگرینی« که از چند روز قبل گفته بود گفت وگوهای 
اتحادیه اروپا با ایران و عربستان، دو کشــور موثر در منطقه، در 
ارتباط با سوریه به زودی آغاز می شود روز گذشته وارد تهران شد 

تا با مسئوالن کشورمان دیدار و گفت و گو داشته باشد. محور ...

یک صبح تا ظهر با خانم موگرینی در تهران؛

سوریه و پسابرجام

1

به بهانه افتتاحیه کنگره ملی سرداران و 2300 شهید خمینی شهر؛

یک شهر شهید ...
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»فدریــکا موگرینی« که از چند روز قبل گفتــه بود گفت وگوهای 
اتحادیه اروپا با ایران و عربستان، دو کشور موثر در منطقه، در ارتباط 
با سوریه به زودی آغاز می شود روز گذشته وارد تهران شد تا با مسئوالن کشورمان 
دیدار و گفت و گو داشته باشد. محور این گفت و گوها همه مسائل مربوط به سوریه 
بود. این سفر در حالی انجام شد که کمتر از ۲4 ساعت از نشست مسکو با حضور وزرای 
خارجه ایران، روسیه و سوریه می گذشت.  موگرینی در توییتی که به مناسبت سفر 
خود به ایران منتشر کرد، اعام کرد به منظور دیدار و رایزنی با محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه و حجت االسام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در 

ارتباط با موضوع سوریه به تهران سفر کرده است .
صبح دیروز هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابتدا با محمد جواد ظریف 
دیدار کرد. دو طرف در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا و 
تحوالت منطقه به ویژه بحران جاری در سوریه و راه های پایان بخشیدن به آن با نگاه 
به آینده گفت و گو کردند. ظریف در این دیدار ضمن استقبال از نقش سازنده اتحادیه 
اروپا در بحران سوریه، آمادگی جمهوری اسامی ایران را برای همکاری نزدیک تر با 
اتحادیه اروپا اعام کرد.گفت و گویی که البته خیلی طول نکشید. خانم موگرینی قرار 

بود به دیدار رییس جمهور کشورمان هم برود.
                                                                                       

حســن روحانی در دیدار با فدریکا موگرینی به وی گفت  ایــران و اتحادیه اروپا با 
گسترش همکاری ها به عنوان شرکای بزرگ تجاری و اقتصادی در منطقه به شمار 
خواهند آمد و ایران با دارا بودن منابع غنی انرژی می تواند در بلند مدت امنیت انرژی 
را تامین کرده و با استفاده از ظرفیت های خود در زمینه راه آهن و حمل و نقل جاده ای 

و هوایی به یک مسیر ترانزیتی مطمئن میان شمال و شرق آسیا با اروپا تبدیل شود.
رییس  جمهوری همچنین با اشاره به وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و موقعیت 
ایران در مرکزیت بازاری 4۰۰ میلیون نفری در منطقه، بر ضرورت توسعه مناسبات 
 تجاری، اقتصادی، علمی، فرهنگی، فناوری و گردشــگری ایــران و اتحادیه اروپا 

تاکید کرد.
روحانی با اشاره به اینکه جمهوری اســامی ایران پس از برجام و در راستای تامین 
منافع مشترک، آماده همکاری جامع با اتحادیه اروپا در تمامی زمینه هاست، اظهار 

امیدواری کرد که ایران و اتحادیه اروپا بتواننــد از ظرفیت ها و فرصتی که امروز در 
اختیار دارند، در راستای توسعه همکاری ها و تامین منافع مشترک استفاده کرده و 

تحرکی در روابط فی مابین ایجاد کنند.
روحانی اقدامات تروریستی در ســوریه و عراق را به عنوان خطری بزرگ برای همه 
جهان دانست و هشدار داد  اگر به طور جدی با تروریست ها در منطقه مبارزه نشود، در 
آینده شاهد چند دولت و حکومت تروریستی در منطقه و شمال آفریقا خواهیم بود 

که در آن صورت مبارزه با آنها بسیار دشوار می باشد.
روحانی همچنین باردیگر تاکید کرد که حل مسئله سوریه راه حل نظامی نداشته و 
باید با روش های سیاسی حل و فصل شود که در این راستا فعال شدن بیشتر اتحادیه 
اروپا در راســتای ایجاد امنیت و آرامش در ســوریه با همکاری کشورهای منطقه 

تاثیرگذار خواهد بود.
موگرینی هم  در این دیدار با اشاره به اینکه توافق هسته ای ایران و ۱+5 فضای مناسب 
را برای توسعه همکاری های متقابل به وجود آورده است، گفت: اتحادیه اروپا متعهد به 
اجرای تعهدات برجام و مصمم به گسترش همکاری های اقتصادی با ایران در راستای 
تامین منافع مشترک است. هماهنگ کننده سیاست خارجی در این دیدار حرف هایی 
زد و آمارهایی هم داد که به زعم او نشان دهنده اتفاقات خوب در دوران پسابرجام برای 
ایران است هرچند مخالفان برجام در داخل کشور، خاف این نظر را دارند. موگرینی 
از رشد 4۳ درصدی روابط تجاری و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا طی یکسال گذشته  
گفت  و نوید داد که بانک های اروپایی آماده آغاز فعالیت خود در ایران هستند:» امروز 
شاخص های خوبی همچون رسیدن سقف صادرات نفت ایران به میزان پیش از دوران 
تحریم ها، در همکاری های متقابل ایران و اتحادیه اروپا نمایان شده و باید به مردم 

اطمینان دهیم که دیپلماسی در امضا و اجرا دارای دستاورد است.«
                                                                                       

پس از دیدار با روحانی، موگرینی باردیگر میهمان وزیر امور خارجه شد تا ناهار کاری 
با یکدیگر بخورند و بیشتر درباره مسائل منطقه ای گفت و گو کنند. وی پس از پایان 

این دیدارها تهران را به مقصد ریاض ترک کرد. 

یک صبح تا ظهر با خانم موگرینی در تهران؛

سوریه و پسابرجام
زاینده 
رود
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استاندار اصفهان مطرح کرد:

موافقت با پرداخت خسارت به 
کشاورزان شرق اصفهان
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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان :

بازدید از موزه تنوع زیستی اصفهان 
برای عموم آزاد است

15

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

مشکالت زیست محیطی را
جدی بگیریم

3

مدیر عامل و مالک گروه هرکولس آلمان:

فوالد مبارکه؛
شرکتي در سطح یِک جهاني

7

استاندار چهارمحال و بختیاری:

توسعه گردشگری، زمینه ساز 
ایجاد شغل است
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پیشنهاد سردبیر: 
بعید است »دانش  آشتیانی« از مجلس رأی اعتماد بگیرد

عکس روزيادداشت

بین الملل

راشــا تودی گزارش داد که به دنبال هشدار ارتش سوریه 
و فعال شــدن ســامانه های ضد هوایی این کشور، ترکیه 
 حمالت هوایــی خود در خــاک ســوریه را متوقف کرد.

به دنبال هشــدار ارتش ســوریه مبنی بر ســاقط کردن 
جنگنده های ترکیــه در صورت تجاوز بــه حریم هوایی 
این کشور و همچنین فعال شدن سامانه های ضد هوایی 
ســوریه، ترکیه ظاهرا به مدت یک هفته حمالت هوایی 
تحت عنوان عملیات »ســپر فرات« در همسایگی سوریه 
را متوقف می کند.یکی از مقامات ترکیه که خواست نامش 
فاش نشــود به روزنامه »الحریت« اعالم کــرد که آنکارا 
پشــتیبانی هوایی از عملیات زمینی خود در سوریه را در 
22 اکتبر متوقف کرده است زیرا دمشــق هشدار داد که 
جنگنده های نیروی هوایی ترکیه بر فراز آســمان سوریه 
را هدف قرار می دهد.این مقــام ترکیه ای همچنین افزود 
که نیروهای ائتالف بین المللی تحت رهبری آمریکا علیه 
داعش، شمار پروازهای خود در شــمال سوریه را کاهش 
داده است.راشــاتودی گزارش کرد، بعد از آنکه اوایل سال 
جاری میالدی، روســیه، ســکوهای پرتاب سامانه های 
موشــکی »اس 300« و »اس 400« را با هدف محافظت 
از پرسنل نظامی خود در سوریه مستقر کرد، قابلیت های 

دفاع هوایی سوریه تا حد زیادی تقویت شده است.

به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان بــه نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، کره شمالی تهدید کرد برای 
پاســخ گویی به هر گونه اقدام تحریک آمیز آمریکا و 
متحدانش به ویژه ژاپن، به ســالح هسته ای متوسل 
می شــود. در پیامی که در خبرگزاری رســمی کره 
شمالی »کی ســی ان ای« منتشر شــده، آمده است: 
»کره شمالی قادر اســت حمله ای هسته ای را بر ضد 
آمریکا و متحدانش در صورت اقــدام تحریک آمیز از 
جانب آن ها ترتیــب دهد.« خبرگزاری »کی ســی 
ان ای« ضمن محکوم کردن اظهارات فومیو کیشیدا، 
وزیر خارجه ژاپن، که »تقویت فشــار بر پیونگ یانگ 
را به علت آزمایش های هســته ای اش خواستار شده 
است،« تأکید کرد »ژاپن دشــمن قسم خورده مردم 
کره است.«  به نظر می رسد پس از تنش های صورت 
گرفته میان دو کره، حاال کره شمالی وارد فاز تازه ای 

از درگیری های منطقه ای این بار با ژاپن شده است. 

ترکیه حمالت هوايی خود 
در سوريه را متوقف کرد

 تهديد کره شمالی
 به حمله پیش دستانه

 خط ممتد تقلب در انتخابات آمریکا از نظر ســتاد ترامپ در 
یک سوی آن رســانه های متقلب و دروغگو و در سوی دیگر 
ستاد انتخاباتی کلینتون قرار دارد. ترامپ در مناظره سوم می 
گوید: »من یک نتیجه روشــن در انتخابات را خواهم پذیرفت 
اما این حق را هم بــرای خود محفوظ می دانــم که علیه یک 

نتیجه مشکوک به اعتراض حقوقی متوسل شوم.«
کلینتون در پاســخ تصریح می کند: »این وحشــتناک است! 
ترامپ هر زمان که احســاس می کند اوضاع به نفع او نیست 

مدعی می شود که علیه او تقلب شده است.«
موضوع تقلب در انتخابات درحالی مطرح شده است که کمتر 
از دو هفتــه دیگر انتخابــات آمریکا برگزار می شــود. ترامپ 
از» تقلب بــزرگ در آمریکا« خبر داده اســت. ایــن ادعای 
ترامپ، سیســتم انتخاباتی آمریکا را که مدعی سرآمد بودن 
دموکراسی خود در جهان است، به شدت زیر سوال برده است.

ترامپ در میتینــگ تبلیغاتی خود می گویــد: »تقلب بزرگ 
در انتخابات را به یاد داشــته باشــید، آنها می خواهند نتایج 
انتخابات را در حوزه های رای گیری دستکاری کنند؛ چرا که 
بسیاری از شهرها فاسد هستند و رای دهنده تقلبی هم هنوز 
بســیار رایج اســت.«  وی ادامه می دهد: »تقریبا 24 میلیون 
نفر یعنی یک نفــر از هر 8 نفری که بــرای رای دادن ثبت نام 
می کنند واجد شــرایط رای دادن نیســتند همین االن بیش 
از 1/8 میلیون نفر که فوت شــده اند برای نام نویسی ثبت نام 

کرده اند.«
این اظهارات با واکنش های متفاوتی در آمریکا مواجه شــده 
اســت. مقامات آمریکایی هر یــک با دســتپاچگی در اعالم 
مواضع، سعی می کنند سیستم انتخاباتی آمریکا را از هرگونه 
شائبه تقلب مبرا کنند. جو بایدن، معاون رییس جمهورآمریکا 
می گویــد: »چیزهایی که ترامــپ می گویــد و کارهایی که 

انجام می دهد قطعا خطــری واقعی برای فرآینــد انتخابات 
دموکراتیک است؛ ترامپ نه تنها مشــروعیت انتخابات بلکه 
مشــروعیت دموکراســی نظام آمریکا را هم زیر ســوال برده 

است.«
در گیر و دار این منازعات انتخاباتی، رودی جولیانی مشــاور 
انتخاباتی ترامپ نیز در مصاحبه با سی ان ان از تجربه شخصی 

خود در انتخابات شهرداری ها صحبت می کند.
وی می گوید: وقتی در سال 1989 نامزد شهرداری نیویورک 
بودم بعضی ها 8 تــا 10 بار رای داده بودند، چــون مردم را با 
اتوبوس از شهر کمدن در ایالت نیوجرسی به آنجا می آوردند 

تا رای دهند.
در گیر و دار موضوع تقلب در انتخابات آمریکا، روسیه فرصت 
حمله را مغتنم می شــمرد و پیشــنهاد نظارت بــر انتخابات 

آمریکا در مناطقی مانند تگزاس و اوکالهاما را می دهد.
سخنگوی کاخ سفید تصریح می کند: فکر می کنم نیت واقعی 
روس ها از این درخواست مشخص نیست، اما جامعه اطالعاتی 
آمریکا با توجه به تحرکات مجرمانه روس ها در فضای مجازی 
و ســایبری به این نتیجه رســیده اند که آنها قصد دارند روند 

سیاسی آمریکا را تحت تاثیر قرار دهند. 
رقابت هــای انتخاباتی آمریــکا، اکنون با دوحاشــیه جدی 
مواجه شــده اســت. موضوع تقلب و اتهامات غیراخالقی دو 
کاندیدا به یکدیگر. کلینتون، ترامپ را به فســاد اخالقی و بی 
صالحیتی برای ریاســت جمهوری متهم مــی کند و ترامپ 
هم در مقابل سیســتم انتخاباتی آمریکا را آلوده به تقلب می 
خواند و کلینتون را دروغگو و متقلب و فاقد صالحیت ریاست 

جمهوری می داند.
در ســال های اخیر، آمریکایی ها همواره در فضای انتخاباتی 
برخی کشــورهای مخالف سیاســت های خود، از افرادی که 
مدعی تقلب بودند، حمایت و زمینه را برای آشوب و براندازی 
نظام های مخالف خود فراهم می کردند؛ اما اکنون یکی از دو 
کاندیدای انتخابات آمریکا مدعی تقلب در سیستم انتخاباتی 
شــده اســت. باید منتظر ماند و دید که مقامات آمریکایی که 
برای انتخابات دیگر کشــورها، همیشه مدعی العموم هستند، 

 مقامات آمريکايی
 هر يک با 

 دستپاچگی در
  اعالم مواضع 

سعی می کنند 
سیستم انتخاباتی 

 آمريکا را از
  هرگونه شائبه 

تقلب مبرا کنند

ترامِپ جمهوری خواه و ستاد انتخاباتی وی چند وقتی است که بحث تقلب در انتخابات آمريکا را مطرح کرده اند و دائم برای آن 
تاکید می کنند؛ هدف جمهوری خواهان از راه اندازی بحث تقلب کامال روشن است.

کافه سیاست

اخبار

ديدار ظريف و موگرينی
محمد جــواد ظریف وزیــر امور خارجــه و فدریــکا موگرینی 
هماهنگ کننده سیاســت خارجی اتحادیه اروپا صبح شنبه در 
وزارت امور خارجه دیدار کردند.موضوع این دیدار همکاری های 

دوجانبه و همچنین تحوالت سوریه اعالم شد.

دیدگاهانتخاباتدیدگاهپارلمان

مهرداد بائوج الهوتی سخنگوی فراکسیون مستقالن والیی 
مجلس گفت: محمدباقر نوبخت معــاون رییس جمهور روز 
یکشنبه )9آبان( با حضور در فراکســیون مستقالن والیی 
آخرین دفاعیات را از وزرای پیشنهادی دولت انجام می دهد.

وی ادامه داد: پس از برگزاری این جلســه و بررسی برنامه ها 
و سوابق سه وزیر پیشنهادی، فراکســیون مستقلین والیی 
نظر نهایی خود را درباره گزینه پیشــنهادی اعالم می کند.

نماینده مــردم لنگرود با بیــان اینکه بنای فراکســیون در 
جهت همراهی با وزرای پیشــنهادی است، افزود: در جلسه 
 صبح فردای فراکســیون کــه با حضــور محمدباقر نوبخت 
برگزار می شــود، درباره وزرای پیشــنهادی به جمع بندی 

نهایی می رسیم.
سخنگوی فراکسیون مســتقالن والیی مجلس با اشاره  به 
معرفی احمدی دانش آشــتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش گفت: نظر شخصی بنده این است که وی 
برای تصــدی وزرات آموزش و پرورش فرد ضعیفی اســت 
چون عالوه بر آنکــه از خانواده آموزش و پرورش نیســت، 
برنامه مدونی هم برای اداره ایــن وزارتخانه ندارد؛ لذا بعید 

می دانم دانش آشتیانی از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

 قائم مقام وزیر کشــور با بیان اینکه تغییر ۶0 فرماندار 
مربوط به گذشته بوده اســت، گفت: با توجه به نزدیک 
بودن انتخابــات روند تغییــرات به خصــوص تغییر 
فرمانــداران و اســتانداران در وزارت کشــور متوقف 
می شود.محمد حســین مقیمی در مورد تالش های 
وزارت کشــور برای برگزاری انتخابــات الکترونیک، 
گفت: برای برگزاری الکترونیک انتخابات شــوراهای 
شــهر و روســتا به مجلس نامه نوشــته ایم و در حال 

رایزنی با شورای نگهبان هستیم.
قائم مقام وزیر کشــور، افزود: دســتگاه هــا از لحاظ 
ســخت افزاری و نرم افزاری توسط شــورای نگهبان 
در حال بازرســی اســت.مقیمی همچنین در توضیح 
تغییر ۶0 فرماندار کــه وزیر کشــور در گفت وگویی 
آن را مطرح کرده اســت، گفت: ایــن تغییرات مربوط 
به گذشــته بوده که به دلیل بازنشســتگی فرمانداران 
تغییر کردند. وی خاطرنشــان کرد: با توجه به نزدیک 
بودن انتخابات کم کم روند تغییرات متوقف می شود؛ 
 بنابراین دیگر تغییر فرمانداران و استانداران در دستور 

کار نیست.

سخنگوی فراکسیون مستقالن مجلس:

بعید است »دانش  آشتیانی« 
از مجلس رأی اعتماد بگیرد

قائم مقام وزير کشور :

روند تغییر فرمانداران و 
استانداران متوقف می شود

علی مطهری:

 نظارت ناظر ديگر بر مجلس 
موجب محافظه کاری می شود

وزير پیشین آموزش و پرورش:

اعتراضــات فرهنگیــان به 
عملکرد فانی به حق بود

نایب رییس مجلس با اشــاره به اظهارات مجدد ســخنگوی 
شورای نگهبان درباره نظارت این شــورا بر نمایندگان در دوره 
نمایندگی، تاکید کرد که نظارت ناظــر دیگر بر مجلس، آفات 
زیادی را در پی دارد. علی مطهری اظهار کرد: آقای کدخدایی 
سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه دوم گفته اند قبول دارم 
که در سیاســت های کلی انتخابات، مرجع نظارت مستمر بر 
نمایندگان مجلس مشخص نشده ولی بهتر است ناظر بیرون 
مجلس باشد چون »خودنظارتی« مجلس کارساز نیست. وی 
افزود: ایشان باید بدانند که تعبیر »خودنظارتی« برای مجلس 
توسط رهبر انقالب در جمع نمایندگان دوره هشتم مجلس به 
کار رفت و بعد از آن بود که قانون نظــارت بر رفتار نمایندگان 
تصویب شد. یعنی قاعدتا مقصود مقام  معظم رهبری از نظارت 
مستمر همان نظارت مجلس بر خود است، چون نظارت ناظر 
دیگر بر مجلس، آفات زیادی از جمله محافظه کاری نمایندگان 
را دربر دارد. نماینده مردم تهران در پایــان تاکید کرد: اگر بنا 
باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد، باید مرجع دیگری ناظر 
شورای نگهبان باشد و تسلسل الزم می آید که محال و نشدنی 

است.

»محمدعلی نجفی« وزیر پیشــین آمــوزش و پرورش 
گفت:از نظر مــن باید مدیریت آقای فانــی به عنوان یک 
مدیر به طورکلی بررســی شــود. من معتقدم اعتراضی 
که فرهنگیان بــه عملکرد آقای فانی داشــتند و دارند به 
حق است و در مواردی نتوانســت دراین باره موفق باشد. 
او نتوانســت مجموعه دولت، حاکمیت و ارکان مدیریت 
کشوری را با آموزش و پرورش همراه کند. من فکر می کنم 
در بخش مدیریت آموزش و پرورش باید تغییر و تحوالت 
جدی اتفاق بیفتد که تقســیم کار ملی در جهت توسعه 
تعلیم و تربیت صورت بگیرد. به هرحال در دولت، یک ماه 
هم مدت زیادی است و اگر یک ماه هم به پایان عمر دولت 
باقی مانده باشد و رییس جمهوری احساس کند که باید 
تغییری در دولت ایجاد کند حتما ایــن کار را انجام دهد. 
یکی از دالیل اصلی تصمیــم رییس جمهوری برای کنار 
گذاشتن آقای فانی این بود که احســاس کردند مطالبه 
فرهنگیان، تغییر آقای فانی اســت و فکر می کنند که با 
تغییر آقای فانی می شــود خدمات بهتری به فرهنگیان 

ارائه داد.

آمريکا باز هم سهوا ارتش عراق را 
بمباران کرد

 هشت نامزد حزب مؤتلفه 
برای انتخابات 96 مشخص شدند

بررسی نامه مجلس دومای روسیه 
در مجلس شورای اسالمی

ناوگروه ۴۴ نیروی دريايی ارتش 
در تانزانیا پهلو گرفت

 آيت ا... آملی الريجانی 
به عراق سفر می کند

 »نــور الدین قبالن« معــاون اســتانداری نینوی اعــالم کرد که 
هواپیماهای ائتالف آمریکایی یکی از پایگاه  های لشــکر 1۶ ارتش 
عراق را در شمال موصل بمباران کردند و در پی آن 4 سرباز ارتش 
عراق کشته شــدند. به نوشته الســومریه نیوز او مدعی شد که این 
بمباران ســهوی بوده و به علت خطای شناسایی رخ داده است و از 
ائتالف آمریکایی خواست تا در شناسایی مواضع نیروهای عراقی و 
تروریست های داعش دقت کنند. بمباران مواضع نیروهای عراقی 
برای اولین بار نیســت که اتفــاق می افتد و پیش از ایــن نیز بارها 
هواپیماهــای آمریکایی مواضــع ارتش عراق و نیروهای الحشــد 
الشــعبی را بمباران کرده اند کــه هر دفعه ائتــالف آمریکایی آنها 
را ســهوی دانسته اســت.در تاریخ 14 مهر گذشــته نیز در حمله 
جنگنده هــای آمریکایی در روســتای »خرائب جبــر« در جنوب 
موصل، 20 تن از نیروهای »الحشد العشایری« کشته و 5 تن دیگر 

زخمی شدند.

حزب مؤتلفه اسالمی هشــت نفر را به عنوان نامزدهای انتخابات 
9۶ مورد بررســی قرار داده و کاندیدای نهایی خود را تا اواخر آذر 
اعالم خواهد کرد.طبق اعالم اعضای حزب مؤتلفه ۶0 شاخص از 
ســوی این حزب برای انتخاب نامزد نهایی مشخص شده که پس 
از بررســی  و تطبیق نامزدها با این شــاخص ها یک نفر به عنوان 
نامزد نهایی تا اواخر آذرماه به جبهه پیروان معرفی می شــود. بنا 
براین خبر حزب مؤتلفه تاکنون سه نظرسنجی درباره نامزدهای 
احتمالی خود انجــام داده اســت. افرادی همچون میرســلیم، 
آل اسحاق و بادامچیان به عنوان نامزدهای احتمالی حزب مؤتلفه 

مطرح هستند.

اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی  با 
اشاره به نامه مجلس دومای روسیه به مجلس کشورمان در مورد به 
رسمیت شناختن شــبه جزیره کریمه گفت: این نامه درواقع باید به 
دولت ما ارسال می شد؛ چراکه ما در به رسمیت شناختن کشورها یا 

جنبش ها توسط دولت عمل می کنیم.
وی افزود: البته با توجه به همســویی روســیه در مسائل مختلف با 
جمهوری اســالمی ایران، ما نیز از هرگونه مواضع منطقی و اصولی 
این کشــور که در چارچوب موازیــن بین المللی باشــد، حمایت و 
پشتیبانی می کنیم.عضو هیئت رییسه مجلس اظهار داشت: این نامه 
در مجلس شورای اسالمی مورد بحث و بررســی قرار گرفته و نتایج 

بررسی نیز مشخص خواهد شد.

ناوگروه 44 نیروی دریایی راهبردی ارتش متشــکل از ناوشکن 
الوند و ناوپشتیبانی بوشهر که اواســط مهر ماه سال جاری راهی 
آب های آزاد در خلیج عدن و تنگه اســتراتژیک باب المندب شد، 
ضمن برقراری امنیت کشــتی های تجاری و نفتکش کشورمان 
در محدوده هــای مــورد تهدیــد دزدان دریایی، در راســتای 
تحکیم روابط دوســتانه و ارتباطات دیپلماسی ما بین کشور های 
جمهوری اسالمی ایران و تانزانیا و نیز توسعه تعامالت دریایی دو 
کشور با هدف ابالغ پیام صلح و دوســتی در بندر دارالسالم پهلو 
گرفت. بر اســاس این گزارش ناوگروه 44 نیروی دریایی ارتش، 
به مدت 3 روز در کشور تانزانیا اقامت داشته و در ادامه این کشور 
را به مقصد آفریقای جنوبی ترک خواهد کرد.گفتنی اســت پیش 
از این ناوگروه 30 و 38 نیروی دریایی ارتــش نیز در تانزانیا پهلو 

گرفته اند.

مدیرکل روابط عمومی و تشــریفات قوه قضاییه گفــت: هیئت عالی 
قضایی به ریاســت آیت ا... آملی الریجانی عصر امروز )روز گذشته( به 
عراق سفر می کند. حسن رحیمی مدیرکل روابط عمومی و تشریفات 
قوه قضاییه اظهار کرد: رییس قوه قضاییه جمهوری اســالمی ایران به 
دعوت رییس شــورای عالی قضایی عراق به این کشــور سفر می کند. 
وی افــزود: در این ســفر آیــت ا... آملی الریجانی در دیــدار با رییس 
شــورای عالی قضایی عــراق در خصوص راه های گســترش مراودات 
حقوقی و قضایی میان دو کشــور ایران و عراق گفت وگو خواهد کرد. 
مدیرکل روابط عمومی و تشــریفات قــوه قضاییه ادامــه داد: دیدار 
با رییس جمهور، نخســت وزیر و رییس مجلس کشــور عــراق نیز از 
دیگر برنامه های ســفر رییس قوه قضاییه به عراق خواهد بود.رحیمی 
همچنین از دیدار آیت ا...آملــی الریجانی با علما و مراجع نجف در این 
سفر خبر داد.الزم به ذکر اســت تعدادی از مســئوالن عالی قضایی، 

رییس قوه قضاییه را در این سفر همراهی می کنند.

 »ویتالی چورکین« نماینده دائم روســیه در ســازمان ملل متحد اعالم 
کرد: با توجه به قطعنامه برنامه هســته ای ایــران و رفع تحریم های این 
کشور، روسیه مانع دیگری برای رســیدگی به درخواست عضویت ایران 
در سازمان همکاری شانگهای نمی بیند.گفتنی است که شورای امنیت 
سازمان ملل متحد نشســتی را با محوریت همکاری این نهاد با سازمان 
های منطقه ای از جمله ســازمان همکاری شــانگهای و سازمان پیمان 
امنیت جمعی برگــزار کرد. ســازمان همکاری شــانگهای یک ائتالف 
سیاسی، اقتصادی، نظامی شامل روســیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، 
تاجیکستان و ازبکستان است.پاکســتان، هند و ایران در خواست رسمی 
خود را برای عضویت دائم ســازمان همکاری شــانگهای ارائه داده اند. از 
ســال 2008 میالدی به این سو، روســیه از عضویت دائم ایران حمایت 
کرده اســت حال آنکه تحریم های غرب علیه تهــران مانعی برای تحقق 

این امر بوده است.

 علی شــمخانی در آخرین بخش از ســفر دو روزه به شــهر 
مقدس قم بعد از ظهر جمعه با تشــریح تهدیدات حاصل از 
توسعه تروریســم تکفیری و تفکرات افراطی که موجب ارائه 
چهره ای غیر واقعی از اســالم وشــکل گیری جریان اسالم 
هراسی شده اســت اظهار داشت: خنثی ســازی این توطئه 
خطرناک که بدون شک با پشــتوانه سرویس های اطالعاتی 

صهیونیستی وآمریکایی ایجاد و توســعه یافته است تنها با 
مقابله نظامی محقق نخواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به خطر انحراف اذهان 
جهان اسالم از توجه به تهدید رژیم صهیونیستی و جایگزین 
شــدن درگیری های داخلی میان مســلمانان بــه جای آن 
 افزود: متاسفانه در سایه خونین شــدن مرزهای کشورهای 

اســالمی امنیت رژیم صهیونیســتی ارتقا قابل مالحظه ای 
یافته است.

وی تهدیدهای ناشی از نارســایی های اقتصادی را واقعی و 
رفــع آن را در گرو جهــادی ملی برای تحقــق راهبردهای 
اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: حمایت مستمر 
از کارآفرینــان واقعی ،ســرمایه گذاران و اصحــاب تولید و 
اشتغال زایی و مقابله بدون تنازل با فسادو رفع موانع قانونی 
و تصنعی تولید در ردیف ضرورت هایی اســت که برای عبور 

از شرایط موجود باید مورد توجه قرار گیرد.

یک مقام ارشد امنیتی یکی از کشورهای خلیج فارس گفت: براساس اطالعات 
به دست آمده، عربستان سعودی قصد دارد یک موشک از نوع موشک هایی را 
که در اختیار نیروهای مردمی یمن است به سوی شهر مکه و کعبه شلیک کند.

وی افزود: این موشک قرار است از سمت مرزهای مشترک عربستان سعودی 
با یمن به ســمت کعبه شلیک شــود. این مقام بلندپایه امنیتی اظهار داشت: 
عربستان قصد دارد اینگونه وانمود کند که انصارا...ضمن شکستن حریم امن 

بیت ا... الحرام، قصد تخریب کعبه را دارد.
وی خاطرنشــان کرد: عربســتان قصد دارد که با این اقدام، بر ناکامی خود در 
مقابله با موشک های دقیق ارتش و کمیته های مردمی یمن سرپوش گذاشته 
و از طریق فریب افکار عمومی مانع از حمالت موشــکی یمنی ها به پایگاه ها و 
مراکز نظامی خود شود. وی همچنین از تمام مردم مسلمان منطقه به خصوص 
در کشورهای حاشــیه خلیج فارس خواســت که در مقابل این توطئه شوم 

سعودی ها هوشیار باشند.

مانعی برای عضويت 
ايران در »سازمان 
شانگهای« نیست

تالش عربستان برای 
شلیک موشک به سوی 

مکه و متهم کردن يمنی ها

دموکراسی آمریکایی با چاشنی تقلب و بداخالقی

دبیر شورای عالی امنیت ملی تشريح کرد:

خطر انحراف اذهان از توجه به تهديد رژيم صهیونیستی
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اخبار فوالديادداشت

پیشنهاد سردبیر:
چگونه و ازکدام بانک وام ازدواج بگیريم؟

فوالد ســفيد دشــت  چهار محال و بختياري، به عنوان نخستين 
کارخانه ازهفت طرح فوالد استاني، به توليد آهن اسفنجي رسيد.

به گزارش روابط عمومي شــرکت فوالد ســفيد دشت چهارمحال 
وبختياري، مدير عامل شــرکت فوالد، از توليد محصول اين شرکت 

پس از 9 سال خبر داد.
مهندس ارباب زاده گفت: ســاعت 4 بامداد جمعــه هفتم آبان ماه 
1395، با تالش مديران و متخصصان شــرکت فوالد ســفيد دشت 

چهارمحال وبختياري ، نخستين محصول آهن اسفنجي، توليد شد.
وي گفت: اين محصول، با درجه فلزشــدگي بيــش از 92درصد، از 
کوره، خارج شــد و بدين ترتيب پس از حدود 9 ســال انتظار فوالد 
ســفيد دشــت چهارمحال وبختياري، اولين کارخانه فوالد استاني 
به جمع توليدکنندگان آهن اسفنجي پيوســت. کلنگ طرح هاي 
اســتاني فوالد که در تيــر ماه 86 به زمين زده شــده بــود، پس از 
وقفه هاي طوالني و به ويژه اواخر دهه گذشــته و سال هاي ابتدايي 
دهه 90 در سال 1393شرکت فوالد مبارکه اصفهان با 65 درصد و 
سازمان ايميدرو با 35 درصد سهام، در ساخت و راه اندازي اين پروژه 
مشارکت نمودند و اين شرکت توانست با لطف خدا و بهره گيري از 
توان شرکت هاي داخلي و همچنين حمايت هاي همه جانبه مديران 
و معاونين شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، اين پروژه عظيم استاني 
را به توليد برســاند. وي همچنين گفت: ظرفيت توليد واحد احيای 
مستقيم فوالد سفيد دشت چهارمحال وبختياري، ساالنه 800 هزار 
تن آهن اسفنجي است که قابليت توليد تا يک ميليون تن را نيز دارد.

مدير عامل و مالک گــروه هرکولس آلمان پــس از بازديد از فوالد 
مبارکه تصريح کرد: با ديدن فوالد مبارکه در ايران بسيار شگفت زده 
شدم؛ اين شرکت از نظر مديريت، روند سيستماتيک کار، انضباط، 
تميزي خطوط توليد و کارگاهي، در سطح يِک جهاني است و ما براي 
ســرمايه گذاري هاي مالي در پروژه هاي نورد فوالد مبارکه آمادگي 
کامل داريم. آقاي طوما درخصوص سابقه همکاري گروه هرکولس 
آلمان با فوالد مبارکه گفت: از ســال 1990در بخــش نورد با فوالد 
مبارکه همکاري داشته ايم. با خوشحالي بايد بگويم که اين همکاري 
پيش از تحريم ها و حتي در زمان تحريم ها نيز ادامه داشــته اســت 
و در آينده نيز ادامه خواهد يافت. به گــزارش خبرنگار فوالد، مدير 
عامل و مالک گروه هرکولس آلمان، طي ديدار و مذاکره با معاونين 
اجراي توســعه، تکنولوژي، اقتصادي و مالي، خريــد و بهره برداري 
فوالد مبارکه، زمينه هاي همکاري بين دو شــرکت را مورد بررسي 

قرار دادند.

غالمرضا جوانمردي، مديــر متالورژي و روش هاي توليد شــرکت 
فوالد مبارکه، از توليد انبوه و مصرف موفقيت آميز ورق هاي فوالدي 
با گريــد  P460NJ2   از اســتاندارد AFNOR فرانســه مربوط به 
فوالدهاي ميکروآلياژي اســتحکام باال، ويژه صنعت ساخت مخازن 
حمل گاز مايع خبر داد. وي با بيان اينکه اين نوع ورق در فوالد مبارکه 
با تناژ حدود1000 تن و در ضخامت 9-10و 12ميليمتر توليد شد، 
تصريح کرد: محصول مذکور پس از توليد، به شــرکت »اروم صنعت 
ســامان« تحويل گرديــد و در ادامه، همه مراحل ســاخت از جمله 
فرم دهي، جوش پذيري و تست هاي عملکردي با موفقيت در شرکت 
مذکور انجام شــد که در نهايت با توجه به کيفيت باالي ورق توليد 
شده در فوالد مبارکه، شرکت مذکور توانست گواهي استاندارد توليد 

مخازن حمل و نقل و ذخيره سازي و توزيع گاز مايع را کسب نمايد.
ايشان، با اشاره به نياز روزافزون و مستمر صنعت ساخت مخازن حمل 
گاز مايع و ساير صنايع کشور به انواع ورق هاي فوالدي خاص، اظهار 
اميدواري کرد که در ســايه تالش مديريت و کارکنان فوالد مبارکه 
و با ارتقاي روز افزون دانش و تکنولوژي توليــد ورق هاي آلياژي در 

شرکت، به پيشرفت هاي بيشتري در رفع نياز به واردات دست يابيم.
جوانمردي توليــد اين محصول را مايه مباهــات و گام مهمي جهت 
بومي ســازي و خودکفايي کشــور در بخش صنعت ساخت مخازن 

حمل و نقل و ذخيره سازي و توزيع گاز مايع خواند.

نخستین کارخانه از هفت طرح  فوالد 
استاني، به تولید رسید

مدير عامل و مالک گروه هرکولس آلمان:

فوالد مبارکه؛
شرکتي در سطح يِک جهاني

تولید ورق هاي ويژه مخازن حمل گاز 
مايع در فوالد مبارکه

نماينــده رنو در ايــران در حالی اخيــرا از احتمال توليــد خودروی 
ارزان قيمت کوئيد در ايران خودرو خبــر داده که تحقق اين موضوع، 
عرصه را بر ســايپا برای فروش محصوالتی چون پرايــد و تيبا تنگ 

خواهد کرد.
کوئيد، خودروی ارزان قيمت رنو اســت که اين شرکت هم اکنون در 

هند و برزيل آن  را توليد می کند. 
قيمت اين خودرو در هند 4500 يورو و در برزيل 6000 يورو اســت. 
کوئيد در چند سال اخير گزينه اصلی رنو برای در اختيار گرفتن بازار 
خودروهای ارزان قيمت ايران بوده اســت. ضعف خودروسازان ايرانی 
در توليد خودروهای ارزان و البته با کيفيت در سطوح قيمتی کمتر از 
30 و 25 ميليون تومان، موجب شده که هم ايران خودرو و هم سايپا 

مشتاق و به دنبال در اختيار گرفتن توليد اين خودرو در ايران باشند.

در ايــن هياهــوی بيــکاری، آمــوزش های فنــی و حرفــه ای و 
مهارت آموزی يکــی از نيازهــای اصلی امــروز اســت؛ زيرا نقش 
مهارت آموزی در کنار آمــوزش های تئوری دانشــگاه ها، به نوعی 
هدايت کننده به طــرف چرخه توليد و يک توانايی اکتســابی برای 
انجام يک کار خاص جهت رسيدن به يک نتيجه از پيش تعيين شده 

در زمان مشخص است. 
بعضی مهارت ها عمومی هستند و در زندگی روزمره به کار می آيند 
مانند توانايی تصميم گيری، حل مســئله، تفکر خالق، رابطه موثر با 
ديگران، کنترل اســترس و نظاير آن؛ اما برخی ديگر مربوط به يک 
شــغل خاص هســتند. مهارت زايی نقش مهمی در رونق اشتغال 
و کارآفرينــی در توســعه پايــدار دارد و امروز بخــش عظيمی از 

فارغ التحصيالن به دليل عدم مهارت بيکار هستند.

پرايد و تیبا
در برزخ!

مهارت آموزی، کلید 
ايجاد اشتغال است

مدير کل گمرك اســتان اصفهان با اشاره به افزايش 13درصدی 
درآمد گمرك تــا پايان مهر مــاه، گفت: در 7 ماه طی شــده از 
سال95، بالغ بر 743 ميليارد و 372 ميليون ريال درآمد، کسب و 

به خزانه واريز کرده است.
 اســداله احمدی ونهــری با بيان اينکــه در 7 ماه طی شــده از 
سال 95، گمرکات استان اصفهان با داشــتن پنج گمرك تابعه 
فعــال و 11 انبــار اختصاصی، تشــريفات صــادرات 851هزار 
تــن و بــه ارزش 461 ميليــون و 106 هــزار دالر انجــام داد، 
اظهار داشــت: اين آمار در مقايســه با مدت مشــابه سال قبل 
 از لحــاظ وزن 11 درصــد و از حيــث ارزش 26  درصد کاهش

داشته اســت. وی افزود: عمده ترين کاالهاي صادراتي از گمرك 
اصفهان، آهن آالت، فــوالد و مصنوعات آن بــا 34 درصد، مواد 
پتروشيمي با 20 درصد، فرش با 14 درصد و محصوالت لبنی با 

5درصد و ساير کاالها با 28 درصد بوده است. 
مديــر کل گمرك اســتان اصفهــان اظهار داشــت: مهم ترين 
کشــورهاي مقصد کاالهاي صادراتي گمــرك اصفهان، عراق با 
176ميليون دالر و 38 درصد ســهم از کل صادرات، افغانستان 
با 104 ميليون دالر و 23 درصد، پاکســتان بــا 50 ميليون دالر 

و 11درصد و ترکمنستان با 37 ميليون دالر و 8 درصد هستند.
وی گفــت: در اين مــدت 44 هــزار و 781 تن کاال بــه ارزش 
171ميليون و 592 هزار دالر به گمرك اصفهان وارد شــده که 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر وزن 2 درصد و از حيث 

ارزش 10 درصد کاهش يافته است.
احمدی ونهری گفت: حتی با کاهش واردات گمرکات استان، در 
راســتای برنامه های اقتصاد مقاومتی و  راه اندازی سامانه جامع 
امور گمرکی، شاهد افزايش 13 درصدی درآمد گمرکات استان 
اصفهان هستيم. وی افزود: اين اداره کل با داشتن 138کارمند، 
در7 ماه طی شــده از ســال 1395، بالــغ بــر 743ميليارد و 

372ميليون ريال درآمد، کسب و به خزانه واريز کرده است.
مدير کل گمرك اســتان اصفهان بيان داشــت: طي اين مدت 
16ميليون و 800 هــزار دالر کاال مربوط به واحدهاي توليدي با 

معافيت ترخيص شده است.
 وی درخصوص مهم تريــن کاالهاي وارداتــي گمرك اصفهان 
طي 7ماه گذشته از ســال 95 گفت: ماشــين آالت مکانيکي با 
34درصد، ماشين آالت برقي با 13درصد، اجزا و قطعات منفصل 

ماشين آالت با 7درصد و کاغذ و مقوا  با 5درصد بوده است.
احمدی ونهری اظهار داشت: عمده ترين کشورهاي صادر کننده 
به مقصد گمرك اصفهان، چيــن با 21 درصد، کــره جنوبي با 

13درصد، ايتاليا با 16 درصد و آلمان با 11درصد بوده اند.
وي خاطرنشان کرد: گمرك فرودگاه شــهيد بهشتی اصفهان با 
فعاليت به صورت شــبانه روزی، طی اين مدت، تشــريفات امور 
مســافری بالغ بر 298 هزار مســافر ورودی و خروجی را انجام 
داده که در مقايسه با مدت مشابه ســال قبل، 21 درصد افزايش 
داشته است. مدير کل گمرك اســتان اصفهان بيان داشت: طی 
اين مدت، واحــد قضايی گمرك اصفهان بــه  699 فقره پرونده 
مظنون به قاچاق کاال و به ارزش 380 ميليــارد و 143 ميليون 
ريال رسيدگی کرده که در مقايســه با مدت مشابه سال قبل، از 
 نظر تعداد، 22درصد افزايش و از حيث ارزش، 90 درصد رشــد 

داشته است.
احمدی ونهری گفت: در 7 ماه طی شــده از سال 95، تشريفات 
گمرکي تعداد 10831 بسته ورودي و خروجي از گمرك امانات 
پستی به ارزشی بالغ بر 29 ميليارد ريال  انجام شده که اين ميزان 
از حيث تعداد نســبت به ســال قبل، 6 درصد کاهش و از لحاظ 

ارزش، 11 درصد افزايش داشته است.

نبود نظارت کافی بــر محصوالت غذايی عرضه شــده در بازار، 
زمينه  ســاز رواج کم فروشــی در محصوالت غذايی توليد داخل 

شده است.
نبود نظارت کافی بر توليدات غذايی باعــث ايجاد نوعی هرج و 
مرج در بازار اين محصوالت شــده و توليدکنندگان با روش های 
مختلف از جمله بســته بندی  غير شــفاف، اقدام به کم فروشی 
می کنند. نمونه اين اتفاق در مورد برخی نوشــيدنی ها از جمله 
دوغ و دلستر و همچنين برخی از محصوالت شيرينی و شکالت  
مشاهده می شــود. به عنوان مثال محصوالتی مانند دوغ بدون 
گاز با بســته بندی غير شــفاف و به گونه ای توليد می شوند که 
ميزان محتويات داخل بطری غير قابل مشــاهده است. به اين 
ترتيب مصرف کننده تا زمانی که در يا پوشش روی بطری را باز 
نکند، متوجه خالی بودن بخشی از بطری نخواهد شد. برخی از 
توليدکنندگان در واکنش به اين موضــوع ادعا می کنند ميزان 
محتويات با وزن درج شــده روی آن يکی اســت؛ اما بايد گفت 
که يکی از معيارهای مد نظر مصــرف کننده برای خريد کااليی 
مانند دوغ، اندازه بطری و تصور فرد از ميزان محتويات بطری بر 
اين اساس است. به اين ترتيب فروش کاال در بسته ای بزرگ تر از 

محتويات، نوعی کم فروشی محسوب خواهد شد.
عرضه دلستر در بطری های يکســان اما اندازه های مختلف نيز 
ازجمله نمونه های کم فروشــی در صنعت غذاست؛ به طوری که 
دلسترهای توليدی با يک برند مشترك در اندازه های مختلفی 
عرضه می شــوند و از بين هر چند بطری دلســتر، يکی نسبت 
به بقيــه از وزن کمتری برخوردار اســت. در صنعت شــيرينی 
و شکالت نيز شــاهد قرار گرفتن شــکالت در جعبه ای با ابعاد 
بزرگ تر از خود شــکالت هســتيم، به طوری که خريدار پس از 
باز کردن بسته  متوجه می شود که بخشی از جعبه خالی است و 

بسته بندی، بزرگ تر از ابعاد محصول صورت گرفته است.
رواج اين نوع کم فروشــی يا گول زدن مشــتری در سايه نبود 
نظارت از ســوی دســتگاه های متولی و ناظر، باعث نارضايتی 
خريداران اين کاالها شــده که برای رفــع آن، نيازمند نظارت 
جدی نهادهای مســئول از جمله ســازمان حمايت، ســازمان 
تعزيرات و انجمــن صنايع غذايــی و همچنين توجه بيشــتر 

مسئوالن وزارت صنعت هستيم.

رييس خانه صنعــت، معدن و تجــارت ايران با بيــان اينکه از 
فروردين تا شهريور امسال حدود 15 هزار کارگر بيکار شده اند، 
گفت: براساس آخرين آمار از وضعيت استان های مختلف، فقط 
يک چهارم منابع پيش بينی شــده در طرح فرآينــد رونق، به 

واحدهای توليدی پرداخت شده است.
ســيد عبدالوهاب ســهل آبادی، با اشــاره به اينکــه در قالب 
تســهيالت 16 هزار ميليارد تومانــی، قرار بود هــزار ميليارد 
تومان تســهيالت در اختيــار توليدکننــدگان اصفهانی قرار 
گيرد، اظهارداشــت: در حال حاضر فقط يک ســوم اين منابع 
محقق شده و حدود 300 واحد توليدی، تســهيالتی به ميزان 

250ميليارد تومان دريافت کرده اند.
 وی درخصــوص آمار تســهيالت پرداختی سيســتم بانکی به 
واحدهای توليدی که به صورت مســتقل از طرح فرآيند رونق 
بيان می شــود نيز گفت: عمده اين آمار تمديد وام های گذشته 
واحدهای توليدی است. امروز سيســتم بانکی به واحد گرفتار 
وام نمی دهد؛ بلکه بيشــتر متمايل به ارائــه وام برای واحدهای 
توليدی بزرگ و ســودآور اســت. رييس خانه صنعت، معدن و 
تجارت ايــران با بيان اينکه براســاس آخرين آمــار از وضعيت 
اســتان های مختلف، فقط يک چهارم منابع پيش بينی شده در 
طرح فرآيند رونق به واحدهای توليدی پرداخت شــده اســت، 
افــزود: هنوز هيچ اتفاقــی در بخش توليد نيفتــاده و همچنان 

واحدهای توليدی با مشکالت متعددی روبه رو هستند.
ســهل آبادی در ادامه صحبت های خود، به ارائــه توضيحاتی 
در مورد وضعيت واحدهای توليدی اصفهــان پرداخت و گفت: 
متاسفانه نرخ رشد بيکاری در اين استان نسبت به سال گذشته 
2/1درصد افزايش پيدا کرده و اين در حالی است که در اصفهان 

8 هزار واحد صنعتی و معادن مختلف وجود دارد.
وی اضافه کرد: رشــد بيمه بيکاری هم در اين اســتان در سال 
جاری 27 درصد افزايش يافته اســت. در مجموع بايد بگويم از 
فروردين تا شهريور امســال حدود 15هزار کارگر بيکار شده اند 
و حتی بيش از 103 کارخانه توليدی اســتان هم حقوق معوق 

بيش از 6 تا 9 ماهه در بخش کارگری داشته اند.

طی مدت هفت ماه گزارش داده شد:

صادرات 461 میلیون دالری از گمرک اصفهان
رواج کم فروشی در صنايع غذايی 1۵ هزار کارگر اصفهانی در 6ماهه 

نخست سال بیکار شدند

گمرک 

با مسئوالن

پنبه تراريخته، درحد تحقیقات است نه کشت

قاچاق بنزين زياد نیست

مجری طرح کشت پنبه در 
وزارت جهاد کشــاورزی، با 
اشــاره به تالش برای ثبت 
رقم جديــد پنبه تراريخته، 
گفت: پنبــه تراريخته فعال 
در حد تحقيقــات بوده و به 
مرحله کشت نرسيده است.

ابراهيم هــزار جريبی، در 
مورد آخرين وضعيت کشت 

پنبه در کشور و کارهايی که وزارت جهاد کشاورزی در اين راستا انجام 
داده، اظهار داشت: در برنامه اقتصاد مقاومتی، ديده شده که در سال 
1404 در حوزه توليد پنبه به خودکفايی خواهيم رسيد. در دهه هفتاد 
سابقه مثبتی در کشت پنبه وجود داشــته و حتی صادرکننده پنبه 

بوده ايم؛ اما پس از آن سطح زير کشت کاهش پيدا کرد.

مديرعامل شــرکت پخش 
فرآورده هــای نفتی گفت: 
قطعــا تــا پايان امســال 
برنامــه ای بــرای افزايش 
قيمت بنزيــن نداريم و اگر 
مشکل قاچاق جدی باشد، 
کنترلی  راهکارهــای  بايد 

ديگری برای آن پيدا کنيم.
منصور رياحی، در پاســخ 
به پرسشــی دربــاره دليل 

افزايش قابل توجه مصرف بنزين  در اســتان های مرزی اظهار داشت: 
بايد هر کاری می توانيم، انجام دهيم تا از جذابيت قاچاق کم کنيم.

يکی از مهم ترين تسهيالتی که دولت برای ازدواج جوانان 
در نظــر گرفته، وام ازدواج اســت که افزايــش 7 ميليون 
تومانی آن خبری خوشــی برای جوانان در شــرف ازدواج 

به نظر می رسد. 
البتــه ناگفتــه نماند بســياری از متقاضيــان مدت های 
طوالنی را در صف دريافت اين تســهيالت ســپری کرده 
اند؛ تســهيالتی که با هزينه های فعلی چندان چشمگير 
به نظر نمی رســد؛ اما هميــن مبلغ اندك نيــز  گره های 
زيادی را از زندگی جوانان باز کرده اســت. در اين گزارش 
 به چگونگی روند دريافــت وام ازدواج 10 ميليون تومانی 

می پردازيم.
مدارک وشرايط

اولين شــرط برای دريافت وام ازدواج که بــرای هريک از 
زوجين 10 ميليون تومان در نظر گرفته شــده، دارا بودن 
تابعيت کشــور جمهوری اســالمی ايران است. همچنين 
اين تســهيالت به  کليه شــهروندان ايرانی خارج از کشور 
پرداخت می شــود که گواهی ازدواجشــان ممهور به مهر 

کنسولگری ايران در کشور مذکور است.
طبق قوانين دريافت اين تسهيالت، برای متقاضيان ساير 
اديان های رســمی، اقرارنامه ازدواج يا هر مدرك مشابهی 
که از سوی مراکز اقليت های دينی داخل کشور مورد تاييد 

قرار گيرد نيز معادل عقدنامه تلقی شــده  و اين متقاضيان 
نيز قادر به ثبت نام خواهند بــود. درخصوص مدارکی که 
برای دريافت اين وام عنوان شــده، بايد به داشــتن اصل و 
کپی ســند ازدواج، کليه صفحات شناسنامه های زوجين، 
شناســنامه های ضامنيــن، کارت ملی )موقت يــا دائم( 
زوجين، کارت ملــی )موقت يا دائم( ضامن و کد پســتی 
ده رقمی و آدرس کامل محل ســکونت زوجين اشاره کرد. 
الزم به ذکر است که اين تســهيالت فقط يک بار و تنها تا 

يکسال پس از تاريخ وقوع عقد امکان دريافت دارد.
 ضامن

يکی از مسائل مهم برای دريافت وام، ارائه ضمانت نامه های 
معتبر اســت که برای دريافت تسهيالت وام ازدواج نيز اگر 
متقاضی، کارمند رسمی يا پيمانی دولت، نيروی  نظامی و 
انتظامی، نـهـادها و مـــوسسات عمومی )نظير شهرداری 
و بنياد، کميته امداد، هـــالل احمر( باشد، در صورتی که 
مانده حقوق متقاضی کفايت کند، با ارائه فـــيش حقوق 
و  حکم کارگزينــی، نيازی به اخذ ضامن نيســت؛ در غير 
اين صــورت بايد ضمانت يــک کارمند رســمی، پيمانی، 
بازنشسته دولت، نــــيروی نظامی و انتظامی، نـــهـادها 
و مـوسسات  عمومی، کارگر يا کارمند شرکت های توليدی 
صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرين فيش حقوقی و حکم 

کارگزينی يا ضمانت کاســب دارای پروانه کســب  برای 
متقاضی وجود داشــته باشــد، همچنين ضامن می تواند 
يک مشتری دارای حساب جاری فعال و خوش حساب )به 

تاييد و تشخيص شعبه پرداخت کننده( باشد. 
افــراد واجــد شــرايط فــوق، بــا مراجعــه به ســايت 
 ســامانه تســهيالت قــرض الحســنه ازدواج به نشــانی

www.ve.cbi.ir و بــا تکميل اطالعــات و دريافت کد 
رهگيری ده رقمی، پس از مشــخص شدن شعبه مربوطه، 
با مدارك فوق به بانک عامل، مراجعه و نســبت به اخذ وام 
اقدام کنند. مدت زمان بازپرداخت وام در نظر گرفته شده 
برای  ازدواج، 48 ماه )4 ســال( بوده که سررســيد اولين 

قسط نيز يک ماه پس از دريافت وام است.
نرخ کارمزد برای اين تسهيالت نيز 4 درصد در نظر گرفته 

شده است.  شايان ذکر اســت که شرايط و مدارك ثبت نام 
برای ايثارگران )شــامل خود جانبازان، آزادگان و فرزندان 
آنان و فرزندان شــاهد( نيز همانند متقاضيان عادی است؛ 
اما ميزان تســهيالت به ميزان دوبرابر افراد عادی اســت. 
بدين منظــور ارائــه معرفی نامــه از بنياد شــهيد و امور 

ايثارگران نيز مورد نياز است. 
الزم به ذکر است پس از تعيين شــعبه، تنها 12روز برای 
مراجعه به شــعبه زمان داريد؛ ضمن اينکــه  اگر متقاضی 
پس از پذيرش توســط شــعب بانک ها ظرف مدت دو ماه 
تمامی مــدارك خود را تکميــل نکند، نام وی از ســامانه 

حذف خواهد شد.
ليست بانک هايی که تســهيالت قرض الحسنه ازدواج را 

پرداخت می کنند، در جدول زير ارائه شده است:

مهم ترين تسهیالتی که دولت برای ازدواج جوانان در نظر گرفته؛

چگونه و ازکدام بانک وام ازدواج بگیریم؟

اين تسهیالت با 
هزينه های فعلی 
چندان چشمگیر 

به نظر نمی رسد؛ اما 
همین مبلغ اندک 

نیز  گره های زيادی 
را از زندگی جوانان 

باز کرده است

بازار صنعت

توضیحاتوام ازدواج 10 میلیون تومانی پرداخت می شود؟اسامی بانک ها
در حال حاضر متقاضيان معرفی شده از پرداخت می شودبانک سپه

سهميه بانک بيشترند و تا ابالغ بودجه 
جديد فعال پرداخت متوقف شده است

-----پرداخت می شودبانک ملت
-----پرداخت می شودبانک تجارت

بعضی از شعب به صورت محدودپرداخت می شودبانک انصار
بعضی از شعبپرداخت می شودبانک سامان

-----پرداخت می شودبانک رفاه
بعضی از شعبپرداخت می شودبانک قوامين

بانک قرض  الحسنه مهر 
ايران

در تمامی شعب پرداخت می شود

به شرط تامين بودجه شعبپرداخت می شودبانک ملی
بعضی از شعبپرداخت می شودبانک اقتصاد نوين

-----پرداخت می شودبانک پارسيان
فعال متوقف شده استپرداخت می شودبانک ايران زمين
صف انتظار دريافت وام طوالنی استپرداخت می شودبانک کشاورزی

----پرداخت می شودبانک توسعه تعاون
در تمامی شعبپرداخت می شودبانک دی

در بعضی شعبپرداخت می شودبانک پاسارگاد
کليه تسهيالت تا آبان ماه پرداخت پرداخت نمی شودبانک آينده

نمی شود
-----پرداخت می شودبانک صادرات

-----پرداخت نمی شودبانک شهر
اسم اين بانک به اشتباه در سامانه پرداخت نمی شودبانک حکمت ايرانيان

تسهيالت ازدواج ثبت شده است
-----پرداخت می شودبانک مسکن

در بعضی شعبپرداخت می شودبانک قرض الحسنه رسالت
موسسه مالی و اعتباری 

ملل)عسکريه(
-----پرداخت می شود

در بعضی شعبپرداخت می شودموسسه کوثر
کليه شهرستان ها بجز تهرانپرداخت می شودصندوق کارآفرين اميد
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

درمان سرطان ريه بدون شیمی درمانی

 بــه گفته محققــان، هر چقدر ســریع تــر حرکت کنیــد کمتر 
آلودگی های هــوا را تنفس می کنید. دوچرخه ســواران باید بین 
۱۲تا۲۰ کیلومتر در ساعت رکاب بزنند؛ در حالی که عابران پیاده 
باید با ســرعت ۲ تا ۶ کیلومتر در ســاعت راه بروند تا استنشــاق 

آلودگی هوا در آنها به حداقل برسد.
الکس بیگازی، کارشناس حمل و نقل مهندسی شهر، در این باره 
می گوید: »هرچقدر فرد ســریع تر حرکت کند، ســخت تر نفس 
می کشــد و برای مدت زمان کوتاه تری نیــز در معرض ترافیک 
است.« محققان با اســتفاده از مدل کامپیوتری ۱۰ نفر در آمریکا، 
سرعت حرکت ایده آل را محاســبه و حداقل میزان سرعت را برای 
گروه های سنی و جنسی مختلف تعیین کردند. طبق این تحقیق، 
برای دوچرخه سواران زن زیر ۲۰ ســال، سرعت ایده آل مرتبط با 
حداقل ریســک تنفس آلودگی میانگین ۱۲/5کیلومتر در ساعت 

در یک جاده هموار است.
برای دوچرخه ســواران مرد با گروه سنی مشــابه، سرعت ایده آل 
۱3/3کیلومتر در ســاعت اســت. ســرعت حرکت ایده آل برای 
دوچرخه سواران زن و مرد در گروه سنی ۲۰ تا ۶۰ سال به ترتیب 

۱3 و ۱5 کیلومتر در ساعت است.
برای عابران پیاده زن و مرد زیر ۲۰ ســال، سرعت پیاده روی باید 
در حدود 3 کیلومتر در ساعت باشــد؛ در حالی که برای گروه سنی 
باالتر باید حداقل ۴ کیلومتر در ســاعت باشــد تــا حداقل میزان 

آلودگی در طول حرکت استنشاق شود.

 به گفته محققــان، چکاپ منظم دنــدان ها نه تنها به ســامت 
دندان ها که به حفظ ســامت ریــه ها نیز کمک مــی کند. طبق 
مطالعه جدید محققــان دانشــگاه ویرجینیا، پاکســازی منظم 
دندان ها، با کاهش میزان باکتری های مسبب عفونت ریه، ریسک 

بروز ذات الریه را کاهش می دهد.
به گفته محققان، هرکســی ممکن اســت مبتا به ذات الریه شود 
اما بروز این بیماری در بین افراد مســن و افــراد مبتا به بیماری 
ریه و مشکاتی نظیر ایدز به مراتب بیشــتر است. در این مطالعه، 
محققان گــزارش بیش از ۲۶ هــزار نفر را بررســی کردند. طبق 
این مطالعه، افــرادی که هرگز بــه دندانپزشــک مراجعه نکرده 
بودند ۸۶درصــد بیش از افرادی که ســاالنه دوبــار تحت چکاپ 
دندانپزشــکی بودند، مبتا بــه ذات الریه باکتریایی می شــدند. 
دکتر مایکل دال، سرپرســت تیم تحقیق، در ایــن باره می گوید: 
»ارتباط بین ســامت دهان و دندان و ذات الریــه به خوبی اثبات 
شده و ویزیت دندان ها بســیار در حفظ ســامت دهان اهمیت 
دارد.« به گفته دال، دهان هیچوقت عاری از باکتری نیســت؛ اما 
مراقبت خوب از دندان ها، میــزان باکتری های موجود در دهان را 

محدود می کند.

 ســازمان غــذا و داروی آمریــکا FDA داروی جدیــدی را تایید 
کرده که جایگزین شــیمی درمانی در ســرطان ریه می شود. این 
سازمان برای اولین بار، استفاده از داروی Keytruda را به عنوان 
جایگزینی برای شــیمی درمانــی در درمان ســرطان ریه تایید 

کرده است. 
چراغ سبز ســازمان غذا و داروی آمریکا به این دارو در حالی است 
که چندی پیش محققان به تاثیر مضاعــف ایمونوتراپی در درمان 

سرطان ریه نسبت به شیمی درمانی پی برده بودند.
داروی تایید شــده می تواند در بیمارانی استفاده شود که مبتا به 
 PD-L۱ سرطان ریه پیشرفته بوده و تومورهایشان دارای پروتئین

است. 
دکتر پرلموتر در این رابطه می گوید: »درمــان با داروی جدید به 
بیماران کمک می کند تــا راه درمانی موفق تــری را برای مبارزه 
با تومورهای ســرطانی تجربه کنند. روش جدید، عوارض شیمی 
درمانی را نداشته و می تواند موثرتر از شیمی درمانی عمل کند.« 
مطالعات و بررسی های محققان نشان می دهد این روش درمانی 
می تواند در بســیاری از بیمارانی که به سرطان ریه مبتا هستند، 

نتایج قابل توجهی داشته باشد.
Keytruda, Merck که با نام های Pembrolizumab داروی 

نیز شناخته می شــود، سیســتم ایمنی را تحریک می کند تا به 
تشــخیص تومورهای ســرطانی که در بدن بیمار پخش شده اند، 

پرداخته و با آنها مبارزه کند.

 به گفته محققان، افســردگی و اضطراب حقیقت شــایع در مورد 
بسیاری از بازماندگان سرطان اســت. محققان، داده های به دست 
آمده از نظرســنجی مصاحبه ســامت ملی آمریکا را که نمایانگر 

عادات سامت آمریکاییان است، مورد بررسی قرار دادند.
آنها با بررسی وضعیت حدود 3۰۰۰ بازمانده سرطان و مقایسه آنها 
با گروه افراد غیربیمار، دریافتند میزان بروز افســردگی، اضطراب 
و مصرف داروهای ضدافســردگی در بین بازماندگان ســرطان به 

مراتب باالتر است.
در مجموع ۱۹درصد بازماندگان ســرطان بین سال های ۲۰۱۰ تا 
۲۰۱3 داروی ضدافســردگی مصرف کرده بودند؛ درحالی که این 

رقم در بین افراد غیربیمار، ۱۰درصد بود. 
دکتر نیکی هاوکینز، متخصص علوم رفتاری، در این باره می گوید: 
»این یافته ها بســیار حائز اهمیت هســتند؛ چراکه ما مســیری 
طوالنی را برای درمان دارویی ســرطان پیموده ایم، اما این داده ها 
به ما می گوید ســرطان هزینه ای جدی برای سامت احساسی و 
روانشــناختی به همراه دارد؛ حتی بعد از آنکــه روند درمان کامل 

می شود.«
در بین بازماندگان سرطان، فاکتورهای دیگری نیز وجود دارد که 
استفاده از ضدافســردگی ها را افزایش می دهد؛ به طوری که بروز 
عائم افســردگی و اضطراب در ســالمندان، زنان و سفیدپوستان 
بیشتر است. طبق یافته های به دســت آمده، یک سوم بازماندگان 
سرطان بعد از درمان با مشکات مربوط به سامت روان به پزشک 

مراجعه می کنند.

تحقیقات جديد نشان می دهد:

 پیاده روی و دوچرخه سواری سريع
از استنشاق آلودگی هوا می کاهد

مطالعه جديد نشان می دهد:

حفظ سالمت دندان ها، به حفظ 
سالمت ريه ها کمک می کند

 درمان سرطان ريه
بدون شیمی درمانی

مطالعات پزشکی نشان می دهد:

افسردگی و اضطراب؛ از عوارض 
جانبی درمان سرطان

مطالعات محققان دانشــگاه نیوکاســل در انگلیس چنین 
نشان می دهد که مغز دقیقا مشابه پوســت به مرور زمان و 
با افزایش سن، قابلیت ارتجاعی و استحکام خود را از دست 
داده و پیر می شود. محققان از طریق بررسی ساختار چین 
خوردگی مغز هزار نفر دریافتند چین خوردگی مغز انسان بر 
اساس یک قانون ســاده ایجاد می شود. همچنین دریافتند 
یکی از مولفه های موثر در این فرآیند که تحت عنوان فشار 
درون غشــای مغز تفسیر می شــود، با افزایش سن کاهش 
می یابد. عاوه بر این محققان دریافتند نحوه چین خوردن 
مغز مردان با زنــان تفاوت اساســی دارد و همچنین اندازه 
مغز، سطح غشا و میزان چین خوردگی نیز در آنها متفاوت 
است. مغز زنان در مقایسه با مردان همسن، چین خوردگی 
کمتری دارد. با وجود این چین خوردگی هم در مغز زنان و 

هم در مغز مردان از یک قاعده واحد تبعیت می کند.

نتایج مطالعات نشان می دهد کاهش مدت زمان خواب موجب 
تغییر در فراوانی گونه های باکتری روده می شود که با سامت 
متابولیکی انســان ارتباط دارند. محققان دانشــگاه اوپساالی 
سوئد مطالعه خود را روی ۹ شرکت کننده ســالم مرد با وزن 
عادی انجام دادند تــا دریابند محدودکردن خــواب به حدود 
۴ساعت در شب برای دو روز متوالی، در مقایسه با مدت زمان 
خواب عادی )درحدود ۸ ساعت( موجب تغییر در میکروب های 
روده در انســان ها می شــود یا نه. به گفته محققان مطالعات 
نشــان داد محدود کردن مدت زمان خواب با پیامدهای منفی 
برای سامت از جمله تغییر در میکروب های روده همراه است. 
محققان همچنین دریافتند شرکت کنندگان این مطالعه بالغ 
بر ۲۰ درصد کمتر نســبت به تاثیرات هورمون انسولین در پی 
کم خوابی حساس بودند. انسولین، هورمون پانکراسی موردنیاز 

برای پایین نگه داشتن سطح گلوکز خون است.

تاثیر بی خوابی بر میکروب های روده

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

مشاغل 
 پراسترس 

 عمر را کوتاه 
می کنند

 محققان دانشــگاه ایندیانای آمریکا دریافته اند افراد در مشاغل بسیار 
پراســترس همراه با کنترل پایین بر کار خود، بیــش از کارگرانی که 
کنترل بیشتری بر شــغل خود دارند، در ســنین جوانی جان خود را از 
دست می دهند. به گفته محققان، عکس این موضوع هم صحت دارد؛ 
یعنی افرادی که کنترل بیشتری بر شغل خود دارند، احتمال مرگشان 
3۴ درصد کاهش مــی یابد. اریک گونزالز، سرپرســت تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »ما مــی دانیم که محل کار بر ســامت تاثیر دارد. 
همچنین شواهد نشان می دهد مشاغل استرس زا بر میزان رضایت ما 

از زندگیمان نیز تاثیر می گذارند.« وی در ادامه می گوید: »به طور مثال 
کارگرانی که کنترل کمی بر شغل پراسترس خود دارند، احتماال بیش 
از کارگرانی که بر شغلشــان کنترل دارند دچار اضافه وزن می شوند.« 
محققان حدود ۲۴۰۰ شــرکت کننده حاضر در مطالعه بلندمدت در 
ویسکانسین را مورد بررســی قرار دادند. سن تمامی شرکت کنندگان 
در سال ۲۰۰۴ بین ۶3 تا ۶۷ سال بود. محققان پاسخ شرکت کنندگان 
در سال ۲۰۰۴ درخصوص شغلشان را بررسی و سپس وضعیت سامت 
آنها را تا ســال ۲۰۱۱ پیگیری کردند. نیمی از شرکت کنندگان در این 

مطالعه زن بودند. محققان میزان پایین کنترل بر شغلشان را این گونه 
تعریف کردند: »عدم توانایی در تعییــن اهداف خود، تصمیم گیری در 
مورد انجام وظایف و اولویت بندی کار. نمونه این گونه مشــاغل شامل 
کارگران ساخت و ساز، مکانیک اتومبیل یا دستیار پرستار است.« سپس 
نرخ مرگ و میر را در بین شرکت کنندگان و شغلشان مقایسه کردند. به 
گفته گونزالز، »نداشتن کنترل کافی بر یک شغل پراسترس، با افزایش 
۱5/۴درصدی احتمال مرگ در مقایســه با داشــتن کنترل کم بر یک 

شغل کم استرس مرتبط بود.«

مغز مانند پوست پیر می شود!

زيبايی

اگر موهایتان می ریزد، بهتر اســت با پزشک خود صحبت 
کرده و مشــکل را از ریشــه حل کنید؛ امــا درمان های 

طبیعی زیر نیز به رشد سالم موهایتان کمک می کند.
1. روغن جوجوبا

پوست سری که خشکی ســخت و طوالنی مدتی را تجربه 
کرده اســت، معموال شوره می زند، درخشــش موها کم 
شده و ریزش مو افزایش می یابد. یکی از راه های طبیعی 
برای درمان ریزش، روغن جوجوباســت تا فولیکول های 
مو را مرطوب کرده و موها ســالم تر و قوی تر شــوند. این 
روغن به بازسازی سریع ســلول های مو کمک می کند و 
خوشبختانه پس از شستن سر، چربی آن باقی نمی ماند. 
چند قطره از روغن را روی دست تان بریزید و ریشه موها 
را با آن ماســاژ دهید. بعد از ده تا پانزده دقیقه سرتان را با 

شامپو یا نرم کننده بشویید.
 2. آلوئه ورا

آلوئه ورا یک درمــان خانگی شــگفت انگیز برای درمان 
ریزش مو است که پوست سر آسیب دیده را درمان کرده 
و محیطی سالم برای رشد ســلول های مو ایجاد می کند. 
همچنین چربی پوســت ســر را تمیز می کنــد. چربی 
فولیکول مو جلوی رشد مو را می گیرد. برای استفاده موثر 
از این درمان خانگی، تنها کافی است ژل طبیعی آلوئه ورا 
را مســتقیم به پوســت ســرتان زده یا از یک شامپوی 

آلوئه ورا استفاده کنید.
 3. ريشه شیرين بیان

ریشه شــیرین بیان برای درمان طبیعی ریزش مو فواید 
زیادی دارد. ایــن ماده بــه کاهش خشــکی و تحریک 
پوســت ســر کمک می کند؛ اما مهم تر از همــه، منافذ 
ســر را باز و فولیکول های مو را تقویــت می کند که دلیل 
اصلی ریزش مو است. برای ســریع ترین نتیجه، هر هفته 
مقداری به پوست ســرتان بزنید و یا از چای شیرین بیان 

استفاده کنید.
 4. آب پیاز

مجله پوســت نتایج مطالعه ای را منتشر کرد که آب پیاز 
در رشــد مو تاثیر بســزایی دارد. ۲3 نفر روزی دو بار و به 
مدت شش هفته آب پیاز را به پوست ســرخود زدند که 
۲۰ نفر نتایج قابل قبولی دریافت کردند. پیاز از زمان های 
دور یکی از راه های طبیعی درمان ریزش مو بوده اســت؛ 
زیرا گوگرد موجود در آن به افزایش گردش خون و رشــد 
کاژن کمــک می کند و خــواص ضد باکتــری دارد که 
عفونت های پوست سر را هم درمان می کند. آب پیاز را به 
پوست سرخود بمالید و پانزده دقیقه صبر کنید؛ سپس با 

شامپوی معمولی سرخود را بشویید.

درمان های جادويی برای 
ريزش مو! )1(

ماســاژ درمانی می تواند برای انواع مختلفی از شــرایط 
سامت و بیماری ها موثر باشد که از آن جمله می توان به 
آرتروز، درد کمر، بی خوابی، سردرد، اضطراب، مشکات 

گردش خون و بهبود پس از بروز یک آسیب اشاره کرد.
برای تسکین سردرد و تنش

انگشتان شست خود را روی استخوان های گونه نزدیک 
به گوش ها قرار دهید و از نوک انگشتان خود برای اعمال 
فشار آرام و مالش گیجگاه )نقطه نرمی بین گوشه چشم و 

گوش( استفاده کنید.
با اعمال فشار بیشــتر و یک حرکت چرخشی کوچک، به 
تدریج انگشتان خود را به سمت باال در امتداد خط رویش 
مو حرکت دهید تا به میانه پیشــانی خود برســید؛ کل 
پیشانی و پوست سر خود را در حالی که به آرامی حرکت 

می کنید، ماساژ دهید.
برای آرامش دست ها

در اینجا چند حرکت را ارائه می کنیــم که می توانند به 
آرامش دســت ها، به عنوان مثال، پــس از کار طوالنی با 

صفحه کلید رایانه، کمک کنند.
دست ها و انگشتان خود را باز کرده و بکشید. هر انگشت 
را از نوک آن مالش داده و به آرامی، حرکات پیچشــی و 
کششی را روی هر انگشت انجام دهید. سپس کف دست 
چپ خود را به سمت باال گرفته و در حالت نشسته، روی 

پایین تنه قرار دهید. روی بخش گوشتی و نرم کف دست 
خود بین انگشت شست و انگشت اشاره فشار وارد کنید. 
این کار را از سمت مچ آغاز کرده و به سمت پایین انگشت 
شست خود حرکت کنید. اکنون بافت بین انگشت اشاره 
چپ و انگشت شســت خود را چندین بار فشار دهید و به 

دنبال نقاط حساس باشید.
سپس کل کف دســت خود را با انگشــت شست راست 
مالش دهید، فشار بیشتری وارد کنید و از لمس و ضربات 
ُسرخوردنی از سمت مچ تا پایه هر انگشت استفاده کنید.

این فرآیند را برای دست راست خود نیز تکرار کنید.

با اين روغن ماساژش دهید
روغن زیتون برای یبوست در نوزادان بسیار موثر است. اغلب 
بچه ها به راحتی قــادر به دفع مدفوع نیســتند و درنتیجه 
مدفوع در روده جمع شده و موجب گشــاد شدن روده ها و 
دل درد می شــود. طی این درد، کودک مدفوع خود را نگه 
می دارد تا احساس درد نکند. ماســاژ منظم شکم کودک با 
روغن زیتون ســبب تسلی درد او شــده و در نتیجه، قادر به 

دفع مدفوع خواهد بود. 
خوردن یک قاشــق چای خوری روغن زیتون به همراه یک 
قاشق چای خوری آبلیمو در اوایل صبح با معده خالی کمک 

می کند مدفوع کودکتان نرم شود.
از حبوبات کمک بگیريد

 سعی کنید در رژیم غذایی کودکان تا حد امکان از غذاهای 
دارای فیبر مانند غات و حبوبات استفاده کنید. 

رژیم غذایی سرشــار از فیبر کمک می کنــد مدفوع نرم تر 
شود. 

بسیاری از مواد غذایی که روزانه اســتفاده می کنیم دارای 
فیبر هســتند؛ مانند آناناس، هلو، پرتقال، انگور، کشــمش، 
گریپ فروت، گیــاس، قارچ، گوجه فرنگــی، کرفس، پیاز، 
خیار، کاهو، ســیب زمینی، گل کلم، ذرت، نخود، اسفناج، 
هویج و  ماکارونی. بدن مــا روزانه حدودا بــه 3۰گرم فیبر 
غذایی نیاز دارد که با خوردن این مــواد می توان آن را برای 

بدن مهیا کرد.
ماست را فراموش نکنید

 ماســت خــواص زیــادی دارد. این مــاده غذایــی با نگه 
داشــتن باکتری های مفیــد در روده به درمان یبوســت 
 کمــک می کنــد. ایــن باکتــری ها با گشــودن مســیر 

 خروجی روده باعث می شوند 
عمــل دفع راحــت تر 

انجام گیرد.
برای  توانیــد  مــی 
تشــــویق بیشـــتر 

فرزندتان برای خوردن 
ماســت از انــواع میوه، 
ماســت های طعــم دار 
و... اســتفاده کنید. به 
عاوه اگر او به خوردن 
 ماست عاقه ای ندارد، 
می توانیــد این کار را با 
بازی و سرگرمی همراه 

کنید.

داليل شیوع يبوست در کودکان)4( ماساژ درمانی ساده برای مشکالت سالمت )2(

گردن درد
ساعت ها خیره شــدن به صفحه نمایش یکی از مهم ترین دالیل 
گردن درد مزمن اســت؛ این موضوع زمانی حادتر می شــود که 
صفحه نمایش به طور مســتقیم مقابل چشــم قرار نداشته باشد 
و مجبور به خم کردن گردن باشــید. نگه داشــتن گوشی تلفن 
توسط گردن و شانه، یکی دیگر از دالیل آسیب به گردن و ستون 
فقرات است. برای حل این مشــکل در ابتدا باید صفحه نمایش را 
مستقیما مقابل چشــمان قرار داد و پس از یک ساعت نشستن، 
۱۰دقیقه استراحت کرد و گردن را در حالت آرامش قرار داد. انجام 

نرمش های مناسب گردن و ستون فقرات نیز ضروری است.
ايجاد لخته خون

نشســتن طوالنی مدت یکی از مهم ترین دالیل ایجاد لخته خون 
و ترومبوز وریدی اســت. این لخته می تواند به سمت ریه، قلب و 
مغز حرکت کرده و منجر به مرگ شود. نشستن بیش از ۹۰دقیقه 
ســبب می شــود جریان خون پشــت زانوها به میزان 5۰درصد 
کاهش یافته و این عامل، شــانس ایجاد لخته را افزایش می دهد. 

این حالت در پروازهای هوایــی طوالنی مدت هم وجود دارد. تنها 
راه حل این مشکل، ایستادن و راه رفتن به مدت ۱۰ دقیقه، پس از 

هر ساعت نشستن است.
از طرفی نشســتن طوالنی مدت سبب سفت شــدن و آسیب به 
مهره های کمر می شود. دیسک های سخت موجود بین مهره ها، 
شبیه اسفنج هستند و مدام جریان خون تازه را جذب می کنند؛ 
ولی دیســک ها پس از نشســتن طوالنی مدت، این عملکرد را از 
دســت می دهند و سخت و آســیب پذیر می شــوند. آسیب به 

تاندون ها از دیگر عوارض نشستن طوالنی مدت است.
پوکی استخوان

عدم فعالیت فیزیکی و کم تحرکی، از مهم ترین دالیل تضعیف و 
پوکی استخوان است. برای داشتن استخوان های سالم، پیوسته 

در حرکت باشید.
چاقی

افزایش فشــارخون، کلســترول، بیماری های قلبــی و دیابت، 
از مهم ترین عوارض چاقــی و اضافه وزن هســتند که در نتیجه 

بی تحرکی به وجود می آیند.
سندروم تونل کارپال

ســندرم تونل کارپال )CTS( یــک اختال مربــوط به اعصاب 
اســت که بیشــتر در کارمندان و افرادی دیده می شود که برای 
ســاعت های طوالنی پشــت میز می نشــینند و با کامپیوتر کار 

می کنند. احتمال بروز این عارضه در زنان سه برابر مردان است.
این بیمــاری مرتبط با اعصاب، باعث درد و بی حســی دســت، 

بخصوص مچ دست می شود.
به گزارش موسســه ملــی اختــاالت عصبی و ســکته مغزی 
)NINDS(، بیماری دردناک سندروم تونل کارپال، یک بیماری 
مربوط به شغل اســت و بیشــتر در افرادی دیده می شود که مچ 
دستشان برای مدت طوالنی در شرایط نامناسب و غیر استاندارد 

قرار دارد.
علل سندروم تونل کارپال

تونل کارپال گذرگاه اعصاب مچ دســت است که از عصب مدیان 
)median( محافظت می کند. عصب مدیان عصب اصلی دست 
و تاندونی )تاندون فلکسور( اســت که باعث خم شدن انگشتان و 
شست و دیگر بافت های نرم دســت مانند رباط ها و عروق خونی 

می شود.
بر اساس گزارش آکادمی جراحان ارتوپدی آمریکا، سندروم تونل 
کارپال زمانی اتفاق می افتد که بافت های اطراف تاندون فلکسور 

متورم شده و به عصب مدیان فشار وارد می کنند.
عوامل وراثتی نقش مهمی در بروز این ســندروم دارند؛ یعنی اگر 
در خانواده یکی مبتا باشــد، احتمال ابتای بقیه نیز وجود دارد. 
برخی دیگر از این عوامل موثر عبارتند از: آسیب دیدگی مچ دست 
که باعث تورم، رگ به رگ شــدن یا شکستگی می شود، پرکاری 
غده هیپوفیز، کم کاری تیروئید، استرس کاری، استفاده مکرر از 
ابزاری که باعث ارتعاش دست می شــود و وجود کیست یا تومور 

در کانال.
در ادامه این گزارش آمده اســت که حرکات تکراری مچ دســت 
مهم ترین عامل این عارضه است. برخی از ورزش ها مانند تنیس 

نیز باعث بروز این سندرم می شود.
سندروم تونل کارپال در صورت پیشرفت به اندازه ای قابلیت های 
دست بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد که امکان استفاده از قلم نیز 

وجود نخواهد داشت.
پیشگیری

راه های مختلفی بــرای کاهش خطر ابتا به ســندروم تونل مچ 
دســت وجود دارد. مرکز پزشکی دانشــگاه مریلند آمریکا چند 

راهنمایی موثر در این زمینه ارائه کرده است:
استراحت دادن مچ دســت هر چند دقیقه يک بار و 

نرمش هايی مانند خم و صاف کردن مچ
تنظیم محیط کار به گونه ای که فشــار بر مفاصل به 

حداقل برسد
ورزش مفاصل

اجتناب از وارد کردن فشــار اضافی در هنگام کار؛ 
برای مثال محکم نگه داشتن قلم
استفاده از ابزار ارگونومیک

قرار دادن صفحه کلید در شرايطی که مچ در حین کار 
در آرامش باشد

ايجاد لخته خون، آسیب به مهره های گردن و ستون فقرات، پوکی استخوان، چاقی و سندروم تونل کارپال از 
جمله مهم ترين تهديدات برای پشت میز نشین هاست. برخی از مشاغل، امن به نظر می رسند؛ مشاغلی که در 
مجاورت ماشین آالت و مواد شیمیايی خطرناک نبوده يا در محله ای نسبتا سالم تر از نظر آلودگی هوا و آلودگی 
صوتی قرار دارند. درست است که اين موارد اثر مستقیمی بر سالمتی دارند، ولی پشت میز نشینی نیز دست 
کمی از استنشاق مواد شیمیايی ســرطان زا ندارد. در ادامه برخی از موارد زيان بار مشاغل دفتری ذکر شده 

است.

خطرات پشت میزنشینی

عدم فعالیت 
فیزيکی و 

کم تحرکی، از 
مهم ترين داليل 
تضعیف و پوکی 
استخوان است. 

برای داشتن 
استخوان های 

سالم، پیوسته در 
حرکت باشید
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شرکت گوگل در سری گوشــی های هوشــمند Pixel خود فناوری جدیدی ارائه کرده 
که به موجب آن، امکان اطالع رسانی بر اساس اثر انگشــت فراهم شده است. منابع آگاه 
می گویند سامســونگ هم اکنون در حال کار کردن روی فناوری مشابهی بوده و در این 
زمینه حق امتیازی را به ثبت رسانده است. حق امتیازی که به نام سامسونگ ثبت شده، 
نشان می دهد که حســگرهای داخلی اسکنر اثر انگشت قادر اســت حرکات انگشت را 
تشخیص و از فاصله نزدیک، بدون لمس انگشت، عکس العمل نشان دهد. در این فناوری 
کاربر با حرکت انگشت خود روی بخش مورد نظر به سمت باال می تواند مرورگر دستگاه 
را باز کند. اگر انگشتان به ســمت چپ حرکت کنند، بخش مربوط به تماس های صوتی 
و درصورت حرکت به ســمت راســت، اپلیکیشــن مخصوص پیام ها باز می شود. منابع 
آگاه می گویند این فناوری، آینده گوشی های سامســونگ را شکل می دهد. حق امتیاز 
مخصوص این اپلیکیشن حدود یک سال و نیم قبل ثبت شده بود و سامسونگ هم اکنون 
آن را اصالح کرده اســت تا بتواند به صورت عملی، این فناوری را مورد استفاده قرار دهد. 
الزم به ذکر اســت در حال حاضر دو شرکت گوگل و هوواوی، گوشــی هایی را با فناوری 

مشابه روانه بازار کرده اند.

تمامی نرم افزارهای گوشی شما بدون اجازه، به اینترنت متصل هستند که هم 
حجم دیتای شــما را مصرف می کند، هم ســرعت اینترنت را کند کرده و هم 
حافظه کوشی شما کاهش می دهد. با اســتفاده از یک راه حل سریع می توانید 
دسترســی خودکار برخی از نرم افزارها را به اینترنت مسدود کنید. بسیاری از 
نرم افزارهای پیش فرض و نصب شــده توســط کاربر، به اینترنت دسترســی 
مستقیم دارند که از طرفی حجم بسته و ســرعت اینترنت شما کاهش می یابد 
و از طرف دیگر حافظه گوشــی شما پر شــده و در نتیجه سرعت عکس العمل 
گوشی شما نسبت به گذشته کمتر می شــود و می توان گفت در مصرف باتری 
هم بی تاثیر نیست. اگر شما می خواهید دسترسی خودکار برخی از نرم افزار ها 
را به اینترنت محدود کنید، کافی اســت با چند کلیک این مشــکل را برطرف 
کرده و به تنظیمات گوشــی بروید و گزینــه Data usage را انتخاب کنید. 
در این قســمت نرم افزارهایی را انتخاب کرده که می خواهید دسترســی آنها 
 به طور خودکار به اینترنت قطع شوند؛ ســپس به انتهای صفحه بروید و گزینه 

Restrict background data را فعال کنید.

شنبه هفته گذشته بود که گوگل از تخته ســفید رنگ )وایت برد( خودش با نام 
Jamboard رونمایی کرد، این وایت برد که با  کیفیت ۴K طراحی شــده، یک 
صفحه نمایش ۵۵ اینچی اســت که قیمتی 6/000 دالری داشته و به شما برای 

یک ارائه مفید در جلسات یاری خواهد رساند.
Jamboard به طور کامل با Google Docs تعامل برقرار می کند و هر چیزی 
را که شما در یک جلسه کاری به آن احتیاج داشته باشید، در لیست توانایی هایش 
خواهد داشت. شما می توانید از لیست فایل های متنی، صفحات گسترده اکسل 
و اســالیدها، به نمایش و ارائه ای که آماده می کنید فراخوان بزنید؛ ضمن اینکه 
به تمامی محتویات Google Drive هم دسترسی خواهید داشت. نکته جالب 
اینکه بعد از هر جلســه تمامی اقدامات شــما و فراخوانی های شما تحت عنوان 
Jams در فضای ابری شما برایتان ذخیره خواهد شد تا هر وقت خواستید، بتوانید 
 ۴K آنها را دوباره مرور کنید. صفحه وایت برد گــوگل از یک تلویزیون ۵۵ اینچی
تشکیل شده که تماما دارای نمایشگری لمسی است. این وایت برد دارای امکان 

اتصال بی سیم بوده و از یک دوربین HD بهره می برد.

گوشی های جدید سامسونگ، از راه دور 
انگشتان را تشخیص می دهند

این ترفند،مصرف اینترنت شما را در تلگرام 
بهینه می کند

با وایت برد گران قیمت و شگفت انگیز 
گوگل آشنا شوید! 

پیشنهاد سردبیر: 
تلسکوپ اپتیکی ایران اواخر آذرماه افتتاح می شود

پروژه راه اندازی تلسکوپ اپتیکی برای رصد اجرام فضایی که در مرکز 
فضایی ماهدشت البرز آغاز به کار کرده اســت، اواخر آذرماه امسال 
افتتاح رســمی می شــود. پروژه »ردیابی اپتیکی اجرام فضایی« در 
چارچوب یک همکاری بین المللی با ســازمان همکاری های فضایی 
آسیا و اقیانوسیه )اپســکو( انجام گرفته و قرار است در سال جاری از 
سوی معاونت توسعه کاربرد و خدمات فضایی سازمان فضایی ایران 
به بهره برداری برسد. در این زمینه مقرر شد ۳ تلسکوپ اپتیکی برای 
ردیابی داده های فضایی در ایران، پاکستان و پرو مستقر شده تا امکان 
ردیابی و تبادل اطالعات کسب شــده اجرام فضایی مهیا شود. از این 
رو مراحل نصب »تلسکوپ پروژه سیســتم اپتیکی زمین پایه رصد 
اجرام فضایی« در مرکز فضایی ماهدشت، در مرحله اتمام بوده و قرار 
است اواخر آذرماه امســال همزمان با حضور رسمی دبیرکل سازمان 

همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه در ایران، رسما افتتاح شود.

مرکز تحقیقات مخابرات و پژوهشگاه نیرو، با هدف تحقیق و توسعه 
در مورد فناوری اینترنت اشــیا، تفاهم نامه همــکاری امضا کردند.  
پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد: این تفاهم نامه 
با پژوهشــگاه نیرو، به منظور ارتقای دانش و توســعه همکاری های 
مشــترک علمی، تحقیقاتی و آزمایشــگاهی درخصــوص کاربرد 
فناوری های نوین ارتباطات، اطالعات و امنیت در صنعت برق به امضا 

رسید.
براین اساس محمدصادق قاضی زاده، رییس پژوهشگاه نیرو و محمد 
خوانساری، رییس پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات )مرکز 
تحقیقات مخابرات( برای همکاری پژوهشــی در زمینه فناوری های 

نوین به تفاهم رسیدند.
ســرمایه گذاری و تحقیق و توسعه دو پژوهشــگاه در قالب »فناوری 
اینترنت اشیا« و سایر فناوری های نوین مرتبط با آن در جهت ارتقای 
دانش و بومی سازی فناوری اینترنت اشــیا در حوزه های اولویت دار 
صنعت برق کشور، در این سند همکاری مورد تاکید قرار گرفته است.

در همیــن حال ســرمایه گذاری و تحقیق و توســعه مشــترک دو 
پژوهشــگاه در حوزه فناوری امنیت ارتباطات و اطالعات در صنعت 
برق، همکاری مشــترک درخصوص توسعه آزمایشــگاه ها و امکان 
اســتفاده و بهره بــرداری از امکانات آزمایشــگاهی طرفیــن و نیز 
سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشترک دو پژوهشگاه درخصوص 
بومی ســازی فناوری نوین حوزه ارتباطات و اطالعات با هدف توسعه 
کارآفرینی و حمایت شــرکت های دانش بنیان، از جمله محورهای 
اولویت دار این تفاهم نامه است. این تفاهم نامه در ۱۲ ماده، یک تبصره 
و دو نسخه واحد و با ارزش و اعتبار یکسان به امضای طرفین رسید و از 
تاریخ امضا و مبادله، معتبر و الزم االجرا خواهد بود. برای اجرای مفاد 
این تفاهم نامه، کمیته اجرایی مشترک با عضویت دو نفر از نمایندگان 

پژوهشگاه فاوا و دو نفر از نمایندگان پژوهشگاه نیرو تشکیل می شود.

محققان شــرکت آمریکایی Sunflare موفق بــه تولید نازک ترین 
صفحات سلول خورشیدی شدند که در هر ســطحی قابل استفاده 
است. تصور کنید که صفحات سلول خورشیدی در هر سطحی مثل 
سقف تریلی، ســقف خودرو، پشــت بام و یا حتی دیوارهای بیرونی 
خانه قابل نصب باشند. در این شــرایط تولید تمام یا بخشی از انرژی 
الکتریکی مورد نیاز در خانه و ذخیره آن در باتری امکان پذیر می شود.

لن گائو، موســس شــرکت Sunflare، عنوان کرد: صفحات نازک 
سلول خورشیدی این شــرکت تنها چند میکرومتر قطر داشته و با 
استفاده از چند الیه نوار چسب، امکان اتصال به هر سطحی را دارند.

وی در ادامه افزود: برای تولید صفحات فوق نازک سلول خورشیدی 
حداقل ۱6 سال کار مطالعاتی انجام شده است. جنس این صفحات، 
ترکیبی از مس، ایندیوم، گالیوم و ســلندید اســت. ضریب تبدیل 
انرژی در صفحات جدید و انعطاف پذیر خورشیدی با در نظر گرفتن 
محدودیت در ضخامت حداقل ۱0 درصد بیشــتر از صفحات موجود 
است. این صفحات از نظر وزن 6۵ درصد سبک تر از بهترین نمونه های 
موجود در بازار هستند. مهم ترین ویژگی پنل های جدید خورشیدی، 
عدم استفاده از شیشه در فرایند ســاخت آنهاست؛ به همین منظور 
عالوه بر افزایش انعطاف پذیری، احتمال شکستگی در این صفحات 

نیز برطرف شده است.

رقابت میان کمپانی های مایکروســافت و اپل، از گذشــته های دور 
تاکنون مطرح بوده و به نظر می رســد که این رقابت بــا اقدام اخیر 
مایکروسافت مبنی بر ترغیب کاربران به عدم استفاده از لپ تاپ های 
اپل، وارد مرحله تازه ای شده باشد. ردموندی ها اخیرا طرحی را آغاز 
کرده اند که بر اســاس آن، کاربرانی که مک بوک پرو و یا مک بوک ایر 
قدیمی خود را به این شــرکت تحویل دهند، اعتبــاری برای خرید 
یکی از دستگاه های مایکروســافت به آنها تعلق خواهد گرفت. حال 
با توجه به اینکه مایکروســافت اخیرا نســخه جدیدی از ســرفیس 
بوک خود را معرفی کرد، جای تعجب ندارد کــه کاربران بخواهند با 
اســتفاده از این اعتبار، دســتگاه های قدیمی خود را با این لپ تاپ 
جدید و البته قدرتمند تعویض کنند. بســته به مدل و وضعیت مک 
بوک کاربران، مایکروســافت، اعتباری تا مبلغ 6۵0 دالر به آنها اعطا 
خواهد کرد تا از آن برای خرید یکی از دســتگاه های ســرفیس پرو 
4 یا سرفیس بوک اســتفاده کنند. به نظر می رسد که مایکروسافت، 
تنوع مدل های مک بوک ایر و مک بوک پرو را قبول کرده و از این رو، 
از کاربران خواسته است تا نسخه های قدیمی لپ تاپ های خود را با 
مدل های جدید و با قیمتی کمتر از آنچه در بازار به فروش می رسد، 

تعویض کنند. 
اگرچه شــاید بتوانید نســخه های قدیمی مک بوک های اپل را در 
بازار، با قیمتی بیش از آن چیزی بفروشــید که مایکروسافت به شما 
می پردازد، اما به نظر می رسد که پیشنهاد مایکروسافت بی دردسرتر 
بوده و مــی تواند معاوضه ای عادالنه باشــد. همچنیــن، اپل نیز در 
کنفرانس شب گذشته خود از مدل های جدیدی از مک بوک پروهای 
مجهز به Touch Bar و Touch ID پرده برداشت و اینچنین به نظر 
می رسد که در تعطیالت سال نوی میالدی، شاهد رقابت جدی میان 
لپ تاپ های این دو شرکت در بازار باشیم. ناگفته نماند که این طرح 

مایکروسافت، شامل آیپدها و آیفون های قدیمی نیز می شود.

تلسکوپ اپتیکی ایران، اواخر 
آذرماه افتتاح می شود

 همکاری دو پژوهشگاه در تحقیق
و توسعه فناوری » اینترنت اشیا«

ساخت سلول خورشیدی، با قابلیت 
نصب روی همه سطوح

مایکروسافت: 

لپ تاپ های قدیمی اپل را تحویل 
دهید، سرفیس بوک ببرید

اخبارفناوری

معرفی نرم افزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید. اپلیکیشــین های آموزش زبــان معموال بــا دو روش کار 
می کنند: روشــی که مکالمــه را محور آمــوزش خود قرار 
می دهد و روشــی که مهارت های زبان را پلــه به پله و طی 
درس هایی جداگانه به شما می آموزد. busuu که امروز با 

آن آشنا می شوید، از دسته دوم است.
busuu صحبت کردن به یازده زبان زنده دنیا را از ســطح 
مبتدی تا نیمه پیشــرفته به شــما آموزش مــی دهد. این 
زبان ها فعال شامل انگلیسی، فرانســوی، آلمانی، اسپانیایی، 
ایتالیایی، پرتغالــی، ترکیه ای، لهســتانی، چینی، ژاپنی و 
عربی می شــوند و انتظار می رود در آینده شاهد پشتیبانی 

زبان های بیشتری در آن باشید.
در busuu روند آموزشــی برای تمام زبان ها یکسان است؛ 
خواه انگلیسی را برگزیده باشید و خواه چینی را. انگلیسی را 
که پر طرفدارتر اســت مثال می زنیم: busuu هر زبان را از 
طریق درس های جداگانه به شــما می آموزد، هر درس هم 

شامل کلماتی می شــود که در زندگی روزمره کاربرد دارند؛ 
مثال درس اول زبان انگلیسی )در ســطح مبتدی( آموزش 
 busuu .روش های مختلف برای سالم و احوال پرسی است
با نمایش عکــس و پر کردن جاهای خالــی و آموزش نکات 
گرامری، تالش می کند که اول مفهــوم هر کلمه یا جمله را 
در ذهنتان جا بیندازد، ســپس کم کم شما را با تلفظ صوتی 
واژه ها آشنا کند. در انتهای هر درس نیز آزمونی کوچک از 

شما می گیرد.
busuu برای اســتفاده، دائما به اینترنت وابسته است؛ هر 
چند که با پرداخت حق اشتراک ماهیانه می توانید درس ها 
را دانلــود و بعــدا در حالت آفالیــن مطالعه کنیــد. ضمنا 
برای دسترســی به تمام درس های هر زبــان )از مبتدی تا 
پیشــرفته( هم نیاز است که به ســازندگان اپلیکیشن حق 

اشتراک بپردازید.
در انتها بد نیســت به ایــن موضوع هم اشــاره کنیم که نام 
busuu از زبانی محلی در کشــور کامرون وام گرفته شده 
که ظاهرا فقط هشــت نفر در دنیا به آن مســلط هســتند. 
 iOS را می توانید در پلتفرم های busuu اپلیکیشن خوب

و اندروید تجربه کنید.
برای دریافت این اپ، به goo.gl/5bK3JR مراجعه کنید.
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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.

معرفی اپلیکیشن busuu؛ 

راهی آسان برای یادگیری 
زبان های جدید

رابطه باور نکردنی هوش 
کودکان با تعداد کتاب در خانه 

خبر علمی

اهمیت خواندن کتاب برکســی پوشیده نیســت، خواندن 
کتاب و داشتن کتابخانه ای غنی از آثار مطرح جهانی، نه تنها 
شخصیت شما را شکل می دهد بلکه بر آینده طالیی کودک 
شما نیز اثر می گذارد. محققان دانشگاه نوادا طی همکاری با 
دانشمندان دانشــگاه UCLA ایاالت متحده و دانشگاه ملی 
استرالیا، در جدیدترین تحقیقات خود دریافتند کودکانی که 
در خانه ای با ۵00 جلد کتاب زندگی می کنند، در سال های 
آینــده در درس و کار موفق تر بوده و به مــدارج علمی باال و 

سطح حقوق و درآمد سالیانه ممتازی دست پیدا می کنند.
کارشناســان اعتقاد دارند رابطه مســتقیمی بین ســطح 
تحصیالت والدین و موفقیت کاری و درســی کودکان وجود 
دارد. این نتایج حاصل یک پژوهش ۲0 ساله روی خانواده ها 
با سطح تحصیالت متفاوت اســت و عالقه به مطالعه کتاب 
بین والدین و نگهداری کتاب توسط آنها، بر میزان موفقیت 

کودکان موثر است.
کودکانــی که والدیــن آنها از ســطح تحصیــالت باالتری 
برخوردار بوده و به کتابخوانــی عالقه مندند، از همان دوران 
کودکی به خواندن کتاب مشــتاق شــده و عالوه بر بهبود 
یادگیری و توانایی خواندن و نوشــتن، دامنه لغات بیشتری 
برای بیان صحبت هــای خود پیدا می کننــد و در آینده به 
راحتی می توانند در اجتماع به بحــث و تبادل نظر بپردازند.

کارشناســان به خانواده هایی که با وجود سطح تحصیالت 
باال، به دالیل مختلف از خواندن کتاب رویگردان هســتند، 
چنین  توصیه می کنند که عادت بــه کتابخوانی را در خود 
و فرزندانشــان به وجود آورند و دوست کتاب باشند. با وجود 
انواع دستگاه های الکترونیکی که اکنون دردنیا وجود دارد، 
کارشناســان توصیه می کنند والدین از کتاب های کاغذی 
برای آمــوزش و یادگیری لغات جدید به کودکان اســتفاده 
کنند؛ زیرا تحقیقات ثابت کرده اســت خواندن کلمات روی 
کاغذ، به نسبت خواندن با وسایلی چون تبلت یا گوشی تلفن 

همراه هوشمند، اثر بیشتری بر ذهن دارد.
به گزارش تــراز، ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی در کنار ســامانه ۱9۵، نرم افــزاری را راه اندازی 
کرده که به واســطه آن، کاربران قادر به محاســبه کف و 
سقف ســرویس ADSL و WiFi خود شــده و در صورت 

مشاهده هرگونه مغایرت، اقدام به شکایت کنند.
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخیرا اقدام 
به راه اندازی یک نرم افزار به اسم محاسبه تعرفه سرویس 
اینترنت پرسرعت )ADSL( کرده اســت که با ایجاد آن، 
 WiFi و ADSL کاربران می توانند کف و ســقف سرویس

مورد نظر خود را محاسبه کنند.
این نرم افــزار در دو نســخه وینــدوزی )بــرای ویندوز 
7 و باالتــر و در نســخه های پائین تــر وینــدوز با نصب 
نرم افــزار .net( و اندرویــدی تهیــه شــده و کاربــران 

می تواننــد بــا مراجعه بــه پایــگاه اینترنتی ســازمان 
 تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــه آدرس

www.cra.ir آن را دانلود و نصب کنند.
به گفته حسین فالح جوشــقانی، معاون نظارت و اعمال 
مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این 
نرم افزار برای تســهیل و شفاف ســازی نظارت مشترکان 
بر تعرفــه ارائه خدمــات اینترنــت پرســرعت از طریق 
فناوری هــای ADSL و WiFi و کســب اطالعات الزم از 
تعرفه سرویســی که قصد خرید آن را دارند، طراحی شده 

است.
 WiFi و ADSL تعرفه ارائــه خدمات اینترنت پرســرعت
در مصوبه ۲۳7 کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات که 
در تاریخ ۲۲خرداد ســال جاری به تصویب رسید، تعیین 

شده اســت و با اســتفاده از این نرم افزار تعرفه، کاربران 
درصورت مشــاهده هرگونه مغایرت در نرخ ارائه خدمات 
توســط دارنــدگان پروانــه ADSL و WiFi می تواننــد 
با مراجعه به ســامانه پاســخگویی به شــکایات وزارت 
 www.۱۹۵.ir  ارتباطات و فناوری اطالعــات به آدرس
 و یا تماس تلفنی با شماره ۱9۵، شــکایت خود را ثبت و 

پیگیری کنند.
سامانه ۱9۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
راهی برای ثبت شــکایات مربوط به نارضایتی از خدمات 
اینترنتی است و با اســتفاده از این ســامانه، مردم در هر 
جای ایران می توانند درخواســت  خــود از اپراتورها را از 
لحاظ کیفیت یا عدم دسترســی و غیره وارد سامانه کرده 

و از خدماتی که مورد رضایتشان نیست، شکایت کنند.
این ســامانه پاســخگویی، به دســتور وزیر ارتباطات و 
فنــاوری اطالعــات راه  اندازی شــده و کلیه مشــترکان 
www.۱۹۵. بــا مراجعــه بــه ســایت می  تواننــد 

ir  یــا تمــاس بــا تلفــن گویــای ۱9۵ یــا شــماره 
 پیامــک 600۱9۵ و یــا آدرس پســت الکترونیــک

 ict.gov.ir@۱۹۵ شــکایات، انتقادات و پیشــنهادات 
خود را درخصوص خدمات ارائه شده  زیرمجموعه های این 
وزارتخانه )سازمان  ها و شــرکت  های ذی ربط( که دارای 

مشترک و کاربر نهایی هستند، ثبت کنند.
مراحل و فرآیند ثبت و پیگیری درخواســت در ســامانه 

۱9۵ به این ترتیب است:
ثبت درخواست در سایت و ارســال کد رهگیری به تلفن 

همراه ثبت کننده درخواست؛
 ارجاع درخواســت، بر اســاس اطالعات اولیــه به مبدأ 
رسیدگی کننده شامل زیر مجموعه های وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات )مانند اپراتورها، شرکت های اینترنتی، 

دفاترپستی و...(؛
واحــد بــه  رســیدگی  بــرای  درخواســت   ارجــاع 

تخصصی/ بازرسی ســازمان مربوطه در صورت عدم ارائه 
پاسخ نهایی بعد از گذشت ۱4 روز در سامانه یا درخواست 

تجدید نظر حداکثر ظرف مدت ۳روز پس از پاسخ نهایی؛
ارجاع درخواست به باالترین مقام ســازمان تابعه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعــات در صورت ثبت تجدید نظر 

دوم یا عدم ارائه پاسخ نهایی پس از مدت مقرر؛
رســیدگی نهایی و صدور رای توسط کمیته حل اختالف 

در صورت درخواست تجدید نظر دوم.
سامانه ۱9۵ در یک سال گذشــته زمان پاسخ گویی خود 
به شکایات را کاهش داده اســت و به گفته حسن مهدوی 
مدیرکل دفتر بازرســی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به 
شــکایات ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
درحال حاضر با فرآیندهای انجام شده، با میانگین حدود 
۲0هزار شــکایت در سال، زمان پاســخگویی به کمتر از 
۱0روز رســیده اســت؛ بنابراین در صورت ثبت شکایت 
کاربران در سامانه به گفته این ســازمان موظف است در 

کمتر از ۱0 روز به بررسی شکایات ثبت شده بپردازد.

اگر از خدمات شرکت های ارائه دهنده اینترنت راضی نیستید و یا شک و شبهه ای در میزان حجم مصرفی خود 
دارید، می توانید از طریق نرم افزار محاسبه تعرفه ســرویس اینترنت پرسرعت )ADSL(، به مصرف اینترنت 

خود نظارت داشته باشید و در صورت لزوم شکایت کنید. 

نبض تعرفه اینترنت خود را در دست بگیرید

با استفاده از این 
نرم افزار تعرفه، 

کاربران درصورت 
مشاهده هرگونه 

مغایرت در نرخ 
ارائه خدمات 

توسط دارندگان 
پروانه ADSL و 

WiFi، می توانند با 
مراجعه به سامانه 

پاسخگویی به 
شکایات وزارت 

ارتباطات و فناوری 
اطالعات به آدرس  

www.۱۹۵.ir و 
یا تماس تلفنی 
با شماره 195، 

شکایت خود را ثبت 
و پیگیری کنند

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
شهر ما تشنه تئاتر است

موسیقی

با مسئوالن

سینما

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهان از افزایش 
۱۲درصدی شــرکت کنندگان در مســابقات قرآن و عترت خبر 
داد و گفت: تاکنون در کل اســتان اصفهان ۸ هزار و ۷۰۳ نفر در 
مسابقات قرآن و عترت ثبت نام کرده اند و این استان رتبه نخست 

کشوری را دارد.
حجت االســام حبیب رضا ارزانی در اصفهان با اشاره به استقبال 
مردم اصفهان از شرکت در مسابقات قرآن و عترت اظهار داشت: 
ثبت نام از متقاضیان شــرکت کننده در آزمون سراسری قرآن و 
عترت، طی روزهای گذشــته در سطح اســتان اصفهان صورت 
گرفته و این آزمــون سراســری ۲۸ آبان در دانشــگاه اصفهان 

برگزار می شود.
وی با بیان اینکه آزمون قرآن و عترت شــامل ۲ بخش ویژه بوده 
است، افزود: آزمون قرآن و عترت شــامل کارمندان و موسسات 
قرآنی بوده که در بخش موسسات به صورت حضوری و در بخش 

کارمندان به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان تصریح کرد: در 
حوزه کارمندان دولت، 5 هــزار و ۳۰۰ نفر به صورت الکترونیکی 

اقدام کرده اند که تا ۸ آبان ماه مهلت ثبت نام دارند.
وی با بیان اینکه ثبت نام موسسات قرآنی از ۲۰ شهریورماه آغاز 
شده و تا ۲9 مهرماه ادامه داشت، خاطرنشان کرد: در کل استان 
اصفهان تا کنــون ۸ هزار و ۷۰۳ نفر در مســابقات قرآن وعترت 
ثبت نام کرده اند و این استان رتبه نخست کشوری را در ثبت نام 

شرکت کنندگان دارد که مایه افتخار است.
حجت االسام ارزانی با اشــاره به درصد آماری ثبت نام کنندگان 
این مســابقات افزود: ۸۷ درصد ثبت نام کنندگان این مسابقات 
بانوان اصفهانی به شــمار می روند و اســتقبال آنها از آن بسیار 
زیاد بوده اســت؛ زیرا در حال حاضر بانــوان اصفهانی با ۷هزار و 
54۸نفر شــرکت کننده، از تعداد بیشــتری نســبت به آقایان 

برخوردار هستند.
وی با اشــاره به آمار ثبت نام شرکت کنندگان مســابقات اظهار 
داشــت: در رشــته حفظ، 4 هزار و 5۱5 نفر، رشــته حفظ کل، 

۲4۳نفر و در رشته مفاهیم، 4 هزار و ۱99 نفر حضور دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی اســتان اصفهان با اشاره به 
افزایش ۱۲ درصدی شرکت کنندگان در مسابقات قرآن و عترت 
استان اصفهان افزود: مســابقات قرآن و عترت، امسال با افزایش 
هزار نفری همراه بــوده و در ســال های 9۳، 94 و 95 در حوزه 

ثبت نام و کسب نتایج، استان اصفهان رتبه نخست را کسب کرد.
حجت االسام ارزانی با بیان اینکه مردم استان اصفهان از دیرباز 
با قرآن انس و الفت داشــته اند، گفت: شــهر اصفهان با ۲ هزار و 
۸۲۳ نفر، کاشــان با هزار و 4۲9 نفر و آران و بیدگل با ۷99 نفر 

بیشترین تعداد ثبت نام را در این مسابقات داشته اند.

حامد برادران، تنظیــم کننده و رهبر ارکســتر محمدرضــا گلزار، از 
برگزاری کنسرت های این خواننده خبر داد.

ایــن هنرمند در یــک برنامــه تلویزیونــی حاضر شــد و درخصوص 
عقب افتادن کنســرت های محمدرضا گلزار چنین بیان کــرد: کار ما 
خیلــی پیچیده تر، بزرگ تــر و ریزبینانه تر از آن داســتانی بود که فکر 
می کردیم و در نتیجه هماهنگی های آن نیز خیلی پیچیده و زمان بر شد 
و چون این یک اتفاق بسیار بزرگ اســت، به سادگی نمی توان انجامش 

داد و ما متاسفانه نتوانستیم در آن زمان کنسرت را برگزار کنیم.
حامد برادران افــزود: ما در ادامه صبر کردیم تا بــا کیفیت بهتر در یک 
زمان مناسب تر، به امید خدا پس از ماه صفر ابتدا آلبوم را منتشر و پس 

از آن تور کنسرت ها را در سراسر کشور آغاز کنیم.
گفتنی اســت محمدرضا گلزار، پیش از این با همکاری حامد برادران، 
قطعاتی را منتشر کرده که مورد اســتقبال مخاطبان موسیقی نیز قرار 

گرفته است.

مدیرکل ارشاد اصفهان مطرح کرد:

 ثبت نام بیش از ۸ هزار اصفهانی
در مسابقات قرآن و عترت استان

تور کنسرت های محمدرضا گلزار 
در راه است

ویژه

مهدی جمالی نژاد گفت: شهر ما تشــنه  تئاتر است 
و هنرمندان ما  بنام و در حوزه تئاتر همیشــه زبانزد 
بوده اند و اصفهان بیشتر به خاطر همین هنرمندان، 
معــروف به نصف جهان اســت؛ اما باید ســالن های 

شایسته این تئاتر در شهر آماده شود.
زنگ تئاتر نمایش »بچه های خاکســتری« با حضور 
مهــدی جمالی نژاد شــهردار اصفهــان و جمعی از 
پیشکسوتان عرصه هنر نمایش شامگاه هفتم آبان ماه 

در سالن تاالر هنر به صدا در آمد.
مهــدی جمالی نژاد در گفــت و گو با ایســنا، اظهار 
کرد: این نمایش از این جهت ارزشمند بود که نشان 
می داد زیر پوست شــهر چه می گذرد و آسیب های 
اجتماعی را که متاسفانه در کان شهرها کم نیست، 
بیان می کند. الزم اســت خیرین و مدیران شهری و 
همشــهریان خوبمان تدابیری بــرای آن پیش بینی 
کنند که هم این آسیب های اجتماعی به نوعی کمتر 
شود و هم در شهری مثل اصفهان که نماد یک شهر 

اسامی است، ما شاهد آن نباشیم.
شــهردار اصفهان ادامه داد: فکر می کنم این یک اثر 
ارزشــمند و هنری بود که این گروه هنری جوان در 
بهترین قالــب توانســته بودند روی صحنــه آورده 
 و خیلــی هوشــمندانه و مدبرانه آن را بــه نمایش 

درآورند.
جمالی نژاد با اشــاره به تئاتــر در اصفهان گفت: من 
چندین بار این موضوع را مطرح کرده ام که شــهر ما 
تشنه  تئاتر است و هنرمندان ما بنام  و در حوزه تئاتر 
همیشــه زبانزد بوده اند و اصفهان بیشــتر به خاطر 
همین هنرمندان، معروف به نصف جهان اســت؛ اما 
باید سالن های شایســته این تئاترها آماده شود و  ما 

بتوانیم فضا را برای اجرای تئاتر آماده کنیم.
وی با اشــاره به موضوع نمایش و حمایت شهرداری 
از کودکان کار بیان کرد: در خصــوص کودکان کار، 
متولیان این کار وجود داشته و دستگاه های مختلف 
بر این کار نظارت دارد و شهرداری صرفا وظیفه دارد 
مواردی که احساســات جامعه را خدشه دار می کند، 
در شــهر جمــع آوری کند؛ امــا تدابیــر الزم برای 

نگهداری این کودکان لحاظ شده است.
جمالی نژاد افزود: عاوه بر این، شهرداری اخیرا برای 
خانم های بدسرپرست با همکاری بهزیستی مراکزی 
را پیش بینی کرده اســت؛ اما با توسعه جمعیت در 
کان شهرها بیشتر با این قبیل آسیب های اجتماعی 

روبه رو می شویم که تدابیر بیشتری می طلبد.

شهردار اصفهان:

شهر ما تشنه تئاتر است

در میان بازیگــران، به طیفــی از آنها برمــی خوریم که از 
سنین پایین وارد این حرفه شــده و پس از مورد توجه قرار 
 گرفتن بســیار، به یکباره یا به مرور به دســت فراموشــی

سپرده می شوند.
کــودکان و نوجوانان بازیگــر، همزمان با باال رفتن ســن و 
تغییــرات رخ داده در چهــره و فیزیکشــان، از دایــره دید 
مخاطبان سینما خارج شده و فیلمســازان هم دیگر عاقه 
چندانی به اســتفاده از آنها در آثارشان نشــان نمی دهند؛ 
موضوعی کــه تنها منحصــر به ســینمای ایــران نبوده و 
نمونه های فراوانی هم در ســینمای جهان دارد. این دسته 
از بازیگران برای مانــدن در این حرفــه، گاه به تحصیات 
آکادمیک روی آورده و کارشــان را ادامه می دهند که البته 
زیاد نیســتند. گــروه دیگری هم پشــت دوربیــن را برای 
ادامه کار برگزیده و در ســمت های مختلف مشغول به کار 
می شوند؛ اما دســته ســوم به صورت تمام عیار با بی رحمی 
سینما مواجه شــده و بازیگری را کنار گذاشته و در حرفه ای 
دیگر مشغول به کار شده اند. حال نگاهی گذرا به تعدادی از 

بازیگران این طیف سنی می اندازیم.
رامتین دانش؛ کــودک محبــوب دهه 1360 

سینمای ایران
دانش را می توان پرکارترین بازیگر کم ســن و سال سینمای 
نوپای ایران پس از انقاب به حســاب آورد کــه فیلم های 

شاخصی هم در کارنامه اش به چشم می خورد.
نکته جالب درباره او، محوری بــودن نقش هایش در آثاری 
همچون پدربزرگ ســاخته مجید قــاری زاده، خط پایان به 
کارگردانی محمدعلی طالبی و عبور از غبار ســاخته پوران 
درخشنده است. معصومیت کودکانه دانش را می توان برگ 
برنده او در مواجهه با مخاطبان به حســاب آورد که برایشان 

دلنشین جلوه می کرد. 
او نیز پس از پایان دوره نوجوانی از سینما فاصله گرفته و در 
دانشگاه در رشــته مکانیک تحصیل کرد. دانش در کودکی 
و نوجوانی به مــوازات بازیگــری، در زمینه موســیقی هم 
فعال بوده و در جوانی هم به تدریس آن در آموزشــگاه های 
موســیقی در کنار شــغل اصلی خود می پرداخت. رامتین 
دانش ســرانجام در حالی که تنها ۲۷ ســال داشت، در یک 
سانحه دلخراش رانندگی در اطراف شهرستان نور مازندران 

جان خود را از دست داد.

 بازیگران آهنگر
اصطاحی میان سینماگران از گذشــته رواج دارد و آن هم 
بچه سینماست و به کسی اطاق می شود که از سنین بسیار 
پایین به واســطه حضور والدینشــان در این حرفه، جلوی 
دوربین رفته اند. امیــد و کاوه آهنگر از شــاخص ترین این 
بازیگران خردسال هســتند که این اصطاح، برازنده آنها به 

نظر می رسد.
کودکان و نوجوانانی که در اوایل دهه 6۰ پای برنامه کودک 
تلویزیون می نشســتند، قطعا هنوز خاطــره ای ولو کمرنگ 
از مجموعه »علی کوچولو« دارند که نقــش اول آن را امید 
آهنگر چهار ســاله به عهده داشــت. وی پــس از موفقیت 
همه جانبه این برنامــه تلویزیونی، در مجموعه ها و فیلم های 
ســینمایی متعددی به ایفای نقش پرداخت که ازجمله آنها 
می توان به تحفه ها، بهترین بابای دنیــا، حریم مهرورزی و 

علی و غول جنگل اشاره کرد.
آهنگر هم پس از پشت سر گذاشتن نوجوانی، به مرور از این 
عرصه کنار رفته و پس از چند سال دوباره وارد این حرفه شد 
که از شــاخص ترین کارهایش هم می توان به سریال فصل 

زرد ساخته محمدرضا زهتابی اشاره کرد.

کاوه آهنگــر هم به مانند برادر بزرگ ترش از ســه ســالگی 
بازیگری را آغاز کرده و چهره شــیرینش در آن ایام، بسیار 

مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
از کارهای شاخص ســینمایی او می توان به بوتیک و بانوی 
من اشــاره کرد و در قاب کوچــک هم می تــوان از حضور 
موفقش در ســریال روزگار قریب و در نقش نوجوانی دکتر 

محمد قریب یاد کرد که بسیار هم موفق بوده است.
 مهدی باقربیگی؛ تصویری دقیق از نوجوانی موفق

او را می توان در زمره موفق ترین های این رشــته به حساب 
آورد که با حضور در رأس هرم بازیگران ســریال تماشــایی 

قصه های مجید، به موفقیتی عظیم دست پیدا کرد.
باقربیگی پــس از بازی در فیلم 
سینمایی نان و شــعر، ساخته 
کیومرث پوراحمد، از این عرصه 
خداحافظی کرده و به تحصیل 
پرداخت و سرانجام هم توانست 
صندلی هــای  از  یکــی  روی 
شورای شــهر اصفهان بنشیند. 
باقربیگی در سال های اخیر هم 
در چنــد کار تلویزیونی موفق 
حضور پیدا کرد که از مهم ترین 
آنها می تــوان به ســریال های 
زاینــده رود ســاخته حســن 
فتحی و پرانتز باز به کارگردانی 

کیومرث پوراحمد اشاره کرد.
 آیــدا تبیانیــان؛ از 

بازیگری تا کارگردانی
یکی دیگر از چهره های شاخص 
کودک ســینمای ایران که در 
دهه ۷۰ و در حالی که بســیار 

کوچک بود، کارش را در ســینما آغاز کــرد و در فیلم های 
زیادی جلــوی دوربین رفت کــه ازجمله آنهــا می توان به 
قارچ سمی، رنگ شب، شاهرگ، شــکات، عشق شیشه ای 
و... اشــاره کرد. او همچنین در تلویزیون هم حضور پررنگی 
داشــته و در ســریال های مختلفی همچون این یک دادگاه 
نیست، همسفر، دوران سرکشی و... به ایفای نقش پرداخت. 
تبیانیان هم به مانند بسیاری از همنسل های خود، با ورود به 
ســال های جوانی از بازیگری فاصله گرفته و پس از تحصیل 
در رشــته کارگردانی سینما، به ســمت فیلمنامه نویسی و 
کارگردانی رفت. از آخرین فعالیت های وی در این زمینه هم 

می توان به ساخت فیلم کوتاه اشاره کرد.

بازیگران کودک و نوجوان؛ 

واقعیتی تلخ که به مرور به دست فراموشی سپرده شد

کودکان و نوجوانان 
بازیگر، همزمان با باال 
رفتن سن و تغییرات 

رخ داده در چهره و 
فیزیکشان،از دایره دید 
مخاطبان سینما خارج 
شده و فیلمسازان هم 

دیگر عالقه چندانی 
به استفاده از آنها 
در آثارشان نشان 

نمی دهند

بازیگــران نقش مهمــی در شــکل گیری یک اثر 
سینمایی داشته و یکی از ارکان کلیدی آن به حساب 

می آیند که رابطه مستقیمی هم با گیشه دارند.

»محمد رسول ا...« به دلیل ســاخت زیبای فیلم و دوبله ماهرانه 
آن،  مخاطبان زیادی را به خود جذب کرد.

علیرضا باشــکندی، دوبلور و مدیــر دوباژ گفــت:  دوبله های 
ســال های دور با نام دوران طایی دوبله یاد می شــود؛ به دلیل 
اینکه در آن زمان نوع فیلــم، گفتارگونه بود و حس آن دوبله، در 
مخاطب تاثیر بیشتری داشت؛ اما نوع فیلم های امروزی، حالت 
تعقیب و گریز و اکشــن پیدا کرده اســت.  به همین دلیل دوبله 
تاثیر آنچنانی در بیننده نــدارد. ضمن اینکه دوبلورهای ما حتی 
بهتر از قبل فیلم را دوبله می کنند. وی ادامه داد: به نظر من فیلم 
سینمایی »محمد رسول ا...« سرآمد دوبله فارسی ما بوده است؛ 
فیلمی که به دلیل ســاخت زیبا و دوبلــه ماهرانه آن،  مخاطبان 

زیادی را به خود جذب کرد.
این پیشکسوت عرصه دوباژ در پاسخ به علت ماندگاری عرصه 
دوبله گفت: وجود صداهای اســتثنایی در دوبله و توانایی باالي 
گویندگان در انتقال حس بازیگر فیلم به شــنونده،  از مهم ترین 
دالیل ماندگاری دوبله در بین عرصه های دیگر اســت.  علیرضا 
باشــکندی تصریح کرد: به نظر من هر صدایی مناســب حرفه 
دوبله نیســت؛ بلکه صدا باید دارای شخصیت باشد؛ یعنی پشت 
هر صدایی، فرهنگی نهفته اســت که نمایانگر زبان، بیان و رفتار 
آن فرد است، هرچند که در این زمینه اســتثنا هم وجود دارد.  
این مدیر دوباژ درخصوص فعالیت جدید خود اظهار داشــت:  
در حال حاضر مشغول دوبله سریال »رویای فرمانروایی بزرگ«  
هســتم که با همکاری 4۰ گوینده،  4۰ قســمت آن دوبله شد و 
۳۰ قســمت دیگر آن با اضافه شــدن دوبلورهای دیگر در حال 

ادامه است. 
این دوبلور که پیش از این، ســریال »افســانه جومونگ« را نیز 
دوبله کرده است،  در پایان خاطرنشان کرد:  این سریال به نسبت 
فیلم های قبلی من،  سخت تر بوده و زمان بیشتری صرف آن شد 

و به طور کلي زمان دقیق اتمام دوبله آن مشخص نیست.

»محمد رسول ا...« سرآمد دوبله 
فارسی ما بوده است

گفتوگو

قابرسانه

کارگــردان نمایش »بچه های خاکســتری« گفــت: معضل 
بچه های کار، یک خرد جمعی را می طلبــد و امیدوارم اجرای 

نمایش بچه های خاکستری مقدمه جریان اجتماعی باشد.
به گزارش ایمنا، »امیــد نیاز« از جمله چهره هایی اســت که 
ســال های ســال دغدغه کار با کودکان و نوجوان و برای آنها 
را در ذهن داشــته و با در نظــر گرفتن شــرایط اجتماعی، به 
آسیب شناســی آنها با زبان و قالبی ملموس پرداخته اســت. 
»بچه های خاکستری« آخرین کار اوست که بایدها و نبایدهای 
زندگی بچه هــای کار را مورد تحلیل قرار داده اســت. به بهانه 

اجرای این نمایش، گفت وگویی با او انجام شده است.
ایده نمایش »بچه های خاکستری« از کجا به ذهن شما 

رسید؟
در جامعه بین کوچــه و خیابان ســوژه های بســیاری برای 
دراماتیزه شدن هستند تا رویکرد نمایشی پیدا کنند؛ مهم این 
است که ما ببینیم. البته خیلی وقت ها ما می بینیم اما مشاهده 

نمی کنیم.
دیدن با مشاهده کردن چه تفاوتی دارد؟

مشــاهده، دیدن با دقت است. این ســوژه از جایی به ذهن من 
رســید که دیدم بچه ها دم چهارراه دارند اسفند دود می کنند 
وگل می فروشند و این مسائل، جرقه ای برای تولید و تولد یک 

درام بود.
مسئوالن چه نقشــی را در ارتباط با کودکان کار ایفا 

می کنند؟
مسئوالن و ارگان ها برای ســاماندهی بچه های کار، همه قصه 
نیستند؛ خود مردم  نیز باید نسبت به آن آگاهی پیدا کنند؛ چرا 
که این قصه باید مردم نهاد بــوده و نگاه به بچه ها نیز بایدتغییر 
کند. از طرفی خود این بچه ها هم باید راه دیگری را پیدا کنند؛ 
چون در جامعه بچه هایی را داریم که مثل بچه های این نمایش 
برای دیگران کار می کنند و این خود آنها هســتند که باید به 

آگاهی برسند؛ مثل بچه های این نمایش.
و مدیریت شهری در کجای این مسیر قرار دارد؟

البته مدیریت شهری می تواند بستر ســاز باشد اما تا چه حد؟ 
چون بودجه ها محدود اســت و باید به مردم دانایی، اطاعات و 

راهکار داده شود تا قشر ضعیف اجتماع سامان پیدا کنند.
این نمایش برای کودکان است یا درباره کودکان؟

در این نمایش تک تک بازیگــران نوجوان بــه خوبی با نقش 
ارتباط برقرار کردند. این نمایشنامه جزو متن های برتر ۱۰ سال 
اخیر بوده که توسط انتشــارات نمایش تهران به چاپ رسیده و 
جایزه گرفته است، در جشنواره فجر ۲بار اجرا شده و در برلین 
هم به نمایش در آمده اســت. می توان گفت این نمایش برای 

بچه های ۸ سال به باالست و درباره کودکان است نه برای آنها.
از مسئوالن چه توقعی دارید؟

حضور شــهردار اصفهان، خود نوعی حمایــت از این گونه آثار 
است؛ اما باید بدانیم یک دست صدا ندارد بلکه باید خرد جمعی 

ایجاد شود و شهرداری تنها یکی از نهاد های متولی است.
این نمایش چه گام هایی برای بهبود شرایط کودکان کار 

برداشته است؟
بخشی از عواید این کار به کودکان کار اختصاص داده می شود 
و در این رابطه با انجمن ها و موسسه های خیریه، ازجمله مهر 
دوستی، سرمد و نواب صفوی نیز صحبت شــده و درصدی از 
فروش بلیت این نمایش، برای خرید پوشــاک زمســتانی این 
کودکان صرف می شود. شبی ۳۰ تا 5۰ نفر از اقشار آسیب پذیر 

جامعه میهمان این نمایش خواهند بود.
از این نمایش به دنبال چه هدفی بوده اید؟

مهم برای من این اســت که این فکر جریان پیــدا کند و ذهن 
بچه ها بخصوص بچه های بد سرپرســت، آبستن این فکر شود 
که ما هم می توانیم و از این تفکر که چون پــدر یا مادر ندارند 
و نمی توانند موفق شوند، فارغ شــده و راهی به سوی پیشرفت 

برای خود پیدا کنند.
کار کردن با کودک و نوجوان چه حال و هوایی دارد؟

کار کردن با کودک و نوجوان خیلی ســخت است و باید عاشق 
باشــی تا بتوانی کار کنی، در این شــهر همه می دانند عاشقی 

یعنی چه؟ عاشقی کردن سخت است.

مهم ترین شــاخصه ای که گروه هنری شما را معرفی 
می کند، چیست؟

ما یک خانواده ایم و از تمامی گروه خواســته ام که این اندیشه 
را در مدرسه نیز گســترش دهید. تمرین های این نمایش تنها 
در پاتو اتفاق نمی افتاد؛ برخی از مواقع بچه ها را ســرچهارراه 
برده ام و هنگام آدامس فروشــی از آنها فیلم گرفته ام. بازیگران 
این نمایــش درد را درک کرده و از نزدیک بــا بچه های کار در 

ارتباط بوده اند.
نقطه طالیی »بچه های خاکستری« کجاست؟

برخی مواقع بچه های کار را ســر تمرینات نمایــش آورده ام و 
از واکنش های آنها فیلم گرفته ام و دیــده ام کجا می خندد و 
کجا به گریه می افتد. این مواقع، نقاط طایی نمایش اســت و 
برای رسیدن به این شرایط، تحقیق میدانی کرده و آزمایشگاه 

تشکیل دادیم.

کارگردان نمایش »بچه های خاکستری«:

امیدوارم »بچه های خاکستری« مقدمه یک جریان اجتماعی باشد

بازیگر فیلم »قاتــل اهلی« می گوید: هنوز چند ســکانس از »قاتل 
اهلی«باقی مانده است که باید فیلمبرداری شود.

پوالد کیمیایی بازیگر ســینما، درخصــوص آخرین وضعیت »قاتل 
اهلی« گفت: هم من و هم پــدرم معتقدیم این فیلم تمام نشــده و 
هنوز بخشی از فیلمبرداری آن باقی مانده است که باید تهیه کننده 
به این وضعیت سر و سامان بدهد و فیلمبرداری باقیمانده را به پایان 
برســاند. وی افزود: بخشــی از فیلمبرداری امیر جدیدی، تعدادی 
عبوری مهم، فینال فیلم که مربوط به بازی من و جدیدی اســت و 
سکانس های مربوط به بازی من و پگاه آهنگرانی و رابطه عاشقانه  ما 

در فیلم، باقی مانده است.
کیمیایی درباره حضور فیلمش در جشــنواره فیلم فجر خاطرنشان 

کرد: این فیلم برای جشنواره فیلم فجر سال آینده آماده می شود.

مهدی رحمانی، تهیه کننده فیلم افشین هاشــمی، به آخرین وضعیت اکران 
این فیلم اشاره کرد.

مهدی رحمانی تهیه کننده فیلم سینمایی »گذر موقت« به کارگردانی افشین 
هاشــمی، در خصوص آخرین وضعیت این اثر جهت اکران، گفت: هنوز زمان 

قطعی اکران این فیلم مشخص نیست؛  اما به زودی مشخص خواهد شد. 
وی درباره احتمال حضور »گذر موقت«در جشنواره فیلم فجر اظهار داشت: 
در این خصوص هم چیزی مشخص نیست و ترجیح می دهیم ارائه خبرهای 

دقیق تر را به زمان دیگری موکول کنیم.
گفتنی است این فیلم قصه دو پیرمرد را در یک شب روایت می کند که تصمیم 

به ایجاد یک تفریح می گیرند و سفری شبانه را در شهر آغاز می کنند. 
عاوه بر کارگردانی،  نویســندگی و آهنگســازی این اثر نیز بر عهده افشین 

هاشمی است.

فیلمبرداری »قاتل اهلی« 
هنوز تمام نشده است

زمان قطعی اکران »گذر 
موقت« مشخص نیست
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مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
8 شــماره آگهــی: 139503902137000005 شــماره پرونــده:  /175
6504002137000001 به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مســکونی قدیمی پالک 35/649 که به موجب سند قطعی 
5827-36/10/29 مع الواسطه به آقای محمد علی صالح فرزند حسن منتقل شده 
است و آگهی های نوبتی آن چاپ و مدت واخواهی سپری شده لکن تعیین حدود 
نشده و ســند مالکیت نیز صادر نگردیده اســت که طبق نظر کارشناس رسمی 
ششدانگ پالک به مبلغ 738/000/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق در قسمت 
شمالی دارای حدود 180 متر مربع اعیانی شامل 4 اتاق با دیوارهای گچی، درب 
های فلزی، ســقف چوبی و کف آجری و در ضلع شمال شــرقی دو باب اتاق به 
صورت آجری قدیمی و درب فلزی در ضلع شرق گذر موجود که بعضًا به صورت 
مغازه استفاده می شود و در قسمت جنوب شرقی 30 متر مربع اعیانی شامل یک 
اتاق و سرویس بهداشتی و با مصالح آجری، درب و پنجره فلزی و سقف آجر و 
آهن و دیوارها گچی می باشد. مساحت کل عرصه پالک 520 متر مربع که با توجه 
به طرح هادی روستایی پالک دارای عقب نشینی است. دارای انشعابات برق و گاز 
است. پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1395/08/25 در اداره ثبت 
اسناد و امال ک میمه، واحد اجرا، واقع در میمه خیابان طالقانی از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و 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 است و 
نیز در صورت  وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد 
ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1395/08/09 

م الف:23397 اداره اجرای اسناد رسمی میمه)359 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

8/145  آقــای محمد حســین قاســمپور انارکی به  شناســنامه شــماره 35  به 
شرح دادخواســت به کالســه 136/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رجبعلی قاســمپور انارکی به 
شــماره شناســنامه 52 در تاریخ 1395/7/20 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: محمد 
حسین قاسمپور انارکی)پسر( 2- محمد علی قاســمپور  انارکی) پسر( 3- مریم 
قاسمپور انارکی)دختر( 4- منصوره خدائی انارکی) همسر( 5- شهربانو فرخی 
انارکی)مادر(.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و 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: 229 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

نایین) 136 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/148 شماره صادره: 1395/43/288681 نظر به اینکه خانم فرخنده محمودی 
خوش چهره با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 6689 مورخ 95/07/27 
دفترخانه 281 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت هشت و یک چهارم حبه 
مشاع از چهل و پنج حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک شماره: 12/1170  
واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که در ذیل ثبــت 204279 صفحه 434 دفتر جلد 
787 امالک تحت شماره چاپی 487442 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
انتقال شماره 89135 مورخ 1390/06/23 دفترخانه 8 اصفهان  به نامبرده  انتقال 
یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سرقت مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت لذا دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه 
اعتبار ساقط  و مقتضی است چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه 
معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال 
مقررات به این اداره ارســال نمائید. انجام هر نوع معامله با ســند مالکیت المثنی 
موکول به استعالم از این اداره می باشد. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 23261 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 288 کلمه، 3 کادر(  

فقدان سند مالکیت
8/149 شماره صادره: 1395/43/288719 نظر به اینکه خانم فرخنده محمودی 
خوش چهره با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 6689 مورخ 95/07/27 

دفترخانه 281 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت هشت و یک چهارم حبه 
مشاع از چهل و پنج حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک شماره: 12/1170  
واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که در ذیل ثبــت 204281 صفحه 437 دفتر جلد 
787 امالک تحت شماره چاپی 487443 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
انتقال شماره 89135 مورخ 1390/06/23 دفترخانه 8 اصفهان  به نامبرده  انتقال 
یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سرقت مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت لذا دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه 
اعتبار ساقط  و مقتضی است چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه 
معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال 
مقررات به این اداره ارســال نمائید. انجام هر نوع معامله با ســند مالکیت المثنی 
موکول به استعالم از این اداره می باشد. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 23262 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 288 کلمه، 3 کادر(  

فقدان سند مالکیت
8/150 شماره صادره: 1395/43/288900 نظر به اینکه خانم فرخنده محمودی 
خوش چهره با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 6689 مورخ 95/07/27 
دفترخانه 281 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت هشت و یک چهارم حبه 
مشاع از چهل و پنج حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک شماره: 12/1170  
واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که در ذیل ثبــت 204283 صفحه 440 دفتر جلد 
787 امالک تحت شماره چاپی 487444 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
انتقال شماره 89135 مورخ 1390/06/23 دفترخانه 8 اصفهان  به نامبرده  انتقال 
یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سرقت مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت لذا دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه 
اعتبار ساقط  و مقتضی است چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه 
معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال 
مقررات به این اداره ارســال نمائید. انجام هر نوع معامله با ســند مالکیت المثنی 
موکول به استعالم از این اداره می باشد. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 23260 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 288 کلمه، 3 کادر(  

فقدان سند مالکیت
8/151 شماره صادره: 1395/43/288911 نظر به اینکه خانم فرخنده محمودی 
خوش چهره با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 6689 مورخ 95/07/27 
دفترخانه 281 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت دوازده  حبه مشاع از چهل 
و پنج حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک شــماره: 12/1170  واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبــت 93035 صفحه 208 دفتر جلد 523 امالک 
تحت شماره چاپی 500208 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 
89135 مورخ 1390/06/23 دفترخانه 8 اصفهان  به نامبرده  انتقال یافته و اظهار 
داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سرقت مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط  
و مقتضی است چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به آن 
دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این 
اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم 
از این اداره می باشد. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 23259 اداره ثبت 

اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 285 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/152 شماره صادره: 1395/43/288903 نظر به اینکه خانم فرخنده محمودی 

خوش چهره با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 6689 مورخ 95/07/27 
دفترخانه 281 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت هشت و یک چهارم حبه 
مشاع از چهل و پنج حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک شماره: 12/1170  
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 39458 صفحه 319 دفتر جلد 355 
امالک تحت شماره چاپی 487445 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 
شماره 89135 مورخ 1390/06/23 دفترخانه 8 اصفهان  به نامبرده  انتقال یافته و 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سرقت مفقود گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار 
ساقط  و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه معامله به 
آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات 
به این اداره ارســال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به 
استعالم از این اداره می باشد. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

23258 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 288 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/153 شماره صادره: 1395/43/288905 نظر به اینکه خانم فرخنده محمودی 
خوش چهره با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 6689 مورخ 95/07/27 
دفترخانه 281 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت بیست و هفت حبه مشاع 
از چهل و پنج حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثناء بهاء ثمنیه آن پالک 
شماره: 12/1170  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 39725 صفحه 
406 دفتر جلد 356 امالک تحت شماره چاپی 805012 صادر و تسلیم گردیده و 
به موجب سند انتقال شماره 89135 مورخ 1390/06/23 دفترخانه 8 اصفهان  به 
نامبرده  انتقال یافته و اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر سرقت مفقود 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه سند مالکیت 
مذکور از درجه اعتبار ساقط  و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت 
انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردیــد از انجام معامله خودداری و 
آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارســال نمائید. انجام هــر نوع معامله با 
سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد. لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 23257 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان 

) 291 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

خانم فرخ آقاصی فرزند محمدآقا  به استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و 
امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي است که سند مالکیت تمامت ششدانگ 
یکدرب باغ موستان 4 قفیزی باال دهنو   شماره 2791 فرعی از 11 اصلی  واقع در 
وزوان جزءبخش ثبتی میمه که در صفحــات 391 و 589 دفاتر 30 و 90 ذیل ثبت 
5009  به نام بانوان شهربانو باصفا و بیگم احقاقی  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و بموجب سند قطعی شماره 15863-45/08/30 دفترخانه 14 میمه متقاضی فوق 
خریداری نموده  و سابقه تامین و بازداشت ودر قید رهن و وثیقه نیز نمیباشد به 
علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثني 
نموده است طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي 
مي شود که هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت 
به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: یکشنبه 

95/8/9  مهدی ذکاوتمند  رئیس ثبت میمه ) 219 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/141 شماره صادره: 1395/43/288268 نظر به اینکه سند مالکیت نه دهم سهم 
مشاع از 34 سهم ششدانگ پالک ثبتی شــماره 317 فرعی از 15 اصلی واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان ذیل ثبت 64292 در صفحــه 501 دفتر امالک به نام خانم 
مرضیه کالنتری گورتانی تحت شماره چاپی مسلسل 913050 ب 93 ثبت و صادر 

و تسلیم گردیده است. نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 3893 
مورخ 95/6/24 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل 
شــماره 17993 مورخ 95/6/18 به گواهی دفترخانه 337 اصفهان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد

 شــد. م الف: 23085 اداره ثبت اسناد و امالک غرب اســتان اصفهان) 235 کلمه، 
3 کادر(   

تحدید حدود اختصاصی
8/142 شماره صادره : 1395/43/288940 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 31/9572 مجزی شده از پالک 31 اصلی در اجرای موضوع قانون 
تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
هاجر ابراهیمی بابوکانی فرزند اصغر در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/09/02 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: یک 
 شنبه 1395/08/09 م الف: 23200 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

) 155 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

8/35 شــماره صادره : 1395/43/288811 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 25/3309 مجزی شــده از پالک 25/201 در اجرای موضوع قانون 
تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
رضا سوفســطایی فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
95/09/01 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
یک شــنبه 1395/08/09 م الف: 23205 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان) 153 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

8/34 شــماره صادره : 1395/43/288743 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 25/326 مجزی شــده از 610/1 فرعی از اصلی مذکور  در اجرای 
موضوع قانون تعییــن تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی به نام رحیم عابدی فرزند اســداله در جریان ثبت اســت و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 95/09/01 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: یک شــنبه 1395/08/09 م الف: 23202 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان) 156 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

8/179 شماره صادره : 1395/43/288995 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکبابخانه پالک شماره 31/9561 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام آقای مهدی رحیمی لنجی، ش.ش 3821 فرزند بهرام در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 95/9/6 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/08/09 م الف: 23884 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان) 145 کلمه، 2 کادر(  

اخبار کوتاهيادداشت

 نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیاری و امــام جمعه 
شهرکرد، در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصالی 
بزرگ امام خمینی)ره( این شهر، با اشاره به اینکه دشمن به دنبال 
کمرنگ شدن ارزش های اسالمی و انقالبی در جامعه است، اظهار 
داشت: دشــمن به دنبال تغییر فرهنگ در جامعه اسالمی ایران و 

ترویج فرهنگ های غربی در کشور است.
حجت االســالم محمد علی نکونام عنوان کرد: یکی از مهم ترین 
ویژگی های افراد جامعه، روحیه استکبارستیزی است که دشمن 
با توطئه ها و فریــب کاری های مختلف به دنبــال گرفتن آن از 

مردم جامعه است.
 نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد 
بیان کرد: دشــمنی آمریکا با انقالب اسالمی ایران همچنان ادامه 
دارد و برنامه نفوذ به انقالب اســالمی، از مهم ترین اهداف اوست. 
وی با اشــاره به روز ۱۳ آبان، بیــان کرد: حضــور در راهپیمایی 
۱۳آبان بسیاری از توطئه های مختلف دشمن را خنثی می کند و 

موجب یاس و ناامیدی دشمنان کشور می شود.
وی با اشــاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است، بیان 
کرد: مشکالت اقتصادی کشــور در پی توجه به اقتصاد مقاومتی 

حل می شود. 
نماینده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیاری و امــام جمعه 
شــهرکردگفت: در مســیر تحقق اقتصاد مقاومتــی، دولت باید 
 تالش بیشــتری انجام دهد تا بسیاری از مشــکالت جامعه امروز 

حل شود.

 استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه توسعه گردشگری 
در چهارمحال و بختیاری از اهداف اصلی اســت و این مهم با جدیت 
پیگیری می شــود، اظهار داشــت: باید از ظرفیت هــای طبیعی و 
گردشگری استان برای جذب مسافر استفاده شــود؛ چرا که توسعه 

گردشگری در استان، زمینه ساز ایجاد شغل خواهد شد.
قاسم سلیمانی دشــتکی عنوان گرد: این اســتان هم اکنون یکی از 
استان های دارای پتانسیل گردشگری و توریستی است که توجه به 
این ظرفیت ها می تواند زمینه توسعه بیشتر این استان را فراهم کند.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنــون بیش از ۲۰طرح 
گردشگری برای گرفتن تسهیالت در سطح استان به بانک ها معرفی 
شــده اند که اجرای آنها نقــش مهمی در افزایش زیر ســاخت های 
گردشگری در این استان دارد. وی بیان کرد: توسعه زیر ساخت های 
گردشگری در این اســتان از ضرورت بسیار باالیی برخوردار است که 
باید با زمینه برای ورود ســرمایه گذار در استان فراهم شود. استاندار 
چهارمحال و بختیاری همچنین افزود: موانع سد راه سرمایه گذاران 
در این اســتان برای ســرمایه گذاری در حوزه های مختلف از جمله 

گردشگری برداشته شده است.

امام جمعه شهرکرد:

دشمن به دنبال کمرنگ شدن 
ارزش های اسالمی و انقالبی است

استاندار چهارمحال و بختیاری:

توسعه گردشگری، زمینه ساز ايجاد 
شغل است

پیشنهاد سردبیر: 
شهرداری شهرکرد مهیای خدمات رسانی در فصل سرما شد

شهردار شهرکرد، از آمادگی این نهاد به منظور خدمات رسانی 
در ماه های سرد ســال و آغاز فعالیت ستاد عملیات زمستانی 

این شهرداری خبر داد.
نورا... غالمیان دهکردی در نشســت ستاد حوادث غیرمترقبه 
شــهرداری شــهرکرد اظهار کرد: با توجه به لزوم پیشگیری 
و جلوگیری از هرگونــه حادثه احتمالی ناشــی از بارندگی، 

نیروهای شهرداری در آمادگی کامل هستند.
وی تاکید کرد: به منظور آمادگی هر چه بیشــتر برای مواجه 
شــدن با بارندگی های پیش رو و همچنین پیشگیری از بروز 
بحران احتمالی در سطح شهر، تمام دســتگاه های اجرایی و 
امدادرسان باید نهایت همکاری با شهرداری را داشته باشند. 
شهردار شهرکرد ادامه داد: با تشکیل ستاد حوادث غیرمترقبه 
و عملیــات زمســتانی شــهرداری، تدابیــر الزم و راهبردی 
برای برنامه ریزی مناسب در فصل ســرما به منظور رفاه حال 
شــهروندان اتخاذ می شــود و با به کارگیری ماشــین آالت، 
تجهیزات عمرانی و نیروها، شناســایی معابــر حادثه خیز و 

پرخطر در سطح شهر انجام خواهد شد. 
غالمیان دهکردی افــزود: 4۰۰ نیروی خدماتی، ســتادی و 
5۰دستگاه ماشین آالت برف روبی، برای پاکسازی معابر از برف 
و رفع آبگرفتگی ها در نظر گرفته شده است. وی گفت: مخازن 
مخصوص حاوی کیســه های شــن نیز به منظور دسترسی 
شــهروندان در ۳5 نقطه لغزنده و حادثه خیز شهری جانمایی 
خواهد شد. غالمیان دهکردی تصریح کرد: خیابان های اصلی و 
پرتردد، میادین و تقاطع ها، مسیرهای تردد تاکسی و اتوبوس، 
اطراف مســاجد و مدارس و بیمارســتان ها و اماکن تجاری و 

اداری، در اولویت برف روبی قرار دارد.
شــهردار شــهرکرد، جمع آوری مصالح پروژه های شــهری، 
پیگیری برای ترمیم ترانشه ها، صادر نشدن مجوز حفاری در 
فصل بارندگی، هرس درختان، تغییــر زمان چراغ ها و کنترل 
چهارراه هــا در زمان بارندگــی، اصالح تابلوهــای جهت نما، 
بازســازی جدول های تخریب شده سطح شــهر، لکه گیری 
خیابان ها و معابر، الیروبی جوی و جدول ها و سیمان کاری کف 
جدول ها برای جلوگیری از جمع شــدن آب به منظور مقابله 
با هرگونه حوادث ناشــی از آب گرفتگی و یخ بندان و آمادگی 
ناوگان حمل و نقل شهری برای سرویس دهی به شهروندان را 

از دیگر اقدامات مهم این شهرداری عنوان کرد.
وی مشارکت شــهروندان با مدیریت شــهری را در پاکسازی 
معابر ضروری دانســت و اضافه کرد: الزم است شهروندان در 
هنگام ریزش برف، از پارک کردن وســایل نقلیه در خیابان ها 
 خودداری کننــد تــا عملیــات برف روبی به نحــو مطلوب

انجام گیرد.

نورا... غالمیان دهکردی:

شهرداری شهرکرد مهیای 
خدمات رسانی در فصل سرما شد

با مسئوالن

ســیب زمینی یکی از مهم ترین تولیدات کشاورزی این 
استان به شــمار می رود که کشــت آن به خاطر مقاومت 
در برابر ســرمازدگی و بازار خوب، همیشــه مورد توجه 

کشاورزان چهارمحالی قرار داشته است.
منطقه فرادنبه و سفید دشت از توابع شهرستان بروجن، 
مهم ترین مرکز تولید سیب زمینی در استان چهارمحال 

و بختیاری است که اشتغال زایی خوبی نیز دارد.
این روزهــا حال و هــوای خاصــی بر مناطــق مختلف 
 اســتان حاکم اســت. در جاده ها، کامیون هــا در حال

حمل و نقل سیب زمینی هســتند و عده ای از کشاورزان 

نیز این محصول را در کنار جاده ها می فروشند.
با آغاز برداشــت ســیب زمینــی از مزارع این اســتان، 
قیمت ایــن محصول کشــاورزی کاهش یافته اســت و 
هم اکنون بــا قیمت حدود 4۰۰ تومــان در کنار جاده ها 

فروخته می شود.
۱۸۰ هزارتن سیب زمینی از مزارع چهارمحال و 

بختیاری برداشت می شود
مدیرکل جهاد کشاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: در سال جاری ۱۸۰هزارتن سیب زمینی از 

مزارع چهارمحال و بختیاری برداشت می شود.

ذبیــح ا... غریب عنــوان کرد: در ســال جــاری بیش از 
پنج هزار هکتار از اراضی این استان به کشت سیب زمینی 

اختصاص پیدا کرده است.
وی همچنیــن گفــت: ســیب زمینــی این اســتان از 
 کیفیت بســیار زیادی برخــوردار بوده و بازارپســندی 

باالیی دارد.
مدیر کل جهاد کشاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری 
در ادامه اظهار کرد: مدت زمان نگهداری ســیب زمینی 
اســتان چهارمحال و بختیاری به خاطر کیفیت بســیار 
باالی آن طوالنی اســت و به همین خاطر به استان های 

مختلف ایران و کشور عراق صادر می شود.
ذبیح ا... غریب گفت: اســتفاده نکردن از کود شیمیایی و 
ســم و بدون آفت بودن محصول تولیدی، علت استقبال 
مشــتریان خارجی از محصــول تولیــدی چهارمحال و 

بختیاری است.
وی در ادامه تاکید کرد: زمینه صــادرات این محصول در 

سطح استان فراهم شده است.
یکی از کشاورزان چهارمحالی در این زمینه گفت: تولید 
ســیب زمینی در این اســتان در برخی از ســال ها برای 
کشاورزان ســودآوری خوبی داشته اســت و در برخی از 
مواقع ســال نیز متاســفانه ســودآوری مطلوبی نداشته 
و فروش ســیب زمینی جوابگوی هزینه هــای تولید آن 

نبوده است.
امیر جعفری تاکید کرد: در سال گذشــته افزایش تولید 
ســیب زمینی در نقاط مختلف کشــور، موجب کاهش 
شــدید قیمت این محصول کشاورزی شــد و بسیاری از 

کشاورزان این استان دچار زیان شدند.
وی ادامــه داد: هم اکنون تولید ســیب زمینی با توجه به 
هزینه باالی کاشــت، داشت و برداشــت و قیمت فروش 
پایین، صرفه اقتصادی ندارد و بسیاری از کشاورزان اقدام 

به کشت محصول های دیگر کرده اند.
این کشــاورز عنوان کرد: یکی از مشکالت مهم در استان 
چهارمحال و بختیــاری، نبود صنایــع تبدیلی در بخش 
فرآوری ســیب زمینی اســت کــه تحقــق آن می تواند 
 زمینه توســعه کشــت ســیب زمینی را در این اســتان 

فراهم کند.

مدت زمان نگهداری 
سیب زمینی 

استان چهارمحال 
و بختیاری به خاطر 
کیفیت بسیار باالی 

آن طوالنی است و 
به همین خاطر به 

استان های مختلف 
ايران و کشور عراق 

صادر می شود

استان چهارمحال و بختیاری، يکی از استان های زاگرس نشین است که در بخش استان های سردسیر کشور 
قرار می گیرد. اين استان يکی از تولیدکنندگان برتر محصوالت کشاورزی و باغی کشور است که هم اکنون در 

تولید بادام، گردو، سیب زمینی، دانه های روغنی و... دارای رتبه برتر کشوری است.

برداشت ۱۸۰ هزارتنی؛ 

تکاپوی برداشت سیب زمینی در بام ایران

مسئول مرکز ســالمت و روان شبکه بهداشــت و درمان 
لردگان اظهار کرد: به منظور ترویج فرهنگ پیشگیری از 
مصرف مواد مخدر، کارگاه آموزشــی مبارزه با مواد مخدر 
در شهرستان لردگان برگزار شد و مدیران مدارس در این 

کارگاه شرکت کردند.
آســیب های  جامعــه  در  گفــت:  جبــاری  فریبــرز 
اجتماعــی فراوانــی وجــود دارد و اعتیــاد بــه مــواد 

 مخــدر یکــی از آنهاســت کــه عــوارض زیــادی را 
 به همــراه دارد و اگــر دقیق شــناخته نشــود و جامعه 
 و افــراد بــا آن آشــنایی کامــل نداشــته باشــند، چه 
 بســا افــرادی خواســته یــا ناخواســته گرفتــار آن 
خواهنــد شــد. در دنیا هــر روز یــک نوع مــواد مخدر 
خانمان سوز تولید می شــود که مردم بخصوص جوانان ما 
باید با مضرات و عوارض آن آشنایی داشته باشند تا گرفتار 

آن نشوند.
وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ پیشگیری از مصرف 
مواد مخدر در جامعه بــه ویژه در بین نســل جدید بیان 
کرد: فرهنگ پیشــگیری از مصرف مواد مخــدر باید در 
 بین نسل جدید، نهادینه و فرهنگ ســازی در این زمینه 

انجام شود.
جباری با اشــاره به عوارض مصرف مواد مخدر ادامه داد: 
مصرف مواد مخدر اثرات منفی بر روان و ســالمت جسم 
افراد مصرف کننده دارد و باعث بروز آسیب های اجتماعی 

در جامعه می شود.

مسئول مرکز سالمت و روان شبکه بهداشت و درمان لردگان خبر داد:

لزوم آشنايی دانش آموزان با عوارض و مضرات مواد مخدر
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در حالی که اصل 30 قانون اساســی بــر رایگان و اجبــاری بودن 
 تحصیل تا پایان دوره متوســطه بــرای همه کــودکان و اصل 28 
پیمان نامه حقوق کودک بر فراهم کردن امکانات آموزشــی برای 
کودکان تاکید دارد، کودکان بازمانده از تحصیل واقعیت خاموشی 

هستند که نمی توان آنها را نادیده گرفت.
 کمیته آموزش شــبکه یاری کــودکان کار اعالم کرد: متاســفانه 
هر ساله شاهد آن هستیم که کودکان بسیاری همچنان از تحصیل 
محروم و به دلیل فقر مالی و بر خالف میل خود و خانواده از چرخه 

آموزش خارج شده  و در شرایط سخت مشغول به کار هستند.
براســاس آمار مرکز پژوهش های مجلس، کودکان ایرانی بازمانده 
از تحصیل بیش از ســه میلیون نفر هســتند و اگر کــودکان بدون 
شناسنامه، مهاجر و پناهنده را هم به آن اضافه کنیم شاهد افزایش 
رقمی بیش از آمار اعالم شــده خواهیم بــود . کودکانی که هر روز 
شــاهد حضور پر رنگ آنها در خیابان ها ، کارگاه هــا و دیگر نقاط 
هســتیم . کودکانی که در روز 21 ساعت و گاه بیشــتر با کمترین 
دســتمزد برای تامین معاش و کمک به خانواده اجبار به کار دارند 

واقعیتی خاموش در جامعه هستند . 
شبکه یاری کودکان کار سالهاســت با هدف حمایت از این کودکان 
و لغو کار کودک فعالیت های گسترده ای را در این حوزه انجام داده 
است. این شــبکه به دفعات با ارســال نامه و حضور در نشست های 
مختلف با مســئوالن آموزش و پرورش، وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی ،ســازمان های بهزیستی و شــهرداری و.. نگرانی خود را 
درباره مشکالت کودکان بازمانده از تحصیل و آسیب های جدی که 

آنها را تهدید می کند، اعالم کرده است. 
یکی از دســتاوردهای مهم فعالیــت انجمن های فعــال در حوزه 
کودکان کار به رسمیت شــناختن واقعیت وجودی این کودکان و 
حق آموزش آنها در قالب طرح فرمان است، طرحی که باوجود وجوه 
مثبت بسیار، در عمل با مشکالتی چند روبرو بوده است. شبکه یاری 
کودکان کار پس از اعــالم طرح فرمان مبنی بر ثبــت نام کودکان 
بازمانده از تحصیل مهاجر و فاقد شناسنامه، با برگزاری نشست های 
خبری و ارســال نامه به مسئوالن، مشــکالت اجرایی طرح فرمان 
در ســال 1394 را مطرح و راهکارهایی برای بهبود اجرای آن ارائه 
کرد اما متاسفانه با بی توجهی و عدم پاسخگویی به این پیشنهادها 
مواجه و حتی در رابطه با درخواســت مالقات حضوری مســئوالن 
شبکه با مســئول آموزش ابتدایی استان تهران برای بیان مشکالت 
گزارش شده با بی اعتنایی روبرو شد. باوجود این رویکرد مسئوالن 
به پیشــنهادات ارائه شــده، شــبکه یاری کودکان کار با توجه به 
گزارش های دریافتی از انجمن های عضو در مناطق گوناگون مبنی 
بر تداوم مشکالت آموزشــی کودکان مهاجر بر خود واجب می داند 
بار دیگر مشــکالت اجرایی طرح فرمان را به شــکل ذیل به اطالع 

عموم دلسوزان حوزه آموزش برساند.
-از آنجا که مشکل اصلی کودکان بازمانده از تحصیل فقر و تنگنای 
معیشتی است ، دریافت شهریه های ســنگین در قالب کمک های 
مردمی مانعی بر آموزش کودکان اســت، بنابراین دریافت نکردن 
شــهریه از همه کودکان و اختصاص یارانه آموزشــی بــه خانواده 

کودکان کار امری ضروری است.
- روند پیچیــده و زمان محدود برای دریافت معرفــی نامه از دفاتر 
کفالت و محــدود بودن تعــداد این دفاتــر و نبود اطالع رســانی 
 مناســب و کافی باعث شــد بســیاری از کودکان موفق به دریافت 
معرفی نامه  نشوند وحتی تعدادی از آنها )با وجود دریافت برگه آبی 
به علت برخورد ســلیقه ای برخی از مدارس( نتوانند ثبت نام کنند 
و همچنان درهای مدرسه به رویشــان بسته ماند.پیشنهاد می شود 
ثبت نام این کودکان در مناطق آموزش و پرورش و مدارس نزدیک 
به محل ســکونت بدون هیچ گونه قید وشرط و بر اساس متن طرح 
فرمان انجام و کارت تحصیلی به آنها داده شــود و ســپس در دفاتر 

کفالت بقیه مراحل ثبت هویت انجام پذیرد.

نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کارشناســی ارشد 139۵ سراسری 
نهایتا تا فردا اعالم می شود.

 با وجود گذشــت چندروز از اتمــام  مهلت ثبت نــام  تکمیل 
ظرفیت  کارشناسی ارشد و چشــم انتظاری داوطلبان باالخره  
از گوشه و کنار سازمان سنجش خبر اعالم نتایج به گوش رسید.

خدایی، رییس ســازمان ســنجش  در خصوص اعــالم نتایج 
تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشــد گفت: نتایج تکمیل ظرفیت 

کارشناسی ارشد اوایل هفته آینده اعالم می شود.
وی افزود: زمان دقیق آن مشخص نیست اما نهایتا تا فردا نتایج 

اعالم خواهد شد و انتظار داوطلبان به پایان می رسد.

رییس شوراهاي حل اختالف استان اصفهان گفت: 192 زندانی 
توسط شعب ویژه زندان شوراهای حل اختالف استان در شش 

ماهه اول سال جاری به آغوش خانواده بازگشتند.
ســیدمهدی رســتگاری گفت: در اجرای سیاســت های کلی 
قضایی مصوب مقام معظــم رهبری در زمینــه حبس زدایی و 
دستورالعمل ریاســت محترم قوه قضاییه با موضوع ساماندهی 
 و کاهــش جمعیت کیفری زندان هــا و نظر به مــاده 23 قانون 
جدید التصویب شــوراهای حل اختالف از کلیــه ظرفیت های 
موجود برای ایجاد صلح و ســازش بین زندانی و شاکی و مدعی 

خصوصی در راستای آزادی زندانیان صورت گرفت.
وی در ادامه افزود: شوراهای حل اختالف استان اصفهان در 13 
حوزه قضایی که زندان وجود داشت اعم از ۵ شعبه در اصفهان، 
کاشــان، خمینی شــهر، لنجان، فریدن، گلپایگان، شــهرضا، 

خوانسار و نایین شعب ویژه زندان تشکیل داد.
معاون قضایی و رییس شوراهای حل اختالف استان بیان کرد: با 
ایجاد ساز و کارهای مناسب برای استفاده از ظرفیت مددکاری 
درخصوص گذشت و رضایت شــکات و اصالح ذات البین، 192 
زندانی توسط شعب ویژه زندان شوراهای حل اختالف استان در 

شش ماهه اول سال جاری به آغوش خانواده بازگشتند.

کودکان بازمانده از تحصیل؛ 
واقعیتی خاموش

انتظار داوطلبان تکمیل ظرفیت 
ارشد 95 به پایان رسید

رییس شوراهای حل اختالف استان اصفهان:

192 زندانی در 6 ماهه اول امسال 
به آغوش خانواده بازگشتند

به گزارش ایمنا، زن جوان با حالتی نگران و پریشــان وارد 
اتاق مرکز مشاوره شــد و در حالي که اشک در چشمانش 
حلقه زده بود گفت: من درخانــواده اي به دنیا آمدم که از 
نظر مالي درسطح باالیي نبود اما خانواده سعي مي کردند 

از لحاظ روحي و مالي به من توجه داشته باشند.
مــن زندگي خــودم را بــا دوســتان نزدیکم که ســطح 
مالي خوبي داشــتند مقایســه مي کردم  و حســرت مي 
خوردم بیشــتر آنها ازدواج کرده بودنــد و برخي مواقع با 
همسرشان به دانشــگاه مي آمدند. وقتي آنها رامي دیدم 
که سوار خودرو مي شــدند و به خوشگذراني با همسرشان 
 می پرداختند و مــن باید با ســرویس دانشــگاه به خانه 

مي رفتم بغض گلویم را مي فشرد.
البته در آن زمان خواســتگارهاي زیادي داشتم اما چون 
وضعیت مالي خوبي نداشتم همیشه در رویاهاي خودم به 
دنبال شاهزاده اي بودم که با اسب سفید به خواستگاري ام 
بیاید تا اینکه پسري در دانشــگاه به من پیشنهاد دوستي 

داد .
مهرداد پســري خــوش تیــپ و قیافــه بود، مــن هم با 
پیشــنهادش موافقت کردم وقتي با هم دوســت شــدیم 
 قضیه برعکس شــد و دوستانم به من حســادت کردند و

خواســتند رابطه من و مهرداد را به هم بزنند تا اینکه او به 
من پیشــنهاد ازدواج داد و من بدون هیچ تامل و تعقلی به 
خانواده ام گفتم که مهرداد همان شــاهزاده رویاهاي من 

است که با اسب سفید به دنبال من آمده است.

بعد از رضایت خانواده ام دوران عقد خوبي داشتم اما بعد از 
عروسي دخالت خانواده همسرم درامور زندگي مان شروع 
شد. مهرداد برخالف قولي که داده بود سرکار نمي رفت و 
شغل منظم و با ثباتي نداشــت و روز به روز درگیري بین 
ما بیشتر مي شد تا اینکه دیگر نتوانســتم این وضعیت را 
تحمل کنم و به دادگاه رفتم و درخواست طالق دادم و بعد 

از درد سرهاي طوالني و بخشیدن مهریه ام از او جدا شدم.
روحیــه ام به هم ریخته بــود و طاقت نگاه هاي ســنگین 
اطرافیان را نداشــتم تا اینکه از طریق یکي از آشناهایمان 
کاري در دفتــر یکــي ازکارخانجــات براي امــور مالي 

وحسابداري برایم پیدا شد .
مدیر کارخانه با برخورد خوب مرا اســتخدام کرد هر چند 
حقوق باالیي نمي گرفتم امــا ازکارم راضي بودم به تدریج 
و بر اثر موفقیــت درکارم، ارتبــاط و برخوردهایم با مدیر 
کارخانه بیشتر شــد و به مرور از نظر عاطفي به هم وابسته 
شــدیم. یک روز که در اتاق کارش بودم او داستان زندگي 
خود را براي من تعریف کرد وگفت پــدرش به اجبار او را 
وادار به ازدواج با دختري پولدار کــرده و با وجود دو فرزند 
رابطه عاطفــي خوبي با همســرش نــدارد و رابطه اش با 

همسرش سرد وخشک است.
او ده ســال ازمن بزرگ تر بود و مي گفت زنــم را به حال 
خــودش واگذاشــتم وپیگیرکارهاي طــالق توافقي با او 
هستم . به من گفت از وقتي تو را دیدم زندگي من متحول 
شــده تو را دختري جسور ،کاري و بامســئولیت مي بینم 

و از توخوشم آمده اســت،نمي دانم چطور شد که من هم 
تمام حرف هاي دلم را براي او باز کردم و از زندگي و ازدواج 
شکست خورده ام براي اوگفتم و کم کم رابطه ما صمیمي 
شــد او برایم هر روز هدیه مي خریــد و از نظر مالي به من 
توجه مي کرد تا اینکه یک روز به من گفت مقدمات جدایي 
از همســرش را فراهم کرده و هر دوتوافق کــرده اند جدا 
شــوند و فعال من براي تو یک منزل اجاره مي کنم و با تو 
ازدواج موقت مي کنم تا بعد از جدایي کامل به عقد رسمي 

همدیگر در آییم.
حاال یک سال از آن ماجرا مي گذرد و بعد از اینکه نیازهاي 
او را برآورده کردم رابطه او با من کم شد به گونه ای که دیر 
به دیر ســراغ مرا مي گرفت. وقتي علت بي توجهي هایش 
را پرســیدم ،گفت به خاطــر دوبچه اي کــه دارم فعال  از 
فکر طالق دادن همســرم منصرف شــده ام و مي خواهم 
زندگي خود را با او ادامه دهــم، آن لحظه بود که دنیا روي 
 سرم خراب شــد وتمام آمال وآرزوهایم بر باد رفت... حاال

 نمي دانم چه کنم خواهش مــي کنم کمکم کنید تا از این 
وضعیت خالص شوم وبه آرامش برسم.

زندگي خود را بر پایه رویا بنا نکنیم
کارشناس ارشد مرکز مشاوره آرامش فرماندهي انتظامي 
اســتان اصفهان در این باره اظهار داشــت: متاســفانه در 
جامعه کنوني ما معیارهاي یک ازدواج موفق تغییر کرده و 
افراد به جاي اینکه علمي و بر اساس تحقیق به این مسئله 
توجه کنند بر اســاس ظاهر و تحت تاثیر شرایط، محیط 
خانواده، رفتار و صحبت دوســتان همســر آینده خود را 
انتخاب مي کنند. وي با بیان اینکــه ازدواج را نمي توان بر 
پایه رویا و خیاالت بنا کرد گفت: ازدواج مانند ســاختماني 
اســت که اگر به خوبي پي ریزي نشــود و پایه هاي آن از 
ابتدا محکم بنا نشــوند در ادامه سست شده و کم کم از هم 
پاشیده مي شــود. در ماجرای گفته شــده  نیز مي بینیم 
که وقتي این زن جوان بــه جاي اینکه بــه عقل و منطق 
خود رجوع کند بیشــتر رســیدن به یک زندگي رویایي و 
خوشــگذراني با همسرایده آلش را در ســرمي پرورانده تا 
بتواند جلوي دیگران فردي موفق و خوشبخت جلوه کند، 

با شکست مواجه مي شود.
این کارشناس ارشد مشاوره اظهار داشت: فرد مذکور وقتي 
ازدواج اولش با شکســت مواجه شده در انتخاب بعدي اش 
نیز از تجربه قبلي درس عبرت نگرفته و اشــتباه گذشته را 
دوباره تکرار کرده و باز فریب فردي که نیتش فقط برآورده 
 شــدن نیازهایش بوده می خــورد و حرف هایــش را باور 

مي کند و این بار نیز با مشکل مواجه مي شود.
وي با بیــان اینکــه جامعــه مملو از افــراد فریبــکار و 
کالهبرداري اســت که براي برآورده کردن امیال خود به 
دنبال سوء اســتفاده از دیگران هستند گفت: توصیه مرکز 
مشــاوره آرامش پلیس این اســت که دختران و پســران 
مراقب مراودات خود با مردان باشند و اطالعات خصوصي 
و رازهــاي خانوادگي خــود را به راحتي در اختیارشــان 

نگذارند.

این کارشناس ارشد مشــاوره و روانشناسي گفت: از سوی 
دیگر، خانواده ها نیز باید بر روي رفتار فرزندانشان نظارت 
داشته و از همان ابتدا آنها را مســتقل و با اعتماد به نفس 
تربیت کنند که به خاطر جلب رضایــت دیگران در مقوله 
ازدواج دچار اشتباه نشوند و به توانمندي هاي خود متکي 
بوده و بــراي پر کردن خــأ هاي عاطفي خــود به جنس 

مخالف روی نیاورند و فریب افراد سودجو را نخورند.
آسیب های اجتماعی )طالق(

 طــالق و فروپاشــی  خانواده ضمــن بر هــم زدن تعادل 
روانی - عاطفی افــراد خانواده موجب بروز آســیب های 
اجتماعی مانند فــرار فرزندان از خانواده، ســرقت، قتل، 
جنایت و ... می شــود.  با توجه به آســیب های اجتماعی  
پیامد طــالق  و  آثار بدی که  به ســالمت روانی-  عاطفی 
افراد  خانواده  و بخصوص کودکان وارد می آورد،  بایستی 
تدابیر الزم برای حفظ و انســجام خانواده بــه کار رود. در 
حال حاضر جهان با روند رو به افزایش طالق مواجه اســت 
آمار جهانی در ارتبــاط با طالق موید این واقعیت اســت 
که در آمریکا 20  درصد  کــودکان  در خانه هایی زندگی 
می کنند  که  فقط یکی از والدیــن  ) به طور معمول مادر(  

عهده دار خانواده است .
طالق، به هر دلیلی درست یا نادرســت، پیامدهایی برای 
خانــواده و جامعه دارد . تاثیــر طالق بر فرزندان بســیار 
پیچیده و اسفبار اســت به طوری که آنها به طور ناخواسته 
درگیر تضادهایی می شوند که نه توان درک آنها را دارند و 

نه تاب تحمل و کنار آمدن با آن را دارند.
تاثیر بیکاري در بروز آسیب هاي اجتماعي

 نقش بیکاري و تبعات آن را نمي توان در بروز آسیب هاي 
اجتماعي نادیده گرفت . به طوري که می  توان گفت: افراد 
بیکار مستعد انجام هرگونه خالفي هســتند و بیکاران به 
 علت نداشــتن درآمد به راحتي به انواع آســیب ها دچار 

مي شوند.
براي نمونه در بیشــتر موارد پس از بیکاري در خانواده ها 
طالق پیش مي آید که  بعد از آن فحشا گسترش مي یابد 
و به تبع آن فرار کــودکان و بخصوص دختــران از خانه، 
بچه هــاي خیابان خــواب و خیابان گــرد را افزایش داده 
و در نتیجه آمار جرم، جنایت، فســاد و انواع آســیب های 

اجتماعی باال می رود.
ازدواج، دیگر آن هندوانه ســر بســته ای نیست که نتوان 
از محتــوای درون آن آگاهــی یافت، راه هایی هســت که 
می توان در دوره آشــنایی شناخت بیشــتری را از طرف 

مقابل به دست آورد.
 افزایش نرخ بیکاري همواره با گســترش انواع آسیب هاي 
اجتماعي، بزهــکاري ها، فقر، روســپي گــري، دختران 
فراري، بچه هاي خیاباني و... همراه بوده اســت . متاسفانه 
این مســئله در بســیاري از موارد به اعمالي نظیر دزدي، 
آدمکشــي، آدم ربایي و ... در جامعه نیز منجر شده است . 
به عبارت دیگر می توان گفت  بیکاري منشأ تمام فسادها 

در جامعه است .

با مسئوالن

رییس ســازمان حج و زیارت گفت: در اربعین امســال ۵ 
موکب در 3 مرز کشور و شــهرهای مقدس کربال و نجف به 
نام شهدای مظلوم منا برپا خواهد شــد و به زائران اربعین 

خدمات رسانی خواهد کرد.
ســعید اوحدی در همایش توجیهی زائران عتبات عالیات 
استان تهران با اشاره به جایگاه رفیع زائران امام حسین)ع( 
گفت: در دیداری که چند ماه گذشــته با یکــی از مراجع 
عظام تقلید در قم داشتم، ایشــان با اشاره به حدیث قدسی 
فرمودند کسی که امام حســین)ع( را در کربال زیارت کند، 
همانند کســی اســت که خداوند را در عرش زیارت کرده 
باشد و از بنده خواســتند تا این حدیث را در جمع زائران و 
خادمان زوار ابا عبدا... )ع( تکرار و بر این موضوع تاکید کنم.

 وی در ســخنانش بر اهمیت خدمــت به زائــران عتبات 
تاکید کرد و افزود: بر اســاس این حدیث قدسی افرادی نیز 
که به زائران ابا عبدا... )ع( خالصانه خدمت می کنند همانند 
کســانی هســتند که در عرش خداوند به زائــران خدمت 
می کنند که جایگاه معنوی بلندی نصیب آنان شــده و باید 

بر تالش در این مهم اهتمام ورزند.
رییس ســازمان حج و زیارت با اشــاره به حدیثی از موالی 
متقیان حضرت علی)ع( اظهار داشت: الزم است زائرانی که 
به این ســفر معنوی اعزام می شــوند پیش از سفر آمادگی 
الزم را به ویژه از لحاظ معنوی پیدا کنند و روحانیون معظم 
کاروان ها نیز ابعاد معنوی سفر را برای زائران عتبات تشریح 
کنند. اوحــدی در این همایش با اشــاره بــه پیروزی های 
دولت و ارتش عراق و حشد الشــعبی در مقابله با گروه های 

تکفیری و داعش بــه نقش زائران امام حســین)ع( در این 
پیروزی ها اشــاره کرد و گفت: قطعا حضور زائران در عراق 
در این ســال ها موجب دلگرمی برادران عراقی در مبارزه با 
گروه های تکفیری طی این سال ها شده است که امیدواریم 

در آینده نزدیک به پیروزی نهایی دست یابند.
وی با اشاره به جانفشانی های خالصانه مدافعان حرم افزود: 
هر روز شاهد شهادت جمعی از مدافعان حرم اهل بیت)ع( 
 هستیم که با نیروی شــرف و غیرت و ایمانشــان از حریم 
اهل بیــت)ع( دفــاع کرده اند تــا آتش فتنه دشــمنان را 
 خاموش کنند و همچنیــن زائران با امنیت به زیارتشــان

 بپردازنــد. اوحدی در این مراســم یاد و خاطره شــهدای 
مظلوم فاجعه منا و حادثه مســجدالحرام در حج گذشــته 
را گرامی داشــت و گفــت: در اربعین امســال ۵ موکب در 
3 مرز کشــور و شــهرهای مقــدس کربال و نجــف به نام 
 شــهدای مظلوم منا برپا خواهد شــد و به زائــران اربعین 

خدمات رسانی خواهد کرد.
رییس ســازمان حج و زیــارت در این همایش به شــرایط 
امروز کشــور عراق که نیروهای مردمی و ارتش این کشور 
با مجموعه های تکفیری و افراطــی در حال مبارزه و مقابله 
هستند، گفت: رهبر معظم انقالب و نماینده محترم ایشان 
 در امور حج و زیارت همواره بر خدمــت صادقانه به زائران

 ابا عبدا... )ع( تاکید داشــته  و خادمان شــما نیز تمام توان 
خود را برای ارائــه بهترین خدمات ممکن به کار بســته اند 
و اگر مشــکلی در خدمات و هتل ها وجــود دارد مرتبط با 

شرایط موجود عراق است. 

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: 
39هزار و ٦9٦ کارفرمای کارگاه های تولیدی، صنعتی و 
معدنی در کشور متقاضی بهره مندی از طرح بخشودگی 

جرائم کارفرمایان خوش حسابند.
مهرداد قریب افزود: طرح بخشــودگی جرائم کارفرمایان 
خوش حساب از نیمه اول امسال تا 27 شهریورماه به اجرا 
درآمد که طبق آن کارگاه های مشــمول این آیین نامه از 
بخشودگی جرائمی به میزان ۵0 تا 100 درصد برخوردار 
 شــدند. قریب ادامــه داد:کارفرمایان بــا پرداخت بدهی

 بیمه ای طی 12 ماه از 100 درصد، 18 ماه از 8۵ درصد، 
24 ماه از 7۵ درصد، 30 ماه از ٦0 درصد و در3٦ ماه از۵0 

درصد بخشودگی برخوردار می شوند.
وی اظهار کرد: تامین اجتماعی در اجرای سیاســت های 
کالن اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و حمایت 

از تولید ملی در ســال اقتصاد مقاومتــی، اقدام و عمل به 
استناد آیین نامه اجرایی ماده 13قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور اقدام 
به اجــرای طرح بخشــودگی جرائــم کارفرمایان خوش 

حساب کرد.
وی حمایــت از کارفرمایــان و تولیدکننــدگان را از 
برنامه های این سازمان دانست و گفت: اجرای بخشودگی 
جرائــم کارفرمایان خوش حســاب در راســتای تقویت 

واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی انجام شده است.
وی ادامه داد: اکنون چنانچه کارگاه های مشمول به طور 
غیر ارادی با بروز حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، برف، 
تگرگ، سرمازدگی، آتش ســوزی غیرعمدی ، زلزله، آثار 
مالی تحریم های اقتصادی و نوســانات ارزی مواجه شده 
باشند می توانند ظرف مدت ســه ماه از وقوع این دالیل، 
اســناد و مدارک الزم را به شــعب تامین اجتماعی ارائه 
کنند. مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی 
افزود: همچنین کارگاه های تهیه بخش عمده مواد اولیه و 
قطعات و لوازم مورد استفاده آنان که بر اساس ارز خارجی 
خدماتشان صورت گرفته باشــد و طی دوره ای  مشخص 
منجر به تعطیلی موقت یــا رکود فعالیت یــا نیمه فعال 
شدن آنها شده باشــد، می توانند از این بخشودگی جرائم 

استفاده کنند.
براساس آمار ســازمان تامین اجتماعی، میزان طلب این 
سازمان از اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب یک میلیون 

کارگاه، 80 هزار میلیارد ریال است.

رییس سازمان حج و زیارت :

کاروان های وابسته به سازمان حج، قرارداد امنیتی دارند
مدیرکل درآمد تامین اجتماعی اعالم کرد:

درخواست حدود 40 هزار کارفرما برای بخشودگی جرائم

اخبار کوتاه 

رییس مرکز توسعه پیشــگیری و درمانی اعتیاد سازمان بهزیســتی کشور گفت: طرح 
غربالگری تنبلی چشم از دیروز تا آخر آذر ماه در 28 هزار و 188 پایگاه سازمان بهزیستی 

آغاز شده است.
مجید رضا زاده رییس مرکز توسعه پیشــگیری و درمانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 
با اشاره به آغاز طرح غربالگری بینایی ســنجی در بین کودکان 3 تا ٦ سال، اظهار داشت: 
طرح غربالگری تنبلی چشــم ) آمبلیوپی( از ابتدای آبان تا آخر آذرماه به مدت 2 ماه آغاز 
شده است. وی افزود: طرح غربالگری تنبلی چشــم ) آمبلیوپی( در طول سال در هزار و 
۵٦3 پایگاه  دائم ســازمان بهزیستی انجام می شــود ، اما در آبان ماه طرح ویژه غربالگری 
تنبلی چشم در 28 هزار و 188 پایگاه انجام می شــود.  رییس مرکز توسعه پیشگیری و 
درمانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: در سال 94، حدود 3 میلیون کودک 3تا ٦ 
سال در طرح غربالگری تنبلی چشم شرکت کرد ه اند که ما پوشش 73درصدی را مد نظر 

داشته ایم و  از این تعداد 84 هزار و ۵00 اختالل چشم در کودکان شناسایی شد.
رضا زاده ادامه داد: از بین 84 هزار و ۵00 اختالل شناســایی شده چشم در بین کودکان، 
1۵ هزار مورد مربوط به تنبلی چشم، ٦4 هزار و ۵00 مورد عیوب انکساری و 3 هزار مورد 
دوبینی شناسایی شد که به مراکز اپتومتری برای تشخیص قطعی ارجاع شدند و افرادی 
که نیاز به عینک و یا بستن یک چشم داشتند، مورد درمان قرار گرفتند و عده ای نیز نیاز 

به عمل جراحی پیدا کردند.

صندوق رفاه دانشــجویان اعالم کرد: یارانه مواد غذایی اختصاص یافته به هر 
مرکز آموزش عالی صرفا برای تهیه و توزیع غذای گرم دانشجویان می باشد و 

صرف آن برای تهیه و توزیع غذای کارکنان و استادان ممنوع است.
 صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم در خصوص تخصیص اعتبارات یارانه 
مواد غذایی دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی و 
مراکز تحت پوشش دانشگاه آزاد اسالمی در سال تحصیلی 9٦-9۵ مواردی را 

تاکید کرد که به شرح زیر است:
 تمامــی مراکــز آمــوزش عالــی مجــری ارائــه غذای گــرم دانشــجویی

 از ابتدای سال تحصیلی 9٦-9۵ ملزم به استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه 
برای انجام تمام مراحل از رزرو تا توزیع غذا و ارائــه گزارش روزانه به صندوق 

هستند. 
تمامی مراکــز آموزش عالی ملزم هســتند کــه اطالعات تغذیــه مربوط به 
ســال تحصیلی 9۵-94 را در ســامانه جامع اتوماســیون فاز دو صندوق رفاه 
دانشجویان ثبت کرده و مســتندات مربوط را در بخش های درخواستی الصاق 

کنند. 

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش گفت: تعداد 270 هزار جلد کتاب با موضوع 
»پدافند غیرعامــل« میان دانش آمــوزان دوره اول و دوم متوســطه، ۵0 هزار جلد ویژه 
دبیران و 20 هزار جلد نیز ویژه اولیا توزیع شد. محمد فاضل در مراسم رونمایی از »سند 
راهبردی و کتاب های پدافند غیرعامل« که در مدرسه شهید محمد نورعلی برگزار شد، 
گفت: آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین و اثرگذارترین نهادها در ایجاد توسعه، 
نقش آفرین است. وی افزود: این نقش بی بدیل مورد عنایت سایر دستگاه های اجرایی نیز 
قرار گرفته است. مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر بخواهیم 

فرهنگی را ترویج دهیم و آموزشی را فراگیر کنیم، باید به نهاد آموزشی روی بیاوریم.
فاضل ادامه داد: پدافند غیرعامل مهم ترین فرهنگی اســت کــه در جوامع مختلف برای 
 مقاومت افزایی و مصون ســازی مــورد توجه آمــوزش و پرورش قرار گرفته اســت. وی

 بیان کرد: آموزش و پرورش می تواند در موضوع پدافند غیرعامل، شــرایط و فرصت های 
 الزم را فراهم کند و این مســئله مهمی اســت که در برنامه های آمــوزش و پرورش قرار 
گرفته اســت. مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به شعار »پدافند 
غیرعامل« گفت: »توسعه و ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل« شعاری است که مورد توجه 

قرار گرفته است.

اختصاص یارانه غذای دانشجویان
 به اساتید و کارکنان ممنوع است

توزیع بیش از 100 هزار جلد کتاب با موضوع 
»پدافند غیرعامل« در مدارس

آغاز طرح غربالگری تنبلی چشم

مهرداد، همکالسی دانشگاهم پسري خوش تیپ و قیافه بود، وقتی به من پیشنهاد ازدواج داد بدون ذره ای  تامل و 
تعقل  به خانواده ام گفتم شاهزاده رویاهایم را پیدا کردم.

یادداشت

اخبار
پیشنهاد  سردبیر:

کودکان بازمانده از تحصیل؛ واقعیتی خاموش

بررسی آسیب های اجتماعی ازدواج ؛

تعبیر وارونه یک رویا

ازدواج، دیگر آن 
 هندوانه 

سر بسته ای نیست 
که نتوان از محتوای 

درون آن آگاهی 
یافت، راه هایی هست 

که می توان در دوره 
آشنایی شناخت 

بیشتری را از طرف 
مقابل به دست آورد
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پیشنهاد سردبیر: 
جنگ امروز، جنگ اقتصادی است

اخبار

کوتاه از شهرستان ها

رسول شهســواری درباره برگزاری دوره آموزشــی تولید صنعتی ژله 
رویال اظهار کرد: دوره آموزشی تولید صنعتی ژله رویال با حضور بیش 
از 54 نفر از تولیدکنندگان این محصول از سراســر کشــور به صورت 
تئوری و عملی برگزار شــد. وی در ادامه بیان داشت: این دومین باری 
است که این دوره در شهرستان نجف آباد به عنوان شهرستان برگزیده 

استان در تولید عسل برگزار شده است.
مســئول برگزاری این دوره درباره اهمیت این جلسه افزود: ژله رویال 
یکی از فرآورده های زنبور عســل است که تا دو ســال گذشته کشور 
چین در این عرصه پیشــتاز بوده و جزو محصوالت وارداتی به کشــور 
است که از حدود دو سال گذشــته این محصول صنعتی و پزشکی در 
ایران تولید می شود و شهرستان نجف آباد در این عرصه و بخصوص در 
زمینه ساخت لوازم ژله رویال در کشــور حرف اول را می زند. وی هدف 
از برگزاری این دوره آموزشی را کمک به زنبورداران در تولید ژله بیان 
داشت تا آنان بتوانند با شرکت در این دوره های آموزشی به خودکفایی  

و تولید انبوه این محصول در کشور برسند.

فرماندار بویین میاندشــت با بیان اینکه سرشــماری از قدیمی ترین 
روش های جمع آوری اطالعات برای تصمیم گیری های کالن اســت، 
اظهار کرد: سرشــماری یک ســابقه 6 هــزار ســاله دارد و اولین آمار 

سرشماری در کشور نیز در سال ۱۳۳5به دست آمده است.
ماشاا... طحانیان زاده با تاکید بر نقش مهم آمار در توسعه و برنامه ریزی 
گفت: زمانی دولت می تواند در ارائه خدمات به ملت موفق عمل کند که 

اطالعات صحیح و درستی در اختیار داشته باشد .
طحانیان زاده با اشاره به آغاز سرشماری حضوری و مراجعه ماموران به 
درب منازل خانوار ها، عنوان داشــت: الزم است ماموران سرشماری به 
عنوان امنای نظام، با دقت و جدیت، اخذ و ثبت آمار را انجام دهند. وی 
افزود: ماموران باید در هنگام مراجعه به منازل مردم، احترام آنها را حفظ 
و با کمال ادب، گشاده رویی، صبر و حوصله نسبت به انجام وظیفه خود 
اقدام نمایند. طحانیان زاده در پایان با تاکید بر لزوم همکاری مردم در 
هنگام مراجعه ماموران سرشماری گفت: امیدواریم در این مرحله نیز با 

مشارکت خوب مردم، زمینه توسعه و رشد شهرستان فراهم شود.

فرماندار چادگان با اشــاره به اهمیت صنعت گردشگری، چادگان را یک 
منطقه گردشــگر پذیر توصیف کرد و گفت: علی رغم اینکه ظرفیت های 
توسعه گردشــگری در این شهرســتان از منظر گردشــگری طبیعی و 
فرهنگی بسیار باالست، اما هنوز بسترهای توســعه در این بخش فراهم 
نیســتند. مهدی اســد پور در ادامه با اشــاره به برجســته بودن مقوله 
گردشگری در منطقه، عدم وجود پایانه مسافربری در شهرستان را مشکل 
بزرگی در دســت یابی به اهداف این حوزه دانســت و افزود: این موضوع 
مشکالتی را برای شهروندان، مسافران و گردشــگران ایجاد نموده است.

اسد پور خاطر نشــان کرد: مردم این شهرستان برای مسافرت به اصفهان 
از وسایل حمل و نقلی اســتفاده می کنند که رانندگان این وسایل حاضر 
به تکمیل فرم صورت بیمه ای برای مســافران نیستند. فرماندار چادگان 
با اعالم اینکه شــهرداری چادگان زمین مورد نیاز برای احداث پایانه را در 
اختیار شرکت های خصوصی حمل و نقل قرار می دهد، افزود: الزم است 
جاده شهرستان به سمت اصفهان 4 بانده باشــد تا تردد وسایل نقلیه به 

راحتی انجام شود ولی هنوز در این زمینه اقدامی  صورت نگرفته است.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان نطنز از شروع برداشــت زعفران در 
200 هکتار از مزارع طرقرود نطنز خبر داد و بیان کــرد: با توجه به تنوع 
کشت این محصول در شرایط متفاوت آب و هوایی کوهستانی و کویری، 
برداشت زعفران به مدت یک ماه در شهرهای طرقرود و بادرود ادامه دارد. 
عبدالرضا مهدی بادی گفت: پیش بینی می شــود به  طور متوســط از هر 
هکتار حدود 7 کیلوگرم زعفران خشــک برداشت شود که در این صورت 
مجموع زعفران تولید شده در این شهرستان بیش از هزار و 400 کیلوگرم 
خواهد بود. وی اظهار کرد: با توجه به نیاز آبی بسیار کم زعفران و ارزآوری 
و اشــتغالزایی مناسب، توســعه کشــت این محصول یکی از راهکارهای 
اســتفاده بهینه از منابع آب  و خاک اســت و موردحمایــت جدی جهاد 
کشــاورزی شهرســتان قرار دارد. مهدی بادی یادآور شد: در سال جاری 
بیشترین آموزش و پرداخت تسهیالت بانکی برای توسعه کشت محصول 
با ارزش زعفران در نظر گرفته  شده اســت. وی افزود: زعفران شهرستان 
نطنز از عطر و طعم باال و منحصر به  فردی برخوردار است به  طوری  که در 

بازارهای داخلی با قیمت مناسب از کشاورزان خریداری می  شود.

برگزاری کارگاه آموزشی 
تولید صنعتی

ژله رویال در نجف آباد

ماموران سرشماری 
امنای نظام هستند

لزوم استقرار پایانه 
 مسافربری 
در چادگان

برداشت زعفران از 200 
هکتار از مزارع نطنز 

دیدگاه

همزمان با روز بسیج دانش آموزی، یادواره 60 شهید دانش آموز سمیرمی در 
مدرســه امام خمینی )ره( با حضور دانش آموزان، معلمان و برخی مسئوالن 

شهرستان برگزار شد.
محمد نادری، سرپرست آموزش و پرورش شهرســتان سمیرم در این یادواره 
اظهار کرد: پیامبر اسالم هیچ گاه شروع کننده جنگی نبوده و دین اسالم دین 

مهربانی و تعقل است که گواه این ادعا آیات متعددی از قرآن کریم است.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سمیرم با اشــاره به ۳6 هزار شهید دانش آموز 
گفت: اکثر شهدای سمیرم در این مدرســه تحصیل می کردند و امروز شما در 

جایگاه آنان قرار گرفته اید.
سرهنگ پاسدار حســن عجمی تصریح کرد: امام )ره( که خود سراسر عرفان 

و معرفت بود رهبر خود را نوجوان ۱۳ ســاله ای می دانســت کــه در مقابل 
متجاوزان از جان خود گذشت و حماسه ای بزرگ و فراموش نشدنی آفرید.

وی دشــمنی آمریکا علیه ملت ایران را تمام ناشــدنی خواند و گفت:  آمریکا 
همــواره  از راه های مختلف همچون جنگ ســخت، نرم، اقتصــادی، تهاجم 
فرهنگی و فتنه و تفرقه افکنی به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اســالمی 

ایران است.
ســرهنگ عجمی جنگ تحمیلی را حاصل دشــمنی غرب دانست و گفت: در 
این جنگ صدام با حمایت 40 کشــور دنیا به خاک ما تجــاوز کرد اما ملت ما 
با حضوری حماســی در میدان نبرد تمام خیاالت دشمن را نابود کرد و درسی 
فراموش نشدنی به متجاوزان داد. وی وحدت، انسجام، همدلی و والیتمداری 
ملت ایران را عامل پیروزی در برابر دشــمنان خواند و اذعان کرد: هرجا در راه 
والیت و با بصیرت قدم جلو گذاشتیم پیروز بودیم و نباید حرکت های انقالبی 

و جهادی در کشور کمرنگ شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سمیرم با اشــاره به امنیت داخلی امروز ایران 
 گفــت: در فتنه ۸۸ به مــردم و ارزش های آنان توهین شــد و مــردم پس از 
بی حرمتی فتنه گران در روز عاشــورا، در ۹ دی مشــت محکمــی بر دهان 

فتنه گران زدند تا بساط آنان برای همیشه در کشور برچیده شود.
وی جنگ امروز را جنگ اقتصادی دانست و تصریح کرد: متاسفانه عده ای نیز 
این حربه دشمن را باور کرده اند اما باید بدانند که اجرای اقتصاد مقاومتی تنها 
راه حل مشکل اقتصادی این کشور اســت. عجمی افزود: جلوگیری از واردات 
و قاچاق، سبب تقویت تولید داخلی و اشــتغال جوانان ما خواهد شد و بهترین 
حرکت امروز ما حمایــت از تولید داخلی و رعایت اقتصــاد مقاومتی در عمل 
است. وی تکلیف امروز دانش آموزان ایرانی را تحصیل، تهذیب و ورزش عنوان 
کرد و گفت: دانش آموز امروز بــا خرید لوازم التحریر ایرانی باید ســهم خود 
 را در اقتصاد مقاومتی ایفا کند تا بتوانیم آینده ای شــکوفاتر را در این کشــور 

شاهد باشیم.

فرمانده ناحیه بسیج سمیرم:

جنگ امروز، جنگ اقتصادی است

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان نجف آباد گفت: با توجه 
به اســتقبال خوب کشــاورزان از خط اعتباری تسهیالت 
مکانیزاسیون در سال گذشــته و تخصیص ۳2۹ درصدی 
این میزان نســبت به اعتبــار پیش بینی شــده، در نیمه 
ابتدایی ســال جاری ۱2 نفــر برای دریافــت بیش از یک 
میلیــارد و ۸00 میلیون تومــان وام به بانک کشــاورزی 
معرفی شــده اند. مجتبــی مطهری، این شهرســتان را با 
پرداخت یک میلیــارد و 400 میلیون تومان تســهیالت 
مکانیزاســیون دارنده رتبــه اول اســتان در این خصوص 
معرفــی کــرد و گفــت: نوســازی ماشــین آالت بخش 
کشاورزی، افزایش ضریب مکانیزاســیون و کاهش هزینه 
های تولید از مهم ترین اهداف پرداخت چنین تسهیالتی 
به شــمار می آید. مطهری ادامه داد: پرونده های تشکیل 
شده در 6 ماهه نخست سال جاری نیز برای خرید دستگاه 
روغن کشــی زیتون، تراکتور و دیگر ادوات کشاورزی بوده 
 و متقاضیان اقســاط آن را با ســود ۱5 درصد و اقســاط

 پنج ساله پرداخت خواهند کرد.
وی در ادامه از مبــارزه بیولوژیــک با آفت کــرم گلوگاه 
 انــار در ســطح 20 هکتــار از بــاغ هــای شهرســتان 
خبر داد و گفت: در همین راســتا بیش از ۱20 هزار تریکو 
کارت توســط یکی از کلینیک های بخش خصوصی و زیر 
نظر واحد حفظ نباتات شهرستان از اردیبهشت تا شهریور 

سال جاری در باغ های هدف توزیع شده است.
وی همچنین عمــده محصول »بِه« شهرســتان را مربوط 
به بخش مهردشت دانســت و خاطرنشان کرد: پیش بینی 
می شود در ســال جاری با وجود کاهش چشمگیر میزان 
باردهی این محصول به دلیل بیماری آتشک درختان دانه 
دار، شــاهد برداشــت ۱75 تن میوه از 70 هکتار باغ های 
زیر کشت باشــیم.برپایی دوره آموزشــی تولید ژله رویال 
با حضور زنبوردارانی از اســتان های گیــالن، مازندران، 
اردبیل، کرمــان و اصفهان به میزبانــی مجموعه فرهنگی 
تفریحی شــهید احمد کاظمــی از دیگر اخبــار قابل ذکر 
حوزه کشــاورزی نجف آباد طی هفته های اخیر محسوب 

می شود.

مدیر جهاد کشاورزی عنوان کرد:

تخصیص 329درصدی تسهیالت 
مکانیزاسیون در نجف آباد

با مسئوالن

حجت االســالم قاســم باقریان افزود: باید توجه داشت که 
انقالبی گری وانقالبی بودن مردم ایران اسالمی علت اصلی 
کینه داشتن دشمنان از آنان است و اگر ما نیز مانند برخی 
کشــورها مســلمان بودیم و حتی انقالب کرده اما روحیه 
انقالبی خود را حفظ نکرده و با دشــمن دست دوستی داده 

بودیم امروز آنها دشمنی با ما نداشتند.
امام جمعه زرین شهر تصریح کرد: رهبر حکیم انقالب بارها 
بر حفظ روحیه انقالبی کشــور تاکید کردند لذا این بیانات 
راهبردی بایــد آویزه گوش همه ما بخصــوص دولتمردان 
باشــد تا خدای ناکرده فریب دشــمن را نخوریم ، روحیه 
وشهامت ایستادگی در برابر دشــمن نه تنها نباید کمرنگ 

شود بلکه باید با همه وجودمان آنرا حفظ وتقویت کنیم .
وی ادامــه داد: انقالب ما چون پرچم عزت حســینی را باال 
نگه داشــته یزیدیان زمان با آن به مقابله برخاســتند اما تا 
زمانی که شــما مردم انقالبی بمانید و بیداری وهوشیاری  

 و والیــت پذیری خــود را حفــظ کنید آنها هیــچ غلطی 
نمی توانند بکنند .

باقریان اضافه کرد: دشمن شــدید به دنبال کاهش روحیه 
اســتقامت مردم اســت،آنها نمی خواهند فریــاد حمایت 
از مظلوم  ما در دنیا فراگیر شــود. چرا کشورهای مسلمان 
در برابر ظلم به مظلوم ســاکت هستند؟  مکتب غنی اسالم 

مبتنی بر دفاع از مظلوم بنا شده است .
وی با اشــاره به در پیش بودن ار بعین حسینی بیان کرد: ار 
بعین حسینی همایش قدرت حقیقی اسالم وتشیع است، از 
این رو همه باید با قدرت وآگاهی کامل ورعایت همه مسائل 
در این مراسم حضور پیدا کنند و زائران مراقب باشند اسیر 
تفرقه وتوطئه نشــوند واز توجه به مسائل اختالفی به شدت 
دوری نمایند واز کارهای خالف شرع وعقل که اسالم با آن 
مخالف است دوری کنند تا دشمن نتواند به نفع خودش از 

این برنامه مهم بهره برداری نماید .

امام جمعه زرین شــهر عنوان کرد: همه آنچه امروز در دنیا 
در حال اتفاق است به خاطر این اســت که امنیت اسراییل 

تامین شود. 
امــروز دنیــا متوجــه عــراق و ســوریه و اقدامــات 
 وحشــیانه وغیر انســانی واســالمی داعش وتکفیری ها 
شده اســت اما آن طرف اسراییل با شــدت  جنایات خود را 

انجام می دهد .
وی تاکید کرد: ان شــاءا... جبهه مقاومت در عراق وسوریه 
پیروز خواهد شــد وبــه زودی موصل در عــراق و حلب در 
ســوریه به لطف خدا وهمت رزمندگان پیروز خواهد شــد 
واین چتر امنیتی که برای جنایات اسراییل ساخته اند نابود 

خواهد شد .
باقریان با اشاره به  پدافند غیر عامل، خاطرنشان کرد: همه 
ما اگر از پدافند غیر عامل غافل شــویم ، زیان بسیار زیادی 
خواهیم دید و باید توجه داشــت که امام علی )ع( به اهالی 
کوفه می فرمایند شــما تاوقتی خانه یا شــهرتان بر سرتان 
خراب نشود  به فکر پیشگیری نمی افتید. حتما باید آسیب 
ببینیم تا کاری کنیم؟باید راه های آســیب زدن دشــمن 
را شناســایی کنیم وبا برنامــه ریزی قبــل از حادثه زیان 
 وضرر آن را به حداقل برســانیم قبل از اینکه کشور از بروز 
حادثه ای آســیب جدی و غیر قابل جبرانی ببیند به مقابله 

با آن بپردازیم .
وی اذعان کــرد: توجه به پدافند غیــر عامل یک اصل مهم 
 وضروری اســت که تک تک مــا باید به آن توجــه کنیم  و 
طرح های مصلی باید رعایت مســائل پدافندی را بنمایند 

باید همه ما آموزش های الزم را در این خصوص ببینیم .
امام جمعه زرین شــهر در پایان با اشــاره بــه توطئه های 
متعدد دشــمنان اســالم، یادآور شد: دشــمن می خواهد 
جوان ونوجوان ما را از انقالب و عاشورا جدا کند برای همین 
جدی وارد میدان شــده اســت واز ابزار متعددی حتی  از 
خود عاشورا استفاده می کند تا عاشــورا وشور حسینی  را 
 که نتیجه آن استقامت وایســتادگی واحترام وعزت است از

جوان ما بگیرد .
وی تصریح کرد: بســیج دانش آموزی آمد تا در کنار دروس 
رسمی مدارس  به تقویت روحیه انقالبی  جوانان ونوجوانان 
ما بپردازد، بسیج دانش آموزی آمد تا مسیر حرکتی و سبک 
زندگی علی اکبر ها ، قاسم بن الحسن ها و شهید فهمیده ها  
در جامعه حفظ شــود، از این رو دشمن، ســخت به دنبال 
از بین بردن ارزش های ماســت؛ یک روز پوشش جوان را 
تغییر می دهد یک روز ســبک زندگــی او وکم کم هویت 
وارزش های جوان را می گیرد ، بسیج مراقب همیشه بیدار 

حفظ همین روحیه های انقالبی است.

توجه به پدافند 
غیر عامل یک 

اصل مهم وضروری 
است که تک تک 

ما باید به آن توجه 
کنیم و طرح های 

مصلی باید رعایت 
مسائل پدافندی را 
بنمایند باید همه ما 

آموزش های الزم 
را در این خصوص 

ببینیم

 امام جمعــه زرین شــهر در خطبه هــای عبادی سیاســی نماز جمعه زرین شــهر در مصــالی بزرگ 
حضرت ولی عصر)عج( این شهر اظهار کرد: ملت های مسلمان متعددی را در جهان اسالم داریم اما انقالب 
ایران اسالمی متفاوت است زیرا با بیداری و روشــنگری همراه بوده و در این میان روحیه انقالبی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و حفظ این روحیه و انقالبی ماندن وظیفه ماست چراکه این استقامت وایستادگی 

است که مستکبران و دشمنان را به ستوه آورده است.

امام جمعه زرین شهر:

بصیرت و والیتمداری، نسخه مقابله با نفوذ دشمن است
 عضو هیئــت علمی دانشــگاه کاشــان گفــت: آمــوزه های

 امام حســین )ع( و مفاهیم بلند حماســه حســینی بعد از ۱4 
قرن همچون اقیانوس بیکرانی اســت که بــرای آرامش روحی 
انســان الزم اســت و اگر بتوانیم این پیام را به درستی و مطابق 
 با شــرایط زمان و مکان منتقل کنیم، جهــان در برابر عظمت

 امام حسین )ع( خاضع و خاشع خواهد شد.
حمیدرضا فهیمی تبار، در  همایش »هنر و ادبیات عاشــورا« در 
تاالر شهید راحمی نوش آباد افزود: هنرمندان را خدا انتخاب می 
کند و رسالتش را بر دوش آنها می گذارد و هنرمندان باید مراقب 
باشــند که بر ماذنه عاشــورا، چگونه اذان می گویند و شــرایط 
خود را درک کنند تا بفهمند که چه پیامی از حماســه عاشــورا 
را روایت می کنند. وی با اشاره به حضور گردشگران خارجی در 
 مراسم محرم کاشــان و نوش آباد افزود: هنرمندان باید بکوشند 
 زینــب وار، پیام اتفاقات خونیــن کربال را بر بال هنر نشــانده و 

آن گونه روایت کنند که مورد رضایت خداست.
به گفته وی، یکی از دردهای اجتماعی در جهان و ایران، مشکل 
» بی تفاوتی« است و اولین درس عاشورا این است که نسبت به 
مسائل و ناهنجاری های جامعه بی تفاوت نباشیم و از این روست 
که امام حســین )ع( برای عبادت خدا، فقط  به حج و نماز اکتفا 

نمی کند و برای اصالح امور امت تالش می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان:

آموزه های امام حسین )ع( 
همچون اقیانوس بیکران است

مدیر شرکت آب و فاضالب روســتایی شهرستان تیران و کرون 
افزود: باتوجه به قدمت 20 ساله شبکه های آبرسانی در تعدادی 
از روستاهای شهرستان تیران و کرون، لوله های شبکه فرسوده 

شده و این فرسودگی باعث شکستگی لوله و اتالف آب می شود.
سعید عابدینی افزود: شبکه های آبرسانی فرسوده باید بازسازی 
و لوله های جدید نصب شــود تا از اتــالف آب و همچنین ورود 
میکروب به لوله ها که باعث انتقال بیماری است جلوگیری شود 
که با اختصاص اعتبار سالیانه می توان بخش قابل توجهی از آنها 

را تعویض کرد.
مدیر شرکت آب و فاضالب روستایی شهرستان تیران و کرون با 
اشاره به اینکه انتقال و مدیریت آب 4 روستای شهرستان تیران 
و کرون بر عهده دهیاری هاســت، تصریح کرد: شبکه آبرسانی 
این روســتاها نیاز به تعمیر و واگذاری به شرکت آب و فاضالب 
روســتایی  دارد تا نظارت بــر مصرف نیز به خوبی انجام شــود. 
وی یادآوری کرد: در شــرایط کنونی باید با اصالح شــبکه های 
آبرســانی جلوی اتالف آب را گرفت و با این کار معضل آبرسانی 
در روســتاها را  کاهش داد. عابدی گفت: چهــار اکیپ حوادث 
آب در سطح روستاهای شهرســتان تیران و کرون فعال هستند 
که در صورت اعالم و مشاهده شکســتگی لوله سریعا نسبت به 

ترمیم آن اقدام می کنند که این اقدام مانع اسراف آب می شود.
وی با بیان اینکه مصرف آب سرانه روستاییان در تیران و کرون 
۱40 لیتر اســت، خاطرنشــان کرد: باید مدیریت مصرف انجام 
شــود و آب مصرف خانگی از مصارف دامداری ها و کشــاورزی 

جدا شود تا معضل آب به بحران های بزرگ تر تبدیل نشود.

فرماندار شهرضا با اشاره به فرا رسیدن »هفته پدافند غیر عامل« 
عنوان کرد: اجرای اصــول پدافند غیرعامل یکــی از مهم ترین 
ارکان و عناصر افزایش ضریب ایمنی و کاهش میزان خســارات 

در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه است.
محسن گالبی اظهار کرد: در کشور ما بسیاری از اصول و موازین 
پدافند غیرعامل در زندگی ســنتی مردم اجرا می شــده است، 
اقداماتی نظیر کاه گل پشــت بام ها و یا ذخیره مواد غذایی برای 

ایام زمستان از جمله این موارد بوده است.
رییس شــورای پدافند غیر عامل شــهرضا اضافه کــرد: اجرای 
طرح هایی هماننــد »ایراپن« در شهرســتان نیز در راســتای 
جلوگیری از بیماری و افزایش خسارت های مالی و جانی ناشی 
از آن است که این طرح هم به نوعی در زمره فعالیت های پدافند 

غیرعامل قرار دارد.
گالبی گفت: دشــمن در شــرایطی که شــاهد وحدت مردم و 
مسئوالن و پیشــرفت روز افزون کشور اســت با تخریب چهره 
مســئوالن و وارد آوردن خدشــه به خدماتی که ارائه می شود و 
همچنین با ایجاد شــبهات مختلف در قالب نبرد ســایبری، به 
دنبال مبــارزه و ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اســالمی 

است.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۹5 تحت عنوان »اقتصاد مقاومتی 
اقدام و عمل« عنوان کــرد: یکی از مهم تریــن اقداماتی که در 
راستای اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و در راستای اصول پدافند 
غیرعامل باید انجام شود، مبارزه با ورود کاالی قاچاق و حمایت 
از تولیدات داخلی اســت. فرماندار شــهرضا ادامــه داد: نیروی 
انتظامی با تالش شبانه روزی در کشــور و مبادی کنترلی نظیر 
ایستگاه شهید امامی، از ورود کاالی قاچاق جلوگیری می کند و 
تولیدکنندگان داخلی هم باید با تالش در راستای بومی سازی 
دســتگاه های ســاخت محصوالت و همچنین افزایش کیفیت 

مصنوعات داخلی در این زمینه یاری کنند.

با اصالح  شبکه های آبرسانی از 
اتالف آب جلوگیری می شود

فرماندار شهرضا:

تولیدکنندگان داخلی کیفیت 
مصنوعات را افزایش دهند
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پیشنهاد  سردبیر:
دزدي از يك خیانتـكار !

اخبار

معاون نیروی انتظامی اصفهان خبر داد:

کشف 284 کیلو و 300 گرم حشیش 
در کامیون کشنده

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: در بازرسی دقیق از 
این کامیون مقدار 284 کیلو و 300 گرم حشــیش و 830 گرم تریاک که 

در اتاق بار آن جاساز شده بود کشف شد.
جهانگیر کریمــی اظهار کرد: در پی کســب خبری مبنی بــر اینکه یک 
قاچاقچی مواد مخدر قصد دارد محموله ای را از شــرق کشور وارد استان 
اصفهان کند بررسی موضوع به طور ویژه در دســتور کار ماموران پلیس 

مبارزه با مواد مخدر این استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران به یکی از ورودی های شهر اصفهان اعزام و کامیون 

کشنده فرد قاچاقچی را شناسایی کردند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه این 
خودرو حامل بار قانونی یک دستگاه بیل مکانیکی بوده، افزود: در بازرسی 
دقیق از این خودرو مقــدار 284 کیلو و 300 گرم حشــیش و 830 گرم 

تریاک که در اتاق بار خودرو جاسازی شده بود کشف شد.
وی بیان کرد: در این خصوص یک ســوداگر مرگ دســتگیر و برای  سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده است.
کریمی در پایــان اظهار کرد: نیــروی انتظامی با قاطعیت با ســوداگران 
 مرگ و قاچاقچیان مــواد مخدر مقابله می کند و اجازه جــوالن به آنها  را 

نخواهد داد.
کشف 5 هزار و 136 عدد شامپوی خارجی قاچاق در مبارکه

همچنین احمد نیکبخت اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان مبارکه 
حین کنترل و نظارت بر خودروهای عبــوری از محور مبارکه-اصفهان به 

یک دستگاه کامیون کشنده مایلر مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرســی از این خودرو تعداد پنج هزار و 136 عدد شامپوی 

خارجی قاچاق فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه اضافه کرد: کارشناسان مربوطه ارزش 
این محموله را یک میلیــارد و 500 میلیون ریال اعــام کرده اند. در این 
خصوص راننده دســتگیر و برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

تحویل داده شد.
نیکبخت در پایان خاطرنشــان کرد: نیروی انتظامــی تمام تاش خود را 
در راســتای مبارزه با کاالی قاچاق به کار گرفته و اجــازه فعالیت به این 

مفسدان اقتصادی نخواهد داد.
 سارقاِن داخل خودروی جنوب اصفهان دستگیر شدند

ستار خســروی رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان اظهار کرد: در پی 
وقوع چندین فقره ســرقت داخل خودرو در منطقه جنوب شهر اصفهان 

رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام یکسری کارهای تخصصی موفق شدند یک 

سارق را شناسایی و دستگیر کنند.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان بیان کرد: این سارق در بازجویی های 
به عمل آمده به سرقت 384 میلیون ریال اموال داخل خودرو با همدستی 
 فرد دیگری اعتراف کرد. وی با اشــاره به دســتگیری همدســت سارق 
اضافه کرد: پرونده ای در این خصوص تشکیل شد و هر دو متهم برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
خسروی در پایان به شــهروندان توصیه کرد: از رها کردن اموال با ارزش 
در داخل خودرو خودداری کنید، از پارک کردن خودرو در نقاط کم تردد 
و تاریک خودداری و وســایل شخصی )کیف، اســناد، مدارک( و اموال با 

ارزش خود را داخل خودرو )به ویژه در معرض دید( نگذارید.

زن جواني که بــراي بیان مشــکل خود به مرکز مشــاوره 
آرامــش فرماندهــي انتظامي اســتان اصفهان آمــده بود 
درباره مشــکلش این چنین گفــت: من از بچگــي با مادرم 
اختاف داشــتم چون زیــاد حوصله محبت کــردن به مرا 
نداشــت و در نتیجه من از همــان ابتدا به خاله ام وابســته 
 شــده بودم و حرف هایم را به او مي گفتم تــا اینکه ازدواج 
کردم. وضعیت به همین روال ادامه داشــت تا اینکه خاله ام 
فوت کرد و من تنهایي ام را با دوســتان زیادي که اهل قید 
و بند نبودنــد و همگي آنها با اینکه متأهل بودند دوســتانی 
از جنس مخالف هم داشــتند طي کردم. اکثر مواقع با آنها 
شب نشیني داشــتم، به میهماني هاي طوالني مدت و حتي 
سفر به شــمال مي رفتم و در همه این میهماني ها دوستان 
مذکر آنها هم مي آمدنــد.  من هم براي اینکه از دوســتانم 
کم نیاورم و عقب نمانــم در یکي از روزهایــي که به منزل 
سولماز یکي از دوســتان صمیمي ام رفته بودم به وسیله او با 
پسرجواني آشنا شدم و دوستي من و او از همان روز آغاز شد 
و هر وقت که همسرم در خانه نبود بهانه اي جور مي کردم و 

براي دیدن ساسان به منزل سولماز مي رفتم.
این ماجرا ادامه داشت تا اینکه دوماه پیش از منزل ما دزدي 
شد وحدود 50 میلیون طا و دسته چک همسرم به سرقت 

رفت، چند روز بعد یکي از چک هاي دزدیده شــده همسرم 
پاس شد و چون شماره چک را همسرم در آن زمان به بانک 

اعام کرده بود هویت سارق معلوم شد.
همسرم به منزل آمد و گفت: فردي که چک دزدیده شده را 
پاس کرده شناسایي شده و زني به نام سولماز بوده و پلیس 
هم  درصدد است تا دســتگیرش کند، با شنیدن این حرف 
تازه متوجه شــدم دزد خانه ما دوســت صمیمي من بوده 
بافاصله به او زنگ زدم و ماجرا را برایش درمیان گذاشــتم 
و با حالت طلبکارانه به او گفتم چــرا این کار را کردي؟ اما او 
با خونسردي در پاســخ من گفت: توهم به شوهرت خیانت 
کردي !! اگر کارمن خیلي بد اســت کار تو کــه قابل قبول 
نیســت! من از یک خیانتکار دزدي کــردم. او گفت، زماني 
که من براي دیدن ساســان به منزل او مــي رفتم از فرصت 
استفاده کرده و از روي کلید منزلم یک کلید دیگر ساخته و 
وقتي من و همسرم به مســافرت رفته بودیم به راحتي وارد 

منزلمان شده و سرقت خود را انجام داده است.
سولماز گفت: باید هرچه زودتر قضیه را رفع و رجوع کني و 
دزدي را خودت به گردن بگیري و پاي مــرا از ماجرا بیرون 
بکشــي چون اگر این کار را نکني و من گیر بیفتم فیلم هایي 
که از رابطه تو با ساســان گرفته ام را به همســرت نشــان 

مي دهم و آبرویــت را پیش او مي برم و بعد گوشــي را قطع 
کرد، با شــنیدن این حرف انگار آب جوش بر سرم ریختند 

تمام بدنم خیس عرق شد .
حاال نمي دانم چکار کنم از طرفي همســرم پیگیر دستگیر 
کردن دزد خانه اســت و از طــرف دیگر من مانــده ام با دو 
فرزند. چطور بــه او بگویم که دزدي کار من بوده، همســرم 
خیلي به من اعتماد دارد و اگر متوجه شــود که سرقت کار 
 من بوده و یــا اینکه بــه او خیانت کــرده ام زندگي ام ازهم 

مي پاشد.
دوســتي هاي نامناســب باعث نابودي زندگي 

مي شوند
کارشناس مرکز مشــاوره آرامش فرماندهي انتظامي استان 
گفت: به صورت فطري انســان نیــاز به روابــط اجتماعي 
ودوستي و ارتباط با دیگران دارد و این عاقه فطري از همان 
زمان کودکي خودش را نشــان داده و با یادگیري رفتارهاي 

پیشــرفت  اجتماعــي 
مي کند، لذا نمي توان آن 
را از زندگــي حذف کرد 
اما از آن جهت که خواه 
یا ناخواه رفتــار دیگران 
برما تاثیر مي گذارد باید 
دوســتان خود را از بین 
کنیم  انتخــاب  افرادي 
که رفتارهایــي مثبت و 

بهنجار دارند.
وي با بیــان اینکه نباید 
بــه هرکســي اعتمــاد 
کرده و اســرار زندگي را 
برایش برما کرد اظهار 
داشــت: مثبت اندیشي 
در زندگــي نقش مهمي 
دارد و به همان اندازه نیز 
احتیاط و مــوارد منفي 
روابــط را در نظرگرفتن 
مي تواند گام هاي موثري 

در داشــتن یک رابطه شــاد وعاري از هرگونه سوءاستفاده 
بردارد همان طور که این جمله معروف را بارها شــنیده ایم 
که احتیاط شرط واجب عقل است . در نتیجه نباید با بدبیني 
و سوءظن به دیگران نگاه کنیم و نه همه را مطلقا انسان هاي 

کاملي بدانیم.
کارشناس ارشد مرکز مشــاوره پلیس استان ، سردي روابط 
بین زن و مرد و کم شــدن احساســات عاطفي بین آنها را 
یکي از علت هاي گرایش همســران به دوستي با دیگران و 
تامین خأل عاطفي خود عنوان کرده و اظهار داشــت: وقتي 
زن  و شوهر به رفتارهاي هم مانند رفت  و آمد، نحوه  آرایش، 
بدپوششــي و غیره بی توجه باشــند این موضــوع کم کم 
خودش را با بی محبتی نشان داده و به مرور زن وشوهر را از 

یکدیگر سرد وآنها را از هم دور مي کند.

وقتي زن  و شوهر به 
رفتارهاي هم  مانند 

رفت  و آمد، نحوه  
آرايش، بدپوششي و 
غیره بی توجه باشند 

اين موضوع کم کم 
 خودش را  با 

بی محبتی نشان داده 
و به مرور زن وشوهر را 
از يكديگر سرد وآنها 

را از هم دور مي کند

فرجام اعتمادهاي بیجا؛

دزدي از يك خيانتـكار !

حادثه

دو پسر جوان که با ربودن منشی مطب در شرق تهران او را 
مورد آزار و اذیت قرار داده بودند، به 34 سال زندان محکوم 
شدند. 24 خرداد سال 91 دختر جوانی با مراجعه به پلیس 

شرق تهران از آزار و اذیت خود توسط دو پسر خبر داد.
او در شکایتش گفت: منشــی یک پزشک در شرق تهران 
هســتم. با یکی از مراجعه کنندگان مطب که پسر جوانی 
بود، آشنا شدم. او مدعی بود به من عاقه مند است و قصد 
ازدواج دارد. دوستی ما شکل گرفت و دیروز قرار گذاشتیم 
به گردش برویم که او با دوســتش به دنبال من آمد. آنها با 
تهدید چاقو مرا به منطقه چهار دیواری بــرده و مورد آزار 
واذیت قرار دادند. پس از این شــکایت، تحقیقات پلیس 
برای دستگیری متهمان آغاز شــد تا اینکه ماموران آنها 
را شناسایی و دستگیر کردند. دو پسر جوان در تحقیقات 
منکر آزار و اذیت دختر جوان شــده و ادعا کردند با شاکی 
دوســت بودند و هیچ اجباری در کار نبوده است. متهمان 
در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و در 
جلسه دادگاه نیز منکر آزار و اذیت دختر جوان شدند. پس 
از دفاعیات متهمان، قضات برای تصمیم گیری وارد شــور 
شــده و متهمان را به اتهام ارتباط شــیطانی به صد ضربه 
شــاق، به اتهام آدم  ربایی به 15 ســال حبس و به  خاطر 

تهدید با چاقو به دو سال زندان محکوم کردند.

زنی که بــرای الغری و انجــام عمل لیپوساکشــن به مطب 
دکتــری خصوصی رفته بود حیــن عمل فوت کــرد. در ماه 
گذشته این دومین پرونده از این نوع است که در شعبه ششم 
 دادسرای جنایی تشکیل شده است. ماموران کانتری 125 
یوســف آباد در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت خبر از 
مرگ مشکوک زنی هنگام عمل لیپوساکشــن دادند. پس از 
حضور بازپرس محسن مدیرروستا به همراه ماموران آگاهی 
در محل، تحقیقات در زمینه این مرگ مشــکوک در مطبی 
خصوصی که از این نوع عمل ها در آن صورت می گرفت آغاز 
شد. دکتر هنگامی که در برابر بازپرس قرار گرفت، گفت: این 
زن چند روز پیش برای انجام عمل لیپوساکشن به مطب من 
آمد و بعــد از آن وقت گرفت. با توجه به اینکه هیچ پیشــینه 
و بیماری خاصی نداشت عمل را شــروع کردیم که در حین 
بیهوشــی او فوت کرد. پس از ثبت این اطاعات در پرونده به 
دستور بازپرس مدیرروستا جســد این زن به پزشکی قانونی 
منتقل شد و بعد از آن پرونده برای بررسی های تخصصی تر 

به دادسرای ناحیه 19 مخصوص جرائم پزشکی فرستاده شد.

34 سال زندان، مجازات 
ربايندگان دختر جوان

مرگ زن جوان 
زير عمل لیپوساکشن

 متاسفانه کسانی که خوش بینانه به اطرافشــان نگاه می کنند و بیش از حد راه اعتماد کردن به ديگران را در پیش 
می گیرند، ممكن است در مسیر زندگي اتفاقات تلخی را تجربه کنند. مثال در ازای اعتمادی که به طرف مقابل خود 
کرده اند، خیانت ببینند! در اين لحظه است که احساسات فرد جريحه دار شده و همین جريان، اعتماد کردن به ساير 

آدم ها  را  حتي تا پايان عمر برايش سخت می کند.

ابالغ اخطاريه
8/147 شــماره پرونده: 139404002004000505/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9401230/2 شــماره ابالغیه: 139505102004002586 بدینوسیله به رضا و 
سمیرا و سیما و وحید رضا همگی سبحانی دلیگانی ورثه علی سبحانی دلیگانی 
بدهکاران پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه در نشــانی اصفهان- خیابان 
مشتاق دوم- خیابان مهر- کوچه شهید علیخانی- بلوار مهر- نبش ارمغان پالک 
204 و 202 کدپستی 8158966974 ابالغ واقعی به نامبردگان میسر نگردیده ابالغ 
می گردد که طبق تقاضای بستانکار بانک صادرات مورد وثیقه، ششدانگ پالک 
ثبتی 112 فرعــی از پالک 14916 اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان موضوع 
ســند رهنی 151213 مورخ 1391/12/26 تنظیمی دفترخانه شماره یک اصفهان 
متعلق به خانم ها نفیسه کلیشادی و عاصیه رجائیه و آقای علی سبحانی دلیگانی 
که در مقابل طلب بانک صادرات در رهن قرار گرفته است طبق ارزیابی کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 3/879/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا برابر ماده 
101 آئین نامه اجرائی بدینوسیله به شما اخطار می شــود ظرف مدت 5 روز از 
تاریخ درج آ گهی باید کتبًا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد 
ارزیاب مجدد به مبلغ 5/000/000 ریال به اداره اجرا تسلیم دارید در صورتی که 
به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی و به همان قیمت آگهی خواهد 

شد. م الف: 23543 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)205 کلمه،2 کادر( 
فقدان سند مالكيت

8/155 شماره صادره: 1395/43/290242 نظر به اینکه حدیثه جمشیدیان قلعه 
سفیدی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 17994-95/6/18 دفترخانه 59 
اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 317 فرعی از 15 
اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 239509 مورد ثبت در صفحه 
110 دفتر جلد 1079  امالک تحت شماره چاپی 994653 صادر  و تسلیم گردیده 
است و به موجب انتقال شــماره 89196-8/10/34 دفترخانه 25 اصفهان به وی 
انتقال یافته و اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر سرقت مفقود گردیده 
است و  تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت  لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شد. م الف: 23621 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان

) 218 کلمه، 2 کادر(   
حصر وراثت

8/156  آقای محمد جورکش دارای  شناسنامه شماره 1204 به شرح دادخواست 
به کالسه  3888/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلی جورکش به شناسنامه 234 در تاریخ 
94/10/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 2 پسر و 3 دختر و همسر: 1- محمد جورکش، ش.ش 1204 فرزند 
پســر 2- علی جورکش، ش.ش 17584 فرزند پســر 3- زهره جورکش، ش.ش 
15010 فرزند دختر 4- زهرا جورکش، ش.ش 363 فرزند دختر 5- لیال جورکش، 
ش.ش 1140207385 فرزنــد دختر 6- ایران خان احمدی، ش.ش 148 همســر. 
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: 22807 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )156 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/157  آقای محســن براتی گرجی دارای  شناسنامه شــماره 13801 به شرح 
دادخواست به کالســه  3802/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان محمد علــی براتی گرجی به 
شناســنامه 4 در تاریخ 94/10/9 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و همسر: 1- محسن 
براتی گرجی، ش.ش 13801 پسر متوفی 2- پروانه درخشنده، ش.ش 30 همسر 
3- فاطمه براتی گرجی، ش.ش 1355 دختر متوفی. 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22808 شعبه 10 حقوقی 

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

8/158  آقای اســداله حســینی فرد دارای  شناســنامه شــماره 541 به شــرح 
دادخواست به کالســه  3779/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی حصر 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فضل اله حسینی فرد به شناسنامه 
321 در تاریخ 95/4/5 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به سه برادر: 1- محمد حسینی فرد، ش.ش 581 برادر 
متوفی 2- عزیزاله حسینی فرد، ش.ش 1914 برادر متوفی 3- اسداله حسینی فرد، 
ش.ش 541 برادر 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: 22809 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )136 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/159  آقای جمشــید صفری نورآبادی دارای  شناســنامه شماره 64 به شرح 
دادخواست به کالســه  3796/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان حســنعلی صفــری نصرآبادی به 
شناســنامه 622 در تاریخ 94/3/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- فریدون صفری نصرآبادی، ش.ش 
914 فرزند 2- جمشید صفری نصرآبادی، ش.ش 64 فرزند 3- صغری صفری 
 نصرآبادی، ش.ش 196 فرزند 4- فاطمه صفــری نصرآبادی، ش.ش 12 فرزند

 5- فرزانه صفری نصرآبادی، ش.ش 68 فرزنــد 6- مریم صفری نصرآبادی، 
ش.ش 17 فرزند 7- آمنــه صفری نصرآبــادی، ش.ش 1258 فرزنــد 8- نیره 
قدیری شیرانی، ش.ش 33814 همســر و الغیر. 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22810 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )165 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/160  خانم معصومه رضائی قهریزجانی دارای  شناســنامه شــماره 324 به 
شرح دادخواست به کالسه  3780/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضانعلی رضائی قهریزجانی 
به شناسنامه 3 در تاریخ 95/6/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پســر و پنج دختر و همسر:1- رضا 
 رضائــی، ش.ش 22 فرزند پســر 2- زهــرا رضائــی، ش.ش 484 فرزند دختر
  3- خدیجه رضائی، ش.ش 11811 فرزند دختر 4- معصومه رضائی قهریزجانی،

 ش.ش 324 فرزند دختر 5- فاطمــه رضائی قهریزجانــی، ش.ش 1681 فرزند 
دختر 6- لیال رضائی قهریزجانی، ش.ش 1895 فرزند دختر 7- بیگم شــجاعی 
قهریزجانی، ش.ش 18 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22811 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/161  آقــای علیرضا حســنی دارای  شناســنامه شــماره 1271845318 به 
شــرح دادخواست به کالســه  3785/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان کوروش حســنی به 
شناسنامه 328 در تاریخ 95/4/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
 حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر و مادر: 1- علیرضا حسنی، 
ش.ش 1271845318 فرزند پســر متوفی 2- بلقیس امینــی گندمانی، ش.ش 15 
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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 22812 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)127 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/163  خانم ژیال صداقت دارای  شناسنامه شــماره 7098 به شرح دادخواست 
به کالسه  3801/95 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان عین اله صداقت به شناسنامه 437 در تاریخ 
94/11/9 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به پنج پسر و یک دختر: 1- داریوش صداقت، ش.ش 28 پسر متوفی 
2- کیانوش صداقت، ش.ش 495 پســر متوفی 3- کوروش صداقت، ش.ش 907 
پســر متوفی 4- کامران صداقت، ش.ش 2292 پســر متوفی 5- کیوان صداقت، 
 ش.ش 263 پســر متوفی 6- ژیال صداقت، ش.ش 7098 دختــر متوفی. 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 باشــد از تاریخ نشــر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

م الف: 22814 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )155 کلمه، 
2 کادر(

حصر وراثت
8/163  حبیب چوپانی دارای  شناســنامه شماره 308 به شــرح دادخواست به 
کالسه  3787/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رمضان چوپانی رنانی به شناسنامه 7148 در تاریخ 
94/8/25 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به زوجه و دو دختر و 4 پسر: 1- خدیجه نجفی رنانی، ش.ش 108 
زوجه متوفی 2- مریم چوپانی رنانی، ش.ش 393 دختر متوفی 3- زهره چوپانی 
رنانی، ش.ش 172 دختر متوفی 4- مجید چوپانی رنانی، ش.ش 2090 پسر متوفی 
5- ســعید چوپانی رنانی، ش.ش 12119 پســر متوفی 6- حمید چوپانی رنانی، 
ش.ش 589 پسر متوفی 7- حبیب چوپانی، ش.ش 308 پسر 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 باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22813 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/165  آقای شــهداد دخانی دارای  شناسنامه شــماره 34 به شرح دادخواست 
به کالســه  3876/95 ح 10  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان کالرا اســتپانیانس تبریزی به شناسنامه 34 
در تاریــخ 94/4/23 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 3 پسر  و 2 دختر: 1- شــهداد دخانی، ش.ش 743 
 فرزند پســر 2- شــهدخت دخانی، ش.ش 573 فرزند دختر 3- شهریار دخانی، 
ش.ش 489 فرزند پسر 4- شهرین دخانی، ش.ش 651 فرزند دختر 5- شه منش 
دخانی، ش.ش 698 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22806 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )149 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/165  آقای فریدون مشیری دارای  شناسنامه شماره 375 به شرح دادخواست 
به کالسه  3829/95 ح 10  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محبوبه فرهمند به شناسنامه 16931 در تاریخ 
95/5/30 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو دختر و دو پسر: 1- فرنوش مشیری، ش.ش 448 فرزند دختر 
2- فریده مشیری، ش.ش 700 فرزند دختر 3- فرزاد مشیری، ش.ش 163 فرزند 
پسر 4- فریدون مشیری، ش.ش 375 فرزند پسر. 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22805 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )140 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/166  آقای رسول حاج اکبری دارای  شناسنامه شماره 304 به شرح دادخواست 
به کالسه  3832/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان مصطفی حاج اکبری حبیب آبادی به شناسنامه 157 
در تاریخ 95/6/28 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 3 پسر و 1 دختر و همسر: 1- رسول حاج اکبری، ش.ش 
304 فرزند پســر 2- اکبر حاج اکبــری حبیب آبادی، ش.ش 1297 فرزند پســر 
3- محمدرضا حاج اکبری حبیب آبادی، ش.ش 11279 فرزند پسر 4- اعظم حاج 
اکبری حبیب آبادی، ش.ش 5594 فرزند دختر 5- صدیقه رضوانیان حبیب آبادی، 
ش.ش 188 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: 22804 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )162 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/167  آقای فریبرز پوران شــیروانی دارای  شناسنامه شــماره 698 به شرح 
دادخواست به کالســه  3831/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حســین پوران شیروانی به شناسنامه 
28846 در تاریخ 95/5/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 2 پسر و یک همســر: 1- فریبرز پوران شیروانی، 
ش.ش 698 فرزند پسر 2- فرزاد پوران شیروانی، ش.ش 11 فرزند پسر 3- زهرا 
هوشیاری پور، ش.ش 32613 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: 22852 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )135 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/168  شهال امینی سده دارای  شناسنامه شــماره 574 به شرح دادخواست به 
کالســه  3569/95 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان احمد امینی فر به شناسنامه 4 در تاریخ 89/7/22 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به زوجه و دو دختر: 1- نصرت طالبی ســده، ش.ش 2724 زوجه 2- شیدا 
امینی ســده، ش.ش 1106 دختر متوفی 3- شهال امینی ســده، ش.ش 574 دختر 
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: 22851 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )135 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/169  آقــای محمد کاردان پور دارای  شناســنامه شــماره 59408 به شــرح 
دادخواست به کالســه  3889/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین کاردان پوربه شناسنامه 19170 
در تاریخ 95/2/13 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 3 پسر و 3 دختر: 1- حسن کاردان پور، ش.ش 560187 
فرزند 2- مهدی کاردان پور، ش.ش 1310 فرزنــد 3- محمد کاردان پور، ش.ش 
59408 فرزنــد 4- بتول کاردان پــور، ش.ش 47689 فرزنــد 5- فاطمه اربابان 
اصفهانی، ش.ش 1001 فرزند 6- طیبه کاردان پــور، ش.ش 978 فرزند.  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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
22850 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/170  خانم فــروغ اصالنی پور دارای  شناســنامه شــماره 1550 به شــرح 
دادخواست به کالســه  3835/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین اصالنی پور به شناسنامه 823 
در تاریخ 95/5/12 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به  یک پسر و 4 دختر و همسر: 1- محمد مهدی اصالنی پور، 
ش.ش 1738 پســر 2- مینا اصالنی پور، ش.ش 42741 دختر 3- فروغ اصالنی 
پور، ش.ش 1550 دختر 4- مریم اصالنی پــور، ش.ش 4459 دختر 5- فروزان 
اصالنی پور، ش.ش 2656 دختر 6- اشــرف اخوانپور، ش.ش 872 همسر. 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 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22849 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )156 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/171  آقای هادی ذبیحی نایینی به  شناســنامه شماره 79  به شرح دادخواست 
به کالسه 140/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان رضا ذبیحی نایینی به شــماره شناسنامه 1696 در 
تاریخ 1394/10/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: هادی ذبیحی نایینی) پسر( 2- حجت اله 
 ذبیحی نایینی) پســر( 3- عبدالمهدی ذبیحی نایینی)پسر( 4- جواد ذبیحی نایینی

) پسر( 5- مهرانگیز ذبیحی نایینی) دختر( 6- فرانگیز ذبیحی نایینی) دختر(  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 237 شعبه 

سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین) 141 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

8/172  آقای مهدی شــهریاری محمدی به  شناســنامه شــماره 30  به شــرح 
دادخواست به کالســه 141/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیــح داده که شــادروان محمدرضا شــهریاری محمدی به 
شــماره شناســنامه 45 در تاریخ 1395/7/15 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: مهدی 
شهریاری محمدی) پســر( 2- مسعود شــهریاری محمدی)پســر( 3- محمود 
رضا شهریاری محمدی) پسر( 4- فاطمه شــهریاری محمدی) دختر( 5- فرشته 
شهریاری محمدی)دختر( 6- زهره شــهریاری محمدی)دختر( 7- بتول نظری 
محمدی)همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و 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: 239 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

نایین) 143 کلمه، 2 کادر(  
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سرو قامتان پیشنهاد سردبیر: 
برای مقابله با دشمن در هیچ سطحی »ترس« نداریم

خبر

با حضور رییس مجلس و جانشین فرمانده سپاه پاسداران صورت گرفت؛

رونمایی از چندین جلد کتاب و کتابچه 
شهدای خمینی شهر

امام جمعه خمینی شهر:

مسئوالن فرهنگی مراقب باشند 
در جهاد اکبر شکست نخوریم

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( بیان کرد:

 ارائه مکتب دفاعی انقالب اسالمی
 به عنوان الگو برای نسل حال و آینده

چندین جلد کتاب و کتابچه ویژه شهدای خمینی شهر با حضور 
مسئوالن کشوری و لشــگری در کنگره ۲۳۰۰ شهید شهرستان 

خمینی شهر، رونمایی شد.
مراســم رونمایی از این کتاب ها با حضور علی الریجانی، رییس 
مجلس شورای اســامی، سردار ســامی، جانشــین فرمانده 
سپاه پاسداران انقاب اسامی، سردار ســلیمانی، فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان و آیت ا... رحیمی، امام جمعه 
خمینی شهر برگزار شد. در این مراســم، از کتاب های تاریخ دفاع 
مقدس خمینی شهر، راست قامتان، طایه داران عشق، عاشقان 
پرواز، همسران شهدا، مجموعه کتاب کودکان و خانواده های ۲، ۳  

و 4 شهیدی خمینی شهر رونمایی شد.
مراسم افتتاحیه کنگره ملی ۲۳۰۰ شهید شهرستان خمینی شهر 
از صبح  دیروز با حضور مسئوالن کشوری و لشکری در حسینیه 
ثارا... این شهر برگزار شــد.در این مراســم پیکر مطهر ۲ شهید 
گمنام دوران دفاع مقدس تشــییع شــد. یکی از این شــهدا در 
عملیات والفجر 8 در منطقه عملیاتی ام الرصاص و شهید دیگر در 
عملیات محرم در منطقه شرهانی و در عملیات ایذایی به شهادت 

رسیده اند.
اجتماع هیئت ها و دســته  های عزاداری به مناسبت ایام شهادت 
امام سجاد)ع(، برگزاری همایش شــهدای دانش آموز، اختتامیه 
جشنواره شعر، یادواره شهدای روحانی، یادواره شهدای اصغرآباد و 
تجمع بانوان شهرستان خمینی شهر از جمله برنامه های ویژه این 
کنگره است که تا دوشنبه دهم آبان ماه در شهرستان خمینی شهر 

برگزار می شود.
شهرستان خمینی شهر با دارا بودن ۲۳۰۰ شهید و سهم چشمگیر 
در تقدیم شهدای جبهه مقاومت اسامی و مدافع حرم در استان 
اصفهان از جمله شهرهای فعال در جنگ بوده که این خصوصیت 
بارز منجر به تصویب برگزاری کنگره ملی شــهدای شهرســتان 

خمینی شهر شد.

امام جمعه خمینی شهر با بیان اینکه ملت ایران باید با پشتیبانی از رهبر 
هوشــمند و حکیم جهاد را دنبال کنند، گفت: مســئوالن فرهنگی باید 

مراقب باشند که در جهاد اکبر شکست نخوریم.
آیت ا... عباس رحیمی در مراســم افتتاحیه کنگره ملی ۲۳۰۰ شــهید 
شهرستان خمینی شهر اظهار داشت: هنر امام راحل این بود که فرهنگ 
شهادت را در کشور احیا کرد، این در حالی بود که دشمن، کشور را مورد 
هجوم قرار داد تا ما را از پا در بیاورد.وی افزود: پس از اینکه همه توطئه ها 
نتوانست دشــمن را به آرزوی خود برســاند جنگی تمام عیار را بر ملت 
ما تحمیل کرد، با این خیال که ۳ روزه این انقاب را به دســت گیرد در 

حالی که دشمن غافل از بیداری مردم و هوشیاری این ملت بود.
امام جمعه خمینی شــهر با بیان اینکه مردم ایران درســی به متجاوزان 
دادند کــه هیچ زمــان آن را فرامــوش نمی کنند، تصریح کرد: شــهدا 
درس هایی را به ملت ما دادند، از جملــه درس عزت، به این معنی که اگر 
دست در دست هم دهیم هیچ دشمنی قادر به شکست ما نیست، شهدا 
همچنین به ما درس مقاومــت دادند یعنی در برابر هــر حادثه ای نباید 
عقب نشــینی و دفاع کرد بلکه باید تهاجم کرد.وی با بیان اینکه شــهدا 
درس وصل به خدا، ساده زیســتی، ایثار و عزت را به ما آموختند، گفت: 
خمینی شهر نیز یکی شهرهایی است که در دوران دفاع مقدس درخشید، 
این شهر زنده است و ملتی حاضر در صحنه دارد، امروز نیز قریب به یک 
سوم شهدای مدافع حرم اســتان اصفهان از خمینی شهر هستند که این 
موضوع نشــان از شــهر اهل بیت دارد.آیت ا... رحیمی خاطرنشان کرد: 
باید همواره پشــتیبان رهبر معظم انقاب و والیت فقیه خود باشــیم، 
باید پشتیبان این رهبر هوشــمند و حکیم، جهاد را دنبال کنیم، تهاجم 
فرهنگی جهاد اکبری است که رهبر معظم انقاب نیز هشدار داده بودند، 
اما آنقدر پشت گوش انداختیم که ایشان فرمودند تهاجم فرهنگی خواب 
را از چشمان ما ربوده است.وی تصریح کرد: امروز به خانواده های ارزشی 
ما حمله می شود، مسئوالن فرهنگی مراقب باشید که در این جهاد اکبر 
شکســت نخوریم، رهبر معظم انقاب دغدغه هایی دارند که باید جدی 
گرفته شود، مســئله انقابی بودن و انقابی ماندن، نفوذ دشمن، اقتصاد 
مقاومتی و ارزش های دینی از مهم ترین دغدغه هاســت که باید به آنها 

بسیار توجه شود.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان با بیان اینکه دفاع 
مقدس به یک گنجینه در مکتب دفاعی انقاب اســامی تبدیل شده 
اســت، گفت: این دوران نورانی باید به عنوان الگو برای نســل حال و 

آینده ارائه شود.
ســردار غامرضا ســلیمانی در مراســم افتتاحیه کنگره ملی ۲۳۰۰ 
شهید شهرســتان خمینی شــهر اظهار داشــت: بدون تردید انقاب 
اسامی دستاوردهای بزرگی را برای بشــریت و جهان به ارمغان آورد، 
دســتاوردهایی که هر کدام در جای خود قابل تدوین اســت، یکی از 
این دستاوردهای بزرگ در بســتر دفاع مقدس بود که میهن اسامی 
مورد تجاوز قرار گرفت و با رهبری امام راحــل و مجاهدت ملت ایران 
این تهدید به یــک فرصت و گنجینه تبدیل شــد. وی افزود: در درون 
این گنجینه مکتب دفاعی انقاب اســامی خلق شــد، اگر چه قلم و 
زبان نمی تواند مجاهدت های حق علیه باطل را به خوبی نشــان دهد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان تصریح کرد: از سال 
91 ستاد کنگره شهدای خمینی شــهر به همراه مردم این شهرستان 
و مشــارکت ادارات این شهرستان آغاز شــد، با توجه به سیاست های 
رهبر معظم انقاب مبتنی بر انجام اقدامات ماندگار  اقدامات بســیار 
مهمی صورت گرفت. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته خاطرنشان 
کرد: چاپ ۲۲ عنــوان کتاب و 7۲ عنوان کتابچه مکتــوب  در اختیار 
مردم قرار گرفت، فیلم ها و عکس هــای آن دوران نورانی جمع آوری 
 و بازسازی و به عنوان اســناد شــفاهی دوران دفاع مقدس در کنگره

 تهیه شــد، همچنین برگزاری جشــنواره ها و مســابقات ورزشی و 
فرهنگی در این راستا صورت گرفت.

سردار سلیمانی گفت: شهرستان خمینی شهر نشــان داد که در کنار 
یکدیگر اقدامات خوبی را می توان به اجرا گذاشت، همانند این کنگره 

که با همکاری مردم و مسئوالن به بهترین نحو در حال برگزاری است.

قاب روز

در حاشیه افتتاح کنگره ملی شهدای خمینی شهر
افتتاحیه کنگره ملی ۲۳۰۰ شهید شهرستان خمینی شهر صبح دیروز با حضور مسئوالن کشوری و لشکری در حسینیه ثارا... این شهر برگزار شد.

همراه با مسئوالن

با مسئوالن

سرانجام شنبه موعود آمد. روزی که   سمیه 
کنگره ســرداران و ۲۳۰۰ شــهید پارسادوست

شهرستان خمینی شــهر قرار بود برگزار شود و از مدت ها 
قبل، درباره آن اطاع رســانی های گسترده در سطح شهر 

اصفهان و خمینی شهر صورت گرفته بود. 
خمینی شــهر که اهالی آن »حسینی شــهر« هم لقبش 
داده انــد و »حســینیه ایران« هــم خوانده می شــود، با 
تقدیم ۲۳۰۰ شــهید، ســهم عمــده ای در ایثارگری ها 
و فداکاری هــای متعلــق به اســتان اصفهــان در دوران 
دفاع مقدس داشته، اما مردم و مسئوالنش می گویند که با 
این وجود همچنان از بی مهری ها می نالد و نسبت به این 

شهرستان، کم توجهی می شود.
 این کنگره، فرصت خوبی بود تا خمینی شــهری ها به یاد 
مسئوالن بیاورند روزگاری در این شهر، چشمه ای جاری 
بوده و این همه شهید، حاصل ســال ها صبوری و نجابت 
مادران و پدرانی اســت که »علی اکبر«های خود را فدای 
حســین )ع( کردند و »حســینی« و »زینبی« ماندند و با 
وجود تمامی مشکات و کمبودها، لب به گایه باز نکردند. 

به خمینی شــهر که می رســیم، خیابان های خلوت اما 
پرپیچ و خم و پر از چاله و دســت انداز، اولین چیزی است 
که به چشم می آید. روز برای خمینی شهری های پرتاش 
آغاز شده ، از همان ورودی شهر بوی محرم که در حسینیه 

ایران مانده را حس می کنی. 
پرچم های مشکی در سرتاســر خیابان ها دیده می شود. 
اینجا، دهه اول که تمام می شــود، محرم هنوز ادامه دارد. 
مردم برای اربعین بارسفر می بندند و بی جهت نیست که 
در راهپیمایی میلیونی ارتش شیعه در کربا، هرجا که قدم 
می گذاری، نام و نشانی هم از موکب های متعلق به اهالی 

خمینی شهر می بینی. 
تمثال و نمادهای مربوط به شــهدای خمینی شهر، راه را 
به تو نشــان می دهد. به ســمت محل اجاسیه راهنمایی 
می شوی. این شهدا هنوز هم راه بلد هســتند و راه نشان 
تو می دهند حتی حاال که به ظاهر در میان ما نیستند که 
 به گفته معظم له» شــهیدان نقاط مشعشع در این صفحه 
 درخشــانند کــه ماننــد ســتاره راهنمــا، راه را به همه

 نشان می دهند. «

نزدیکی های محل مراســم، خیابان را بســته اند، شــلوغ 
اســت و ترافیک بیداد می کند. از گشــت و بازرســی که 
عبور می کنی، دیگــر از ازدحام خبری نیســت تا وقتی به 
 ورودی درب اصلــی حســینیه ثارا...که متعلق به ســپاه 
خمینی شهر است، می رســی. مامورین گشت و بازرسی 
بدنی که مشــغول تفتیــش هســتند، تاکیــد دارند که 
میهمانان بــه هیچ عنوان با خــود کیف به ســالن نبرند. 
لپ تاپ، ســیگار، موبایل و دوربین عکاســی هم ممنوع 
است حتی برای خبرنگاران و عکاســان! هرچند در ادامه 
با همراهی و همکاری مســئوالن کنگره و البته فرماندهی 
سپاه صاحب الزمان اصفهان ، بچه های رسانه بدون مشکل 
می توانند وارد ســالن محل برگزاری مراسم شوند. سالنی 
که کیپ تا کیپ جمعیت در آن نشســته و ماموران مجبور 
می شوند در نهایت درب ســالن را ببندند. برخی روی پا و 
عده ای هم روی زمین نشسته اند. ابتدای مراسم با پخش 
سرود جمهوری اســامی و تاوت آیات کام ا... شروع می 
شود و سپس نوبت به مرثیه ســرایی می رسد. مداح جوان 
از »علــی اکبر«های خمینــی می خواند و اشــک همه را 
درمی آورد. وقتی اشــاره می کند که »علی اکبر«ها از راه 
رسیده اند، نگاهمان به ســمت درب ورودی سالن دوخته 
می شود. جایی که پیکر مطهر دو شــهید دفاع مقدس را 
به داخل ســالن می آورند تا فضای ســالن آکنده از شور و 
حال معنوی شــود. صدای ناله های پدر شــهید و یا مادر 
شهیدی از گوشه گوشه ســالن به گوش می رسد. مادرانی 
که با یک دست گوشــه چادر خود را و با دست دیگر عکس 
پاره تن خود را در آغــوش گرفته اند و اشــک می ریزند . 
حاال چندسالی می شــود که کنار عکس و خاطره شهدای 
سال های دفاع مقدس، حداقل نســل ما این افتخار را پیدا 
کرده تا همنشین و هم نفس مدافعان حرم و خانواده های 
آنها باشد. خانواده های شــهدای مدافع حرم خمینی شهر 

هم در سالن حضور دارند.
پدر و مادرانی که از آخریــن لمس تابوت »علی اکبر«های 
خود، انگار هنوز تنشــان بوی باروت می دهد. بوی خون و 
جنون و عشق . بوی غیرت؛ غیرت شیربچه هایی که رفتند 
تا به دشمن تکفیری بفهمانند که » آی بی حیا! عمه ما این 

همه مالک اشتر دارد« ... 
پیکر پاک شــهدا را در جایگاه قرار می دهند. نوحه خوانی 
تمام می شود و نوبت به سخنرانی می رسد. از اینجا به بعد 
برنامه ها فشرده است. میهمانان زیاد هستند و همگی باید 

پشت تریبون بروند.
صدای یکی از حضــار درمی آید . گایه مــی کند که چرا 

کلیپ پخش نمی شــود و فقط ســخنرانی می کنند! ابتدا 
ســردار ســامی پشــت تریبون می رود. از قرار معلوم و 
برخــاف اطاع رســانی های قبلــی که صــورت گرفته 
بود، از فرمانده کل ســپاه یعنی سرلشــکر جعفری خبری 
نیست. مســئوالن اســتانی همه هســتند؛ از اســتاندار 
 گرفته تــا نماینده هــای مجلــس از جملــه فوالدگر و 
حجت االسام والمسلمین سالک. سردار سامی سخنانی 
ایراد می کند و ســپس نوبت به امام جمعه خمینی شــهر 
 می رسد و در نهایت نوبت رییس مجلس که پشت تریبون 

قرار بگیرد. 
میهمان ویژه این مراســم که صبح دیــروز وارد فرودگاه 
شهید بهشتی اصفهان شد، یکراست به خمینی شهر رفت، 
به مقام واالی شــهدای این شهرســتان ادای احترام کرد، 
راهی محل کنگره شد، ســخنانی بیان کرد و قرار بود برای 
زیارت به آستان مقدس امامزاده سیدمحمد برود. ظهر هم 

به تهران برگشت. 
پس از ســخنرانی رییس 
رونمایی  مراسم  مجلس، 
از چندیــن جلــد کتاب 
شــهدای  کتابچــه  و 
خمینی شــهر و همیــن 
طور تمبر کنگره شهدای 
خمینی شــهر برگزار شد 
و با بــه گوش رســیدن 
کم کــم  اذان،  صــدای 
ادای  بــرای  جمعیــت 
فریضه نماز متفرق شدند. 
ســالن خالی شــد. برای 
ارســال خبر راهی چادر 
مخصوصی می شویم که 
تعبیه  خبرنــگاران  ویژه 
شــده اســت. یک نفر در 
خلوت خود پشت چادرها 
نشسته و »میثم مطیعی« 
گوش مــی دهــد : » در 
خون خفته کــه نگذارد 
نخل زینبی خــم گردد/

حاشا از حریم زینب، یک 
آجر فقط کم گردد...« . جوان اســت. دهه هفتادی . در سر 
البد هوای دفاع دارد ، دفاع از حرم . کمی آن طرف صدای 
دیگری به گوش می رسد » منم باید برم / آره برم سرم بره 
/ نذارم هیچ حرومی طرف حرم بره« از داخل سالن صدای 
آشنایی به گوش می رســد. صدایی که تمام خاطرات یک 
نسل را برایمان زنده می کند:» دیشب دوباره خواب بابامو 
دیدم ...« و من نمی دانــم دیروز در آن ســالن، چندبچه 
شــهید حضور داشتند که سی و چندســال است »بابا« را 

فقط در »خواب«هایشان می بینند ... 

تمثال و نمادهای 
مربوط به شهدای 

خمینی شهر، راه را 
به تو نشان می دهد. 

به سمت محل 
اجالسیه راهنمایی 

می شوی. این شهدا 
هنوز هم راه بلد 

هستند و راه نشان 
تو می دهند حتی 

حاال که به ظاهر در 
میان ما نیستند

سردار حسین سامی در کنگره روز گذشته از میهمانان ویژه بود. 
در ادامه گزیده ای از ســخنان سردار ســامی در این مراسم را 

می خوانید؛
 مردمی که با ۲۳۰۰ شــهید صدق وعده الهی را اثبات کردند، با 
کهکشانی از ستارگان شــهید روی زمین فخر انسان ها بر مائک 
شدند؛ شــهیدان هر دیار نشــان دهنده میزان معرفت و درجه 
ایمان و شــدت اخاص و تعهــد، تعبد، وفــاداری و فداکاری هر 

جامعه نسبت به ارزش های الهی و اسامی خود هستند.
 ۲۳۰۰ شــهید شهرســتان خمینی شــهر مظهــر فضائــل

 به شمار می روند.
 شــما مردم خمینی شــهر امروز با کاروان کربا همدل، همراز 
و همراه بوده و با پیــام آوران آن واقعه عظیــم و حقیقت بزرگ 
که سرچشمه فضائل هســتی بر جان بشریت شــد و با حضرت 

زینب)س( همراه هستید.
 امروز آرامش، عــزت و اقتدار ما محصول فداکاری و شــهادت 
شهیدان اســت، به تعبیر حضرت علی)ع( اگر ملتی لباس جهاد 
را از تن بیرون کند خداونــد بر اندام او لباس ذلت می پوشــاند؛ 
بنابرایــن باید گفت شــهیدان مظاهــر عزت و رمــز جاودانگی 
ما هســتند و با شــهادت آنان بود که تمرکز قوای دشمن بر این 

سرزمین از بین رفت.
 چهار دهه زندگی در حلقه ســخت اقتصادی دشمن، محاصره 
علمی و ترور دانشــمندان نبردی سرنوشــت ســاز جهانی برای 
انقاب بود اما وقتی ما کتاب چهار دهه اخیــر انقاب را در برابر 
بزرگان جهــان ورق می زنیم سرشــار از پیروزی اســت که این 

حاصل فرهنگ جهاد و شهادت است.

 امــروز می بینید کــه چگونــه فضــای تنفس اســتعمار در 
سرزمین های اسامی تنگ شده اســت، سرزمین هایی که زمانی 
در آنجا فرش قرمز برای مقامات غربی پهن می شــد امروز میدان 
جهاد برای جهاد مسلمانان شده است، از یمن که با رژیم آل سعود 
مبارزه می کند تا بحرین مســلمانان بیدار شــده اند و فریادهای 
آگاهی بخش آنها را همه جهان می شــنود و یک انقاب شــکل 
گرفته اســت، این ســرزمین ها هیچ گاه مامنی برای اســتکبار 

نیستند.
 ایران عزیز و مقتدر ایســتاده و به مســیر خود در همه مسائل 
ادامه می دهد که این نتیجه خون شــهیدان است، آنان به آرزوی 
خود رسیده و شما آرزوی خود را برای این انقاب هدیه کرده اید، 

ما برای مقابله با دشمن در هیچ سطحی ترسی نداریم.
 دشمن به فروپاشی اخاقی رســیده است، مناظره ۲ کاندیدای 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا را می بینید، کسانی که نشانه 
افراد کامل در غرب هســتند پــس از مناظره همــه ملت آمریکا 
 را شکســت خورده دیده اند و این نشــان از فروپاشــی اخاقی 

دشمن دارد.
 آمریکا دچار بی عملی است، از نظر اقتصادی در مرحله سختی 
قرار گرفته و شــاخص های زوال یک امپراتوری در مشخصه های 
یک قدرت موجود است و اگر صبر کرده و به ظالمان تکیه نکنیم 

صبح پیروزی نزدیک است.
 استراتژی حجاب ستیزی و نماز ســتیزی تهدید بسیار بزرگی 
برای جامعه ماســت و ما امروز باید بیرق دفاع از اســام را دست 
بگیریم و باید دانســت دشــمن تنها زمانی پیروز می شود که در 

دل های ما رخنه کند.

  علی الریجانی در کنگره شــهدای خمینی شهر گفت: افتخاری 
است برایم که خدمت خانواده های شــهدا و مردم این شهر که به 
حسینیه ایران و اصفهان مشهور است حضور دارم که فرهنگ آن 
به تفکر شهادت و مجاهدت متعلق اســت. در ادامه گزیده ای از 

سخنان رییس مجلس را می خوانید؛ 
 در ادبیات اســام چیزی مثل شــهادت تاثیرگذار و در زندگی 
فردی و اجتماعی هیچ چیز مثل توحید مهم نیســت و ارزش هر 
فرد به میزان درک او از توحید بوده و فرق زندگی ســعادتمند و 

غیر سعادتمند فهم از توحید است.
 از نظر ســبک زندگی در حوزه فردی و اجتماعی آن چیزی که 

فرق ایجاد می کند، آمادگی برای تاش مجاهدانه است.
 کنگره شهدای خمینی شــهر متعلق به شــهدای این منطقه 
اســت. درصد شــهدا در این منطقه نشــان از غیرت حسینی و 
روحیه حماسی این شهرســتان دارد و این روحیه اسامی است 

که رهبری بر آن تاکید دارند.
 افراد باید اهل توحید و مجاهدت باشــند، این شرایطی بود که 
اســام جلوی پای همه قرار داد باید یک دســت به توحید و یک 

دست بر مجاهدت باشد و اسام همین گونه پیروز شد.
 همه کشورهای اســامی درگیر جنگ با تروریست ها هستند و 
انرژی شان در حال تخریب است. این وضع برای اسراییل بهترین 
حالت است و از صحبت های آنها برداشت می شود که این شرایط 
نباید به اتمام برســد. آنها با بیش از 6۰ کشــور ائتاف کردند اما 
نتوانســتند داعش را از عراق بیرون کنند که این مسئله برای به 
اصاح ابرقدرت ها زشــت اســت، اما آنها این آتش را در منطقه 

فوران داده اند.

 بخشــی از مشــکات به تحریم ها مربوط می شــود اما بخش 
دیگر مربوط به مبحث مدیریت کشــور است.در مورد بانک ها که 
مشکات را ایجاده  کرده است، مصوباتی گذاشته شده تا معضل 

معوقات تولیدکننده ها حل شود.
 از دیگر اهداف دشمنان ایجاد بحران اقتصادی است. دشمنان 
می خواهند از این طریق به مســلمانان ضربه بزنند، کشور ایران 
جوانان تحصیلکــرده ای دارد که اگر فرصــت در اختیار آنها قرار 
بگیرد، پرواز می کنند و دشــمن می خواهد این جوانان را درگیر 

کند تا به کار و تولید مشغول نشوند.
 همه مــا باید یک خــط فکری را دنبــال کنیــم، همه محب

 اهل بیت )ع( هســتند، اما این محبت عمیق نیست باید زمینه ها 
را فراهم کنیم، محب بودن به معنای عمیق بودن نیست.

 وضعیت دفاعی کشور ایران با گذشــته قابل قیاس نیست. هر 
چه توانستیم بودجه دفاعی را تقویت کردیم و این اقدام بر اساس 
یک منطق بود.افراد با تجربه در نیروهای نظامی زیاد هســتند و 
تحول به وجود آمده، اما برای دیگران هم تحول ایجاد شده است؛ 

آنها در خرید تجهیزات مدرن کار کرده اند.
 دشمن در حوزه اقتصادی به دنبال فلج کردن کشور است. آنها 
می خواهند ایران را تحت فشــار قرار دهند، امــا باید به نیروهای 

خودمان توجه کنیم اقتصاد مقاومتی همین موضوع است.
 کلید کار در اقتصاد مقاومتی است، باید تولید را افزایش دهیم 
و به دنبال تسهیل قوانین برای رشد اقتصاد مقاومتی باشیم؛ البته 

گره هایی هم در این راه وجود دارد.
 اگر روی یک موضــوع تمرکز کنیم، مشــکات اقتصادی حل 

می شود اما اگر شعاری عمل کنیم ضربه می خوریم.

سردار سالمی: 

برای مقابله با دشمن در هیچ سطحی »ترس« نداریم
رییس مجلس در کنگره ملی شهدای خمینی شهر:

هر چه توانستیم بودجه دفاعی را تقویت کردیم

به بهانه افتتاحیه کنگره ملی سرداران و 2300 شهید خمینی شهر؛

یک شهر شهید ...

عکاس : فاطمه نرص اصفهانی
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پیشنهاد  سردبیر:
احداث بزرگ ترین زیستگاه حفاظت شده دریایی جهان

ویژه

احداث بزرگ ترین زیستگاه 
حفاظت شده دریایی جهان 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان :

بازدید از موزه تنوع زیستی اصفهان 
برای عموم آزاد است

کشورهای جهان پس از پنج سال گفت وگو، ســرانجام درباره تشکیل 
بزرگ ترین پارک آبی حیات وحش جهان در اقیانوس منجمد جنوبی 
به توافق رسیدند. براساس این توافق که به امضای 24 کشور و اتحادیه 
اروپا رســید، بیش از 1/5 میلیون کیلومتر مربع از آب های دریای راس 
در نزدیکی جنوبگان تحت حفاظت قرار می گیرد. این بدان معناســت 
که 1/1میلیون کیلومتر مربع از این منطقه، وســعتی به اندازه اسپانیا و 
فرانسه، به عنوان »منطقه حفاظت عمومی« شــناخته خواهد شد که 
هیچ گونه صید ماهی در این مناطق مجــاز نخواهد بود.حفاظت از این 

مناطق قرار است 35 سال ادامه داشته باشد.
این توافق روز جمعه میــان نمایندگان 24 کشــور و اتحادیه اروپا در 
حاشــیه برگزاری نشست ساالنه کمیســیون حفظ منابع زنده دریایی 
اقیانوس منجمد جنوبی در شهر هوبارت، مرکز ایالت تاسمانی استرالیا، 

حاصل شده است.
»اوان بلوم« نماینده وزارت خارجه آمریکا، گفت: فکر می کنم لحظه ای 
مهم رقم خورده است. ســال ها در این زمینه کار کردیم. زمان برد تا به 
اجماع برسیم اما هم اکنون ما بزرگ ترین منطقه حفاظت شده دریایی 
جهان را ایجاد کرده ایم. این اولین پارک حیات وحش دریایی جهان در 
آب های آزاد اســت و گامی در جهت اقدامات بیشتر برای کسب اتحاد 
بین المللی به منظور حفاظت از 30 درصــد اقیانوس های جهان برای 
حفظ حیات به شــمار می رود. اقیانوس منجمد جنوبی به لحاظ منابع 
طبیعی جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت. دانشــمندان 
برآورد کرده اند که اقیانوس منجمد جنوبی حدود ســه چهارم از مواد 
غذایی برای بقای حیات در دیگر اقیانوس های جهان را تامین می کند. 
این منطقه همچنین محل زندگی بیشــتر پنگوئن ها و وال های جهان 

به شمار می آید.
 به گفتــه کارشناســان، دریــای راس آخریــن اکوسیســتم دریایی

 دست نخورده کره زمین است.

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اصفهان گفت: بازدید از 
موزه تنوع زیســتی برای عموم آزاد است و مردم می توانند برای 

آشنایی با نمونه های حیوانات از این موزه بازدید کنند.
مرتضی جمشیدیان اظهار داشــت: به طور معمول حیواناتی که 
در اثر تصادفات جاده ای، شــکار توسط شــکارچیان غیرمجاز و 
یا دالیل دیگر تلف می شوند تاکسیدرمی شــده و به موزه تنوع 
زیســتی اصفهان واقع در اداره کل حفاظت از محیط زیســت 

منتقل می شوند.
وی با اشاره به اینکه موزه تنوع زیســتی در هر استان و کشوری 
از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: این موزه ها در هر کشور 
به عنوان خزانه ملی برای حفظ سرمایه های زیستی و حفظ این 

امانت ها برای انتقال به نسل های آینده به شمار می رود.
اهمیت موزه های تنوع زیستی در آشنایی مردم هر شهر 

با ویژگی های حیات وحش
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه موزه های تنوع زیســتی راه آشــنایی مردم هر شهر با 
ویژگی های جانداران و حیات وحشــی که به طور طبیعی قادر 
به مشاهده آن در طبیعت نیســتند و ضرورت حفظ و نگهداری 
از حیوانات دارای ارزش ویژه ای اســت، بیان داشــت: همچنین 
پژوهشگران هر شــهر می توانند با ورود به این موزه ها تحقیقات 

الزم را روی گونه های مختلف گیاهی و جانوری انجام دهند.
وی ادامه داد: در این موزه ها نمونه هــا و ذخایر متنوع جانوری و 
گیاهی و به عبارتی گویا  ذخایر غیر زنــده ژن ها مورد عملیات 
شناسایی، ثبت، ضبط و طبقه بندی قرار گرفته و برای نسل های 
آینده و به منظور ارائه خدمات علمی، آموزشــی و پژوهشی در 
زمینه علوم طبیعــی و حیات وحش به جامعه، ارتقای ســطح 
آگاهی مردم نسبت به محیط زیست، بررسی و بیان روند تکامل 

و دیگر اهداف نگهداری می شود.
جمشــیدیان با بیان اینکه در موزه تنوع زیستی اصفهان ۶۹4 
نمونه واقعی از انواع ماهی ها، دوزیســتان، خزندگان، پرندگان، 
پســتانداران، صدف های  دریایی، مرجان ها، ســنگ ها، کانی ها 
و گیاهان به همراه 3۸ قاب حشــره نگهداری می شــوند، گفت: 
بازدید از این مــوزه برای عموم بــا هماهنگی هــای قبلی آزاد 
اســت و دانش آموزان، دانشــجویان، خانواده ها شــهروندان 
اصفهانی دوستدار محیط زیست می توانند برای آشنایی با انواع 
پرندگان، حیات وحش و یا انواع جانداران اصفهان با هماهنگی 
 قبلی از این موزه به نشــانی میدان الله، ابتــدای خیابان پروین
  مراجعه کننــد و در آنجــا توضیحاتی نیز بــه بازدیدکنندگان

 ارائه می شود. 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان همچنین 
از کشــف و ضبط دو گوزن زرد و تعدادي از گونه هاي جانوري 
وحشي در شهرســتان مبارکه خبرداد.مرتضي جمشیدیان در 
این باره اظهار داشــت: در پي گزارش هاي مردمي از نگهداري 
غیرمجازحیوانات وپرندگان وحشــي در یکي از دامداري هاي 
شهرســتان مبارکه  به اداره پارک ملي و پناهگاه حیات وحش 
کاله قاضي ، یگان حفاظت این اداره بــا همکاري اداره حفاظت 
محیط زیست شهرســتان مبارکه پس از شناســایي محل غیر 
مجاز نگهداري گونه هاي جانوري وحشــي بــا حکم قضایي به 
محل مورد نظر وارد شــدند.وي افزود: در بازرســي ازاین محل 
دوعدد گوزن زرد نر و ماده، 2 عدد قوي گنگ، 2 عدد قوي سیاه 

و تعدادي طاووس و قرقاول؛ کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان افزود: 
در این راســتا یك متخلف نگهداري غیرمجاز حیوانات وحشي 
دســتگیر و پرونده جهت بررســي و انجام مراحل دادرســي به 

دادسراي عمومي و انقالب شهرستان مبارکه ارجاع شد.

دانستنی ها

اتفاق روز

مدیر کل دفتر زیســت بوم های دریایی ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: امسال نیز همچون سال های گذشته، 
افزایش دمای آب های خلیج فارس منجر به ســفید شدن 

مرجان ها شده است.
 داوود میرشــکار مدیر کل دفتر زیســت بوم های دریایی 
سازمان حفاظت محیط زیســت در رابطه با سفیدشدگی 
مرجان های جزایر خلیج فــارس و عمان، اظهار داشــت: 
پدیده سفید شــدن مرجان ها که ضعــف و مرگ تدریجی 
آ نها را به دنبــال دارد، از حدود دو ســال پیش در آب های 

خلیج فارس مشاهده شده و تا کنون نیز ادامه دارد.
وی ادامه داد: هرساله با آمدن فصل تابستان، گرم شدن هوا 
و افزایش دمای آب، با سفیدشــدگی مرجان های آب های 
خلیج فارس مواجه می شــویم که در ادامــه این فرآیند، با 

نزدیك شدن به فصل سرما بســیاری از مرجان های سفید 
شده دوباره به حالت اولیه خود باز می گردند.

مدیر کل دفتر زیســت بوم های دریایی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت تصریح کرد: تا چند روز آینــده هیئتی از 
کارشناســان محیط زیســت در جهت پایش مرجان های 

سفید شده به جزایر خلیج فارس اعزام خواهد شد.
میرشکار افزود: این گروه های کارشناسی در جزایر نایبند، 
خارکو، قشــم، الرک، هنــگام و چابهار مســتقر و ابعاد و 
چگونگی سفیدشدن آب ســنگ های مرجانی نیز بررسی 

خواهند کرد.
وی در رابطــه بــا دالیــل احتمالی بــروز و گســترش 
سفیدشــدگی مرجان ها، افزود: به احتمال زیاد گرم شدن 
دمای آب عامل بروز این پدیده است، اما مواردی همچون 
افزایش شوری آب، ورود پساب های صنعتی، کشاورزی و 
فاضالب های خانگی به دریا و آلودگی نفتی عامل گسترش 

این پدیده است. 
مدیر کل دفتر زیســت بوم های دریایی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: در حــال حاضر اکوسیســتم های 
خشــکی، بر اثر گرمایش زمین دچار تغییراتی شــده اند 
و بســیاری از جنگل ها نیز به همین دلیــل در حال از بین 
رفتن هستند و بسیاری از گونه های آبزیان در معرض خطر 

انقراض قرار گرفته اند.

افزایش جمعیت گونه های علفخوار حوزه محیط زیســت 
کشور، خبری مسرت بخش به شمار می رود که در البه الی 
اخبار تاســف آور و نگران کننده ای همچون خطر انقراض 
فوک ها، یوز ایرانی، کشــتار پرندگان در تاالب های شمال و 
جنوب کشور، آالیندگی های زیست محیطی اعم از صوتی، 
نوری و انتشار گازهایی که ســالمت انسان را تحت الشعاع 
قرار می دهد، شــکار غیر مجاز، قربانی شدن محیط بانان 
و... نوید بخش به نظر می رســدو در حیــات و بقای هر چه 
مطلوب تر محیط زیســت و گونه های جانــوری تاثیرگذار 

خواهد بود.
چندی پیش،اخبار و آمار منتشــر شــده در رسانه ها موید 
وجود 144 هزار رأس گونه شــاخص علفخوار در کشور بود 
که از این میزان 51 هــزار و ۸03 رأس کل و بز،72 هزار و 
۹71 رأس قوچ و میش،17 هزار و 517 رأس آهو و 2 هزار و 

2۸۹ رأس جدی به ثبت رسیده است.
طرح سرشــماری گونــه های شــاخص حیــات وحش 
همچــون جبیر،آهو،قوچ،کل،میــش و...بــا مشــارکت و 
همیاری نیروهای محلی،شکارچیان،ســازمان های مردم 

نهاد)سمن ها(دانشجویان و...عملیاتی شد و پس از سال ها، 
احصای آمــاری تعدد و کثــرت این گونه هــای ارزنده در 

دستور کار قرار گرفت.
پیش از این در سال 13۹2،علفخواران حیات وحش در 31 
زیستگاه کشور،11۹ هزار رأس برآورد شده بود که افزایش 
قریب به 25 هزار رأس از این گونه ها موید رشد قابل توجه 

جمعیت آنهاست.
  رویا مرزبانــی، محقق و پژوهشــگر حــوزه حیات وحش
  کشــور، ضمــن ابــراز رضایــت از افزایــش گونــه ای

 علفخــوار کشــور، اظهــار داشــت: اهمیت گونــه های 
علفخوار همچون کل، قوچ، میش، آهــو، جبیر و... از منظر 
 توریستی،گردشــگری، چرخه زیســت حیــات وحش و

 تامین غذای گونه های گوشــتخوار بســیار مهــم و حائز 
اهمیت است.

وی افزود: این دستاورد بزرگ در شــرایطی به دست آمده 
که شکار غیر مجاز در سنوات اخیر تشدید شده است و این 

امر موفقیت بزرگی به شمار می رود.
محقق و پژو هشــگر حیات وحش گفت: متاسفانه برخالف 

افزایــش ضریب شــکار غیــر مجاز،میزان شــمار محیط 
بانان با تغییر چشــمگیری همــراه نبوده اســت و به واقع 
کمبود نیــروی انســانی و تجهیزات، حفاظــت از محیط 
زیســت را با دشــواری های خاص به خود همراه ســاخته 
که با افــزودن مخاطراتــی همچون خشکسالی،اشــغال 
زیستگاه ها و آبشــخور های حیات وحش توسط دامداران 
و گله داران،بییــش از پیــش به اهمیــت افزایش جمعیت 

علفخواران در این تنگناهای جدی پی می بریم.
نقش سازنده و تاثیرگذار آمار در برنامه ریزی و 

مدیریت کنترل جمعیت گونه های حیات وحش
مصطفــی رازینی،یکی از فعاالن انجمن دوســتدار محیط 
زیســت و کارشــناس این حوزه با اشــاره به نقــش حائز 
اهمیــت آمار و اعــداد و ارقــام دقیق و صحیــح در اتخاذ 
تدابیر ســازنده برای برون رفت از چالش هــا و مخاطراتی 
که در عرصه های گوناگون وجود دارد،اظهار داشــت: نظام 
آماری، عرصه ای محســوب می شــود که با احصای دقیق 
اعداد و ارقام و بــرآورد فراوانی و دســتیابی به حداکثرها و 
حداقل ها می توان به نحو اصولی و شایســته تری نسبت به 

کاســتی ها،محدودیت ها،فرصت ها و تهدیدهای احتمالی 
تصمیم گیــری و چاره اندیشــی کرد و قاعدتــا در چنین 
شــرایطی با اتکا به برنامه ریزی های کارشناســی شده در 
ســه مقطع کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت می توان به 

توفیقات هر چه بیشتری نائل شد.
 فعال انجمن دوستدار محیط زیست و کارشناس این حوزه 
افزود: امید آن می رود در آینده ای نزدیك شــاهد انتشار 
آماری دقیق از فراوانی و کثرت گونه های جانوری حفاظت 
شده حیات وحش همچون یوز آسیایی،پلنگ ایرانی،خرس 
سیاه آسیایی و...باشیم که قطعا با دســت یافتن به چنین 
داده های دقیقی،قادر خواهیم بود بســتر و زمینه مناسب 
حفاظت موثر و کارآمد و اجرای طــرح های تکثیر و ازدیاد 

جمعیت را فراهم سازیم.
رازینی گفت: بدون تردید این افزایش آماری در گونه های 
علفخوار با برنامه ریزی موثر و طراحی ها و تدابیر ســازنده 
محقق شده که بخشی از آن به تشــدید برخوردها و اعمال 
جدی قانون از سوی عوامل نظارتی در عرصه محیط زیست 

معطوف می شود.

طبق تازه ترین آمار، دوســوم حیات وحش تا ســال 2020 نابود 
خواهد شد.

در کمتر از نیم قرن گذشــته بیش از نیمی از حیات وحش جهان 
نابود  شــده اســت. وضعیت بقای ســایر گونه های زنده زمین از 
هنگامی که بشــر خود را در جایگاه حاکم کــره خاکی یافت به 
انحطاط کشیده شــده، اما روند این نابودگری درسال های اخیر 

سرعت کنترل ناپذیری به خود گرفته است.
 انحطاط زیســت بوم ها، شــکار، بیمــاری  و گرم شــدن زمین 
به عنــوان اصلی تریــن عوامل رخ نمــودن انقراض برشــمرده 
می شــوند و فاعلیت هر یك از این چهار مورد به طور مستقیم و 
غیرمستقیم به ما انســان ها برمی گردد. اواسط تابستان امسال با 
انتشار تازه ترین به روزرسانی ســیاهه قرمز »اتحادیه بین المللی 
حفاظت از محیط زیست« -که به عنوان فراگیرترین و اصلی ترین 
مرجع بررســی وضعیت بقای گونه های زنده در جهان شناخته 
می شــود- خبرهای امیدوارکننده ای درباره سالمت و جمعیت 
برخی جانــداران در معرض خطــر انقراض به چشــم  خورد که 
نشان از عملکرد موفق حافظان محیط زیست داشت. اما با وجود 
تمامی اخبار خوشــی که درباره حمایــت از جمعیت حیواناتی 
همچون پانداهای غول پیکر، کل تبتی، موش النه ساز یا کانگورو 
دم سوزنی به گوش می رسید، شــواهد حاکی از به صدا درآمدن 
زنگ خطر انقراض برای 23هــزار و ۹2۸ گونه بــود. فقر زمین 
تا 3 ســال دیگر به اوج می  رســد درحالی که ماجــرای نابودی 

حیات وحش در نظر اغلب ما مســئله ای اســت که هرازگاهی با 
انتشــار آماری ســر و صدای کم یا زیادی به پا می کند و اندکی 
بعد به فراموش ســپرده می شود، تا زمان انتشــار آمار بعدی که 
بغرنج تر از بار قبل است دوباره فرابرسد، این بار دو نهاد تحقیقاتی 
حفاظت از حیات وحش آب پاکی را روی دســت بشــر ریختند. 
طبق تحقیقات صندوق جهانی حیات وحش )WWF( و انجمن 
جانورشناســی لنــدن )ZSL(، فعالیت  انســان ها باعث نابودی 

بخش اعظمی از حیات جانداران در کره زمین شده است.
 فعالیت های بشــری از ســال 1۹70موجب نابودی 5۸ درصد 
حیات وحش و به طور مشــخص ســه پنجم مهــره داران، اعم از 
ماهی ها، پرندگان، دوزیســتان، خزندگان و پســتانداران شده 
اســت. طبق این آمار این روند به ســرعت ادامــه دارد و نابودی 
حیات وحش تا سال 2020 به دوســوم خواهد رسید و این بدان 
معناست که ســاالنه دو درصد ذخایر جهانی حیات وحش نابود 

خواهند شد. 
در این پایش فراوانی جمعیــت ســه هزار و 70۶ گونه مهره دار 
مختلــف - از پرنــدگان، ماهی ها، پســتانداران، دوزیســتان و 
خزندگان- در بیــش از 14هزار و 152 منطقه مختلف بررســی 
شــده اســت، این رقم حدود ۶ درصــد تعــداد کل گونه های 
مهره دار جهان را تشــکیل می دهد. آمار و ارقام نشان می دهد که 
موجودات زنده ســاکن آب ها از دریاچه ها و رودخانه ها گرفته تا 

تاالب ها و برکه ها بیشترین آسیب را از سوی انسان دیده اند. 

زنگ خطر انقراضمرگ مرجان های خلیج فارس

حمیدرضا پناهنده تشریح کرد: در همه جای دنیا صنایع 
موظفند که برای پســماند خودشــان چاره اندیشی کنند 
ولی در کشــورما اگرچه در این زمینه قانون هم داریم اما 
چیزی که الزام آور باشــد نیســت و به این ترتیب صنایع 
هم پسماندی مازاد بر آنچه در شــهرها تولید می شود به 
معضالت محیط زیســت اضافه می کنند. وی تاکید کرد: 
در بازیافت پسماند شــهری مثال در حوزه پلیمر، اول باید 
ببینیم اصال چه میزان از پسماندها پالستیکی است و چه 
اندازه قابلیت برگشــت به حوزه تولید دارد و چه اندازه را 
باید دفن کرد و نمی توان با آن کاری کــرد. اعداد و ارقام 
اینها موجود است؛ اما در بحث پالستیك ها که عمده ترین 
آالینده مورد بحث در حوزه محیط زیست به شمار می رود 

متاسفانه عمال برگشتی به چرخه نداریم.
این کارشــناس صنعت پلیمر در توضیح علل این مسئله 
گفت: بخشی از این مشکل به فرهنگ خودمان بر می گردد 
چرا که اصال بحث تفکیك از مبدا انجام نمی شود و بخشی 

هم به کم کاری در حوزه های مدیریتی برمی گردد.
نریختن پســماند در طبیعت به نوعی دفاع از 

خاک وطن است
پناهنده تصریح کرد: در حوزه فرهنــگ، کار زیادی انجام 
شده اســت؛ اما واقعا برای خود ما هم دیگر سوال شده که 
اساســا چطور باید این موضوع را برای مردم جا بیندازیم. 

در جنــگ تحمیلی این همه شــهید دادیم کــه از خاک 
میهن دفاع کردند اما یك دفاع از خاک هم این اســت که 
پســماندت را در طبیعت نریزی و خاکت را از بین نبری و 
این چیزی اســت که نیاز به تغییرات اساسی در فرهنگ 

خود ما دارد.
وی نیاز به پیشــرفت علمی در صنعت بازیافت را مســئله 
دیگر پیش روی کشور دانســت و گفت: متاسفانه از لحاظ 
ماشــین آالت و فناوری نوین بازیافت مدیریت شــهری 
کار خاصی انجام نداده اســت. اگرچه یك هدف اساســی 
واگذاری موضوعــات به بخش خصوصی اســت، اما برای 
 ورود بخــش خصوصی به ایــن صنعت، عالوه بــر اینکه 
اســت، نیــاز  مالــی  توانمندی هــای  ســری   یــك 
  بایــد توانمندســازی علمی هــم رخ بدهد؛یعنــی باید

 دانش روز را داشته باشند و ماشــین آالت و فناوری های 
به روز در کشور آمده باشد.

این کارشــناس حــوزه بازیافت پالســتیك در تشــریح 
وضعیت کنونــی گفت: در آغاز باید برنامــه ریزی کرد که 
اصال پسماندی که گردآوری می شــود را می خواهیم چه 
کار بکنیــم. االن تفکیــك از مبدا را به مدیریت شــهری 
داده اند ولی برای اینکه بعد از این با پسماند تفکیك شده 
چه کار بکنند، هیچ راهکار جامع موفقی در کشــور وجود 
ندارد و همه این پسماند به مازاد سرازیر می شود و بخشی 

که مفید اســت گاه به بازار ســیاه راه پیدا می کند و آنچه 
به درد نمی خورد روی دوش شــهرداری انبار می شــود. 
شــهرداری ها هم جاهایی که وضعیتشــان بهتر اســت 
پسماندشان به زباله سوز می رود و جاهای دیگر آن را صرفا 

دفع می کنند.
فرآیند بازیافت در کشــور به درســتی رخ 

نمی دهد
پناهنده اینکه در وضعیت درســت چــه اتفاقی باید برای 
پســماندها بیفتد را اینگونه توضیح داد: اگر راهکار اصولی 
باشد باید این مواد اولیه و پســماندی که در شهرداری ها 
گــردآوری می شــود تفکیك شــده و مثال بخشــی که 
پالســتیکی اســت به چرخه صنعت برگردد و بخشی که 
قابلیت تبدیل شــدن به کــود کمپوســت را دارد به کود 
تبدیل شود و بخشــی هم که کاری نمی توان با آن کرد به 
زباله ســوز برود و به انرژی برق و... تبدیل شود. فرآیندی 
 که در کشور آغاز شده اما متاســفانه این اتفاق به درستی

 رخ نمی دهد.
فناوری نوین تعــداد دفعات اســتفاده از هر 

پالستیک را بیشتر می کند
وی درباره اهمیت فناوری نوین در حــوزه بازیافت تاکید 
کرد: ســودی که فناوری نوین دارد آن اســت که مثال در 
حوزه پالســتیك با این فناوری نوین پالستیك به جایی 
که باید بر می گردد؛ یعنی نایلون هــای پلی اتیلنی که در 
کشــاورزی اســتفاده می شــود و روی گلخانه ها کشیده 
می شود اگر با روش درســت بازیافت شــوند می توان از 
آنها اســتفاده کرد. مثال اگر االن برای گلخانه های زینتی 
استفاده شــده در مرحله بعدی با یك درجه رنگ تیره تر 
می تواند در کارخانه قارچ اســتفاده شــود که باید دودی 
 باشــد. ولی اگر این فناوری نباشــد همان نایلون ها باید

  به دبه هــای پالســتیکی بــرود و در واقع ســر از جایی 
 دربیــاورد که مــال آن مصرف نیســت یا حتــی ممکن

 است پالستیك ارزشــمند تبدیل به قیر شــود! به زبان 
ســاده تر فناوری نو تعداد دفعات استفاده از هر پالستیك 

را بیشتر می کند.
تعداد شرکت هایی که به صورت علمی بازیافت 

می کنند، کم است
پناهنده در پاسخ به این پرســش که آیا در کشور در حال 
حاضر در این زمینه آموزشــی ارائه می شــود یا نه گفت: 
در ایران در حوزه های دانشگاهی متاســفانه این حوزه را 
نداریم اما یك سری کالس های خصوصی برگزار می شود 
که آنها هم فراگیر نیســت. در میان این همه شــرکت که 
فعالیت بازیافت را انجام می دهند واقعا تعداد شرکت هایی 
که به صورت دانش بنیان در این حوزه فعال هستند شاید 

انگشت شمار باشد.
وی افزود: نکته دیگر اینکه مدیریت شــهری و دولت باید 
جذابیت سرمایه گذاری در بخش بازیافت را ایجاد کنند یا 
حداقل نشان بدهند که این کار چه درآمد باالیی می تواند 

داشته باشد.

بازیافت زباله و دفاع ازخاک وطن؛

صنعت بازیافت نیازمند به روز شدن است

یک کارشناس بازیافت پالســتیک ضمن تاکید بر اینکه دولت باید به بخش خصوصی نشان بدهد که صنعت 
بازیافت سودآور اســت گفت: این صنعت در ایران نیازمند به روزآوری دانش و استفاده از فناوری های نوین 

است. 

در حوزه فرهنگ، 
کار زیادی انجام 

شده است؛ اما واقعا 
برای خود ما هم 

دیگر سوال شده 
که اساسا چطور 
باید این موضوع 
را برای مردم جا 

بیندازیم

اخبار کوتاه

جمعیت گونه  های کمیاب جانوری در الرســتان افزایش 
یافت.رییس محیط زیســت الرســتان گفت: بــا توجه به 
مراقبت  های زیست محیطی و نظارت جدی بر عرصه  های 
زیســتگاهی در منطقه حفاظت شــده هرمــود، جمعیت 
گونه  های کمیــاب جانــوری در این منطقــه 10 درصد 
افزایش یافت.خدانظر انصاری افزود: در سرشماری پاییزه 
وحوش که با حضور 40 نفر از محیط بانان، کارشناســان و 
دوستداران محیط زیست به منظور برنامه ریزی های بهتر 
و دقیق تر کارشناسان در منطقه حفاظت شده هرمود انجام 
شــد، تعداد هزار و 7۶۸ گونه کمیاب جانوری از جمله قوچ 
و میش الرســتان، کل و بز، آهوی جبیر، پلنگ و کاراکال 
شــمارش شــد.  وی افزود: کار سرشــماری با تلسکوپ و 
دوربین های چشــمی در مــدت 3 روز در محل های رفت 
و آمد پســتانداران کمیاب انجام شد. رییس محیط زیست 
الرســتان با بیان اینکه منطقه حفاظت شده هرمود 207 
هزار هکتار وســعت دارد، ادامه داد: این منطقه با توجه به 
وجود گونه های مختلف گیاهی و جانوری زیســتگاه امنی 
برای زاد و ولد و حضور پســتانداران و جانــواران کمیاب و 

زیباست.

محققان آمریکایــی موفق به ســاخت صابونی شــده اند که 
نه تنها دوســتدار محیط زیســت اســت بلکه از قدرت پاک 
کنندگی بیشتری نیز نســبت به صابون های فعلی برخوردار 
است.پاک کننده هایی که به شــکل صابون، شامپو، مایع های 
ظرفشــویی یا پودر لباس شــویی اما بیشــتر به شکل صابون 
اســتفاده می شــوند حاوی عامل های پاک کننده ای از نفت 
خام هستند.اســتفاده از عامل های نفتی در ساخت صابون نه 
تنها دوســتدار محیط زیســت نبوده و تهدیدی برای طبیعت 
 به شــمار می رود بلکه می تواند منبعی از آلودگی نیز باشــد.

در حالی که صابون های فاقد عامل هــای نفتی نیز وجود دارند 
اما از قدرت پاک کنندگی مناســبی برخوردار نیستند. اکنون 
محققان موفق به ســاخت صابونی شــده اند که نه تنها نسبت 
به صابون های فعلی از کارایی بیشــتری برخوردار اســت بلکه 
دوســتدار محیط زیســت نیز بوده و تهدیدی بــرای طبیعت 
شــمرده نمی شــود. این صابون توســط محققان آمریکایی 
دانشگاه مینه سوتا ابداع شده است. این صابون دوستدار محیط 
زیســت بوده و از مواد تجزیه پذیری مانند اســیدهای چرب 
 سویا یا نارگیل در کنار قند غالت تشــکیل شده تا مولکولی با 

نام  oleo-furan-surfactant و مخفف OFS شکل گیرد.

افزایش جمعیت گونه  های 
کمیاب جانوری درفارس

ساخت صابون های 
دوستدار محیط زیست

خبری خوش در البه الی اخبار نگران کننده محیط زیست؛

افزایش جمعیت علفخواران و اهمیت آن از منظر توریستی و چرخه زیست حیات وحش

خبر
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پیشنهاد  سرد بیر: 
باال نرو، خطرناک است

چشم آقای مهندس، خیال تون راحت بسپارید به من.
نعیم این را گفت و من سوار ماشین شدم. 

اما قبل از بازگشــت به تهران تصمیم گرفتم سری به زمین 
بزنم و برای همین راهی آنجا شدم. 

این بار با نگاهی خریدارانه شروع کردم به وراندازی زمین. 
در آن ســاعت از روز و اول هفته سکوتی ســنگین بر فضا 
حاکم بود. تقریبا مــی توانم بگویم که هیــچ آدمی در آن 

حوالی نبود و من بر روی زمین قدم می زدم. 
نیم ســاعتی به همان شکل گذشــت و من در حال خودم 
بودم که ناگهان صدایی مرا از خود بیخــود کرد و به نوعی 

ترساند. 
آقا... 

انتظار کسی را نداشــتم و برای همین از ترس، ناخودآگاه 
پریدم و به سمت صاحب صدا روی کردم. 

مردی روستایی با بیلی در دست کنار ماشینم ایستاده بود 
و با دیدن من لبخندی زد و گفت: 

ببخشید ظاهرا ترسوندم تون... 
 نه خواهــش می کنم، راســتش توی حال خــودم بودم و 
چون دیده بودم که اینجا کسی نیست، انتظار صدا نداشتم. 
اما مرد که حاال لحنی جدی به خود گرفته بود، به ســمت 

من آمد و گفت: 
شما صاحب جدید این زمین هستید؟ 

از شــنیدن این حرف تعجب کردم، بــرای همین کنجکاو 
پاسخ دادم. 

 چطور؟ من ایــن زمیــن رو تازه خریــدم، شــما از کجا 
به این سرعت متوجه شدید؟ 

 مرد اما لبخندی زد و پاســخ داد: خب دیگه اینجا کوچیکه 
و خبرا زود می پیچه... اونم این زمین!

دوســت داشــتم نظر محلی های آنجا را از زبان خودشان 
بشــنوم و برای همین گفتم: مگه این زمین چه مشــکلی 

داره؟ 
مرد اما اخمی کرد و حالتی جدی به خود گرفت و چند قدم 
به من نزدیک شــد و گفت: این زمین طلسم شده هست. 
ارباب اینجا نحسه، شومه، هر کسی که اومده اینجا عاقبت 
یه بالیی ســرش اومده، شــما هم بهتره مواظب خودتون 

باشین!
لبخندی زدم و گفتم: باشه ممنون و بعد راهی تهران شدم. 
آن شب خانواده ام حسابی خوشــحال بودند و به آنها قول 
دادم که به محض این که مراحل ســاخت و ساز به جاهای 

خوبی رسید آنها را هم ببرم تا ویال را از نزدیک ببینند. 
اما ماجرا به همین راحتی ها که مــن فکر می کردم، نبود. 
چند روز بعد نعیم زنگ زد و پشــت تلفــن گفت: مهندس 
شــرمنده، من اینجا به هر کســی که می گم بیــاد برای 
 ساخت و ساز، تا اسم اینجا رو می شنوه، جا می زنه و قبول 
 نمــی کنه. مــن دیگــه نمــی دونم بایــد چیــکار کنم، 

بهتره خودتون یه سر بیایین اینجا. 
 پس تــو اونجــا چیــکاره ای نعیــم؟ عرضه پیــدا کردن 

یه سرکارگر و چند تا کارگر رو نداری؟ 
 بــه خــدا مهنــدس اینجا کســی حاضــر نیســت بیاد 

سر این زمین تقصیر من چیه خب؟ 
خیلی خب من فردا خودم میام اونجا...

 با عصبانیت گوشــی را قطع کردم و فردا صبح راهی شمال 
و نور شدم، اما حق با نعیم بود. 

هیچ کارگر و ســرکارگری حاضر نبودند که روی این زمین 
 کار کنند. به هر کســی که مــی گفتم، تا اســم آن زمین 

می آمد، چشمانش گرد می شد و نمی پذیرفت. 
من اما بیدی نبودم که بــا این بادها بلــرزم، پس تصمیم 
گرفتم که راهی شهری در اطراف شوم و چند کارگر بیاورم. 
نقشــه ام به خوبی گرفت و با رفتن به شــهری نزدیک نور 
بالفاصله یک ســرکارگر با تجربه و چند کارگر را به خدمت 

گرفتم و عمال مراحل ساخت و ساز ویال را شروع کردم. 
 این موضــوع امــا دوام چندانی نداشــت. چرا کــه هنوز 
 دو هفته نگذشــته بود که ســرکارگر با من تماس گرفت 

و گفت: مهندس اینجا کار اصال خوب پیش نمی ره. 
یعنی چی خوب پیش نمی ره؟

اینجا کارگرها هر چی که می سازند فردا صبح خراب شده 
 و انگار یه گلــه گاو از روش عبور کردن. تــازه محلی ها هم 
به کارگرها، ماجرای این زمیــن رو گفتن و برای همین اونا 

دارن از اینجا میرن. 
با شنیدن این حرف عصبانی شدم و خشمگین پاسخ دادم: 
غلط کــردن دارن میرن، مگه من پول مفت بــه اونا میدم. 

هیچ کس حق نداره از اونجا تکون بخوره تا من بیام.
اآلن راه می افتم میام شمال. 

بالفاصلــه راهی شــمال شــدم و بــه محض رســیدن 
 به زمین شــروع کــردم بــه دادو بیــداد و فریــاد زدن 

بر سرکارگرها...

زمین مرموز)قسمت سوم( 

 جواب ســواالتی در مــورد به دســت آوردن تصور 
و تجسم عینی؛

 ســوال: » من نمی توانــم در تمرکز، تصور روشــنی 
از خود داشــته باشــم. چگونه می توانم بر این حالت 

غلبه کنم؟ «
جواب: » این بزرگ ترین مســئله اشــخاصی است 
که می خواهند هــر چیز را به صورت تجســم عینی 
 ببیننــد. بعضــی از افراد به ویــژه زنــان می توانند 
هر چیزی را به راحتی در فکر خود تجســم بخشند. 
در حالی که وقتــی از دیگر افــراد بخواهید چیزی 
را در فکر خود مجســم کنند، نمی تواننــد. اما اگر ما 
ســعی مســتمر و آگاهانه داشته باشــیم، در بعضی 
مواقع معین می توانیم تصور روشــنی از خود داشته 
باشــیم. اگر دیدید که نمی توانید کار مشــکل مورد 
 نظرتان را انجام دهید، ســعی کنید بــر این که اگر 
آرزوهــای تان بــه واقعیت بپیوندند چه احساســی 
خواهید داشت، تمرکز کنید. اگر بتوانید بدون تالش 
و دشــواری بر این حالت تمرکز پیدا کنید، می توانید 
به احساس دلخواه برسید و خواهید دید که به تدریج 

در مسیر دلخواه واقع شده  اید. «

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید اولـیـــن تــمـــاس تـلفـــنی ایـــران سـال ۱۲۸۵ 
خـورشـیـدی در تـهـران برقرار شد.

 آیا می دانید نوعی کوســه دارای۳۵۰۰ دندان است که از هیچ یک 
از آنها استفاده نمی کند.

آیا می دانید بـــدن انـســــان برای حفظ تعادل خود در حـــال 
ایستادن از۳۰۰ عضله استفاده می کند.

آیا می دانید سرعت سریع ترین حلزون ۲/۳ میلی متر در ثانیه است 
یعنی ۱ کیلومتر در ۵ شبانه و روز.

آیا می دانید چـگـالـی زمـیـــن از سیارات دیـگر منظومه شمسی 
بیشتر است.

آیا می دانید هر فرد هنـگام غــــذا خوردن به طور مـتـوسط ۲۹۵ 
بار عمل بلعیدن را انجام می دهد.

 آیا می دانیــد خواب کمتــر از ۶ ســاعت و بیشــتر از ۸ خطر ابتال 
به دیابت را افزایش می دهد.

آیا می دانید خطر ابتال به آنفلوانزای مرغی ۱ بر۱۰۰ میلیون است.
آیا می دانید که دروان حاملگی کرگدن نزدیک به۴۹۰ روز است.

 آیا مــی دانید پســتانداران به غیر از انســان و میمــون، رنگ ها را 
به درستی تشخیص نمی دهند.

آیا می دانید مونالیزا فاقد ابرو است زیرا در دوران رنسانس تراشیدن 
ابرو مد بوده است.

موفقیت

هایالیت

قفل یعنی کلیدی هســت! این یکی از تاثیرگذارترین جمالتی است 
که در زندگی ام شنیده ام. زندگی همه انســان ها با قفل ها و گره های 
کوچک و  بزرگ روبه روست که گاه شاید با راهکارهای ساده ای بتوان 

آن ها را رفع کرد. 
12- کارهای غیر ضروری را اصال انجام ندهید. اینجا تنها جایی است 
که کمی تنبلی در آن مفید است؛ البته به شــرطی که برای انجام آن 
تاریخ مشخصی را در آینده مشخص کنید و به آن تاریخ متعهد باشید. 
13- به جای استفاده از واژه باید برای انجام کارها، سعی کنید مزایای 

ملموس و منطقی آن کار را در ذهن خود برجسته کنید. 
ذهن ناخودآگاه شــما از حس تحکم و اجبار بیزار اســت و بهتر است 

برای آن انگیزه های ایجابی را تقویت کنید. 
 14- اگــر هیچ یــک از روش های غلبه بــر تنبلی روی شــما جواب 
نمی دهد. این روش را نیز امتحان کنید؛ بر روی یک صندلی بنشینید 
و برای مدتی ســعی کنید هیچ کاری انجام ندهیــد و حتی فکر هم 
نکنید. به زودی خواهید دید که نمی توانیــد این همه انفعال را حتی 

برای نیم ساعت تحمل کنید و بلند می شوید تا کاری انجام دهید. 
15- انجام کارها هنگامی که حس خوبی دارید، بســیار راحت است. 
اما شما نمی توانید برای انجام کارهای ضروری همیشه به حس وحال 
تان تکیه کنید. کارهای مهم را انجــام دهید؛ حتی وقتی حس خوبی 

ندارید یا کمی خسته هستید. 
 16- به خاطر داشــته باشــید بســیاری از کارهــا آن قــدر که ما 
در ذهن مان بزرگ شــان کرده ایــم، بزرگ نیســتند و وقت و انرژی 

چندانی از ما نمی گیرند. 
این گونه کارها را به ســادگی و حتی بدون فکر کردن و برنامه ریزی 

قبلی به انجام برسانید و در موردشان زیاد سخت نگیرید.

- برجســته ترین و تعجب بر انگیزترین خصوصیت بشری 
نیرویی است که می تواند با اســتفاده از آن منفی را تبدیل 

به مثبت کند. 
- هیچ کس آزاد نیست، حتی پرنده ها هم به آسمان زنجیر 

شده  اند. 
- من اگر در بهشت باشــم ولی به من بگویند تو حق نداری 
جهنم را به این بهشــت ترجیح بدهی، از آن بهشت بیرون 

می روم. 
- هیچ جامعه ای به درستی بنا نمی شود مگر بر ویرانه های 
آن جامعه ای که پیش از آن بوده است و این ویرانه ها سنگ 

نیستند، پیکرهایی هستند که خون در آن ها روان است. 
- افســوس که نام پختــه، خامــان دارند. اســباب تمام، 
ناتمامان دارند. آنان کــه به بندگی نمــی ارزیدند، امروز 

کنیزان و غالمان دارند. 
- آن هایی که حرکت نمی کنند، متوجه زنجیرهای شــان 

نمی شوند. 
- اگر یک روز قرار باشد همه چیز به یک چیز تبدیل شود، 

بهترین آن ها مهر ورزیدن است.

21 کلید برای کنار گذاشتن تنبلی )3( 
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سم، کارمند عادی یک شرکت کوچک است. 
 روزی او بــه خاطــر کارهــای اضافه بســیار دیر 

به ایستگاه اتوبوس رسید.
او که بسیار خســته بود به خودش گفت: تا اتوبوس 

بیاید، کمی بخوابم. 
بیست دقیقه بعد، اتوبوس آمد.

این اتوبوس دو طبقه بود. ســم وقتی دید در طبقه 
 دوم کسی نیســت، بسیار خوشحال شــد و گفت: 

آه می توانم دراز بکشم و کمی بخوابم.

او ســوار اتوبوس شد و در حالی اســت که به طبقه 
دوم می رفت، پیرمردی که کنار در اتوبوس نشسته 

بود، به او گفت: باال نرو، بسیار خطرناک است.
سم ایســتاد. از قیاقه جدی پیرمرد متوجه شد که 
او دروغ نمی گوید. نیمه شــب بود و حتما پیرمرد 
چیز خطرناکــی دیده بود. ســم قبول کــرد و در 
انتهای اتوبوس جایی پیدا کرد. بــا این که جایش 
 کمی ناراحت بود، اما به نظرش امنیت از هر چیزی 
 مهم تر بود. او روز بعد هم دیر به خانه برمی گشــت 
و ســوار همان اتوبوس شــد و از این کــه پیرمرد 

دیشبی همان جا نشسته بود، متعجب شد. 
پیرمرد بــا دیدن او گفت: پســرم باال نرو، بســیار 

خطرناک است. سم در پایین پله ها به باال نگاه کرد، 
بسیار مخوف به نظر می رســید. دوباره در انتهای 

اتوبوس جای پیدا کرد و نشست. 
 شب سوم هم ســوار همان اتوبوس شــد، پیرمرد 
 باز هم در اتوبــوس بود. این بار ســم چیزی نگفت 

و در انتهای اتوبوس نشست.
همان موقع پسر دیگری سوار اتوبوس شد و داشت 
 به طبقــه دوم می رفت کــه پیرمرد بــه او گفت: 

پسرم باال نرو، خطرناک است. پسر پرسید: چرا؟
پیرمرد گفــت: مگر نمی بینی؟ طبقــه دوم راننده 
ندارد! پسر در حالی که بلند می خندید به طبقه باال 

رفت و به راحتی دراز کشید و خوابید.

یــک پیرمــرد بازنشســته، خانه جدیــدی در 
 نزدیکی یک دبیرســتان خرید. یکی دو هفته اول 
 همه چیز بــه خوبی و در آرامــش پیش می رفت 
تا این که مدرســه هــا بــاز شــد. در اولین روز 
 مدرسه، پس از تعطیلی کالس ها سه تا پسر بچه 
در خیابــان راه افتادند و در حالی کــه بلند بلند 
 با هم حرف مــی زدند، هر چیزی کــه در خیابان 
افتاده بود را شــوت مــی کردند و ســروصدای 
 عجیبی راه انداختند. این کار هر روز تکرار می شد 

و آسایش پیرمرد کامال مختل شده بود. 
این بود که تصمیم گرفت کاری بکند.

روز بعد که مدرسه تعطیل شد، دنبال بچه ها رفت 
و آنها را صدا کــرد و به آنها گفت: » بچه ها شــما 
خیلی بامزه هســتید و من از این که می بینم شما 

این قدر نشاط جوانی دارید، خیلی خوشحالم. 
 من هم که به ســن شــما بــودم همیــن کار را 
می کردم. حاال مــی خواهم لطفــی در حق من 
بکنید. من روزی۱۰۰۰ تومن به هر کدام از شــما 

می دهم که بیایید اینجا و همین کارها را بکنید. «
بچــه ها خوشــحال شــدند و به کارشــان ادامه 
دادند. تــا آن که چند روز بعد، پیرمــرد دوباره به 
سراغ شــان آمد و گفت: ببینید بچه ها متاسفانه 
 در محاسبه حقوق بازنشســتگی من اشتباه شده 
و من نمــی تونم روزی۱۰۰ تومن بیشــتر بهتون 

بدم. از نظر شما اشکالی نداره؟
بچه ها گفتند: »۱۰۰ تومن؟ اگه فکر می کنی ما 
به خاطر روزی فقط۱۰۰ تومن حاضریم این همه 
بطری نوشــابه و چیزهای دیگه رو شــوت کنیم، 
کور خوندی. مــا نیســتیم. « و از آن پس پیرمرد 

با آرامش در خانه جدیدش به زندگی ادامه داد.

پیرمرد و سر و صدای کودکانباال نرو، خطرناک است

تلنگریبرروح

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

در آسمان می ماند و با نور زیبایش گرمم می کرد.
 درباره اش حرف بزنید 

 پژوهشــگرانی که توانایی های مغز انسان را بررســی می کنند، 
 می گویند کســانی که حال و هوای خودشان را بهتر می شناسند 
و بهتر می توانند درباره خودشان حرف بزنند، کنترل بهتری روی 
احساســات خودشــان دارند. وقتی که حال و هوای فصل عوض 
 می شود و خلق شــان تنگ می شــود، بهتر از دیگران می توانند 

بر خودشان مسلط شوند و حال خودشان را بهتر کنند.
پس یک گــوش مهربان و صبور پیدا کنید و تــالش کنید تا جای 
ممکن حال تان را برای او شــرح بدهید. بــه او بگویید که نیازی 

 نیســت که لزوما برای شــما راه حلــی پیدا کند. همیــن که یاد 
می گیرید خودتان را توصیف کنید، حال تان را بهتر خواهدکرد.

  طور دیگری تعبیرش کنید 
وقتی که حال و حوصله ندارید و ناراحت هســتید، خیلی سخت 
 اســت که درباره مســائل مثبت فکر کنید. انگار ذهــن تان عمدا 

به دنبال تعبیر و تفسیرهای غمگین کننده می گردد. 
این مهارت خیلی مهمی اســت که یاد بگیرید هر تفسیری را یک 
بار دیگر مرور کنید و ببینید که می شــود طور دیگری فکر کرد یا 
 خیر. یکی از افکار آزاردهنده ای که ممکن است به ذهن تان برسد 
این است که چرا من این طوری شدم؟ چرا این قدر ضعیف شده ام 

که بگذارم حالم بد شود و نتوانم برایش کاری کنم.
در این روزها باید کمی انرژی بیشــتری صرف کنید و خودتان را 
مجبور به مثبت اندیشــی کنید. مثال با خودتان بگویید که دلیل 
اینکه چنین حالی دارم ممکن است تغییر فصل یا هر چیز دیگری 

باشد و لزوما به دلیل ضعف من نیست. 
 برنامه ریزی کنید و خودتان را مجبور به اجرایش کنید 
وقتی که حال و هوای غمگین پاییزی شما را در بر می گیرد، خیلی 
احتمال دارد کــه دور برنامه های تفریحی تان را خط بکشــید و 
تصمیم بگیرید که در خانه بمانید. اما اشــتباه اصلی این جاست. 
 فعالیت کــردن و تفریح کــردن، حتی اگر یک پیاده روی ســاده 
 در پارک باشــد، یکی از بهترین روش هایی اســت که می توانید 

برای بهتر شدن حال تان از آن استفاده کنید.
بیشتر افراد به درون شان نگاه می کنند و می بینند که به اصطالح 
حالش را ندارند که تفریح کنند. اگر شــما هم این طوری هستید، 
 پیشنهاد ما برای این اســت که حتما خودتان را مجبور کنید که 
به زور هم شــده به فعالیت هــای تان، به خصــوص آن هایی که 
 مهم یا لذت بخش هســتند، ادامه بدهید. تضمیــن می کنیم که 

بعد از میهمانی حال بسیار بهتری خواهیدداشت.

چطور با » افسردگی پاییزه « کنار بیاییم؟ ) 3 (

سودوکو

تلقین ) 3 (
 اگر با اراده، تصمیم به تغییــر بگیریم، هیچ تغییــری نخواهیم کرد، 

مگر اینکه افکار خودکار ناخودآگاه ذهنی مان را تغییر بدهیم. 
 بــرای گرایش به ســوی رفتــار مثبت، بایــد اطالعات نقش بســته 
 در ناخودآگاه ذهنــی را تغییــر داده و برای ایجاد چنیــن تغییری، 

الزم است خانه تکانی ذهنی انجام بدهیم. 
همچنین آن دسته از افکار خودکار که بازدارنده هستند و زمینه های 
شکست را برای مان فراهم می کنند، ریشــه در الگوهای ذهنی منفی 
ما دارند، الگوهایی که شــاید برگرفته از باورها یا افکار منفی دیگران 
 باشد که بی آنکه خودمان متوجه شده باشیم، به ذهن مان نفوذ کرده 
و در آن حک شــده اند. عکس آن نیز صحیح اســت. یعنی سرچشمه 
 بســیاری از موفقیت های مــا، الگوهای مثبتی اســت کــه از پیش 
در ذهن مان نقش بسته اند؛ پس تنها راه موثر برای دستیابی به نتیجه 

مثبت، این است که الگوهای فکری و رفتاری مان را از نو بسازیم. 
به بیانی خودمانی تر، می توان چنین گفت که برای رسیدن به نتیجه 
 مثبت، باید برنامه های موفقیت زدا را از رایانــه ذهن مان پاک کنیم 

و به جای آن ها برنامه  های موفقیت زا را طراحی کنیم. 
اما چگونه می توانیم چنین خانه تکانــی تاثیرگذاری را انجام بدهیم؟ 

مسلما به کمک نیروهای فوق العاده تلقین. 
همچنین سازوکار مغز و ذهن انسان به گونه ای طراحی شده است که 
اگر موضوعی چندین و چند بار برایش تکرار شود، چه واقعیت داشته 
باشد و چه نداشته باشــد، آن را می پذیرد، باور می کند و رفتار، گفتار 
و کردارش را بر پایه این باور جدید، تغییر می دهد. حال اگر گفته های 
دیگران تجربه های خودمان، رویدادهای گوناگون یا حتی تصورات و 
خیال پردازی هــای تکراری مان باعث ایجاد رفتــار، عادت یا رویه ای 
منفی در ما شده باشد، درست با اســتفاده از همین روش هم می توان 

جایگزین های مثبتی برای آن ها ایجاد کرد. 
 اما این بــار نباید منتظر بنشــینیم که دیگران یا هــر آنچه که بیرون 
از وجود ماســت، بر ما اثر بگذارند تا شــاید تغییری مثبت در ما ایجاد 
شود. بلکه این خود ما هستیم که باید باورهای پیشین را تغییر بدهیم 
 و تصویرهای ذهنی مــان را عوض کنیــم و به این ترتیب اســت که 
می توانی رفتارها، گفتارهــا یا حتی فکرهای منفــی را که برای مان 

عادت شده بودند به افکاری مثبت تبدیل کنیم. 

خانهتکانیذهن
زندگی را بیاموزیم از:

 بلبلی که حتــی در قفس هم می خوانــد، پروانه ای که حتی 
با وجود کوتاهی عمر، از پرواز دســت نمی کشــد، طاووسی 
که زشتی پاهایش، افســرده اش نساخته؛ کرمی که بی دست 
و پا بودنش، او را از حرکت باز نداشــته. جغدی که شب ها به 
مراقبه مشغول است. عقابی که چشمانش را به هدفش دوخته 
است.سگی که تو نجس می خوانیش ،اما او به تو وفادار است.

گوسفندی که قربانی خوشی ها و ناخوشــی های توست، اما 
 باز برایت برکت می آورد. زنبوری که از گل شــهد برمی آورد 

 و از دشــمن دمار. پشــه ای که چگونه غــرور و عظمت تو را 
در هم می شــکند و خشــم نهفتــه ات را بیــرون می ریزد...

خوشبختی هیچ چیز عجیب غریبی نیست؛ خوشبختی یک 
احساس شخصی و درونیه. اگه یه فستیوال خوشبختی برگزار 
شه و همه کسایی که احساس خوشبخت بودن میکنن یه جا 
جمع شن میبنیم که توشون هم آدم فقیر هست هم ثروتمند، 
هم سالم هست هم مریض، هم پیر هســت هم جوون... این 
 نشــون میده خوشــبختی به هیچی ربط نداره... خوشبختا 
تو یه حس با هم شــریکن، توی نگاه، اینکــه زندگی با همه 

خوبی ها و بدی هاش مال ماست و باید از هر چیزی که داریم 
لذت ببریم. هر روز اینو به خودتــون بگین: امروز بهترین روز 
زندگی منه. سال بعد همین موقع یه آدم دیگه اید؛ آدمی که 
تو فستیوال خوشبختا اول از همه دعوت میشه. وقتی تالش 

می کنی همه چیز را کنترل کنی، هیچ لذتی نمی بری. 
آرام باش، نفس بکش، رها کن. فقط در لحظه زندگی کن. 

زندگی هیچ گاه بی مشــکل نخواهد بود، مشــکل جزیی از 
دنیای مادی است، در واقع همه چیز مسئله است نه مشکل، 

فقط روح متعالی است که فارغ از رنج و مشکالت است.

دلنوشته
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پیشنهاد سردبیر: 
سپاهان، از اشتباهات داوری کلیپ می سازد!

فضای مجازی

اشکان دژاگه بعد از صعود تیم ملی جوانان به جام جهانی 2017، 
به شاگردان پیروانی تبریک گفت.

هافبک تیم  ملی 
به جوانان تبریک گفت

رونالد کومان، ســرمربی اورتون مدعی شــد که وین رونی بازیکن بزرگی 
است و از بازگشتش به اورتون خوشــحال خواهد شد.رونی پس از گذشت 
بیش از 12 ســال حضورش در یونایتد، حاال در این تیم به نیمکت نشین 
تبدیل شده است. در حالی که شایعه حضور رونی در لس آنجلس گلکسی 
در روزهای اخیر قوت گرفته، حال باشگاه سابقش 
نیز به یکی از مشــتریان جدی اش تبدیل 
شده است. کومان در این رابطه گفت:»در 
ابتدا باید بگویم که او بازیکن فوق العاده ای 
است. هنوز دوران فوتبالش به پایان نرسیده 
نمی دانم شــرایط به چه شــکل است. باید 
به این شــرایط احترام گذاشت. این 
مشکل من نیســت. در هر صورت 
اگر شــرایطی پیــش بیاید که 
حضــور رونــی در اورتــون 
ممکن شود، به آن پاسخ 

مثبت خواهم داد.«

عملکرد درخشان سیمئونه در ویســنته کالدرون توجه باشگاه های لیگ 
برتری را جلب کرده اما او همچنان به باشــگاه اتلتیکو مادرید وفادار مانده 
اســت. برخالف اینکه شــایعات در مورد رفتن او به لیگ برتر همچنان پا 

برجاســت؛ اما او تاکید کرد تنها روی بازی 
های پیش روی تیمش تمرکز دارد. او 
به خبرنگاران گفت: من تنها به دیدار 
مقابل مــاالگا فکر مــی کنم. تالش 
می کنید تا من در مــورد لیگ برتر 
انگلیس، آینده و آنچــه رخ خواهد 

داد، صحبت کنــم. لیگ 
برتر بسیار رقابتی است 
اما تنها چیزی که من به 
آن فکر می کنم، دیدار 

مقابل ماالگاست.

مورینیو به تازگی اعالم کرد که زندگی تنها در منچستر برایش آزاردهنده 
است اما گواردیوال که با خانواده اش در این شــهر ساکن شده، تاکید کرد 
که از شرایطش کامال راضی اســت. او به خبرنگاران گفت: بله، زندگی در 
منچستر را خیلی دوست دارم. در روزهای اخیر من خیلی خوشحال نبودم 
چون تیم به پیروزی نرســیده اما زندگی ما به نتایج وابسته نیست. نتایج 

کمی شرایط را تلخ می کند زیرا دائما 
نگران پیشرفت تیم هستید اما 

در مجموع، بچه های من در 
مدرسه خیلی راضی هستند؛ 
همین طور همســرم. همه 
چیز خیلی خــوب پیش می 

رود و احســاس می کنم مردم 
از من مراقبت می کنند. من 

خیلــی خیلی راضی 
هستم.

توماس مولر، هافبک بایرن مونیخ مدعی شــد که دیگــر پنالتی های این 
تیم را نخواهد زد.مولر در دیدار اخیرتیمــش مقابل آگزبورگ یک پنالتی 
از دســت داد، او در یورو نیز یک پنالتی برای تیم ملی آلمان از دست داده 
بود. حال او مدعی شد که دیگر قصد ندارد ضربات پنالتی را برای تیم هایش 
بزند. او گفت: موقعیت هایی که از دست دادم خیلی 
من را اذیــت و ناراحت می کنــد. تمرکز من روی 
فوتبال خواهد بــود و هم تیمی هایــم می توانند 
پنالتی بزنند.با وجود به ثمر رســاندن 20 گل در 
فصل گذشــته، مولر این فصل خوب کار نکرده و 

نتوانسته در بوندس لیگا گلی بزند.

کومان: 

درهای اورتون به روی »رونی« باز است

سیمئونه : 

به حضور در لیگ برتر فکر نمی کنم

گواردیوال: 

از زندگی در منچستر راضی هستم

مولر: 

دیگر پنالتی نخواهم زد

فوتبال جهان

. فقط باید به بازی با سوریه فکر کنیم سپاهان، از اشتباهات داوری کلیپ می سازد!
اشــکان دژاگه به هم تیمی هایــش در تیم 
ملی فوتبال ایران هشــدار داد کــه به فکر 
صدرنشــینی در گــروه و برتــری برابر کره 
نباشــند و تنها به بازی بعد ایران در انتخابی 

جام جهانی فکر کنند.
اشــکان دژاگه اظهار کرد: من فکر می کنم 
که تا االن دو بازی خیلی ســختی داشــتیم 
که برابر ازبکســتان و کــره جنوبی بود، ولی 
باید مرحله به مرحله پیــش برویم و فقط به 
بازی بعد فکر کنیم و بدانیــم که بازی بعد، 
سخت ترین بازی اســت. نباید فکر کنیم که 
بازی راحتی برابر ســوریه داریــم. آنها تیم 
آسانی برای هیچ حریفی نیستند و ما باید با 

تمرکز کامل به مصاف آنها برویم و امیدواریم 
همان طور که برابر کره موفق بودیم و به سه 
امتیاز این بازی دســت یافتیم برابر سوریه 
نیز همین امر محقق شــود و بتوانیم پیروز 

مسابقه شویم.

تیم فوتبال ســپاهان در هفته دهم لیگ برتر در شــرایطی که تا 
ثانیه های پایانی از ســایپا پیش بود، در لحظات آخر گل تساوی 
را دریافت کرد. ســپاهانی ها نسبت به اشــتباهات داوری در این 
مســابقه معترض هســتند و در این باره به کمیته داوران شکایت 

خواهند کرد.
محسن طاهری، مدیرعامل ســپاهان گفت: داور بازی در حالی 5 
دقیقه وقت تلف شــده گرفت که هرگز درست نبود. از سوی دیگر 
بازیکن ما را به ناحق اخراج کردند. متاســفانه اشــتباهات داوری 

باعث شد ما بازی را نبریم و شرایط برایمان سخت شده است.
او ادامه می دهد: من به اعضای باشگاه گفته ام کلیپی از وقت های 
تلف شده دیدار با سایپا در بیاورند و آنها را منتشر کنند تا مشخص 
شود وقت اضافه زیاد گرفته شده اســت. به هر حال این شرایط به 

21تیم فشار می آورد و نمی گذارد به موفقیت برسیم.
کفش طالی فوتبال ایران، برای من است

کاپیتان کهنه کار ذوب آهن با یک گل و یک پاس گل ستاره 
اول این تیم در دیدار با اســتقالل خوزســتان بود. مهدی 
رجب زاده در دیدار برابر اســتقالل خوزستان از هفته دهم 
لیگ برتر یک گل زیبا برای ذوب آهن به ثمر رســاند و یک 
گل نیز برای همبازی جوانش پایه گذاری کرد تا بدون هیچ 
حرف و حدیثی ستاره اول میدان لقب بگیرد.به واسطه این 
درخشش، کاپیتان 38 ساله ذوب آهن پررنگ ترین نقش را 
در کسب ســومین برد ذوب آهن در لیگ شانزدهم ایفا کرد 
.رجب زاده با وجــودی که کم کم به دهــه پنجم عمر خود 
نزدیک می شود همچنان یکی از ستاره های تاثیرگذار لیگ 
برتر است و فعال هم که هیچ نشانه ای از افول در بازی او دیده 

نمی شود.گل به استقالل خوزستان سومین گل این بازیکن 
در لیگ شــانزدهم بود. او پیش تر در هفته های دوم و سوم 
لیگ برتر به تیم های ســایپا و فوالد خوزستان هم گل زده 
بود. جالب آنکه هر سه گل رجب زاده در فصل جاری از روی 

ضربات ایستگاهی به ثمر رسیده است.

شــجاع خلیل زاده در دو دیدار اخیر ســپاهان تغییر پست 
داده و از قلب خط دفاعی این تیم به ســمت راست آن نقل 
مکان کرده اســت. البته پس از اخراج آرمین سهرابیان در 
اوایل نیمه دوم بازی با سایپا خلیل زاده برای پر کردن جای 
خالی مدافع اخراجی سپاهان مجددا به قلب خط دفاعی این 
تیم بازگشت. عبدا... ویســی که پس از اتمام دیدار تیم های 
سپاهان و ســایپا، طبق قرار قبلی خود را از ورزشگاه شهید 
دستگردی به استودیوی برنامه شــب های فوتبالی رساند 
در این برنامه زنده تلویزیونی فاش کرد که این تغییر پست 
برخالف میل باطنی شــجاع و بیش از هر چیــز به خاطر 
افزایش شانس بازگشت او به تیم ملی صورت گرفته است.

در دیدارهای اخیر تیم ملی، رامین رضاییان مدافع راســت 
بوده و وریا غفوری به عنوان ذخیره این بازیکن روی نیمکت 
حضور داشته اســت. به این ترتیب، به نظر می رسد که این 
دو بازیکن پرســپولیس و اســتقالل رقبای اصلی و بالقوه 

خلیل زاده برای پوشیدن دوباره پیراهن تیم ملی باشند.

تغییر پست به خاطر تیم ملی؟ مرد تمام نشدنی ذوب آهن 

دهمین دوره مســابقات فوتســال آزاد برادران صنعــت آب وبرق 
یادواره شــهدای وزارت نیرو به میزبانی  شــرکت آبفای اســتان 
اصفهان آغاز شد. بیش از 550ورزشــکار از پرسنل وزارت نیرو در 
قالب دهمین دوره مسابقات فوتسال آزاد برادران صنعت آب وبرق 
حضور یافتند. شرکت آب وفاضالب استان اصفهان به عنوان میزبان 
 این رقابت هارا در سه ســالن باران،پردیس و آب منطقه ای برگزار 
می کند و دوازدهم آبان ماه مســابقات با مشــخص شدن تیم های 
 اول تا ســوم به پایان می رسد.ســکوهای ســالن بــاران مملو از 
فوتسالیســت های مهندس و متخصص و مدیران مشــغول بکار 
در وزارت نیرو اســت. این درحالی اســت که در مراسم افتتاحیه 
این مســابقات آقایان یاوری و چرخابي وکربکندی و   عســگری 
ازپیشکسوتان ورزش اســتان  به همرا ه مدیرکل ورزش و جوانان 
استان  ونیز مقامات  از وزارت نیرو و مسئولین  استانی حضور دارند 
مدیرعامل  شــرکت آب   وفاضالب اســتان اصفهان گفت:اصفهان 
برای اولین بار میزبان مسابقات فوتســال آزاد برادران صنعت آب 

 وبرق یادواره شــهدای وزارت نیرو اســت و این دهمین دوره از این
 رقابت هاســت.وی ادامه داد: ما میزبان 44تیم ازسراســر کشور از 
جمله شــهرهای تهران،کهگیلویه و بویراحمد، خراســان رضوی، 
مازنــدران ،کرمــان وخوزســتان ، آذربایجان غربــی، آذربایجان 
شرقی، اردبیل، بوشهر، سیستان وبلوچستان، هرمزگان، لرستان، 
گیالن،کرمانشاه، یزد، مرکزی و هستیم و تالش می کنیم میزبان 
شایسته ای باشیم.معاون حقوقی و پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو 
نیز با اشــاره به توانایی اصفهان در میزبانی از این مسابقات گفت :از 
سی ویک برنامه تدوین شده در تقویم ورزشی وزارت نیرو 14مورد 
آن اجرایی شــده و همزمان با این رقابت ها بیش از 200ورزشکار 
 در کرج نیز در رشــته های دو ومیدانی و آمادگی جســمانی باهم

 رقابت می کنند.
  دکتــر رضــا انجــم شــعاع اضافــه کرد:همــه تــالش مــا در

 وزارت نیرو رســیدگی به پروژه های آبی است و زاینده رود یکی از 
دغدغه های اصلی ما در استان اصفهان می باشد .

وي ادامــه داد: در بین برنامه هــای راهبــردی وزارت نیرو،توجه 
به ورزش و بــه طور خــاص ورزش همگانی برای ســالمت حوزه 
انســانی در دســتور کار قرار دارد. به همین خاطــر باید گفت که 

تعدادشرکت کنندگان تقریبا دوبرابر سال گذشته است.

تیم فوتبال جوانان ایران پس از 
افتخارآفرینی و کسب مقام سوم 
مشترک مسابقات قهرمانی فوتبال 
آســیا به میزبانی بحرین و کسب 
ســهمیه جام جهانی زیر 20 سال 
2017 کره جنوبی، ساعت 3:25 

بامداد شنبه وارد تهران شد.
در این مراســم مهــدی تاج، 
حســین  ســاکت،  محمدرضا 
مرادی سرپرست تیم نوجوانان، 
امیرحسین حســینی، فریدون 
معینی و علی طهماسبی سرمربی 
تیم نونهــاالن و خانواده برخی از 
بازیکنان و اعضای کادر فنی حضور 

داشتند.

قاب  روز خبر

بازگشت تیم فوتبال جوانان به ایران پس از جهانی شدن 

مهاجم تیم تراکتورســازی گفت:تمرکز من همیشه برای گلزنی 
اســت. به هر حال از من همه انتظار دارند تا بتوانم در هر بازی گل 
بزنم، اما بعضی وقت ها دچار بدشانســی می شــوی و توپ هایت 

وارد دروازه نمی شود. 
قبل از بــازی با فــوالد خیلی هــا از مــن انتقاد مــی کردند اما 
خوشبختانه در این دو مســابقه با تمرکز باال گل زدم و فشارها از 

روی من برداشته شد.
لوســیانو ادینیو  افــزود: از اول فصل گفتم و االن هــم می گویم 
تمرکزم روی آقای گلی است؛ البته موفقیت تراکتورسازی از آقای 
گلی من بســیار مهم تر اســت، ولی از حاال برای صعود در جدول 
گلزنان تالش می کنــم. مهاجمان گلزن خوبی امســال در لیگ 
حضور دارند اما اگر بخواهم آنها را با خودم مقایسه کنم بایدبگویم 

کفش طالی لیگ برتر ایران، امسال هم برای من است.

تیم فوتســال بانوان دانشــگاه آزاد بعد از اینکه متوجه شد 
حریفش در بازی فقــط 4 بازیکن دارد، آنهــا هم با همین 

تعداد وارد زمین شدند.
شــاید زدن 26 گل در یک بازی فوتســال بــرای خیلی ها 
عجیب به نظر بیاید، امــا در لیگ امســال نتایج عجیب و 
غریب زیادی رخ داده که این سوال را برای هر عالقه مندی 
به وجود می آورد که چطور ممکن اســت در یک بازی بیش 
از 20 گل به ثمر برســد؟ یک تیم در چه شرایطی باید قرار 
داشته باشد تا این همه گل دریافت کند؟ چه دالیلی باعث 
شده تا تیم ها نتوانند در لیگ شرایط خوبی داشته باشند و 

چرا اصال در مسابقات شرکت می کنند؟
بانوان تبریز یکی از این تیم هاســت کــه در انتهای جدول 
قــرار دارد و در دیدار با دانشــگاه آزاد 26 گل دریافت کرد، 
تیمی که بــه گفته کادر فنی تمایلی بــرای حضور در لیگ 
نداشته اما به اصرار فدراســیون و فقط برای اینکه بگویند 
لیگ فوتسال ایران با 14 تیم بسته شده در مسابقات شرکت 
کرده اند. موضوعی که سال های قبل هم وجود داشت و لیگ 
به نیم فصل نرسیده خیلی ها کناره می گرفتند و یا در بعضی 

از مسابقات شرکت نمی کردند.
با این شــرایط و نتایج کناره گیری این تیم هــا بعد از پایان 
نیم فصل بعید به نظر نمی رســد؛ چرا که با این نتایج دیگر 
انگیزه ای بــرای بازیکنان باقی نمی ماند، پولی هم نیســت 
که بگوییم همین برایشــان یــک انگیزه اســت. در لیگ 
فوتسال بانوان نه از حمایت خبری هست نه از قراردادهای 

میلیاردی، اما تا دلتــان بخواهد از بــی توجهی ها گله مند 
هستند.

همه اینها به کنار، اتفاقی که در هفته ششــم لیگ برتر در 
دیدار بانوان تبریز با دانشــگاه آزاد رخ داد برای مســئوالن 
فدراســیون و همین طور صوفی زاده نایب رییس بانوان که 
از ابتدای ورودش خبری از او نیســت و شایعاتی وجود دارد 

مبنی بر اینکه اصال این پست را نپذیرفته، قابل تامل است.
تیم بانوان تبریز برای دیدار با دانشگاه آزاد بیش از 5 بازیکن 
نداشت و با اصرار حاضر به مسابقه شــد، مسابقه ای که در 
نیمه اول با نتیجه 20 بر صفر به سود شاگردان مظفر به پایان 
رسید و در نیمه دوم متاســفانه به دلیل آسیب دیدگی یک 
بازیکن تیم بانوان تبریز، دانشــگاه آزاد نیز تصمیم گرفت 
بازی جوانمردانه را رعایــت کرده و 4 بازیکــن را به زمین 
بفرستد، اما بعد از گذشت 6 دقیقه یک بازیکن دیگر تبریز 
مصدوم شد و در نهایت نیز بازی بدون اینکه در وقت معمول 

تمام شود، به پایان رسید.
مهم ترین نکته ای که شاید از این بازی به اذهان برسد بازی 
جوانمردانه شاگردان مظفر است، اما اینکه هیچ اسپانسری 

حاضر به حمایت از بانوان نیست، جای تاسف دارد.
عدم حمایت از تیم های بانوان در رشته های مختلف همیشه 
مشکل اصلی بازیکنان و مربیان بوده است. با وجود اینکه در 
بسیاری از رشته ها مثل فوتسال در آسیا صاحب نام هستیم، 
اما با این وجود نه تنها فدراسیون فوتبال هیچ توجهی به آنها 

ندارد بلکه اسپانسرها هم حاضر به سرمایه گذاری نیستند.

»دو ژیمناســت ایرانی دیگر به خارج از کشــور مهاجرت 
کردند«. این شــاید بی اهمیت ترین خبر برای مســئوالن 
ورزش کشور و البته فدراسیون ژیمناســتیک ایران باشد. 
خبری که حکایت از اوضاع نابســامان این رشته در کشور 
دارد.خبر تکراری اســت. پیش از این هــم خبر مهاجرت 
خدادادی به ترکیــه، رمضانپور به دانمــارک، یادگاری به 
آمریکا و ... منتشر شده بود. حاال هم امین ارباب قهرمان نام 
آشنای ایروبیک ژیمناســتیک ایران که مدتی پیش موفق 
شــد 8 حرکت جدید در این رشــته در فدراسیون جهانی 
ژیمناستیک به ثبت برساند به آمریکا مهاجرت کرده است 
تا هم مربیگری کند و هم خودش در لیگ آن کشور فعالیت 
کند.به جز او، مژگان تاجیک قهرمان بانوان ژیمناســتیک 
ایران در رشــته ایروبیک بــه یکی از کشــورهای اروپایی 
مهاجرت کرده و در یکی از باشــگاه ها به مربیگری مشغول 
است. به راستی ورزش مادر را چه شده است که قهرمانانش 
یکی پس از دیگری کشــور را باالجبار ترک می کنند و به 
کشوری دیگر می روند؟ آنها نه به صورت غیرقانونی می روند 
و نه قصد پناهندگی دارند. این قهرمانــان آرزو دارند که در 
کشورشان فعالیت کنند ولی متاسفانه بی توجهی مسئوالن 
به این رشته پایه و مهم باعث شده تا مجبور شوند برای ادامه 

فعالیت در رشته محبوبشان مقصد دیگری را نشانه بروند.
ژیمناستیک ایران بیش از 50 سال است که به المپیک راه 
پیدا نکرده و علت نیز کامال مشــخص است. ژیمناست های 
ایرانی فرصت حضــور در هیچ رقابتی را پیــدا نمی کنند و 

حتی خیلی از آنها در اردوهای کوتاه مدت داخلی توســط 
ســلیقه مربیان ثابت تیم ملی خط می خورند. در تمام این 
سال ها ژیمناســتیک ایران درجا زده است و هیچ مسئولی 
نه از وزارت ورزش و جوانان و نه از کمیته ملی المپیک حتی 
یک بار هم به این فکر نکرده اســت که این رشــته یکی از 
مهم ترین رشته های ورزشی کشور است؛ چرا که به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم روی رشته های دیگر ورزشی هم اثر 
می گذارد. آنچه طی ســالیان اخیر ثابت شده این است که 
ژیمناست های ایرانی بسیار مســتعد هستند و جای رشد 
زیادی دارند. نمونه آن ژیمناست بوشــهری که پس از ۹0 
سال موفق شد به مدال برنز رقابت های آسیایی رشته هنری 
دست پیدا کند بدون اینکه حتی یک ماه در اردوی تیم ملی 

باشد!
اگر مســابقات بین المللی اعم از جهانی و آســیایی را هم 
کنار بگذاریم فدراسیون ژیمناستیک ایران حتی ناتوان در 
برگزاری لیگ داخلی است و چندی پیش رقابت های لیگ 
باشگاه های هنری هم لغو شد. طی سالیان اخیر این رشته 
محکوم به عدم اعزام، لغو اردو و خانه نشــینی بوده و خیال 
برخی مسئوالن مافیای بله قربان گوی این فدراسیون هم 
راحت بوده اســت که هیچ نظارتی بر این رشته نمی شود. 
نتیجه این بی تدبیری ها هم همین می شود که هر روز یکی 
از قهرمانان این رشته عطا را به لقا می بخشند و مهاجر می 
شوند تنها برای اینکه عاشــق این رشته هستند و عاشق به 

چیزی جز عشقش نمی اندیشد.

خبری از اسپانسر نیست؛

فوتسال بانوان نیازمند توجه مسئوالن
مهاجرت دو ورزشکار دیگر ایران به خارج؛

وقتی همه خواب هستند

 ژیمناست های 
ایرانی فرصت حضور 
در هیچ رقابتی را 
پیدا نمی کنند و 
حتی خیلی از آنها 
در اردوهای کوتاه 
مدت داخلی توسط 
سلیقه  مربیان ثابت 
 تیم ملی خط
 می خورند

مهم ترین نکته ای 
که شاید از این بازی 
به اذهان برسد بازی 
جوانمردانه  شاگردان 
مظفر است، اما اینکه 
هیچ  اسپانسری حاضر 
به حمایت از بانوان 
 نیست، جای
 تاسف دارد

برگزاری دهمین دوره مسابقات 
فوتسال یادواره شهدای وزارت نیرو
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پیشنهاد سردبیر: 
آیت ا... مکارم شیرازی با رییس حوزه علمیه اصفهان دیدار کرد

ویژه

 آیت  ا... مکارم شــیرازی از مراجع عظام تقلید با حضور در منزل
 آیت  ا... حســین مظاهری از مراجع عظام تقلیــد و رییس حوزه 

علمیه اصفهان با ایشان دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار صمیمانه، حضرات آیات پیرامون برخی از مســائل 
مهم حوزه های علمیه و کشــور، گفت وگو و تبــادل نظر کردند. 
ایشــان بر ضرورت اهتمام هرچه بیشــتر به ارتقای ابعاد علمی 
و معنوی روحانیت و توجه هرچه بیشــتر به فقه سنتی و تربیت 
مجتهدان آگاه و زمان شــناس به عنوان سرمایه  ها و ذخائر آینده 
حوزه های علمیه تاکید کردند. آیت  ا... مکارم شیرازی با یادآوری 
پیشــینه درخشــان حوزه علمیه  اصفهان از اهتمام و مجاهدت 
حضرت آیت  ا... مظاهری در احیا و رونق بخشــیدن به این حوزه 
بزرگ تجلیل کرد. آیت  ا... مظاهری رییس حوزه علمیه اصفهان 
نیز با تشــکر از حضور و اظهار محبت صمیمانه آیــت  ا... مکارم 
شیرازی و تجلیل از جایگاه ممتاز و تاثیرگذار ایشان بر حوزه های 
علمیه و جهان اســام، برای طول عمر همراه با ســامت و عزت 

ایشان دعا کرد.

اســتاندار اصفهان در جلســه مدیریت بحران شهرستان اصفهان 
با بررسی آخرین وضعیت منابع آب اســتان، اظهار داشت: در سال 
آبی گذشته میزان کاهش بارش در شرق اصفهان تا ۸۵ درصد، در 
مرکز استان تا ۵۰ درصد و در سرشاخه های زاینده رود تا ۲۵ درصد 
گزارش شده است. رسول زرگرپور با بیان اینکه حجم آب پشت سد 
به میزان ۱۶۰ میلیون متر مکعب رسیده است، گفت: این موضوع 
شــرایط نگران کننده ای را رقم زده، به عاوه با گذشت نزدیک به 
۴۰ روز از فصل پاییز بارشی در استان صورت نگرفته است. استاندار 
اصفهان ضمن تشریح آخرین اقدامات صورت پذیرفته در خصوص 
احیای حوضه آبریز زاینده رود، تصریح کرد: جلسات و پیگیری هایی 
 کــه در طول یک مــاه گذشــته با رییــس جمهور، معــاون اول 
رییس جمهور و وزرای کشور و جهاد کشــاورزی صورت پذیرفته 
امید بخش اســت.  زرگرپور واگــذاری امر نظــارت و حفاظت از 
برداشــت های حوضه آبریز زاینده رود به نظام صنفی کشــاورزان 
اســتان را امری بســیار مهم و اثربخش خواند و گفــت: این امر از 
مطالبات جدی کشــاورزان است و برای آنان بســیار حائز اهمیت 
می باشــد. وی واگذاری امر ســاماندهی رودخانــه زاینده رود در 
استان اصفهان را به نظام صنفی کشــاورزی نهایی شده اعام کرد 
و از اعضای نظام خواست هرچه ســریع تر برای اجرای این فعالیت 
مهم آماده شــوند. استاندار اصفهان اظهار داشــت: پیشنهاد نظام 
صنفی کشاورزان اســتان برای توزیع آبی سال جدید توسط مدیر 
حوضه به شــورای هماهنگی حوضه آبریز ارائه شــده و امیدوارم 
که مورد تائید قرار گرفته و اباغ شــود. زرگرپــور موافقت کلی با 
پرداخت خسارت به کشاورزان شــرق اصفهان را نیز به عنوان یکی 
از اقدامات موثر صورت پذیرفته در یــک ماه اخیر بیان کرد. وی در 
پایان اظهار امیدواری کرد با همدلی، همکاری و همفکری موجود 
بین مسئوالن استان، کشــاورزان و نمایندگان آنها در نظام صنفی 
کشاورزی، بتوان در بستر قانونی کلیه مطالبات قانونی کشاورزان  را 
 که تاکنون پیگیری شده است نهایی کرد و احیای حوضه آبریز را به 
مرحله ای  قابل قبول رساند. روشــن نبودن وضعیت کشت پاییزه 
اول، عدم پرداخت کلیه طلب فروش گندم کشــاورزان به آنها و نیز 
طلب از بیمه کشاورزی از جمله مشکات عنوان شده توسط اعضای 
نظام صنفی کشاورزان شهرســتان اصفهان در این جلسه بود که 
خواســتار برخورد قانونی و منطقی برای رفع آن شدند و مسئوالن 

توضیحات و پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کردند.

مدیر منطقه ۸ شــهرداری اصفهان اظهارکرد: شهروندان خیابان 
عادل پور از سدمعبر متصدی مغازه تعمیرات مبل در این خیابان 
گایه مندند، از ایــن رو تاکنون چندین مرتبــه به متصدی این 
 واحد صنفی اخطارهای شفاهی و کتبی داده شده اما متاسفانه با 
بی توجهی مغــازه دار مواجه بــوده ایم.  عباســعلی نصوحی با 
 بیان اینکه برای رســیدگی به تخلف ســد معبر این واحد صنفی 
پرونده ای تشــکیل و به کمیســیون بند ۲۰ ارجاع شــده است، 
اظهارکرد: شهرداری منطقه ۸ پس از صدور رأی کمیسیون نسبت 
به پلمب قانونی مغازه اقدام می کند.  مدیر منطقه ۸ شــهرداری 
اصفهان اضافه کرد: رفع مشــکل ســد معبر همراهی و همکاری 

شهروندان بخصوص کسبه را می طلبد.

مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان اظهارکــرد: چند پارکینگ 
مشارکتی در دستور کار منطقه 3 شهرداری اصفهان قرار گرفته 
و تاکنون پارکینگ هــای محله کرمانی، باغ گلدســته، خیابان 
 هشت بهشت و تعدادی پارکینگ های روباز در این منطقه مورد 
بهره برداری قرار گرفته اســت.  حســین کارگر با اشاره به اینکه 
تکمیل عملیات احــداث پارکینگ زیرین خیابان فرشــادی در 
افزایش سرانه پارکینگ بسیار تاثیر گذار است، خاطرنشان کرد: 
توسعه پارکینگ های منطقه 3 در دســتور کار قرار گرفته که در 
این راســتا پارکینگ کمرزرین در مجاورت میدان امام علی )ع( 
با ظرفیت ۱۰۰۰ واحد پارکینگ در حال احداث اســت و ساخت 
پارکینگ مشارکتی سنبلستان در خیابان عبدالرزاق نیز به زودی 
کلید می خورد.  مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
ادامه خیابان فرشادی حدفاصل باغ گلدسته و استانداری تا پایان 
امســال مورد بهره برداری قرار می گیرد، افزود: در سطح زیرین 

خیابان ۲۵۰ واحد فضای پارک خودرو در حال احداث است.

با حضور در بیت آیت ا... مظاهری:

آیت ا... مکارم شیرازی با رییس 
حوزه علمیه اصفهان دیدار کرد

استاندار اصفهان مطرح کرد:

موافقت با پرداخت خسارت به 
کشاورزان شرق اصفهان

مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان:

رفع مشکل سد معبر نیازمند 
همراهی شهروندان است

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان:

سرانه پارکینگ منطقه 3 شهرداری 
اصفهان افزایش می یابد

 معــاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهــان گفت: 
ســاماندهی گردنه زینل به منظور بازیافــت نخاله های 
ســاختمانی در دستور کار مدیریت پســماند شهرداری 
اســت. احمدرضا مصور در خصوص ســاماندهی گردنه 
زینل اظهار داشــت: این گردنه در حاشــیه منطقه ۱۵ 
شــهرداری اصفهان واقع شــده و به عنــوان محل دفن 
نخاله های ساختمانی انتخاب شده اســت.  وی بازیافت 
نخاله های ساختمانی را بســیار پر هزینه و غیر اقتصادی 
عنوان کرد و ابراز داشت: طرح های مطالعاتی ساماندهی 
این محل در سازمان پسماند شــهرداری در حال انجام 
 اســت. معاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهان

 اضافه کرد: در صورت اتمام طرح های مطالعاتی با توجه 
به تعریف اعتبــارات مورد نیاز، ســاماندهی گردنه زینل 
اجرایی خواهد شــد.  وی با بیان اینکه بــا توجه به وجود 
گردنه زینل، سازمان پسماند، سایت هسته ای و .. توسعه 
منطقه ۱۵ به بیرون امکان پذیر نیســت، اضافه کرد: باید 
توجه داشته باشــیم که حذف گردنه زینل برای توسعه 

شهر امکان پذیر نیست.
مصور با تاکیــد بر اینکه برای توســعه منطقه ۱۵ باید به 
پتانسیل های داخلی منطقه توجه شود، تصریح کرد: البته 
با توجه به باال بودن قیمت در این منطقه توســعه فضای 

سبز و اماکن تفریحی نیز با مشکات زیادی روبروست.

دبیر ســتاد معاینه فني خودروی شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: در حال حاضــر معافیت معاینه فني براي 
خودروهایي که به تازگي از خط تولید کارخانه خارج 

مي شوند ۵ ساله است.
جمشید جمشــیدیان ادامه داد: بر اساس الیحه اي 
که به تازگي تحت عنوان »هواي پــاک« به مجلس 
شوراي اسامي ارسال شد و کلیات آن نیز به تصویب 
رسید این معافیت از ۵ به ۲ سال کاهش خواهد یافت. 
دبیر ســتاد معاینه فني خودروی شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: اگر ایــن الیحه به تصویب برســد تاثیر 

چشمگیري در کاهش آلودگي هوا دارد.
وي افزود: پدیده اینورژن یک پدیده طبیعي اســت 
که در محدوده استان اصفهان، ۲7۰ روز از سال را با 
آن مواجه هستیم که به علت تغییرات دمایي رخ مي 
دهد. جمشیدیان ادامه داد: این مســئله مثل ایجاد 
یک فضاي چتر مانند بر روي شــهر اســت که اجازه 
صعود هوا را نمــي دهد و از آنجایــي که جریان هاي 
هوایــي از پایین به بــاال مي رود باعث مي شــود که 
آالینده هاي تولید شده در ســطح پایین باقي بماند. 
وی در پایــان عنوان کــرد:  بر همین اســاس هرچه 
خودروها کمتر معاینه فني شــوند، میزان آالیندگي 

هوا افزایش می یابد.

ساماندهی گردنه زینل در 
دستور کار است

 معافیت معاینه فنی خودرو به 
2 سال کاهش می یابد

حمل و نقلناجاخدمات شهری

کاهش آمار جان باختگان 
حوادث جاده های اصفهان

اصول پدافند غیرعامل در 
مترو  به کارگرفته می شود

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان از کاهش 
آمار کشته شــدگان حوادث ترافیکی جاده های این 
استان در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل خبر داد.
علی سلیمانپور اعام کرد: در ۶ ماهه اول سال جاری، 
۶۰۱ نفر در حوادث ترافیکی جاده های استان، جان 
خود را از دست دادند. وی افزود: این آمار در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل که فوت شــدگان ۶۰7 نفر 
شامل ۱۴3 زن و ۴۶۴ مرد بودند، یک درصد کاهش 
یافته است. وی اظهار کرد: از مجموع تلفات حوادث 
ترافیکی ســال جاری در این اســتان، ۱3۶نفر زن و 

۴۶۵ نفر مرد بوده اند. 
مدیرکل پزشــکی قانونی اصفهان گفت: بیشــترین 
تلفات حوادث ترافیکــی با 3۵7 نفــر در جاده های 
برون  شهری ، ۲۱۴ نفردر مســیرهای درون  شهری، 
هشــت نفر در جاده های روســتایی، ۱۰ نفر مربوط 
 به جاده هــای خارج اســتان و 9 نفر، ســایر گزارش 
شــده اســت.  وی افزود: در ۶ ماه نخست امسال ۱3 
هزار و ۶۱9 مصدوم حوادث ترافیکی شــامل 3 هزار 
و ۶۵۱ نفــر زن و 9 هزار و 9۶۸ نفر مــرد به اداره کل 
 پزشــکی قانونی اســتان اصفهــان و مراکــز تابعه

مراجعه کرده اند. 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
رعایت اصــول و ماحظــات پدافند غیــر عامل در 
حفظ تاسیســات و اماکن را عامل امنیــت پایدار در 
کشــور عنوان و اظهار کرد: اگر در ساخت پروژه های 
صنعتی این گونه ماحظات رعایت نشــوند با اولین 
حمله دشمن از بین خواهند رفت. سرهنگ جهانگیر 
کریمــی افزود: امــروز بــا رعایت اصــول پدافندی 
می توانیم بدون اســتفاده از ساح و تجهیزات نظامی 
در مقابل دشمنان خود بایستیم و اقتدار ملی و قدرت 
بازدارندگی نظام جمهوری اسامی را افزایش دهیم. 
وی در خصوص اقدامات نیروی انتظامی اســتان در 
زمینه پدافند غیرعامل گفــت: اداره پدافند غیرعامل 
فرماندهــی انتظامی اســتان دارای چهــار قرارگاه 
در حوزه ســایبری، زیســتی، شــیمیایی و پرتوی 
فعال است.ســرهنگ کریمی از شناســایی و احصاء 
آســیب ها و تهدیدات و تهیه طرح به کارگیری اصول 
پدافند غیرعامل در متروی شــهر اصفهان توســط 
پلیس اســتان خبر داد و گفت: یکی از اقدامات اداره 
پدافنــد غیرعامــل فرماندهی انتظامی اســتان این 
اســت که پیش از ســاخت و بهره برداری تاسیسات 
و ساختمان های مهم و حســاس ماحظات و اصول 

پدافندی را مد نظر قرار دهد.

پزشکی قانونی

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان اصفهان در نشســت مشــترک 
کتابخانه های عمومی شــهر اصفهان اظهار داشــت: در حال حاضر مجموع ۶۶ 
کتابخانه در سطح شهرســتان اصفهان فعالیت می کنند که از این تعداد 3۶ باب 
کتابخانه به طور مستقیم توســط نهاد کتابخانه های عمومی و مابقی با مشارکت 
خیران و بخش خصوصی فعالیت می کنند.علی جعفرپــور افزود: کتابخانه های 
عمومی شهرســتان اصفهان ۲۵ هزار نفر عضو فعال دارند که نســبت به ســال 

گذشته ۲۰ درصد افزایش عضو داشته ایم.
وی با اشــاره به فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی بیان کرد: برگزاری 
۱۶۱ نشســت کتاب خوان و معرفی و به اشــتراک گذاری بیش از ۲ هزار عنوان 
 کتاب در این نشست ها ازجمله مهم ترین اقدامات کتابخانه های عمومی اصفهان

 بوده است.

مدیرشهرســازی الکترونیک و برون سپاری شــهری معاونت شهرسازی 
 شهرداری اصفهان گفت: ســامانه شــهرنما در مناطق ۲ و ۱3 راه اندازی 
شــده اســت. وحید مهدیان با اشــاره به اینکه پایلوت نرم افزار شــهرنما 
 در منطقه ۱3 شــهرداری اصفهان در شــهریورماه ســال جاری تکمیل 
شده است، اظهار کرد: این پروژه با همکاری ۱۵ نفر از کارشناسان سازمان 
فاوا و مدیریت درآمد و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اجرا 
شد. وی با بیان اینکه سامانه شــهرنما در منطقه ۲ شهرداری اصفهان اجرا 
شده است، افزود: سامانه شهرنما در مناطق ۱۵ گانه شهرداری نیز تا پایان 
سال جاری نصب می شود.مهدیان بیان کرد: تاش ما بر این است که عاوه 
بر دسترسی آسان و سریع شهروندان برای انجام امور اداری، از فعالیت های 

غیرحاکمیتی مدیریت شهری کاسته و نقش نظارت را پررنگ تر کنیم.

سامانه شهرنما در مناطق 15 گانه راه اندازی می شودفعالیت 66 باب کتابخانه نهادی و مشارکتی در اصفهان

با مسئوالن

شهرداری

 تبلور هویت معماری 
نصف جهان در سیما و منظر شهر

گزارش روز

سیمای شــهری، بخش هایی از فضای عمومی شهر است 
که توسط مردم دیده می شود و این مجموعه شامل فضای 
ســبز، فضاهای شــهر، مبلمان، تابلوهای شهری و نمای 
ساختمان های شــهری اســت و نحوه برخورد با هر کدام 

متفاوت است و پیچیدگی های خود  را دارد.
معماری و شهرسازی ســنتی ایران به شــکل ارگانیک 
و ســازگار با محیط زیست ساخته شــده و تکامل یافته 
 اســت که با توجه به نیازهای مادی و معنــوی مردم و با 
بهره گیری از شــرایط و توانایی هــای محیط طبیعی و 
فرهنگ خاص هــر منطقه جغرافیایی بــه منظور تامین 
آسایش جسمی و روحی انسان شــکل گرفته است.  باید 
توجه داشت که سیما و منظر شهر بخشی از هویت شهرها 
را تشــکیل می دهد از این رو حرکت به سوی ساماندهی 
سیما و منظر شــهری اصفهان که یک باغ شهر تاریخی و 
دارای ســابقه فرهنگی متاثر از ارزش های اسامی است، 
تکلیف سنگین تری را به دوش مدیران شهری و مجموعه 
مرتبط گذاشــته اســت. با توجه به تاریخی بــودن دیار 
نصف جهان، مجموعه شهرســازی اصفهان تاش کرده 
اســت اقداماتی که در رابطه با سیما و منظر شهری انجام 
می شــود، با هویت معماری ســبک اصفهان هماهنگی 
و همخوانی داشته باشــد.  رییس اداره طراحی شهری و 
مدیر سیما و منظر شــهری شــهرداری اصفهان در این 
باره به ایمنا گفت: تبلور هویت معماری در ســیما و منظر 
شهری موضوع پیچیده ای است و بیشتر از اینکه به ضوابط 
و مقررات مربوط باشــد، تکیه بر مبانــی نظری معماری 
و شهرســازی دارد. محمد عقیلی با بیان اینکه هویت در 
ســیما و منظر شــهری فقط مربوط به گذشته معماری 
 نبوده و به نوعــی به دیگر تحــوالت نیز بســتگی دارد، 
می افزاید: چارچوب مبانی نظری معماری عمومی است 
و اصفهان همواره مبانی نظری خاص خود را داشته است.  
وی اظهار می کند: یکی از شــاخصه های هویت معماری 
در ســیما و منظر اصفهان، تاثیر پذیــری آن از اتفاقات 
میمون در دیگر فرهنگ های جهانی بــوده که باید ادامه 
داشته باشد. رییس اداره طراحی شــهری و مدیر سیما و 
منظر شهری شهرداری اصفهان معتقد است این هویت در 
طول زمان ثابت نیست و همواره باید آینده نگر و در حال 
تکامل باشد. وی اضافه می کند: در زمان معاصر بهتر است 
این تکامل و تغییر پاســخگوی نیازهای معاصر و به نوعی 
آگاهانه )معمارانه( به دنبال ردپای گذشــتگان هم باشد. 
به گفته عقیلی ،کاری سخت ولی شــیرین است و نیاز به 
خرد جمعی مسئوالن، کارشناســان ، کارفرمایان و آحاد 

شهروندان دارد.

رییس شورای اسامی شهر اصفهان در جلسه علنی شورای 
اسامی شــهر اصفهان اظهارکرد: رســانه ها باید به ارتقای 

فرهنگ عمومی جامعه به عنوان یک رسالت نگاه کنند.
رضا امینی افزود: این حرکت رسانه ها باعث می شود تا با رشد 
فرهنگ در همه ابعاد و زمینه ها، شــرایط زندگی کیفی در 

آرمان شهر اسامی آینده اصفهان فراهم شود. 
رییس شــورای اســامی شــهر اصفهان گفت: همه باید 
مشــکات آب و هوا و محیط زیســت را جدی بگیریم و با 

همت، تاش و تعاملی همگانی آنها را حل و فصل کنیم.
وی با اشاره به اســتفاده صحیح از آب در آبیاری فضای سبز 
شهری تاکید کرد: الیحه مدیریت شهری و انتخاب شهردار با 
رأی مستقیم مردم مجددا در مجلس شورای اسامی مطرح 
است و بعضا ســعی می کنند با تصویب این الیحه اختیارات 

شوراها را کم کنند.
امینی با اشــاره به شروع فصل ســرما یادآور شد: همه ساله 
شاهد مرگ خاموش و یا همان مرگ ناشی از گاز گرفتگی در 
شهر اصفهان هستیم که الزم اســت با اطاع رسانی به موقع 
کمیته شهروندی و صدا و سیما، اقدامات آموزشی بیشتری 

صورت گیرد تا از تکرار وقایع تلخ گذشته جلوگیری شود.
وی با تاکید بر لزوم اســتفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی 
برای کاهش آلودگی هوا تصریح کرد: بــرای تحقق این امر 

الزم اســت در خریــد و تحویل اتوبوس های شــهری برای 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تسریع شود.

رییس شــورای اســامی شــهر اصفهان ضمــن تقدیر از 
پیمانکاران قطار شــهری اصفهان خاطرنشان کرد: عملیات 
پروژه ایســتگاه های قطار شــهری میدان امام حسین)ع( و 
میدان انقاب اسامی شهر اصفهان هرچه زودتر باید تکمیل 

شود.
وی عنوان داشت: ساماندهی تابلوهای شهری الزم است که 
با هماهنگی اصناف و اتحادیه ها انجام شود تا خدای ناکرده 

شاهد نارضایتی مردم از اقدامات شهرداری نباشیم.
روزهای پاک اصفهان از 43 روز به صفر رسیده است

عدنان زادهوش  نیز  در این  جلســه با اشــاره به چشم انداز 
سند بیست ســاله، اظهار کرد: اولویت نخست این سند آب 
 و اولویت دوم آن حاشــیه نشینی اســت. با توجه به مشکل 
حاشیه نشینی در کان شهرها که ریشــه در عدم توجه به 
روستاها دارد باید کمیته ای شامل نهادهای ذی ربط تشکیل 

شود.
عضو شورای اســامی شــهر با اشــاره به روزهای آلودگی 
هوای شــهر اصفهان بر اساس آمار اعام شــده توسط داده 
نگار اصفهان، اضافه کرد: از ســال ۸۸ تــا 93 تعداد روزهای 
پاک از ۴3 روز به صفر رســیده است. ســوال اینجاست که 

شهرداری چه اقدامی در خصوص تخصیص ردیف بودجه به 
دستگاه های سنجش آلودگی هوا انجام داده است؟

همچنین، کریم داوودی، عضو شورای شهر اصفهان با اشاره 
به نارضایتی کســبه اصفهان در برخی مناطق گفت: کسبه 
اعام کردند معاونت خدمات شــهری یا سازمان زیبا سازی 
آنها را به برداشتن تابلوها و یا ساماندهی آنها مجبور می کند 

درحالی که آنها سابقه سی ساله دارند.
 وی افزود: راهکار ســاماندهی تابلوهــای واحدهای صنفی 
این نوع برخورد نیســت که کســبه و بازاریــان را ناراحت 
 کنند بلکه سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری باید با یک

 اطاع رسانی و یا آموزش کسبه، اقدام به ساماندهی تابلوها 
کند.

این عضو شــورای شــهر اصفهان گفت: ما شعار گردشگری 
می دهیم و ســمینارهای مختلف برگزار می کنیم اما هنوز 
مسائل اولیه شهر را حل نکردیم، برای نمونه باید مشکاتی 
که گردشــگران در بدو ورود در فرودگاه اصفهان دارند برای 

رونق گردشگری رفع شود.
 آسیب های اجتماعی در شهر افزایش یافته است

عباس حاج رسولیها در جلسه علنی شــورای اسامی شهر 
اصفهان اظهار کــرد: توجه به موضوع پدافنــد غیرعامل در 
اصفهان با توجه به صنایــع مهمی که در این شــهر وجود 
دارد بسیار ضروری است. وی با اشاره به اهمیت رینگ های 
ترافیکی در اصفهان گفت: بــرای درک بهتر اهمیت رینگ 
سوم ترافیکی اصفهان کافی اســت یک ساعت این گذرگاه 
را ببندیم، عبور و مرور در شــهر متوقف می شود؛ با توجه به 
اینکه رینگ سوم دیگر جوابگوی اصفهان نیست باید احداث 
رینگ چهارم در اولویت باشد و خوشــبختانه شهرداری به 

احداث اتوبان های جدید توجه دارد. 
این عضو شورای شــهر اصفهان همچنین با اشاره به بودجه 
شــهرداری در ســال ۱39۶ اضافه کرد: بحث گلوگاه ها در 
برخی از ورودی های محات واقعا کلیدی است، برای نمونه 
در بســیاری از محات منطقه یک، ورودی هــا باید اصاح 
شود زیرا در صورتی که این گلوگاه اصاح نشود مشکل ساز 
خواهد شد. حاج رسولیها با اشــاره به اینکه موش ها به شهر 
حمله کردند، خاطر نشــان کرد: الزم است توجه ویژه ای به 
دفع موجودات موذی در ســطح شــهر شــود. وی با اشاره 
به موضوع مالیــات ها گفت: هفته گذشــته وزیر اقتصاد در 
اصفهان گفت که در موضوع مالیات اصفهان پایلوت اســت، 
اگر قرار اســت اصفهان پایلوت شــود باید برای رفع مشکل 
بیکاری این شهر که در رأس معضات است راهکارهایی ارائه 
شود زیرا بیکاری درشهر زیاد شــده و به تبع آن آسیب های 
اجتماعی افزایش پیدا کرده اســت. این عضو شــورای شهر 
اصفهان با بیان اینکه رمز موفقیت شــورا و شــهرداری این 
اســت که با هم عمل کنند، ادامه داد: اعضای شورا، شهردار 
را  انتخاب  می کردند و این شــهردار در این دوره چهارساله 
پاسخگو بود. این بحث که شهردار باید توسط مردم انتخاب 

شود عملکرد هر دو نهاد را با مشکل مواجه می کند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

مشکالت زیست محیطی را جدی بگیریم

ساماندهی 
تابلوهای شهری 

الزم است که با 
هماهنگی اصناف 
و اتحادیه ها انجام 

 شود تا 
خدای ناکرده 

شاهد نارضایتی 
مردم از اقدامات 

شهرداری نباشیم
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم : آرد2 فنجان،بکینگ پودر1 ق 
چ،جوش شیرین یک چهارم ق چ،نمک نصف ق 
 چ،کره ســرد8 ق غ، خامه ترش نصــف فنجان،

تخم مرغ1 عدد،پنیر چدار رنده شــده1 فنجان،  
بیکن پخته و خرد شده225 گرم،  پیاز ریز خرد 

شده2 ق غ،  خامه یک چهارم فنجان
طرز تهیه : پنجره فر را کمــی پایین تر از   
وســط بگذاریــد و فر را بــا دمــای 200 درجه 
سانتی گراد روشن کنید تا گرم شود . کف سینی 

فر را با کاغذ روغنی بپوشــانید .آرد ، بکینگ پودر ، جوش شــیرین و نمک را با هم مخلوط 
نمایید .کره را با انگشــت با آرد مخلوط نمایید تا حالت خرده نان بگیرد .خامه و تخم مرغ را 
هم بزنید تا یکدست شود . سپس به آرد اضافه کرده با چنگال مخلوط نمایید تا خمیر جمع 
شــود ســپس پنیر ، بیکن و پیاز را اضافه کرده و هم بزنید تا در تمام سطح خمیر به صورت 

یکسان پراکنده شوند. با دستتان خمیر را داخل کاسه گرد کنید .
خمیر را روی سطحی آرد پاشی شــده به اندازه یک دایره 18 ســانتی با ضخامت حدود 1 
ســانت باز کنید و با یک چاقوی تیز، خمیر را به 8 مثلث تقریبا مساوی تقسیم کنید و روی 
ســینی فر بچینید .با یک قلم مو روی نان ها را خامه بکشــید تا موقع پخت رویشان طالیی 
شود. بیســکویت ها را به مدت 15 تا 17 دقیقه در فر بپزید تا رویشان طالیی شود، سپس 5 
دقیقه بگذارید از حرارت بیفتند و سرو نمایید .می توانید بیسکویت ها را از وسط نصف کرده 

و روی هر کدام یک عدد نیمرو بگذارید .

 مادراثرجاودانــه »پرل بــاک« با ترجمــه »محمد قاضی« اســت که 
نشر»امیرکبیر« آن را برای یازدهمین بار چاپ کرده است.

پرل کامفورت باک، نویسنده ای  آمریکایی اســت. خانواده او از مبلغین 
مذهبی بودند که برای تبلیغ به کشور چین سفر کردند. او از سه ماهگی 
تا ۴1 ســالگی در چین زندگی کرد و زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم 

آموخت. 
 مادرش زنی ادیب بود و نخســتین آمــوزگار او به شــمار می رفت. او در

 هفده سالگی، دو سال در مدرسه آمریکایی پاریس تحصیل کرد و مجددا 
به چین بازگشــت و با یکی از همکاران خود ازدواج نمود. در ســال های 

بعدی او مکررا به کشورهای دیگر مسافرت کرد.
نخستین اثر او به عنوان »نسیم مغرب« در سال 1۹25 در آمریکا منتشر 
شد. او در چین به عنوان یک نویسنده چینی و با نام سای ژن ژو، معروف 

است.پرل باک، نخستین زن آمریکایی است که جایزه نوبل ادبیات را در 
سال 1۹۳8 دریافت کرده است. وی در سال 1۹۳2 به خاطر کتاب خاک 

خوب، جایزه پولیتزر را برای بهترین رمان سال دریافت کرد.
کتاب مادر، نوشــته خانم پرل باک و با ترجمه آقــاي محمد قاضي یکي 
از زیباترین داســتان هایي اســت که با تیزبیني خاصي به دیدار زندگي 

روستایي رفته است. 
موضوع داستان نشان از رنج و تحمل زني روستایي دارد که شوهرش او را 
به همراه بچه هاي کوچک )دو پسر و تنها دختر نابینا و مادر پیرش( ترک 
مي کند و زن براي گذران زندگي مجبور مي شود همه کارهاي کشاورزي 
و دیگر امور مربوط به خانه داري را با سختي و مشقت زیاد انجام دهد و به 
غیر از آن باید جوابگوي روستاییاني که با نگاه هاي بد و متعجب از نبودن 

شوهر به او مي نگریستند نیز باشد و...

فوتبالیســتا:  کارتون جذابــی بود. روی  ندا شاه نوری
خیلی ها تاثیر گذاشــت و فوتبالیستشــان 
کرد. مثال »آلساندرو دل پیه رو« کاپیتان سابق یوونتوس جایی 

گفته بود: »مامانم می خواست من دروازه بان بشم.«
 )البته نظریات  خانواده ایشان محترم است اما شما دل پیه رو را 
بگذارید کنار بوفون، بعد دلتا اچ یــا در واقع تفاوت ارتفاع این دو 
تا را حســاب کنید و ببینید آیا واقعا می شد دل پیه روی کوتوله 

واویال جای بوفون توی دروازه بایستد؟(
 همین دل پیه رو یک جای دیگر گفته بود من دلم می خواســت 
جای سوباسا بازی کنم. خدا را شکر، علیرغم سمپاشی های یکی 
از گزارشگران وطنی که اول اسمش با میم و اول فامیلیش هم با 

میم آغاز می شود، همین شد.
 ۳۴2 تا گل زد و به دومین گلزن تاریخ ایتالیا تبدیل شــد. اینها 
همه اش تاثیرات چه بود؟ کارتون فوتبالیســتا! توی این کارتون 
همه زیادی باال می پریدند. البته ریشه پرش های بلند تیم امید 
را باید در کارتون میتی کمون جســتجو کنیم. چون اگر یادتان 
باشد آنجا هم داداش تســوکه خیلی باال می پرید... بگذریم ولی 

مسئله فقط پرش های بلند نبود.
 زمین هم تمام نمی شــد. مثال ۳0 ثانیه به پایان بازی مانده بود 
که سوباســا شــروع می کرد به دویدن، کاکرو هم غضب کرده، 

جلوی دروازه ایستاده بود.
آقا سوباســا هی می دوید، هی می دوید در حدی که افق در دور 
دست پیدا می شــد ولی نه ۳0 ثانیه تمام می شــد نه به کاکرو 
می رسید. اگر بخواهم با مثال توضیح بدهم سوباسا عمال فاصله 
میدان انقالب تا میدان فردوســی را می دوید ولی بــاز نه او به 

دروازه می رسید نه کالغه به خانه اش، تازه این همه اش نبود. 
در فاصله این جمعه تا آن جمعه که مــا 2 تا امتحان ثلث دوم رو 
پاس کرده بودیــم اینها در حال زدن قیچــی برگردان روی هوا 
مانده بودند و با هم گفت وگوی تمدن ها داشتند. اصال همه اینها 
خیلی واقعی و باور پذیر، شما نمی گویید چطور »ایشی زاکی« 
توی تماشــاچی ها یک چیزی می گفت، آنوقت »تارو« وســط 
زمین پا به توپ می شد ؟ مثال می شود من روی سکو داد بکشم، 
»ژاوی« وسط زمین بشــنود؟ از نظر ژاپنی ها توانایی های بشر 

عین ساده لوحی های  پت و مت، ته نداشت!

رژیم غذایی مناسب زنان باردار)6(نان بیسکویت پنیر و بیکن

در هر مناســبتی از در و  زاینده رود
دیــوار شــهرها بنرها و 
تابلوهای مختلف آویزان می شــود. تبریک، 

تسلیت، بزرگداشت، گرامیداشت و ...
گاهی اما متون این تابلوها هیچ ســنخیتی 
با موضوع ندارد. مثال همین هفته گذشــته 
هفته پدافند غیرعامل بــود و هنوز تابلوهای 

مربوطه جمع نشده اند. 
ادارات مختلف بنا به شــرح وظایف خود در 
مورد پدافند غیرعامل مطلبی نوشــته اند اما 
شما از چنین عبارتی چه برداشتی می کنید: 

»بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل!«
مناســبت های تقویم را باید گرامی داشت و 
برای عملی کردن شــعار آنها تالش کرد اما 
به نظر شــما وقتی حتی به کار بردن کلمات 
و جمالت صحیح در مورد مناســبت سخت 
اســت عمل کردن به وظایــف مربوط به آن 

چگونه خواهد بود؟
 مثال هفتــه پدافند غیرعامل مگر شــخص 

است که او را بزرگ بداریم؟ 
حاال شــاید هم قرار باشــد ای کار را انجام 
دهیم، آن روابــط عمومی محترمی که حکم 
 بــه بزرگداشــت داده چگونه بــه آن عمل 

می کند؟ 
به نظر می رســد گاهی نصب یک بنر یا یک 
تابلو با جمالتی دهــان پرکن صرفا برای رفع 
تکلیف اســت و ســازمان نصب کننده حتی 
خودش به خوبی بر موضوع مناسبت، اشراف 
ندارد از این روست که سعی می کند فقط از 

واژه بزرگداشت استفاده کند!
اصال از آنجایی کــه ما یکــی از بزرگ ترین 
مصرف کننــدگان صنعت مد هســتیم، آن 
را در تمامی جنبه هــای اجتماعی هم وارد 
می کنیم. چند ســالی هم هســت که نصب 
بنر و تابلو در مناسبت های تقویمی مد شده 
و ادارات سعی می کنند در این زمینه کامال 
فشن باشند اما اگر از آنها بپرسی اهداف این 
مناسبت ها چیســت جواب درستی نخواهی 

گرفت.
خالصه کــه شــعار دادن خوب اســت اما 
عمل نکردن به شــعار اصال خوب نیســت و 

نفهمیدن شعار خیلی هم بد است.

لبخندک

نوستالژیکاتور 

کارتون

بنرهای رفع تکلیف
 ادارات فشن!

 زنان باردار چه بخورند؟
 شما در زمان بارداری تنها مجاز به اضافه کردن ۳00 کالری، به میزان کالری مصرفی 
 روزانه خود، پیش از بارداری، هســتید. هیــچ غذایی به تنهایی قادر بــه تامین کلیه 

نیاز های ضروری غذایی شما نمی باشد. 
به خاطر داشــته باشــید که خوردن برای دو نفر به این معنی نیســت که باید میزان 
خوراک خود را دو برابر کنید، بلکه یعنی شــما تنها منبع مــواد غذایی مورد نیاز برای 
جنین هستید. اگر خود شما ویتامین های مورد نیازتان را دریافت نکنید کودک شما 
نیز همین مشــکل را خواهد شــد. کاهش ریزمغذی ها، ویتامین ها و امالح در دوران 
بارداری امری طبیعی اســت. با این حال به منظور پیشــگیری از بروز هر نوع اختالل 
در رشد جنین الزم است کمبود ها برطرف شوند. مصرف 5 ویتامین و امالح از ابتدای 
  B9 بارداری تا انتها برای هر خانم بارداری الزم و ضروری است که عبارتند از ویتامین

.D یا فولیک اسید، ید ، کلسیم ، آهن و ویتامین
رژیم غذایی متعادل   

داشــتن یک رژیم غذایی متعادل، یکی از مهم ترین گام هایی است که در طول دوران 
بارداری باید بردارید، تا بتوانید سالمت خود و فرزند تان را تضمین کنید. این موضوع 
شاید به نظر ساده بیاید اما در عمل تنها تعداد کمی از مردم در این راه موفق می شوند. 

 همه چیز درباره چربی ها
برخی چربی هــا برای بدن شــما کامال ضروری هســتند و برخی دیگــر، می توانند 
 مضر باشــند. شــناخت صحیح از چربی، منابع آنها و مصرف مقدار مورد نیاز می تواند 

یاری رسان شما برای تغذیه ای سالم باشد.

مادر

جدول 1993

ارثیه بیل گیتس
 برای فرزندانش چقدر است؟

این پسر شانه های فوالدی دارد ماجرای بزرگ ترین مراسم مذهبی برزیل

 یک پســر نوجوان هندی می تواند با شانه هایش ماشین ها را جابه 
جا کند.احتماال شــما هم مردان پرقدرتی را دیده اید که می توانند 
ماشــین ها را با هر دو دســت جابه جا کنند، اما حتما شگفت زده 
خواهید شد وقتی ببینید یک پســر نوجوان هندی که جثه خیلی 
بزرگی هم ندارد، می تواند دو ماشین را تنها با شانه هایش جابه جا 
کند. آبهیشک چوبِی تنها 18 سال سن دارد و از هشت سالگی ابزار 
و وســیله های مختلف را با شــانه های متفاوتش جابه جا می کرده 
اســت.  در ابتدا از قالب ماهیگیــری برای نگه داشــتن این ابزار 
اســتفاده می کرده، اما این قالب ها به خوبی در میان شــانه هایش 
جا نمی گرفتنــد، از همین رو پدرش برایش قــالب مخصوصی را 
طراحی می کند و می ســازد و پس ازآن به طور مســتمر، مشغول 
تمرین با اشیا و ابزار مختلف می شــود و درنهایت به این موفقیت 
دست پیدا می کند که دو ماشین را همزمان با قالب جابه جا کند. 
خودش تعریف می کند که دوســتانش حتی برای جابه جا کردن 
یک صندلی کوچک راهی بیمارستان شده اند اما او هرروز تمرین 
و تالش کرده تا به نتیجه ای که می خواسته رسیده است. این پسر 
18 ساله می گوید تابه حال کسی را ندیده که بتواند با شانه هایش 
اجسام بزرگ را جابه جا کند، البته کسانی بوده اند که از گوش ها و 
حتی موی سر برای انجام این کارها استفاده کرده اند، اما به وسیله 

شانه اولین بار است که صورت می گیرد.

 هر سال در هفته دوم از ماه اکتبر میلیون ها نفر از کاتولیک های 
سراسر برزیل در شهرستان بِلِم جمع می شوند تا در بزرگ ترین 

جشنواره مذهبی کشور شرکت کنند.
 آنهــا در این مراســم یــک طنــاب ۴00 متری را در شــهر 

می چرخانند و اعتقاد دارند که قدرت شفابخشی دارد.
مردم این شهر از 17۹۳ این مراسم را اجرا می کرده اند و به مرور 
افراد دیگری از شــهرهای دیگر هم برای شرکت در این مراسم 

آمده اند، اما ماجرا در دهه 1700 رخ داد.
 بر اساس افسانه ها می گویند یک گاو را هر بار از آب می گرفتند، 
ناپدید می شــده و در یک زمین آن را پیــدا می کردند و دوباره 
در آب می افتــاده، تکــرار این روند باعث شــده کــه آنها باور 
کنند کــه مریــم مقــدس می خواهد مــکان مذهبــی برای 
عبادت در این محل ســاخته شــود و از همین رو دست به کار 
 می شــوند و کلیســای Nazaré Basilica را در ایــن منطقه 

می سازند.
جشن و مراســم دو هفته طول می کشــد، اما اوج ماجرا زمانی 
 اســت که مجســمه مقدس شــهر را به ســمت کلیسا حمل 

می کنند.
 مجسمه را داخل کالسکه ای با گل آراسته شده می گذارند و به 

آن طنابی ۴00 متری می بندند. 

تصاویر روز
مردی کنار ساحل دریای بالتیک

 در آلمان ایستاده است
سقوط آزاد نیروهای انگلیسی؛

 از مجموعه برترین عکس های نظامی سال ۲۰۱6

بنیانگــذار مایکروســافت می گوید بخش اعظــم ثروتش را در 
کارهای خیریه صرف خواهد کرد.

 بیل گیتس 60 ساله، بنیانگذار شــرکت مایکروسافت تصمیم 
گرفته پس از مرگش قسمت عمده ثروتش را صرف امور خیریه 
کنــد. ثروتمندترین مرد جهان دارای ســه فرزند بــه نام های 
جنیفر، روری  و فوب می باشــد. وی می گوید فرزندانش به این 
تصمیمش افتخار می کنند. گیتس 75 میلیارد دالر ثروت دارد 

اما پس از مرگش سهم کمی از آن به فرزندانش خواهد رسید. 
بیل گیتس می گوید به جای به ارث گذاشــتن چندین میلیارد 
پول برای فرزندانش به آنها یاد داده که چگونه برای خود شــغل 
و کســب وکار ایجاد کننــد. وی می گوید آن قدر ثــروت برای 
فرزندانش به ارث می گذارد که طعم فقر را نچشند اما آنها باید از 
خالقیت و توانایی خودشان اســتفاده کنند و زندگی آینده شان 
را بســازند.  جنیفر دختر بزرگ بیل گیتس 20 ســال دارد و در 
دانشــگاه اســتنفورد کالیفرنیا درس می خواند. دو فرزند دیگر 
او نیز دانش آموز هســتند و به همراه پدر و مادرشان در سیاتل 

واشینگتن زندگی می کنند.

کشکول

افقی
1- روشن- هنر هفتم

2- کشور او باما- جاری- حرکت به شیوه کرم
۳- عدل- مارکی بر اتومبیل- آهو

۴- فاجر- نژاد ما- ماهی بی قید و بند
5- خوردنی غم افزا- یار لیلی و تخلص شعری 

یغمای جندقی
6- کتاب امیل زوال- اشاره- خیلی کم

7- شجاع و دلیر- درس موضوعی- سلمانی 
درختان

8- تلخ- فیلمی با بازی مهدی هاشمی و فاطمه 
معتمد آریا- کالم درویش- ابر غلیظ

۹- غذای شب- اشعه ای که ویلهلم رونتگن کشف 
کرد- مارچوبه

10- گالبی- دیکته- زعفران
11- 80 تا 85 درصد در خون ما وجود دارد- 

منکر شدن
12- در یک جهت- کارگردان شب سیاه- نام 

کوچک بالزاک نویسنده کتاب زن سی ساله
1۳- جای گل- بازار اوراق بهادار- جد

1۴- سوره زنان در قرآن کریم- ربیع- 
فیلم نانی لوی فرانسوی

 15- فعال و پر انرژی- علم 
گیاه شناسی- طول عمر آدمی

عمودی
1- شراع- آرایشگرزن- رمق

2- خاکستر آتش- پافشاری کردن- 
نوک تفنگ

۳- اهل اردکان- بسته های پستی
۴- نرخ بازاری- توبه و بازگشت-  

رسیدن

5- شکستنی جایزه دار- مهیا و فراهم شده - گل 
نیلوفر

6- از جانوران آبزی و نوعی پارچه- فیلم 
جاودانه ای از هند با بازی راج کاپور- جوش های 

ریز و چرکین صورت
7- پوچ و هیچ- جوجه تیغی- مایه حیات

8- قتل سیاسی و فیلم هانری ورنوی- شما و 
مخلص- کشنده بی صدا- کاشف میکروب حصبه

۹- شایعه- برد معروف- کرمینه و تخم حشرات
10- هدف تبر-  ملوک- بالی زانو

11- گیاه طبی- اهل نیست- هندبا
12- راوند نشده-خراب- بیماری

1۳- ساز می زند- معکوس و برعکس
1۴- از القاب امام علی )ع(- چست و چاالک- 

فیلم کیمیایی
 15- بچه دزد شب هفته- توطئه و فیلم 

پیتر جکسون- برخالف نهادن
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امام علی )علیه السالم(: 
همانا، دل جوان، مانند زمين خالى است كه هر چه در آن افكنده 

شود، آن را مى پذيرد.
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